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I. Praėjusių mokslo metų veiklos analizė. 

 

2017-2018 m. m. bibliotekos veiklos tikslas buvo: bibliotekos veiklos aktyvinimas įvairiomis 

renginių formomis, siekiant mokinių asmeninės ūgties, pilietiškumo, ir mokinių savivokos 

stiprinimas. Tikslui įgyvendinti iškelti keturi uždaviniai.  

Pirmajam uždaviniui (bendruomenės narių poreikių tenkinimas ir bendradarbiavimo 

ugdymas) įgyvendinti buvo pasirinktos šios priemonės, kurios sėkmingai įgyvendintos: sistemoje 

MOBIS perregistruoti ir naujai užregistruoti skaitytojai, išduota ir priimta įvairi literatūra bei 

vadovėliai, elektroninės laikmenos. Į mokyklų bibliotekų informacinę sistemą MOBIS suvestos 

naujos knygos bei vadovėliai. Mokytojai ir mokiniai apie naujai gautus leidinius informuoti knygų 

parodomis bei sąrašais mokytojų kambaryje. Atlikta paieška pagal mokinių bei mokytojų užklausas, 

suteikta nuolatinė pagalba mokiniams naudojantis bibliotekoje esančiais informacijos šaltiniais. 

Bibliotekos vedėja A. Kalinauskienė sistemingai siuntė tėvams laiškus – rekomendacijas apie 

knygas, siūlė skaityti ir skatinti skaityti savo vaikus. Tėvai mielai bendradarbiavo su biblioteka. 

Nuo spalio mėn. iki gruodžio mėnesio buvo organizuotas skaitymo skatinimo žaidimas „BINGO“.  

,,Skaitymo iššūkis“ organizuotas siekiant skatinti gimnazijos bendruomenės susidomėjimą 

knygomis, dalintis informacija apie vertingą literatūrą bei propaguoti skaitymą kaip laisvalaikio 

pomėgį. Gruodžio mėn. bibliotekos vedėja Alma Kalinauskienė ir lietuvių kalbos mokytoja Rita 

Bylienė vedė skaitymo skatinimo popietę „Skaitanti bendruomenė“. Popietės tikslas – skatinti 

mokinių ir mokyklos bendruomenės skaitymą, domėjimąsi literatūra, žinių troškimą, atradimų 

džiaugsmą, ugdyti raiškios kalbos įgūdžius, mokyti aiškiai dėstyti mintis. Popietės metu apdovanoti 

geriausi skaitytojai ir žaidimo „BINGO“ nugalėtojai.  Išsiaiškinti ką mėgsta skaityti Kybartų 

miestelio bendruomenė, bibliotekos vedėja Alma Kalinauskienė ir lietuvių kalbos mokytoja Rita 

Bylienė atliko išsamų tyrimą, iš kurio paaiškėjo, kad dauguma apklaustųjų mėgsta skaityti grožinę 

literatūrą ir publicistiką, lankosi bibliotekose. Renkantis knygas didelę įtaką turi bibliotekininkės ir 

dauguma mano, kad knygų skaitymas turi didelę įtaką žmogaus asmenybės vystymuisi.  

Išsiaiškinti kokias skaitymo strategijas naudoja skaitydami dalykinius tekstus ir grožinės literatūros 

kūrinius mokiniai, bibliotekos vedėja atliko skaitymo tyrimą mokiniams. Iš tyrimo išaiškėjo, kad 



skaitymas mokiniams - žinių ir informacijos gavimas, suvokimas, būdas praleisti laisvalaikį, tai 

žinių ir vaizduotės plėtimas, padeda atsiriboti nuo aplinkos, atsipalaiduoti ir pan. Paklausus mokinių 

koks yra jų skaitymo tikslas, jie atsakė, kad jiems smagu perskaičius diskutuoti skaityta tema su 

draugais, mokytojais, suvokti tam tikras žinias, surasti svarbią informaciją, maloniai leisti laiką, 

semtis gyvenimiškos patirties ir pan. Mokiniai labiausiai mėgsta skaityti grožinės literatūros 

kūrinius ir socialinių tinklų naujienas. Didžiausiais patarėjais renkantis knygas išlieka mokytojai ir 

bibliotekininkė, neretai įtaką daro ir draugai. 

Ko gero daugelis sutiktų su nuomone, jog knyga, ypatingai žiemos metu, tampa vienu 

jaukiausių laiko praleidimo formų. Kiekviena knyga padovanoja naujų įspūdžių ir neįkainojamą 

patirtį, juk tiek pamatai, pajunti, išgyveni. Prasmingiausių metų švenčių laikotarpiu kiekvienais 

metais inicijuojamos knygų dovanojimų  akcijos, kurios kviečia papildyti mokyklų bibliotekas 

naujomis knygomis. Bibliotekos vedėja inicijavo akciją „Jau Kalėdomis kvepia“, kurios metu naujų 

knygų mūsų gimnazijai  padovanojo gimnazijos mokiniai ir mokytojai bei UAB „MG Valda“ 

atstovai.. Savo gerumu pradžiugino gimnazijos knygas mylinčius bendruomenės narius. Šv. Kalėdų 

šventei įprasminti, bibliotekos vedėja, socialinė pedagogė, psichologė bei tikybos mokytoja 

organizavo  renginį „Vienykime bendruomenę“. Mokyklos bendruomenė buvo skatinama bendrauti, 

susitelkti, vienas kitą globoti. Pabuvome vieni kitiems nematomais Angelais sargais, siekiančiais 

sukurti ramią, šventinę aplinką šalia dirbančiam žmogui... 

Antrajam uždaviniui (knygų, spaudinių bei elektroninių laikmenų fondo kaupimas, 

atnaujinimas, komplektavimas ir tvarkymas.) įgyvendinti buvo pasirinktos šios priemonės, kurios 

sėkmingai įgyvendintos: bibliotekos fondas papildytas grožine literatūra, žodynais, plakatais, 

uždavinynais, mokytojo knygomis, skaitmeninėmis laikmenomis bei vadovėliais. Užsakyti 

vadovėliai ir mokymo priemonės 2018-2019 mokslo metams. Užsakant vadovėlius bei mokymo 

priemones, vyko glaudus bendradarbiavimas su mokytojais. Apie naujai gautus leidinius mokytojai 

informuoti sąrašais mokytojų kambaryje. Peržiūrėti bibliotekos fondai, nurašyta netinkama 

naudojimui grožinė literatūra bei vadovėliai. Sutvarkyti visi bibliotekos apskaitos dokumentai, 

paruoštos fondo apskaitos ataskaitos.  

Trečiajam uždaviniui (bibliotekos šviečiamosios-kultūrinės veiklos organizavimas, 

pilietiškai aktyvios asmenybės ugdymas) įgyvendinti pasirinktos priemonės įgyvendintos: 

bibliotekininkės vykdė švietėjišką veiklą. Bibliotekoje parodomis paminėtos kalendorinės, 

valstybinės šventės, rašytojų jubiliejinės datos: 

Rugsėjo 1-oji, Tarptautinė mokytojo diena, Šv. Kalėdos, Šv. Velykos, Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, 

Kovo 11-oji, Knygnešio diena, Pasaulinė knygos diena, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, 

Motinos diena, Maironio155-osioms gimimo metinės, V. Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo 

metinės, S. Gedos 75-osioms gimimo metinės.  



Vakaras bibliotekoje „Tegul knyga paliečia mūsų širdis“, taip pat sukvietė visus 

gimnazijos knygos mylėtojus. Įvairūs pamokantys pasakojimai, užduotys, pasidalijimas skaitymo 

džiaugsmais, nepaliko nei vieno abejingo skaitymui. Minint pasaulinę knygos dieną, balandžio 23 

dieną bibliotekos vedėja kartu su įvairių dalykų mokytojais vykdė įvairias veiklas, leidžiančias 

mąstyti, svarstyti ir suprasti, kiek asmeniui, o ypač mokiniui, yra svarbios knygos. Knygnešio 

dienai paminėti bibliotekininkė Levutė Zavickaitė vedė popietę „Knygnešio kelias“, kurios metu 

mokiniai pristatė Lietuvos spaudos draudimo istoriją, papasakojo apie knygnešių nuopelnus 

išsaugant lietuvišką žodį. Popietės metu prisiminta sunkūs mūsų kalbos žingsniai po 1863 metų 

sukilimo. Popietė „Knyga – tarsi kelias, vedantis iš vaikystės į tikrąjį gyvenimą“, sukvietė 

geriausius gimnazijos skaitytojus. Jos metu apdovanoti daugiausiai knygų perskaitę mokiniai ir 

gimnazijos bendruomenės nariai. 

Ketvirtajam uždaviniui (profesinių kompetencijų tobulinimas) įgyvendinti pasirinktos 

priemonės sėkmingai įgyvendintos: bibliotekos vedėja A. Kalinauskienė dalyvavo rajono 

bibliotekininkų metodinio ratelio paskaitoje-praktikume „Skaitymo strategijos“, forume „Nuo 

švietimo visiems prie švietimo kiekvienam“ , kūrybinėse dirbtuvėse, UPC organizuotame seminare 

„Bibliotekininko vaidmuo mokyklos gyvenime“, kuriuose ugdė dalykinio turinio planavimo ir 

tobulinimo, profesinio tobulėjimo, komunikacinę ir informacijos valdymo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, tiriamosios veiklos, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijas, dalijosi 

darbo patirtimi su rajono bibliotekininkėmis 

 

   II. Tikslas ir uždaviniai mokslo metams. 

Tikslas: Bibliotekos veiklos aktyvinimas įvairiomis renginių formomis, ugdant įvairias  mokinių 

kompetencijas. 

 

Uždaviniai:  

1. Bendruomenės narių poreikių tenkinimas, atsakomybės ir bendradarbiavimo tobulinimas. 

2. Knygų, spaudinių bei elektroninių laikmenų fondo kaupimas, atnaujinimas, komplektavimas 

ir tvarkymas. 

3. Bibliotekos šviečiamosios-kultūrinės veiklos organizavimas, edukacinių erdvių aktyvesnis 

naudojimas. 

4. Profesinių kompetencijų tobulinimas. 

 

 

 

 



II. Veiklos planas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės uždaviniui įgyvendinti Laikas Atsakingi 

asmenys 

Refleksija 

1 uždavinys. Bendruomenės narių poreikių tenkinimas, atsakomybės ir 

bendradarbiavimo tobulinimas. 

1.1. Naujų skaitytojų užregistravimas ir 

perregistravimas MOBIS sistemoje. 

Per 

 m. m. 

A. Kalinauskienė 

L. Zavickaitė 

 

1.2. Literatūros, vadovėlių, elektroninių 

laikmenų ir kitų mokymo priemonių 

išdavimas-priėmimas. 

Pagal 

poreikį 

A. Kalinauskienė 

L. Zavickaitė 

 

1.3. Grožinės literatūros ir vadovėlių 

įvedimas į duomenų bazę. 

Pagal 

poreikį 

A. Kalinauskienė 

L. Zavickaitė 

 

1.4. Pagalba ieškantiems informacijos. Pagal 

poreikį 

A. Kalinauskienė 

L. Zavickaitė 

 

1.5. Mokinių mokymas naudotis visais 

turimais informacijos šaltiniais. 

Per m. 

m. 

A. Kalinauskienė 

L. Zavickaitė 

 

1.6. Informacijos pateikimas apie naujai 

gautas knygas. 

Pagal 

poreikį 

A. Kalinauskienė  

1.7. Informacijos paieška pagal mokinių bei 

mokytojų užklausas, kai pasitelkiami 

įvairūs turimi informaciniai šaltiniai. 

Pagal 

poreikį 

A. Kalinauskienė 

L. Zavickaitė 

 

1.8. Pokalbiai su mokytojais, užsakant 

vadovėlius, mokymo priemones, grožinę 

bei metodinę literatūrą. 

Per 

m. m 

A. Kalinauskienė  

1.9. Pagalba mokytojams, ruošiant įvairius 

renginius. 

Pagal 

poreikį 

A. Kalinauskienė 

L. Zavickaitė 

 

1.10. Naujienų mokiniams, mokytojams bei 

tėvams reklama. 

Per 

m. m. 

A. Kalinauskienė 

L. Zavickaitė 

 

1.11. Laiškai ir rekomendacijos tėvams apie 

perskaitytas knygas. 

Per 

m. m. 

A. Kalinauskienė 

 

 

1.12. Literatūrinis PROTŲ MŪŠIS „Ateik. 

Sužinok. Atsakyk.“  

2018-11 A. Kalinauskienė 

R. Bylienė 

 

1.13. Akcija „Dovanokime skaitymo 2018-12 A. Kalinauskienė  



džiaugsmą vieni kitiems“   

1.14. Renginys „Tai ką turiu aš, perduodu 

kitiems“. 

2019-03 A. Kalinauskienė 

Ž. Galinaitienė 

V. Stasaitienė 

L. Matulionienė 

 

2 uždavinys. Knygų, spaudinių bei elektroninių laikmenų fondo kaupimas, atnaujinimas, 

komplektavimas ir tvarkymas. 

2.1. Fondo  papildymas nauja programine, 

informacine, grožine, metodine 

literatūra, elektroninėmis laikmenomis. 

Per 

m. m. 

A. Kalinauskienė  

2.2. Vadovėlių užsakymas pagal mokytojų 

pageidavimus. Jų sisteminimas, įvedimas 

į MOBIS sistemą ir išdavimas 

mokytojams ir mokiniams. 

Per 

m. m. 

A. Kalinauskienė  

2.3. Pasenusių, susidėvėjusių, praradusių 

aktualumą knygų bei vadovėlių 

nurašymas. 

Pagal 

poreikį 

A. Kalinauskienė 

L. Zavickaitė 

 

2.4. Fondo apskaitos dokumentų tvarkymas. Per 

m. m. 

A. Kalinauskienė 

L. Zavickaitė 

 

3 uždavinys. Bibliotekos šviečiamosios – kultūrinės  veiklos organizavimas, edukacinių 

erdvių efektyvesnis naudojimas 

Teminių, literatūrinių, valstybinėms šventėms ir atmintinoms dienoms paminėti parodų 

rengimas: 

3.1. „Atverkime širdis Rugsėjui!“ (Mokslo ir 

žinių dienai).  

2018- 

08-30 

A. Kalinauskienė  

3.2. „Naujausios knygos bibliotekoje“. 2018-

08-30 

 

A. Kalinauskienė  

3.3. „Mokytojau, leisk tau žemai nusilenkti, 

kad šiandien aš esu žmogus“, (skirta 

Mokytojo dienai). 

2018 

10-02 

A. Kalinauskienė  

3.4. „Antano Bieliausko 95-osios gim. met.“ 2018-

10-05 

L. Zavickaitė  

3.5. „Simono Daukanto 225-osios gim. met.“ 2018-

10-26 

A. Kalinauskienė  



3.6. „Kazio Binkio 125-osios gim. met.“ 2018-

11-16 

L. Zavickaitė  

3.7. „Adomo Mickevičiaus 220-osios gim. 

met.“ 

2018-

12-21 

L. Zavickaitė  

3.8. „Kalėdinis virsmas. Adventas. Kalėdos“. 2018-12 A. Kalinauskienė  

3.9. „Kristijono Donelaičio 305-osios gim. 

met.“ 

2019-

01-01 

A. Kalinauskienė  

3.10. „Laisvės kelias“, (skirta Laisvės gynėjų 

dienai paminėti). 

2019 

01-11 

L. Zavickaitė  

3.11. „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena“. 

 

2019 

02-15 

A. Kalinauskienė  

3.12. „Atverkime istorijos puslapius”, skirta 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai.  

 

2019 

03-08 

L. Zavickaitė  

3.13. „Petro Cvirkos 110-osios gim. met.“ 2019-

03-12 

A. Kalinauskienė  

3.14. „Knygnešių keliais“ (skirta knygnešio 

dienai). 

2019 

03-15 

L. Zavickaitė  

3.15. „Šv. Velykų papročiai ir tradicijos“.  2019 

04-19 

A. Kalinauskienė  

3.16. „Mama – mūsų kelias į šį pasaulį“ (skirta 

Motinos dienai). 

2019 

04-30 

A. Kalinauskienė  

Skaitymo skatinimo renginiai mokiniams:  

3.17. Dalyvavimas „Metų knygų rinkimuose“ 

 

2018-10 

 

A. Kalinauskienė 

 

 

3.18. Spalis – Bibliotekų mėnuo. Įvairios 

veiklos I-II-ų klasių mokiniams. 

2018-10 A. Kalinauskienė 

 

 

3.19. „Metų knygų suaugusiems pristatymai 

mokiniams“. Įvairių veiklų 

organizavimas pagal „Metų knygos 

rinkimų) pateiktą paraišką. 

2018-11 A. Kalinauskienė 

R. Bylienė 

 



3.20. „Kalėdinės istorijos“ garsiniai skaitymai. 2018-12 A. Kalinauskienė  

3.21. Popietė „Skaitymas dovanoja draugystę“ 2019-02 A. Kalinauskienė 

R. Bylienė 

 

3.22. Popietė „Skaičiau įdomią knygą“ (skirta 

knygnešio dienai“. 

2019-03 L. Zavickaitė  

3.23. Popietė „Didi gimtojo žodžio galia“ 

(skirta spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai). 

2019-05 L. Zavickaitė  

4 uždavinys. Profesinių kompetencijų tobulinimas. 

4.1. Pasidalijimas patirtimi su rajono 

bibliotekininkėmis. 

Per 

 m. m. 

A. Kalinauskienė  

4.2. Dalyvavimas seminaruose, metodiniuose 

pasitarimuose, mokymuose. 

Per 

 m. m. 

A. Kalinauskienė 

L. Zavickaitė 

 

4.3. Naujos profesinės literatūros skaitymas. Per 

 m. m. 

A. Kalinauskienė 

L. Zavickaitė 

 

 

 

Bibliotekos vedėja                                                                                                Alma Kalinauskienė 

 

 


