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BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS

6 priedas

Tikslas:
1.Siekti, kad biblioteka ir skaitykla taptų patraukliu, aktyviu informacijos, kultūros centru.
Uždaviniai:
1. Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus, analizuoti turimus išteklius ir gimnazijos bendruomenės informacijos poreikius, sistemingai
kaupti ir turtinti bibliotekos bei skaityklos fondus aktualiausia, naujausia ugdymo procesui reikalinga grožine bei metodine literatūra .
2. Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą.
3. Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti mokinių saviraišką.
4. Naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos, skaityklos veikloje.
5. Bendradarbiauti bei dalintis gerąja patirtimi su Kretingos bei kitų rajonų mokyklų bibliotekų darbuotojais. Kelti bibliotekos darbuotojų
profesinę kompetenciją.

2019 METŲ TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI:
Tikslas: Siekti, kad biblioteka ir skaitykla taptų patraukliu, moderniu, aktyviu informacijos, kultūros centru
Uždaviniai
Priemonės
Atsakingi,
Vykdymo data
Reikalingos lėšos,
vykdytojai
ištekliai
1. Ugdyti mokinių Naudojimosi Lietuvos
Skaityklos
2019-04
Intelektualiniai
informacinius
akademinės
vedėja,
gebėjimus,
elektroninės
bibliotekos
analizuoti
bibliotekos informacine vedėja

Uždavinio sėkmės
kriterijai
Išmoks susirasti
reikiamą
informaciją

Pastabos

gimnazijos
išteklius ir
gimnazijos
bendruomenės
informacijos
poreikius,
sistemingai kaupti
ir turtinti
bibliotekos bei
skaityklos fondus
aktualiausia,
naujausia ugdymo
procesui reikalinga
grožine bei
metodine literatūra

sistema ( eLABa ) ir
viešųjų bibliotekų
(LIBIS) elektroniniais
katalogais pamokos 4
klasių gimnazistams

2. Skatinti
skaitymą ir
populiarinti knygą

Parodos rašytojų
jubiliejams paminėti:

Kryptingas grožinės
literatūros įsigijimas

2019-01/12

Pagerės mokymosi
lygis

Kaupti medžiagą
profesinio informavimo
klausimais

2019-01/12

Padės renkantis
profesiją

Ignui Šeiniui- 130
Jonui Biliūnui- 140

Bibliotekos
vedėja,
skaityklos
vedėja

2019-04-03

2019-04-11

Alfonsui NykaNiliūnui - 100

2019-07-15

Juozui TumuiVaižgantui- 150

2019-09-20

Mariui Katiliškiui- 105

2019-09-26

Parodos istoriniams

Intelektualiniai

Mokiniai
susipažins su
Lietuvos rašytojų
kūryba

įvykiams ir datoms
paminėti:
Laisvės gynėjų diena

2019-01-13

Lietuvos valstybės
atkūrimo diena. „Mūsų
namai-Lietuva“

2019-02-16

Savaitė skirta
Tarptautinei gimtosios
kalbos dienai
Lietuvos
nepriklausomybės
atkūrimo diena.
„Laisvės pavasaris“
Knygnešio diena.
„Nešę lietuvišką žodį“

2019-02-20/24

2019-03-11

2019-03-16

Nacionalinė Lietuvos
bibliotekų savaitė.
Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos diena

2019-04-23/29

Lietuvos Konstitucijos
diena

2019-10-25

Lietuvos kariuomenės
diena

2019-11-23

Intelektualiniai

Mokiniai
susipažins su
svarbiausiomis
valstybinėmis bei
Lietuvai
svarbiomis
šventinėmis
datomis, ugdys
pilietiškumą ir
patriotizmą.

Akcijos, konkursai,
projektai, susitikimai
Buvusios gimnazistės
Rasos Lazdauskaitės
spalvotos grafikos
paroda „Diena po
lietaus“

Skaityklos
vedėja

2019-01

Intelektualiniai

Praplės
bendruomenės
akiratį

Literatūrinisedukacinis žaidimas
„Knygosūkis“

Bibliotekos
vedėja

2019-04

Intelektualiniai

Populiarins knygą,
telks bendruomenę
bendrai veiklai

Fotomenininko
Virgilijaus Jankausko
fotografijų paroda

Skaityklos
vedėja

2019-10

Intelektualiniai

Praplės
bendruomenės
akiratį

Respublikinis
konkursas „Metų
knygos rinkimai 2019"

Bibliotekos
vedėja

2019-10

Intelektualiniai

Populiarins knygų
skaitymą

Tarptautinis projektas
„Šiaurės šalių
bibliotekų savaitė
2019“

Bibliotekos
vedėja

2019-11 (3 sav.)

Intelektualiniai

2019-11/12

Intelektualiniai

Kultūrinis šalių
bendradarbiavimas,
pabrėžiantis
bibliotekos svarbą
bendruomenės
kultūriniame
gyvenime

2019-01/12

Intelektualiniai

Akcija „Padovanok
Bibliotekos
knygą savo bibliotekai“ vedėja,
skaityklos
vedėja
Bibliotekos teikiamų
Bibliotekos
paslaugų viešinimas
vedėja,

Skatins mokymosi
motyvaciją ir

skaitymą,
populiarins
biblioteką

lankstinukuose

skaityklos
vedėja

3. Sudaryti
tinkamas sąlygas
plėtoti mokinių
saviraišką

Kūrybinių darbų
(fotografijos,
technologijų, dailės)
parodos - pristatymai

Bibliotekos
vedėja,
skaityklos
vedėja

2019-01/12

Intelektualiniai

Ugdys mokinių
saviraišką,
populiarins
biblioteką

4. Naudoti
šiuolaikines
technologijas
bibliotekos,
skaityklos veikloje

Darbas su atnaujinta
programa MOBIS

Bibliotekos
vedėja,
skaityklos
vedėja

2019-01/12

Intelektualiniai

Palengvins
bibliotekos darbą,
greičiau bus
aptarnaujami
skaityklos
lankytojai
Reklamuos
biblioteką, skatins
skaitymą

Multimedijos ,
gimnazijos internetinio
tinklapio, TAMO

Bibliotekos
vedėja,
skaityklos

2019-01/12

Finansiniai,
intelektualiniai

5. Bendradarbiauti
bei dalintis gerąja
patirtimi su
Kretingos bei kitų
rajonų mokyklų
bibliotekų
darbuotojais. Kelti
bibliotekos
darbuotojų
profesinę
kompetenciją.

dienyno, gimnazijos
televizoriaus
panaudojimas knygų ir
bibliotekos paslaugų
reklamai

vedėja

Dalyvauti rajono
mokyklų bibliotekinin
kų metodinėje veikloje,
plėsti tarpusavio
bendravimo ir
bendradarbiavimo
ryšius, dalyvauti
kvalifikacijos
tobulinimo
seminaruose

Bibliotekos
vedėja,
skaityklos
vedėja

III.

Per visus metus

I

Intelektualiniai

Skatins dalykinį
bendradarbiavimą

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS :

Plano įgyvendinimą koordinuoja gimnazijos direktorė, atsakinga už bibliotekos darbą. Už plano vykdymą atsakinga Z. Tenenienė ir S.
Jandalovienė.
PLANĄ PARENGĖ:
bibliotekos vedėja

Zina Tenenienė

skaityklos vedėja

Snieguolė Jandalovienė

PRITARTA:

Gimnazijos administracijos posėdyje
2019-01- posėdžio protokolas Nr .S1-02

