
 

 
 

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos bibliotekos-informacinio centro 

 veiklos programa  2015 – 2016 m.m. 
 

VIZIJA 

Atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei 

technine baze. 

 

MISIJA 

 Visapusiškai tenkinti gimnazijos bendruomenės poreikius, savo tikslingai komplektuojamais 

fondais ir veikla dalyvauti  ugdymo procese, sudarant  sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti. 

 

Funkcijos: 

 Tikslingas fondo komplektavimas. 

 Katalogavimas ir sisteminimas. 

 Skaitytojų aptarnavimas. 

 Vartotojų ugdymas. 

 Informacinis aprūpinimas. 

 Informacinių paslaugų teikimas. 

 Prieigos prie informacijos užtikrinimas. 

 Kraštotyrinė veikla. 

 Projektinė veikla. 

Tikslai ir uždaviniai 
 

1. Teikti edukacines bei informacines paslaugas ir mokyti gimnazijos bendruomenę naudotis 

informacinėmis technologijomis. 

2. Sudaryti sąlygas ir gerinti galimybes moksleiviams savarankiškai mokytis, o pedagogams rengtis 

pamokoms ir ieškoti naujų darbo metodų. 

3. Kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą literatūrą, pildyti bibliotekos fondus įvairių formų 

informacijos laikmenomis. 

4. Gerinti informacijos vartotojų aptarnavimą, bendradarbiauti su kitomis švietimo, kultūros, 

informacijos įstaigomis. 

5. Siekti, kad būtų puikios mokymosi ir darbo sąlygos lankytojams, nuoširdus bendravimas ir 

bendradarbiavimas, aukšta aptarnavimo kultūra. 

6. Išduoti literatūrą naudojant mokyklų bibliotekų informacinę sistemą MOBIS. 

7. Išduoti vadovėlius kiekvienam moksleiviui naudojant elektroninės bibliotekos programą 

„Biblio“. 

8. Skatinti įvairaus amžiaus moksleivių norą skaityti, ugdyti skaitymo įgūdžius, kad knyga taptų 

neatsiejama gyvenimo dalimi, taip pat kelti skaitymo prestižą, skaitymai balsu. 

9. Plėsti profesinį akiratį, skirti laiko savišvietai. 

 

Veiklos turinys Data Pastabos 

1. Bibliotekos-informacinio centro informacinė veikla   

1.1. Tvarkyti bibliotekos dokumentaciją pagal Lietuvos 

Respublikos vyriausybės nutarimus, naujausius metodinius 

nurodymus, “Bendrojo lavinimo mokyklos bibliotekos 

bendruosius nuostatus”. 

Visus mokslo 

metus 

 

1.2. Kelti bibliotekinę kvalifikaciją seminaruose, pasitarimuose, Visus mokslo  



kursuose, skaityti naują profesinę literatūrą. metus 

1.3. Palaikyti glaudžius ryšius su Šiaulių m. viešąja biblioteka, 

savivaldybės biblioteka bei kitų mokyklų bibliotekomis, keistis 

informacija, knygomis. 

Visus mokslo 

metus 

 

1.4. Pastoviai raštu bei žodžiu informuoti mokytojus apie naujai 

gaunamą literatūrą, rengiamas parodas, leidyklų naujoves, 

renginius. 

Visus mokslo 

metus 

 

1.5. Dalyvauti pedagoginiuose posėdžiuose. Visus m.m.  

1.6. Informacinių gebėjimų ugdymas teikiant individualias 

konsultacijas ieškant įvairios informacijos. 

Visus mokslo 

metus 

 

1.7. Padėti mokytojams bei mokiniams pasiruošti įvairiems 

renginiams, konkursams, referatams, projektams, teikti 

bibliografinę informaciją žodžiu, raštu, telefonu. 

Visus mokslo 

metus 

 

1.8. Atsakyti į bibliografines užklausas, mokant susirasti 

reikiamą informaciją per trumpiausią laiką  iš įvairių 

informacinių šaltinių. 

Visus mokslo 

metus 

 

1.9. I  kl. mokinius supažindinti su bibliotekos taisyklėmis, 

dokumentų  fondu  bei kompiuteriniais informacijos šaltiniais. 

Rugsėjo- spalio 

mėn. 

 

1.10. Pastoviai pildyti  vadovėlių  bei temines kartotekas ir 

esamų vaizdo bei garso juostų ir kompaktinių bei kompiuterinių 

diskų katalogą, kraštotytinę kartoteką, teminius aplankus. 

Visus mokslo 

metus 

 

1.11. Nurašyti susidėvėjusius bei pamestus spaudinius, 

nebetinkamus naudoti vadovėlius. 

Rugpjūčio mėn.  

1.12. Tvarkyti knygas, gautas iš skaitytojų vietoje pamestųjų, 

vesti jų apskaitą. 

Rugpjūčio mėn.  

1.13. Gautas lėšas už pamestus vadovėlius ir baudas panaudoti 

naujų dokumentų  įsigyjimui, atsižvelgiant į mokytojų 

pageidavimus bei mokinių poreikius. 

II pusmetis.  

1.14. Sutvarkyti knygų bei vadovėlių fondus. Birželio- 

rugpjūčio 

 

1.15.Ištirti paklausą ir  užsakyti vadovėlius 2016-2017 m.m. Gegužės mėn.  

1.16. Pateikti švietimo skyriaus specialistui apibendrintą 

informaciją apie mokyklos įgytus vadovėlius, jų komplektų dalis, 

mokymo priemones ir literatūrą. 

Iki 2016 vasario 

 1 d. 

 

1.17. Paruošti stendą “Metų knyga” Po Metų knygos 

rinkimų 

 

1.18. Atnaujinti informacinį stendą “Gimnazija spaudoje”. Nuolat  

1.19. Toliau pildyti elektroninį “Leidinių ir straipsnių katalogą”.  Visus m.m.  

1.20. Toliau pildyti “Internetinių adresų” segtuvą. Visus m.m.  

1.21. Dalyvauti Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekte 

„Draugystė Šiaurės šalyse“.  Renginiai: 

1. Šviesos ir žodžio šventė. Skaitomas privalomas tekstas degant 

žvakėms 10.00 val. 

2. Spaudinių ekspozicijos pristatymas ,,Ačiū, tau Islandija“, 

skirta drąsiausiai  ir draugiškiausiai valstybei, kuri pirmoji 

pripažino Lietuvos nepriklausomybę. 
3. Renginys ,,Draugystės tiltai“. Stasio 

Šalkauskio gimnazijos mokytojai ir 

vyresniųjų klasių mokiniai kviečia kalbėtis 

apie tarpusavio santykius, glaudų 

bendradarbiavimą tarp skirtingų tautų, 

mainų programas , Baltijos ir  Šiaurės 

 

2015-11-09-15 

 

 



šalių draugystę, kuri tiesia tiltus – tarp 

žmonių ir tarp šalių. 

4.  ,,Prieš jus Švedija“. Švedijos 

ambasados gimnazijai dovanotų naujų knygų 

paroda. 

5. Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginių aptarimas. 

6. Informacijos sklaida gimnazijos interneto svetainėje, intranete 

bei skelbimų lentose apie Šiaurės šalių bibliotekų savaitę, 

renginius. 

1.22. Dalyvauti projekte “Medijos ir informacinis raštingumas” 2015-2016 m.m.  

1.23. Dalyvauti pagal BP2 projekte „Mobili inovatyvių technologijų 

laboratorija jaunimui“ 
2015-10-28,29  

1.24. Informacijos savaitė dalykų mokytojams: 

naujų- senų leidinių, mokomųjų programų, kompaktinių diskų 

paroda. 

per  žiemos 

atostogas 

 

1.25. Organizuoti parodas, skirtas žymių rašytojų jubiliejams.   

2. Knygų parodos   

a) nuolat keičiamos:   

2.1. Mokslo stebuklai ir paslaptys                                                             

                                                             

2015-09-01 Informacinių 

enciklopedinių ir  

periodinių 

leidinių paroda 

skirta Mokslo ir 

Žinių dienai  

2.2. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – lietuvių tautos genijus 

 

2015-09-22 Jubiliejinė  

kūrybos paroda, 

skirta lietuvių 

dailininko ir 

kompozitoriaus 

140 – gimimo 

metinėms   

2.3. ,,kiek atiduodi – tiek tavęs ir lieka...“ 

                                 /Justinas Marcinkevičius/   

2015-10-05 Spaudinių paroda, 

skirta 

Tarptautinei 

Mokytojo dienai 

paminėti 

 

2.4. Gimnazijos bendruomenės rankdarbiai vakar ir šiandien... 

 

 

 

2015-10-19 Paroda, skirta 

mokyklų 

bendruomenių 

metams 

2.5. ,,Už amžinybės slenksčio“.  2015-11-01 Popietė skirta 

Anapilin  

išėjusiems 

mokytojams 

atminti 

 

2.6. Žmogus Antano Škėmos kūryboje 2015-11-29 Literatūrinė 



                          paroda, skirta 

prozininko, 

dramaturgo, 

aktoriaus, 

režisieriaus 105 

gimimo metinėms 

2.7. Adventas – Kalėdų stebuklo laukimo metas 2015-12-01 Renginys skirtas 

Advento, Kūčių ir 

Kalėdų  

tradicijoms ir 

papročiams 

prisiminti. 

2.8. Bronius Radzevičius – didžiulio talento rašytojas  

  

2015-12-24 Literatūrinė 

paroda, skirta 75-

osioms gimimo 

metinėms 

  2.9. Saulius Šaltenis – jaunatviškos dvasios rašytojas, 

dramaturgas, scenaristas 

 

2016-01-13 Popietė su tų 

dienų įvykių 

liudininkais  

2.10. Sausio 13-oji – gyva atmintyje 2015-02-11 Literatūros 

paroda, skirta 110 

gimimo metinėms 

pažymėti 

2.11. Balys Sruoga – poetas, dramaturgas, prozininkas, 

literatūros ir teatro kritikas 

2016-02-02 Literatūrinė 

paroda, skirta 

120-osioms 

gimimo metinėms 

2.12. Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – nacionalinė 

Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų 

pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui 

 

 

2016-02-16 Spaudinių 

ekspozicija, skirta 

reikšmingiausiam 

istoriniam faktui 

paminėti 

2.13. Atsigręžti į gyvas savo tautos tradicijas 2016-02- Tautodailininko 

sukurtų 

Užgavėnių kaukių 

pristatymas 

2.14. Lietuvos kelias į nepriklausomybę   2016-03-11 Spaudinių paroda, 

skirta 26-osioms 

Nepriklausomybė

s atkūrimo 

metinėms 

 

2.15. Jurgis Bielinis – legendinis Lietuvos knygnešys 2016-03-16    Paroda, skirta 

knygnešio Jurgio 

Bielinio 170- 

mečio jubiliejui 

2.16. Kovo 20-oji – Pavasario lygiadienis - Žemės diena 2016-03-20   Informacinių, 

bei periodinių 

leidinių 

aplinkosaugine 

tema stendinis 

pristatymas 



2.17. Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gyvenimo keliu... 2016-03-30   Spaudinių 

paroda skirta 

rašytojos, 

visuomenės 

veikėjos, 

knygnešės ir 

daraktorės 155-

osims gimimo 

metinėms 

pažymėti 

 2.18. Velykų rytą lelija pražydo... 

 

2016-04- Verbų 

sekmadienio, 

Velykų, Jurginių, 

papročiai ir 

tautosaka 

etnografinių 

ekspedicijų metu 

surinkti ir 

užrašyti Šiaulių 

regione   

2.19. Jo knygose gyvenimo tikrumas 2016-04-01  Literatūros 

paroda skirta, 

poeto Marcelijaus 

Martinaičio 80-

osioms gimimo 

metinėms 

2.20. Skaitymas – sėkmė ir džiaugsmas 2016-04-23 Projektas 

,,Sukurk skirtuką 

perskaitytai 

knygai“ 

2.21. Mama, esi tik viena 2016-05-03 Lietuvių rašytojų, 

poetų kūryba, 

skirta motinystei 

2.22. Gegužės 7-oji – spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena 2016-05-07  Spaudinių paroda 

kalbos ir knygos 

dienai 

2.23. „Į idealų aukštumas“. 2016-05-10 Spaudinių 

ekspozicija, skirta 

Stasio Šalkauskio 

jubiliejui 

paminėti 

2.24. ,,Stasio Šalkauskio idėjų gyvybingumas, ugdant jaunimą 

tautiškumo dvasia”.  

 

      

2016-05-14 ,,Gyvasis žodis – 

Šalkauskio 

skaitymai“ 

skirta 130-osioms 

gimimo 

metinėms.      

b) Nuolatinės (atnaujinamos, papildomos): Visus mokslo 

metus 

 

2.26. “Įžvelk slypintį pavojų“    

2.27. Mūsų gimnazija prieš patyčias „Tiesiu pagalbos ranką“   



2.28.  Žmogaus teisės, pareigos ir atsakomybė.   

2.29.  Gyvenk sveikai. Teminis aplankas   

2.30.  Šiauliai - Saulės miestas.   

2.31.  Informacinis stendas « Kur mokytis ? Kur studijuoti ? »   

2.32.  Naujų knygų ir pedagoginės- metodinės literatūros paroda.   

 

 

  Bibliotekos- informacinio centro vedėja                               Regina  Žemeckienė 


