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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-15 
 

 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS” GIMNAZIJOS  

BIBLIOTEKOS-INFORMACIJOS CENTRO VEIKLOS PLANAS  

2021 METAMS 

 

I SKYRIUS 

 SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Bibliotekos-informacijos centras (toliau – BIC): biblioteka-laisvalaikio erdvė (115,81m2), tylioji skaitykla (52,67m2), informacijos centras 
(109,54m2), koridorius-edukacinė erdvė parodoms (50,82m2). Bendrasis patalpų plotas – 328,84 m2. Darbo vietos kompiuterizuotos, skaitytojai 

aptarnaujami MOBIS sistema, kurios nuotolinė prieiga yra įkelta į gimnazijos svetainę: https://www.imobis.lt/app/mobis/vilkaviskioausra. BIC iš viso 

yra 86 darbo vietos, iš jų 23 kompiuterizuotos, 3 spausdintuvai, išmanusis ekranas. 2020 m. dirbo dvi darbuotojos, 1 su aukštuoju išsilavinimu, 1 

bibliotekininko įgūdžius įgijusi darbo vietoje.  

BIC sukauptas 18474 vnt., 13441 pavadinimų knygų ir kitų dokumentų fondas, iš jų – 17670 vnt. knygų, 249 vnt. elektroninių dokumentų 

ir 397 vnt. vaizdinių ir kartografinių dokumentų. 2020 m. buvo gauta 246 vnt., nurašyta 17 vnt. dokumentų. 100 proc. literatūros yra įtraukta į MOBIS 

katalogą. 2020 m. vienam gimnazijos bendruomenės nariui vidutiniškai teko 27,8 vnt. knygų.  

Visi mokiniai aprūpinti vadovėliais. 2020 m. įsigyta 418 vnt. vadovėlių už 4602,14 Eur. Šiuo metu bibliotekos fonde yra 14050 vnt. 

vadovėlių. 1 mokiniui tenka 25,5 vnt. vadovėlių. Vadovėliai ir mokymo priemonės įsigyjamos vykdant viešuosius pirkimus. Visi galimi naudoti 

vadovėliai įtraukti į gimnazijos vadovėlių duomenų bazę, kuri publikuojama gimnazijos internetinėje svetainėje. 
2020 m. bibliotekoje-informacijos centre užregistruoti 627 skaitytojai, 19382 apsilankymų. Išduota 5141 vnt. dokumentų (išskyrus 

vadovėlius). Vidutiniškai 8,2 vnt. vienam skaitytojui. 

2020 m. investicinio projekto ir gimnazijos lėšomis atnaujinti bibliotekos-informacijos baldai ir įranga. Atnaujintos knygų lentynos, stalai 

skaitytojams, minkštasuoliai, skirti poilsiui, bibliotekininkų darbo vietos. Informacijos centre įkurta 16 iš jų kompiuterizuotų darbo vietų, taip pat yra 2 

mobilios įkrovimo spintelės „TabCaby“ su planšetėmis, išmanusis ekranas, įgarsinimo sistema, spausdintuvas. Koridoriuje-edukacinėje erdvėje įrengtos 

parodų ekspozicijos. Vasaros atostogų metu knygos perkeltos į naujas lentynas, fondas sudėtas pagal UDK sistemą. Mokiniai gali naudotis „tyliąja“ 

skaitykla, laisvalaikio erdve, leisti laiką per ilgąsias pertraukas, „langus“, mokytis, žaisti stalo žaidimus, bendrauti. Tačiau esant pandeminei situacijai ir 

karantinui, bibliotekos lankomumas sugriežtintas, mokiniai ateina tik pasiimti ar pasikeisti knygų ir vadovėlių, tai turėjo įtakos knygų, pasiskolintų iš 

bibliotekos, skaitomumo sumažėjimui.  

 2020 m. bibliotekoje-informacijos centre buvo suorganizuota 12 parodų (iš jų – 4 virtualios), 26 edukacinių kultūrinių renginių, vykdyta 

apklausa „Bibliotekos-informacijos centro vaidmuo gimnazijoje“, akcijos „Metų knygos rinkimai“, „Padovanok knygą bibliotekai“, „Knygų Kalėdos“.  

https://www.imobis.lt/app/mobis/vilkaviskioausra
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Parodos ir kiti renginiai orientuoti į mokinių skaitymo kultūros ugdymą, vertybines nuostatas, tautiškumo skatinimą. Visi norintieji gimnazijos 

bendruomenės nariai apmokomi savarankiškai naudotis MOBIS katalogu, rezervuotis knygas. Bibliotekos vedėja kartu su lietuvių kalbos, anglų kalbos 

mokytojomis organizavo integruotas pamokas (16 integruotų pamokų), pravedė 8 informacinio raštingumo užsiėmimus I-II klasių mokiniams. 

BIC kaupiama informacija apie gimnaziją aplanke „Apie mus rašo“, mokiniai konsultuojami karjeros ir studijų klausimais, ne karantino 

metu vyksta susitikimai su mokymo įstaigų ir profesijų atstovais, kiti rajono ir gimnazijos bendruomenės organizuojami renginiai (seminarai, pasitarimai, 

mokymai ir pan.). 

II SKYRIUS 

DARBO LAIKO GRAFIKAS 

 

Biblioteka-informacijos centras dirba: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 17.00 val.,  

prieššventinėmis dienomis ir penktadieniais nuo 7.30 iki 16.00 val. 

 

III SKYRIUS 

2021 M. M. VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

TIKASLAS: puoselėjant bendradarbiavimo kultūrą, gerinti mokinių mokymosi rezultatus. 

 

UŽDAVINIAI:  
 

1. Sudaryti sąlygas visiems pageidaujantiems mokiniams ir mokytojams naudotis atvira edukacine erdve – BIC. 

2. Ugdyti mokinių pažinimo, kultūrines ir bendrąsias kompetencijas.  

3. Aprūpinti vadovėliais bei ugdymo priemonėmis: atsižvelgiant į lėšas išpildyti ne mažiau kaip 90,0 proc. mokytojų ir mokinių pageidavimų.  
4. Ne mažiau kaip 5 d. per metus kelti profesinę kvalifikaciją. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais ir kolegomis.  

 

IV SKYRIUS 

BIBLIOTEKOS-INFORMACIJOS CENTRO (BIC) 

2021 M. VEIKLOS PLANAS  

 

Uždaviniai Priemonės 
Įgyvendinimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas 

rezultatas 

Rezultato 

įgyvendinim

o įvertinimo 

būdas 

1. Sudaryti 

sąlygas visiems 

pageidaujantie

ms mokiniams 

1.1. BIC darbuotojų darbo laiko grafiką pritaikyti pagal 

bendruomenės poreikius.  

1.2. Skatinti mokinius naudotis visais BIC ištekliais, kurie 

naudingi mokslui ir savišvietai. 

Mokslo metų eigoje 

 

Mokslo metų eigoje  

 

Bibliotekininkės 

 

Bibliotekininkės 

 

Nėra nusiskundimų 

dėl darbo grafiko. 

5500 vnt. dokum. 

išduočių per metus 

Pokalbiai 

 

Statistiniai 

duomenys 
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ir mokytojams 

naudotis atvira 

edukacine 

erdve – BIC. 

1.3. Informacijos centre organizuoti grupinius užsiėmimus, 

paskaitas, seminarus, kitus renginius ir pamokas pagal gimnazijos  

poreikius. Pandemijos metu – virtualiai. 

1.4. Atsakyti į vartotojų užklausas, konsultuoti profesijos 

pasirinkimo, karjeros klausimais. 

1.5. Skatinti mokinius ir mokytojus aktyviau naudotis 

nuotolinėmis BIC paslaugomis: elektroniniu MOBIS katalogu, 

gimnazijos svetainėje esančia informacija. 

 

Mokslo metų eigoje  

 

 

Mokslo metų eigoje  

 

Mokslo metų eigoje  

 

 

Direktorius 

Bibliotekininkės 

 

J. Arbačiauskienė 

 
 

Bibliotekininkės 

 
 

10 renginių per 

metus. 

 

Išpildyta 90 proc. 

užklausų. 

 

40 proc. mokinių ir 

50 proc. mokytojų 

naudojasi 

nuotolinėmis BIC 

paslaugomis. 

 

 

2. Ugdyti 

mokinių 

pažinimo, 

kultūrines ir 

bendrąsias 

kompetencijas. 

2.1. Organizuoti parodas, skirtas žymių kultūros veikėjų  

jubiliejams ir žymioms datoms paminėti:  

2.1.1. Paroda, skirta archeologės Marijos Gimbutienės 100-čiui;  
2.1.2. Paroda, skirta Tarptautinei rašytojų dienai;  

2.1.3. Paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti;  
2.1.4. Paroda, skirta rašytojos Gabrielės Petkevičaitė-Bitės 160-

čiui; 

2.1.5. Paroda, skirta Tarptautinei kultūros dienai; 

2.1.6. Paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai;  

2.1.7. Paroda, skirta rašytojo Michailo Bulgakovo 130-čiui; 
2.1.8. Paroda, skirta poeto Vytauto Mačernio – 100-čiui; 

2.1.9. Paroda, skirta Europos kalbų dienai; 

2.1.10. Paroda, skirta rašytojo F. Dostojevskio 200 metinėms;  
2.1.11. Naujų knygų parodos.             

 

 

Sausio mėn. 

Vasario mėn. 
Kovo mėn. 

 

Kovo mėn. 
 

Balandžio mėn. 

Gegužės mėn. 
Gegužės mėn. 

Birželio mėn. 

Rugsėjo mėn. 
Lapkričio mėn. 

Mokslo metų eigoje 

 

 

Bibliotekininkės 
 

 

 

Ne mažiau 12 

parodų per metus 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Statistiniai 

duomenys 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2. Vykdyti tradicinius skaitymo skatinimo projektus: 

2.2.1. „Metų knygos rinkimai“.  
2.2.4. Projektas „Šiaurės šalių literatūros savaitė 2021“.  

 

Lapkričio–vasario 
mėn. 

Bibliotekininkės,  

Lietuvių k. ir 
teatro mokytojai 

30 proc. mokinių 

dalyvauja skaitymo 
skatinimo akcijose 

Statistiniai 

duomenys 

 

2.3. Organizuoti renginius ir susitikimus:  

2.3.1. Diskusijų klubas 

 
2.3.2. Poezijos konkursas, skirtas Pasaulinėms Žemės ir Poezijos 

dienoms ir Vytauto Mačernio metams. 

 
2.3.3. Susitikimai su rašytojais, kultūros ir meno atstovais. 

 

Mokslo metų eigoje 

 
Kovo mėn. 

 

 
Mokslo metų eigoje 

 

J. Arbačiauskienė  

 
Bibliotekininkės, 

Lietuvių k. ir 

teatro mokytojai 
Bibliotekininkės  

 

4 susitikimai  

 
15 mokinių 

dalyvauja konkurse 

 

3 susitikimai 

 

 

 
Atsiliepimai, 

anketos 
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2.3.4. Aktyviausių bibliotekos skaitytojų pagerbimo šventė.  

2.3.5. Ekskursija į Vilniaus knygų mugę. 

 

Gegužės mėn. 

Gegužės mėn. 

 

  

30 gimnazijos 

bendruomenės 

narių vyksta į 

knygų mugę 

2.4. Kartu su mokytojais parengti skaitymo skatinimo programą: 

2.4.1. Suorganizuoti skaitymo skatinimo programos rengimo 

darbo grupės susirinkimus. 

2.4.2. Numatyti priemones programos įgyvendinimui. 

2.4.3. Atlikti tyrimą „Paauglių dėmesio knygai ypatumai ir 

bibliotekos vieta jauno žmogaus gyvenime“. 

2.4.4. Parengti priemonių veiksmingumo įvertinimo įrankius. 

 

Vasario mėn. 

 

Kovo mėn. 

Iki lapkričio mėn. 

 

Lapkričio mėn. 

 

J. Arbačiauskienė, 

Metodikos taryba 

 

J. Arbačiauskienė 

 

Metodikos taryba 

 

Parengta skaitymo 
skatinimo programa 

 

Mokinių 

įvertinimai, 

pokalbiai su 

mokytojais 

 

2.5. Integruotos dalykų – informacinio ir kultūrinio raštingumo 
pamokos bibliotekoje mokiniams.  

 

 

Mokslo metų eigoje 
 

 

J. Arbačiauskienė 
Dalykų mokytojai 

 

 

50 proc. I-II kl. 

mokinių geba pagal 

reikalavimus 

sudaryti šaltinių 

sąrašą, žino etiško 

naudojimosi 

informacija  

principus 

 

 
Rašto darbų 

įvertinimai 

 
 

 

 

3. Aprūpinti 

vadovėliais bei 

ugdymo 

priemonėmis: 

atsižvelgiant į 

lėšas išpildyti 

ne mažiau kaip 

90,0 proc. 

mokytojų ir 

mokinių 

pageidavimų. 

 

 

3.1. Komplektuoti BIC dokumentų fondą, atitinkantį gimnazijos 

poreikius: 

3.1.1.Tirti vadovėlių bei kitų mokymo priemonių ir literatūros 

pasiūlą, paklausą ir, vadovaujantis metodikos grupių pateiktais 

sąrašais, užsakyti reikiamas priemones.  

3.1.2. Informacinę, mokomąją, grožinę bei kitą literatūrą užsakyti 

atsižvelgiant į Bendrąsias ugdymo programas, gimnazijos 

bendruomenės pasiūlymus. 

3.2. Informuoti mokytojus apie naujausias, šiuolaikiškas ugdymo 

priemones.  

3.3. Ugdant mokinių atsakomybę visiems mokiniams vadovėlius 

išduoti individualiai. 

 

 

 
 

Kovo - 

gruodžio mėn. 
 

 

 
 

 

Mokslo metų eigoje 
 

Mokslo metų eigoje 

 
 

 

 

 
 

Dalykų 

mokytojai, 
bibliotekininkės 

 

J. Arbačiauskienė 
 

 

Bibliotekininkės 
 

N. Šidlauskienė 

 
 

 

 

Išpildyta ne mažiau 

kaip 90,0 proc. 

mokytojų ir 

mokinių 

pageidavimų. 

Mokiniai 100 proc. 

aprūpinti 

vadovėliais. 

 

100 proc. I, III ir IV 

kl. mokinių pasiima 

vadovėlius 

savarankiškai. 

 

 

Metodikos 

grupių 

protokolų 

analizė, 

pokalbiai 

 

 

 

 

Statistiniai 

duomenys 
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3.4. Pagal turimas lėšas prenumeruoti spaudą, reikalingą 

savišvietai, asmenybės tobulėjimui. 

 

 

3.5. Vykdyti bibliotekos turtinimo akcijas: 

„Padovanokime knygą bibliotekai“ 

„Knygų Kalėdos“. 

Gruodžio mėn. 

 

 
 

 

 
Mokslo metų eigoje 

 

J. Arbačiauskienė 

 

 
 

 

 
J. Arbačiauskienė 

 

Per metus 

fiksuojama ne 

mažiau 300 

periodinės spaudos 

išduočių.  

Padovanota ne 

mažiau 60 vnt. 

knygų. 

Statistiniai 

duomenys 

 

 

 

Statistiniai 

duomenys 

4. Ne mažiau 

kaip 5 d. per 

metus kelti 

profesinę 

kvalifikaciją. 

Bendrauti ir 

bendradarbiau

ti su 

mokytojais ir 

kolegomis. 

 

 

4.1. Plėsti profesinį akiratį, skirti laiko savišvietai: 

4.1.1. Dalyvauti seminaruose, kursuose ne mažiau kaip 5 dienas 

per metus.  

4.1.2. Skaityti profesinę literatūrą, domėtis profesinėmis 

naujovėmis internete.  

4.3. Atlikti veiklos analizę ir įsivertinimą. Skirti laiko refleksijai.  

 

4.4. Bendrauti ir bendradarbiauti:  

4.4.1. Dalintis gerąja patirtimi su kolegomis. 

4.4.2. Bendradarbiauti su mokytojais, gimnazijos administracija. 

4.4.3. Bendradarbiauti su rajono ir respublikos bibliotekomis, 

informacijos centrais. 

4.4.4. Santykius su BIC lankytojais grįsti abipuse pagarba ir 

tolerancija. 

 

Mokslo metų eigoje 

 

 

Po renginių, 
mokslo metų 

pabaigoje 

 
Esant poreikiui 

 

 
 

 

Nuolat 

 

 

Bibliotekininkės 

 

 

Platėja BIC 

darbuotojų akiratis, 

gilėja profesinės 

žinios. 

 

 

Geri tarpusavio 

santykiai. 

 

 

Kompetencij

os planas 

 

 

 

 

Pokalbiai, 

diskusijos 

 

 

SUDERINTA 
               Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 

               direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 
 

               (Parašas) 

Rasa Šlivinskienė 
Vardas, Pavardė 

2021-01-27 

                (Data) 


