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VILKAVIŠKIO „AUŠROS” GIMNAZIJOS  

BIBLIOTEKOS-INFORMACIJOS CENTRO VEIKLOS PLANAS  

2022 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. 2021 m. dirbo dvi darbuotojos, 1 su aukštuoju išsilavinimu, 1 bibliotekininko įgūdžius 

įgijusi darbo vietoje. BIC yra visos sąlygos savišvietai, šiuolaikinei pamokai. Informacijos centre yra įrengta 16 kompiuterizuotų darbo vietų, taip pat 2 

mobilios įkrovimo spintelės „TabCaby“ su 30 planšečių, išmanusis ekranas, įgarsinimo sistema, spausdintuvas. Čia vedamos ne tik tradicinės, integruotos 

pamokos, bet ir kiti renginiai. Koridoriuje-edukacinėje erdvėje nuolat veikia dailės darbų ir kitos parodos. Mokiniai gali naudotis „tyliąja“ skaitykla, 

laisvalaikio erdve, leisti laiką per ilgąsias pertraukas, „langus“, mokytis, žaisti stalo žaidimus, bendrauti. 2021 m. BIC lankomumas ir knygų skaitomumas 

buvo mažesnis lyginant su ankstesniais metais dėl pandeminės situacijos ir nuotolinio mokymo. 

BIC sukauptas 18608 vnt., 13618 pavadinimų knygų ir kitų dokumentų fondas, iš jų – 17800 vnt. knygų, 249 vnt. elektroninių dokumentų 

ir 401 vnt. vaizdinių ir kartografinių dokumentų. 2021 m. buvo gauta 228 vnt., nurašyta 94 vnt. dokumentų. Visa literatūra yra įtraukta į MOBIS katalogą. 

2021 m. vienam gimnazijos bendruomenės nariui vidutiniškai teko 28,5 vnt. knygų. Prenumeruojami žurnalai „Psichologija Tau“ ir „Reitingai“ bei 

Vilkaviškio rajono laikraštis „Santaka“. Per 2021 m. užfiksuotos 548 periodinės spaudos išduotys. 

100 proc. mokinių aprūpinti vadovėliais. 2021 m. įsigyta 410 vnt. vadovėlių už 5034,75 Eur. Šiuo metu bibliotekos fonde yra 14060 vnt. 

vadovėlių. 1 mokiniui tenka 26 vnt. vadovėlių. Vadovėliai ir mokymo priemonės įsigyjamos vykdant viešuosius pirkimus. Užsakant vadovėlius išpildyta 

100 proc. mokytojų pageidavimų. Visi galimi naudoti vadovėliai įtraukti į gimnazijos vadovėlių duomenų bazę, kuri publikuojama gimnazijos 

internetinėje svetainėje. Vadovėliai visiems gimnazijos mokiniams išduodami individualiai. 

2021 m. bibliotekoje-informacijos centre užregistruoti 574 skaitytojai, 18526 apsilankymai. Išduota 4281 vnt. dokumentų (išskyrus 

vadovėlius). Vidutiniškai 7,5 vnt. vienam skaitytojui. 2021 m. išduota 860 vnt. mažiau nei 2020 metais. Buvo gauta 283 skaitytojų užklausos, atsakyta į 

252 užklausas (90 proc.)., iš jų 184 elektroniniu būdu. 

2021 m. bibliotekoje-informacijos centre buvo suorganizuota 18 knygų parodų: archeologės Marijos Gimbutienės 100-čiui, Tarptautinei 

rašytojų dienai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti,  rašytojos Gabrielės Petkevičaitė-Bitės 160-čiui, Tarptautinei kultūros dienai,  

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai,  rašytojo Michailo Bulgakovo 130-čiui,  poeto Vytauto Mačernio – 100-čiui,  Europos kalbų dienai, rašytojo 

https://www.imobis.lt/app/mobis/vilkaviskioausra
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F. Dostojevskio 200 metinėms, trys naujų knygų parodos ir penkios teminės parodos – „Išsirink knygą atostogoms“, „Mokslo populiarinimo knygų serija 

„Mokslas visiems“, paroda-mįslė „Moliūgai pasakose“, „Seku seku pasaką...“, „Jei tave aplankė liūdnos mintys“.  Taip pat buvo eksponuotos 7 dailės ir 

keramikos darbų parodos, kurias organizavo dailės mokytojos. 

2021 m. buvo planuotos 4 diskusijos su žymiais žmonėmis, tačiau nuotoliniu būdu įvyko tik dvi diskusijos: „BŪTIS. Jauno žmogaus būtis 

pandemijos kontekste“, diskusijos viešnia – VDU Socialinio darbo katedros docentė, įmonės „Darnūs namai“ vadovė J. Vyšniauskytė-Rimkienė  (2021-

05-06) ir  „SKAITYMAS. Pasvarstymai balsu: ar esu geras skaitytojas?“, diskusijos viešnia – literatūrologė, literatūros kritikė, knygų apžvalgininkė J. 

Čerškutė (2021-06-02). Suplanuota diskusija „ISTORIJA“ neįvyko dėl bibliotekos vedėjos covid ligos, diskusija apie kultūrą neįvyko dėl viešnios 

Alvydos Jasilionytės, įvaizdžio kūrimo, stiliaus, etiketo, svetingumo konsultantės ligos, jos perkeltos į 2022 metus. 

2021 m. BIC įvyko 10 kultūrinių-edukacinių renginių. Įvyko 3 renginiai, skirti Tarptautiniam mokyklų bibliotekų mėnesiui „Pasaulio 

pasakos“, Šiaurės šalių literatūros savaitės projektas. Kovo-balandžio mėn. kartu su gimnazijos laikraščiu „Žibintas“ organizuotas poezijos konkursas, 

skirtas Pasaulinėms Žemės ir Poezijos dienoms ir Vytauto Mačernio metams paminėti, kuriame dalyvavo rajono literatų klubo „Seklyčia“ poetė J. Kurtinaitienė. 
Gruodžio mėn. kartu su lietuvių kalbos mokytojomis organizuoti skaitymo skatinimo renginiai „Kalėdos kišenėje“, vyko naujų knygų pristatymas, 

susitikimas su Delfi.lt žurnaliste B. Ragickaite. Organizuotos 3 akcijos, skirtos bibliotekos fondų turtinimui: „Metų knygos rinkimai“, „Padovanok 

detektyvą bibliotekai“, „Knygų Kalėdos“. Kartu su mokytojais 2021 m. bibliotekoje-informacijos centre pravesta 16 integruotų pamokų, skatinančių 

knygų skaitymą. Skaitymo skatinimo renginiuose-užsiėmimuose dalyvavo apie 340 mokinių  (60 proc.). Parodos ir kiti renginiai orientuoti į mokinių 

skaitymo kultūros ugdymą, vertybines nuostatas, tautiškumo skatinimą, kūrybiškumą, bendrųjų kompetencijų ugdymą ir mokinių mokymosi rezultatų 

gerinimą. 

Rugpjūčio mėn. biblioteka įsitraukia į gimnazijoje organizuojamą Pirmoko dieną, kuomet būsimi gimnazistai supažindinami su 

svarbiausiomis BIC taisyklėmis (J. Arbačiauskienė), pavežėjimo bilietų išdavimo tvarka (N. Šidlauskienė) ir visiems pirmokams individualiai išduodami 

vadovėliai. BIC Taip pat įsijungia ir į kitas gimnazijoje organizuojamas akcijas, renginius. Visi norintieji gimnazijos bendruomenės nariai apmokomi 

savarankiškai naudotis MOBIS katalogu, rezervuotis knygas. 2021 m. spalio – gruodžio mėn. vykdytas tyrimas „Paauglių dėmesys mokslinei knygai ir 

dalykiniam tekstui. Kuo gali padėti biblioteka?“, kurio rezultatai bus panaudoti planuojant 2022 m. veiklas. 

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

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

ir pan.). 2021 m. gimnazijos bibliotekininkės kėlė kvalifikaciją 115 val.: J. Arbačiauskienė dalyvavo 11 seminarų ir paskaitų (iš viso 91 val.), N. 

Šidlauskienė dalyvavo 4 seminaruose (iš viso 24 val.). 

 

 

II SKYRIUS 

DARBO LAIKO GRAFIKAS 

 

Biblioteka-informacijos centras dirba: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,  

prieššventinėmis dienomis ir penktadieniais nuo 7.30 iki 16.00 val. 

 

 



3 
 

 
 

III SKYRIUS 

2022 M. M. VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAS – siekti mokinių pažangos, puoselėjant atvirą, inovatyvią, patrauklią mokymuisi ir brandai erdvę. 

 

UŽDAVINIAI:  
 

1. Sudaryti sąlygas visiems mokiniams ir mokytojams naudotis atvira edukacine erdve, biblioteka–informacijos centru – BIC. 

2. Ugdyti mokinių informacinius, teksto suvokimo gebėjimus ir bendrąsias kompetencijas, rengti informacinius šaltinius. 

3. Suorganizuoti 10 kultūrinių, edukacinių renginių, skatinančių skaitymą ir populiarinančių knygą.  

4. Analizuoti turimus išteklius ir gimnazijos bendruomenės poreikius, aprūpinti vadovėliais, ugdymo priemonėmis bei literatūra, atsižvelgiant į lėšas 

išpildyti ne mažiau kaip 90,0 proc. mokytojų ir mokinių pageidavimų.  

5. Bendradarbiauti su gimnazijos mokytojais, dalintis gerąja patirtimi su Vilkaviškio bei kitų rajonų mokyklų bibliotekomis. Kelti profesinę 

kvalifikaciją. 

 

 

IV SKYRIUS 

BIBLIOTEKOS-INFORMACIJOS CENTRO (BIC) 

2022 M. VEIKLOS PLANAS  

 

Uždaviniai. Priemonės 
Įgyvendini-

mo laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas 

rezultatas 

Rezultato 

įgyvendini-

mo 

įvertinimo 

būdas 

1. Sudaryti 

sąlygas visiems 

pageidaujantie

ms mokiniams 

ir mokytojams 

naudotis atvira 

edukacine 

erdve – BIC. 

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 

 

 

 

 

Bibliotekininkės 

 

 

 

Bibliotekininkės 

 

 

Direktorius 

Bibliotekininkės 

Nėra nusiskundi-

mų dėl darbo 

grafiko. 

5300 vnt. dokum. 

išduočių per 

metus 

10 renginių per 

metus. 

Pokalbiai 

 

Statistiniai 

duomenys 
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1.3. Sudaryti sąlygas Informacijos centre organizuoti grupinius 

užsiėmimus, paskaitas, seminarus, kitus renginius ir pamokas 

pagal gimnazijos  poreikius.  

1.4. Visus norinčius konsultuoti profesijos pasirinkimo, 

karjeros klausimais, atsakyti į pateiktas užklausas. 

 

1.5. Skatinti mokinius ir mokytojus aktyviau naudotis 

nuotolinėmis BIC paslaugomis: elektroniniu MOBIS katalogu, 

gimnazijos svetainėje esančia informacija. 

 

 

 
J. Arbačiauskienė 

 

 
Bibliotekininkės 

 

 

 

Išpildyta 90 proc. 

užklausų. 

40 proc. mokinių 

ir 50 proc. 

mokytojų 

naudojasi 

nuotolinėmis BIC 

paslaugomis. 

2. Ugdyti 

mokinių 

informacinius, 

teksto 

suvokimo 

gebėjimus ir 

bendrąsias 

kompetencijas, 

rengti 

informacinius 

šaltinius. 

 

 

2.1. Organizuoti užsiėmimus mokinių informaciniam 

raštingumui ugdyti.  

 

2.2. Individualios konsultacijos teksto suvokimo, sąvokų 

išaiškinimo, brandos darbo apipavidalinimo ir literatūros 

sąrašo parengimo klausimais. 

2.3. Pagalba mokiniams ruošiantis lietuvių kalbos kalbėjimo 

įskaitoms. 

2.4. Integruotos dalykų – informacinio ir kultūrinio raštingumo 

pamokos bibliotekoje 

2.5. Bendrųjų kompetencijų ugdymas visų užsiėmimų metu. 

 

2.6. Parengti mokyklos „Aušros“ gimnazijos svarbių istorinių 

datų kalendorių. 

Mokslo metų 

eigoje 

 

Pagal poreikį 

 

 

Pagal poreikį 

 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

Iki spalio 

mėn. 

J. Arbačiauskienė 

 

 

J. Arbačiauskienė 

 

 

 

J. Arbačiauskienė 

 

J. Arbačiauskienė 

Dalykų mokytojai 

 

 

N. Šidlauskienė 

 

Suorganizuoti 5 

(6) grupiniai 

užsiėmimai. 

Individualios 

konsultacijos 

suteiktos visiems 

norintiems 

mokiniams. 

Pravesta 10 

integruotų 

pamokų. 

 

Parengtas 

istorinių datų 

pirminis sąrašas-

kalendorius 

Statistiniai 

duomenys 

 

 

Mokinių 

atsiliepimai 

 

 

 

 

 

 

Gimnazijos 

administra-

cijos 

atsiliepimai 

 



5 
 

 
 

3. Suorgani-

zuoti 10 

kultūrinių, 

edukacinių 

renginių, 

skatinančių 

skaitymą ir 

populiarinan-

čių knygą. 

3.1. Vykdyti tradicinius skaitymo skatinimo projektus: 

3.1.1. „Metų knygos rinkimai“.  

 

3.1.2. Nacionalinė skaitymo diena „Lietuva skaito!“ 

3.1.3. Spalis – Tarptautinis  mokyklų bibliotekų mėnuo.  

3.1.4. Projektas „Šiaurės šalių literatūros savaitė 2022“. 

 

 

3.2. Organizuoti renginius, išvykas ir susitikimus:  

3.2.1. Ekskursija į Vilniaus knygų mugę. 

 

3.2.2. Renginių ciklas „Aš esu sūduvis“, skirtas Sūduvos 

metams pažymėti (pagal atskirą planą). 

 

3.2.3. Susitikimai su rašytojais, kultūros ir meno atstovais. 

 

3.2.4. Aktyviausių bibliotekos skaitytojų pagerbimo šventė.  

 

3.3. Diskusijų klubo veikla. 

 

3.4. Organizuoti parodas, skirtas žymių kultūros veikėjų  

jubiliejams ir žymioms datoms paminėti:  

3.4.1. Paroda, skirta Ievos Simonaitytės 125-čiui;  

3.4.2. Paroda, skirta Sūduvos metams „Sūduvos kraštas ir jo 

rašytojai“; 

3.4.3. Paroda „Lietuvos universitetui – 100“ (02-16); 

3.4.4. Kilnojama paroda „Asmenybė ir knyga“; 

3.4.5. Paroda, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (02-

21); 

3.4.6. Paroda, skirta rašytojo V. Hugo 220-iui; 

3.4.7. Paroda, skirta Tarptautinei rašytojų dienai (03-03) 

Skirta Ukrainos kūrėjams; 

3.4.8. Paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti (03-11); 

 

Kovo-gegužės 
mėn. 

Gegužės mėn. 

Spalio mėn. 
 

Lapkričio 

mėn. 

 

Vasario mėn. 

 

 

Vasario mėn. 

 

 

Mokslo metų 

eigoje 

Gegužės 

mėn. 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

Sausio mėn. 

Vasario mėn. 

 

Vasario mėn. 

Vasario mėn. 

Vasario mėn. 

 

Kovo mėn. 

Kovo mėn. 

Kovo mėn. 

 
 

 

Bibliotekininkės, 
lietuvių kalbos 

mokytojai 

 
 

 

 
 

J. Arbačiauskienė 

 

 
Bibliotekininkės, 

lietuvių k. ir 

istorijos 
mokytojai 

Bibliotekininkės 

 
Bibliotekininkės 

 

J. Arbačiauskienė 

 
 

 

 
Bibliotekininkės 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

50 proc. mokinių 

dalyvauja 

skaitymo 

skatinimo 

akcijose 

 

30 gimnazijos 

bendruomenės 

narių vyksta į 

Knygų mugę. 

Renginiuose 

dalyvauja 30 

proc. mokinių. 

4 susitikimai 

 

 

 

3 diskusijos 

gimnazijos 

bendruomenei 

 

Ne mažiau 15 

parodų per metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiniai 

duomenys 

 

 

 

 

Dalyvių 

sąrašas 

 

 

Statistiniai 

duomenys 

 

Dalyvių 

sąrašai 

 

 

Diskusijų 

vertinimo 

anketos 

 

Statistiniai 

duomenys, 

lankytojų 

atsiliepimai 
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3.4.9. Paroda, skirta pasaulinei sveikatos dienai (04-07) 

3.4.10. Paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai (05-07); 

3.4.11. Paroda, skirta rašytojo J. Avyžiaus 100-čiui; 

3.4.12. Paroda, skirta publicisto, rašytojo T. Venclovos 85-

čiui;  

Parodos „Kalbos atveria duris į pasaulį“, skirta Europos kalbų 

dienai; „Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų holokausto diena“, 

„J. Basanavičiui – 171“ 

3.4.13. Paroda, skirta rašytojo V. Krėvės-Mickevičiaus 140-

čiui; 

3.4.14. Paroda, skirta kino kūrėjo, kritiko, rašytojo J. Meko 

100-čiui; 

3.4.15. Naujų knygų parodos.     

Vakaronė, skirta Sūduvos metams? 

Krėvei skirtas renginys 

3.5. Renginių, naujai gautų knygų viešinimas gimnazijos 

tinklalapyje, FB. 

Balandžio 

mėn. 
Gegužės mėn. 

 

Gegužės mėn. 

Rugsėjo mėn. 

Spalio mėn. 

 
 

Gruodžio mėn. 

 
Mokslo metų 

eigoje 
 

Esant naujai 

informacijai 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
J. Arbačiauskienė 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Straipsniai 

gimnazijos 

svetainėje, 

FB. 

4. Analizuoti 

turimus 

išteklius ir 

gimnazijos 

bendruomenės 

poreikius, 

aprūpinti 

vadovėliais, 

ugdymo 

priemonėmis 

bei literatūra, 

atsižvelgiant į 

lėšas išpildyti 

ne mažiau kaip 

90,0 proc. 

mokytojų ir 

4.1. Komplektuoti BIC dokumentų fondą, atitinkantį 

gimnazijos poreikius: 

4.1.1.Tirti vadovėlių bei kitų mokymo priemonių ir literatūros 

pasiūlą, paklausą ir, vadovaujantis metodikos grupių pateiktais 

sąrašais, užsakyti reikiamas priemones.  

4.1.2. Informacinę, mokomąją, grožinę bei kitą literatūrą 

užsakyti atsižvelgiant į Bendrąsias ugdymo programas, 

gimnazijos bendruomenės pasiūlymus. 

4.2. Informuoti mokytojus apie naujausias, šiuolaikiškas 

ugdymo priemones.  

4.3. Ugdant mokinių atsakomybę visiems mokiniams 

vadovėlius išduoti individualiai. 

4.4. Pagal turimas lėšas prenumeruoti spaudą, reikalingą 

savišvietai, asmenybės tobulėjimui. 

 

 

 

 

Kovo - 

gruodžio 

mėn. 

 

 

 

 

 

Mokslo metų 

eigoje 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

 

 
Dalykų 

mokytojai, 

Bibliotekininkės, 
buhalterė 

J. Arbačiauskienė 

 
 

 

Bibliotekininkės 

 
N. Šidlauskienė 

 

 
J. Arbačiauskienė 

 

 

Išpildyta ne 

mažiau kaip 90,0 

proc. mokytojų ir 

mokinių 

pageidavimų. 

Mokiniai 100 

proc. aprūpinti 

vadovėliais. 
 

Vadovėliai 

išduodami 

individualiai. 

Per metus 

fiksuojama ne 

mažiau 300 

 

 

Metodikos 

grupių 

protokolų 

analizė, 

pokalbiai 

 

 

Vadovėlių 

išdavimo 

segtuvai 
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mokinių 

pageidavimų.  

 

4.5. Vykdyti bibliotekos turtinimo akcijas „Padovanokime 

knygą bibliotekai“. 

 

 

3 k. per 

metus 

 

 
Bibliotekininkės 

 

periodinės 

spaudos išduočių.  

 

Padovanota ne 

mažiau 60 vnt. 

knygų. 

Statistiniai 

duomenys 

 

Statistiniai 

duomenys 

5. Bendradar-

biauti su 

gimnazijos 

mokytojais, 

dalintis gerąja 

patirtimi su 

Vilkaviškio bei 

kitų rajonų 

mokyklų 

bibliotekomis. 

Kelti profesinę 

kvalifikaciją. 

5.1. Plėsti profesinį akiratį, skirti laiko savišvietai: 

5.1.1. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose ne mažiau 

kaip 5 dienas per metus.  

5.1.2. Skaityti profesinę literatūrą, domėtis profesinėmis 

naujovėmis internete.  

5.3. Atlikti veiklos analizę ir įsivertinimą. Skirti laiko 

refleksijai.  

 

5.4. Bendrauti ir bendradarbiauti:  

5.4.1. Dalintis gerąja patirtimi su kolegomis. 

5.4.2. Bendradarbiauti su mokytojais, gimnazijos 

administracija. 

5.4.3. Bendradarbiauti su rajono ir respublikos bibliotekomis, 

informacijos centrais. 

 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

Po renginių, 

mokslo metų 

pabaigoje 

 

Esant 

poreikiui 

 

 

 

 

 

Bibliotekininkės 

 

 

Platėja BIC 

darbuotojų 

akiratis, gilėja 

profesinės žinios. 

 

 

 

Geri tarpusavio 

santykiai. 

 

 

Kompetenci

jos planas 

 

 

 

 

 

Pokalbiai, 

diskusijos 

 

 
SUDERINTA 

               Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 

               direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
 

 

               (Parašas) 
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                (Data) 


