
ŠILUTĖS JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO 

 2022 METŲ BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslai:  

1. Bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti mokyklos ugdymo 

tikslus, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti. 

2. Ugdyti nuolatinį poreikį naudotis biblioteka . 

3. Formuoti bendravimo įgūdžius, pagrįstus tolerancija ir pagarbos principais.  

 

Uždaviniai : 

 1. Skatinti skaityti ir populiarinti knygą, organizuoti literatūrines parodas ir veiklas, skatinančias 

mokinių kompetencijų ugdymą.  

2. Efektyvinti pedagogų ir mokinių bendradarbiavimą ir įvairinti saviraiškos formas.  

3. Formuoti bibliotekos fondo komplektavimą, tvarkymą ir saugojimą. 

5. Rūpintis vadovėlių fondo atnaujinimu, atitinkančiu bendrąsias ugdymo programas.  

 

 

Eil. 

Nr. 

 

  

                    Veiklos turinys 

 

Data 

  

  Dalyviai, 

Atsakingas asmuo 

 

    Pastabos 

 

 

1. 

 

 

 

Skaitytojų perregistavimas, naujų 

skaitytojų registracija ir 

supažindinimas su bibliotekos 

centro veikla ir fondais 

  visus 

mokslo 

metus 

Jaunimo ir 

suaugusiųjų klasių 

mokiniai 

bibliotekininkė 

 

2. Bibliotekos fondų sutvarkymas, 

peržiūrėjimas 

 Bibliotekininkė  

3. Vadovėlių paruošimas naujiems 

mokslo metsms 

 Jaunimo klasių 

mokiniai, 

bibliotekininkė 

Mokomųjų 

dalykų mokytojai 

4. Reklamuoti naujai gautą grožinę  

literatūrą, vadovėlius ir mokymo 

priemones 

Visus 

mokslo 

metus 

Bibliotekininkė Informuoti 

mokytojus apie 

naujoves 

5. Rengti gautų vadovėlių, grožinės 

ir mokslinės literatūros parodas, 

išleisti stendus 

Visus 

mokslo 

metus 

Įvairių dalykų 

mokytojai, 

bibliotekininkė 

Atsižvelgiant į 

valstybines 

šventes, mokinių 

ugdymui(si) 

skirtas progas 

6. Pasenusio turinio ir susidėvėjusių 

knygų nurašymas, jų išbraukimas 

iš inventorinių knygų. 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Bibliotekininkė 

Kampelio 

„Metodinė 

medžiaga“ 

pildymas 

7. Metinės statistinės ataskaitos 

rengimas už 2021 metus 

Sausis Bibliotekininkė  

 

 

Laisvės gynėjų dienos minėjimo 

renginiai 

Sausio 13 

diena 

Bibliotekininkė, 

istorijos mokytoja 

Jaunimo klasių 

mokiniai ir 



8. Akcija „Įkvėpti ateities“ mokytojai  

 

9. 

 

Sukanka 188 metai, kai gimė 

vyskupas, poetas  „Anykščių 

Šilelio autorius Antanas 

Baranauskas 

Sausio 17 

diena 

Bibliotekininkė, 

lietuvių kalbos 

mokytoja 

 

Kūrybos apžvalga 

10. 

 

 

 

 

„Lietuviais esame mes gimę...“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena 

Vasario 

16 diena 

Bibliotekininkė, 

jaunimo klasių 

mokiniai ir 

informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Plakatas su 

mokinių 

palinkėjimais 

Lietuvai 

11. 

 

 

 

Socialinė akcija “Padovanok 

knygą vienišam...“ 

 

 

Kovas Bibliotekininkė, 

socialinė 

pedagogė, 

mokyklos 

bendruomenė 

Siuntinio 

ruošimas ir 

perdavimas 

globos namams 

 

12. „Knygnešių Lietuva“ 

 

 

Kovas Bibliotekininkė, 

istorijos mokytoja 

Piešinių 

konkursas 

 „Aš už Lietuvą“ 

 

13.  Tarptautinės Žemės dienos 

paminėjimas 

Kovas Bibliotekininkė, 

biologijos ir 

chemijos 

mokytojos  

Piešinių, plakatų 

paroda 

14. 

 

„Velykų papročiai ir tradicijos“ 

 

Balandis Bibliotekininkė, 

jaunimo klasių 

mokiniai 

Dalinamės 

senolių išmintimi 

15. Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos diena 

Gegužė Socialinė 

pedagogė, lietuvių 

kalbos mokytoja 

bibliotekininkė 

Informacinis 

stendas 

16. Motinos diena. „Rašytojų kūriniai 

mamai“  

Gegužė 5 

diena 

Bibliotekininkė Popietė su 

mokiniais 

8. Europa viena – kalbų daug 

Europos kalbų dienai 

Rugsėjis 

26 

Lietuvių, anglų, 

rusų kalbos 

mokytojos 

bibliotekininkė 

Mokinių piešinių 

paroda 

9. 

 

 

 

Biblioteka-pasaulio išmintis Spalis 

 

 

Jaunimo klasių 

mokiniai, 

bibliotekininkė, 

technologijų 

mokytojas A. 

Liekis, socialinė 

pedagogė 

Sienlaikraštis, 

mokinių 

kūrybiniai darbai 

 

10. Pasaulinė gyvūnijos diena. Foto 

paroda „Mano augintinis“ 

Spalio 4 

diena 

Centro 

bendruomenė 

Nuotraukos 



11. 

 

 

Tarptautinė Tolerancijos diena 

„Būk pakantus“ 

Lapkričio 

16 diena 

Jaunimo klasių 

mokiniai, socialinė 

pedagogė, lietuvių 

k. mokytoja, 

bibliotekininkė 

Sienlaikraštis, 

viktorina su 

prizais ir 

nominacijomis 

12. Kūrybinės dirbtuvės „Gaminame 

skirtuką knygai‘ 

Lapkritis Technologijų 

mokytojas, 

bibliotekininkė 

Renkame 

medžiagą apie  

skirtukus 

13. 

. 

Adventas ‚Kai angelas baltas 

ateina į širdį...“ 

Lapkričio 

30 diena 

Etikos mokytojas 

bibliotekininkė 

Advento 

kalendorius 

14. 

 

 

 

Laukiant Kalėdų – puošiame 

Centro erdves 

Adventiniai ir Kalėdiniai 

renginiai 

Gruodis 

 

Jaunimo klasių 

mokiniai, 

bibliotekininkė, 

lietuvių k., 

technologijų 

mokytojai  

Snaigių, 

dekoracijų 

gamyba 

 

   Bibliotekininkė                                                                                                   Silvija Zabarskienė 


