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PANEVĖŽIO R. RAMYGALOS GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ VEIKLOS
PLANAS
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
Bibliotekos fondą sudaro 14 946 vnt. knygų ir 14 364 vnt. vadovėlių, gausi kompiuterinių
mokymo priemonių, enciklopedijų kolekcija.
2018 metais biblioteka pasipildė 240 vnt. programinės, metodinės, grožinės literatūros
knygomis, prenumeravo laikraščius „Tėvynė“, „Panevėžio kraštas“, „Sekundė“, aštuonių pavadinimų
žurnalų komplektus, gavo Panevėžio rajono savivaldybės ekologijai skirtomis lėšomis užsakytus
leidinius. Mokiniai ir mokytojai naudojosi „Vyturio“ leidyklos skaitmenine biblioteka. Atnaujinti
4 klasei matematikos, 8 klasei istorijos, serija „Atrask“, rusų kalbos vadovėliai. Užsakyti nauji
matematikos vadovėliai 7 klasei, serija „Šok“, pagal naują lietuvių kalbos ir literatūros programą
užsakyti naujai išleisti lietuvių kalbos vadovėliai 3 klasei, serija „Taip“, lietuvių kalbos vadovėliai,
1 dalis 7 klasei, serija „Atrask“, literatūros vadovėliai, 1 dalis 8 klasei, lietuvių kalbos vadovėliai, 1-oji
knyga 9 klasei, literatūros vadovėliai, 1-oji knyga ir lietuvių kalbos vadovėliai, 1-oji dalis II klasei,
11–12 klasei visuomeninės geografijos vadovėliai, papildomai užsakyta ir anglų kalbos vadovėlių.
Nurašyta 91 vnt. knygų ir 642 vnt. vadovėlų.
Bibliotekoje 216 skaitytojai, iš jų 172 mokiniai, apsilankė 4 418 kartus. Per metus išduota
4 123 vnt. literatūros. Atsakyta į 170 bibliografinių užklausų.
Bibliotekoje įvyko 5 parodos ir 7 renginiai. Dalyvauta Tarptautiniame knygų skirtukų
mainų projekte, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekte. Surengtos knygų parodos „Šimtas knygų
vaikams ir Lietuvai“, „Marynui Vainilaičiui-85“, „Janinai Degutytei-90“. 7a ir 7b klasių mergaitės karu
su mokytoju Audriumi Kučiu surengė darbelių iš medžio parodą „Žuvys“, bendradarbiaujant su
mokytoja Laima Kiškiene, 5a, 5b klasės mokiniai surengė tapybos parodą. Vyko popietė pradinių
klasių mokiniams įrašant juos į bibliotekos skaitytojus, informacinė ugdymo karjerai pristatymo
paskaita penktų klasių mokiniams, viktorina ,,Profesijų pasaulyje”. Bibliotekinių pamokų-ekskursijų
metu pirmokai buvo supažindinti su bibliotekos taisyklėmis, fondo išdėstymu, informacijos paieškos
būdais. Akcija „Knygų Kalėdos“ nebuvo vygdoma.
Bibliotekos skaityklose mokiniams vedamos pamokos, vyksta konkursai, viktorinos,
mokomasi naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, susipažįstama su profesijų įvairove, mokymosi
galimybėmis.
2019 metais biblioteka vykdys informacinę veiklą, padės mokiniams gilinti skaitymo
įgūdžius, plėtoti ugdymo procese įgytas žinias, telks bendruomenę kūrybiškam ugdymuisi.
II SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Vykdyti bibliotekos informacinę veiklą.
2. Padėti mokiniams gilinti skaitymo įgūdžius.
3. Plėtoti ugdymo procese įgytas žinias.
4. Telkti bendruomenę kūrybiškam ugdymuisi.
5. Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus.
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6. Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą.
7. Plėtoti mokinių saviraišką.
8. Tirti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius.
9. Sistemingai turtinti fondus aktualiausia, naujausia ugdymo procesui reikalinga grožine
bei metodine literatūra.
Uždaviniai
1. Ugdyti mokinių
informacinius
gebėjimus

2. Skatinti skaitymą
ir populiarinti knygą

3. Plėtoti mokinių
saviraišką

Veikla
1.1. Pirmųjų klasių mokinių supažindinimas su
biblioteka, naudojimosi taisyklėmis, fondo išdėstymo
tvarka, knygų įvairove.
1.2. Atsakyti į lankytojų bibliografines-informacines
užklausas.
1.3. Informacinių įgūdžių formavimo pratybos: padėti
susirasti reikiamą informaciją enciklopedijose,
žodynuose, žinynuose, internete.
1.4. Bibliografinių-informacinių pamokėlių pravedimas
mokiniams.
1.5. Ugdymo karjerai pristatymas 5 klasės mokiniams.
2.1. Literatūrinės ir jubiliejinės parodos:
2.1.1. „Ryški laimės žiburio šviesa“ (Jono Biliūno 140sios gimimo metinės)“;
2.1.2. „Mariui Katiliškiui – 105“;
2.1.3. „Aš mylių savo kelią“ (Salomėjos Nėries 115-sios
gimimo metinės);
2.1.4. „Simono Daukanto gyvenimas ir kūryba“ (155-sios
mirties metinės).
2.2. Knygnešio diena. Filmo „Knygnešys“ pristatymas.
2.3. Projektinė veikla „Simono Stanevičiaus pasakėčios“.
2.4. Pokalbiai apie perskaitytas knygas.
2.5. Popietė, skirta Tarptautinei Vaikų knygos dienai
„Pasakos Jus padarys nemirtingą“.
2.6. Renginiai skirti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų
savaitei
2.7. Tarptautinis projektas „Šiaurės šalių bibliotekų
savaitė“.
2.8. Popietė 1 klasės mokiniams įrašant juos į bibliotekos
skaitytojus.
2.9. Dalyvavimas klasių valandėlėse.
2.10. Kalėdinė akcija „Dalijamės knyga – dalijamės
gerumu“.
3.1. Mokinių kūrybinių darbų (fotografijos, technologijų,
dailės) parodos-pristatymai.
3.2. Profesionalių menininkų darbų parodos.

Data
Rugsėjis

Nuolat
Per visus metus
Metų eigoje pagal
poreikius
Spalis
Balandžio mėn.
Rugsėjo mėn.
Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.
Kovo 14 d.
Spalio mėn.
Keičiant knygas
Balandžio mėn.
Balandžio 23–29 d.
Lapkričio 11–17 d.
Pagal susitarimą
Pagal susitarimą
Gruodžio mėn.
2019 m. sausis–
gruodis
Viena paroda per
metus
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4. Tirti gimnazijos
bendruomenės
informacinius
poreikius,
sistemingai turtinti
fondus aktualiausia,
naujausia ugdymo
procesui reikalinga
grožine bei metodine
literatūra

4.1. Tikslingas vadovėlių, grožinės ir metodinės
literatūros įsigijimas ir pristatymas:
4.1.1. Metodiniuose būreliuose protokolu susitariama dėl
prioritetų;
4.1.2. Mokytojui taryboje aprobuojami įsigyjamų
vadovėlių, grožinės, metodinės literatūros, mokymo
priemonių sąrašai;
4.1.3. Individualūs pokalbiai su skaitytojais, nustatant
poreikius;
4.1.4. Rengiamos naujausių knygų parodos.
_____________________________

Parengė
Daiva Leckienė
2019-02-28

2019 m. sausis–
gruodis
Iki balandžio 15 d.
Iki gegužės 10 d.

Nuolat
Per dvi savaites po
gavimo

