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    PATVIRTINTA 

    Visagino Draugystės progimnazijos 

    direktoriaus 2017 m. sausio 2 d. 

    įsakymu Nr. V-06 

 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 

2016–2017 m. m. 

 

Eil.Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas 

1.  Darbas su mokiniais 

1.1. Naujų skaitytojų registracija ir supažindinimas 

su bibliotekos taisyklėmis bei teikiamomis 

paslaugomis 

rugsėjis-birželis Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

1.2. Mokymas naudotis informacinėmis paieškos 

sistemomis, interneto galimybėmis. 

Individualus darbas su skaitytoju, pateikusiu 

konkrečią užklausą 

esant poreikiui Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

1.3. Suplyšusių knygų tvarkymas (socialinė 

veikla) 

nuolat Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

1.4. Pagalba mokiniams bei mokytojams ruošiantis 

įvairiems konkursams 

esant poreikiui Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

1.5. Aktyviausių skaitytojų rinkimas ir 

paskelbimas bibliotekos stende, progimnazijos 

tinklalapyje bei el. dienyne  

gruodžio mėn. 

gegužės mėn. 

Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

2. Bendradarbiavimas su mokytojais 

2.1. Metodinės literatūros reklama bibliotekoje gavus naujas 

knygas 

Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

2.2 Bendradarbiavimas su mokytojais užsakant 

vadovėlius ir programinę literatūrą 

nuolat Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

2.3 Informavimas apie naujas knygas  bibliotekos 

ir progimnazijos stenduose, el. dienyne 

TAMO 

gavus naujas 

knygas 

Larisa Chrečkova,  

bibliotekos vedėja 

2.4 Galimybė vesti pamokas bibliotekoje pagal mokytojų 

pageidavimą 

Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

mokytojai 

3. Savišvieta, profesinės kvalifikacijos kėlimas 

3.1 Dalyvavimas bibliotekininkų seminaruose ir 

metodiniuose pasitarimuose 

Dalyvavimas įvairiuose bibliotekininkams 

organizuojamuose kursuose bei seminaruose 

Profesinės literatūros skaitymas 

pagal švietimo, 

kultūros ir sporto 

skyriaus planą 

nuolat 

Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

4.  Įvairaus darbo su skaitytojais organizavimas 

4.1 Akcija ,,Tvarkingi vadovėliai“( 1–8 kl.) rugsėjis–gegužė    Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja  

4.2 Pilietinė akcija „Mano nuveikti darbai 

bibliotekoje“, skirta bibliotekų metams  

Vasaris–spalis  Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

4.3 Projektas ,,Kelionė į pasakų pasaulį“ baigiamasis renginys 

spalio 24 d. 

Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja;  

pradinių klasių 

mokytojos 
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4.4 ,,Biblioteka. Istorija“ (Pamoka 5–7 kl.) 

Istorija–Lietuvos nacionalinė biblioteka 

rugsėjo mėn. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja V. 

Pyšečkina, rusų kalbos 

mokytoja 

4.5 Mano mylimiausia knyga. Iliustracijų 

konkursas 

gruodžio mėn. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

R. Malinauskienė, 

lietuvių kalbos 

mokytoja 

4.6 Knygų atkūrimo istorija (3–7 kl.) gruodžio mėn. L. Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

I. Steponienė, istorijos 

mokytoja 

4.7 Raiškiojo skaitymo konkursas „Sušilkime prie 

Šv. Kalėdų ugnelės“ 

gruodžio mėn. L. Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

R. Malinauskienė, 

lietuvių kalbos 

mokytoja 

4.5 ,,Mes jau mokame skaityti“ – 1 klasės 

mokinių priėmimas į skaitytojus 

sausio mėn. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

4.6 Projektas „Skaitymas mus suvienija“ rugsėjis–gegužė Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

4.6.1. Fotoparoda „Skaitymas mus suvienija“ rugsėjo mėn. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

4.6.2 Kūrybinės dirbtuvės „Skirtukas knygai“ (1–4 

kl.) 

rugsėjis–gruodis  Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

4.6.3 Intelektualus žaidimas „Protų kovos“, skirtas 

bibliotekų metams (5–8 kl.) 

gruodžio mėn. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

4.6.4 „Į biblioteką jus kviečia knygų personažai“, 

skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai  

balandžio mėn. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja  

V. Pyšečkina, rusų 

kalbos mokytoja 

4.6.5 Dalyvavimas „Knygų mugėje“ vasario mėn. Larisa Chrečkova,  

bibliotekos vedėja 

4.6.6 Viktorina, skirta Knygnešio dienai paminėti kovo mėn. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

4.6.7 „Jo muzika piešia, o dailė skamba“ M. K. 

Čiurlioniui – 142 metai 

gegužio mėn. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

4.6.8 Skirtukas mano knygelei (Tarptautinė Knygos 

diena) 

balandžio 2 d. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

4.6.9 ,,Kaip gimsta knyga“ – išvyka į Martyno 

Mažvydo biblioteką“ 

gegužės mėn. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

4.6.10 Metų skaitytojo  rinkimai birželio 1 d. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

5. Parodos bibliotekoje 

5.1 Rašytojos Gintarės Adomaitytės 60-mečiui sausio mėn. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

5.2 Rašytojai I. Simonaitytei – 120 m. sausio mėn. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5n5DJ4LTRAhVBOSwKHahcDg4QFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lnb.lt%2Fapie-biblioteka%2Fbendra-informacija%2Fistorija&usg=AFQjCNHqHSUzC9s5PYMt9JD2N1KJvU-Pug&sig2=E0WJzDEd4joRC2g_b727AQ
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5.3 Sausio 13 – oji 
Fotografijų paroda „Sausio 13-oji. Tylos 

minutė...“  

sausio 13 d. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

5.4 Vasario 16 – oji vasario 16 d. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

5.5 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena kovo 11 d. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

5.6 Knygnešio diena kovo 16 d. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

5.7 Tarptautinė  vaikų knygos diena iki balandžio 2 d. Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

6. Bibliotekos fondo komplektavimas 

6.1 Fondo komplektavimas, atsižvelgiant į 

ugdymo proceso poreikius 

nuolat Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

6.2 Skaitmeninių, garsinių, regimųjų ir kitų 

dokumentų kaupimas. Fondo apskaitos 

dokumentų pildymas  

nuolat Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

6.3 Susidėvėjusios literatūros nurašymas vieną kartą 

metuose 

Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

7. Vadovėlių fondo tvarkymas 

7.1 Vadovėlius 2017–2018 m. m. užsakymas balandis mėn. 

rugsėjo mėn. 

Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

7.2  Naujai gautų vadovėlių antspaudavimas, 

paskirstymas 

nuo 2016 m.  

gavus naują siuntą 

Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

7.3 Vadovėlių nurašymas vieną kartą 

metuose 

Larisa Chrečkova, 

bibliotekos vedėja 

____________ 

 

Sudarė   

Bibliotekos vedėja                                           Larisa Chrečkova 
 
 
 


