
 

 

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos bibliotekos  

veiklos programa 

 

2022 m . 

 

 
Pagrindiniai duomenys apie biblioteką: 

 
Fondo dydis                                             12756 egz. 

Registruotų skaitytojų skaičius             211 

Bibliotekos darbo laikas                         7.30- 14.00 

Bibliotekininkė                                        JOLANTA LAŠIENĖ 

Adresas                                                     K. Šešelgio g. 9, Kamajai 

Tel/fax                                                       845827147 

El.paštas                                                   kamajugimnazija@gmail.com 

Interneto svetainės adresas                     www.kamajugimnazija.lt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gimnazijos veiklos prioritetai 2022 m. : 

 

1. Kiekvieno mokinio individualių pasiekimų gerinimas, vykdant kokybišką ir konstruktyvų ugdymo(si) procesą pamokoje.  

2. Ugdymo(si) veiklų organizavimas inovatyviose gimnazijos erdvėse, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.  

3. Saugios, bendradarbiavimo kultūra grįstos aplinkos gimnazijoje kūrimas. 

 

 

Bibliotekos veiklos tikslas: 

   
  Užtikrinti bibliotekos lankytojams saugią ugdymosi aplinką, tinkamą mokymuisi ir informacijos paieškai. Padėti ugdyti mokėjimo mokytis 

kompetenciją, mokant  atsirinkti patikimus informacijos šaltinius.  

   
 

    

 

Bibliotekos veiklos uždaviniai/veiklos kryptys: 

 
1. Komplektuoti ugdymo procesui reikalingus vadovėlius, programinę, pedagoginę bei kitą literatūrą, atsižvelgiant į bibliotekos vartotojų 

poreikius ir skiriamas lėšas. 

2. Dalyvauti akcijose bei projektuose, skatinančiuose skaitymą. 

3. Pasitelkiant vietos bendruomenę, organizuoti renginius bei parodas, keliančius mokinių pilietinį ir kultūrinį sąmoningumą. 

4. Prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo, panaudojant bibliotekoje esančią mokomąją bei grožinę literatūrą, tobulinant kvalifikaciją. 

 

 

Eil. Nr. Priemonės, veiklos Atsakingi; 

partneriai 

Terminas, laikas Lėšų, išteklių 

poreikis 

Laukiamas rezultatas, pokytis 

 1 UŽDAVINYS. Komplektuoti 

ugdymo procesui reikalingus 

vadovėlius, programinę, pedagoginę 

bei kitą literatūrą, atsižvelgiant į 

bibliotekos vartotojų poreikius ir 

skiriamas lėšas. 

    



 

 

1. Darbas su vadovėliais: 

Vadovėlių 2021/ 2022 m. m. 

išdavimas.                                           

Poreikių tyrimas.                                                                               

Vadovėlių užsakymas.                                                              

Vadovėlių antspaudavimas.                                                                

Vadovėlių surinkimas.                                                            

Vadovėlių peržiūrėjimas ir netinkamų 

naudojimui nurašymas.   

 
 

 

J. Lašienė 

 

 

Iki 09 20 

 

2 k. per metus 

Pagal poreikį 

gavus siuntą 

birželio mėn. 

birželio mėn. 

 

 

 

Iš MK 

 

 

2. Kitų fondų komplektavimas ir 

tvarkymas: 

Poreikių tyrimas.                                                                                     

 Literatūros užsakymas                                                                             

 Periodinių leidinių prenumeravimas                                                       

 Knygų fondų tvarkymas pagal UDK                                                      

 Inventoriaus knygų pildymas ir naujai 

gautų knygų katalogavimas  

Knygų rekatalogavimas sistemoje 

MOBIS     

Gautų periodinių leidinių 

registravimas                                                  

 Gautų leidinių peržvalga                                                                          

 

 

J. Lašienė 

 

 

 

 

2 k. per metus 

esant lėšų 

kas ketvirtį 

nuolat 

gavus siuntą 

 

nuolat 

 

kasdien 

 

kasdien 

 

 

 

Iš MK, rėmėjų 

 

 2 UŽDAVINYS. Dalyvauti akcijose 

bei projektuose, skatinančiuose 

skaitymą. 

 

    



1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

2022  metų knygos rinkimai. 

 

 

 

Populiariausių knygų penketuko 

rinkimai. 

 

 

 

 

 

Šiaurės šalių literatūros savaitė 

J.Lašienė 

 

 

 

J.Lašienė 

 

 

 

 

 

 

J.Lašienė 

 

 

 

 

Kovo- balandžio 

mėn. 

 

 

 

Iki kovo 15 d. 

 

 

 

 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitytojai susipažins su 

naujausiais nominuotais Lietuvos 

rašytojų kūriniais. 

 

Anketas išsiųsiu į vaikų 

literatūros centrą. Anketų 

rezultatai parodys, kokios knygos 

populiariausios gimnazijos 

mokinių tarpe. Taip pat 

palyginsime penketukų atitikimą 

šalies mastu. 

Skaitytojai susipažins su Šiaurės 

šalių rašytojų kūriniais. 

 

 

 3 UŽDAVINYS. Organizuoti 

renginius bei parodas, keliančius 

mokinių pilietinį ir kultūrinį 

sąmoningumą, pasitelkiant vietos 

bendruomenę. 

  

    

3.1 Spaudinių paroda „2022 metų knygos J.Lašienė Sausio mėn.  Lankytojai susipažins su 



jubiliatės“ knygomis jubiliatėmis. 

3.2 Spaudinių paroda „ Aš esu Etmės 

Evė“- rašytojai Ievai Simonaitytei - 

125 m. 

J.Lašienė Sausio 21 d.  Lankytojai susipažins su 

rašytojos jubiliatės biografijos ir 

kūrybos faktais. 

3.3.  Spaudinių paroda „Pakilk, 

žmogau, ir žmogui ranką 

duok!“- poetui Bernardui 

Brazdžioniui- 115 m. 

J.Lašienė Vasario 2 d.  Lankytojai susipažins su rašytojo 

jubiliato biografijos ir kūrybos 

faktais. 

3.4 Nacionalinis diktantas J. Lašienė Kovo mėn. pirmąją 

savaitę 

 Dalyviai pasitikrins gimtosios 

kalbos žinias 

3.5 Spaudinių paroda „Kilti ir kelti“- 

rašytojai Marijai Pečkauskaitei ( 

Šatrijos Raganai)- 145 m. 

J. Lašienė Kovo 8 d.  Lankytojai susipažins su 

rašytojos jubiliatės biografijos ir 

kūrybos  faktais. 

3.6 Renginys pradinukams, skirtas 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

J. Lašienė 

 

Balandžio mėn.   Mokiniai pagilins žinias apie 

vaikų literatūrą. 

3.7 Spaudinių paroda „ Gyventi man 

niekada nebuvo nuobodu“- rašytojui 

Antanui Vienuoliui - 140 m. 

J. Lašienė 

 

Balandžio 4 d.   Lankytojai susipažins su rašytojo 

jubiliato biografijos ir kūrybos 

faktais. 

3.8 Spaudinių paroda  „ Į gyvenimą 

pažvelgti kitaip..“- vaikų rašytojui 

Vytautui V.Landsbergiui – 60  m. 

J. Lašienė 

 

Gegužės  25 d.  Lankytojai susipažins su rašytojo 

jubiliato biografijos ir kūrybos 

faktais. 

3.9 Spaudinių paroda „ Yra kur kas 

daugiau“- rašytojui Vytautaui Bubniui 

- 90 m. 

J. Lašienė 

 

Rugsėjo 9 d.  Lankytojai susipažins su 

rašytojos jubiliatės biografijos ir 

kūrybos faktais. 

3.10 Spaudinių paroda „ Nuo Dainavos 

šalies iki Biblijos žemės“- rašytojui 

Vincui Krėvei- Mickevičiui- 140 metų 

J.Lašienė Spalio 19 d.  Lankytojai susipažins su rašytojo 

jubiliato biografijos ir kūrybos 

faktais. 

3.11 Spaudinių paroda „Lietuvos atgimimą 

išpranašavęs dainius“- poetui Jonui 

Mačiuliui-  Maironiui-  

J.Lašienė Lapkričio 3 d.  Lankytojai susipažins su rašytojo 

jubiliato biografijos ir kūrybos 

faktais. 

 4 UŽDAVINYS. Prisidėti prie 

ugdymo kokybės gerinimo, 

panaudojant bibliotekoje esančią 

mokomąją bei grožinę literatūrą, 

    



tobulinant kvalifikaciją. 

 

4.1. Bibliotekos lankytojų aptarnavimas, 

literatūros paieška pagal užklausas. 

J. Lašienė 

 

kasdien   

4.2. Dokumentų  skenavimas. J.Lašienė Pagal poreikį   

4.3. 

 

Dalyvavimas dalykiniuose ir 

bendruosiuose seminaruose. 

Rajono 

bibliotekininkų 

metodinis ratelis 

2022 m. eigoje  Bibliotekininkė tobulins 

profesinę kompetenciją 



 


