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        Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio 
        pagrindinės mokyklos  
        2023 m. veiklos plano  
        5 priedas 

 
 

BIBLIOTEKOS DARBO PLANAS 2023 M. 
 

Eil
Nr. 

Veiklos turinys Data Vykdytojai Finansavimas  Laukiami rezultatai 

Fondų komplektavimas ir tvarkymas 

1.  

Fondų tvarkymas ir atnaujinimas, atsižvelgiant 
į mokyklos bendruomenės poreikius. E. 
vadovėlių užsakymas. 
 

2023 m. J. Karmelavičienė 
Mokinio krepšelio 
lėšos 

Plėtojama fondo informacinė ir 
pažintinė mokslo žinių 
infrastruktūra, sudarant 
tinkamas sąlygas duomenų, 
informacijos išteklių, spaudinių, 
vadovėlių kaupimui ir 
saugojimui. 

2.  Techninės paslaugos bibliotekoje. 2023 m. J. Karmelavičienė Žmogiškieji ištekliai 
Suklasifikuotos, suantspauduotos 
naujos knygos. 

3.  Tolimesnis MOBIS sistemos diegimas. 2023 m. J. Karmelavičienė 
Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Patogesnė paieškos sistema. 

4.  
Vadovėlių fondų visuminės apskaitos knygos, 
vadovėlių kortelių ir mokytojams išduodamų ir 
grąžinamų vadovėlių lapų vedimas. 

2023 m. J. Karmelavičienė 
Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Tvarkinga apskaita. 

5.  
Pasenusių ir naudojimui netinkamų vadovėlių 
nurašymas pagal tinkamų naudoti vadovėlių 
sąrašą. 

2023 m. J. Karmelavičienė Žmogiškieji ištekliai 
Nurašyti pasenę ir naudojimui 
netinkami vadovėliai. 

6.  
Garso ir vaizdo laikmenų fondų kaupimas ir 
plėtimas. 

2023 m. J. Karmelavičienė 
Mokinio krepšelio 
lėšos 

Praturtinti bibliotekos fondai. 

7.  Laikraščių ir žurnalų prenumerata. 2023 m. J. Karmelavičienė 
Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Savišvieta. 

8.  
Vadovėlių ir knygų apskaita mokslo metų 
pabaigoje. 

Gegužės–
birželio mėn. 

J. Karmelavičienė Žmogiškieji ištekliai 
Pasibaigus mokslo metams  
surenkami vadovėliai ir knygos. 
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Darbas su mokiniais ir mokytojais 

9.  
Pagalba mokiniams ir mokytojams, 
ieškantiems informacijos projektiniams 
darbams atlikti. 

2023 m. 
 
J. Karmelavičienė 

Žmogiškieji ištekliai 

Teikiama pagalba mokiniams ir 
mokytojams. Mokiniai gebės 
naudotis bibliotekoje esančiais 
informacijos šaltiniais. 

10.  
Informacijos paieška pagal mokinių bei 
mokytojų užklausas. 

2023 m. 
J. Karmelavičienė 
 

Žmogiškieji ištekliai 
Surandama informacija pagal 
mokinių bei mokytojų 
užklausas. 

11.  
Informacijos teikimas mokytojams apie 
naujausią dalykinę ir metodinę literatūrą, 
priemones. 

2023 m. J. Karmelavičienė Žmogiškieji ištekliai 
Mokytojai informuojami apie 
naujausią dalykinę ir metodinę 
literatūrą, priemones. 

12.  
Nuolatinis informavimas apie naujai gautus 
grožinės literatūros leidinius (naujai gautos 
literatūros sąrašai, parodėlės). 

2023 m. J. Karmelavičienė Žmogiškieji ištekliai 
Pateikta informacija apie naujai 
gautus grožinės literatūros 
leidinius. 

13.  
Rekomenduojamų mokiniams perskaityti 
knygų sąrašų sudarymas. 

2023 m. 
V. Vainorienė, 
Ž. Svetikienė 

Žmogiškieji ištekliai 
Sudaryti rekomenduojamų 
mokiniams perskaityti knygų 
sąrašai. 

14.  
Individuali pagalba mokiniams, renkantis 
literatūrą savarankiškam mokymuisi 
bibliotekoje. 

2023 m. J. Karmelavičienė Žmogiškieji ištekliai 
Mokiniai gebės išsirinkti 
įdomią knygą ir patirti skaitymo 
malonumą. 

15.  
Paskatinti mokinius naudotis elektroninėmis 
priemonėmis.  
 

2023 m. J. Karmelavičienė Žmogiškieji ištekliai 

Elektroninis bibliotekos fondas 
prisideda prie formalaus 
mokymo efektyvumo gerinimo, 
panaudojant bibliotekų išteklius 
ir teikiamas paslaugas bei 
integruojant jas į formalius 
švietimo procesus bei 
priemones. 

 Renginiai ir parodos 
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16. Parodos žymioms datoms paminėti. (Priedas 
nr.1). 

Sausio–gruodžio 
mėn. 

J. Karmelavičienė Žmogiškieji ištekliai Rengiant spaudinių parodas, 
ugdoma pagarba knygai, 
didinama vaikų saviraiška, 
domėjimasis mokslu ir kitų 
mokymuisi reikalingų įgūdžių 
ugdymas, populiarinamas 
Kėdainių krašto rašytinis 
kultūros paveldas, skatinami 
skaitymo poreikiai. 
 

17. Pradinukų ekskursijos į biblioteką. 
Pagal mokytojų 
planą 

J.Karmelavičienė, 
klasių vadovai 

Žmogiškieji ištekliai 
Susipažins su bibliotekos 
veikla, fondais, taisyklėmis, 
darbo laiku. 

18. 

„Skaitymo skatinimo“ programos 
įgyvendinimas (Knygų Kalėdos, Šiaurės 
bibliotekų savaitė, garsiniai skaitymai, 
Skaitymo iššūkio konkursas, Nacionalinė 
bibliotekų savaitė). Dalyvauti naujai 
skelbiamų programų, projektų, akcijų 
įgyvendinime. 

Visus metus  
 

J. Karmelavičienė Žmogiškieji ištekliai 

Skatinti kokybiško turinio 
informacinių išteklių kaupimą, 
saugojimą ir sklaidą 
bibliotekoje. 

19. 
Dalyvavimas projekte ,,Mokyklų bibliotekų 
darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant 
šiuolaikines priemones”. 

Visus metus  
 

J. Karmelavičienė Žmogiškieji ištekliai 

Pasiekti aukštą bibliotekininkų 
kvalifikacijos lygį, kad 
bibliotekoje dirbantis 
specialistas gebėtų motyvuoti ir 
paskatinti vartotojus mokytis, 
gilinti žinias bei aktyviai 
dalyvauti kultūros veiklose. 

20. 
Bendradarbiavimas su kitų mokyklų 
bibliotekininkais. 

Pagal poreikį 
Mokyklų 
bibliotekininkės  

Žmogiškieji ištekliai 

Stiprinti bibliotekos vaidmenį 
kuriant palankias sąlygas 
bibliotekoje visapusiškai, 
kūrybingai, gebančiai 
sėkmingai prisitaikyti prie 
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nuolatinių pokyčių, asmenybei 
ugdytis ir tobulėti visą 
gyvenimą. Informacijos, 
gerosios patirties sklaida. 

 
Priedas nr. 1 
 
Renginiai 
 
Eilės 
Nr. 

Renginio pavadinimas Renginio 
forma 

Numatoma 
data 

Rengėjas 

1. „Einu per pasaulį tartum per šventovę…“, 
skirta poeto, prozininko ir dramaturgo Vinco 
Mykolaičio-Putino 130-osioms gimimo 
metinėms. 

Sp. paroda 
 

Sausis Biblioteka 

2. „Sukasi, lekia amžių versmėj“, skirta lietuvių 
poeto, dramaturgo, kritiko, vertėjo  Sigito  
Gedos 80-osioms gimimo metinėms, skaitymo 
skatinimui. 

Sp. paroda Vasaris Biblioteka 

3. „Lietuva, tu mano saulė rytojaus dienos“, skirta 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 

Sp. paroda Vasaris Biblioteka 

4. „Lūpose Lietuva – prie širdies knyga“, skirta 
Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui. 

Sp. paroda Kovas Biblioteka 

5. „Gražiausia pasaka tai ta, kurią man sekdavo 
mama“, skirta Tarptautinei vaikiškos knygos 
dienai, skaitymo skatinimui. 

Sp. paroda Balandis Biblioteka 

6. „Kūrėjų pasaulis ir likimai“, skirta poetui, 
prozininkui, aktoriui Pranui Treiniui 75-osioms 
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui. 

Sp. paroda Gegužė Biblioteka 

7. „Vasara ir knyga“, skirta skaitymo skatinimui, 
„Vasara su knyga“ akcijai. 

 
Sp. paroda 

Birželis Biblioteka 



  

8. „Patirti galima tik mylint...“, skirta švedų 
rašytojai, vaikų literatūros kūrėjai Marijka Gripe 
100-osioms gimimo metinėms, skaitymo 
skatinimui. 

 
Sp. paroda 

Liepa Biblioteka 

9. „Jei meilė užgęsta, viskas praranda prasmę“ /A. 
M. Dobrovolskis/, skirta Tėvo Stanislovo (tikr. 
vardas Mykolas Dobrovolskis) 105-osioms 
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui. 

Sp. paroda Rugsėjis Biblioteka 

10. „Mūsų mažieji draugai“, skirta Pasaulinei 
gyvūnų dienai, skaitymo skatinimui. 

Sp. paroda Spalis Biblioteka 

11. „Gyvenimas ir džiaugsmas...“ skirta vokiečių 
rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo Otfrydo 
Proislerio 100-čiui, skaitymo skatinimui. 

Sp. paroda Spalis Biblioteka 

12. „Kur tavo dainos? Kur sapnai?“, skirta lietuvių 
poeto, dramaturgo, prozininko, žurnalisto, vaikų 
literatūros kūrėjo, vertėjo Kazio Binkio 130-
osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui. 

Sp. paroda Lapkritis Biblioteka 

13. Garsiniai skaitymai, skirti Šiaurės šalių 
literatūros savaitei, skaitymo skatinimui. 

Garsinis skaitymas Lapkritis Biblioteka 

14. „Vincas Kudirka – šviesos ir tiesos kelyje“, 
skirta Lietuvos himno autoriaus Vinco Kudirkos 
165-osioms gimimo metinėms. 

Sp. paroda Gruodis Biblioteka 
 

15. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės 
mokyklos pradinių klasių moksleivių 
ekskursijos. 

Ekskursija Visus metus Biblioteka 

 
 
PRITARTA 
Mokyklos tarybos 2023 m. sausio 26 d. 
protokoliniu nutarimu Nr. 2. 
 


