
 

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 

                                 BIBLIOTEKOS  VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS 

 

 

Tikslas:  

Bibliotekos veikla prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. 

 

Uždaviniai: 

 Ugdyti skaitytojų informacinius gebėjimus, kritinį mąstymą, jų skaitymo kultūrą, kultūrinius 

interesus ruošiant įvairias parodas, stendus, bendradarbiaujant su pedagogais. 

 Puoselėti mokyklos kultūrą ir stiprinti ryšius su mokyklos bendruomene. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data 

KNYGŲ FONDO SUDARYMAS, PILDYMAS, TVARKYMAS 

1. Apklausos būdu išsiaiškinti bendruomenės informacinius 

poreikius (mokymo priemonės, informacinė literatūra ir kiti 

leidiniai). 

vasaris –balandis 

2. Priimti ir įforminti knygas į fondus, įtraukti jas į katalogą. sausis – gruodis 

3. Nurašyti morališkai pasenusią, netinkamą naudoti, neturinčią 

paklausos literatūrą. 

birželis 

4. Tvarkyti fondą pagal UDK lentelių reikalavimus. Atnaujinti 

informacinius skirtukus. 

sausis – gruodis 

5. Tvarkyti bibliotekinę dokumentaciją: bibliotekos fondo 

bendrosios apskaitos knygą, bibliotekos fondo inventoriaus 

knygą, bibliotekos dienoraštį, vadovėlių visuminės apskaitos 

knygą. 

sausis – gruodis 

DARBAS SU SKAITYTOJAIS  

1. Įregistruoti naujus skaitytojus. sausis – gruodis 

2. Perregistruoti skaitytojus. sausis - gruodis  

3. Padėti mokiniams ir mokytojams naudotis bibliotekos ištekliais 

ir informacinėmis technologijomis, ugdyti mokinių 

informacinius įgūdžius bei informacines žinias. 

sausis -gruodis  

4. Konsultuoti skaitytojus dėl pasirenkamos literatūros. sausis – gruodis 

5. Informuoti mokyklos bendruomenę apie gautą literatūrą. sausis – gruodis 

6. Supažindinti skaitytojus ir lankytojus su bibliotekos taisyklėmis. gruodis – sausis 

LITERATŪROS PROPAGAVIMAS, PARODOS, RENGINIAI, EKSPOZICIJOS 

1. „Jo knygos gimsta iš širdies, tad prie Račicko pavardės, visi 

priprato jau seniai, na o labiausiai-mokiniai“. Literatūros paroda, 

skirta V. Račicko 70-osioms gimimo metinėms. (Viešinimas: Facebook 

paskyroje: Lentvario Versmės gimnazijos biblioteka  -  

https://www.facebook.com/groups/143720854304468) 

sausis 

https://www.facebook.com/groups/143720854304468


2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

„Mažosios Lietuvos metraštininkė – Ieva Simonaitytė“ – 

spaudinių paroda, skirta  rašytojos 125-osioms gimimo 

metinėms.  (Facebook paskyroje: Lentvario Versmės gimnazijos biblioteka  -  

https://www.facebook.com/groups/143720854304468) 

„Kaip man pasisekė, kad manyje yra kažkas dėl ko 

atsisveikinimai būna tokie sunkūs. Mikė Pūkuotukas“ –

literatūrinė-informacinė  paroda, skirta anglų rašytojo A.A.Milne 

140-osioms gimimo metinėms  (Viešinimas: Facebook paskyroje: Lentvario 

Versmės gimnazijos biblioteka  -  https://www.facebook.com/groups/143720854304468) 

 „Neblėstanti  Sausio 13-oji“ – spaudinių paroda, skirta Laisvės 

gynėjų dienai  (Facebook paskyroje: Lentvario Versmės gimnazijos biblioteka  -  

https://www.facebook.com/groups/143720854304468).  Žvakučių uždegimas 

bibliotekoje 

„Luisui Kerolui -190“. Paroda 

sausis 

 

 

 

 

sausis 

 

 

 

 

sausis 

 

sausis 

6 „Baliui Sruogai -125“. Paroda vasaris 

7. 

 

 

 

8. 

„Poetas, laisvės šauklys – Bernardas Brazdžionis“ – spaudinių 

paroda, skirta  poeto 115-osioms gimimo metinėms.  
(Viešinimas: Facebook paskyroje: Lentvario Versmės gimnazijos biblioteka  -  

https://www.facebook.com/groups/143720854304468).   

 

„Motiejui Valančiui- 220“. Paroda. (Viešinimas: Facebook paskyroje: 

Lentvario Versmės gimnazijos biblioteka  - 

https://www.facebook.com/groups/143720854304468).   

vasaris 

 

 

 

vasaris 

9 

 

„ Trakų krašto knygnešiai. Paroda. Knygnešio dienai. 
(Viešinimas: Facebook paskyroje: Lentvario Versmės gimnazijos biblioteka  -  
https://www.facebook.com/groups/143720854304468) 

kovas 

 

10.  „Valentinui Rasputinui – 85“. Paroda. kovas 

11. 

 

 

12. 

Mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Vaikų knygos dienai. 
(Viešinimas: Facebook paskyroje: Lentvario Versmės gimnazijos biblioteka  -  

https://www.facebook.com/groups/143720854304468) 

„Lentvaris tapyboje“.Virtuali paroda (Viešinimas: Facebook paskyroje: 

Lentvario Versmės gimnazijos biblioteka  -https://www.facebook.com/groups/143720854304468 

balandis 

 

 

balandis 

13. „Antanui Vienuoliui – 140.  Antanas Vienuolis – apsakymo 

meistras“. Leidinių paroda 

balandis 

13. „2022 m. knygučių gimtadienis“. Stendas. balandis 

14. Pirmokų supažindinimas su mokyklos biblioteka. Pamoka „Kur 

gyvena knygos“ pirmų klasių mokiniams 

balandis 

15. „Konstantinui Paustovskiui – 130“. Paroda gegužė 

16. Рaroda „Tau, mokytojau“, skirta Mokytojo dienai. spalis 

17. Mokyti skaitytojus naudotis informacine medžiaga. sausis - gruodis 

18. Talkinti pradedantiems naudotis interneto paslaugomis. sausis - gruodis 

19. Konsultuoti informacijos paieškos klausimais, ugdyti mokinių 

informacinius gebėjimus.  

sausis - gruodis  

 ADMINISTRACINIS DARBAS  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

Bibliotekos veiklos plano sudarymas. 

Metinės statistinės ataskaitos paruošimas. 

Bibliotekos lankytojų, skaitytojų ir literatūros išdavimų 

registravimas. 

Buvusių skaitytojų perregistravimas. Naujų skaitytojų 

registravimas. 

Bibliotekos dienoraščių tvarkymas. 

Straipsnių apie bibliotekos veiklą paruošimas internetiniame 

puslapyje  (Facebook paskyroje: Lentvario Versmės gimnazijos biblioteka  -  

https://www.facebook.com/groups/143720854304468) 

 

 

Ištisus metus 
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