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Tikslas. Ugdyti bibliotekos skaitytojų literatūrinį, istorinį išprusimą, suteikti aukštos 

kokybės informacines ugdymo ir ugdymosi paslaugas.  

 

Uždaviniai: 1. Supažindinti bibliotekos lankytojus su pedagoginės, dalykinės, grožinės 

literatūros naujovėmis. 

2. Ugdyti kiekvieno bibliotekos lankytojo meninį ir literatūrinį skonį. 

3. Įtraukti Centro mokinius į bibliotekos veiklą.  

4. Ugdyti bibliotekos lankytojų pilietiškumą. 

 

Eil.

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas Laukiamas 

rezultatas 

1. „Sausio žvaigždės“. 

Knygų ir dokumentų paroda 

Sausis 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Pilietiškumo, 

istorinės atminties 

ugdymas 

2. „Mažosios Lietuvos metraštininkė“ 

Knygų ir dokumentų paroda I. 

Simonaitytės jubiliejui paminėti. 

Sausis -

vasaris 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Pažintis su rašytojos 

kūryba, istorinės 

atminties 

puoselėjimas 

3.  „Sustabdytos akimirkos“ 

Fotografijų paroda 

 

Vasaris Bibliotekos 

vedėja 

Bibliotekos 

lankytojų meninio 

skonio ugdymas 

4. „ Mūsų stiprybė ir prasmė“. 

Spaudinių paroda Vasario 16-ajai ir 

Kovo 11-ajai paminėti 

Vasaris - 

kovas 

Bibliotekos 

vedėja 

Pilietiškumo, 

istorinės atminties ir 

atsakomybės 

ugdymas 

5. „Teatro scenoje gali būti ir būna visaip“. 

Popietė su Utenos Kamerinio teatro 

aktoriais 

Balandis 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Teatrinio meno 

puoselėjimas 

6. ‚ Tiesiog krepšinis‘ 

Edukacinė popietė Lietuvos krepšinio 

100 - mečiui paminėti 

Balandis Bibliotekos 

vedėja,  

Mokytoja S. 

Žygaitė 

 

Sporto istorijos žinių 

pagilinimas 

7. „Rusėnas pagal tautybę, lietuvis pagal 

valstybę“ popietė skirta 500-osioms 

pirmosios LDK spausdintos knygos 

metinėms  

Gegužė 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Ugdoma bibliotekos 

lankytojų istorinė 

atmintis, 

pasididžiavimo savo 

tauta jausmas, ir 
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pagarba gimtajai 

kalbai 

8. „Sužinok, skaityk, apmąstyk ir 

pasinaudok naudingiausiomis“. 

Susitikimas su Centro bendrojo ugdymo 

dalykų mokytojais 

Gegužė 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Mokomosios 

literatūros ir kitų 

spaudinių 

pristatymas. 

Spaudinių įsigijimo 

plano sudarymas 

9. „Kiekviename žmoguje yra vaikas, 

kuris nori žaisti“. Edukacinė popietė 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

Birželis Bibliotekos 

vedėja 

Tolerancijos, meilės, 

pakantumo ugdymas 

10. Fotografijų paroda „Rudens spalvų 

paletė“ 

Rugsėjis Bibliotekos 

vedėja 

Lankytojų meninių 

įgūdžių formavimas 

ir ugdymas 

11. „ ...vienas tikras eilėraštis knygai – tai 

jau knyga“ 

Edukacinė popietė Utenos krašto 

poetams paminėti 

Spalis Bibliotekos 

vedėja 

Meilės lietuviškai 

poezijai 

puoselėjimas, 

gilesnis gimtojo 

krašto poetų 

pažinimas 

12. „Kuriantis mokytojas“ 

Kūrybos darbų paroda 

Spalis Bibliotekos 

vedėja 

Meninių  raiškų 

pristatymas, meninio 

skonio ugdymas 

13. „Išnyksiu, kaip dūmas neblaškomas 

vėjo“ 

Edukacinė popietė Maironio jubiliejui 

atminti 

Spalis Bibliotekos 

vedėja 

Gilesnė poeto 

kūrybos apžvalga, 

literatūrinio skonį 

puoselėjimas 

14.  „Išmokti pripažinti ir gerbti skirtumus“. 

Popietė Tolerancijos dienai atminti 

Lapkritis Bibliotekos 

vedėja 

Ugdoma tolerancija 

kitaip mąstančiam, 

gerinami 

bendravimo įgūdžiai  

 

15. 

  

„Tai įdomu ir tai tu gali“.  

Spaudinių paroda Suaugusiųjų 

mokymosi savaitei paminėti 

 

Lapkritis 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Bibliotekos 

lankytojai susipažins 

su suaugusiųjų 

mokymosi gairėmis 

ir perspektyvomis, 

būtinybe ir 

galimybėmis 

mokytis visą 

gyvenimą  

16. „Naujos galimybės mokyklos 

bibliotekoje“. Popietė su Utenos 

mokyklų bibliotekininkėmis 

Gruodis 

 

Bibliotekos 

vedėja 

naujų informacinių 

technologijų 

įsisavinimas, 

pasidalinimas gerąja 

patirtimi 

17. Edukacinė valandėlė „Tvarūs žaisliukai 

– kalėdinei eglutei“ 

Gruodis Bibliotekos 

vedėja 

Meninių ir praktinių 

-kūrybinių įgūdžių 

formavimas 

18. „Knyga –geriausias išmintingo žmogaus 

draugas“. 

Naujai gautų knygų paroda 

Nuolat 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Skaitymo kultūros, 

literatūrinio 

išprusimo 

formavimas 
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19. „Karjeros galimybės“. 

Spaudinių paroda 

Nuolat Bibliotekos 

vedėja 

Naujausios 

informacijos karjeros 

ugdymo tema 

sklaida  

20. Teikti informacinę-bibliografinę 

pagalbą mokyklos renginių 

organizatoriams 

Nuolat 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Įdomesni ir 

informatyvesni 

renginiai. 

Palengvėjęs renginių 

organizatorių darbas 

21. Bendradarbiauti su Utenos viešąja A. ir 

M. Miškinių ir miesto mokymo įstaigų 

bibliotekomis 

Nuolat Bibliotekos 

vedėja 

Profesinių įgūdžių 

tobulinimas, 

pasidalinimas gerąja 

patirtimi 

22. Įsisavinti naujas MOBIS versijas Nuolat Bibliotekos 

vedėja 

Plačiau naudojamos 

informacinės 

sistemos funkcijos, 

palengvėjęs 

skaitytojų 

aptarnavimas 

 

Bibliotekos vedėja                                                                                                   Vida Šiaudžionienė        

  

 

 SUDERINTA 

 Metodinės tarybos 

 2022 m. sausio 18 d. posėdžio 

 protokoliniu nutarimu Nr. UL-8 

 

 

 


