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BIBLIOTEKOS-INFORMACINIO CENTRO  

2023 M. VEIKLOS PLANAS  

 

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 pilietiškumą, meninį ir literatūrinį skonį. 

3. Įtraukti Centro mokinius į bibliotekos veiklą.  

 

Eil.

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1. „Lietuva rinkosi laisvę“. 

Knygų ir dokumentų paroda sausio 

13- osios aukoms atminti. 

Sausis 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Pilietiškumo, istorinės 

atminties ugdymas 

2. „Pakėliau veidą į žvaigždėtą 

aukštį...“ 

Literatūrinė popietė V. Mykolaičio 

- Putino 130- osioms metinėms 

atminti 

Vasaris 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Pažintis su rašytojo kūryba, 

istorinės atminties 

puoselėjimas 

3.  „Vasario 16- oji ir Kovo 11- oji 

istorijos labirintuose“ 

Knygų ir dokumentų paroda 

istorinėms Lietuvos datoms 

paminėti 

Vasaris-

kovas 

Bibliotekos 

vedėja 

Istorinės atminties ir 

pilietiškumo ugdymas 

4. „Blogiau nebus...“ knygų paroda 

Juozo Erlicko 70-mečiui paminėti 

Kovas Bibliotekos 

vedėja 

Šiuolaikinės literatūros 

pažinimas 

5. „Kur buvo knygnešių kelio 

pradžia...“Literatūrinė popietė 

Knygnešio dienai atminti 

Kovas 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

pažinimas 

6. „Pavasario švenčių belaukiant“ 

Edukacinė popietė 

Balandis Bibliotekos 

vedėja 

Etnokultūros ugdymas, 

meninių raiškų puoselėjimas 

7. „Ateik-sužinok, skaityk ir 

pasidalink“. Susitikimas su Centro 

bendrojo ugdymo dalykų 

mokytojais 

Gegužė 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Naujų mokomosios 

literatūros ir kitų spaudinių 

pristatymas.  

8. „Atlanto nugalėtojų žygdarbis“ 

popietė S. Dariaus ir S. Girėno 

skrydžiui per Atlantą paminėti 

Birželis Bibliotekos 

vedėja 

Ugdomas bibliotekos 

lankytojų pasididžiavimas 

savo tauta 

9. Fotografijų paroda „Rudens 

žaismas“ 

Rugsėjis Bibliotekos 

vedėja 

Lankytojų meninių įgūdžių 

formavimas ir ugdymas 

10. „Lygiai po vieną gyvenimą 

gavome...“ 

Literatūrinė popietė P. Panavo 90- 

mečiui paminėti 

Rugsėjis Bibliotekos 

vedėja 

Meilės lietuviškai poezijai 

puoselėjimas, gilesnis 

gimtojo krašto poeto 

pažinimas 
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11. „Viskas buvo ne taip“ knygų 

paroda L. Degėsio 70- mečiui 

atminti  

Spalis Bibliotekos 

vedėja 

Šiuolaikinio poeto, filosofo 

kūrybos pažinimas 

12. „Rudens poezijos lobynai“ 

Literatūrinė popietė  

Spalis Bibliotekos 

vedėja 

Lietuvių poetų kūrybos 

pažinimas 

13.  „Kodėl svarbu būti tolerantiškam“ 

Popietė Tolerancijos dienai atminti 

Lapkritis Bibliotekos 

vedėja 

Ugdoma tolerancija kitaip 

mąstančiam, gerinami 

bendravimo įgūdžiai  

 

14. 

  

„Tas nuostabus pažinimo pasaulis“.  

Spaudinių paroda Suaugusiųjų 

mokymosi savaitei paminėti 

 

Lapkritis 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Bibliotekos lankytojai 

susipažins su suaugusiųjų 

mokymosi perspektyvomis, 

būtinybe ir galimybėmis 

mokytis visą gyvenimą  

15. „Mokyklos biblioteka : darbai ir 

lūkesčiai“ Popietė su Utenos 

mokyklų bibliotekininkėmis 

Gruodis 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Pasidalinimas gerąja 

patirtimi, naujų teisinių 

dokumentų įsisavinimas 

16. Edukacinė valandėlė „Ir vėl 

Kalėdos“ 

Gruodis Bibliotekos 

vedėja 

Meninių ir praktinių -

kūrybinių įgūdžių 

formavimas 

17. „Skaitymas -  didelis malonumas 

kultūringam žmogui“ Naujai gautų 

knygų paroda 

Nuolat 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Skaitymo kultūros, 

literatūrinio išprusimo 

formavimas 

18. „Karjeros galimybės“. 

Spaudinių paroda 

Nuolat Bibliotekos 

vedėja 

Naujausios informacijos 

karjeros ugdymo tema 

sklaida  

19. Teikti informacinę-bibliografinę 

pagalbą mokyklos renginių 

organizatoriams 

Nuolat 

 

Bibliotekos 

vedėja 

Įdomesni ir informatyvesni 

renginiai. Palengvėjęs 

renginių organizatorių 

darbas 

20. Bendradarbiauti su Utenos viešąja 

A. ir M. Miškinių ir miesto 

mokymo įstaigų bibliotekomis 

Nuolat Bibliotekos 

vedėja 

Profesinių įgūdžių 

tobulinimas, pasidalinimas 

gerąja patirtimi 

21. Įsisavinti naujas MOBIS versijas Nuolat Bibliotekos 

vedėja 

Plačiau naudojamos 

informacinės sistemos 

funkcijos, efektyvus 

skaitytojų aptarnavimas 

                                                ____________________________ 
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