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KPKC BIBLIOTEKOS

VEIKLOS PROGRAMA 2015 METAMS

BENDROSIOS NUOSTATOS
Bibliotekos veikla apima dokumentu kaupima, tvarkyma, saugojima [vairiose laikmenose,
informaciniu ir edukaciniu paslaugu teikima, pagalba svietimo bendruomenes nariams spresti
svietimo, kulturos, kvalifikacijos kelimo problemas.
Biblioteka-informacijos centras - mokymo ir mokymosi vieta.
2014 M. BIBLIOTEKOS VEIKLOS ANALIZE
KPKC biblioteka-informacinis
centras sistemingai kaupe, tvarke ir saugojo dokumentus,
kokybiskai aptarnavo skaitytojus, didino teikiamu paslaugu kokybe, atsizvelge i klientu
pageidavimus.
Per 2014 m. biblioteka pasipilde 196 naujais dokumentais.
Nepaisant nuolat mazejancio susidomejimo spausdinta knyga, skaitytojai ir toliau naudojosi
bibliotekos - informacinio centro paslaugomis: per metus uzregistruotas 131 skaitytojas. 2014 m.
skaitytojams isduoti 7253 dokumentai. Siekiant patenkinti visu skaitytoju poreikius, bibliotekainformacinis centras dirba be pietu pertraukos, aptarnaujami ne tik svietimo darbuotojai, bet ir kitu
sriciu specialistai, studentai. Daugeli leidiniu (isskyrus periodika ir vienetines knygas) skaitytojai
gali issinesti i namus. Bibliotekoje veikia ir intemetine skaitykla, kuria gali pasinaudoti visi
pageidaujantys. Be kitu paslaugu biblioteka teikia ir dokumentu kopijavimo paslaugas. Bibliotekainformaciniu centru lankytojai naudojasi nemokamai.
Bibliotekoje-informaciniame
centre dirba 2 nuolatiniai darbuotojai. Biblioteka 2014 m.
dalyvavo KPKC projektineje veikloje, rengiant pasiulymus ir vykdant laimetu viesuju pirkimu
sutartis.
Biblioteka-informacinis
centras 2014 m. teike 1 profesine konsultacija (apie mokyklu
biblioteku informacines sistemos "MOBIS" naudojima). Vyko Lietuvos nepriklausornuju rasytoju
sajungos ir Kurybines raiskos asociacijos .Kauno branduma" nariu 9-il! literaturiniu knygu
pristatymai, fotografiju albumo, vienos praktines specialistams skirtos knygos pristatymas.
Suorganizuota poezijos ir muzikos popiete Motinos dienai pazymeti, popiete Treciojo amziaus
universiteto sejorams "Advento laikas", meniniu fotografiju ir autoriniu tapybos darbu parodos bei
jl! aptarimai, vaiku darzelio .Raudonkepuraite"
vaiku, tevu ir Vinco Kudirkos progirnnazijos
mokiniu kurybiniu darbu paroda, jos sventinis uzdarymas, Paruosta parodele is bibliotekoje turimu
spaudiniu ,,2014-ieji - Kristijono Donelaicio metai", taip pat Silainil! bendruomenes centro dainu
ansamblis "Slaunos" pristate prograrna, skirta Kristijono Donelaicio 300-osioms gimimo rnetinems
pazyrneti.
Glaudziai bendradarbiauta su Lietuvos nepriklausornuju rasytoju sajungos poetais, Kurybines
raiskos asociacijos .Kauno branduma" nariais, Lietuvos svietimo istorijos muziejumi, Vinco
Kudirkos progirnnazija, kitomis svietimo ir kulturos [staigomis.

Atlikus 2013 metu veiklos [sivertinima, bibliotekos veikla priskirta prie stipriuju veiklos pusiu.
Naujausia informacija apie bibliotekos veikla (renginius, naujai gautas knygas, atliktu tyrimu
rezultatai) skelbiama intemetiniame puslapyje www.kpkc.lt

BIBLIOTEKOS VEIKLOS STIPRYBES
KPKC biblioteka-informacinis centras yra sukaupes ir toliau tikslingai komplektuoja aktualu
pedagogams psichologines, pedagogines, metodines literaturos fonda, Biblioteka dirba skaitytojams
palankiu laiku, be pietu pertraukos. Bibliotekos paslaugos yra nemokamos, jomis gali naudotis visi
pageidaujantys. Siekiant visapusiskai tenkinti skaitytoju poreikius [vairiais budais tiriami skaitytoju
poreikiai.
KPKC biblioteka-informacinis
centras - vienintele miesto [staiga, vykdanti Kauno miesto
mokyklu bibliotekininku kvalifikacijos kelima, Nuolat aktyviai bendradarbiaujama su miesto
.mokyklu bibliotekininkais. Biblioteka-informacinis centras vykdo ir svietejiska, kultiirine veikla,
Bibliotekos darbuotojai sistemingai organizuoja renginius.
Planuojama ir toliau testi geraja darbo patirti, ypatinga dernesi skiriant kokybiskam skaitytoju
aptamavimui ir didesnei teikiamu paslaugu pasiulai.

BIBLIOTEKOS

VEIKLOS SILPNYBES

Silpna bibliotekos-informacinio
centro technine baze. Nesant pakankamam finansavimui ne
visus norimus leidinius [manoma [sigyti. Grozines literatures biblioteka visai neisigyja (nors
skaitytojai tokiu pageidavimu isreiskia).
.
Nedidele darbo formu [vairove.
Mazeja skaitytoju demesys literaturai.
Bibliotekos konkurentu tampa elektronine erdve, vis daugiau skaitytoju renkasi interneta
vietoj bibliotekos del greiciau ir lengviau randamos informacijos.
2015 M. VEIKLOS TURINYS
Tikslas:
1. Sistemingai ir taisyklingai komplektuoti bibliotekos fondus.
Uzdaviniai:
1.1. Formuoti ir saugoti dokumentu fonda,
1.2. Fondu komplektavimui, katalogavimui ir skaitytoju aptamavimui naudoti mokyklu biblioteku
informacine sistema "Mobis".
Eil.
PRIEMONE
VYKDYTOJAS
LAUKIAMAS
VYKDYMO
Nr.
REZULTATAS
LAlKAS
1. Kryptingas bibliotekos fondu Nuolat
Gerai sukornplektuotas
RDuobiene,
papildymas (pagal
1. Valentukoniene
fondas, papildytas nauja
galimybes)
literatura
2. Fondo tvarkymas pagal UDK Nuolat
R'Duobiene,
Tvarkingi fondai
1. Valentukoniene
klasifikacija
3. Mokytoju kurybos,
Fondas papildytas
Nuolat
RDuobiene,
1. Valentukoniene
metodiniu, informaciniu
pedagogams aktualia
leidiniu kaupimas
informacija
4. KPKC leidiniu kaupimas
Fondas papildytas Kauno
Nuolat
R.Duobiene,
1. Valentukoniene
pedagogams aktualia
informacija
5. Susidevejusios, pasenusios
Birzelio,
R'Duobiene,
Aktualus ir tvarkingi

6.
7.

8.

turiniu literatilros
perziurejimas ir nurasyrnas
Dubletu ir periodikos fondu
prieziura
Bendradarbiavimas su KPKC
metodininkais, Svietimo ir
ugdymo skyriaus
specialistais, "Sviesa",
"Alma littera", DAB
.Rotas", DAB "Smaltija",
DAB "Pedagogika" ir
kitomis leidyklomis bei
. ..
. .
pavreruais asmerumis,
leidzianciais savo knygas
Bibliotekos fondo tikrinimas

gruodio
men.
Nuolat
Nuolat

Nuolat

1. Valentukoniene

bibliotekos fondai

RDuobiene,
1. Valentukoniene
R.Duobiene,
1. Valentukoniene

Tvarkingi dubletu ir
periodikos fondai
Nauja literatura
papildytas bibliotekos
fondas

RDuobiene,
1. Valentukoniene

Tvarkingas fondas

Tikslas:
2. Uztikrinti kokybiska skaitytoju aptarnavima,
Uzdaviniai:
2.1.Sudaryti salygas vi siems pageidaujantiems naudotisbibliotekos teikiamomis paslaugomis.
2.2.Visapusiskai tenkinti skaitytoju poreikius.
2.3.Supazindinti skaitytojus su naujausia pedagogine literatilra.
Eil.
PRIEMONE
LADKIAMAS
VYKDYMO
Nr.
REZDLTATAS
LAlKAS
l. Informacijos apie bibliotekos
Informuoti skaitytojai
RDuobiene,
Nuolat
1. Valentukoniene
veikla ir sukaupta literatura
teikimas
2. Skaitytoju konsultavimas,
Visapusiskai tenkinami
Nuolat
R'Duobiene,
1. Valentukoniene
pagalba naudojantis
skaitytoju poreikiai
elektroniniais istekliais
Patenkinti skaitytoju
3. Skaitytoju poreikiu tyrimas
Nuolat
R'Duobiene,
1. Valentukoniene
poreikiai
4. Darbas su skaitytojais
Nuolat
R.Duobiene,
Saugomas fondas
skolininkais
1. Valentukoniene
Visapusiskai tenkinami
5. Kopijavimo paslaugos
Nuolat
R.Duobiene,
1. Valentukoniene
skaitytoju poreikiai
Tikslas:
3. Vykdyti informacijos kaupima ir sklaida,
Uzdaviniai:
3.1.Tvarkyti bibliotekos katalogus.
3.2.Pildyti esamus duomenu bankus ir kaupti naujus.
3.3.Skleisti informacija apie bibliotekos ir viso Kauno pedagogu kvalifikacijos centro veikla,
3.4.Bendradarbiauti su miesto mokyklu bibliotekininku metodiniu bureliu.
Eil.
PRIEMONE
VYKDYMO
VYKDYTOJAS
LAUKIAMAS
Nr.
LAlKAS
REZDLTATAS
l. Bibliotekos katalogu
Nuolat
R. Duobiene
Informatyvus, tvarkingi
tvarkymas
1. Valentukoniene
katalogai
2.

Elektroninio "MOBIS"
katalogo tvarkymas

Nuolat

R.Duobiene

Sudarytas ir priziurimas
elektroninis katalogas

3.
4.

Informacijos apie KPKC
veikla ir istorija kaupimas
Sistemingas edukacines
patirties banko papildymas,
lankytoju registravimas

RDuobiene,
1. Valentukoniene
R Duobiene,
1.Valentukoniene,
KPKC
.metodininkai
R.Duobiene,
1. Valentukoniene

Nuolat
Nuolat

5.

Informacijos apie [vairias
elektronines duomenu bazes
kaupimas ir atnaujinimas

Nuolat

6.

Kauno mokytoju kiireju
duomenu banko kaupimas

Nuolat

R. Duobiene,
1. Valentukoniene

7.

KPKC tinklapyje
(www.kpkc.lt) esancios
informacijos apie
bibliotekos- informacinio
centro veikla atnaujinimas
Stendu apie KPKC
vykstancius renginius
ruosimas

Nuolat

RDuobiene,
1. Valentukoniene

Nuolat

1. Valentukoniene

8.

Kaupiama informacija
apie Centro istorija
Keitimasis genua
patirtimi

Sukaupta aktuali
informacija apie
elektronines duomenu
bazes
Sukaupti duomenys apie
kuriancius Kauno
pedagogus
Efektyvus visuomenes
informavimas apie
bibliotekos-informacinio
centro veikla
KPKC lankytojai
informuoti apie
svarbiausius Centro
rengmms
Geresnis bibliotekos
[vaizdis, didesne
paslaugu pasiula

Bibliotekos
Nuolat
RDuobiene,
1. Valentukoniene
bendradarbiavimo su
[vairiomis bendruomenemis,
nevyriausybinemis
organizacijomis pletimas
Naujausia informacija
10. Dalyvavimas miesto
Nuolat
RDuobiene
mokyklu bi bliotekininku
apie mokyklu biblioteku
metodinio burelio veikloje
veikla
Tikslas:
4. Nuolat tobulinti bibliotekos darbuotoju profesine kvalifikacija,
Uzdaviniai:
4.1. Kelti profesine kvalifikacija [vairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
4.2. Bendradarbiauti su kitomis bibliotekomis.
9.

Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.

PRIEMONE
Naujausios profesines
literatures skaitymas
Dalyvavimas seminaruose,
kursuose, kvalifikacij os
tobulinimo renginiuose,
konferencij ose
Domejimasis naujausiais
teises aktais,
reglamentuoj anciais
bibliotekos veikla,
kvalifikacij os kelima
Rysiu su kitomis
bibliotekomis palaikymas

VYKDYMO
LAIKAS
Nuolat
2015 m.

Nuolat

,

Nuolat

R.Duobiene,
1. Valentukoniene
R'Duobiene,
1. Valentukoniene

LAUKIAMAS
REZULTATAS
Aukstesne bibliotekos
darbuotoju kvalifikacija
Nuolatinis profesinis
tobulejimas

R'Duobiene,
I. Valentukoniene

Nuolatinis profesinis
tobulejimas

RDuobiene,
I. Valentukoniene

Nuolatinis profesinis
tobulejimas

VYKDYTOJAS

.

.

Tikslas:
5. Uztikrinti nuoseklu ir sisteminga bibliotekos darba bei jo tobulinima,
Uzdaviniai:
5.1. Planuoti bibliotekos-informacinio centro veikla,
5.2. Analizuoti bibliotekos-informacinio centro darbo rezultatus.
5.3. Ieskoti nauju darbo formu, atliepti salies ir miesto aktualijas.
Eil.
Nr.
1.

2.

PRIEM ONE
Bibliotekos-informacinio
centro darbo planavimas ir
organizavimas
Reikiamu ataskaitu rengimas
ir pristatymas laiku
suinteresuotiems asmenims

VYKDYMO
LAlKAS
Nuolat

VYKDYTOJAS
R.Duobiene,
1. Valentukoniene

Sausio,
birzelio
men.

Atsiskaitornybe uz
bibliotekos-informacinio
centro veikla

RDuobiene,
1. Valentukoniene

Tikslas:
6. Prisijungti prie nuoseklios ir kokybiskos KPKC svietejiskosveiklos.
Uzdaviniai:
6.1. Prisideti prie KPKC veiklos tobulinimo.
6.2. Padeti rengti bendrus KPKC renginius.
Eil.
PRIEM ONE
VYKDYMO
VYKDYTOJAS
Nr.
LAlKAS
1. Dalyvavimas rengiant ir
Nuolat
R.Duobiene,
vykdant KPKC veiklos
1. Valentukoniene
strategijas
2. Dalyvavimas rengiant ir
Nuolat
R.Duobiene,
1. Valentukoniene
vykdant bendrus KPKC
renginius
R. Duobiene
3. Organizuoti kvalifikacij os
2015 m.
tobulinimo renginius
mokyklu bibliotekininkams
'

'

LAUKIAMAS
REZULTATAS
Kryptinga bibliotekos
veikla

"

LAUKIAMAS
REZULTATAS
KPKC veiklos
tobulinimas
Kokybiskos KPKC
paslaugos
' Keliama bibliotekininku
kvalifikaci j a

Pridedamas "Priedas" 2 lapai.

Vyresn. bibliotekininke
Bibliotekininke

~

r rR:-Buobiene

~/

~ i.V~lentukoniene

.

Priedas
BIBLIOTEKOS

- INFORMACINIO

CENTRO 2015 M. RENGINIV LENTELE

VYKDYMO
LAlKAS
Nuolat

ATSAKINGAS
ASMUO
R. Duobiene

Sausio men.

R.Duobiene

2015 m.

1. Valentukoniene

Kauno vaiku darzelio
.Raudonkepuraite" vaiku, tevu,
pedagogu ir V. Kudirkos
progimnazijos pradiniu klasiu
mokiniu kurybiniu darbu paroda
"Seimos svajoniu namas"

Vasario
men.

1. Valentukoniene
D. Simanauskiene

Leidyklu "Sviesa" ir "Alma littera"
naujausiu leidiniu paroda

2015 m.
I pusmetis

R. Duobiene

Leidyklos "Smaltija" naujausiu
mokymo priemoniu paroda

2015 m.
I pusmetis

R. Duobiene

Pavasariniai poezijos skaitymai

Kovogeguzes
men.
2015 m.

1.Valentukoniene
R.Duobiene

RENGINIO PAVADINIMAS
"MOBIS" konsultacijos

Konsultacijos mokyklu
bibliotekininkams del LIBIS
biblioteku statistikos modulio
[valdyrno rengiant metines
statistines ataskaitas
Parodeles is bibliotekoje turimu
spaudiniu rasytoju jubiliejinems
datoms pazymeti

Kurybines raiskos asociacijos
.Kauno branduma" kureju nauju
knygu pristatymai
Mokytoju kureju popiete

Linos Opulskienes autoriniu darbu
paroda

1. Valentukoniene
R. Duobiene

2015 m.
I pusmetis

R. Duobiene
1. Valentukoniene

Geguzesbirzelio men.

1. Valentukoniene

LAUKIAMAS
REZULTATAS
Mokyklu bibliotekose
naudojama informacine
sistema "MOBIS"
Pateikiamos teisingai
uzpildytos metines
statistines ataskaitos

Skaitytojai
supazindinami su
lietuviu rasytoju
kuriniais
Kurybiniuose ugdytiniu,
tevu, mokiniu darbuose
isryskes namu [vairove,
seimos
fantazija,
savitumas.
mokytoju,
Bendroje
rnokiniu,
vaiku,
tevu parodos uzdarymo
sventeje atsiskleis
liaudies
"naml!"
Bendri
ismintis.
zaidimai, rateliai sukurs
tarpusavio
jaukius
santykius tarp seimu
Paskleista informacija
pedagogams apie naujus
metodinius leidinius
Paskleista informacija
apie naujas mokymo
priemones .
Skatinamas
kurybiskumas,
populiarinama poezija
Skatinama dornetis
Iiteratiira, populiarinama
poezij a, proza
Visuomene
supazindinama su
pedagogu kuryba,
aktyvesnis bendravimas
tarp mokytoju kureju
Skatinamas
kiirybiskumas,
supazindinama su

Susitikimai su Lietuvos
nepriklausornuju rasytoju sajungos
nariais.nauju knygu pristatymai
Popiete su Silainiu bendruornenes
centro dainu ansambliu "Slaunos"

2015 m.

1. Valentukoniene
R. Duobiene

2015 m.

1. Valentukoniene
R. Andriulioniene

Renginys ugdymo [staigu
bibliotekininkams
Adventine popiete

2015 m.

R. Duobiene

Gruodzio
men.

1. Valentukoniene

senjoru kuryba
Kurybiskumo
skatinimas, poezijos,
prozos populiarinimas
Etnografiniu,
folklioriniu, liaudies
dainu populiarinimas
Keliama bibliotekininku
kvalifikacij a
Adventiniu paprociu
puoselejimas

