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BENDROSIOS NUOSTATOS
Bibliotekos veikla apima dokumentų kaupimą, tvarkymą, saugojimą įvairiose laikmenose,
informacinių ir edukacinių paslaugų teikimą, pagalbą švietimo bendruomenės nariams spręsti
švietimo, kultūros, kvalifikacijos tobulinimo problemas.
Biblioteka-informacinis centras - mokymo ir mokymosi vieta.
2016 M. BIBLIOTEKOS VEIKLOS ANALIZlt,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (Centras) biblioteka sistemingai kaupė, tvarkė ir
saugojo dokumentus, kokybiškai aptarnavo skaitytojus, didino teikiamų paslaugų kokybę,
atsižvelgė į klientų pageidavimus.
2016 m. biblioteka pasipildė 67 naujais dokumentais.
Nepaisant nuolat mažėjančio susidomėjirno spausdinta knyga, skaitytojai ir toliau naudojosi
bibliotekos-informacinio
centro paslaugomis: per metus užregistruota 119 skaitytojų. 2016 m.
skaitytojams išduota virš 8000 dokumentą. Bibliotekoje aptarnaujami ne tik švietimo darbuotojai.
bet ir kitų sričių specialistai, studentai. Daugelį leidinių (išskyrus periodiką ir vienetines knygas)
skaitytojai gali išsinešti į namus. Bibliotekoje veikia ir internetinė skaitykla, kuria gali pasinaudoti
visi pageidaujantys. Be kitų paslaugą biblioteka teikia ir dokumentų kopijavimo paslaugas.
Biblioteka-informaciniu centru lankytojai naudojasi nemokamai.
Bibliotekoje-informaciniame
centre dirba 1 nuolatinis darbuotojas. Biblioteka 2016 m.
dalyvavo Centro projektinėje veikloje, rengiant pasiūlymus ir vykdant laimėtų viešųjų pirkimų
sutartis.
Bibliotekos-informacinio
centro darbuotoja 2016 m. organizavo: apskritojo stalo diskusijąpaskaitą bibliotekininkams; vyko 2 seminarai mokyklų bibliotekininkarns;
susitikimas su ES
ambasadoriumi ir "Misija Sibiras' dalyviais, pristačiusiais foto albumą .Misija Sibiras";
architektais, pristačiusiais
leidinį "Kaunas 1918 - 2015 Architektūros
gidas"; Lietuvos
nepriklausornųjų rašytojų sąjungos ir Kūrybinės raiškos asociacijos "Kauno branduma" nariai
pristatė 9 poezijos ir prozos knygas. Vyko literatūrinės-muzikinės kompozicijos skirtos įvairioms
datoms pažymėti, renginiai Biblioteką bei Bendruomenių metams. Senjorams organizuota išvyka į
Kauno apskrities viešąją biblioteką, susitikimas su Kelių policijos valdybos Tarnybos organizavimo
specialiste. Bibliotekoje eksponuotos 2 kilnojamosios parodos: .Asmenybė ir knyga: žinomi
žmonės apie pornėgį skaityti" (Bibliotekų metams), "Demokratijos keliu: Kaziui Griniui - 150" 6
parodėlės. Kartu su Švietimo skyriumi ir Stepono Dariaus ir Stasio Girėno g-imnazija organizuota
miesto konferencija Prasrningo skaitymo kelių beieškant..", skirta Bibliotekų metams; su Stasio

Lozoraicio pagrindine mokykla - respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija ,Bendruomenės
indėlis ugdymo kokybei gerinti ; su "Vyturio gimnazija - bibliotekininkų ir mokytojų respublikinė
konferencija, skirta Bibliotekų metams "Biblioteka: laikmečio aktualijos, patirtys perspektyvos".
Glaudžiai bendradarbiauta (vyko bendri renginiai) su Lietuvos švietimo istorijos muziejumi
Kazio Griniaus ir Vinco Kudirkos progirnnazijomis Kauno apskrities viešąja biblioteka Lietuvos
nepriklausomųjų rašytojų sąjungos poetais, Kūrybinės raiškos asociacijos ,Kauno branduma"
nariais. Kauno l.-d. .Kodėlčiukas'' ir "Vėrinėlis", kitomis švietimo įstaigomis. Organizuoti
edukacinės savaitės .Menų dūzgės", iniciatyvos .Atverkime duris vasarai". suaugusiųjų mokymosi
savaitės "Mokymosi spalvos", Pagyvenusių žmonių mėnesiui skirti renginiai.
Atlikus 2015 metų veiklos įsivertinimą, bibliotekos veikla priskirta prie stipriųjų veiklos pusių,
. aujausia informacija apie bibliotekos veiklą (renginius, naujai gautas knygas, atliktų tyrimų
rezultatai) skelbiama internetiniame puslapyje Vv'Ww.kpkc.lt.

BIBLIOTEKOS

VEIKLOS STIPRYBĖS

Centro biblioteka-informacinis centras yra sukaupęs ir toliau tikslingai komplektuoja aktualų
pedagogams psichologinės. pedagoginės metodinės literatūros fondą. Bibliotekos paslaugos yra,
nemokamos, jomis gali naudotis visi pageidaujantys. Siekiant visapusiškai tenkinti skaitytoj.,
poreikius įvairiais būdais tiriarni skaitytojų poreikiai.
Centro biblioteka-informacinis centras vykdo ir švietėjišką, kultūrinę veiklą.
Bibliotekos darbuotojai aktyviai bendradarbiauja su miesto mokyklų bibliotekininkais
si sterningai organizuoja renginius.
Planuojama ir toliau tęsti gerąją darbo patirtį ypatingą dėrnesį skiriant kokybiškam skaitytojų
aptarnavimui ir didesnei teikiamų paslaugų pasiūlai.

BffiLIOTEKOS

VEIKLOS SILPNYBĖS

Silpna bibliotekos-informacinio
centro techninė bazė. Nesant pakankamam finansavimui ne
visus norimus leidinius įmanoma įsigyti. Grožinės literatūros biblioteka visai neįsigyja (nors
skaitytojai tokių pageidavimų išreiškia).
Nedidele darbo formų įvairove.
Mažėja skaitytojų dėmesys literatūrai.
Bibliotekos konkurentu tampa e1ektroninė erdve, vis daugiau skaitytojų renkasi internet.
vietoj bibliotekos dėl greičiau ir lengviau randamos informacijos.
2017 M. VEIKLOS TURINYS
rr~k las:
I 1. Sistemingai ir taisyklingai komplektuoti bibliotekos fondus.
Uždaviniai:
1.1. Formuoti ir saugoti dokumentų fondą.
l.žFondų komplektavimui katalogavimui ir skaitytojų aptarnavimui naudoti mokyklų bibliotekų
informacinę sistemą "Mobis".
Eil.
PRlEMONĖ
VYKDYMO
LAUKIAMAS
Nr.
LAIKAS
REZULTATAS
l. Kryptingas bibliotekos fondų
Gerai sukomplektuotas fondas,
Nuolat
papildymas (pagal galimybes)
papildytas nauia literatūra
2. Fondo tvarkymas pagal UDK
Nuolat
Tvarkingi fondai
klasifikaciją
3. Mokytoją kūrybos, metodinių,
Nuolat
Fondas papildytas pedagogams

4.

informacinių leidinių kaupimas
KPKC leidinių kaupimas

5. Susidėvėjusios, pasenusios turiniu
6.
I

I
i
7.

literatūros peržiūrėjimas ir nurašymas
Bendradarbiavimas su Centro
metodininkais, Švietimo skyriaus
specialistais, leidyklomis bei
pavieniais asmenimis, leidžiančiais
savo knygas
Bibliotekos fondo tikrinimas

Nuolat
Birželio,
gruodžio mėn.
Nuolat

Nuolat

aktualia informacija
Fondas papildytas Kauno
pedagogams aktualia informacija
Aktualūs ir tvarkingi bibliotekos
fondai
Nauja literatūra papildytas
bibliotekos fondas

Tvarkingas fondas

Tikslas:
2. Užtikrinti kokybišką skaitytojų aptarnavimą.
Uždaviniai:
ž.lSudaryti sąlygas visiems pageidaujantiems naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis.
2.2.Visapusiškai tenkinti skaitytojų poreikius.
2.3.Supažindinti skaitytojus su nauiausia pedagogine literatūra.
Eil.
PRIEMONE
VYKDYMO
LAUKIAMAS
Nr.
LAIKAS
REZULTATAS
1. Informacijos apie bibliotekos veiklą ir
Nuolat
Informuoti skaitytojai
sukauptą Literatūrą teikimas
2. Skaitytoją konsultavimas, pagalba
Nuolat
Visapusiškai tenkinami skaitytoją
naudojantis elektroniniais ištekliais
poreikiai
..,
.J.
Skaitytojų poreikių tyrimas
Nuolat
Patenkinti skaitytojų poreikiai
4. Darbas su skaitytojais skolininkais
Nuolat
Saugomas fondas
5. Kopijavimo paslaugos
Nuolat
Visapusiškai tenkinami skaitytojų
poreikiai
Tikslas:
3. Vykdyti informacijos kaupimą ir sklaidą,
Uždaviniai:
3.I.Tvarkyti bibliotekos katalogus.
3.2.Skleisti informaciją apie bibliotekos ir viso Kauno pedagogų kvalifikacijos centro veiklą.
3.3.Bendradarhiauti su miesto mokyklų bibliotekininkųmetodiniu
būreliu.
Eil.
PRIEMONĖ
VYKDYMO
LAUKIAMAS
Nr.
LAIKAS
REZULTATAS
1. Bibliotekos katalogų tvarkymas
Nuolat
Inforrnatyvūs, tvarkingi katalogai
2. Elektroninio "MOBIS" katalogo
Nuolat
Sudarytas ir prižiūrimas
tvarkymas
elektroninis katalogas

3.

Kaupiama informacija apie Centro
Nuolat
Informacijos apie Centro veiklą ir
istoriją
istoriją kaupimas
Keitimasis gerąja patirtimi
Nuolat
4. Sistemingas edukacinės patirties
banko papildymas, lankytojų
registravimas
Efektyvus visuomenės
Nuolat
5. Centro tinkJapyje (www.kpkc.lt)
informavimas apie bibliotekosesančios informacijos apie
informacinio centro veiklą
bibliotekos-informacinio centro veiklą
atnaujinimas
Lankytojai informuoti apie
Nuolat
6. Stendų apie Centre vykstančius
svarbiausius Centro renginius
renginius ruošimas
Geresnis bibliotekos įvaizdis,
7. Bibliotekos bendradarbiavimo su
Nuolat
didesnė paslaugų pasiūla
įvairiomis bendruornenėmis,
nevyriausybinėmis organizacijomis
plėtimas
8. Dalyvavimas miesto mokyklą
Naujausia informacija apie
Nuolat
,bibliotekininkų metodinio būrelio
mokyklų bibliotekų veiklą
veikloje
I
!
Tikslas:
4. Nuolat tobulinti bibliotekos darbuotojų profesinę kvalifikaciją.
Uždaviniai:
4.1. Kelti profesinę kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
4.2. Bendradarbiauti su kitomis bibliotekomis.

r

;

Eil.
Nr.
1.

I

I

Naujausios profesinės literatūros
skaitymas
2. Dalyvavimas seminaruose, kursuose,
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
konferencijose
J.
Domėjimasis naujausiais teisės aktais,
; reglamentuojančiais bibliotekos
veiklą, kvalifikacijos kėlimą
4. Ryšių su kitomis bibliotekomis
palaikymas
"I

I
I

PRfEMONĖ

L

VYKDYMO
LAIKAS
Nuolat
2017 m.

LAUKIAMAS
REZULTATAS
Aukštesnė bibliotekos darbuotojų
kvalifikacija
Nuolatinis profesinis tobulėjimas

Nuolat

Nuolatinis profesinis tobulėjimas
-1,

Nuolat

Nuolatinis profesinis tobulejimas

Tikslas:
5. Užtikrinti nuoseklų ir sistemingą bibliotekos darbą bei jo tobulinimą,
Uždaviniai:
S.l. Planuoti bibliotekos-informacinio centro veiklą.
5.2. Analizuoti bibliotekos-informacinio centro darbo rezultatus.
5.3. Ieškoti naują darbo formų, atliepti šalies ir miesto aktualijas.
PRIEMONĖ
IEiL
INr.
1. Bibliotekos-informacinio centro darbo
planavimas ir organizavimas
2. Reikiamų ataskaitą rengimas ir
I
pristatymas laiku suinteresuotiems
asmenims
I

r----·
..----Tikslas:
I

-

LAUKIAMAS
REZULTATAS
Kryptinga bibliotekos veikla

VYKDYMO
LAIKAS
Nuolat
Sausio, birželio

mėn.

---_ _-...

Atsiskaitornybė už bibliotekosinformacinio centro veiklą

._ ..•.....

6. Prisijungti prie nuoseklios ir kokybiškos KPKC švietėiiškos veiklos.
Uždaviniai:
6.1. Prisidėti prie Centro veiklos tobulinimo.
6.2. Padėti renzti bendrus Centro renginius.
PRIEMONĖ
VYKDYMO
LAUKIAMAS
LAIKAS
REZULTATAS
l. Dalyvavimas rengiant ir vykdant
Nuolat
Centro veiklos tobulinimas
Centro veiklos strategijas
2. Dalyvavimas rengiant ir vykdant
Nuolat
Kokybiškos Centro paslaugos
bendrus Centro renginius
3. Į Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo
Keliama bibliotekininkų
2017 m.
i renginius mokyklų bibliotekininkams
kvalifikacija

I~~:
I

Pridedamas "Priedas" 1 lapas.

Vyresn. bibliotekininkė

Irena Valentukonienė

I

Priedas
BIBLIOTEKOS - INFORMACINIO
"

i

RENGINIO PAVADINIMAS

Renginiai, skirti Lietuvos įvykių
jubiliejinėms datoms
Vaikų ir paauglių psichiatro Lino
Slušnio ir tarptautines socialinio ir
emocinio ugdymo programos
LIONS QUEST instruktorės Daivos
Šukytės knygos "Ką gali
mokytojas pristatymas.
Paskaita mokytojams ir tėvams
Susitikimas su socialinių mokslų
daktare Valentina Šereikiene,
knygų apie Tėvą Stanislovą
i pristatymas

I

Pavasariniai poezijos skaitymai

CENTRO 2017 M. RENGINIŲ LENTELĖ
VYKDYMO
LAIKAS
2017 m.

LAUKIAMAS
REZULTATAS
Skatinamas patriotiškumas

Vasario mėn.

Gebėjimas bendrauti ir
emocinis raštingumas,
sudėtingų mokyklos gyvenimo
situacijų vertinimas

Vasario-kovo
rnėn,

Skleidžiamas dvasingumas
krikščioniškosios vertybes.

Kovo-gegužės

Skatinamas kūrybiškumas,
populiarinama poezija
Skatinama mokinius skaityti,
ugdyti skaitymo kultūrą,
saviraišką
Skaitytojai supažindinami su
lietuvių rašytojų kūriniais

mėn.

I

Susitikimai su vaikams skirtų
knygą autoriais

2017 m.

Parodėlės iš bibliotekoje turimų
spaudinių rašytojų jubiliejinėms
datoms pažyrnėti
Leidyklų "Sviesa" ir "Alma littera",
,.Smaltija" naujausių leidinių ir
metodinių priemonių paroda

2017 m.

I Kūrybinės raiškos asociacijos
~.'Kauno branduma" kūrėj Ų naujų
knygą pristatymai
Mokytojų kūrėjų

popietė

;

2017m.
I pusmetis

Paskleista informacija
pedagogams apie naujus
metodinius leidinius

2017 m.

Skatinama domėtis literatura,
populiarinama poezija, proza,
supažindinama su senjorų
kūryba
Visuomenė supažindinama su
pedagogų kūryba, aktyvesnis
bendravimas tarp mokytojų
kūrėjų
Kūrybiškumo skatinimas,
poezijos prozos
populiari nimas
Skatinama senjorų
integracija
visuomeneje

2017 m.

I
j

I

šusitikimai su Lietuvos
rašytojų sąjungos
! nariais.naujų knygu pristatymai
Renginiai spaliui - senjorų
mėnesiui

I nepriklausornųjų

Renginys ugdymo įstaigų

2017 in.

Spalio rnėn.

2017 m.

I bibliotekininkams

I Adventinė
L

popietė

Gruodžio
mėn,

Keliama bibliotekininkų
kvalifikacija
Adventinių papročių
puoselėiimas

