
PATVIRTINTA 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus 

2019 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-609 

 

 

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRO 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 

2020 METAMS 

 

 

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. 

 

 

2019 M. BIBLIOTEKOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (Centras) biblioteka sistemingai kaupė, tvarkė ir 

saugojo dokumentus, kokybiškai aptarnavo skaitytojus, atsižvelgė į klientų pageidavimus. 

2019 m. biblioteka pasipildė 127 naujais dokumentais.  

Nepaisant nuolat mažėjančio susidomėjimo spausdinta knyga, skaitytojai ir toliau naudojosi 

bibliotekos-informacinio centro paslaugomis: per metus užregistruota 112 skaitytojų. 2019 m. 

skaitytojams išduota apie 6700 dokumentų. Bibliotekoje aptarnaujami ne tik švietimo darbuotojai, 

bet ir kitų sričių specialistai, studentai, senjorai. Daugelį leidinių skaitytojai gali išsinešti į namus. 

Bibliotekoje veikia ir internetinė skaitykla, kuria gali pasinaudoti visi pageidaujantys. Prie 

kompiuterių vis dažniau prisėda senjorai. Be kitų paslaugų biblioteka teikia ir dokumentų 

kopijavimo paslaugas. Biblioteka-informaciniu centru lankytojai naudojasi nemokamai.  

Bibliotekoje-informaciniame centre dirba 1 nuolatinis darbuotojas. 2019 m. darbuotoja ir 

toliau kėlė profesinę kvalifikaciją. Dalyvavo projekto „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir 

stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ mokymų užsienio kalbos, chemijos, 

matematikos valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojams vykdymo veikloje.  

Bibliotekoje-informaciniame centre 2019 m. paruoštos knygų parodėlės: kunigo, 

tautosakininko, leksikografo Antano Juškos 200-osioms, Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms, 

Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms pažymėti; Sąmoningumo didinimo mėnesio „Be 

patyčių 2019“ edukacinės literatūros parodėlė „Patyčioms – ne“; Kauno lopšelių-darželių 

„Kodėlčiukas“ ir „Girstutis“ auklėtinių darbelių parodos, tautodailininkių jungtinė tapybos darbų 

paroda „Vaizdų mozaika“. Vyko edukacinės išvykos bibliotekininkams: „M. K. Čiurlionio keliu“ ir 

apsilankymas Druskininkų viešojoje bibliotekoje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo 

bibliotekoje, Vilniaus knygų mugėje. Organizuota iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ renginiai – 

Saugumo valandėlė ir Kūrybinės dirbtuvės. Vyko Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ 

edukacinė popietė „Pajuokaukim tarmiškai“, tradicinis poezijos ir menų renginys „Po rudenėjančiu 

dangum“ – „Dainuok, širdie, gyvenimą“, skirtas Salomėjos Nėries gimimo metinėms, senjorų 

mėnesiui skirti renginiai, „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ suaugusiųjų mokymosi savaitės 

renginys; Laikinosios sostinės metams – knygos „Laisvės alėja“ pristatymas; Pasaulio lietuvių 

metams – literatūrinė valanda su Airijos lietuvių bendruomenės kūrėjais. Dalyvauta respublikinių 

mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų konferencijų „Pasaulio lietuviai vakar ir šiandien“, „Aš 

visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. „Aš – būsiu...“ – Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms 

metinėms, konferencijos bibliotekininkams „Mokyklų biblioteka – ugdymo veiklų dalyvė“ 

organizacinės veiklos grupėse. Vyko susitikimas-paskaita su architektu, poetu ir leidėju dr. Tomu S. 
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Butkum – Erdvinio lavinimo dirbtuvių „Mažoji visata“ ir pirmojo pasaulyje urbanistikos 

pradžiamokslio vaikams „Miesto gidas“ vaikams pristatymas. Organizuota edukacinė literatūrinė-

muzikinė kompozicija su G. Deržavino rusų literatūros klubu ir Memorialiniu Salomėjos Nėries 

muziejumi. Vyko literatūrinės-muzikinės popietės, dalyvaujant pedagogams, kūrėjams, muzikams, 

konservatorijos auklėtiniams, kurių metu pristatyta 14 knygų. Taip pat bibliotekoje vyko mokinių 

konkurso „Aš – verslus novatorius“ III etapas (protmūšis ir finalas), Psichoedukacinis žaidimas-

protmūšis „Stiprinkime psichikos sveikatą žaisdami“, skirtas pasaulinei psichikos sveikatos dienai., 

kurio moderatorius Kauno miesto psichologų metodinis būrelis. 

Bendradarbiaujame su Lietuvos švietimo istorijos muziejumi, Kauno apskrities viešąja biblioteka, 

Tautinės kultūros centru, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Memorialiniu Salomėjos Nėries 

muziejumi, VDA Kauno fakultetu, Kauno miesto ir rajono Vaikų dienos centrais, Lietuvos 

nepriklausomųjų rašytojų sąjungos ir Kūrybinės raiškos asociacija „Kauno branduma“, 

G. Deržavino rusų literatūros klubo nariais, Kauno m. bendrojo ugdymo įstaigų bibliotekomis, 

koordinuojama mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio veikla. 

Atlikus 2018 metų veiklos įsivertinimą, bibliotekos veikla priskirta prie stipriųjų veiklos 

pusių.  

Informacija apie bibliotekos veiklą (renginius, naujai gautas knygas, atliktų tyrimų rezultatai) 

skelbiama internetiniame puslapyje www.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 skaitytojų 

poreikius įvairiais būdais tiriami skaitytojų poreikiai. 

Centro biblioteka-informacinis centras vykdo ir švietėjišką, kultūrinę veiklą. 

Bibliotekos darbuotoja aktyviai bendradarbiauja su miesto mokyklų bibliotekininkais, 

sistemingai organizuoja renginius.  

Planuojama ir toliau tęsti gerąją darbo patirtį, ypatingą dėmesį skiriant kokybiškam skaitytojų 

aptarnavimui ir didesnei teikiamų paslaugų pasiūlai. 

 

 

BIBLIOTEKOS 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). 

Nedidelė darbo formų įvairovė. 

Mažėja skaitytojų dėmesys literatūrai.  

Bibliotekos konkurentu tampa elektroninė erdvė, vis daugiau skaitytojų renkasi internetą 

vietoj bibliotekos dėl greičiau ir lengviau randamos informacijos.  

 

http://www.kpkc.lt/
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2020 M. VEIKLOS TURINYS 

 

 

Tikslas: 

1. Sistemingai ir taisyklingai komplektuoti bibliotekos fondus. 

Uždaviniai: 

1.1. Formuoti ir saugoti dokumentų fondą. 

1.2.Fondų komplektavimui, katalogavimui ir skaitytojų aptarnavimui naudoti mokyklų bibliotekų 

informacinę sistemą „Mobis“. 

Eil. 

Nr. 

PRIEMONĖ VYKDYMO 

LAIKAS 

LAUKIAMAS 

REZULTATAS 

1. Kryptingas bibliotekos fondų 

papildymas (pagal galimybes) 

Nuolat Gerai sukomplektuotas fondas, 

papildytas nauja literatūra 

2. Fondo tvarkymas pagal UDK 

klasifikaciją 

Nuolat Tvarkingi fondai 

3. Mokytojų kūrybos, metodinių, 

informacinių leidinių kaupimas 

Nuolat Fondas papildytas pedagogams 

aktualia informacija  

4. KPKC leidinių kaupimas Nuolat Fondas papildytas Kauno 

pedagogams aktualia informacija  

5. Susidėvėjusios, pasenusios turiniu 

literatūros peržiūrėjimas ir nurašymas 

Kovo–gruodžio 

mėn. 

Aktualūs ir tvarkingi bibliotekos 

fondai 

6. Bendradarbiavimas su Centro 

metodininkais, Švietimo skyriaus 

specialistais, leidyklomis bei 

pavieniais asmenimis, leidžiančiais 

savo knygas 

Nuolat Nauja literatūra papildytas 

bibliotekos fondas 

7. Bibliotekos fondo tikrinimas Nuolat Tvarkingas fondas 

Tikslas: 

2. Užtikrinti kokybišką skaitytojų aptarnavimą. 

Uždaviniai: 

2.1.Sudaryti sąlygas visiems pageidaujantiems naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis. 

2.2.Visapusiškai tenkinti skaitytojų poreikius. 

2.3.Supažindinti skaitytojus su naujausia pedagogine literatūra. 

Eil. 

Nr. 

PRIEMONĖ VYKDYMO 

LAIKAS 

LAUKIAMAS 

REZULTATAS 

1. Informacijos apie bibliotekos veiklą ir 

sukauptą literatūrą teikimas 

Nuolat Informuoti skaitytojai 

2. Skaitytojų konsultavimas, pagalba 

naudojantis elektroniniais ištekliais 

Nuolat Visapusiškai tenkinami skaitytojų 

poreikiai 

3. Skaitytojų poreikių tyrimas Nuolat Patenkinti skaitytojų poreikiai 

4. Darbas su skaitytojais skolininkais Nuolat Saugomas fondas 

5. Kopijavimo paslaugos Nuolat Visapusiškai tenkinami skaitytojų 

poreikiai 
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Tikslas: 

3. Vykdyti informacijos kaupimą ir sklaidą. 

Uždaviniai: 

3.1.Tvarkyti bibliotekos katalogus. 

3.2.Skleisti informaciją apie bibliotekos ir viso Kauno pedagogų kvalifikacijos centro veiklą. 

3.3.Bendradarbiauti su miesto mokyklų bibliotekininkų metodiniu būreliu. 

Eil. 

Nr. 

PRIEMONĖ VYKDYMO 

LAIKAS 

LAUKIAMAS 

REZULTATAS 

1. Bibliotekos katalogų tvarkymas Nuolat Informatyvūs, tvarkingi katalogai 

2. Elektroninio „MOBIS“ katalogo 

tvarkymas 

Nuolat Sudarytas ir prižiūrimas 

elektroninis katalogas 

3. Informacijos apie Centro veiklą ir 

istoriją kaupimas 

Nuolat Kaupiama informacija apie Centro 

istoriją 

4. Sistemingas edukacinės patirties 

banko papildymas, lankytojų 

registravimas 

Nuolat Keitimasis gerąja patirtimi 

5. Centro tinklapyje (www.kpkc.lt) 

esančios informacijos apie 

bibliotekos-informacinio centro veiklą 

atnaujinimas 

Nuolat Efektyvus visuomenės 

informavimas apie bibliotekos-

informacinio centro veiklą 

6. Stendų apie Centre vykusius renginius 

ruošimas 

Nuolat Lankytojai informuojami apie 

svarbiausius Centro renginius 

7. Bibliotekos bendradarbiavimo su 

įvairiomis bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis 

plėtimas 

Nuolat Geresnis bibliotekos įvaizdis, 

didesnė paslaugų pasiūla 

8. Miesto mokyklų bibliotekininkų 

metodinio būrelio veiklos kuravimas 

Nuolat Naujausia informacija apie 

mokyklų bibliotekų veiklą 

Tikslas: 

4. Nuolat tobulinti bibliotekos darbuotojų profesinę kvalifikaciją. 

Uždaviniai: 

4.1. Kelti profesinę kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

4.2. Bendradarbiauti su kitomis bibliotekomis. 

Eil. 

Nr. 

PRIEMONĖ VYKDYMO 

LAIKAS 

LAUKIAMAS 

REZULTATAS 

1. Naujausios profesinės literatūros 

skaitymas 

Nuolat Aukštesnė bibliotekos darbuotojų 

kvalifikacija 

2. Dalyvavimas seminaruose, kursuose, 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

konferencijose, domėjimasis 

naujausiais teisės aktais, 

reglamentuojančiais bibliotekos 

veiklą, kvalifikacijos kėlimą 

Pagal galimybes Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

3. Ryšių su kitomis bibliotekomis 

palaikymas 

Nuolat Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

 

 

 

 

 

 



5 

Tikslas: 

5. Užtikrinti nuoseklų ir sistemingą bibliotekos darbą bei jo tobulinimą. 

Uždaviniai: 

5.1. Planuoti bibliotekos-informacinio centro veiklą. 

5.2. Analizuoti bibliotekos-informacinio centro darbo rezultatus. 

5.3. Ieškoti naujų darbo formų, atliepti šalies ir miesto aktualijas. 

Eil. 

Nr. 

PRIEMONĖ VYKDYMO 

LAIKAS 

LAUKIAMAS 

REZULTATAS 

1. Bibliotekos-informacinio centro darbo 

planavimas ir organizavimas 

Nuolat Kryptinga bibliotekos veikla 

2. Reikiamų ataskaitų rengimas ir 

pristatymas laiku suinteresuotiems 

asmenims 

Sausio, birželio 

mėn. 

Atsiskaitomybė už bibliotekos-

informacinio centro veiklą 

Tikslas: 

6. Prisijungti prie nuoseklios ir kokybiškos KPKC švietėjiškos veiklos. 

Uždaviniai: 

6.1. Prisidėti prie Centro veiklos tobulinimo. 

6.2. Padėti rengti bendrus Centro renginius. 

Eil. 

Nr. 

PRIEMONĖ VYKDYMO 

LAIKAS 

LAUKIAMAS 

REZULTATAS 

1. Dalyvavimas rengiant ir vykdant 

Centro veiklos strategijas 

Nuolat Centro veiklos tobulinimas 

2. Dalyvavimas rengiant ir vykdant 

bendrus Centro renginius 

Nuolat Kokybiškos Centro paslaugos 

3. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo 

renginius mokyklų bibliotekininkams 

2020 m. Keliama bibliotekininkų 

kvalifikacija 

 

 

Pridedama. Bibliotekos-informacinio centro 2020 m. renginių lentelė, 1 lapas. 

 

 

Parengė 

Vyresn. bibliotekininkė  

 

Irena Valentukonienė 
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Bibliotekos veiklos programos 2020 metams 

Priedas  

 

 

BIBLIOTEKOS-INFORMACINIO CENTRO 2020 M. RENGINIŲ LENTELĖ 
 

RENGINIO PAVADINIMAS VYKDYMO 

LAIKAS 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

Renginiai, susiję su mokyklų 

bibliotekininkų metodinio būrelio 

veikla  

Visus mokslo 

metus 

Bendradarbiavimo tarp bibliotekų 

skatinimas, bendrų renginių 

organizavimas 

Paskaitos, seminarai 

bibliotekininkams 

Metų eigoje Keliama bibliotekininkų kvalifikacija 

Mokytojų kūrėjų popietės Visus metus Visuomenė supažindinama su pedagogų 

kūryba, aktyvesnis bendravimas tarp 

mokytojų kūrėjų 

Sąmoningumo didinimo mėnesio  

„Be patyčių 2020“ 

 edukacinės literatūros parodėlė  

„Patyčioms – ne“ 

 

Kovo mėn. 

 

Skatinamas draugiškumas, pagalba 

skriaudžiamam, psichologinio ir fizinio 

smurto netoleravimas 

Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno 

branduma“ narių kūrybinės popietės 

Visus metus Skatinama domėtis literatūra, 

populiarinama poezija, proza, 

supažindinama su senjorų kūryba  

Susitikimai su Lietuvos 

nepriklausomųjų rašytojų sąjungos 

nariais, naujų knygų pristatymai 

Visus metus Kūrybiškumo skatinimas, poezijos, 

prozos populiarinimas 

Parodėlės iš bibliotekoje turimų 

spaudinių rašytojų jubiliejinėms 

datoms pažymėti 

Visus metus 

 

 

 

 

 

 

Skaitytojai supažindinami su lietuvių 

rašytojų kūriniais, istorinėmis datomis. 

Skatinamas patriotiškumas, dėmesys  

lietuvių literatūrai, tautodailei 

Edukacinė popietė „Pajuokaukime 

tarmiškai“ 

Balandžio 

mėn. 

Regionų papročių puoselėjimas, 

tarmiškos kalbos išlaikymas 

Dalyvavimas iniciatyvoje „Atverk 

duris vasarai“ 

Liepos–

rugpjūčio  

mėn. 

Mokinių skatinimas skaityti, pažinti, 

kurti 

Rudens poezijos skaitymai Rugsėjo–

lapkričio mėn. 

Skatinamas kūrybiškumas, 

populiarinama poezija 

Renginiai, skirti Pagyvenusių žmonių 

mėnesiui 

Spalio mėn. Skatinamas bendravimas, senjorų 

integracija visuomenėje 

Adventinė popietė Gruodžio 

mėn. 

Skleidžiamas dvasingumas, 

krikščioniškosios vertybės, adventinių 

papročių puoselėjimas.  

   


