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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. 

 

 

2020 M. BIBLIOTEKOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

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

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

2020 m. biblioteka pasipildė 164 naujais dokumentais.  

Šalyje paskelbus karantiną Centro veikla persikėlė į virtualią erdvę. Naudotis bibliotekos 

paslaugomis skaitytojai galėjo tik sušvelninus apribojimus. Sumažėjo apsilankiusiųjų skaičius. Per 

metus užregistruota 93 skaitytojai. 2020 m. išduota apie 3500 dokumentų. Lyginant su 2019 m. –  

daugiau leidinių, užsisakę telefonu, skaitytojai išsinešė į namus. Bibliotekoje aptarnaujami ne tik 

švietimo darbuotojai, bet ir kitų sričių specialistai, studentai, senjorai. Bibliotekoje veikia ir 

internetinė skaitykla, kuria šiais metais pasinaudojo labai mažas skaičius lankytojų. Be kitų 

paslaugų biblioteka teikia ir dokumentų kopijavimo paslaugas. Biblioteka-informaciniu centru 

lankytojai naudojasi nemokamai.  

Bibliotekoje-informaciniame centre dirba 1 nuolatinis darbuotojas. 2020 m. darbuotoja ir 

toliau kėlė profesinę kvalifikaciją.  

Daug renginių teko perkelti į virtualią aplinką: 4 parodos, 1 knygos pristatymas, balandžio 1-

osios popietė „Pajuokaukime tarmiškai“ (eilės, mįslės, patarlės, regionų papročiai), pamokėlė „Šv. 

Velykas pasitinkant“, literatūrinė popietė Motinos dienai.               

Bendradarbiaujant su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariatu, organizuota paskaita 

mokytojams, bibliotekininkams ir senjorams „Nusikaltimai viešojoje erdvėje ir jų apsisaugojimo 

būdai“, paskaita bibliotekininkams „Kelyje į Eldorado“ (Henrikui Nagiui – 100, Henrikui 

Radauskui – 110. Poetinė impresija, lektorė – doc. Virginija Kochanskytė). Su Kauno mokyklų 

bibliotekininkų metodiniu būreliu suorganizuota 3 metodinės valandos bibliotekininkams – 

„Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“, „Mokyklos bibliotekininkas. Patirtis naujoj 

realybėj“, „Bibliotekininko darbo patirtys“. Virtualioje aplinkoje patirtimi dalinosi ne tik Kauno 

miesto, bet ir Kauno, Prienų rajonų, Rokiškio ugdymo įstaigų bibliotekininkės. Suorganizuotas  

kvalifikacijos tobulinimo programos „Bibliotekininkų, aktyvių mokymosi pagalbininkų, požiūrio į 

veiklos krypčių kaitą formavimas“ seminaras „Palankaus ryšio su naująja karta kūrimo galimybės“ 

(lektorė – psichologė Asta Blandė), kuruotas „Pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopų (4, 6 ir 8 

klasių) meninio ir technologinio ugdymo sričių veiklos vertinimo ir užduočių rengimo ir vertinimo 

naujovės: veiklos vertinimo metodika“ seminaras. 

Bibliotekoje-informaciniame centre paruošta sąmoningumo didinimo mėnesio „Be patyčių 

2020“ edukacinės literatūros parodėlė „Patyčioms – ne!“, karpinių paroda Tautodailės metams, 

siuvinėtų darbų paroda, paroda, skirta Sugiharos savaitei, senjorų dailės darbų paroda. Vyko 9 
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literatūrinės popietės „gyvai“: knygų pristatymai, teminės literatūrinės-muzikinės popietės, senjorų 

mėnesio renginiai. Prisijungėme prie iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ – renginys Vaikų dienos 

centrų mokiniams („Eilėraščio taku“ su Zene Sadauskaite). 

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 sąjunga ir Kūrybinės raiškos asociacija „Kauno branduma“, 

G. Deržavino rusų literatūros klubu, Kauno bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekomis, 

koordinuojama mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio veikla. 

Atlikus 2019 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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2021 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 įsigyti atnaujintą 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. MOBIS programinės  įrangos 

įsigijimas, mokymo kurso su MOBIS 

programa išklausymas, leidinių 

katalogavimas 

Pradėti II-ame 

ketvirtyje 

(įsigijus 

„Mobis“ 

programinę 

įrangą). 

Efektyvi leidinių gavimo, 

nurašymo ir išdavimo skaitytojams 

apskaita  

3. Bibliotekos fondų tikrinimas, 

tvarkymas pagal UDK klasifikaciją 

Nuolat Tvarkingi fondai 

4. Mokytojų kūrybos, metodinių, 

informacinių, KPKC leidinių 

kaupimas  

Nuolat Fondas papildytas pedagogams 

aktualia informacija  

5. Susidėvėjusios, pasenusios turiniu 

literatūros peržiūrėjimas ir nurašymas 

II–IV ketvirčiai 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 

Tikslas: 

2. Užtikrinti kokybišką skaitytojų aptarnavimą. 

Uždaviniai: 

2.1. Sudaryti sąlygas visiems pageidaujantiems naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis. 

2.2. 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 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 

    

3. Paruoštos informacijos apie 

bibliotekos-informacinio centro veiklą 

pateikimas paskelbti Centro tinklapyje 

(www.kpkc.lt) 

Nuolat Efektyvus visuomenės 

informavimas apie bibliotekos-

informacinio centro veiklą 

4. Bibliotekos bendradarbiavimo su 

įvairiomis bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis 

plėtimas 

Nuolat Geresnis bibliotekos įvaizdis, 

didesnė paslaugų pasiūla 

5. 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 

Pagal galimybes Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

3. Ryšių su kitomis bibliotekomis 

palaikymas 

Nuolat Nuolatinis profesinis tobulėjimas 

4. Paruošti ir vykdyti kvalifikacijos 

tobulinimo programą mokyklų 

bibliotekininkams 

2021 m. Keliama bibliotekininkų 

kvalifikacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

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 

 

 

PRIDEDAMA. Bibliotekos-informacinio centro 2021 m. renginių lentelė, 1 lapas. 

 

 

Parengė 

Bibliotekininkė  

 

Irena Valentukonienė 
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Bibliotekos veiklos programos 2021 metams 

Priedas  

 

 

BIBLIOTEKOS-INFORMACINIO CENTRO 2021 M. RENGINIŲ LENTELĖ 
 

RENGINIO PAVADINIMAS VYKDYMO 

LAIKAS 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

Mokyklų bibliotekininkų metodinio 

būrelio posėdžiai  

Mokslo metų 

eigoje (kas du 

mėnesiai) 

Bendradarbiavimo tarp bibliotekų 

skatinimas, bendrų renginių 

organizavimas 

Gerosios patirties sklaida 3 metodinės 

valandos metų 

eigoje 

Pagalba kitai bibliotekininkei 

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 2021“ 

 edukacinės literatūros parodėlė  

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 

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.  

   


