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„Per vi są ren gi nių cik lą „Aš tik rai my liu 
Lie tu vą“ bib lio te ko je lan kė si 150 pra di
nu kų iš še šių skir tin gų kla sių. Lie tu vos 
vė lia vos ga my bai bu vo su nau do ti 125 
spal vo to po pie riaus la pai. Mo ki niai pa ga
mi no 1000 ori ga mio de ta lių ir jas su jun gė 
į vie ną iš skir ti nį dar bą – tri ma tę vė lia vą.“
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Bib lio te kų me tų tiks las yra 
nu sa ko mas maž daug taip: pa di

din ti bib lio te kų įvaiz džio pa trauk lu mą, 
iš ryš kin ti bib lio te kų tin klo pri va lu mus ir 

at skleis ti tei kia mų pa slau gų plėt ros bei nau dos 
vi suo me nei po ten cia lą. 
Šį te mi nį prie dą ski ria me mo kyk lų bib lio te koms. 

La bai svar biam, rei ka lin gam ir sa vi tam da ri niui švie ti mo 
sis te mo je. Per ket vir tį am žiaus dar nie kam ne pa vy ko at sa

ky ti į klau si mą, kas yra mo kyk los bib lio te ki nin kas: pe da go gas 
ar kul tū ros dar buo to jas. Tai gal būt šiais me tais? Nuo at sa ky mo į šį 

klau si mą pri klau so itin daug. Pa ga liau, kal bant apie švie ti mo įstai gos, 
mo kyk los ben drą ją kul tū rą, jos įvaiz dį, bib lio te kų pa lik ti už ri by je ne de rė tų. 
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TIL TaI į žmO NIŲ ŠIR dIs

ArXXIa.knyga išliekadidžiausia
visuomenėskultūrosvertybe?
N.I. Skai ty da mas žmo gus nie ka da ne

bū na vie ni šas – su juo yra kny ga. Kny gos –  
iš min ties, tau rių pa vyz džių ir ži nių lo by
nai. Skai ty mas la vi na vaiz duo tę, kū ry
biš ku mą, ge bė ji mą įsi jaus ti į ki to as mens 
emo ci jas, su pras ti jo pa sau lė jau tą. Kny ga 
pa de da su vok ti sa vo ša lies iš skir ti nu mą, 
pa pro čių sa vi tu mą, pri si min ti dva si nės 
gy vas ties šak nis ir jas aku mu liuo ti. Vi sus 
vie ni ja ben dra sam pra ta, kad nuo ma žens 
skai ty mas ug do sa vą jį „aš“, ple čia žo dy
ną, la vi na vaiz duo tę, for muo ja ver ty bes. 
Kny ga kal ti na ma, kad yra il gai spaus di na
ma ir in for ma ci ja spė ja pa sen ti, prie kaiš
tau ja ma, kad ji yra sun ki, di de lė ir už ima 
ne ma žai erd vės. Ta čiau nau jų jų tech
no lo gi jų pa sau ly je kny ga vi sa da užims 
gar bin gą vie tą. Aust rų ra šy to jas Ste fa nas 
Cvei gas, mąs ty da mas, kas ga li iš tik ti kny
gą, ra šė: „Ne sens tan ti ir ne įvei kia ma, nu
ga lin ti lai ką yra kny ga. Ji – mū sų gy ve ni
mo pa grin das, da bar tis ir at ei tis.“ Vi siš kai 
su tin ku su šia nuo mo ne. Ša ly je ren gia mos 
įvai rios ak ci jos (pa vyz džiui, Tarp tau ti nės 
bib lio te kų sa vai tės ren gi niai), jų tiks las – 
pa ska tin ti skai ty ti spaus din tas kny gas, 
pa do va no ti jų ne pa si tu rin čioms šei moms. 

Armokyklųbibliotekossulaukiapa
kankamaidėmesio?
N. I. Nuo šir džiai svei ki nu bib lio te kų 

dar buo to jus, tiesiančius gė rio ir gro žio 
til tus į žmo nių šir dis. 

Šven tė kny gų ka ra lys tė je

Bib lio te ka – tai Kny gų ka ra lys tė. Pra ve ri var tus ir iš kart tam pi ki toks – nu švin ta 
sie la, rims ta šir dis, at si ve ria slap tin gi švie sos šal ti niai ir at si trau kia ir zlios min
tys, nyks ta tam sūs še šė liai. Tur būt žmo gus, ku ris daž nai lan ko si bib lio te ko je, yra 
ge res nis, dva siš kai tur tin ges nis, švie ses nis už tą, ku riam ne rei kia šios įstai gos... 
Bib lio te kų me tai tu rė tų įsi verž ti – gal būt ne tra di ci niu bū du – į kiek vie nus na mus, 
ypač tuos, ku riuo se au ga vai kai. Kal bant apie mo kyk lą, kiek vie nas vai kas, pa aug lys, 
jau nuo lis pri va lė tų gau ti ne pa mirš ta mą Kny gų ka ra lys tės – Bib lio te kų me tų – do
va ną, ne bū ti nai ma te ria lią...

Lie tu vo je ben dro jo ug dy mo mo kyk
lų bib lio te kos su da ro ga na reikš min gą 
bib lio te kų da lį. 2013–2014 m. m. ug
dy mo įstai gos tu rė jo 1165 bib lio te kas 
(89,9 proc. vi sų ben dro jo ug dy mo mo
kyk lų). Iš vi so ša ly je tuo lai ko tar piu bu
vo 2585 bib lio te kos. Ypač daug dė me sio 
ski ria me mo kyk lų bib lio te kų veik lai. 
ŠMM 2012 m. ini ci ja vo UPC vyk dy
tą pro jek tą „Mo kyk lų bib lio te ki nin kų 
kom pe ten ci jų to bu li ni mas, tai kant šiuo
lai ki nes prie mo nes“. Pro jek tas tę sė si ne 
vie ne rius me tus: bib lio te ki nin kai kė lė 
kva li fi ka ci ją, pa reng tos mo kyk lų bib lio
te kų veik los re ko men da ci jos. Da ly vių 
ini cia ty va bu vo įsteig ta Lie tu vos mo kyk
lų bib lio te kų dar buo to jų aso cia ci ja, ku ri 
pra dė jo reng ti mo kyk los bib lio te ki nin ko 
pa rei gy bės funk ci jų ap ra šą. ŠMM Švie ti
mo ap rū pi ni mo cen tro vyk dy tas pro jek tas 
„Ben dro jo ug dy mo mo kyk lų bib lio te kų 
mo der ni za vi mas“ su stip ri no da lį mo kyk lų 
bib lio te kų. Pro jek to ver tė – 6,5 mln. eu
rų, re zul ta tas – 241 mo kyk los bib lio te ka 
ap rū pin ta mo der nia įran ga ir bal dais. Taip 
pat ne ma žai ki tų nau din gų prie mo nių 
įgy ven din ta šių įstai gų erd vė se. Tai, ti
kiu, pa dės mo kyk lų bib lio te koms įveik ti 
di dė jan čius iš šū kius. 

Ne ga li me ne at sižvelg ti į bib lio te kų 
dar buo to jų ke lia mas pro ble mas. Švie
ti mo įsta ty me nė ra at ski rai mi ni mos 
mo kyk lų bib lio te kos. 2010 m. pri im ta 
nau ja Bib lio te kų įsta ty mo re dak ci ja, pa
gal šį do ku men tą bib lio te ka yra mo kyk
los struk tū ri nis pa da li nys, ap tar nau jan tis 
įstai gos ben druo me nę. Tačiau bib lio te
ki nin kai – kul tū ros dar buo to jai, jų dar bo 
už mo kes tis, kva li fi ka ci niai rei ka la vi mai, 
ates ta ci jos tvar ka nu sta to mi Kul tū ros 
mi nis te ri jos tei sės ak tais. Vie na opiau sių 
pro ble mų – bib lio te ki nin kų kva li fi ka ci
jos to bu li ni mas ir ates ta ci ja. Bib lio te kų 
įsta ty me nu ro dy ta, kad me to di nę pa gal bą 
tu rė tų teik ti ap skri čių vie šo sios bib lio te
kos, bet jos to ne da ro. Mo kyk lų bib lio te kų 
duo me ni mis, bib lio te ki nin kai ne gau na 
jo kios in for ma ci jos apie or ga ni zuo ja mus 
ren gi nius. De kla ruo ja ma, kad mo kyk lų 
bib lio te kos – su dė ti nė sis te mos da lis, 

bet nė vie na ug dy mo įstai gos bib lio te ka 
ne bu vo įtrauk ta į tiks li nę da ly vių gru pę 
(2003–2013 m.). 

Ne pa slap tis, kad te bė ra ir daugiau įsi
se nė ju sių spręs ti nų pro ble mų, su si ju sių su 
mo kyk lų bib lio te kų ryt die na. 

Tačiau pui ku, kad pro jek tas „Bib lio te
kos pa žan gai“ per ke le rius me tus iš es mės 
pa kei tė vie šų jų bib lio te kų si tu a ci ją sa vi
val dy bė se – vis dau giau jų pri si de da prie 
elektroninės at skir ties ma ži ni mo. Ap mo
ky tų gy ven to jų skai čius pa sie kė dau giau 
kaip 90 tūkst. ir kt.

BIB LIO TE Ka: mOKs LO Ka vI Nės, 
fO Ru maI, vER sLO cEN TRaI...

Kurie reiškiniai ar aplinkybėspas 
katino skelbtiBibliotekųmetusLie
tuvoje?
E.B. LR Sei mo 2008ie ji pa skelb ti 

Skai ty mo me tais bu vo pa grin di nis ir di
džiau sias skai ty mo ska ti ni mo pro gra mos 
pro jek tas, glau džiai su si jęs su bib lio te ka. 
Skai ty mo ska ti ni mo pro gra ma įgy ven
din ta 2006–2011 m. Jos pa skir tis – ska
tin ti įvai raus am žiaus ir so cia li nių gru pių 
gy ven to jus kuo dau giau skai ty ti, ge rin ti 

apie do va nas sie lai ir ki tus Bib lio te
kų me tų as pek tus „Švie ti mo nau jie nos“ 
kal bi no kai ku rių ins ti tu ci jų at sa kin gas 
dar buo to jas ir spe cia lis tes, tie sio giai 
su si ju sias su ypa tin gais kny gų me tais: 
LR švie ti mo ir moks lo vi ce mi nist rę 
dr. NataljąIstomINą (N. I.), Švie ti mo 
ir moks lo mi nis te ri jos (Šmm) mo ky mo
si vi są gy ve ni mą de par ta men to Ne for
ma laus švie ti mo sky riaus vy riau si ą ją 
spe cia lis tę EmilijąBugaIlIškIENę 
(E. B.), ug dy mo plė to tės cen tro (uPc) 
Ne for ma lio jo ug dy mo sky riaus ve dė ją 
astąmorkūNIENę (A. M.), Lie tu vos 
mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen tro 
(LmNŠc) di rek to riaus pa va duo to ją  
gitanąVIgaNauskIENę (G. V.).
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jų įgū džius, kel ti skai ty mo pres ti žą. Tra
di ciš kai mo ki niai kla sė se pra lei džia apie 
20 proc. sa vo lai ko, to dėl, no rint siek ti 
il ga lai kių sėk min gų re zul ta tų, itin svar bu 
mak si ma liai iš nau do ti li ku sius 80 proc. 
tęs ti niam ug dy mui . Bib lio te kos jau da bar 
yra kaip mo ky mo si vi są gy ve ni mą cen trai. 
Sie kiant su stip rin ti bib lio te kų vaid me nį 
ir iš plės ti tu ri mus iš tek lius, ku rie ten kin
tų XXI a. ug dy mo(si) po rei kius, bū ti na 
keis ti veik los ir są vei kos su ben druo me
nė mis prin ci pus. Bib lio te kos tu ri iš skir
ti nę ga li my bę tap ti dar reikš min ges nės ir 
ver tin ges nės.

Kaip kintamokyklos bibliotekos
veiklairerdvės?
E.B.Tin ka mai su pla nuo tos, leng vai 

pa sie kia mos ir at vi ros mo ky mo si erd
vės ska ti na mo ki nius ak ty viai da ly vau ti 
veiklose ir už tik ri na sėk min gus jų ug
dy mo(si) re zul ta tus. Bet ko kio am žiaus 
vai kus trau kia ten, kur jie jau čia si pa
to giai, ga li už si im ti pa si rink ta veik la ir 
pri si im ti at sa ko my bę už sa vo ug dy mo si 
pro ce są. Ruo šiant ug dy mui si pa lan kias 
bib lio te kų erd ves dė me sys ski ria mas ne 
tik kny goms, bet ir žmo nėms, tech no lo
gi joms, ben dra vi mo ga li my bėms. Moks lo 
ka vi nės, in for ma ci niai fo ru mai, ne di de li 
ver slo cen trai ir ben driems pro jek tams 
skir tos su si ti ki mų vie tos ska ti na ben dra
dar bia vi mo prin ci pais grįs tą ug dy mą(si). 
Šian dien mo kyk los ne bė ra vie nin te lės 
už vi suo me nės švie ti mą at sa kin gos ins
ti tu ci jos. Mo de lis, pa gal ku rį ug dy ma sis 
ga li vyk ti „bet ku riuo me tu, bet ko kio je 
vie to je, bet ko kio mis prie mo nė mis ir 
bet ko kiu tem pu“, pra ple čia mo ky mo si 
ga li my bes ir yra pui kiai su de ri na mas su 
bib lio te kos tu ri mais iš tek liais, au di to ri ja 
ir vie ta ben druo me nė je. Bib lio te kos da ro 
di de lę pa žan gą at lik da mos sa vo, kaip 
mo ky mo si pro ce sų ska tin to jo, vaid me nį, 
kur da mos įvai rias pro gra mas, įtrau kian
čias be si mo kan čių jų gru pes.

Arpakanka bibliotekų personalui
kompetencijų įgyvendinti naujasug
dymo(si)strategijas?
E.B.To bu lin ti per so na lo kom pe ten

ci jas ir pa rem ti ben drą sias ug dy mo(si) 
stra te gi jas – ne ati dė lio ti nas už da vi nys. 
Kad bib lio te kas, kaip švie ti mo ins ti tu ci
jas, ly dė tų il ga lai kė sėk mė, rei kia nau jų 
per so na lo įgū džių. Nau jau sio ty ri mo duo
me ni mis, apie 40 proc. bib lio te kų va do vų 
nu ro dė bū ti ny bę tu rė ti dar buo to jus, ku rių 
kom pe ten ci jos pa ten kin tų šian die nos 
po rei kius. Pa sak va do vų, jiems rei kia ini
cia ty vių žmo nių, ku rie pa jėg tų už megz ti ir 
iš lai ky ti ry šius, ska tin tų mo ki nius do mė tis 
nau jo mis idė jo mis bei ga li my bė mis. Jau 
nu ma ty ta bū dų, ga linčių pa dė ti bib lio te
koms to bu lin ti veik lą. 

mO KI NIaI sKaI TO KNy gas vaI KŲ 
daR žE LIuO sE...

or ga ni zuo ja mi ren gi niai, per ku riuos 
mo ki niai skai to kny gas vai kų dar že liuo
se, se ne lių glo bos na muo se. Vy res nių jų 
kla sių auk lė ti niai skai to pra di nu kams, 
kar tu ap ta ria, ana li zuo ja teks tus, at lie ka 
kū ry bi nes už duo tis. Mo kyk lų bib lio te kos 
ska tin a bendruomenę skai ty ti, tad pa pil do, 
at nau ji na ir tur ti na fon dus, daug dė me sio 
ski ria ap lin kai. Sie kia ma, kad erd vės mo
ki niams ir mo ky to jams bū tų pa trauk lios, 
edu ka ci nės.

BEN dRa daR BIa vI mO svaR Ba

NaujausioseLietuviųkalbosirlitera
tūrospagrindiniougdymoprogramose
daugdėmesioskiriamamokiniųskai
tymui.Kaipkeisismokyklosbibliote
kininkovaidmuo?
A.M.At sa ky da ma į šį klau si mą rem

siuosi ko le gės dr. ZitosNauckūnaitės 
min ti mis. At nau jin ta Lie tu vių kal bos ir 
li te ra tū ros pa grin di nio ug dy mo pro gra ma 
iš ryš ki na mo kė ji mo mo ky tis kom pe ten
ci ją, kai mo ki niai ug do si sa va ran kiš kai, 
at lie ka ti ria muo sius dar bus, at si ren ka 
rei ka lin gą in for ma ci ją iš įvai rių šal ti nių, 
ją sis te mi na ir ver ti na. Taip pat pa brė žia mi 
mo ky mo si pa sie ki mai: tiek skai ty da mi, 
tiek kur da mi teks tus mo ki niai ran da rei
kia mą in for ma ci ją bib lio te ko je ir in ter ne
te, kri tiš kai pa si ren ka šal ti nius, tin ka mai 
jais re mia si ir nu ro do. Tai va di na mie ji 
skai ty mo įgū džiai, ku rie for muo ja mi, vi sų 
pir ma, mo kyk los bib lio te ko je. Mo ki niai, 
at lik da mi daug svar bių veik lų (pa vyz
džiui, su da ry da mi te mi nių dar bų ap lan ką, 
kur da mi kla sės kny gą, dis ku tuo da mi apie 
Lie tu vos is to ri jos ir kul tū ros is to ri jos ry šį 
bei kt.), ne ga lės ap si ei ti be bib lio te kos 
iš tek lių. Tad itin svar bus da ly ko mo ky to
jo ir bib lio te ki nin ko ben dra dar bia vi mas. 
Pro gra mo je iš ryš ki na mi įvai rūs ti ria mie ji 
ir pro jek ti niai dar bai – pra de dant nuo 
pa pras to li te ra tū ros kū ri nių ly gi ni mo ir 
bai giant to kia kū ri nių ana li ze, kai ieš ko ma 
są sa jų su an ti ka, vi du ram žiais ar XX a. 
is to ri jos įvy kiais, me nais ir fi lo so fi ja. 
Bib lio te kos tu rė tų pa si reng ti veik ti kaip 
in teg ra ci nių ty ri mų erd vė ir, ži no ma, at
lik ti kon sul ta nto vaid me nį. 

Numatytanaujovė–savanorystėbib 
liotekose.Kas gali tapti savanoriais,
kokiejiemskeliamireikalavimai?
A.M.Mo kyk lų bib lio te kos daž nai 

pa de da or ga ni zuo ti mo ki nių so cia li
nespi lie ti nes veik las. Vie na iš at li ki mo 
for mų – sa va no rys tė. Mo kyk los ra gi
na mos ben dra dar biau ti su vie šo sio mis 
bib lio te ko mis, ku rio se mo ki niai taip pat 
ga li at lik ti so cia li nespi lie ti nes veik las. 
Sa va no rys tės su tar tys su jau nuoliais 
ga li bū ti su da ro mos, kai jiems su kan
ka 14 me tų. Vis daž niau jau ni žmo nės,  

Mokyklųbibliotekoseakcijos„Pasi
dalinkįdomiausiaknygasudraugais“,
„Knygųmainai“irkt.galėtųbūtiilga
laikės, kirstiBibliotekųmetų ribą ir
įsilietiįkitusmetus?
A.M.Mo kyk lų bib lio te kos įgy ven di

na dau gy bę įvai riau sių ak ci jų ir ren gi nių, 
ra gi nan čių do va no ti, keis tis kny go mis 
ir pan. Tai tik rai nė ra ren gi niai skir ti tik 
Bib lio te kų me tams. Jau penk tus me tus iš 
ei lės ša lies mo kyk lų bib lio te kos da ly vau ja 
LR Pre zi den tės ini ci juo ja mo je ak ci jo
je „Kny gų Ka lė dos“: ša lies gy ven to jai, 
ben druo me nės, vi suo me ni nės or ga ni za
ci jos, lei dė jai, ra šy to jai bei ver slo at sto
vai vie šo sioms ir mo kyk lų bib lio te koms 
do va no ja kny gas. Per ak ci ją 2015 m. 
mo kyk lų bib lio te kos pa pil dy tos dau giau 
kaip 16 tūkst. kny gų.

KaipBibliotekųmetai atsispindės
parodoje„Mokykla2016“?
A.M.Mo kyk lų bib lio te ki nin kų vaid

muo šian dien yra kin tan tis, pri klau so mas 
nuo švie ti mo kai tos pro ce sų. Daž nai jie 
vei kia ne tik kaip bib lio te ki nin kai, bet 
dir ba me di jų ir in for ma ci nio raš tin gu mo 
ved liais, ini ci juo ja ir įgy ven di na ne for
ma lio jo vai kų švie ti mo projektus, padeda 
organizuoti so cia li nespi lie ti nes veik las 
mo kyk lo je ir už jos ri bų. Pa ro do je „Mo
kyk la 2016“ kvie si me dis ku tuo ti apie 
be si kei čian tį bib lio te ki nin ko vaid me nį, 
bus pri sta to mos sėk min gai bib lio te kų 
vyk do mos edu ka ci nės pro gra mos, ap ta
ria mos vie šų jų ir mo kyk lų bib lio te kų ben
dra dar bia vi mo ga li my bės. Daug dė me sio 
bus ski ria ma vai kų skai ty mo ska ti ni mo 
pro ble moms.

ĮBibliotekųmetųprogramąįrašytas
prasmingastikslas:„Organizuotimo
kykloseskaitymoskatinimoveiklas...“
Papasakokiteapietaiišsamiau.
A.M.Siek da mos pa ska tin ti mo ki nius 

skai ty ti, mo kyk lų bib lio te kos ini ci juo ja 
ir vyk do dau gy bę įvai riau sių veik lų, į 
jas įtrau kia ma ne tik vi sa ben druo me nė, 
bet ir ki ti įstai gų part ne riai. Pa vyz džiui, 
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trokš da mi nau jų pa tir čių ir sa vi raiš kos, 
tam pa sa va no riais.

G.V.Sa va no rys tė bib lio te ko je – tai 
ga li my bė iš ar čiau su si pa žin ti su įstai gos 
dar bu, pa ma ty ti vis ką iš ar ti. Bib lio te ki
nin ko veik la la bai įvai ri: jis tu ri rū šiuo ti 
kny gas, ves ti ren gi nius, or ga ni zuo ti vai
kų lais va lai kį ir pan. Sa va no rys tė – tai 
vi sa pu siš ka pa gal ba, ku rios šiuo me tu 
itin rei kia. Sa va no riais ga li tap ti bet ku
rio am žiaus žmo nės: tiek jau ni mas, tiek 
vy res nio sios kar tos at sto vai. Svar biau
sia – my lė ti kny gą, no rė ti ir ga lė ti da lį 
lai ko, ener gi jos, ži nių, ga bu mų skir ti vi
suo me ni niams tiks lams, pri si dė ti ir kur ti 
ge res nę bei so cia liai at sa kin gą vi suo me nę. 
Lau kia mi vi si, no rin tys pra plės ti sa vo ži
nias ir prak ti nius ge bė ji mus bib lio te ko je, 
dirb ti su lan ky to jais, pa dė ti ves ti edu ka
ci nius už si ė mi mus, įgy ven din ti pro jek tus 
ir pan., taip pat – su si ras ti nau jų drau gų 
ir pa žįs ta mų.

Nau jO vė – da Ly vau jaN čIO sIOs 
BIB LIO TE KOs

Lietuvosmokyklųbibliotekoseduris
atversGyvojibiblioteka.Kokspasaulis
čiagalėtųatsiverti?
G.V.Gy vo ji bib lio te ka – tai grei čiau

siai at ei ties įstai ga, ku rio je sau go mi ne tik 
įvai rių lai ko tar pių teks tai ir vaiz dai, bet ir 
kva pai, gar sai. At vė rus šios bib lio te kos 
du ris, su ža di na mi vi si vai kų po jū čiai – re
ga, klau sa, uos lė, ly tė ji mas. Čia iš girs ta ma 
ir pa ma to ma, kaip gims ta kny ga, mo ki nys 
pats ban do ją iš leis ti. Gy vo jo je bib lio
te ko je ga li ma iš girs ti pa mėg tos kny gos 
au to riaus bal są, pa pa sa ko ti drau gams apie 
ką tik per skai ty tą įdo mų kū ri nį ir pan.

Bibliotekininkų laukia reikšmingi
iššūkiai?
G.V.Pas ta rą jį de šimt me tį bib lio te

ki nin kai tik rai su si du ria su iš šū kiais. 
Bib lio te ka jau ku rį lai ką ne bė ra tik vie
ta, kur sau go mos ir sko li na mos kny gos. 
Šian die nos bib lio te ko je gau su įvai rių 
veik lų: edu ka ci nių už si ė mi mų, kul tū ros 
ren gi nių ir kt. Taip pat rei kia ne pa mirš ti, 
kad ke liau ja me tech no lo gi nės pa žan gos 

pro spek tu – bib lio te kos pri va lo tap ti in
te rak ty vio mis ir pa žan gio mis mo kyk lų 
ap lin ko mis. Ti ki ma si, kad Bib lio te kų 
me tais dau giau vai kų at ras bib lio te ką 
kaip pa ži ni mo erd vę, at ve rian čią ke lius į 
ne pa pras tą kny gų pa sau lį. Bib lio te ki nin kų 
už duo tis – ieš ko ti bū dų, kaip nau jo sios 
„Z“ kar tos at sto vus pa ska tin ti skai ty ti. 
Šių mo ki nių ug dy mas(is), in for ma ci jos 
pa ieš kos, idė jos, su vo ki mas, vaiz dų ir 
gar sų erd vės iš es mės ski ria si nuo anks
tes nių kar tų.

AršiemetvyksNacionalinėmokinių
ir jaunimo kraštotyros ekspedicija,
skirtaBibliotekųmetams?
G.V.Dve jų me tų truk mės Na cio na li nė 

mo ki nių ir jau ni mo kraš to ty ros eks pe di ci
ja šį kar tą (2016–2018 m.) ski ria ma Lie tu
vos vals ty bės at kū ri mo šimt me čiui pa mi
nė ti, ta čiau kar tu daug dė me sio su tei kia ma 
bib lio te koms ir jų is to ri jai. Vie na siū lo mų 
eks pe di ci jos dar bų te mų – bib lio te kų is
to ri jos ir da bar ti nės veik los met raš čiai. 
Da ly viai rinks ir už ra ši nės at si mi ni mus, 
fik suos, tirs, kaups ži nias pa si rink ta te ma. 
Eks pe di ci jos dar bai bus api ben dri na mi 
eta pais: I eta pas mo kyk lo se – iki 2017 m. 
rug sė jo; II eta pas sa vi val dy bė se – nuo 
2017 m. rug sė jo iki gruo džio pa bai gos;  
III eta pas – Na cio na li nė mo ki nių ir jau
ni mo kraš to ty ros kon fe ren ci ja bei dar bų 
pa ro da nu ma to ma 2018 m. ge gu žę. 

Priemoniųplanenumatyta organi
zuoti tobulinimo renginiusmokyto
jams. Pakomentuokite plačiau apie
šiasveiklas.
G.V.LMNŠC, ben dra dar biau da mas 

su Vil niaus uni ver si te tu (VU), šių me tų 
ba lan džio ir rug sė jo mė ne siais ne for
ma lio jo vai kų švie ti mo bei ben dro jo 
ug dy mo mo ky to jus pa kvies į du se mi na
rus. Ba lan dį nu ma ty tas su si ti ki mas bus 
skir tas bib lio te kų vaid mens po ky čiui. VU 
spe cia lis tai kal bės apie bib lio te ką ne tik 
kaip apie kny gų sau go ji mo, bet ir ben
dra vi mo, at ra di mų vie tą, su pa žin dins su 
da ly vau jan čio sios bib lio te kos sam pra ta, 
pa sa kos apie se nų jų kny gų res tau ra vi mą, 
sau go ji mą, eks po na vi mą.

Rug sė jį Lie tu vos edu ko lo gi jos uni ver
si te to Is to ri jos fa kul te to Lie tu vos is to ri jos 
ka ted ros do cen tas dr. Dei man tas Kar ve
lis mo kys, kaip per se nų jų bib lio te kų ir 
kny gos lei dy bos is to ri ją su do min ti bei 
pa ska tin ti mo ki nius skai ty ti, pa brėž ti 
bib lio te kos pra na šu mas.

BIB LIO TE Ka IR PI Ra mI dės, 
KE LIO Nės, dI NO zau RaI...

Numatytasnovatoriškaskonkursas
mokiniams – virtualiems skaityto
jams–„Senųknygų,rankraščiųlobiai

bibliotekoje“. Skambapatraukliai, o
kaipviskasvykstikrovėje?
G.V.LMNŠC or ga ni zuo ja mas ša lies 

mo ki nių kraš to ty ri niskū ry bi nis kon kur
sas „Se nų kny gų, ran kraš čių lo biai bib
lio te ko je“ vyks ta 2016 m. ko vo–s pa lio 
mė ne siais. Kon kur so tiks las – įtrauk ti 
mo ki nius į ak ty vią kū ry bi nę veik lą, ska
tin ti do mė tis lie tu viš kos kny gos rai dos 
is to ri ja ir bib lio te ka kaip moks lo, kul
tū ri nių ir edu ka ci nių ren gi nių or ga ni za
vi mo bei vyk dy mo ins ti tu ci ja. Ben dro jo 
ug dy mo mo kyk lų, pro fe si nio mo ky mo, 
ne for ma lio jo švie ti mo įstai gų mo ki niai 
kon kur sui kvie čia mi teik ti dar bus šio mis 
te mo mis: „Ma no mo kyk los, mies to bib
lio te ka – is to ri jos ir da bar ti nės veik los 
met raš čiai (kny gų pri sta ty mai, li te ra tū
ri nės po pie tės, skai to miau sios kny gos 
rin ki mai, at vi ro sios pa mo kos „Ke lio nė 
į kny gų ša lį“ ir kt.)“, „Se niau sios bib
lio te kos Lie tu vo je, Vil niaus uni ver si te to 
bib lio te ka – Lie tu vos kul tū ros ži di nys“, 
„Kny gų spaus din to jai, pir mo sios lie tu viš
kos kny gos ir jų kū rė jai (M. Maž vy das, 
J. Bret kū nas, M. Dauk ša, K. Sir vy das)“ 
ir kt. Mo ki niai ne tik pieš ir ra šys, bet ir 
or ga ni zuos įvai rius ren gi nius kla sės, mo
kyk los ben druo me nei. Kon kur so dar bus 
pa gal am žiaus gru pes ver tins ko mi si ja. 

Kaip įsivaizduojateXXIa. vidurio
biblioteką?
G.V.Di džiu lis in for ma ci jos kie kis, in

for ma ci niai srau tai, mil ži niš kas gy ve ni mo 
tem pas ver čia ieš ko ti tin ka mos at sva ros 
įpras tai kny gai. XXI a. bib lio te ka tu rė tų 
bū ti iš ma ni, nau jo viš ka, pri tai ky ta šiuo
lai ki niam žmo gui. Tar ki me, plan še ti nia me 
kom piu te ry je skai ty da mas apie Fer nan do 
Ma ge la no ke lio nes mo ki nys ga lė tų in te
rak ty viai nu si kel ti į tą lai ko tar pį, ap žiū rė ti 
vi są že mė la pį, su ži no ti, koks tuo me tu 
bu vo kli ma tas, ko kius dra bu žius žmo nės 
dė vė jo, ką val gė ir pan. Ar ba, skai ty da mas 
apie pi ra mi des, ga lė tų pa tek ti į jų vi dų, ap
žiū rė ti, pri si lies ti ir pa ty ri nė ti. In te rak ty
vio sios kny gos tu rė tų skleis ti gar sus (pa
vyz džiui, bū tų ga li ma su ži no ti, kaip čiul ba 
vie noks ar ki toks paukš tis, kaip riau mo jo 
di no zau ras). Bib lio te ka tu rė tų su do min
ti, įtrauk ti žmo gų į skai ty mo pa sau lį per 
jam su pran ta mus da ly kus. Be si do min tis 
žmo gus ga lė tų pa si ner ti į fan tas ti nes erd
ves, is to ri ją, gam tą ir pan., o bib lio te kos 
dar buo to jas bū tų ved lys, už kre čian tis 
no ru pa žin ti. Įstaigos ap lin ka turėtų lauk ti 
lan ky to jo – vis ką ga li ma lies ti, kur ti ir 
pa lik ti sa vo in dė lį ar žen klą. Bib lio te ka 
tu rė tų bū ti be si kei čian ti bei pri si tai kan ti 
prie kiek vie no skai ty to jo ir jo po mė gių... 

Dėkojuužpokalbį.

JuozasŽINELIS
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Kokieasociacijosplanaišiemet?
Šiais me tais LMBDA pla nuo ja Kau no 

ra jo ne or ga ni zuo ti res pub li ki nę mo kyk lų 
bib lio te ki nin kų kon fe ren ci ją. Jos tiks
las – at kreip ti vi suo me nės ir už mo kyk lų 
bib lio te kų veik lą at sa kin gų ins ti tu ci jų 
dė me sį į XXI a. mo kyk los bib lio te kai 
ak tu a liau sius klau si mus.

To liau rū pin si mės mo kyk lų bib lio te kų 
bei bib lio te ki nin kų rei ka lais, ben dra
dar biau si me su Švie ti mo ir moks lo bei 
Kul tū ros mi nis te ri jo mis. Pla nuo ja me 
ap svars ty ti tei si nę ba zę, kel ti mums ak tu
a lias pro ble mas, siū ly ti įvai rius spren di mo 
va rian tus. 

Dar vie na svar bi aso cia ci jos veik los 
sri tis – mo kyk lų bib lio te ki nin kų ben
druo me nės tel ki mas. Daž niau siai ug dy mo 
įstai gų bib lio te ko se dir ba tik vie nas ar du 
dar buo to jai, to dėl iš ky la po rei kis pa si tar ti 
su ko le go mis, pa si da ly ti ge rą ja pa tir ti mi 
bei apsvarstyti pro fe si nius klau si mus. 

KotikitėsišBibliotekųmetų?
Viliamės, kad Švie ti mo ir moks lo mi

nis te ri ja (ŠMM) kreips dau giau dė me sio, 
kaip spręs ti mo kyk lų bib lio te kų pro ble
mas bei ska tin ti mo ki nių skai ty mą. 

Itin svar bus vi sos ug dy mo įstai gos ben
druo me nės, di rek to riaus, ŠMM po žiū ris 
į mo kyk los bib lio te ką. Ti ki mės, jog šiais 
me tais vi si su voks, kad tik su si tel kę ga
li me su reikš min ti mo kyk los bib lio te kos, 
kaip vie nos iš ug dy mo gran džių, vaid me
nį. Ži no ma, rei kia ir pa čių bib lio te ki nin
kų no ro bei ak ty vu mo. Bib lio te kų me tai 

mo kyk los bib lio te ka – vie na iš ug dy mo gran džių

apie Lie tu vos mo kyk lų bib lio te kų 
dar buo to jų aso cia ci jos (LmBda) veik lą 
„Švie ti mo nau jie noms“ su ti ko pa pa sa
ko ti jos pir mi nin kė Ri ma NorEIkIENė, 
dir ban ti jo na vos Rai mun do sa mu le vi
čiaus pro gim na zi jo je.

pra eis, bet in ves ti ci ja į at ei tį ir au gan tį 
skai ty to ją bus reikš min ga dar il gai. 

Kokiosnaujovėsmokyklųbibliote
kosepasiteisino?

Mo kyk lų bib lio te kos – la bai sa vi tos, 
nes jos vei kia ug dy mo įstai go se. Svar
biau sias bib lio te ki nin ko vaid muo – pa
dė ti mo ky to jams ir mo ki niams įgy ven
din ti ug dy mo įstai gos ke lia mus tiks lus. 
Sėk min gai dir ba ir yra nau din gos sa vo 
mo kyk los ben druo me nei tos bib lio te kos, 
ku rių dar buo to jai ak ty viai da ly vau ja ug
dy mo pro ce se, ska ti na mo ki nius skai ty ti, 
ug do in for ma ci nius ge bė ji mus ir kri ti nį 
mąs ty mą. Bib lio te ki nin kai ieš ko nau jų 
ben dra dar bia vi mo su mo ky to jais for mų, 
pa tys ini ci juo ja ir įgy ven di na skai ty mo 
ska ti ni mo pro jek tus bei ki tas idė jas, pa si
tel kę me di jas su mo ki niais vyk do įvai rias 
kū ry bi nes veik las, da ly vau ja pro jek tuo se.

Skai ty to jų ap tar na vi mo ko ky bę, in
for ma ci jos pa ieš ką pa ge ri no mo kyk lo se 
įdieg tos in for ma ci nės sis te mos (MO BIS, 
TA MO ir kt.).

Kokiesvarbiausinuveiktidarbai?
LMBDA at sto vai da ly va vo Kul tū ros 

mi nis te ri jos or ga ni zuo to je dar bo gru pės 
veik lo je ren giant Bib lio te kų plėt ros gai res 
2014–2020 m., taip pat nag ri nė jant mo
kyk lų bib lio te kų pro ble mas. Jie at sto vau ja 
mo kyk lų bib lio te koms Lie tu vos bib lio te
kų ta ry bos po sė džiuo se. 2015 m. bir že lį 
Jo na vos Rai mun do Sa mu le vi čiaus pro
gim na zi jo je vy ko res pub li ki nė mo kyk lų 
bib lio te ki nin kų kon fe ren ci ja „Mo kyk los 
bib lio te ka – iš šū kių švie ti mui kon teks te“. 
Jo je da ly va vo 115 mo kyk lų, pro fe si nio 
ren gi mo cen trų, pro fe si nio mo ky mo įstai
gų bib lio te ki nin kų iš 22 sa vi val dy bių. 
Kon fe ren ci ją or ga ni za vo LMBDA bei 
Jo na vos sa vi val dy bės švie ti mo, kul tū ros 
ir spor to sky riaus darbuotojai. Aso cia ci jos 
na rės Ža ne tos Pra tu se vi čie nės dė ka nuo lat 
at nau ji na mas mo kyk lų bib lio te kų tin kla
raš tis www.inmedio.jimdo.com. 

Kąasociacijadarodėlmokyklosbib
liotekininkokaippedagogopareigybės
pripažinimo?

LMBDA ke le tą kar tų krei pė si į ŠMM, 
su si ti ko su vi ce mi nist rė mis Ge no vei ta 
Kra saus kie ne bei Na tal ja Is to mi na. Da
ly va vo me Lie tu vos sa vi val dy bių aso cia
ci jos (LSA) Švie ti mo ir kul tū ros ko mi te to 
po sė dy je – čia svars ty tas mo kyk lų bib
lio te kų veik los tei si nio reg la men ta vi mo 
klau si mas. Lie tu vos mo kyk lų bib lio te kų 
dar buo to jų aso cia ci jos ini cia ty va LSA 

pra šė Kul tū ros bei Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jų su da ry ti tarp ži ny bi nę dar bo 
gru pę bei įtrauk ti su in te re suo tus as me nis. 
Krei pė mės į tuo me ti nę LR Sei mo Švie ti
mo, moks lo ir kul tū ros rei ka lų ko mi te to 
pir mi nin kę Aud ro nę Pit rė nie nę bei da ly
va vo me šio ko mi te to po sė dy je: svars ty tas 
klau si mas „Dėl mo kyk lų bib lio te kų tei si
nio reg la men ta vi mo“ ir nu tar ta su da ry ti 
dar bo gru pę, į ku rią įei tų ŠMM ir Kul tū ros 
mi nis te ri jos at sto vai bei spręs tų įsi se nė ju
sias mo kyk lų bib lio te kų pro ble mas. 

Res pub li ki nė je kon fe ren ci jo je „Mo
kyk los bib lio te ka – iš šū kių švie ti mui 
kon teks te“ ug dy mo įstai gų bib lio te ki nin
kai pri ėmė re zo liu ci ją, ku rio je sa ko ma: 
„Šiuolaikinismokymas, paremtas įvai
riais informaciniais ištekliais, pastan
gomis sudomintimokinį ir jam padėti
siekiant geresniųmokymosi rezultatų,
peržengiatradicinėsklasėsribas.Mokyk
losbibliotekayrajungiamojigrandistarp
mokytojoirmokinio,padedantistiprinti
partnerysčiųgalimybes,skatintigebėjimą
irnusiteikimąmokytis.
Padėti besimokančiajammokytis yra

svarbiausiasugdymoįstaigosbibliotekos
prioritetas.Atsižvelgdamiįtai,konferen
cijos dalyviai patvirtina, kadmokyklos
bibliotekosveiklagalibūtireikšmingesnė
irvertingesnėšaliesšvietimui,tačiautam
reikalingiesminiaipokyčiai:politiniuir
teisiniu lygmeniu pripažinti mokyklos
bibliotekos,kaipmokymosiskatintojo,pa
galbosmokiniui,vaidmenį;pakeistiteisinį
reguliavimądėlmokyklosbibliotekininko
statuso–pripažintipedagoginiudarbuo
toju (pvz., bibliotekosmokytoju);būtini
teisėsaktai,reglamentuojantysmokyklos
bibliotekos veiklą; Švietimo irmokslo
ministerijoje,savivaldybėsepaskirtiatsa
kingusspecialistus,prižiūrinčiusmokyklų
bibliotekų veiklą; reikalinga sisteminga
irnuoseklimokyklųbibliotekininkųkva
lifikacijostobulinimobeišalieslygmeniu
vieningamokyklųbibliotekininkųkompe
tencijostobulinimoirmotyvacijosskati
nimosistema(atestacija).“

KaipnuoLMBDAįkūrimo(2013m. 
rudens)plėtėsiasociacijosveikla,augo
nariųskaičius?

LMBDA stei gia ma ja me su si rin ki me 
da ly va vo apie 30 mo kyk lų bib lio te ki
nin kų. Šiuo me tu aso cia ci jo je yra apie 
180 mo kyk lų bib lio te ki nin kų iš 31 sa
vi val dy bės. Kai ku rio se sa vi val dy bė se 
su si for ma vo LMBDA sky riai. 

Pa ren gė DovilėŠILEIKytė
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Mi nist rės pa dė ką ga vo ir Tel šių „At ža
ly no“ pa grin di nės mo kyk los bib lio te kos 
ve dė ja Auš ra Vai čiu lie nė. Apie šios ug
dy mo įstai gos pe da go go ir bib lio te ki
nin ko ben dra dar bia vi mą res pub li ki nė je 
kon fe ren ci jo je „XXI a. mo kyk lų bib lio
te ka: iš šū kiai, ga li my bės, per spek ty vos“ 
pa sa ko jo lie tu vių kal bos mo ky to ja Jū ra tė 
Šlia žie nė. Or ga ni zuo da mi for ma lų jį ug

BIBLIOTEKŲ daRBaI

Kal bi na me švie ti mo ir moks lo mi nist rės aud ro nės Pit rė nie nės pa dė ko mis pa gerb tas mo kyk lų bib lio te ki nin kes. 

skai ty mo iš šū kis per žai di mą

dy mą mo ky to jai ir bib lio te kos ve dė ja 
nuo sek liai ben dra dar biau ja – moks lo  
me tų ar pus me čio pra džio je ta ria si dėl 
in teg ra ci jos. Pla nuo da mi dės to mo da
ly ko mo ky mo si už da vi nius ir veik las, 
nu ma ty da mi, kad pa mo kas ves bib lio te
ko je, pe da go gai tai iš anks to su de ri na su 
ve dė ja. Daž niau sios ben dra dar bia vi mo 
for mos – ne tra di ci nės ar in teg ruo tos pa

Jo na vos Rai mun do Sa mu le vi čiaus 
pro gim na zi jos bib lio te ki nin kė Lau ra Kra
saus kie nė, rem da ma si už sie nio mo kyk lų 
bib lio te kų pa tir ti mi, mo ki niams pa ruo šė 
žai di mą „Bin go“ – jį su da ro len te lė su 24 
skai ty mo iš šū kiais. Da ly viai ga li rink tis 
iš tri jų ka te go ri jų: „Pra de dan ty sis“, „Pa
žen gęs“ ir „Eks per tas“. Pra de dan tie ji 
skai ty to jai tu ri pa si rink ti ir už pil dy ti vie ną 
ei lu tę, pa žen gę – vi sas iš ori nes len te lės ei
lu tes, o eks per tai – vi są len te lę. Žai di mas 
stab do mas, kai sa vo ka te go ri jos lan ge lius 
už pil do pir ma sis žai dė jas. Už kiek vie ną 
per skai ty tą kny gą rei kia at si skai ty ti bib
lio te ki nin kei.

„Aš vi sa da sie kiu nau jų ir ori gi na lių 
da ly kų, ku rie su do min tų vai kus. Kad jie 
pa tys, ne ska ti na mi mo ky to jų ar bib lio te ki
nin kų, no rė tų skai ty ti. „Bin go“ mo kyk los 
bib lio te ko je žai dė me pra ėju siais moks lo 

me tais. Dabar da ro me per trau ką, kad 
ne nu si bos tų, o ki tais me tais bū ti nai kar
to si me pa kei tę už duo tis. Žai di mą pri tai
kė me 5–8 kla sių mo ki niams, bet ne tru kus 
tu rė jo me su kur ti ki tą, leng ves nį va rian tą 
pra di nu kams, nes su lau kė me di de lio jų 
su si do mė ji mo. Pa pras tai ak ty viau si skai
ty to jai yra 1–6 kla sių mo ki niai, o vy res
nie ji skai to ma žiau. Kiek vie nais moks lo 
me tais per Tarp tau ti nei vai kų kny gos 
die nai skir tus ren gi nius ren ka me kny gų 
ka ra lius ir ki tus ak ty viai skai tan čius mo ki
nius. Džiu gu, kad per nai to kių 7–8 kla sių 
vai kų bu vo daug dau giau ne gu į pras tai, 
va di na si, su ma ny mas sėk min gas ir efek
ty vus“, – pa tir ti mi da li jo si bib lio te ki nin kė 
L. Kra saus kie nė. Aiš ku, ži nant, kad bus 
pri zų, žais ti sma giau, to dėl bib lio te ka 
ieš ko rė mė jų, ku rie kuo nors pra džiu gin tų 
lai mė tojus (kad ir bi lie tais į ki ną). 

mo ky to jo ir bib lio te ki nin ko ben dra dar bia vi mas

mo kos, įvai rūs už si ė mi mai. Bib lio te ko je 
juos (ar da lį jų) ve da pra di nių kla sių, da
ly ko mo ky to jas ir / ar bib lio te kos ve dė ja 
A. Vai čiu lie nė: šven čia mi žy mių kal bi nin
kų ar ra šy to jų ju bi lie jai, mi ni mos kul tū rai 
ir švie ti mui svar bios datos. Tra di ciš kai 
moks lo me tų vi du ry je, kai jau iš moks ta 
skai ty ti, bib lio te ko je ap si lan ko ir pir mą
sias kny ge les iš si ren ka pir mo kai. Per nai 
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3–4 kla sių mokiniams vy ko ne tra di ci nės 
skai ty mo pa mo kos, per ku rias ugdytiniai 
su mo ky to ja ir bib lio te kos ve dė ja pri sta tė 
kny gas vai kams, pre ten duo jan čias gau ti 
no mi na ci ją „Me tų kny gos rin ki muo se“.
Penk to kai moks lo me tų pa bai go je ap ta rė 
sa va ran kiš kai per skai ty tus kū ri nius, pri s 
ta tė li te ra tū ri nius ban dy mus, o šeš to kai 
pir mie ji iš ban dė nau jus an glų kal bos žo

dy nus, mo kė si jais nau do tis ir kū rė ka lė
di nius svei ki ni mus. Taip pat bib lio te ko je 
mo ki niai mi nė jo kal bi nin ko Ka zi mie ro 
Bū gos 135ąsias gi mi mo me ti nes ir Spau
dos at ga vi mo, kal bos ir kul tū ros die ną. 

Mo ki nių sa va ran kiš ku mas, kū ry biš ku
mas bei ki tos kom pe ten ci jos ug do mos ir 
po pa mo kų ar per per trau kas – bib lio te

ki nin kė Da lia Krau zie nė ir mo ky to jos 
or ga ni zuo ja įvai rias ak ci jas, šven tes. Tai 
ir pa čių su ma ny ti ren gi niai (ak ci ja „Tapk 
knyg ne šiu, pa do va nok kny gą, ku rią per
skai tei, ki tam“, Tarp tau ti nės vai kų kny gos 
die nos mi nė ji mas, įvai rios pa ro dos, su si
ti ki mai su ra šy to jais) ir vi so je Lie tu vo je 
kas met vyks tan tys „Me tų kny gos rin ki
mai“, „Kny gų Ka lė dos“. 

Donatai,įBibliotekųmetusmesvisi
įžengėmesudarbais,nudirbtaispernai
iružpernai.Supernykštėmisviltimisir,
kogero,nedrąsiomissvajonėmis,kad
suknygaaugantisžmogusištiesųauga.
KokiomisveiklomisgalipasigirtiJūsų
gimnazijosbiblioteka?

Gir tis ne no ri me, dir ba me, ką rei kia, ką 
ga li me. Da ro me vis ką, kad kiek vie nas, 
at ėjęs į bib lio te ką, ap si lan kęs skai tyk lo je, 
ne tik ras tų no ri mą lei di nį, sie kia me, kad 
bib lio te ka pa dė tų mo ky tis ir mo ky ti, pra
tur tin tų lais va lai kį. At ei na ir to kių, ku rie 

skuo do 
Pran ciš kaus ža dei kio 

gim na zi jos bib lio te ko je

Bib lio te ka už ima 170 kv. m plo tą, tu ri dvi erd vias skai
tyk las. Kny gų fon dą su da ro 15 444 do ku men tai, už sa ko mi 
ir tvar ko mi va do vė liai, o nuo 2008 m. sau sio gim na zi jos 
bib lio te ko je įdieg ta Lie tu vos in teg ra lios bib lio te kų in for
ma ci jos sis te ma (LI BIs).

Kal bi na me skai tyk los ve dė ją DonatąŽVagINį, pa va da vu
sį su sir gu sią bib lio te kos ve dė ją DanutęPakulienę, ku riai 
pra ėju sių me tų pa bai go je už ak ty vią veik lą dė ko jo švie ti mo 
ir moks lo mi nist rė.

no ri tik pa ben drau ti, kul tū rin gai pra leis ti 
lais vą pa mo ką, o kar tais ten ka su teik ti ir 
mo ra li nę, psi cho lo gi nę pa gal bą. Tad esa
me ne tik lei di nių iš da vi mo punk tas, bet 
ir sa vo tiš ka psi cho lo gi nė tar ny ba.

Ga li ma bū tų mi nė ti pa ro das, ren gi nius, 
po kal bius, bet aš iš skir čiau dvi pa grin di
nes gim na zi jos bib lio te kos dar bo kryp tis: 
grei tas ir ko ky biš kas ap tar na vi mas bei 
šil tas ben dra vi mas, lei džian tis kiek vie nam 
lan ky to jui ras ti sa vo erd vę tarp kny gų. 
Juk vien bū ti to kio je ap lin ko je jau šį tą 
žmo gui reiš kia.

Kasgalėtųsudvejoti...Vakarasbib
liotekojesuknygomis–laikoženklais–
nesykįyrapersikėlęsįliteratūrą,kad
šiosįstaigosauragyventųirkitoseerd
vėse,kadknyganesentų,nesusidėvėtų,
otaptųbrandesnė.Internetosvetainėje
mačiau informaciją, jogdėkojate už
dovanotas knygas, kurių bibliotekai
labaireikėjo...Ardažnaitenkaprašyti
dovanų?

De ja, ten ka pra šy ti ne tik kny gų, bet ir 
ki to kios pa gal bos ren giant vie ną ar ki tą 
ren gi nį. O la biau siai trūks ta pro gra mi nių 

Dar vie na ak ty vi bib lio te ki nin kė – 
Ute nos Adol fo Ša po kos gim na zi jos 
bib lio te kos ve dė ja Vi da Gu de lie nė (apie 
jos dar bus be ne daž niau siai ra šy ta „Švie
ti mo nau jie no se“). Bib lio te ko je ji dir ba 
36erius me tus, mėgs ta ben drau ti su 
jau nais žmo nė mis, jiems pa dė ti, vyk dy
ti įvai rias veik las. Per nai su ko le gė mis 
ve dė ja lan kė si Daug pi lio bib lio te ko se, 
o už si mez gu si drau gys tė tę sis ir šie

as me nu kė  
su kny ga

met – pla nuo ja ma kon fe ren ci ja Kau ne, į 
ku rią bus pa kvies ti at sto vai iš ap lan ky tų 
įstai gų. Pa klaus ta, su ko kio mis pro ble
mo mis su si du ria mo kyk lų bib lio te kos, 
V. Gu de lie nė at sa kė, kad pa si tai ko at
ve jų, kai bū na sun ku su de rin ti Kul tū ros 
bei Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jų nu
ro dy mus, nes šios bib lio te kos pri klau so 
joms abiem. Bib lio te kų me tais ji ti ki si 
dė me sio iš ži niask lai dos, te le vi zi jos ir, 
be abe jo, tu ri ne vie ną idė ją. Tai iš vy kos 
į Vil niu je vyks tan čias stu di jų ir kny gų 
mu ges, eks kur si ja į Jo no Ba sa na vi čiaus 
gim ti nę, pa ro dos, skir tos pa mi nė ti ži no
mų au to rių gi mi mo me ti nes. Bib lio te ko je 
su pla nuo ta dau gy bė ren gi nių: dis ku si ja 
„Po zi ty vios nuo tai kos re cep tai kny go se, 

skir to se pa aug liams“ (ve dė jas dr. Kęs tu tis 
Ur ba), po pie tė „Ra šy to jo au to gra fas“ su 
Sau liu mi Šal te niu, mo ki nių ir mo ky to jų 
li te ra tū ros te ori nėprak ti nė kon fe ren ci ja 
„Lai ko žen klai“ ir kt. Įstaigoje nu ma ty ti 
net aš tuo ni kon kur sai, be įpras tų ra ši nių 
bei re cen zi jų mo ki niai ga lės tar pu sa vy je 
var žy tis ir kur ti fil mus „Bib lio te ka, li te ra
tū ra ir aš“, da ly vau ti kon kur se „Už fik suok 
mėgs ta mą kny gą as me nu kė je“. Per nai 
gim na zi jos bib lio te ko je bu vo pa mi nė ta 
Ko vo 11oji, kar tu su Ute nos kraš to ty ros 
mu zie jaus dar buo to ja Bro ne Juk ne vi čie ne 
pri si min ti knyg ne šiai, mo ki niai lan kė si 
Lie tu vių li te ra tū ros ir tau to sa kos ins ti tu te, 
Val do vų rū muo se, Vil niaus uni ver si te to  
bib lio te ko je.

Kaiskaityklojenebetelparenginiodalyviai
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(mo ki niams pri va lo mų) kny gų, nes jų 
pri rei kia ke lias de šim čiai mo ki nių vie nu 
me tu. Ži no ma, ir nau jau sios li te ra tū ros: 
tiek me to di nės, tiek gro ži nės. Kas met 
spau dai ir ke lio li kai kny gų gau na me lė šų 
iš Skuo do Ro mu al do Gra naus ko vie šo
sios bib lio te kos. Gim na zi ja fi nan suo ja  
va do vė lių už sa ky mus, ta čiau la bai ri bo tai. 
Tai ir vis kas. Tad ir ten ka pra šy ti. 

Jau ta po tra di ci ja per ak ci ją „Kny gų 
Ka lė dos“ pra šy ti ir gau ti šiek tiek kny gų. 
De ja, dau gu ma jų se nos, ypač šie met su
rink tos par duo tu vė je „IKI“. Gal kaž ka da 
ir bu vo la bai rei ka lin gos, ta čiau da bar 
skai ty to jų (bent jau mū sų bib lio te kos) 
ne be do mi na. Tad ačiū, bet... Dė ko ja me vi
siems do va no ju siems ir do va no sian tiems 
kny gas mokyklos bib lio te kai. O ypač 
esa me dė kin gi gim na zi jos dar buo to jams 
ir mo ki niams, ku rie pa au ko jo šiek tiek 
pi ni gė lių, o mes už juos nu pir ko me tik rai 
rei ka lin gų nau jų, ge rų kny gų. To kių, ku
rios ne gu li me tų me tais len ty no se.

No rė da mi pra si ma ny ti nau jau sių lei
di nių da ly vau ja me įvai riuo se kon kur
suo se. Spa lį da ly va vo me „Me tų kny gos 
rin ki muose 2015“, tad da bar tu ri me 
ge riau sias pen kias 2015 m. pa aug liams 
skir tas kny ge les. O kur gau ti vy res niems? 
Ga li ma da ly vau ti tik vie nos am žiaus gru
pės kon kur se. Ir tai ne vel tui – už viską 
rei kės ati dirb ti.

taipirgyvename...Gerai,kadbent
gyvename ir kad kartais kalbame
taip,kaipJūsdabar.Skuodoknygyne

anksčiaubuvogalimarastigerųknygų
išasmeniniųbibliotekų.Kartaisnetsu
autografais.Kažkam jos tapo nebe
reikalingos.Betkalbėkime apiedva
sinįpeną.Arlabaiaktualusskaitymo
skatinimasJūsųgimnazijoje?Kaiptai
darote?Orezultatas?Nežinau,kodėl
klausiuapierezultatą.Joniekasnežino.

Skai ty mas da bar – pro ble ma. Dau gy bė 
žmo nių bai do si kny gos. Kom piu te ris, in
ter ne tas... Jei gu ir skai to, tai SMS ži nu tes. 
Esa me gim na zi ja, tad rei kia skai ty ti. No ri 
ne no ri. Čia ir pra si de da anek do tai. At ei na 
į bib lio te ką de vin to kas ir sa ko:

– Duo ki te man ko kią nors kny gą.
Klau sia me, ko kias mėgs ta, siū lo me – 

ne tin ka. 
– Man rei kia 200 pus la pių... 
Ne kū ri nio rei kia, o 200 pus la pių ir nė 

vie nu dau giau.

Kas met de vin tų kla sių mo ki nius pa si
kvie čia me į bib lio te ką ir or ga ni zuo ja me 
vaiz džią pa mo ką, pa aiš ki na me, ką ir 
kaip skai ty ti, kaip elg tis bib lio te ko je, 
skai tyk lo je, kur ir ko ieš ko ti. Re kla muo
ja me tu ri mas ir nau jai gau tas kny gas per 
gim na zi jos te le vi zi ją (ves ti biu ly je). Mo
kykloje vyks ta jau tra di ci nis per skai ty tų 
kny gų pri sta ty mo kon kur sas. Už per nai 
ėmė mės ini cia ty vos, kad šis kon kur sas 
tap tų ra jo ni nis, tam pri ta rė ir pa dė jo 
Skuo do švie ti mo sky rius. Sumanymo tiks
las – ska tin ti mo ki nius do mė tis li te ra tū ra, 
kel ti skai ty mo pres ti žą, ug dy ti ge bė ji mą 
su vok ti ir ver tin ti kū ri nius, gi lin ti vie šo 

kal bė ji mo įgū džius, puo se lė ti kū ry biš ku
mą, ori gi na lu mą.

O kad tai bu vo tik ra, ga li te įsi ti kin ti 
in ter ne to pus la py je http://youtu.be/ 
7abgsVgxM8w. čia ra si te 2014 m. 
skuo do ra jo no per skai ty tų kny gų pri s 
ta ty mo šven tės aki mir kas. 

Donatai,kaipmanote,kolabiausiai
stingamokyklųbibliotekoms?Klausi
masdviprasmiškas...

Lė šų ge roms kny goms. O ge ros bū tų 
tos, ku rios rei ka lin gos kon kre čios bib lio
te kos skai ty to jams.

KotikitėsišBibliotekųmetų?
Dė me sio bib lio te koms bei gi les nio 

bib lio te ki nin kų dar bo su pra ti mo ir įver
ti ni mo. Vi sa pu siš ko.

Arproginiųmetų temaatsispindės
Jūsųgimnazijosbibliotekosveikloje?

Taip. Pla nuo ja me pa ruoš ti sten dą apie 
mo kyk los bib lio te ką, jos veik lą, no ri me 
su reng ti kon kur są „Ką ži nai apie bib lio te
ką?“, me tų pa bai go je ža da me or ga ni zuo ti 
po pie tę „Die na bib lio te ko je“. Ak ty viai 
da ly vau si me gim na zi jos ir Skuo do mies to 
ren gi niuo se.

Didžiausios Jums sėkmės. Ir tegul
Jūsųbibliotekos šviesulėlisnenustoja
šildyti.

D. Žva gi nį kal bi no 
ZinaRIMGAILIENė

Perskaitytųknygųpristatymasskaitykloje
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Pla nuo da mas sa vo veik lą ir ruoš da
ma sis pa mo koms mo ky to jas kas kart 
ap mąs to, ką da ry ti, kad mo ki niai pa tir tų 
mo ky mo si džiaugs mą, ieš ko bū dų, kaip 
su ža din ti jų mo ty va ci ją ir ug dy ti mo kė ji
mo mo ky tis kom pe ten ci ją (to kią svar bią 
šiuo lai ki nia me grei tai kin tan čia me pa sau
ly je) bei kū ry biš ku mą.

Vis daž niau pa brė žia ma mo ky mo(si) 
įvai rio se edu ka ci nė se erd vė se nau da – 
ben druo siuo se ug dy mo pla nuo se nu ma ty
ta da lį pa mo kų or ga ni zuo ti už mo kyk los 
ri bų. Ug dy mas ga li vyk ti mu zie juo se, me
no ga le ri jo se, gam to je, is to ri nė se vie to se, 
sau go mų te ri to ri jų lan ky to jų cen truo se, 

Lie tu vių kal bos pa mo ka 
Elek trė nų vie šo jo je bib lio te ko je

įvai rio se įstai go se, or ga ni za ci jo se ir ki to se 
mo ky mui si tin ka mo se aplinkose.

Šiuo lai ki nis mo ki nys, pui kiai įval dęs 
iš ma ni ą sias tech no lo gi jas, vis re čiau į 
ran kas pa ima kny gą, tad ne at si tik ti nai 
va sa rio vi du ry je Kie ta viš kių pa grin di nės 
mo kyk los šeš to kams ir sep tin to kams bu vo 
su reng ta mo ko mo jipa žin ti nė eks kur si ja į 
Elek trė nų sa vi val dy bės vie šą ją bib lio te ką. 
Šią iš vy ką or ga ni za vau aš, lie tu vių kal
bos mo ky to ja Ra mu nė Ma to nie nė, kar tu 
vy ko so cia li nė pe da go gė bei sep tin to kų 
auk lė to ja Jus ti na Iva no vai tė. Mo ki niai 
su si pa ži no su bib lio te ko je esan čio mis 
skai tyk lo mis, ren gi nių sa le, pa ro dų eks po

zi ci jo mis, Vai kų ir jau ni mo ap tar na vi mo 
sky riu mi, pa si tel kę sa vi tar nos įren gi nį 
iš ban dė kny gų iš da vi mo ir grą ži ni mo 
ga li my bes. Dau gu ma jų ste bė jo si, ko kia 
erd vi ir šiuolaikiška šiais lai kais ga li bū ti 
bib lio te ka. Lau ra sa vo ra ši ny je apie šią ke
lio nę tei gė, jog tai bu vo pa ti mo der niau sia 
bei di džiau sia jos ap lan ky ta bib lio te ka.

Vis tik di džiau sią įspū dį mo ki niams 
pa li ko vai kų „Sa vi raiš kos erd vė“, ku rio je 
su si pa ži no su tri ma čiais ob jek tais, iš ban dė 
in te rak ty vio jo sta lo tei kia mas ga li my bes: 
edu ka ci nius žai di mus, tin kan čius mo ky
tis įvai rių da ly kų, ta py bos ant van dens 
tech ni ką eb ru, pa dė ju sią iš reikš ti sa vo 
nuo tai ką. Vė liau mo ki niai ra šė pa sa ko ji
mą apie ke lio nę į bib lio te ką, mo kyk lo je 
su reng ta pie ši nių ant van dens pa ro da, 
ku ria gro žė jo si vi sa įstai gos ben druo me
nė. Anot Gir man tės, „kiek vie nas ga lė jo 
pa si jus ti me ni nin ku, nes ne gra žių pie ši nių 
ant van dens ne bū na“. 

Nuo šir džiai dė ko ja me bib lio te kos di
rek to rei Ge nei Dap ke vi čie nei ir vi sam 
šau niam bei be ga lo pa slau giam jos ko
lek ty vui už įdo mią eks kur si ją, kul tū ros bei 
me no puo se lė ji mą, už pa pras tą ir nuo šir dų 
žmo giš ku mą. Ti ki me, jog su šiuo lai ki nės 
bib lio te kos tei kia mo mis ga li my bė mis su
si pa ži nę mo ki niai čia su grįš dar ne kar tą.

RamunėMAtONIENė
Elektrėnųsav.Kietaviškiųpagr.m-klos

lietuviųkalbosvyr.mokytoja

Ute nos r. Už pa lių gim na zi ja, siek da ma 
iš ug dy ti ak ty vią, at sa kin gą, sa vik ri tiš ką ir 
sa va ran kiš ką as me ny bę, itin daug dė me
sio ski ria mo ki nių po žiū riui į skai ty mą 
formuoti. Kad skai ty mas yra vie nas iš 
pa grin di nių sa va ran kiš ko ug dy mo si bū
dų, su ta ria tiek moks li nin kai, tiek pe da
go gai. Ieš kant vai ko kon tak to su kny ga, 
tų vie nin te lių, pa ti ki mų ir pri trau kian čių 
me to dų, iš ban do mi įvai rūs bū dai tiek per 
pa mo kas, tiek po pa mo ki nių už si ė mi mų 
me tu. Be ne di džiau sią vaid me nį čia at
lie ka bib lio te ka – ne tik duo da ma kny gą, 
bet ir įvai riau sio mis veik lo mis ska tin da ma 
bei kvies da ma skai ty ti. 

Mū sų ga li my bės pa siū ly ti mo ki niams 
kuo įvai res nių veik lų smar kiai iš si plė tė, 
kai iš Kul tū ros rė mi mo fon do ga vo me 
fi nan sa vi mą pa teik tiems pro jek tams. 
2014 m. įgy ven di no me pro jek tą „Kny ga 
Už pa lių pa aug lių ran ko se“: vy ko su si ti ki
mai su ra šy to ju Vy tau tu V. Land sber giu, 
dai li nin ke Si gu te Ach, ra šy to ja, ak to re 

už pa lių vai kai skai to kny gas

Bi ru te Mar, mo ki niai pa bu vo jo Lie tu vos 
na cio na li nė je Mar ty no Maž vy do bib lio
te ko je. Šie met vyk dė me pro jek tą „Už
pa lių vai kai skai to lie tu viš kas kny gas“. 
Sumanymo tiks las – stip rin ti Už pa lių 
gim na zi jos mo ki nių skai ty mo įgū džius, 
įtrauk ti tė vus ir kū rė jus, su da ry ti kū ry
bi nės sa vi raiš kos ga li my bes, po pu lia rin ti 
lie tu vių au to rių kū ri nius. 

Gim na zis tai jau ke le tą me tų da ly vau
ja na cio na li niuo se ty ri muo se, at lie ka 
stan dar ti zuo tus tes tus, o gau ti re zul ta tai 
at sklei džia, kad mo ki nių, ku rių na muo
se yra 100 ir dau giau kny gų, pa sie ki mai 
yra ge res ni. Jei šei mo je skai ty mo veik lai 
ski ria ma ne ma žai dė me sio, vai kas ge riau 
mo ko si, sklan džiau dės to min tis, jo fan ta
zi ja la biau iš la vė ju si. Tad nu spren dė me į 
pro jek to veik las įtrauk ti ir tė vus. Jau da bar 
bib lio te ko je vei kia lie tu vių au to rių kny gų 
pa ro da „Jas skai tė ma no tė vai“, vyks ta 
fo to gra fi jų kon kur sas „Ma no skai tan ti 
šei ma“, mo ki niai skai to sa vo tė vų vai kys

tės kny gas, jas ap ta ria, klau so si gar si nių 
skai ty mų.

Fo to gra fi jų pa ro dos ati da ry mo ren gi ny
je da ly viai ste bės Ute nos kul tū ros cen tro 
Vai kų te at ro stu di jos spek tak lį pa gal lie
tu vių au to riaus kū ri nį. Vė liau nu ma ty tas 
su si ti ki mas su kny gų iliust ra to re, ra šy to ju, 
lei dyk los „Nie ko rim to“ at sto vu, vyks jau 
tra di ci nis „Kny gų tur ge lis“: vai kai kar tu 
su tė vais par da vi nės, do va nos ar kei sis 
kny go mis iš sa vo na mų bib lio te kė lių. 
Pro jek to da ly viai vyks į lei dyk ląspaus
tu vę „Ute nos In dra“, ap si lan kys Ute nos 
vie šo jo je bib lio te ko je, pa ma tys še šė lių 
te at rą. Jie ga lės da ly vau ti mo ky muo se su 
No me da Mar čė nai te, pa sa ko rių kon kur se 
bei džiaug tis nuo tai kin gu Vil niaus „Te at
riu ko“ spek tak liu.

Kai mo mo kyk lų ga li my bės pa siū ly ti 
sa vo ug dy ti niams su si tik ti su ra šy to jais, 
po etais, vyk ti į eks kur si jas yra ga na ri
bo tos dėl ma žė jan čio mo ki nių krep še lių 
skai čiaus, tad Kul tū ros rė mi mo fon do 
siū lo mi pro jek tai mums lyg gel bė ji mo si 
ra tas.

RenaŠLIOGERIENė
VidaJUŠKIENė

Bibliotekininkės

LaIŠKaI IŠ mOKyKLŲ BIBLIOTEKŲ

Vaikųirjaunimo„Saviraiškoserdvėje“
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apie bib lio te kos veik lą, sa vo dar bo 
džiaugs mus ir kas die ny bę kal bė jo mės 
su vil niaus Tai kos pro gim na zi jos bib 
lio te kos ve dė ja Jad vy ga Tu MAs. 

Kaipskatinatevaikusskaityti?
Daž niau siai ska ti na me skai ty ti per ren

gi nius. Kas met or ga ni zuo ja me Šiau rės ša
lių bib lio te kų sa vai tės veik las – vyks ta ne 
tik šių ša lių au to rių kū ry bos skai ty mai, bet 
ir ki ti užsiėmimai, pa vyz džiui, ani ma ci nių 
fil mų per žiū ra, vai kai ra šo laiš kus Han so 
Chris tia no An der se no pa sa kų he ro jams 
ar pie šia kū ri nių iliust ra ci jas. Da ly va vo
me ini cia ty vos „Vi sa Lie tu va skai to vai
kams“ pro gra mo je „Skai tan ti mo kyk la“, 
jos metu kiek vie ną die ną penk to kai 20 
mi nu čių skai ty da vo iki mo kyk li nu kams ir 
pra di nu kams, ku rie pa to giai įsi tai sy da vo 
ant ki li mo, jaus da vo si kaip na mie. Dar 
vie nas įdo mus pro jek tas – „Bib lio te ka 
kup ri nė je“: Lo re ta Sun gai lie nė kiek vie
nai kla sei pa do va no jo po kup ri nę su 6 
kny go mis, kurias per skaičiusios tu rė jo 
per duo ti ki tai kla sei. Mo ki niai da ly vau ja 
ak ci jo je „Me tų kny gos rin ki mai“. Taip 
pat vyk dė me pro jek tą „Skai ty ki me vai
kams“ – drau ga vo me ir su Puns ko (Len
ki ja) mo kyk lo mis: vai kai skai tė kny gas 
iš kup ri nių, ap ra ši nė jo, ku rios la biau siai 
pa ti ko, Puns ko mo ki niai lan kė si mū sų 

Po kal bis apie mei lę vai kams ir kny goms

įstai go je. Per „Kny gų Ka lė das“ mo kyk
lai bu vo su rink ta 200 kny gų, bet vai kai 
jas bib lio te kai do va no ja nuo lat. Ba lan dį 
mi ni me Tarp tau ti nę vai kų kny gos die ną.

To kie ren gi niai pri trau kia daugiau lan 
kytojų. Kom piu te ri zuo tas ka ta lo gas pa ro
do, kiek su lau kia me skai ty to jų, kiek kny
gų kiek vie nas mo ki nys ar kla sė per skai to. 
Iš diag ra mų ma ty ti, kad ak ty viau si yra 
penk to kai, o aš tun to kai skai to ma žiau siai, 
ap si ri bo ja pri va lo ma li te ra tū ra. 

Kar tais su lau kia me sve čių – be jau mi
nė tos L. Sun gai lie nės ir Puns ko mo ki nių, 
mū sų įstai go je lan kė si vie nas iš lab da ros 
ir pa ra mos fon do „Švies ki me vai kus“ stei
gė jų Ra mū nas Kar baus kis (fon do mi si ja – 
ap rū pin ti Lie tu vos bib lio te kas, mo kyk las, 
dar že lius ge riau sio mis lie tu vių au to rių 
kny go mis vai kams), vy ko su si ti ki mas su 
ra šy to ja Ra mu ne Sa vic ky te. 

Bib lio te ka taip pat įsi trau kia į mo kyk los 
pro jek tą „Et no gra fi nė Lie tu va“ – mo ki
niai ieš ko rei ka lin gos me džia gos, tau to 
 sa kos.

Arjūsųrenginiaivykstatikmokyk
loje?

Ne, mie lai vyks ta me į ren gi nius ir 
eks kur si jas už mo kyk los ri bų. Ben dra
dar biau ju su lie tu vių kal bos mo ky to jais, 
tad kar tu su mo ki niais lan kė mės Lietuvos 

moks lų aka de mi jos Vrub lev skių bib lio
te ko je, kur vy ko lie tu vių kal bos pa mo ka 
ne tra di ci nė je erd vė je, o Vil niaus Ado mo 
Mic ke vi čiaus vie šo jo je bib lio te ko je da
ly va vo me skai ty mo fes ti va ly je ir eks
kur si jo je, su si pa ži no me su ak lie siems ir 
sil pna re giams skir to mis kny go mis, pa ra
šy to mis Brai lio raš tu. Pre zi den tū ro je vai
kai žiū rė jo te at ro „Ža lia var na“ edu ka ci nį 
spek tak lį „Pe liu kas An ta nas“. Taip pat 
sten gia mės su pa žin din ti mo ki nius su įvai
rio mis pro fe si jo mis – lan kė mės kli ni ko je 
„Kar dio li ta“, kur spe cia lis tai pa sa ko jo 
apie sa vo dar bą, ro dė naujausią me di ci nos 
tech ni ką. Mū sų sep tin to kai da ly va vo Vil
niaus uni ver si te te vy ku sia me Bib lio te kų 
me tų ati da ry mo ren gi ny je – jiems tai bu vo 
nau ja pa tir tis: mo kyk lo je lan kė si ren gi nio 
re ži sie rė, vai kai sa vai tę re pe ta vo, ren gė si 
sa vo pa si ro dy mui.

Armokiniainoriaiįsitraukiaįveik
las?Galpatyssiūloidėjas?

Be vai kų nie ko ne pa da ry tu me – jie ir 
pa de da, ir ve da ren gi nius, kar tais pateikia 
ir sa vo idė jų. Pa vyz džiui, ar tė jant Tarp tau
ti nei vai kų kny gos die nai ak ty vūs penk tų 
kla sių mo ki niai vos iš gir dę te mą pa ra šė 
sce na ri jų, pra dė jo vis ką or ga ni zuo ti. Prieš 
Ka lė das ma ne ma lo niai nu ste bi no penk
to kai: pa ruo šė ar ba tos, sau sai nių, dai na vo 
bei vai di no. O per atos to gas bu vo liūd na, 

VilniausTaikosprog-josseptintokaiBibliotekųmetų
atidarymorenginyjeVilniausuniversitete
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trū ko vai kų kle ge sio. Sten giuo si kiek vie
ną pri im ti drau giš kai, ne bar ti, jei ką nors 
da ro ne taip, o pa tar ti ir pa dė ti. Kas dien 
per dvi il gą sias per trau kas bib lio te ka tie
siog ūžia nuo vai kų kle ge sio: kas gu li, kas 
ruo šia namų darbus, kas nar šo in ter ne te, 
kas ieš ko kny gų.

Kodėlpasirinkotešiąprofesiją?Kas
svarbumokyklosbibliotekininkui?

Čia ma no duo na, gal Die vo duo ta...  
Aš my liu vai kus, o jie ma ne. Kai dar 
pa ti mo kiau si, vi sa da ei da ma Ge di mi no 
pro spek tu tu rė da vau už suk ti į Mar ty no 
Maž vy do bib lio te ką: pa im da vau kny gą, 
sė dė da vau, man pa ti kdavo ten tvy ran ti 
at mos fe ra. Mo kyk los bib lio te ki nin kas 
yra ir pa dė jė jas, ir psi cho lo gas, ir in for
ma ci jos tei kė jas. Jis sten gia si, kad mo
ki nys iš ei tų su kny ga, lai min gas. Ma no 
tiks las – ska tin ti vai kus skai ty ti ir pa čiai  
to bu lė ti.

Šiuo me tu mo kau si kom piu te ri nio 
raš tin gu mo pa grin dų, va žiuo siu į Kau ną 
lai ky ti eg za mi no, kad gau čiau Eu ro pos 
kom piu te rio var to to jo pa žy mė ji mą. Vai
kai pra šo pa gal bos ne tik dėl kny gų, bet 
ir klau sia, kaip ra šy ti re fe ra tus. Da bar tam 
jiems rei ka lin gas kom piu te ris, in ter ne tas, 
to dėl ir mes mo ko mės dirb ti su nau jau sio
mis tech no lo gi jo mis. Ne pa pras tai džiau
gė mės, kai mū sų bib lio te ką mo der ni za vo 
ir at nau ji no, ga vo me kom piu te rius.

NuoIDėjosIkIkNygos

Žie mos pa bai go je Vil niaus Tai kos pro
gim na zi jos kny gų my lė to jai džiau gė si 
ne ei li niu įvy kiu – mo kyk los bib lio te ko je 
sve čia vo si nor ve gų ra šy to jas Bjørnas
Sortlandas, jį atly dė jo Šiau rės mi nist rų 

ta ry bos biu ro Lie tu vo je pa ta rė ja kul tū ros 
ir švie ti mo klau si mais Bri gi ta Ur ma nai tė. 
Ren gi nys vy ko an glų kal ba.

Ra šy to jas mo ki niams pa sa ko jo, kad yra 
pa ra šęs 54 kny gas ir dau gu ma jų skir tos 
vai kams ar jau ni mui. Jis gy vai pri sta tė 
sa vo kas die nį dar bą: „Ra šan čia jam svar
biau sia yra idė ja, ją įvyk dy ti te rei kia ra
šik lio ir po pie riaus. Tai gi aš ren ku idė jas, 
ste biu žmo nes, kal buo si su jais, be veik 
kas va lan dą pa ma tau kaž ką įdo maus, 
vi sa tai pa si žy miu, kad ne pa mirš čiau ir, 
gal būt, vie ną die ną pa nau do čiau. Ra šau 
se nu kom piu te riu, kad ma nęs ne blaš ky tų 
in ter ne tas.“ Vė liau ran kraš tis yra siun
čia mas lei dė jui, ku ris ga li pa sa ky ti „ne“ 
ir kny gos ne leis ti ar ba pra šy ti au to riaus, 
kad teks tą pa ko re guo tų. Ka dan gi pir mas 
įspū dis apie kny gą su si da ro iš vir še lio, tad 
rei kia dai li nin ko, di zai ne rio. „Įsi vaiz duok, 
kad esi ra šy to jas, ra šei kny gą ket ve rius 
me tus. Kiek jo je pus la pių? Koks pa va
di ni mas?“, – pa klau sė svečias pir mo je 
ei lė je sė din čio ber niu ko, taip į pa sa ko ji mą 
įtrauk da mas klau sy to jus. 

Ra šy to jas, pa si tel kęs kon kre tų pa vyz
dį – vie ną iš sa vo kny gų ma žiesiems 
skaitytojams, nu pa sa ko jo, koks yra vai
kiš kos kny gos kū ri mo pro ce sas, ro dė 
iliust ra ci jas. Kū rė jas „su mai šo“ įvai rius 
kas die ny bė je ar per te le vi zi ją ma ty tus ir 
įsi vaiz duo ja mus re gi nius, pri si mi ni mus, 
idė jas. Vi sa tai per si pi na, iš si ple čia ir 
taip gims ta kny ga, ku ri vė liau ga li tap ti 
fil mu. Kaip at si ti ko ir vi sa me pa sau ly je 
ži no mai kny gų se ri jai „Ha ris Po te ris“, 
nors pir mo ji da lis dau ge lio re dak to rių 
bu vo at mes ta. „Pa na šiai gi mė ir ma no 
kny gos „Mi nu tė tie sos“ siu že tas, – tę sė 
B. Sort lan das. – Pa ži no jau of tal mo lo gą, į 
ku rį krei pė si rim ta akių li ga ser gan ti mer

gi na, ir ne tur tin gą vai ki ną, ku ris ves da vo si 
paneles ne į ka vi nes ar ki ną, o į mu zie jus, 
nes šie stu den tams bu vo ne mo ka mi. Ma
no kny go je pa grin di nė vei kė ja ser ga akių 
li ga, to dėl, kol ne apa ko, no ri pa ma ty ti gra
žiau sias pa sau lio vie tas ir me no kū ri nius. 
Ke liau da ma ji su tin ka vai ki ną Ja ko bą, su 
ku riuo kar tu lan ko si mu zie juo se, do mi si 
me nu.“ Mo ki niai ga lė jo pa si klau sy ti, kaip 
au to rius šį kū ri nį skai to gim tą ja kal ba, o 
vė liau iš girs ti B. Ur ma nai tės skai to mą 
lie tu viš ką ver ti mą.

Su si ti ki mo pa bai go je B. Sort lan das 
mo ki niams pa ta rė, kaip rei kė tų ra šy ti. 
„Nuo 12 me tų sva jo jau tap ti ra šy to ju, bet 
ne ži no jau, kaip tai da ry ti. Pir mų jų ma no 
su kur tų is to ri jų in ten sy vu mas įvai ra vo: 
įtam pa aug da vo, vė liau nu slūg da vo, vėl 
aug da vo. Mo kyk lo je ra šant apie kla sės 
iš vy kas, ku rio se nie ko ypa tin go ne vyk
da vo, rei kė jo pa si telk ti fan ta zi ją, o aš jos 
ne tu rė jau, nuo lat šo ki nė jau nuo vie nos 
min ties prie ki tos, – pa sa ko jo ra šy to jas. – 
Ma no pa ta ri mas, ku rį ga vau iš vie no ra
šy to jo, – is to ri jos in ten sy vu mas vi są lai ką 
tu ri aug ti, tad pa tį svar biau sią įvy kį rei kia 
už ra šy ti pir miau sia, nu ma ty ti kū ri nio pa
bai gą, kad ži no tum, kur link ei ti.“ Iš kė lę 
ran kas vai kai pas kui ra šy to ją kar to jo prie
sai ką, pa ža dė jo ra šy da mi ra ši nius „gal vo ti 
apie pa sa ko ji mo pa bai gą“.

Po ren gi nio au to rius pa si džiau gė, kad 
vai kai ge rai mo ka an glų kal bą, il gai iš
lai ko dė me sį, sa kė, kad Nor ve gi jos mo
kyk lo se nė ra bib lio te kų, tad ma lo niai nu s 
te bi no ži nia, jog jos yra vi so se Lie tu vos 
ben dro jo ugdymo įstai go se. O mo kyk los 
at mos fe ra, mo ki nių šur mu lys jam pri mi nė 
Nor ve gi ją ir ki tas ap lan ky tas ša lis.

DovilėŠILEIKytė

B.UrmanaitėirB.Sortlandas
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Bib lio te ko je vyk do mos še šios edu ka ci
nės pro gra mos. „Svei ki, štai ir aš“ skir ta 
pir mą kar tą at ėju siems vai kams: ga lima 
su si pa žin din ti su įstaigos erd vė mis, tai syk
lė mis, su ži no ti, kaip re zer vuo ti lei di nius. 
Šią programą daž nai ren ka si mo kyk lų 
gru pės. „Ži nių so do ta kais“ – tai eks kur si ja 
po bib lio te ką, įsi kū ru sią se na me, tur tin gą 
is to ri ją tu rin čia me pa sta te. „Ne pra ei ki te 
pro ša lį – šen į pa sa kų ša lį“ – vyks ta gar
si niai skai ty mai, at lie ka mos už duo tys, o 
pro gra ma „Kny gų lo bis“ skir ta nuo ty kius 
ir kny gas mėgs tan tiems vai kams. Prot mū šis 
„Ar pa žįs ti Vil nių?“ pui ki pro ga pa si tik rin ti 
ži nias apie sos ti nę, „At gi ju si kny gu tė“ su 
dai li nin ke Kris ti na Kar ve ly te kvie čia pieš ti, 
lip dy ti ir ki taip iš reikš ti sa ve. Kas dien nuo 
15 iki 17 val. ga li ma žais ti jud riuo sius žai
di mus „Xbox“ kom piu te riu – dai nuo ti su 
žy miais at li kė jais, šok ti ar žais ti krep ši nį su 
Na cio na li nės krep ši nio aso cia ci jos žai dė
jais ir ki taip pra mo gau ti, o bet ku riuo me tu 
iš ban dy ti sta lo ir kom piu te ri nius žai di mus, 
ruošti na mų dar bus, pri sės ti prie in ter ne to 

vie ta, ku rio je vai kams ge ra

ar pa im ti į ran kas plan še ti nį kom piu te rį. 
Čia vyks ta ir pro fe sio na lių dai li nin kų, ir 
vai kų dar bų pa ro dos, pernai ru de nį tė vams 
su reng tas psi cho lo gi jos pa skai tų cik las „Pa
žink sa vo vai ką“.

aT vI Ras BEN dRa daR BIa vI mas

Bib lio te ko je vai kai lan ko si ir po vie ną, 
ir gru pė mis – čia no riai lan ko si dar že lių 
„Vai kys tės so das“, „Taš kius“, „Gud ru
tis“ ug dy ti niai su auk lė to jo mis, pa si ra
šy ta ben dra dar bia vi mo su tar tis su Jo no 
Pau liaus II gim na zi ja, ku rios mo ki niai 
per nai lie tu vių ir ori gi na lo (len kų) kal
bo mis skai tė A. Mic ke vi čiaus po ezi ją. 
Pro jek te „Švęs ki me kos mo se ir tvar te... su 
Gen dru čiu Mor kū nu“ da ly va vo Vil niaus 
in ži ne ri jos li cė jaus, Vil niaus Že my nos bei 
Vil niaus Bal sių pro gim na zi jų, Vil niaus 
Jo no Pau liaus II gim na zi jos mo ki niai. 
De vin to kė iš Že my nos gim na zi jos bib
lio te ko je lan kė si per mo kyk los kar je ros 
die nas ir ga lė jo „pa si ma tuo ti“ bib lio te ki

nin kės pro fe si ją. „Kny gų Ka lė das“ per nai 
čia šven tė vai kų so cia li nės glo bos na mų 
„Gi lė“ vai kai – taip sie kta ma žin ti at skir
tį. O. Ma zi liaus kie nė gvil de na skai ty to jų 
klu bo idė ją ir tei gia, kad bib lio te ka mie lai 
pri ima sa va no rius (mo ki niai čia ga li at lik ti 
so cia li nę veik lą), yra at vi ra pa siū ly mams, 
ga li su teik ti erd vę įvai rioms ini cia ty voms, 
ren gi niams. Įstai gos dar buo to jai mie lai 
ben dra dar biau ja su mo kyk lų bib lio te ko
mis, at vyks ta į ug dy mo įstai gas per pa
mo kas ir ve da už si ė mi mus. Jie su do mi na 
jau nuo sius skai ty to jus ir bib lio te ki nin
kams pa ro do bū dus, ga lin čius pa ska tin ti 
vai kus skai ty ti. Mo kyk los bib lio te ka yra 
per ma ža, daž nai ne tu ri to kių ga li my bių 
kaip vie šo ji bib lio te ka, to dėl jos vie na ki tą 
pui kiai pa pil do.

PLa NaI BIB LIO TE KŲ mE Tams

Bib lio te kų me tais A. Mic ke vi čiaus 
bib lio te kos ben druo me nė ti ki si dau giau 
dė me sio ir veik los vie ši ni mo. Kar tais 
žmo nėms at ro do, kad bib lio te ko je ga li ma 
tik pa si sko lin ti kny gų ar nau do tis in ter ne
tu. No ri si ži nią apie įvai rias šios įstai gos 
ga li my bes skleis ti kuo pla čiau, į bib lio
te ką su kvies ti dau giau jau nų tė vų, ku rie 
ro dy tų vai kams pa vyz dį, ska tin tų skai ty ti.

Šie met kar tu su Tra kų ra jo no vie šą
ja bib lio te ka pla nuo ja mos „Skai ty mo 
nak tys“, jo se dė me sys bus ski ria mas 
pa aug lių li te ra tū rai, da ly vaus ra šy to ja 
Kris ti na Gu do ny tė, gal būt pri si jungs jau
no ji kū rė ja Vai va Va si liaus kai tė. Vil niaus 
re gio no mo kyk lų bib lio te kų spe cia lis tams 
pla nuo ja mas se mi na ras apie gar si nio 
skai ty mo nau dą, šiuo lai ki nę sam pra tą bei 

Prieš me tus du ris at vė rė at si nau ji nu si vil niaus ap skri ties ado mo mic ke vi čiaus 
vie šo ji vai kų bib lio te ka. ji įreng ta pa gal „ži nių so do“ kon cep ci ją ir jau kio mis erd
vė mis pa si tin ka įvai raus am žiaus vai kus: pa tiems ma žiau siems skir ta „vai kys tės 
pie va“ (at ža las at ly dė ję tė vai jose ras kny gų ir sau), tru pu tį vy res niems – „Obe ly
nas“, o pa aug liams – „La bi rin tas“. In for ma ci jos skai tyk lo je „@vi lys“ lan ky to jų lau kia 
dūz gian tys kom piu te riai, o erd vė „Po skliau tu“ skir ta ren gi niams. apie juos ir ki tas 
bib lio te kos veik las „Švie ti mo nau jie noms“ pa pa sa ko jo vy riau sio ji bib lio te ki nin kė 
odetamazIlIauskIENė ir jos ko le gė giedrėNarButaItė.
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be si kei čian čius vai kų skai ty mo įpro čius. 
Edu ka ci nės pro gra mos bus ple čia mos ir 
at nau ji na mos. 

KNy gŲ LO BIs

Pro jek tas „Kny gų lo bis“ – tai in ter ne to 
sve tai nė, orien ta ci nės žai dy nės (ko ge ro, 
mėgs ta miau sia vai kų veik la) ir pro tų 
mū šis. Šiuo me tu ga li ma ras ti žai di mus 
„Kny gų lo bis“, „Aš tuon ko jo spąs tai“, „In
for ma ci jos van de ny nas“: jie ska ti na skai

ty ti ir mo ko, kaip sau giai elg tis in ter ne te, 
ne pa skęs ti in for ma ci jos van de ny ne ir ras ti 
tai, ko ieš kai. Pri sta ty da mos šį pro jek tą 
bib lio te ki nin kės lan kė si Vil niaus Tai kos 
pro gim na zi jo je, dar že liuo se ir už Vil niaus 
esan čio se vie šo sio se bib lio te ko se. Vai kai 
ak ty viai da ly va vo veik lo se ir džiau gė si 
pri zais – skir tu kais bei sal dai niais. Vie na 
iš pro jek to kū rė jų G. Nar bu tai tė tei gia, 
kad ku riant ir įgy ven di nant nau jas idė jas 
rei ka lin gas ko le gų pa lai ky mas, ko man di
nis dar bas, taip pat svar bu da ly tis pa tir ti

mi. Bib lio te ki nin kės no ri per duo ti sa vo 
pa tir tį ko le goms, tad pa sa ko ja, kaip ra šy ti 
pro jek tus, juos tęs ti, kaip tu rint ne di de les 
lė šas nu veik ti di de lius dar bus. 

„Bib lio te ka – ne tik kny gų sau gyk la 
ar sko li ni mo si vie ta, čia ga li at ei ti pa
ben drau ti, pa žais ti, pa bū ti vie nas, bet 
ne si jau si vie ni šas“, – sa ko O. Ma zi liaus
kie nė. Lan ky to jui svar biau sia ras ti jau kią 
ap lin ką, ši lu mą ir pro fe sio na lų dar buo to ją, 
ga lin tį pa tar ti.

DovilėŠILEIKytė

Ma ri jam po lės sa vi val dy bės švie ti mo 
įstai gų bib lio te ki nin kės ko vo vi du ry je 
rin ko si į Ma ri jam po lės „Šal ti nio“ pa grin
di nės mo kyk los bib lio te kos dar buo to jų 
or ga ni zuo tą su si ti ki mą „Ke lios vaiz do ir 
gar so aki mir kos „Šal ti nio“ pa grin di nė je 
mo kyk lo je“. Iš kil mių sa lė je vieš nias su
ti ko mo kyk los bib lio te kos ve dė ja Lai mu tė 

su si ti ki mas Knyg ne šio die ną
Žmui dai tė ir di rek to riaus pa va duo to ja 
ug dy mui Ri ma Ba ro nie nė. Svei ki ni mus 
bibliotekininkėms per da vė ir at vyk ti 
ne ga lė ju si Ma ri jam po lės sa vi val dy bės 
Švie ti mo sky riaus vy riau sio ji spe cia lis
tė, ku ruo jan ti bib lio te kų veik lą, An ge lė 
Mi ku lie nė. Su si ti ki mo da ly vėms kon cer
ta vo mo kyk los vo ka li nisin stru men ti nis 

an sam blis „Mia mi Noi se“, va do vau ja mas 
mu zi kos mo ky to jos Ire nos Meč kaus kai
tės, ir per ku si nin kas Al das Be lic kas.

L. Žmui dai tė ap ro dė eks po nuo ja mą 
mo ki nių dar bų pa ro dą „Kny gų na mų 
švie sa“. Pa si žval giu sios po bib lio te kos 
ir in for ma ci nio cen tro erd ves, da ly vės 
tę sė su si ti ki mą. Bib lio te ki nin kė Aud
ro nė My ko lai tie nė pri sta tė pra ne ši mą 
apie in for ma ci nį cen trą, o L. Žmui dai tė 
pa pa sa ko jo apie bib lio te kos veik las, iš 
ku rių di džiau sią įspū dį pa li ko pa mo ka 
apie Mi ka lo jų Kon stan ti ną Čiur lio nį bei 
in teg ruo tas il ga lai kis dai lės ir bib lio te kos 
pro jek tas „Pa sa ką skai tau, pa sa ką pie
šiu“. Šį su ma ny mą kar tu su bib lio te kos 
ve dė ja vyk do dai lės mo ky to ja La ri sa 
Mi liaus kie nė.

Su si ti ki mo pa bai go je pa mi nė ta Knyg
ne šio die na – XIX a. Lie tu vos is to ri jos 
fe no me nas. Ko le gėms pa do va no jo me 
šeš tos kla sės mo ki nių pa ga min tus (pa dė jo 
tech no lo gi jų mo ky to ja Vi li ja Gri ne vi
čiū tė) kny gų skir tu kus. Jie bu vo įdė ti į 
Mar ce li jaus Mar ti nai čio, at ėju sio, iš ėju sio 
ir pa ža dė ju sio su grįž ti, ei lė raš čių kny gą 
„Par ei siu su paukš čiais“.

LaimaVAIČIŪNIENė
Marijampolėssavivaldybėsšvietimoįstaigų
bibliotekininkųmetodiniobūreliopirmininkė
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Gy ve ni mo tem pas, tech ni kos pa sie
ki mai su tei kia vis nau jes nių bei la biau 
vi lio jan čių pra mo gų. Jos stu mia kny gą 
iš mo ki nių gy ve ni mo. Siek da mi ska tin ti 
at sa kin gai rink tis skai to mas kny gas ir ug
dy ti(s) skai ty mo bei in for ma ci jos at ran kos 
ge bė ji mus, kar tu su 3a kla sės mo ky to ju 
me to di nin ku Jo nu Mar cin ke vi čiu mi su kū
rė me skai ty mo ska ti ni mo mo de lį „Kny ga 
ma ne au gi na“. Tai mo ki nius įtrau kė į skir
tin gas veik las: jie ne tik skai tė kny gas ir 
jas pri sta ti nė jo sa vo ben dra am žiams, bet 
ir da ly va vo pro jek te „Au gu skai ty da mas“. 
Nors pa grin di nio pri zo lai mė ti ne pa vy ko, 
bet vi si ga vo pa dė kas už drau giš ką ko
man di nį žai di mą. 

Ruoš da mie si „Ma žų jų kny gų bi čiu lių 

skai ty mo ska ti ni mas 
Pa ne vė žio ra jo no vel žio gim na zi jo je

fes ti va liui“ mo ki niai skai tė lie tu vių au
to rių kny gas ir pa sta tė spek tak lį „Nuo 
pa sau lio ne tei sy bių mėgs tu slėp tis pa
sa ko je“ (www.you tu be.com/watch?v= 
xY SOcH8RVo). Vi si ga vo do va nų net 
po tris nau jau sias Na cio na li nio vai kų 
li te ra tū ros kon kur so lau re a tų kny gas. 
Api ben dri nus pir mąjį mo de lio „Kny ga 
ma ne au gi na“ eta pą, iš rink ti ge riau si 
skai ty to jai: Sau lė Spei čy tė, Do vas Mar
cin ke vi čius, Kas pa ras An ta nai tis ir Go da 
Vai no rai tė. Tie, ku riems ne pa vy ko lai mė ti 
šia me eta pe, jau su sku bo – vis daž niau 
lan ko si bib lio te ko je ir lais va lai kiui ren
ka si kny gas. Ki tas eta pas pla nuo ja mas 
ge gu žės mė ne sį Juo zo Tu moVaiž gan to 
ir knyg ne šių mu zie ju je Ust ro nė je. Da ly

vau ti ren gi ny je bus kvie čia mi tik su kny ga 
drau gau jan tys mo ki niai.

Vai kų kny ge lė se – be ga lė gy ve ni mų, jos 
pa sa ko ja apie gam tą, žmo gaus ir gy vū nų 
ben dra vi mą. Čia vi si gy ve na po vie na sau
le, to je pa čio je že mė je. Bib lio te ki nin kas 
be mo ky to jo pa gal bos ne pa da ry tų nie ko... 
Ki tas skai ty mo ska ti ni mo bū das – kū
ry bi nių dar bų pa ro dos. Pra di nių kla sių 
vy res nio ji mo ky to ja Auš ra Ku mer pa siū lė 
4b kla sės mo ki niams kū ry biš kai pri sta ty ti 
per skai ty tus kū ri nius. Vai kai iš po pie
riaus ga mi no kny gas, ku rio se api bū di no 
pa grin di nį vei kė ją, už ra šė sa vo min tis, 
kuo kū ri nė lis įdo mus ir nau din gas. Ma ža 
pa slap tis: į bib lio te ką at ėjęs ap žiū rė ti sa vo 
dar bo, mo ki nys vi sa da iš ei na iš si rin kęs 
kny gą. Juk kiek vie nas per skai ty tas kū ri
nys nu spal vi na vai ko gy ve ni mą, at ve ria 
pra ei ties slė pi nius. 

Bib lio te kos veik la nuo lat kei čia si – at
si ra dus nau jiems bū dams ben drau ti ir da
ly tis in for ma ci ja, tu ri me pri si tai ky ti prie 
sa vo skai ty to jo ir to bu lė ti. Bū tent to dėl 
bu vo su kur tas Pa ne vė žio r. Vel žio gim
na zi jos in for ma ci nio cen tro in ter ne to pus
la pis www.vgbiblioteka.blogspot.com.  
Čia ga li ma ras ti vi są in for ma ci ją apie 
vyks tan čius ren gi nius, ak ci jas, pa ro das, 
veik las ir t. t.

Svar bu mo ki nius ne tik ska tin ti skai ty ti, 
bet ir ben dra dar biau ti su tė ve liais, mo ky
to jais ir taip įpras min ti pa gar bą kny gai. 
Vi siems drau ge reikia įti kin ti vai ką, kad 
šiuo lai ki niam žmo gui, nors ir tu rin čiam 
mo der niau sius in for ma ci jos šal ti nius, 
kny gų skai ty mas su tei kia daug ma lo nu
mo, pa de da ug dy tis dva si nes ver ty bes – to 
ne ga li jo kie tech ni kos ste buk lai.

DaliaKUKENIENė
Panevėžior.Velžiog-josbibliotekos-

informaciniocentrovedėja

džiu gu pra neš ti, kad mo kyk lų bib lio te ki nin kai vėl tu rės pro gą ge gu žės 27 d. su si tik ti res pub
li ki nė je kon fe ren ci jo je „skai ty mas – kaip rak tas į sa va ran kiš ką ir kū ry bi nį mąs ty mą“ Kau no r. 
gar lia vos jo nu čių gim na zi jo je. Po per nai sėk min gai pa vy ku sios kon fe ren ci jos jo na vo je, šie met 
ją or ga ni zuo ti su ti ko Kau no ra jo no bib lio te ki nin kės.

mokyklųbibliotekųtinklaraščioinf.
dau giau in for ma ci joswww.inmedio.jimdo.com.

Pri mi ni mas apie kon fe ren ci ją
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LaIŠKaI IŠ BIBLIOTEKŲ

Ko vo 10 d. Ute nos Adol fo Ša po kos 
gim na zi jo je vy ko Lie tu vos ne pri klau
so my bės at kū ri mo die nos mi nė ji mo bei 
Bib lio te kų me tų ati da ry mo ren gi nys. Į 
šią šven tę gim na zis tus su kvie tė is to ri jos 
mo ky to jos Bi ru tė Kai rie nė, Dai va Dū
dė nie nė ir Jo li ta Bal tuš kie nė. Bib lio te kų 
me tus ati da riu si bib lio te kos ve dė ja Vi da 
Gu de lie nė už sa vo veik lą ga vo mo ki nių 
bei mo ky to jų pa dė kas. Ti ki ma si, jog to kie 
ren gi niai pa dės ge riau pa žin ti bib lio te ko je 
or ga ni zuo ja mas veik las, pa ska tins la biau 
do mė tis li te ra tū ra ir skai ty ti. Šven tė je 
pri sta ty ta ir mo ki nių dar bų pa ro da „Pei
za žas ka lig ra fiš kai“, taip pat pri si min ti 
A. Ša po kos 110osioms gi mi mo me ti nėms 
skir ti ren gi niai. Vie nas iš jų – edu ka ci nė 
mo ki nių iš vy ka į LR Sei mą ir Val do vų 
rū mus. Šios ke lio nės da ly viai ga lė jo iš 
ar ti su si pa žin ti su is to ri ko, „Lie tu vos 
is to ri jos“ re dak to riaus A. Ša po kos as
me ni ne bib lio te ka, ku rią pri sta tė bu vu si 
gim na zis tė, gi dė Ire na Ka mins kai tė. Ne 
vie nam mo ki niui iš ki lo klau si mas, ko dėl 
šio žy maus as mens bib lio te ka sau go ma 
Vil niaus Val do vų rū muo se, o ne jo var du 
pa va din to je gim na zi jo je? De šim to kės iš
sa kė ar gu men tus šia te ma, pa reikš ti sa vo 
nuo mo nę ga lė jo vi si su si rin ku sie ji.

KarolinaBIELIAUSKAItė

Bib lio te ka – žmo gaus dva si nių 
ver ty bių lo by nas

Šiau lių mies to sa vi val dy bės vie šo sios 
bib lio te kos „Šal ti nė lio“ fi lia le or ga ni
zuo tos kū ry bi nės tri ma tės (3D) ori ga mio 
dirb tu vės, skir tos Lie tu vos vals ty bės 
at kū ri mo ir Lie tu vos ne pri klau so my bės 
at kū ri mo die noms pa mi nė ti.

Jau ant rus me tus „Šal ti nė lio“ fi lia las da
ly vau ja LR Pre zi den tės Da lios Gry baus
kai tės ini ci juo to je ak ci jo je. Šie met bib
lio te ka nu ta rė su vie ny ti cen tri nės mies to  
da lies mo kyk lų pra di nu kus ir kar tu ori
ga mio tech ni ka su kur ti Lie tu vos vė lia vą. 
Kū ry bi nė se dirb tu vė se kul tū ri nėsedu ka
ci nės veik los spe cia lis tė Ag nė Kem zū rai tė 
su pa žin di no su ki niš kuo ju mo du li niu bū
du, pra di nu kai lanks tė tri jų spal vų de ta les
mo du lius ir vis ką su jun gė į vieną kūrinį.

Per vi są ren gi nių cik lą „Aš tik rai my liu 
Lie tu vą“ bib lio te ko je lan kė si 150 pra di
nu kų iš še šių skir tin gų kla sių. Lie tu vos 
vė lia vos ga my bai bu vo su nau do ti 125 
spal vo to po pie riaus la pai. Mo ki niai pa ga
mi no 1000 ori ga mio de ta lių ir jas su jun
gė į vie ną iš skir ti nį dar bą – 3D vė lia vą. 
Edu ka ci nės kū ry bi nės dirb tu vės tru ko nuo 
va sa rio 2 d. iki ko vo 9 d. Iš vi so vy ko še ši 
su si ti ki mai. 

Šiau lių mo ki niai kū rė ori ga mio vė lia vą

Ak ci jo je da ly va vo Šiau lių mies to 
„Ju ven tos“, Vin co Ku dir kos ir Sal du vės 
pro gim na zi jų, VšĮ „Ži vi lės stu di jos“ bei 
Sau liaus Son dec kio me nų gim na zi jos mo
ki niai. Bai gia ma ja me ren gi ny je jie ne tik 
pri si dė jo prie Lie tu vos vė lia vos ga my bos, 
bet ir Ko vo 11osios pro ga bib lio te kos 

lan ky to jus bei dar buo to jus nu džiu gi no 
skam biais mu zi ki niais kū ri niais. Ti ki mės, 
jog ši ak ci ja pa ska ti no dar la biau bran gin ti 
sa vo gim tą ją ša lį. 

Šiauliųmiestosavivaldybės
viešosiosbibliotekosinf.

1000detaliųgamino150mokinių
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Lie tu viai – 
ak ty viau si

Mo kyk lų bib lio te kos ak ty viai da ly vau
ja įvai riuo se Lie tu vos ir tarp tau ti niuo se 
ren gi niuo se. Šiau rės ša lių bib lio te kų 
sa vai tės vie ni ja Šiau rės ir Bal ti jos ša lių 
įstaigas. Nors Lie tu vos gy ven to jų skai čius 
nė ra pats di džiau sias, tačiau per nai šia me 
ren gi ny je dau giau sia už si re gist ra vu sių 
da ly vių bu vo bū tent iš mū sų kraš to – 534 
bib lio te kos, ant ro je vie to je li ko Šve di ja – 
365, tre čio je Lat vi ja – 356. 

Tą sa vai tę Tau ra gės „Šal ti nio“ pro gim
na zi ja į sve čius skai ty ti kny gų ir da ly vau ti 
vik to ri no je pa si kvie tė Žal gi rių gim na zi jos 
mo ki nius. Ant ro kai ir penk to kai rin ko si į 
nak ti nius skai ty mus „Tro liai Šiau rė je“, 
o vi dur nak tį už de gė žva ku tę ra šy to
joms: Tu vei Jan son šie met bū tų su ka kę 
100, Ast ri dai Lind gren – 110 me tų. Ne 
vie no je mo kyk lo je vai kams bu vo skir ti 
ren gi niai „Auš tant“, o su au gu sie siems 
„Tems tant“: vy ko skai ty mai, dis ku si jos, 
Pa ne vė žio „Vy tu rio“ pro gim na zi jo je tė vai 
po skai ty mų de ku pa žo tech ni ka ga mi no 
do va nė les drau gams. Aly taus Pa ne mu nės 
pa grin di nė je mo kyk lo je tre čio kai skai tė 
ne tra di ci nė je erd vė je – mo kyk los rū bi nė
je, taip pat kaip dau ge lio ki tų bib lio te kų 
lankytojai klau sė si skaitomos iš trau kos 
žva kių švie so je. Be to, šios įstai gos mo
ki niai per nai pri si jun gė prie skai ty mo 
ska ti ni mo ak ci jos „Ne būk be sme ge niu – 
skai tyk!“ – pail gin tos dar bo die nos gru
pės vai kai su auk lė to ja ir bib lio te ki nin ke 
nu lip dė snie go se nių šei mą, kvie čian čią 
tap ti bib lio te kų skai ty to jais. O mo kyk los 
dar buo to jai da ly va vo skai ty muo se ir dis
ku si jo je „Žmo gaus ir kny gos san ty kis“. 

į bib lio te ką 
at ei na... šuo

Da lis mo kyk lų bib lio te kų da ly va vo 
pro jek to „Vi sa Lie tu va skai to vai kams“ 
pro gra mo je „Skai tan ti mo kyk la“: Šven
čio nių pra di nė je mo kyk lo je ry tais pir
mo kams gar siai skai tė ma mos, o Šiau lių 
mo ki nu kus skai ty ti kvie tė... šu nys. Šiau lių 
ap skri ties Po vi lo Vi šins kio vie šo sios bib
lio te kos Vai kų li te ra tū ros sky riaus ve dė ja 
Al do na Šiau lie nė pa pa sa ko jo apie vyk
dy tą pro jek tą „Į bib lio te ką at ei na šuo“. 
Ja me da ly va vo Šiau lių mies to ir re gio no 
ug dy mo įstai gos (Ra gai nės pro gim na zi
ja, Tė vo Be ne dik to An druš kos pra di nė 
mo kyk la, Vin co Ku dir kos pro gim na zi ja  
ir kt.). 

Vai kų skai ty mo se an sai ir ben dra vi
mas su šu ni mis Plu tu ir Pū ga su lau kė itin 
daug dė me sio. Mo ki niai šu nims skai tė 
in di vi du a liai bei gru pė mis ir kla sė mis, 
da vė prie sai ką ne ap leis ti šio pomėgio. 
To kia veik la stip ri na sun kiau skai tan čių 
vai kų mo ty va ci ją, ge ri na jų įgū džius. 
Ra gai nės pro gim na zi jos mo ki niai šu nims 
ra šė įdo mius laiš kus, ku rie da bar sau go mi 
bib lio te ko je. „Plu tą su ra do me at si tik ti nai. 
Niu faund lan dai la bai ra mūs, jie tin ka 
veik loms su vai kais. Kar tais Plu tą pa va
duo da vo jo se sė Pū ga, ku rios šei mi nin kė 
gy ve na Ku žiuo se. Tre čias šuo – mū sų 
dar buo to jos In gos bob tei lų veis lės ka lė. 
Klau sy da mie si skai to mos kny gos šu nys 
ret kar čiais už mie ga, o vai kams la bai 
no ri si juos pa glos ty ti. Kar tą mo ki niai 
pa si do mė jo, ko dėl Plu to akys rau do nos, 
o šei mi nin kė at sa kė, kad il gai ple pa per 
„Sky pe’ą“. Be veik vi si tuo ir pa ti kė jo“, – 
pa sa ko jo A. Šiau lie nė.

  
Kai ku rių mies tų ar ra jo nų (Pa ne vė žio ir 

Jo na vos ra jo nų, Aly taus mies to) mo kyk lų 
bib lio te kos, Kau no mies to mo kyk lų bib
lio te ki nin kų me to di nis bū re lis, Vil niaus 
re gio no bib lio te kos tu ri sa vo tin kla raš
čius. Taip sa vo veik lą vie ši na ir Bir žų 
„Auš ros“ bei Jo nu čių vi du ri nės mo kyk los, 
Žy gai čių gim na zi ja. Vir tu a liuo se na muo
se pri sta to mi nau ji lei di niai, ra šo ma apie 
ren gi nius mo kyk los bib lio te ko je ir už jos 
ri bų, pa tei kia mi re ko men duo ja mų kny gų 
są ra šai pa gal mo ki nių am žių.

  
Jo na vos „Lie ta vos“ pa grin di nė je mo

kyk lo je vyk do ma il ga lai kė skai ty mo ska
ti ni mo pro gra ma 1–5 kla sių mo ki niams. 
Ant ro kai au gi na „Skai ty mo obuo lius“ ir 
ka bi na juos ant bib lio te ko je „au gan čio“ 
me džio ša kų, kla sė je pil do per skai ty tų 
kny gų „Kvad ra tė lius“. Tre čio kai kla sės 
drau gams pri sta to kū ri nius sė dė da mi „Au
to riaus kė dė je“, o penk to kai bib lio te ko je 
kny gas ren ka si kar tu su auk lė to ja ir tu ri 
kas mė ne sį jas pri sta ty ti re kla mos for ma.

  
Pa lan gos sa na to ri nė ir Sta sio Vai niū no 

me no mo kyk los vyk dė ren gi nių cik lą 
„Kny ga ir mu zi ka“: bu vo pri sta ty ti „Me tų 
kny gos rin ki mams“ no mi nuo ti kū ri niai, 
vy ko gar si niai skai ty mai, po kal biai apie 
kny gas, skam bė jo me no mo kyk los mo ki
nių at lie ka ma in stru men ti nė mu zi ka, Pa
lan gos sa na to ri nės mo kyk los pe da go gai, 
ku rie yra ir Pa lan gos „Gru bio jo“ te at ro 
ak to riai, skai tė iš trau kas iš kny gų. Prieš 
Ka lė das ren gi ny je sve čia vo si Pa lan gos 
Švč. Mer ge lės Ma ri jos ėmi mo į dan gų pa
ra pi jos ku ni gas Ro mas Star ku tis ir kal bė jo 
apie stu di jas, po mė gį skai ty ti. 

įdOmyBės mOKyKLŲ BIBLIOTEKOsE


