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Bibliotekų metų tikslas yra
nus akom as mažd aug taip: pad i
dinti bibliotekų įvaizdžio patrauklumą,
išryškinti bibliotekų tinklo privalumus ir
atskleisti teikiamų paslaugų plėtros bei naudos
visuomenei potencialą.
Šį teminį priedą skiriame mokyklų bibliotekoms.
Labai svarbiam, reikalingam ir savitam dariniui švietimo
sistemoje. Per ketvirtį amžiaus dar niekam nepavyko atsa
kyti į klausimą, kas yra mokyklos bibliotekininkas: pedagogas
ar kultūros darbuotojas. Tai galbūt šiais metais? Nuo atsakymo į šį
klausimą priklauso itin daug. Pagaliau, kalbant apie švietimo įstaigos,
mokyklos bendrąją kultūrą, jos įvaizdį, bibliotekų palikti užribyje nederėtų.

 Susitikimas Knygnešio dieną
 Skaitymo skatinimas
Panevėžio rajono Velžio
gimnazijoje
 Įdomybės mokyklų
bibliotekose

Taigi, šis „Švietimo naujienų“ priedas
apie gerąją mokyklų bibliotekų patirtį.
Redakcija

„Per visą renginių ciklą „Aš tikrai myliu
Lietuvą“ bibliotekoje lankėsi 150 pradi
nukų iš šešių skirtingų klasių. Lietuvos
vėliavos gamybai buvo sunaudoti 125
spalvoto popieriaus lapai. Mokiniai paga
mino 1000 origamio detalių ir jas sujungė
į vieną išskirtinį darbą – trimatę vėliavą.“
Šiaulių miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos inf.
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus
viešoji vaikų biblioteka

Šventė knygų karalystėje

Biblioteka – tai Knygų karalystė. Praveri vartus ir iškart tampi kitoks – nušvinta
siela, rimsta širdis, atsiveria slaptingi šviesos šaltiniai ir atsitraukia irzlios min
tys, nyksta tamsūs šešėliai. Turbūt žmogus, kuris dažnai lankosi bibliotekoje, yra
geresnis, dvasiškai turtingesnis, šviesesnis už tą, kuriam nereikia šios įstaigos...
Bibliotekų metai turėtų įsiveržti – galbūt netradiciniu būdu – į kiekvienus namus,
ypač tuos, kuriuose auga vaikai. Kalbant apie mokyklą, kiekvienas vaikas, paauglys,
jaunuolis privalėtų gauti nepamirštamą Knygų karalystės – Bibliotekų metų – do
vaną, nebūtinai materialią...

Tiltai į žmonių širdis

Ar XXI a. knyga išlieka didžiausia
visuomenės kultūros vertybe?
N. I. Skaitydamas žmogus niekada ne
būna vienišas – su juo yra knyga. Knygos –
išminties, taurių pavyzdžių ir žinių loby
nai. Skaitymas lavina vaizduotę, kūry
biškumą, gebėjimą įsijausti į kito asmens
emocijas, suprasti jo pasaulėjautą. Knyga
padeda suvokti savo šalies išskirtinumą,
papročių savitumą, prisiminti dvasinės
gyvasties šaknis ir jas akumuliuoti. Visus
vienija bendra samprata, kad nuo mažens
skaitymas ugdo savąjį „aš“, plečia žody
ną, lavina vaizduotę, formuoja vertybes.
Knyga kaltinama, kad yra ilgai spausdina
ma ir informacija spėja pasenti, priekaiš
taujama, kad ji yra sunki, didelė ir užima
nemažai erdvės. Tačiau naujųjų tech
nologijų pasaulyje knyga visada užims
garbingą vietą. Austrų rašytojas Stefanas
Cveigas, mąstydamas, kas gali ištikti kny
gą, rašė: „Nesenstanti ir neįveikiama, nu
galinti laiką yra knyga. Ji – mūsų gyveni
mo pagrindas, dabartis ir ateitis.“ Visiškai
sutinku su šia nuomone. Šalyje rengiamos
įvairios akcijos (pavyzdžiui, Tarptautinės
bibliotekų savaitės renginiai), jų tikslas –
paskatinti skaityti spausdintas knygas,
padovanoti jų nepasiturinčioms šeimoms.
Ar mokyklų bibliotekos sulaukia pa
kankamai dėmesio?
N. I. Nuoširdžiai sveikinu bibliotekų
darbuotojus, tiesiančius gėrio ir grožio
tiltus į žmonių širdis.

Lietuvoje bendrojo ugdymo mokyk
lų bibliotekos sudaro gana reikšmingą
bibliotekų dalį. 2013–2014 m. m. ug
dymo įstaigos turėjo 1165 bibliotekas
(89,9 proc. visų bendrojo ugdymo mo
kyklų). Iš viso šalyje tuo laikotarpiu bu
vo 2585 bibliotekos. Ypač daug dėmesio
skir iam e mok ykl ų bibl iot ek ų veikl ai.
ŠMM 2012 m. inicijavo UPC vykdy
tą projektą „Mokyklų bibliotekininkų
kompetencijų tobulinimas, taikant šiuo
laikines priemones“. Projektas tęsėsi ne
vienerius metus: bibliotekininkai kėlė
kvalifik aciją, parengtos mokyklų biblio
tekų veiklos rekomendacijos. Dalyvių
iniciatyva buvo įsteigta Lietuvos mokyk
lų bibliotekų darbuotojų asociacija, kuri
pradėjo rengti mokyklos bibliotekininko
pareigybės funkcijų aprašą. ŠMM Švieti
mo aprūpinimo centro vykdytas projektas
„Bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekų
modernizavimas“ sustiprino dalį mokyklų
bibliotekų. Projekto vertė – 6,5 mln. eu
rų, rezultatas – 241 mokyklos biblioteka
aprūpinta modernia įranga ir baldais. Taip
pat nemažai kitų naudingų priemonių
įgyvendinta šių įstaigų erdvėse. Tai, ti
kiu, padės mokyklų bibliotekoms įveikti
didėjančius iššūkius.
Negalime neatsižvelgti į bibliotekų
darbuotojų keliamas problemas. Švie
tim o įstat ym e nėr a ats kir ai min im os
mokyklų bibliotekos. 2010 m. priimta
nauja Bibliotekų įstatymo redakcija, pa
gal šį dokumentą biblioteka yra mokyk
los struktūrinis padalinys, aptarnaujantis
įstaigos bendruomenę. Tačiau bibliote
kininkai – kultūros darbuotojai, jų darbo
užmokestis, kvalifikaciniai reikalavimai,
atestacijos tvarka nustatomi Kultūros
ministerijos teisės aktais. Viena opiausių
problemų – bibliotekininkų kvalifik aci
jos tobulinimas ir atestacija. Bibliotekų
įstatyme nurodyta, kad metodinę pagalbą
turėtų teikti apskričių viešosios bibliote
kos, bet jos to nedaro. Mokyklų bibliotekų
duomenimis, bibliotekininkai negauna
jokios informacijos apie organizuojamus
renginius. Deklaruojama, kad mokyklų
bibliotekos – sudėtinė sistemos dalis,
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Apie dovanas sielai ir kitus Bibliote
kų metų aspektus „Švietimo naujienos“
kalbino kai kurių institucijų atsakingas
darbuotojas ir specialistes, tiesiogiai
susijusias su ypatingais knygų metais:
LR švietimo ir mokslo viceministrę
dr. Natalją Istominą (N. I.), Švietimo
ir mokslo ministerijos (ŠMM) Mokymo
si visą gyvenimą departamento Nefor
malaus švietimo skyriaus vyriausiąją
specialistę Emiliją Bugailiškienę
(E. B.), Ugdymo plėtotės centro (UPC)
Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėją
Astą Morkūnien
 ę (A. M.), Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centro
(LMNŠC) direkt or iaus pavad uot oj ą
Gitaną Viganauskienę (G. V.).
bet nė viena ugdymo įstaigos biblioteka
nebuvo įtraukta į tikslinę dalyvių grupę
(2003–2013 m.).
Ne paslaptis, kad tebėra ir daugiau įsi
senėjusių spręstinų problemų, susijusių su
mokyklų bibliotekų rytdiena.
Tačiau puiku, kad projektas „Bibliote
kos pažangai“ per kelerius metus iš esmės
pakeitė viešųjų bibliotekų situaciją savi
valdybėse – vis daugiau jų prisideda prie
elektroninės atskirties mažinimo. Apmo
kytų gyventojų skaičius pasiekė daugiau
kaip 90 tūkst. ir kt.

Biblioteka: mokslo kavinės,
forumai, verslo centrai...

Kurie reiškiniai ar aplinkybės paskatino skelbti Bibliotekų metus Lie
tuvoje?
E. B. LR Seimo 2008-ieji paskelbti
Skaitymo metais buvo pagrindinis ir di
džiausias skaitymo skatinimo programos
projektas, glaudžiai susijęs su biblioteka.
Skaitymo skatinimo programa įgyven
dinta 2006–2011 m. Jos paskirtis – ska
tinti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių
gyventojus kuo daugiau skaityti, gerinti

jų įgūdžius, kelti skaitymo prestižą. Tra
diciškai mokiniai klasėse praleidžia apie
20 proc. savo laiko, todėl, norint siekti
ilgalaikių sėkmingų rezultatų, itin svarbu
maksimaliai išnaudoti likusius 80 proc.
tęstiniam ugdymui. Bibliotekos jau dabar
yra kaip mokymosi visą gyvenimą centrai.
Siekiant sustiprinti bibliotekų vaidmenį
ir išplėsti turimus išteklius, kurie tenkin
tų XXI a. ugdymo(si) poreikius, būtina
keisti veiklos ir sąveikos su bendruome
nėmis principus. Bibliotekos turi išskir
tinę galimybę tapti dar reikšmingesnės ir
vertingesnės.
Kaip kint a mok ykl os bibl iot ek os
veikla ir erdvės?
E. B. Tinkamai suplanuotos, lengvai
pasiekiamos ir atviros mokymosi erd
vės skatina mokinius aktyviai dalyvauti
veiklose ir užtikrina sėkmingus jų ug
dymo(si) rezultatus. Bet kokio amžiaus
vaikus traukia ten, kur jie jaučiasi pa
togiai, gali užsiimti pasirinkta veikla ir
prisiimti atsakomybę už savo ugdymosi
procesą. Ruošiant ugdymuisi palankias
bibliotekų erdves dėmesys skiriamas ne
tik knygoms, bet ir žmonėms, technolo
gijoms, bendravimo galimybėms. Mokslo
kavinės, informaciniai forumai, nedideli
verslo centrai ir bendriems projektams
skirtos susitikimų vietos skatina bendra
darbiavimo principais grįstą ugdymą(si).
Šiandien mokyklos nebėra vienintelės
už visuomenės švietimą atsakingos ins
titucijos. Modelis, pagal kurį ugdymasis
gali vykti „bet kuriuo metu, bet kokioje
vietoje, bet kokiomis priemonėmis ir
bet kokiu tempu“, praplečia mokymosi
galimybes ir yra puikiai suderinamas su
bibliotekos turimais ištekliais, auditorija
ir vieta bendruomenėje. Bibliotekos daro
didelę pažangą atlikdamos savo, kaip
mokymosi procesų skatintojo, vaidmenį,
kurdamos įvairias programas, įtraukian
čias besimokančiųjų grupes.
Ar pakanka bibliotekų personalui
kompetencijų įgyvendinti naujas ug
dymo(si) strategijas?
E. B. Tobulinti personalo kompeten
cijas ir paremti bendrąsias ugdymo(si)
strategijas – neatidėliotinas uždavinys.
Kad bibliotekas, kaip švietimo instituci
jas, lydėtų ilgalaikė sėkmė, reikia naujų
personalo įgūdžių. Naujausio tyrimo duo
menimis, apie 40 proc. bibliotekų vadovų
nurodė būtinybę turėti darbuotojus, kurių
komp et enc ij os pat enk int ų šiand ien os
poreikius. Pasak vadovų, jiems reikia ini
ciatyvių žmonių, kurie pajėgtų užmegzti ir
išlaikyti ryšius, skatintų mokinius domėtis
naujomis idėjomis bei galimybėmis. Jau
numatyta būdų, galinčių padėti bibliote
koms tobulinti veiklą.

Mokiniai skaito knygas vaikų
darželiuose...

org an iz uoj am i reng in iai, per kur iuos
mokiniai skaito knygas vaikų darželiuo
se, senelių globos namuose. Vyresniųjų
klasių auklėtiniai skaito pradinukams,
kartu aptaria, analizuoja tekstus, atlieka
kūrybines užduotis. Mokyklų bibliotekos
skatina bendruomenę skaityti, tad papildo,
atnaujina ir turtina fondus, daug dėmesio
skiria aplinkai. Siekiama, kad erdvės mo
kiniams ir mokytojams būtų patrauklios,
edukacinės.

Bendradarbiavimo svarba

Mokyklų bibliotekose akcijos „Pasi
dalink įdomiausia knyga su draugais“,
„Knygų mainai“ ir kt. galėtų būti ilga
laikės, kirsti Bibliotekų metų ribą ir
įsilieti į kitus metus?
A. M. Mokyklų bibliotekos įgyvendi
na daugybę įvairiausių akcijų ir renginių,
raginančių dovanoti, keistis knygomis
ir pan. Tai tikrai nėra renginiai skirti tik
Bibliotekų metams. Jau penktus metus iš
eilės šalies mokyklų bibliotekos dalyvauja
LR Prezidentės inicijuojamoje akcijo
je „Knygų Kalėdos“: šalies gyventojai,
bendruomenės, visuomeninės organiza
cijos, leidėjai, rašytojai bei verslo atsto
vai viešosioms ir mokyklų bibliotekoms
dovanoja knygas. Per akciją 2015 m.
mokyklų bibliotekos papildytos daugiau
kaip 16 tūkst. knygų.
Kaip Bibliotekų metai atsispindės
parodoje „Mokykla 2016“?
A. M. Mokyklų bibliotekininkų vaid
muo šiandien yra kintantis, priklausomas
nuo švietimo kaitos procesų. Dažnai jie
veikia ne tik kaip bibliotekininkai, bet
dirba medijų ir informacinio raštingumo
vedliais, inicijuoja ir įgyvendina nefor
maliojo vaikų švietimo projektus, padeda
organizuoti socialines-pilietines veiklas
mokykloje ir už jos ribų. Parodoje „Mo
kykla 2016“ kviesime diskutuoti apie
besikeičiantį bibliotekininko vaidmenį,
bus pristatomos sėkmingai bibliotekų
vykdomos edukacinės programos, apta
riamos viešųjų ir mokyklų bibliotekų ben
dradarbiavimo galimybės. Daug dėmesio
bus skiriama vaikų skaitymo skatinimo
problemoms.
Į Bibliotekų metų programą įrašytas
prasmingas tikslas: „Organizuoti mo
kyklose skaitymo skatinimo veiklas...“
Papasakokite apie tai išsamiau.
A. M. Siekdamos paskatinti mokinius
skaityti, mokyklų bibliotekos inicijuoja
ir vykdo daugybę įvairiausių veiklų, į
jas įtraukiama ne tik visa bendruomenė,
bet ir kiti įstaigų partneriai. Pavyzdžiui,
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Naujausiose Lietuvių kalbos ir litera
tūros pagrindinio ugdymo programose
daug dėmesio skiriama mokinių skai
tymui. Kaip keisis mokyklos bibliote
kininko vaidmuo?
A. M. Atsakydama į šį klausimą rem
siuosi kolegės dr. Zitos Nauckūnaitės
mintimis. Atnaujinta Lietuvių kalbos ir
literatūros pagrindinio ugdymo programa
išryškina mokėjimo mokytis kompeten
ciją, kai mokiniai ugdosi savarankiškai,
atlieka tiriamuosius darbus, atsirenka
reikalingą informaciją iš įvairių šaltinių,
ją sistemina ir vertina. Taip pat pabrėžiami
mokymosi pasiekimai: tiek skaitydami,
tiek kurdami tekstus mokiniai randa rei
kiamą informaciją bibliotekoje ir interne
te, kritiškai pasirenka šaltinius, tinkamai
jais remiasi ir nurodo. Tai vadinamieji
skaitymo įgūdžiai, kurie formuojami, visų
pirma, mokyklos bibliotekoje. Mokiniai,
atlikdami daug svarbių veiklų (pavyz
džiui, sudarydami teminių darbų aplanką,
kurdami klasės knygą, diskutuodami apie
Lietuvos istorijos ir kultūros istorijos ryšį
bei kt.), negalės apsieiti be bibliotekos
išteklių. Tad itin svarbus dalyko mokyto
jo ir bibliotekininko bendradarbiavimas.
Programoje išryškinami įvairūs tiriamieji
ir projektiniai darbai – pradedant nuo
paprasto literatūros kūrinių lyginimo ir
baigiant tokia kūrinių analize, kai ieškoma
sąsajų su antika, viduramžiais ar XX a.
istorijos įvykiais, menais ir filosofija.
Bibliotekos turėtų pasirengti veikti kaip
integracinių tyrimų erdvė ir, žinoma, at
likti konsultanto vaidmenį.
Numatyta naujovė – savanorystė bibliotekose. Kas gali tapti savanoriais,
kokie jiems keliami reikalavimai?
A. M. Mok ykl ų bibl iot ek os dažn ai
pad ed a org an iz uot i mok in ių soc ial i
nes-pilietines veiklas. Viena iš atlikimo
formų – savanorystė. Mokyklos ragi
namos bendradarbiauti su viešosiomis
bibliotekomis, kuriose mokiniai taip pat
gali atlikti socialines-pilietines veiklas.
Sav an or yst ės sut art ys su jaun uoliais
gali būti sudaromos, kai jiems sukan
ka 14 metų. Vis dažniau jauni žmonės,

trokšdami naujų patirčių ir saviraiškos,
tampa savanoriais.
G. V. Savanorystė bibliotekoje – tai
galimybė iš arčiau susipažinti su įstaigos
darbu, pamatyti viską iš arti. Biblioteki
ninko veikla labai įvairi: jis turi rūšiuoti
knygas, vesti renginius, organizuoti vai
kų laisvalaikį ir pan. Savanorystė – tai
visapusiška pagalba, kurios šiuo metu
itin reikia. Savanoriais gali tapti bet ku
rio amžiaus žmonės: tiek jaunimas, tiek
vyresniosios kartos atstovai. Svarbiau
sia – mylėti knygą, norėti ir galėti dalį
laiko, energijos, žinių, gabumų skirti vi
suomeniniams tikslams, prisidėti ir kurti
geresnę bei socialiai atsakingą visuomenę.
Laukiami visi, norintys praplėsti savo ži
nias ir praktinius gebėjimus bibliotekoje,
dirbti su lankytojais, padėti vesti eduka
cinius užsiėmimus, įgyvendinti projektus
ir pan., taip pat – susirasti naujų draugų
ir pažįstamų.

Naujovė – dalyvaujančiosios
bibliotekos

Lietuvos mokyklų bibliotekose duris
atvers Gyvoji biblioteka. Koks pasaulis
čia galėtų atsiverti?
G. V. Gyvoji biblioteka – tai greičiau
siai ateities įstaiga, kurioje saugomi ne tik
įvairių laikotarpių tekstai ir vaizdai, bet ir
kvapai, garsai. Atvėrus šios bibliotekos
duris, sužadinami visi vaikų pojūčiai – re
ga, klausa, uoslė, lytėjimas. Čia išgirstama
ir pamatoma, kaip gimsta knyga, mokinys
pats bando ją išleisti. Gyvojoje biblio
tekoje galima išgirsti pamėgtos knygos
autoriaus balsą, papasakoti draugams apie
ką tik perskaitytą įdomų kūrinį ir pan.
Bibliotekininkų laukia reikšmingi
iššūkiai?
G. V. Pastarąjį dešimtmetį bibliote
kin ink ai tikr ai sus id ur ia su išš ūk iais.
Biblioteka jau kurį laiką nebėra tik vie
ta, kur saugomos ir skolinamos knygos.
Šiandienos bibliotekoje gausu įvairių
veiklų: edukacinių užsiėmimų, kultūros
renginių ir kt. Taip pat reikia nepamiršti,
kad keliaujame technologinės pažangos

prospektu – bibliotekos privalo tapti in
teraktyviomis ir pažangiomis mokyklų
aplinkomis. Tikimasi, kad Bibliotekų
metais daugiau vaikų atras biblioteką
kaip pažinimo erdvę, atveriančią kelius į
nepaprastą knygų pasaulį. Bibliotekininkų
užduotis – ieškoti būdų, kaip naujosios
„Z“ kartos atstovus paskatinti skaityti.
Šių mokinių ugdymas(is), informacijos
paieškos, idėjos, suvokimas, vaizdų ir
garsų erdvės iš esmės skiriasi nuo anks
tesnių kartų.
Ar šiemet vyks Nacionalinė mokinių
ir jaunimo kraštotyros ekspedicija,
skirta Bibliotekų metams?
G. V. Dvejų metų trukmės Nacionalinė
mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedici
ja šį kartą (2016–2018 m.) skiriama Lietu
vos valstybės atkūrimo šimtmečiui pami
nėti, tačiau kartu daug dėmesio suteikiama
bibliotekoms ir jų istorijai. Viena siūlomų
ekspedicijos darbų temų – bibliotekų is
torijos ir dabartinės veiklos metraščiai.
Dalyviai rinks ir užrašinės atsiminimus,
fiksuos, tirs, kaups žinias pasirinkta tema.
Ekspedicijos darbai bus apibendrinami
etapais: I etapas mokyklose – iki 2017 m.
rugsėjo; II etapas savivaldybėse – nuo
2017 m. rugsėjo iki gruodžio pabaigos;
III etapas – Nacionalinė mokinių ir jau
nimo kraštotyros konferencija bei darbų
paroda numatoma 2018 m. gegužę.
Priemonių plane numatyta organi
zuoti tobulinimo renginius mokyto
jams. Pakomentuokite plačiau apie
šias veiklas.
G. V. LMNŠC, bendradarbiaudamas
su Vilniaus universitetu (VU), šių metų
balandžio ir rugsėjo mėnesiais nefor
mal ioj o vaik ų šviet im o bei bend roj o
ugdymo mokytojus pakvies į du semina
rus. Balandį numatytas susitikimas bus
skirtas bibliotekų vaidmens pokyčiui. VU
specialistai kalbės apie biblioteką ne tik
kaip apie knygų saugojimo, bet ir ben
dravimo, atradimų vietą, supažindins su
dalyvaujančiosios bibliotekos samprata,
pasakos apie senųjų knygų restauravimą,
saugojimą, eksponavimą.
Rugsėjį Lietuvos edukologijos univer
siteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos
katedros docentas dr. Deimantas Karve
lis mokys, kaip per senųjų bibliotekų ir
knygos leidybos istoriją sudominti bei
paskatinti mokinius skaityti, pabrėžti
bibliotekos pranašumas.

Biblioteka ir piramidės,
kelionės, dinozaurai...

Numatytas novatoriškas konkursas
mok in iams – virt ua l iems skait yt o
jams – „Senų knygų, rankraščių lobiai
4

bibliotekoje“. Skamba patraukliai, o
kaip viskas vyks tikrovėje?
G. V. LMNŠC organizuojamas šalies
mokinių kraštotyrinis-kūrybinis konkur
sas „Senų knygų, rankraščių lobiai bib
liotekoje“ vyksta 2016 m. kovo–spalio
mėnesiais. Konkurso tikslas – įtraukti
mokinius į aktyvią kūrybinę veiklą, ska
tinti domėtis lietuviškos knygos raidos
istorija ir biblioteka kaip mokslo, kul
tūrinių ir edukacinių renginių organiza
vimo bei vykdymo institucija. Bendrojo
ugdymo mokyklų, profesinio mokymo,
neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai
konkursui kviečiami teikti darbus šiomis
temomis: „Mano mokyklos, miesto bib
lioteka – istorijos ir dabartinės veiklos
metraščiai (knygų pristatymai, literatū
rinės popietės, skaitomiausios knygos
rinkimai, atvirosios pamokos „Kelionė
į knygų šalį“ ir kt.)“, „Seniausios bib
liotekos Lietuvoje, Vilniaus universiteto
biblioteka – Lietuvos kultūros židinys“,
„Knygų spausdintojai, pirmosios lietuviš
kos knygos ir jų kūrėjai (M. Mažvydas,
J. Bretkūnas, M. Daukša, K. Sirvydas)“
ir kt. Mokiniai ne tik pieš ir rašys, bet ir
organizuos įvairius renginius klasės, mo
kyklos bendruomenei. Konkurso darbus
pagal amžiaus grupes vertins komisija.
Kaip įsivaizduojate XXI a. vidurio
biblioteką?
G. V. Didžiulis informacijos kiekis, in
formaciniai srautai, milžiniškas gyvenimo
tempas verčia ieškoti tinkamos atsvaros
įprastai knygai. XXI a. biblioteka turėtų
būti išmani, naujoviška, pritaikyta šiuo
laikiniam žmogui. Tarkime, planšetiniame
kompiuteryje skaitydamas apie Fernando
Magelano keliones mokinys galėtų inte
raktyviai nusikelti į tą laikotarpį, apžiūrėti
visą žemėlapį, sužinoti, koks tuo metu
buvo klimatas, kokius drabužius žmonės
dėvėjo, ką valgė ir pan. Arba, skaitydamas
apie piramides, galėtų patekti į jų vidų, ap
žiūrėti, prisiliesti ir patyrinėti. Interakty
viosios knygos turėtų skleisti garsus (pa
vyzdžiui, būtų galima sužinoti, kaip čiulba
vienoks ar kitoks paukštis, kaip riaumojo
dinozauras). Biblioteka turėtų sudomin
ti, įtraukti žmogų į skaitymo pasaulį per
jam suprantamus dalykus. Besidomintis
žmogus galėtų pasinerti į fantastines erd
ves, istoriją, gamtą ir pan., o bibliotekos
darbuotojas būtų vedlys, užkrečiantis
noru pažinti. Įstaigos aplinka turėtų laukti
lankytojo – viską galima liesti, kurti ir
palikti savo indėlį ar ženklą. Biblioteka
turėtų būti besikeičianti bei prisitaikanti
prie kiekvieno skaitytojo ir jo pomėgių...
Dėkoju už pokalbį.
Juozas ŽINELIS

Mokyklos biblioteka – viena iš ugdymo grandžių

Apie Lietuvos mokyklų bibliotekų
darbuotojų asociacijos (LMBDA) veiklą
„Švietimo naujienoms“ sutiko papasa
koti jos pirmininkė Rima Noreikienė,
dirbanti Jonavos Raimundo Samulevi
čiaus progimnazijoje.

Kokie asociacijos planai šiemet?
Šiais metais LMBDA planuoja Kauno
rajone organizuoti respublikinę mokyklų
bibliotekininkų konferenciją. Jos tiks
las – atkreipti visuomenės ir už mokyklų
bibliotekų veiklą atsakingų institucijų
dėmesį į XXI a. mokyklos bibliotekai
aktualiausius klausimus.
Toliau rūpinsimės mokyklų bibliotekų
bei bibliotekininkų reikalais, bendra
darbiausime su Švietimo ir mokslo bei
Kult ūr os min ist er ij om is. Plan uoj am e
apsvarstyti teisinę bazę, kelti mums aktu
alias problemas, siūlyti įvairius sprendimo
variantus.
Dar viena svarbi asociacijos veiklos
sritis – mokyklų bibliotekininkų ben
druomenės telkimas. Dažniausiai ugdymo
įstaigų bibliotekose dirba tik vienas ar du
darbuotojai, todėl iškyla poreikis pasitarti
su kolegomis, pasidalyti gerąja patirtimi
bei apsvarstyti profesinius klausimus.
Ko tikitės iš Bibliotekų metų?
Viliamės, kad Švietimo ir mokslo mi
nisterija (ŠMM) kreips daugiau dėmesio,
kaip spręsti mokyklų bibliotekų proble
mas bei skatinti mokinių skaitymą.
Itin svarbus visos ugdymo įstaigos ben
druomenės, direktoriaus, ŠMM požiūris
į mokyklos biblioteką. Tikimės, jog šiais
metais visi suvoks, kad tik susitelkę ga
lime sureikšminti mokyklos bibliotekos,
kaip vienos iš ugdymo grandžių, vaidme
nį. Žinoma, reikia ir pačių bibliotekinin
kų noro bei aktyvumo. Bibliotekų metai

praeis, bet investicija į ateitį ir augantį
skaitytoją bus reikšminga dar ilgai.

Kokios naujovės mokyklų bibliote
kose pasiteisino?
Mokyklų bibliotekos – labai savitos,
nes jos veikia ugdymo įstaigose. Svar
biausias bibliotekininko vaidmuo – pa
dėti mokytojams ir mokiniams įgyven
dinti ugdymo įstaigos keliamus tikslus.
Sėkmingai dirba ir yra naudingos savo
mokyklos bendruomenei tos bibliotekos,
kurių darbuotojai aktyviai dalyvauja ug
dymo procese, skatina mokinius skaityti,
ugdo informacinius gebėjimus ir kritinį
mąstymą. Bibliotekininkai ieško naujų
bendradarbiavimo su mokytojais formų,
patys inicijuoja ir įgyvendina skaitymo
skatinimo projektus bei kitas idėjas, pasi
telkę medijas su mokiniais vykdo įvairias
kūrybines veiklas, dalyvauja projektuose.
Skaitytojų aptarnavimo kokybę, in
formacijos paiešką pagerino mokyklose
įdiegtos informacinės sistemos (MOBIS,
TAMO ir kt.).
Kokie svarbiausi nuveikti darbai?
LMBDA atstovai dalyvavo Kultūros
ministerijos organizuotoje darbo grupės
veikloje rengiant Bibliotekų plėtros gaires
2014–2020 m., taip pat nagrinėjant mo
kyklų bibliotekų problemas. Jie atstovauja
mokyklų bibliotekoms Lietuvos bibliote
kų tarybos posėdžiuose. 2015 m. birželį
Jonavos Raimundo Samulevičiaus pro
gimnazijoje vyko respublikinė mokyklų
bibliotekininkų konferencija „Mokyklos
biblioteka – iššūkių švietimui kontekste“.
Joje dalyvavo 115 mokyklų, profesinio
rengimo centrų, profesinio mokymo įstai
gų bibliotekininkų iš 22 savivaldybių.
Konferenciją organizavo LMBDA bei
Jonavos savivaldybės švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus darbuotojai. Asociacijos
narės Žanetos Pratusevičienės dėka nuolat
atnaujinamas mokyklų bibliotekų tinkla
raštis www.inmedio.jimdo.com.
Ką asociacija daro dėl mokyklos bib
liotekininko kaip pedagogo pareigybės
pripažinimo?
LMBDA keletą kartų kreipėsi į ŠMM,
susitiko su viceministrėmis Genoveita
Krasauskiene bei Natalja Istomina. Da
lyvavome Lietuvos savivaldybių asocia
cijos (LSA) Švietimo ir kultūros komiteto
posėdyje – čia svarstytas mokyklų bib
liotekų veiklos teisinio reglamentavimo
klausimas. Lietuvos mokyklų bibliotekų
darbuotojų asociacijos iniciatyva LSA
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prašė Kultūros bei Švietimo ir mokslo
ministerijų sudaryti tarpžinybinę darbo
grupę bei įtraukti suinteresuotus asmenis.
Kreipėmės į tuometinę LR Seimo Švieti
mo, mokslo ir kultūros reikalų komiteto
pirmininkę Audronę Pitrėnienę bei daly
vavome šio komiteto posėdyje: svarstytas
klausimas „Dėl mokyklų bibliotekų teisi
nio reglamentavimo“ ir nutarta sudaryti
darbo grupę, į kurią įeitų ŠMM ir Kultūros
ministerijos atstovai bei spręstų įsisenėju
sias mokyklų bibliotekų problemas.
Respublikinėje konferencijoje „Mo
kyklos biblioteka – iššūkių švietimui
kontekste“ ugdymo įstaigų bibliotekinin
kai priėmė rezoliuciją, kurioje sakoma:
„Šiuolaikinis mokymas, paremtas įvai
riais informaciniais ištekliais, pastan
gomis sudominti mokinį ir jam padėti
siekiant geresnių mokymosi rezultatų,
peržengia tradicinės klasės ribas. Mokyk
los biblioteka yra jungiamoji grandis tarp
mokytojo ir mokinio, padedanti stiprinti
partnerysčių galimybes, skatinti gebėjimą
ir nusiteikimą mokytis.
Padėti besimokančiajam mokytis yra
svarbiausias ugdymo įstaigos bibliotekos
prioritetas. Atsižvelgdami į tai, konferen
cijos dalyviai patvirtina, kad mokyklos
bibliotekos veikla gali būti reikšmingesnė
ir vertingesnė šalies švietimui, tačiau tam
reikalingi esminiai pokyčiai: politiniu ir
teisiniu lygmeniu pripažinti mokyklos
bibliotekos, kaip mokymosi skatintojo, pa
galbos mokiniui, vaidmenį; pakeisti teisinį
reguliavimą dėl mokyklos bibliotekininko
statuso – pripažinti pedagoginiu darbuo
toju (pvz., bibliotekos mokytoju); būtini
teisės aktai, reglamentuojantys mokyklos
bibliotekos veiklą; Švietimo ir mokslo
ministerijoje, savivaldybėse paskirti atsa
kingus specialistus, prižiūrinčius mokyklų
bibliotekų veiklą; reikalinga sisteminga
ir nuosekli mokyklų bibliotekininkų kva
lifikacijos tobulinimo bei šalies lygmeniu
vieninga mokyklų bibliotekininkų kompe
tencijos tobulinimo ir motyvacijos skati
nimo sistema (atestacija).“

Kaip nuo LMBDA įkūrimo (2013 m.
rudens) plėtėsi asociacijos veikla, augo
narių skaičius?
LMBDA steigiamajame susirinkime
dalyvavo apie 30 mokyklų biblioteki
ninkų. Šiuo metu asociacijoje yra apie
180 mokyklų bibliotekininkų iš 31 sa
vivaldybės. Kai kuriose savivaldybėse
susiformavo LMBDA skyriai.
Parengė Dovilė Šileikytė

Jono Karolio nuotr.

Bibliotekų DARBAI

Kalbiname švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės padėkomis pagerbtas mokyklų bibliotekininkes.

Skaitymo iššūkis per žaidimą

Jon av os Raim und o Sam ul ev ič iaus
progimnazijos bibliotekininkė Laura Kra
sauskienė, remdamasi užsienio mokyklų
bibliotekų patirtimi, mokiniams paruošė
žaidimą „Bingo“ – jį sudaro lentelė su 24
skaitymo iššūkiais. Dalyviai gali rinktis
iš trijų kategorijų: „Pradedantysis“, „Pa
žengęs“ ir „Ekspertas“. Pradedantieji
skaitytojai turi pasirinkti ir užpildyti vieną
eilutę, pažengę – visas išorines lentelės ei
lutes, o ekspertai – visą lentelę. Žaidimas
stabdomas, kai savo kategorijos langelius
užpildo pirmasis žaidėjas. Už kiekvieną
perskaitytą knygą reikia atsiskaityti bib
liotekininkei.
„Aš visada siekiu naujų ir originalių
dalykų, kurie sudomintų vaikus. Kad jie
patys, neskatinami mokytojų ar biblioteki
ninkų, norėtų skaityti. „Bingo“ mokyklos
bibliotekoje žaidėme praėjusiais mokslo

metais. Dabar darome pertrauką, kad
nenusibostų, o kitais metais būtinai kar
tosime pakeitę užduotis. Žaidimą pritai
kėme 5–8 klasių mokiniams, bet netrukus
turėjome sukurti kitą, lengvesnį variantą
pradinukams, nes sulaukėme didelio jų
susidomėjimo. Paprastai aktyviausi skai
tytojai yra 1–6 klasių mokiniai, o vyres
nieji skaito mažiau. Kiekvienais mokslo
metais per Tarptautinei vaikų knygos
dienai skirtus renginius renkame knygų
karalius ir kitus aktyviai skaitančius moki
nius. Džiugu, kad pernai tokių 7–8 klasių
vaikų buvo daug daugiau negu įprastai,
vadinasi, sumanymas sėkmingas ir efek
tyvus“, – patirtimi dalijosi bibliotekininkė
L. Krasauskienė. Aišku, žinant, kad bus
prizų, žaisti smagiau, todėl biblioteka
ieško rėmėjų, kurie kuo nors pradžiugintų
laimėtojus (kad ir bilietais į kiną).

Mokytojo ir bibliotekininko bendradarbiavimas

Ministrės padėką gavo ir Telšių „Atža
lyno“ pagrindinės mokyklos bibliotekos
vedėja Aušra Vaičiulienė. Apie šios ug
dymo įstaigos pedagogo ir biblioteki
ninko bendradarbiavimą respublikinėje
konferencijoje „XXI a. mokyklų biblio
teka: iššūkiai, galimybės, perspektyvos“
pasakojo lietuvių kalbos mokytoja Jūratė
Šliažienė. Organizuodami formalųjį ug

dymą mokytojai ir bibliotekos vedėja
nuos ekl iai bend rad arb iauj a – moksl o
metų ar pusmečio pradžioje tariasi dėl
integracijos. Planuodami dėstomo da
lyko mokymosi uždavinius ir veiklas,
numatydami, kad pamokas ves bibliote
koje, pedagogai tai iš anksto suderina su
vedėja. Dažniausios bendradarbiavimo
formos – netradicinės ar integruotos pa
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mokos, įvairūs užsiėmimai. Bibliotekoje
juos (ar dalį jų) veda pradinių klasių, da
lyko mokytojas ir / ar bibliotekos vedėja
A. Vaičiulienė: švenčiami žymių kalbinin
kų ar rašytojų jubiliejai, minimos kultūrai
ir švietimui svarbios datos. Tradiciškai
mokslo metų viduryje, kai jau išmoksta
skaityti, bibliotekoje apsilanko ir pirmą
sias knygeles išsirenka pirmokai. Pernai

3–4 klasių mokiniams vyko netradicinės
skaitymo pamokos, per kurias ugdytiniai
su mokytoja ir bibliotekos vedėja pristatė
knygas vaikams, pretenduojančias gauti
nominaciją „Metų knygos rinkimuose“.
Penktokai mokslo metų pabaigoje aptarė
savarankiškai perskaitytus kūrinius, pristatė literatūrinius bandymus, o šeštokai
pirmieji išbandė naujus anglų kalbos žo

dynus, mokėsi jais naudotis ir kūrė kalė
dinius sveikinimus. Taip pat bibliotekoje
mokiniai minėjo kalbininko Kazimiero
Būgos 135-ąsias gimimo metines ir Spau
dos atgavimo, kalbos ir kultūros dieną.
Mokinių savarankiškumas, kūrybišku
mas bei kitos kompetencijos ugdomos ir
po pamokų ar per pertraukas – bibliote

kininkė Dalia Krauzienė ir mokytojos
organizuoja įvairias akcijas, šventes. Tai
ir pačių sumanyti renginiai (akcija „Tapk
knygnešiu, padovanok knygą, kurią per
skaitei, kitam“, Tarptautinės vaikų knygos
dienos minėjimas, įvairios parodos, susi
tikimai su rašytojais) ir visoje Lietuvoje
kasmet vykstantys „Metų knygos rinki
mai“, „Knygų Kalėdos“.

Asmenukė
su knyga

met – planuojama konferencija Kaune, į
kurią bus pakviesti atstovai iš aplankytų
įstaigų. Paklausta, su kokiomis proble
momis susiduria mokyklų bibliotekos,
V. Gudelienė atsakė, kad pasitaiko at
vejų, kai būna sunku suderinti Kultūros
bei Švietimo ir mokslo ministerijų nu
rodymus, nes šios bibliotekos priklauso
joms abiem. Bibliotekų metais ji tikisi
dėmesio iš žiniasklaidos, televizijos ir,
be abejo, turi ne vieną idėją. Tai išvykos
į Vilniuje vykstančias studijų ir knygų
muges, ekskursija į Jono Basanavičiaus
gimtinę, parodos, skirtos paminėti žino
mų autorių gimimo metines. Bibliotekoje
suplanuota daugybė renginių: diskusija
„Pozityvios nuotaikos receptai knygose,

skirtose paaugliams“ (vedėjas dr. Kęstutis
Urba), popietė „Rašytojo autografas“ su
Sauliumi Šalteniu, mokinių ir mokytojų
literatūros teorinė-praktinė konferencija
„Laiko ženklai“ ir kt. Įstaigoje numatyti
net aštuoni konkursai, be įprastų rašinių
bei recenzijų mokiniai galės tarpusavyje
varžytis ir kurti filmus „Biblioteka, litera
tūra ir aš“, dalyvauti konkurse „Užfiksuok
mėgstamą knygą asmenukėje“. Pernai
gimnazijos bibliotekoje buvo paminėta
Kovo 11-oji, kartu su Utenos kraštotyros
muziejaus darbuotoja Brone Juknevičiene
prisiminti knygnešiai, mokiniai lankėsi
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute,
Valdovų rūmuose, Vilniaus universiteto
bibliotekoje.

Dar vien a akt yv i bibl iot ek in ink ė –
Uten os Adolf o Šap ok os gimn az ij os
bibliotekos vedėja Vida Gudelienė (apie
jos darbus bene dažniausiai rašyta „Švie
timo naujienose“). Bibliotekoje ji dirba
36-erius met us, mėgst a bend raut i su
jaunais žmonėmis, jiems padėti, vykdy
ti įvairias veiklas. Pernai su kolegėmis
vedėja lankėsi Daugpilio bibliotekose,
o užs im ezg us i draug yst ė tęs is ir šie

Skuodo
Pranciškaus Žadeikio
gimnazijos bibliotekoje

Biblioteka užima 170 kv. m plotą, turi dvi erdvias skai
tyklas. Knygų fondą sudaro 15 444 dokumentai, užsakomi
ir tvarkomi vadovėliai, o nuo 2008 m. sausio gimnazijos
bibliotekoje įdiegta Lietuvos integralios bibliotekų infor
macijos sistema (LIBIS).
Kalbiname skaityklos vedėją Donatą Žvaginį, pavadavu
sį susirgusią bibliotekos vedėją Danutę Pakulienę, kuriai
praėjusių metų pabaigoje už aktyvią veiklą dėkojo švietimo
ir mokslo ministrė.
Donatai, į Bibliotekų metus mes visi
įžengėme su darbais, nudirbtais pernai
ir užpernai. Su pernykštėmis viltimis ir,
ko gero, nedrąsiomis svajonėmis, kad
su knyga augantis žmogus iš tiesų auga.
Kokiomis veiklomis gali pasigirti Jūsų
gimnazijos biblioteka?
Girtis nenorime, dirbame, ką reikia, ką
galime. Darome viską, kad kiekvienas,
atėjęs į biblioteką, apsilankęs skaitykloje,
ne tik rastų norimą leidinį, siekiame, kad
biblioteka padėtų mokytis ir mokyti, pra
turtintų laisvalaikį. Ateina ir tokių, kurie

Kai skaitykloje nebetelpa renginio dalyviai

nori tik pabendrauti, kultūringai praleisti
laisvą pamoką, o kartais tenka suteikti ir
moralinę, psichologinę pagalbą. Tad esa
me ne tik leidinių išdavimo punktas, bet
ir savotiška psichologinė tarnyba.
Galima būtų minėti parodas, renginius,
pokalbius, bet aš išskirčiau dvi pagrindi
nes gimnazijos bibliotekos darbo kryptis:
greitas ir kokybiškas aptarnavimas bei
šiltas bendravimas, leidžiantis kiekvienam
lankytojui rasti savo erdvę tarp knygų.
Juk vien būti tokioje aplinkoje jau šį tą
žmogui reiškia.
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Kas galėtų sudvejoti... Vakaras bib
liotekoje su knygomis – laiko ženklais –
ne sykį yra persikėlęs į literatūrą, kad
šios įstaigos aura gyventų ir kitose erd
vėse, kad knyga nesentų, nesusidėvėtų,
o taptų brandesnė. Interneto svetainėje
mačiau informaciją, jog dėkojate už
dovanotas knygas, kurių bibliotekai
labai reikėjo... Ar dažnai tenka prašyti
dovanų?
Deja, tenka prašyti ne tik knygų, bet ir
kitokios pagalbos rengiant vieną ar kitą
renginį. O labiausiai trūksta programinių

Perskaitytų knygų pristatymas skaitykloje

(mokiniams privalomų) knygų, nes jų
prireikia keliasdešimčiai mokinių vienu
metu. Žinoma, ir naujausios literatūros:
tiek metodinės, tiek grožinės. Kasmet
spaudai ir keliolikai knygų gauname lėšų
iš Skuodo Romualdo Granausko viešo
sios bibliotekos. Gimnazija finansuoja
vadovėlių užsakymus, tačiau labai ribotai.
Tai ir viskas. Tad ir tenka prašyti.
Jau tapo tradicija per akciją „Knygų
Kalėdos“ prašyti ir gauti šiek tiek knygų.
Deja, dauguma jų senos, ypač šiemet su
rinktos parduotuvėje „IKI“. Gal kažkada
ir buvo labai reikalingos, tačiau dabar
skaitytojų (bent jau mūsų bibliotekos)
nebedomina. Tad ačiū, bet... Dėkojame vi
siems dovanojusiems ir dovanosiantiems
knygas mokyklos bibliotekai. O ypač
esame dėkingi gimnazijos darbuotojams
ir mokiniams, kurie paaukojo šiek tiek
pinigėlių, o mes už juos nupirkome tikrai
reikalingų naujų, gerų knygų. Tokių, ku
rios neguli metų metais lentynose.
Norėdami prasimanyti naujausių lei
dinių dalyvaujame įvairiuose konkur
suose. Spalį dalyvavome „Metų knygos
rink im uose 2015“, tad dab ar tur im e
geriausias penkias 2015 m. paaugliams
skirtas knygeles. O kur gauti vyresniems?
Galima dalyvauti tik vienos amžiaus gru
pės konkurse. Ir tai ne veltui – už viską
reikės atidirbti.
Taip ir gyvename... Gerai, kad bent
gyv en am e ir kad kart ais kalb am e
taip, kaip Jūs dabar. Skuodo knygyne

anksčiau buvo galima rasti gerų knygų
iš asmeninių bibliotekų. Kartais net su
autografais. Kažkam jos tapo nebe
reikalingos. Bet kalbėkime apie dva
sinį peną. Ar labai aktualus skaitymo
skatinimas Jūsų gimnazijoje? Kaip tai
darote? O rezultatas? Nežinau, kodėl
klausiu apie rezultatą. Jo niekas nežino.
Skaitymas dabar – problema. Daugybė
žmonių baidosi knygos. Kompiuteris, in
ternetas... Jeigu ir skaito, tai SMS žinutes.
Esame gimnazija, tad reikia skaityti. Nori
nenori. Čia ir prasideda anekdotai. Ateina
į biblioteką devintokas ir sako:
– Duokite man kokią nors knygą.
Klausiame, kokias mėgsta, siūlome –
netinka.
– Man reikia 200 puslapių...
Ne kūrinio reikia, o 200 puslapių ir nė
vienu daugiau.
Kasmet devintų klasių mokinius pasi
kviečiame į biblioteką ir organizuojame
vaizd žią pam ok ą, paa išk in am e, ką ir
kaip skaityti, kaip elgtis bibliotekoje,
skaitykloje, kur ir ko ieškoti. Reklamuo
jame turimas ir naujai gautas knygas per
gimnazijos televiziją (vestibiulyje). Mo
kykloje vyksta jau tradicinis perskaitytų
knygų pristatymo konkursas. Užpernai
ėmėmės iniciatyvos, kad šis konkursas
tapt ų raj on in is, tam prit ar ė ir pad ėj o
Skuodo švietimo skyrius. Sumanymo tiks
las – skatinti mokinius domėtis literatūra,
kelti skaitymo prestižą, ugdyti gebėjimą
suvokti ir vertinti kūrinius, gilinti viešo
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kalbėjimo įgūdžius, puoselėti kūrybišku
mą, originalumą.
O kad tai buvo tikra, galite įsitikinti
interneto puslapyje http://youtu.be/
7abgsVgxM8w. Čia ras it e 2014 m.
Skuodo rajono perskaitytų knygų pristatymo šventės akimirkas.
Donatai, kaip manote, ko labiausiai
stinga mokyklų bibliotekoms? Klausi
mas dviprasmiškas...
Lėšų geroms knygoms. O geros būtų
tos, kurios reikalingos konkrečios biblio
tekos skaitytojams.

Ko tikitės iš Bibliotekų metų?
Dėm es io bibl iot ek oms bei gil esn io
bibliotekininkų darbo supratimo ir įver
tinimo. Visapusiško.
Ar proginių metų tema atsispindės
Jūsų gimnazijos bibliotekos veikloje?
Taip. Planuojame paruošti stendą apie
mokyklos biblioteką, jos veiklą, norime
surengti konkursą „Ką žinai apie bibliote
ką?“, metų pabaigoje žadame organizuoti
popietę „Diena bibliotekoje“. Aktyviai
dalyvausime gimnazijos ir Skuodo miesto
renginiuose.
Didžiausios Jums sėkmės. Ir tegul
Jūsų bibliotekos šviesulėlis nenustoja
šildyti.
D. Žvaginį kalbino
Zina RIMGAILIENĖ

Laiškai iš mokyklų bibliotekų

Lietuvių kalbos pamoka
Elektrėnų viešojoje bibliotekoje

zicijomis, Vaikų ir jaunimo aptarnavimo
skyriumi, pasitelkę savitarnos įrenginį
išbandė knygų išdavimo ir grąžinimo
galimybes. Dauguma jų stebėjosi, kokia
erdvi ir šiuolaikiška šiais laikais gali būti
biblioteka. Laura savo rašinyje apie šią ke
lionę teigė, jog tai buvo pati moderniausia
bei didžiausia jos aplankyta biblioteka.
Vis tik didžiausią įspūdį mokiniams
paliko vaikų „Saviraiškos erdvė“, kurioje
susipažino su trimačiais objektais, išbandė
interaktyviojo stalo teikiamas galimybes:
edukacinius žaidimus, tinkančius moky
tis įvairių dalykų, tapybos ant vandens
techniką ebru, padėjusią išreikšti savo
nuotaiką. Vėliau mokiniai rašė pasakoji
mą apie kelionę į biblioteką, mokykloje
surengta piešinių ant vandens paroda,
kuria grožėjosi visa įstaigos bendruome
nė. Anot Girmantės, „kiekvienas galėjo
pasijusti menininku, nes negražių piešinių
ant vandens nebūna“.

Vaikų ir jaunimo „Saviraiškos erdvėje“

Nuoširdžiai dėkojame bibliotekos di
rektorei Genei Dapkevičienei ir visam
šauniam bei be galo paslaugiam jos ko
lektyvui už įdomią ekskursiją, kultūros bei
meno puoselėjimą, už paprastą ir nuoširdų
žmogiškumą. Tikime, jog su šiuolaikinės
bibliotekos teikiamomis galimybėmis su
sipažinę mokiniai čia sugrįš dar ne kartą.

Planuodamas savo veiklą ir ruošda
mas is pam ok oms mok yt oj as kask art
apmąsto, ką daryti, kad mokiniai patirtų
mokymosi džiaugsmą, ieško būdų, kaip
sužadinti jų motyvaciją ir ugdyti mokėji
mo mokytis kompetenciją (tokią svarbią
šiuolaikiniame greitai kintančiame pasau
lyje) bei kūrybiškumą.
Vis dažniau pabrėžiama mokymo(si)
įvairiose edukacinėse erdvėse nauda –
bendruosiuose ugdymo planuose numaty
ta dalį pamokų organizuoti už mokyklos
ribų. Ugdymas gali vykti muziejuose, me
no galerijose, gamtoje, istorinėse vietose,
saugomų teritorijų lankytojų centruose,

įvairiose įstaigose, organizacijose ir kitose
mokymuisi tinkamose aplinkose.
Šiuolaikinis mokinys, puikiai įvaldęs
išmaniąs ias technologijas, vis rečiau į
rankas paima knygą, tad neatsitiktinai
vasario viduryje Kietaviškių pagrindinės
mokyklos šeštokams ir septintokams buvo
surengta mokomoji-pažintinė ekskursija į
Elektrėnų savivaldybės viešąją biblioteką.
Šią išvyką organizavau aš, lietuvių kal
bos mokytoja Ramunė Matonienė, kartu
vyko socialinė pedagogė bei septintokų
auklėtoja Justina Ivanovaitė. Mokiniai
susipažino su bibliotekoje esančiomis
skaityklomis, renginių sale, parodų ekspo

Ramunė MATONIENĖ
Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-klos
lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Užpalių vaikai skaito knygas

Utenos r. Užpalių gimnazija, siekdama
išugdyti aktyvią, atsakingą, savikritišką ir
savarankišką asmenybę, itin daug dėme
sio skiria mokinių požiūriui į skaitymą
formuoti. Kad skaitymas yra vienas iš
pagrindinių savarankiško ugdymosi bū
dų, sutaria tiek mokslininkai, tiek peda
gogai. Ieškant vaiko kontakto su knyga,
tų vienintelių, patikimų ir pritraukiančių
metodų, išbandomi įvairūs būdai tiek per
pamokas, tiek popamokinių užsiėmimų
metu. Bene didžiausią vaidmenį čia at
lieka biblioteka – ne tik duodama knygą,
bet ir įvairiausiomis veiklomis skatindama
bei kviesdama skaityti.
Mūsų galimybės pasiūlyti mokiniams
kuo įvairesnių veiklų smarkiai išsiplėtė,
kai iš Kultūros rėmimo fondo gavome
fin ans av im ą pat eikt iems proj ekt ams.
2014 m. įgyvendinome projektą „Knyga
Užpalių paauglių rankose“: vyko susitiki
mai su rašytoju Vytautu V. Landsbergiu,
dailininke Sigute Ach, rašytoja, aktore

Birute Mar, mokiniai pabuvojo Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo biblio
tekoje. Šiemet vykdėme projektą „Už
palių vaikai skaito lietuviškas knygas“.
Sumanymo tikslas – stiprinti Užpalių
gimnazijos mokinių skaitymo įgūdžius,
įtraukti tėvus ir kūrėjus, sudaryti kūry
binės saviraiškos galimybes, populiarinti
lietuvių autorių kūrinius.
Gimnazistai jau keletą metų dalyvau
ja nac ion al in iuos e tyr im uos e, atl iek a
standartizuotus testus, o gauti rezultatai
atskleidžia, kad mokinių, kurių namuo
se yra 100 ir daugiau knygų, pasiekimai
yra geresni. Jei šeimoje skaitymo veiklai
skiriama nemažai dėmesio, vaikas geriau
mokosi, sklandžiau dėsto mintis, jo fanta
zija labiau išlavėjusi. Tad nusprendėme į
projekto veiklas įtraukti ir tėvus. Jau dabar
bibliotekoje veikia lietuvių autorių knygų
paroda „Jas skaitė mano tėvai“, vyksta
fotografijų konkursas „Mano skaitanti
šeima“, mokiniai skaito savo tėvų vaikys
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tės knygas, jas aptaria, klausosi garsinių
skaitymų.
Fotografijų parodos atidarymo renginy
je dalyviai stebės Utenos kultūros centro
Vaikų teatro studijos spektaklį pagal lie
tuvių autoriaus kūrinį. Vėliau numatytas
susitikimas su knygų iliustratore, rašytoju,
leidyklos „Nieko rimto“ atstovu, vyks jau
tradicinis „Knygų turgelis“: vaikai kartu
su tėvais pardavinės, dovanos ar keisis
knygomis iš savo namų bibliotekėlių.
Projekto dalyviai vyks į leidyklą-spaus
tuvę „Utenos Indra“, apsilankys Utenos
viešojoje bibliotekoje, pamatys šešėlių
teatrą. Jie galės dalyvauti mokymuose su
Nomeda Marčėnaite, pasakorių konkurse
bei džiaugtis nuotaikingu Vilniaus „Teat
riuko“ spektakliu.
Kaimo mokyklų galimybės pasiūlyti
savo ugdytiniams susitikti su rašytojais,
poetais, vykti į ekskursijas yra gana ri
botos dėl mažėjančio mokinių krepšelių
skaičiaus, tad Kultūros rėmimo fondo
siūlomi projektai mums lyg gelbėjimosi
ratas.
Rena ŠLIOGERIENĖ 
Vida JUŠKIENĖ
Bibliotekininkės

Pokalbis apie meilę vaikams ir knygoms

Apie bibliotekos veiklą, savo darbo
džiaugsmus ir kasdienybę kalbėjomės
su Vilniaus Taikos progimnazijos bib-
liotekos vedėja Jadvyga Tumas.
Kaip skatinate vaikus skaityti?
Dažniausiai skatiname skaityti per ren
ginius. Kasmet organizuojame Šiaurės ša
lių bibliotekų savaitės veiklas – vyksta ne
tik šių šalių autorių kūrybos skaitymai, bet
ir kiti užsiėmimai, pavyzdžiui, animacinių
filmų peržiūra, vaikai rašo laiškus Hanso
Christiano Anderseno pasakų herojams
ar piešia kūrinių iliustracijas. Dalyvavo
me iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vai
kams“ programoje „Skaitanti mokykla“,
jos metu kiekvieną dieną penktokai 20
minučių skaitydavo ikimokyklinukams ir
pradinukams, kurie patogiai įsitaisydavo
ant kilimo, jausdavosi kaip namie. Dar
vienas įdomus projektas – „Biblioteka
kuprinėje“: Loreta Sungailienė kiekvie
nai klasei padovanojo po kuprinę su 6
knygomis, kurias perskaičiusios turėjo
perduoti kitai klasei. Mokiniai dalyvauja
akcijoje „Metų knygos rinkimai“. Taip
pat vykdėme projektą „Skaitykime vai
kams“ – draugavome ir su Punsko (Len
kija) mokyklomis: vaikai skaitė knygas
iš kuprinių, aprašinėjo, kurios labiausiai
patiko, Punsko mokiniai lankėsi mūsų

įstaigoje. Per „Knygų Kalėdas“ mokyk
lai buvo surinkta 200 knygų, bet vaikai
jas bibliotekai dovanoja nuolat. Balandį
minime Tarptautinę vaikų knygos dieną.

Tokie renginiai pritraukia daugiau lankytojų. Kompiuterizuotas katalogas paro
do, kiek sulaukiame skaitytojų, kiek kny
gų kiekvienas mokinys ar klasė perskaito.
Iš diagramų matyti, kad aktyviausi yra
penktokai, o aštuntokai skaito mažiausiai,
apsiriboja privaloma literatūra.
Kartais sulaukiame svečių – be jau mi
nėtos L. Sungailienės ir Punsko mokinių,
mūsų įstaigoje lankėsi vienas iš labdaros
ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ stei
gėjų Ramūnas Karbauskis (fondo misija –
aprūpinti Lietuvos bibliotekas, mokyklas,
darželius geriausiomis lietuvių autorių
knygomis vaikams), vyko susitikimas su
rašytoja Ramune Savickyte.
Biblioteka taip pat įsitraukia į mokyklos
projektą „Etnografinė Lietuva“ – moki
niai ieško reikalingos medžiagos, tautosakos.
Ar jūsų renginiai vyksta tik mokyk
loje?
Ne, miel ai vykst am e į reng in ius ir
ekskursijas už mokyklos ribų. Bendra
darbiauju su lietuvių kalbos mokytojais,
tad kartu su mokiniais lankėmės Lietuvos

mokslų akademijos Vrublevskių biblio
tekoje, kur vyko lietuvių kalbos pamoka
netradicinėje erdvėje, o Vilniaus Adomo
Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje da
lyvavome skaitymo festivalyje ir eks
kursijoje, susipažinome su akliesiems ir
silpnaregiams skirtomis knygomis, para
šytomis Brailio raštu. Prezidentūroje vai
kai žiūrėjo teatro „Žalia varna“ edukacinį
spektaklį „Peliukas Antanas“. Taip pat
stengiamės supažindinti mokinius su įvai
riomis profesijomis – lankėmės klinikoje
„Kardiolita“, kur specialistai pasakojo
apie savo darbą, rodė naujausią medicinos
techniką. Mūsų septintokai dalyvavo Vil
niaus universitete vykusiame Bibliotekų
metų atidarymo renginyje – jiems tai buvo
nauja patirtis: mokykloje lankėsi renginio
režisierė, vaikai savaitę repetavo, rengėsi
savo pasirodymui.
Ar mokiniai noriai įsitraukia į veik
las? Gal patys siūlo idėjas?
Be vaikų nieko nepadarytume – jie ir
padeda, ir veda renginius, kartais pateikia
ir savo idėjų. Pavyzdžiui, artėjant Tarptau
tinei vaikų knygos dienai aktyvūs penktų
klasių mokiniai vos išgirdę temą parašė
scenarijų, pradėjo viską organizuoti. Prieš
Kalėdas mane maloniai nustebino penk
tokai: paruošė arbatos, sausainių, dainavo
bei vaidino. O per atostogas buvo liūdna,

Vilniaus Taikos prog-jos septintokai Bibliotekų metų
atidarymo renginyje Vilniaus universitete
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B. Urmanaitė ir B. Sortlandas

trūko vaikų klegesio. Stengiuosi kiekvie
ną priimti draugiškai, nebarti, jei ką nors
daro ne taip, o patarti ir padėti. Kasdien
per dvi ilgąsias pertraukas biblioteka tie
siog ūžia nuo vaikų klegesio: kas guli, kas
ruošia namų darbus, kas naršo internete,
kas ieško knygų.
Kodėl pasirinkote šią profesiją? Kas
svarbu mokyklos bibliotekininkui?
Čia mano duona, gal Dievo duota...
Aš myliu vaikus, o jie mane. Kai dar
pati mokiausi, visada eidama Gedimino
prospektu turėdavau užsukti į Martyno
Mažvydo biblioteką: paimdavau knygą,
sėdėdavau, man patikdavo ten tvyranti
atmosfera. Mokyklos bibliotekininkas
yra ir padėjėjas, ir psichologas, ir infor
macijos teikėjas. Jis stengiasi, kad mo
kinys išeitų su knyga, laimingas. Mano
tikslas – skatinti vaikus skaityti ir pačiai
tobulėti.
Šiuo met u mok aus i komp iut er in io
raštingumo pagrindų, važiuosiu į Kauną
laikyti egzamino, kad gaučiau Europos
kompiuterio vartotojo pažymėjimą. Vai
kai prašo pagalbos ne tik dėl knygų, bet
ir klausia, kaip rašyti referatus. Dabar tam
jiems reikalingas kompiuteris, internetas,
todėl ir mes mokomės dirbti su naujausio
mis technologijomis. Nepaprastai džiau
gėmės, kai mūsų biblioteką modernizavo
ir atnaujino, gavome kompiuterius.

Nuo idėjos iki knygos
Žiemos pabaigoje Vilniaus Taikos pro
gimnazijos knygų mylėtojai džiaugėsi
neeiliniu įvykiu – mokyklos bibliotekoje
svečiavosi norvegų rašytojas Bjørnas
Sortlandas, jį atlydėjo Šiaurės ministrų

tarybos biuro Lietuvoje patarėja kultūros
ir švietimo klausimais Brigita Urmanaitė.
Renginys vyko anglų kalba.
Rašytojas mokiniams pasakojo, kad yra
parašęs 54 knygas ir dauguma jų skirtos
vaikams ar jaunimui. Jis gyvai pristatė
savo kasdienį darbą: „Rašančiajam svar
biausia yra idėja, ją įvykdyti tereikia ra
šiklio ir popieriaus. Taigi aš renku idėjas,
stebiu žmones, kalbuosi su jais, beveik
kas valandą pamatau kažką įdomaus,
visa tai pasižymiu, kad nepamirščiau ir,
galbūt, vieną dieną panaudočiau. Rašau
senu kompiuteriu, kad manęs neblaškytų
internetas.“ Vėliau rankraštis yra siun
čiamas leidėjui, kuris gali pasakyti „ne“
ir knygos neleisti arba prašyti autoriaus,
kad tekstą pakoreguotų. Kadangi pirmas
įspūdis apie knygą susidaro iš viršelio, tad
reikia dailininko, dizainerio. „Įsivaizduok,
kad esi rašytojas, rašei knygą ketverius
metus. Kiek joje puslapių? Koks pava
dinimas?“, – paklausė svečias pirmoje
eilėje sėdinčio berniuko, taip į pasakojimą
įtraukdamas klausytojus.
Rašytojas, pasitelkęs konkretų pavyz
dį – vieną iš savo knygų mažiesiems
skaitytojams, nupasakojo, koks yra vai
kiškos knygos kūrimo procesas, rodė
iliustracijas. Kūrėjas „sumaišo“ įvairius
kasdienybėje ar per televiziją matytus ir
įsivaizduojamus reginius, prisiminimus,
idėjas. Visa tai persipina, išsiplečia ir
taip gimsta knyga, kuri vėliau gali tapti
filmu. Kaip atsitiko ir visame pasaulyje
žinomai knygų serijai „Haris Poteris“,
nors pirmoji dalis daugelio redaktorių
buvo atmesta. „Panašiai gimė ir mano
knygos „Minutė tiesos“ siužetas, – tęsė
B. Sortlandas. – Pažinojau oftalmologą, į
kurį kreipėsi rimta akių liga serganti mer
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gina, ir neturtingą vaikiną, kuris vesdavosi
paneles ne į kavines ar kiną, o į muziejus,
nes šie studentams buvo nemokami. Ma
no knygoje pagrindinė veikėja serga akių
liga, todėl, kol neapako, nori pamatyti gra
žiausias pasaulio vietas ir meno kūrinius.
Keliaudama ji sutinka vaikiną Jakobą, su
kuriuo kartu lankosi muziejuose, domisi
menu.“ Mokiniai galėjo pasiklausyti, kaip
autorius šį kūrinį skaito gimtąja kalba, o
vėliau išgirsti B. Urmanaitės skaitomą
lietuvišką vertimą.
Susitikimo pabaigoje B. Sortlandas
mokiniams patarė, kaip reikėtų rašyti.
„Nuo 12 metų svajojau tapti rašytoju, bet
nežinojau, kaip tai daryti. Pirmųjų mano
sukurtų istorijų intensyvumas įvairavo:
įtampa augdavo, vėliau nuslūgdavo, vėl
augdavo. Mokykloje rašant apie klasės
išvykas, kuriose nieko ypatingo nevyk
davo, reikėjo pasitelkti fantaziją, o aš jos
neturėjau, nuolat šokinėjau nuo vienos
minties prie kitos, – pasakojo rašytojas. –
Mano patarimas, kurį gavau iš vieno ra
šytojo, – istorijos intensyvumas visą laiką
turi augti, tad patį svarbiausią įvykį reikia
užrašyti pirmiausia, numatyti kūrinio pa
baigą, kad žinotum, kur link eiti.“ Iškėlę
rankas vaikai paskui rašytoją kartojo prie
saiką, pažadėjo rašydami rašinius „galvoti
apie pasakojimo pabaigą“.
Po renginio autorius pasidžiaugė, kad
vaikai gerai moka anglų kalbą, ilgai iš
laiko dėmesį, sakė, kad Norvegijos mo
kyklose nėra bibliotekų, tad maloniai nustebino žinia, jog jos yra visose Lietuvos
bendrojo ugdymo įstaigose. O mokyklos
atmosfera, mokinių šurmulys jam priminė
Norvegiją ir kitas aplankytas šalis.
Dovilė Šileikytė

Vieta, kurioje vaikams gera

Prieš metus duris atvėrė atsinaujinusi Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus
viešoji vaikų biblioteka. Ji įrengta pagal „Žinių sodo“ koncepciją ir jaukiomis erd
vėmis pasitinka įvairaus amžiaus vaikus: patiems mažiausiems skirta „Vaikystės
pieva“ (atžalas atlydėję tėvai jose ras knygų ir sau), truputį vyresniems – „Obely
nas“, o paaugliams – „Labirintas“. Informacijos skaitykloje „@vilys“ lankytojų laukia
dūzgiantys kompiuteriai, o erdvė „Po skliautu“ skirta renginiams. Apie juos ir kitas
bibliotekos veiklas „Švietimo naujienoms“ papasakojo vyriausioji bibliotekininkė
Odeta Maziliauskienė ir jos kolegė Giedrė Narbutaitė.
Bibliotekoje vykdomos šešios edukaci
nės programos. „Sveiki, štai ir aš“ skirta
pirmą kartą atėjusiems vaikams: galima
susipažindinti su įstaigos erdvėmis, taisyk
lėmis, sužinoti, kaip rezervuoti leidinius.
Šią programą dažnai renkasi mokyklų
grupės. „Žinių sodo takais“ – tai ekskursija
po biblioteką, įsikūrusią sename, turtingą
istoriją turinčiame pastate. „Nepraeikite
pro šalį – šen į pasakų šalį“ – vyksta gar
siniai skaitymai, atliekamos užduotys, o
programa „Knygų lobis“ skirta nuotykius
ir knygas mėgstantiems vaikams. Protmūšis
„Ar pažįsti Vilnių?“ puiki proga pasitikrinti
žinias apie sostinę, „Atgijusi knygutė“ su
dailininke Kristina Karvelyte kviečia piešti,
lipdyti ir kitaip išreikšti save. Kasdien nuo
15 iki 17 val. galima žaisti judriuosius žai
dimus „Xbox“ kompiuteriu – dainuoti su
žymiais atlikėjais, šokti ar žaisti krepšinį su
Nacionalinės krepšinio asociacijos žaidė
jais ir kitaip pramogauti, o bet kuriuo metu
išbandyti stalo ir kompiuterinius žaidimus,
ruošti namų darbus, prisėsti prie interneto

ar paimti į rankas planšetinį kompiuterį.
Čia vyksta ir profesionalių dailininkų, ir
vaikų darbų parodos, pernai rudenį tėvams
surengtas psichologijos paskaitų ciklas „Pa
žink savo vaiką“.

Atviras bendradarbiavimas

Bibliotekoje vaikai lankosi ir po vieną,
ir grupėmis – čia noriai lankosi darželių
„Vaikystės sodas“, „Taškius“, „Gudru
tis“ ugdytiniai su auklėtojomis, pasira
šyta bendradarbiavimo sutartis su Jono
Pauliaus II gimnazija, kurios mokiniai
pernai lietuvių ir originalo (lenkų) kal
bomis skaitė A. Mickevičiaus poeziją.
Projekte „Švęskime kosmose ir tvarte... su
Gendručiu Morkūnu“ dalyvavo Vilniaus
inžinerijos licėjaus, Vilniaus Žemynos bei
Vilniaus Balsių progimnazijų, Vilniaus
Jono Pauliaus II gimnazijos mokiniai.
Devintokė iš Žemynos gimnazijos bib
liotekoje lankėsi per mokyklos karjeros
dienas ir galėjo „pasimatuoti“ biblioteki
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ninkės profesiją. „Knygų Kalėdas“ pernai
čia šventė vaikų socialinės globos namų
„Gilė“ vaikai – taip siekta mažinti atskir
tį. O. Maziliauskienė gvildena skaitytojų
klubo idėją ir teigia, kad biblioteka mielai
priima savanorius (mokiniai čia gali atlikti
socialinę veiklą), yra atvira pasiūlymams,
gali suteikti erdvę įvairioms iniciatyvoms,
renginiams. Įstaigos darbuotojai mielai
bendradarbiauja su mokyklų biblioteko
mis, atvyksta į ugdymo įstaigas per pa
mokas ir veda užsiėmimus. Jie sudomina
jaunuosius skaitytojus ir bibliotekinin
kams parodo būdus, galinčius paskatinti
vaikus skaityti. Mokyklos biblioteka yra
per maža, dažnai neturi tokių galimybių
kaip viešoji biblioteka, todėl jos viena kitą
puikiai papildo.

Planai Bibliotekų metams

Bibl iot ek ų met ais A. Mick ev ič iaus
bibliotekos bendruomenė tikisi daugiau
dėmesio ir veiklos viešinimo. Kartais
žmonėms atrodo, kad bibliotekoje galima
tik pasiskolinti knygų ar naudotis interne
tu. Norisi žinią apie įvairias šios įstaigos
galimybes skleisti kuo plačiau, į biblio
teką sukviesti daugiau jaunų tėvų, kurie
rodytų vaikams pavyzdį, skatintų skaityti.
Šiemet kartu su Trakų rajono viešą
ja biblioteka planuojamos „Skaitymo
nakt ys“, jos e dėm es ys bus skir iam as
paauglių literatūrai, dalyvaus rašytoja
Kristina Gudonytė, galbūt prisijungs jau
noji kūrėja Vaiva Vasiliauskaitė. Vilniaus
regiono mokyklų bibliotekų specialistams
plan uoj am as sem in ar as apie gars in io
skaitymo naudą, šiuolaikinę sampratą bei

besikeičiančius vaikų skaitymo įpročius.
Edukacinės programos bus plečiamos ir
atnaujinamos.

Knygų lobis

Projektas „Knygų lobis“ – tai interneto
svetainė, orientacinės žaidynės (ko gero,
mėgst am iaus ia vaik ų veikl a) ir prot ų
mūšis. Šiuo metu galima rasti žaidimus
„Knygų lobis“, „Aštuonkojo spąstai“, „In
formacijos vandenynas“: jie skatina skai

tyti ir moko, kaip saugiai elgtis internete,
nepaskęsti informacijos vandenyne ir rasti
tai, ko ieškai. Pristatydamos šį projektą
bibliotekininkės lankėsi Vilniaus Taikos
progimnazijoje, darželiuose ir už Vilniaus
esančiose viešosiose bibliotekose. Vaikai
aktyviai dalyvavo veiklose ir džiaugėsi
prizais – skirtukais bei saldainiais. Viena
iš projekto kūrėjų G. Narbutaitė teigia,
kad kuriant ir įgyvendinant naujas idėjas
reikalingas kolegų palaikymas, komandi
nis darbas, taip pat svarbu dalytis patirti

Susitikimas Knygnešio dieną

Marijampolės savivaldybės švietimo
įstaigų bibliotekininkės kovo viduryje
rinkosi į Marijampolės „Šaltinio“ pagrin
dinės mokyklos bibliotekos darbuotojų
organizuotą susitikimą „Kelios vaizdo ir
garso akimirkos „Šaltinio“ pagrindinėje
mokykloje“. Iškilmių salėje viešnias su
tiko mokyklos bibliotekos vedėja Laimutė

Žmuidaitė ir direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Rima Baronienė. Sveikinimus
bibliotekininkėms perd av ė ir atv ykt i
negalėjusi Marijampolės savivaldybės
Švietimo skyriaus vyriausioji specialis
tė, kuruojanti bibliotekų veiklą, Angelė
Mikulienė. Susitikimo dalyvėms koncer
tavo mokyklos vokalinis-instrumentinis

mi. Bibliotekininkės nori perduoti savo
patirtį kolegoms, tad pasakoja, kaip rašyti
projektus, juos tęsti, kaip turint nedideles
lėšas nuveikti didelius darbus.
„Biblioteka – ne tik knygų saugykla
ar skolinimosi vieta, čia gali ateiti pa
bendrauti, pažaisti, pabūti vienas, bet
nesijausi vienišas“, – sako O. Maziliaus
kienė. Lankytojui svarbiausia rasti jaukią
aplinką, šilumą ir profesionalų darbuotoją,
galintį patarti.
Dovilė Šileik
 ytė

ansamblis „Miami Noise“, vadovaujamas
muzikos mokytojos Irenos Mečkauskai
tės, ir perkusininkas Aldas Belickas.
L. Žmuidaitė aprodė eksponuojamą
mok in ių darb ų par od ą „Knyg ų nam ų
šviesa“. Pasižvalgiusios po bibliotekos
ir informacinio centro erdves, dalyvės
tęsė susitikimą. Bibliotekininkė Aud
ronė Mykolaitienė pristatė pranešimą
apie informacinį centrą, o L. Žmuidaitė
papasakojo apie bibliotekos veiklas, iš
kurių didžiausią įspūdį paliko pamoka
apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį bei
integruotas ilgalaikis dailės ir bibliotekos
projektas „Pasaką skaitau, pasaką pie
šiu“. Šį sumanymą kartu su bibliotekos
ved ėj a vykd o dail ės mok yt oj a Lar is a
Miliauskienė.
Susitikimo pabaigoje paminėta Knyg
nešio diena – XIX a. Lietuvos istorijos
fen om en as. Kol eg ėms pad ov an oj om e
šeštos klasės mokinių pagamintus (padėjo
technologijų mokytoja Vilija Grinevi
čiūtė) knygų skirtukus. Jie buvo įdėti į
Marcelijaus Martinaičio, atėjusio, išėjusio
ir pažadėjusio sugrįžti, eilėraščių knygą
„Pareisiu su paukščiais“.
Laima VAIČIŪNIENĖ
Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų
bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė
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Priminimas apie konferenciją

Džiugu pranešti, kad mokyklų bibliotekininkai vėl turės progą gegužės 27 d. susitikti respub
likinėje konferencijoje „Skaitymas – kaip raktas į savarankišką ir kūrybinį mąstymą“ Kauno r.
Garliavos Jonučių gimnazijoje. Po pernai sėkmingai pavykusios konferencijos Jonavoje, šiemet
ją organizuoti sutiko Kauno rajono bibliotekininkės.
Daugiau informacijos www.inmedio.jimdo.com.

Mokyklų bibliotekų tinklaraščio inf.

Skaitymo skatinimas
Panevėžio rajono Velžio gimnazijoje

Gyvenimo tempas, technikos pasie
kimai suteikia vis naujesnių bei labiau
viliojančių pramogų. Jos stumia knygą
iš mokinių gyvenimo. Siekdami skatinti
atsakingai rinktis skaitomas knygas ir ug
dyti(s) skaitymo bei informacijos atrankos
gebėjimus, kartu su 3a klasės mokytoju
metodininku Jonu Marcinkevičiumi sukū
rėme skaitymo skatinimo modelį „Knyga
mane augina“. Tai mokinius įtraukė į skir
tingas veiklas: jie ne tik skaitė knygas ir
jas pristatinėjo savo bendraamžiams, bet
ir dalyvavo projekte „Augu skaitydamas“.
Nors pagrindinio prizo laimėti nepavyko,
bet visi gavo padėkas už draugišką ko
mandinį žaidimą.
Ruošdamiesi „Mažųjų knygų bičiulių

festivaliui“ mokiniai skaitė lietuvių au
torių knygas ir pastatė spektaklį „Nuo
pasaulio neteisybių mėgstu slėptis pa
sakoje“ (www.youtube.com/watch?v=
xYSOcH8R-Vo). Visi gavo dovanų net
po tris naujausias Nacionalinio vaikų
literatūros konkurso laureatų knygas.
Apibendrinus pirmąjį modelio „Knyga
man e aug in a“ etap ą, išr inkt i ger iaus i
skaitytojai: Saulė Speičytė, Dovas Mar
cinkevičius, Kasparas Antanaitis ir Goda
Vainoraitė. Tie, kuriems nepavyko laimėti
šiame etape, jau suskubo – vis dažniau
lankosi bibliotekoje ir laisvalaikiui ren
kasi knygas. Kitas etapas planuojamas
gegužės mėnesį Juozo Tumo-Vaižganto
ir knygnešių muziejuje Ustronėje. Daly

vauti renginyje bus kviečiami tik su knyga
draugaujantys mokiniai.
Vaikų knygelėse – begalė gyvenimų, jos
pasakoja apie gamtą, žmogaus ir gyvūnų
bendravimą. Čia visi gyvena po viena sau
le, toje pačioje žemėje. Bibliotekininkas
be mokytojo pagalbos nepadarytų nieko...
Kitas skaitymo skatinimo būdas – kū
rybinių darbų parodos. Pradinių klasių
vyresnioji mokytoja Aušra Kumer pasiūlė
4b klasės mokiniams kūrybiškai pristatyti
perskaitytus kūrinius. Vaikai iš popie
riaus gamino knygas, kuriose apibūdino
pagrindinį veikėją, užrašė savo mintis,
kuo kūrinėlis įdomus ir naudingas. Maža
paslaptis: į biblioteką atėjęs apžiūrėti savo
darbo, mokinys visada išeina išsirinkęs
knygą. Juk kiekvienas perskaitytas kūri
nys nuspalvina vaiko gyvenimą, atveria
praeities slėpinius.
Bibliotekos veikla nuolat keičiasi – at
siradus naujiems būdams bendrauti ir da
lytis informacija, turime prisitaikyti prie
savo skaitytojo ir tobulėti. Būtent todėl
buvo sukurtas Panevėžio r. Velžio gim
nazijos informacinio centro interneto pus
lapis www.vgbiblioteka.blogspot.com.
Čia galima rasti visą informaciją apie
vykstančius renginius, akcijas, parodas,
veiklas ir t. t.
Svarbu mokinius ne tik skatinti skaityti,
bet ir bendradarbiauti su tėveliais, moky
tojais ir taip įprasminti pagarbą knygai.
Visiems drauge reikia įtikinti vaiką, kad
šiuolaikiniam žmogui, nors ir turinčiam
moderniausius informacijos šaltinius,
knygų skaitymas suteikia daug malonu
mo, padeda ugdytis dvasines vertybes – to
negali jokie technikos stebuklai.
Dalia KUKENIENĖ
Panevėžio r. Velžio g-jos bibliotekosinformacinio centro vedėja
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Laiškai iš bibliotekų

Šiaulių mokiniai kūrė origamio vėliavą

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios
bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale organi
zuotos kūrybinės trimatės (3D) origamio
dirbt uv ės, skirt os Liet uv os valst yb ės
atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienoms paminėti.
Jau antrus metus „Šaltinėlio“ filialas da
lyvauja LR Prezidentės Dalios Grybaus
kaitės inicijuotoje akcijoje. Šiemet bib
lioteka nutarė suvienyti centrinės miesto
dalies mokyklų pradinukus ir kartu ori
gamio technika sukurti Lietuvos vėliavą.
Kūrybinėse dirbtuvėse kultūrinės-eduka
cinės veiklos specialistė Agnė Kemzūraitė
supažindino su kiniškuoju moduliniu bū
du, pradinukai lankstė trijų spalvų detalesmodulius ir viską sujungė į vieną kūrinį.
Per visą renginių ciklą „Aš tikrai myliu
Lietuvą“ bibliotekoje lankėsi 150 pradi
nukų iš šešių skirtingų klasių. Lietuvos
vėliavos gamybai buvo sunaudoti 125
spalvoto popieriaus lapai. Mokiniai paga
mino 1000 origamio detalių ir jas sujun
gė į vieną išskirtinį darbą – 3D vėliavą.
Edukacinės kūrybinės dirbtuvės truko nuo
vasario 2 d. iki kovo 9 d. Iš viso vyko šeši
susitikimai.

1000 detalių gamino 150 mokinių

Akc ij oj e dal yv av o Šiaul ių miest o
„Juventos“, Vinco Kudirkos ir Salduvės
progimnazijų, VšĮ „Živilės studijos“ bei
Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mo
kiniai. Baigiamajame renginyje jie ne tik
prisidėjo prie Lietuvos vėliavos gamybos,
bet ir Kovo 11-osios proga bibliotekos

Biblioteka – žmogaus dvasinių
vertybių lobynas

lankytojus bei darbuotojus nudžiugino
skambiais muzikiniais kūriniais. Tikimės,
jog ši akcija paskatino dar labiau branginti
savo gimtąją šalį.
Šiaulių miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos inf.

Kovo 10 d. Utenos Adolfo Šapokos
gimnazijoje vyko Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo dienos minėjimo bei
Bibliotekų metų atidarymo renginys. Į
šią šventę gimnazistus sukvietė istorijos
mokytojos Birutė Kairienė, Daiva Dū
dėnienė ir Jolita Baltuškienė. Bibliotekų
metus atidariusi bibliotekos vedėja Vida
Gudelienė už savo veiklą gavo mokinių
bei mokytojų padėkas. Tikimasi, jog tokie
renginiai padės geriau pažinti bibliotekoje
organizuojamas veiklas, paskatins labiau
domėtis literatūra ir skaityti. Šventėje
pristatyta ir mokinių darbų paroda „Pei
zažas kaligrafiškai“, taip pat prisiminti
A. Šapokos 110-osioms gimimo metinėms
skirti renginiai. Vienas iš jų – edukacinė
mokinių išvyka į LR Seimą ir Valdovų
rūmus. Šios kelionės dalyviai galėjo iš
arti susipažinti su istoriko, „Lietuvos
istorijos“ redaktoriaus A. Šapokos as
menine biblioteka, kurią pristatė buvusi
gimnazistė, gidė Irena Kaminskaitė. Ne
vienam mokiniui iškilo klausimas, kodėl
šio žymaus asmens biblioteka saugoma
Vilniaus Valdovų rūmuose, o ne jo vardu
pavadintoje gimnazijoje? Dešimtokės iš
sakė argumentus šia tema, pareikšti savo
nuomonę galėjo visi susirinkusieji.
Karolina BIELIAUSKAITĖ
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ĮDOMYBĖS MOKYKLŲ BIBLIOTEKOSE

Lietuviai –
aktyviausi

Mokyklų bibliotekos aktyviai dalyvau
ja įvairiuose Lietuvos ir tarptautiniuose
reng in iuos e. Šiaur ės šal ių bibl iot ek ų
savaitės vienija Šiaurės ir Baltijos šalių
įstaigas. Nors Lietuvos gyventojų skaičius
nėra pats didžiausias, tačiau pernai šiame
renginyje daugiausia užsiregistravusių
dalyvių buvo būtent iš mūsų krašto – 534
bibliotekos, antroje vietoje liko Švedija –
365, trečioje Latvija – 356.
Tą savaitę Tauragės „Šaltinio“ progim
nazija į svečius skaityti knygų ir dalyvauti
viktorinoje pasikvietė Žalgirių gimnazijos
mokinius. Antrokai ir penktokai rinkosi į
naktinius skaitymus „Troliai Šiaurėje“,
o vid urn akt į užd eg ė žvak ut ę raš yt o
joms: Tuvei Janson šiemet būtų sukakę
100, Astridai Lindgren – 110 metų. Ne
vienoje mokykloje vaikams buvo skirti
renginiai „Auštant“, o suaugusiesiems
„Temstant“: vyko skaitymai, diskusijos,
Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje tėvai
po skaitymų dekupažo technika gamino
dovanėles draugams. Alytaus Panemunės
pagrindinėje mokykloje trečiokai skaitė
netradicinėje erdvėje – mokyklos rūbinė
je, taip pat kaip daugelio kitų bibliotekų
lankytojai klausėsi skaitomos ištraukos
žvakių šviesoje. Be to, šios įstaigos mo
kiniai pernai prisijungė prie skaitymo
skatinimo akcijos „Nebūk besmegeniu –
skaityk!“ – pailgintos darbo dienos gru
pės vaikai su auklėtoja ir bibliotekininke
nulipdė sniego senių šeimą, kviečiančią
tapti bibliotekų skaitytojais. O mokyklos
darbuotojai dalyvavo skaitymuose ir dis
kusijoje „Žmogaus ir knygos santykis“.

Į biblioteką
ateina... šuo

Dalis mokyklų bibliotekų dalyvavo
projekto „Visa Lietuva skaito vaikams“
programoje „Skaitanti mokykla“: Šven
čionių pradinėje mokykloje rytais pir
mokams garsiai skaitė mamos, o Šiaulių
mokinukus skaityti kvietė... šunys. Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešosios bib
liotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Aldona Šiaulienė papasakojo apie vyk
dytą projektą „Į biblioteką ateina šuo“.
Jame dalyvavo Šiaulių miesto ir regiono
ugdymo įstaigos (Ragainės progimnazi
ja, Tėvo Benedikto Andruškos pradinė
mokykla, Vinco Kudirkos progimnazija
ir kt.).
Vaikų skaitymo seansai ir bendravi
mas su šunimis Plutu ir Pūga sulaukė itin
daug dėmesio. Mokiniai šunims skaitė
individualiai bei grupėmis ir klasėmis,
davė priesaiką neapleisti šio pomėgio.
Tokia veikla stiprina sunkiau skaitančių
vaikų motyvaciją, gerina jų įgūdžius.
Ragainės progimnazijos mokiniai šunims
rašė įdomius laiškus, kurie dabar saugomi
bibliotekoje. „Plutą suradome atsitiktinai.
Niufaundlandai labai ramūs, jie tinka
veikloms su vaikais. Kartais Plutą pava
duodavo jo sesė Pūga, kurios šeimininkė
gyvena Kužiuose. Trečias šuo – mūsų
darbuotojos Ingos bobteilų veislės kalė.
Klausydamiesi skaitomos knygos šunys
retk arč iais užm ieg a, o vaik ams lab ai
norisi juos paglostyti. Kartą mokiniai
pasidomėjo, kodėl Pluto akys raudonos,
o šeimininkė atsakė, kad ilgai plepa per
„Skype’ą“. Beveik visi tuo ir patikėjo“, –
pasakojo A. Šiaulienė.

  
Kai kurių miestų ar rajonų (Panevėžio ir
Jonavos rajonų, Alytaus miesto) mokyklų
bibliotekos, Kauno miesto mokyklų bib
liotekininkų metodinis būrelis, Vilniaus
regiono bibliotekos turi savo tinklaraš
čius. Taip savo veiklą viešina ir Biržų
„Aušros“ bei Jonučių vidurinės mokyklos,
Žygaičių gimnazija. Virtualiuose namuo
se pristatomi nauji leidiniai, rašoma apie
renginius mokyklos bibliotekoje ir už jos
ribų, pateikiami rekomenduojamų knygų
sąrašai pagal mokinių amžių.
  
Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mo
kykloje vykdoma ilgalaikė skaitymo ska
tinimo programa 1–5 klasių mokiniams.
Antrokai augina „Skaitymo obuolius“ ir
kabina juos ant bibliotekoje „augančio“
medžio šakų, klasėje pildo perskaitytų
knygų „Kvadratėlius“. Trečiokai klasės
draugams pristato kūrinius sėdėdami „Au
toriaus kėdėje“, o penktokai bibliotekoje
knygas renkasi kartu su auklėtoja ir turi
kas mėnesį jas pristatyti reklamos forma.
  
Palangos sanatorinė ir Stasio Vainiūno
meno mokyklos vykdė renginių ciklą
„Knyga ir muzika“: buvo pristatyti „Metų
knygos rinkimams“ nominuoti kūriniai,
vyko garsiniai skaitymai, pokalbiai apie
knygas, skambėjo meno mokyklos moki
nių atliekama instrumentinė muzika, Pa
langos sanatorinės mokyklos pedagogai,
kurie yra ir Palangos „Grubiojo“ teatro
aktoriai, skaitė ištraukas iš knygų. Prieš
Kalėdas renginyje svečiavosi Palangos
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų pa
rapijos kunigas Romas Starkutis ir kalbėjo
apie studijas, pomėgį skaityti.

Priedą parengė: informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ vyr. redaktorė Zina Rimgailienė,
korespondentė Dovilė Šileikytė, kalbos redaktorė Inesa Čižiūnaitė, maketuotoja Eglė Lesniauskienė.
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