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KPKC BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2013 METAMS

BENDROSIOS NUOSTATOS
Bibliotekos veikla apima dokumentų kaupimą, tvarkymą, saugojimą įvairiose laikmenose,
informacinių ir edukacinių paslaugų teikimą, pagalbą švietimo bendruomenės nariams spręsti
švietimo, kultūros, kvalifikacijos kėlimo problemas.
Biblioteka-informacijos centras – mokymo ir mokymosi vieta.
2012 M. BIBLIOTEKOS VEIKLOS ANALIZĖ
KPKC biblioteka-informacinis centras sistemingai kaupė, tvarkė ir saugojo dokumentus,
kokybiškai aptarnavo skaitytojus, kėlė darbuotojų kvalifikaciją, didino teikiamų paslaugų kokybę,
atsižvelgė į klientų pageidavimus.
Per 2012 m. biblioteka pasipildė 279 naujais dokumentais.
Nepaisant nuolat mažėjančio susidomėjimo spausdinta knyga, skaitytojai ir toliau naudojosi
bibliotekos – informacinio centro paslaugomis: per metus užregistruoti 157 skaitytojai.. 2012 m.
skaitytojams išduota daugiau nei 8 tūkst. dokumentų. Siekiant patenkinti visų skaitytojų poreikius,
biblioteka-informacinis centras dirba be pietų pertraukos, aptarnaujami ne tik švietimo darbuotojai,
bet ir kitų sričių specialistai, studentai. Daugelį leidinių (išskyrus periodiką ir vienetines knygas)
skaitytojai gali išsinešti į namus. Bibliotekoje veikia ir internetinė skaitykla, kuria gali pasinaudoti
visi pageidaujantys. Be kitų biblioteka teikia ir dokumentų kopijavimo paslaugas. Biblioteka
lankytojai naudojasi nemokamai.
Bibliotekoje-informaciniame centre dirba 2 nuolatiniai darbuotojai. 2012 m. bibliotekos
darbuotojos ir toliau kėlė profesinę kvalifikaciją. Biblioteka 2012 m. dalyvavo KPKC projektinėje
veikloje ,rengiant pasiūlymus ir įgyvendinant supaprastintų atvirųjų viešųjų pirkimų sutartis.
Biblioteka-informacinis centras 2012 m. organizavo Kauno miesto konferenciją „The
Cambridge day“ , kurioje dalyvavo 150 klausytojų, 2 kvalifikacijos tobulinimo renginius, kuriuose
dalyvavo 41 klausytojas. Taip pat rengtos 4 profesinės konsultacijos (pagalba dėl LIBIS bibliotekų
statistikos modulio įvaldymo rengiant metines statistines ataskaitas bei apie mokyklų bibliotekų
informacinės sistemos „MOBIS“ naudojimą), suorganizuota Kauno miesto Poezijos ir kitų menų
mėgėjų asociacijos narių autorinių darbų paroda, 3 popietės, 1 leidinio pristatymas, 2 susitikimai, 1
nemokama paskaita.
Glaudžiai bendradarbiauta su Kauno miesto Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija
„Branduma“, Lietuvos švietimo istorijos muziejumi, kitomis švietimo ir kultūros įstaigomis.
Naujausia informacija apie bibliotekos veiklą (renginius, naujai gautas knygas, atliktų tyrimų
rezultatai) skelbiama internetiniame puslapyje www.kpkc.lt
BIBLIOTEKOS VEIKLOS STIPRYBĖS
KPKC biblioteka-informacinis centras yra sukaupęs ir toliau tikslingai komplektuoja aktualų
pedagogams dokumentų fondą. Sukauptu pedagoginės, psichologinės, metodinės literatūros fondu
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KPKC biblioteka gali konkuruoti su didžiosioms miesto viešosiomis ir aukštųjų mokyklų
bibliotekomis.
Biblioteka dirba skaitytojams palankiu laiku, be pietų pertraukos. Bibliotekos paslaugos yra
nemokamos, jomis gali naudotis visi pageidaujantys. Siekiant visapusiškai tenkinti skaitytojų
poreikius įvairiais būdais tiriami skaitytojų poreikiai.
KPKC biblioteka-informacinis centras – vienintelė miesto įstaiga, vykdanti Kauno miesto
mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimą. Nuolat aktyviai bendradarbiaujama su miesto
mokyklų bibliotekininkais, metodiniu būreliu. Biblioteka-informacinis centras vykdo ir švietėjišką,
kultūrinę veiklą.
Bibliotekos darbuotojos aktyviai prisideda prie KPKC organizuojamų renginių, vykdomų
veiklų.
Planuojama ir toliau tęsti gerąją darbo patirtį, ypatingą dėmesį skiriant kokybiškam skaitytojų
aptarnavimui ir didesnei teikiamų paslaugų pasiūlai.
BIBLIOTEKOS VEIKLOS SILPNYBĖS
Silpna bibliotekos-informacinio centro techninė bazė. Nesant pakankamam finansavimui ne
visus norimus leidinius įmanoma įsigyti. Grožinės literatūros biblioteka visai neįsigyja (nors
skaitytojai tokių pageidavimų išreiškia).
Nedidelė darbo formų įvairovė.
Mažėja skaitytojų dėmesys literatūrai.
Tampa ypač sudėtinga surinkti auditoriją kultūriniams renginiams.
Bibliotekos konkurentu tampa elektroninė erdvė, vis daugiau skaitytojų renkasi internetą
vietoj bibliotekos dėl greičiau ir lengviau randamos informacijos. Tai patvirtina ir bibliotekos
atliktas skaitytojų poreikių tyrimas.
2013 M. VEIKLOS TURINYS
Tikslas:
1. Sistemingai ir taisyklingai komplektuoti bibliotekos fondus.
Uždaviniai:
1.1. Formuoti ir saugoti dokumentų fondą.
1.2. Fondų komplektavimui, katalogavimui ir skaitytojų aptarnavimui naudoti mokyklų bibliotekų
informacinę sistemą „Mobis“.
Eil.
PRIEMONĖ
VYKDYMO
VYKDYTOJAS
LAUKIAMAS
Nr.
LAIKAS
REZULTATAS
1. Kryptingas bibliotekos fondų Nuolat
R.Duobienė,
Gerai sukomplektuotas
papildymas (pagal
I. Valentukonienė
fondas, papildytas nauja
galimybes)
literatūra
2. Fondo tvarkymas pagal UDK Nuolat
R.Duobienė,
Tvarkingi fondai
klasifikaciją
I. Valentukonienė
3. Mokytojų kūrybos,
Nuolat
R.Duobienė,
Fondas papildytas
metodinių, informacinių
I. Valentukonienė
pedagogams aktualia
leidinių kaupimas
informacija
4. KPKC leidinių kaupimas
Nuolat
R.Duobienė,
Fondas papildytas Kauno
I. Valentukonienė
pedagogams aktualia
informacija
5. Susidėvėjusios, pasenusios
Birželis,
R.Duobienė,
Aktualūs ir tvarkingi
turiniu literatūros
gruodis
I. Valentukonienė
bibliotekos fondai
peržiūrėjimas ir nurašymas
6. Dubletų ir periodikos fondų
Nuolat
R.Duobienė,
Tvarkingi dubletų ir
2

7.

8.

priežiūra
Bendradarbiavimas su KPKC Nuolat
metodininkais, Švietimo ir
ugdymo skyriaus
specialistais, „Šviesa“,
„Alma littera“, UAB
„Rotas“, UAB „Smaltija“,
UAB „Pedagogika“ ir
kitomis leidyklomis bei
pavieniais asmenimis,
leidžiančiais savo knygas
Bibliotekos fondo tikrinimas
Nuolat

2.1.
Eil.
PRIEMONĖ
Nr.
1. Informacijos apie bibliotekos
veiklą ir sukauptą literatūrą
teikimas
2. Skaitytojų konsultavimas,
pagalba naudojantis
elektroniniais ištekliais
3. Skaitytojų poreikių tyrimas
4.
5.

Darbas su skaitytojais
skolininkais
Kopijavimo paslaugos

I. Valentukonienė
R.Duobienė,
I. Valentukonienė

periodikos fondai
Nauja literatūra
papildytas bibliotekos
fondas

R.Duobienė,
I. Valentukonienė

Tvarkingas fondas

VYKDYMO
LAIKAS
Nuolat
R.Duobienė,
I. Valentukonienė

LAUKIAMAS
REZULTATAS
Informuoti skaitytojai

Nuolat

R.Duobienė,
I. Valentukonienė

Visapusiškai tenkinami
skaitytojų poreikiai

Nuolat

R.Duobienė,
I. Valentukonienė
R.Duobienė,
I. Valentukonienė
R.Duobienė,
I. Valentukonienė

Patenkinti skaitytojų
poreikiai
Saugomas fondas

Nuolat
Nuolat

Visapusiškai tenkinami
skaitytojų poreikiai

Tikslas:
3. Vykdyti informacijos kaupimą ir sklaidą.
Uždaviniai:
3.1. Tvarkyti bibliotekos katalogus.
3.2. Pildyti esamus duomenų bankus ir kaupti naujus.
3.3. Skleisti informaciją apie bibliotekos ir viso Kauno pedagogų kvalifikacijos centro veiklą.
3.4. Bendradarbiauti su miesto mokyklų bibliotekininkų metodiniu būreliu.
Eil.
PRIEMONĖ
VYKDYMO
VYKDYTOJAS
LAUKIAMAS
Nr.
LAIKAS
REZULTATAS
1. Bibliotekos katalogų
Nuolat
R.Duobienė,
Informatyvūs, tvarkingi
tvarkymas
I. Valentukonienė
katalogai
2. Elektroninio „MOBIS“
Nuolat
R.Duobienė,
Sudarytas ir prižiūrimas
katalogo tvarkymas
I. Valentukonienė
elektroninis katalogas
3. Informacijos apie KPKC
Nuolat
R.Duobienė,
Kaupiama informacija
veiklą ir istoriją kaupimas
I. Valentukonienė
apie Centro istoriją
4. Informacijos apie Kauno
Nuolat
R.Duobienė,
Teikiama aktuali
miesto ugdymo įstaigas,
I. Valentukonienė
informacija apie
bibliotekas kaupimas ir
švietimo įstaigas,
atnaujinimas
bibliotekas
5. Informacijos apie įvairias
Nuolat
R.Duobienė,
Sukaupta aktuali
elektronines duomenų bazes
I. Valentukonienė
informacija apie
kaupimas ir atnaujinimas
elektronines duomenų
bazes
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6.

Kauno mokytojų kūrėjų
duomenų banko kaupimas

Nuolat

R.Duobienė,
I. Valentukonienė

7.

KPKC tinklapyje
(www.kpkc.lt) esančios
informacijos apie
bibliotekos-informacinio
centro veiklą atnaujinimas
Stendų apie KPKC
vykstančius renginius
ruošimas

Nuolat

R.Duobienė,
I. Valentukonienė

Nuolat

R.Duobienė,
I. Valentukonienė

8.

Sukaupti duomenys apie
kuriančius Kauno
pedagogus
Efektyvus visuomenės
informavimas apie
bibliotekos-informacinio
centro veiklą
KPKC lankytojai
informuoti apie
svarbiausius Centro
renginius
Geresnis bibliotekos
įvaizdis, didesnė
paslaugų pasiūla

Bibliotekos
Nuolat
R.Duobienė,
bendradarbiavimo su
I. Valentukonienė
įvairiomis bendruomenėmis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis plėtimas
10. Dalyvavimas miesto
Nuolat
R.Duobienė,
Naujausia informacija
mokyklų bibliotekininkų
I. Valentukonienė
apie mokyklų bibliotekų
metodinio būrelio veikloje
veiklą
Tikslas:
4. Nuolat tobulinti bibliotekos darbuotojų profesinę kvalifikaciją.
Uždaviniai:
4.1. Kelti profesinę kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
4.2. Bendradarbiauti su kitomis bibliotekomis.
4.3. Kelti miesto mokyklų bibliotekininkų kvalifikaciją.
Eil.
PRIEMONĖ
VYKDYMO
VYKDYTOJAS
LAUKIAMAS
Nr.
LAIKAS
REZULTATAS
1. Naujausios profesinės
Nuolat
R.Duobienė,
Aukštesnė bibliotekos
literatūros skaitymas
I. Valentukonienė
darbuotojų kvalifikacija
2. Dalyvavimas seminaruose,
2013 m.
R.Duobienė,
Nuolatinis profesinis
kursuose, kvalifikacijos
I. Valentukonienė
tobulėjimas
tobulinimo renginiuose,
konferencijose
3. Domėjimasis naujausiais
Nuolat
R.Duobienė,
Nuolatinis profesinis
teisės aktais,
I. Valentukonienė
tobulėjimas
reglamentuojančiais
bibliotekos veiklą,
kvalifikacijos kėlimą
4. Ryšių su kitomis
Nuolat
R.Duobienė,
Nuolatinis profesinis
bibliotekomis palaikymas
I. Valentukonienė
tobulėjimas
Tikslas:
5. Užtikrinti nuoseklų ir sistemingą bibliotekos darbą bei jo tobulinimą.
Uždaviniai:
5.1. Planuoti bibliotekos-informacinio centro veiklą.
5.2. Analizuoti bibliotekos-informacinio centro darbo rezultatus.
5.3. Ieškoti naujų darbo formų, atliepti šalies ir miesto aktualijas.
Eil.
PRIEMONĖ
VYKDYMO
VYKDYTOJAS
LAUKIAMAS
Nr.
LAIKAS
REZULTATAS
1. Bibliotekos-informacinio
Nuolat
R.Duobienė,
Kryptinga bibliotekos
centro darbo planavimas ir
I. Valentukonienė
veikla
organizavimas
9.
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Reikiamų ataskaitų rengimas Sausis,
R.Duobienė,
ir pristatymas laiku
birželis
I. Valentukonienė
suinteresuotiems asmenims
3. Rengti ir įgyvendinti
Nuolat
R. Duobienė,
bibliotekai-informaciniam
I.Valentukonienė,
centrui tinkamus projektus,
KPKC
programas
metodininkai
Tikslas:
6. Prisidėti prie nuoseklaus ir kokybiško KPKC darbo bei jo tobulinimo.
Uždaviniai:
6.1. Prisidėti prie KPKC veiklos tobulinimo.
6.2. Prisidėti prie bendrų KPKC renginių.
Eil.
PRIEMONĖ
VYKDYMO
VYKDYTOJAS
Nr.
LAIKAS
1. Dalyvavimas rengiant ir
Nuolat
R.Duobienė,
vykdant KPKC veiklos
I. Valentukonienė
strategijas
2. Dalyvavimas rengiant ir
Nuolat
R.Duobienė,
vykdant bendrus KPKC
I. Valentukonienė
renginius
3. Projektų ir konkursų
Nuolat
R.Duobienė,
rengimas
I. Valentukonienė
2.

Atsiskaitomybė už
bibliotekos-informacinio
centro veiklą
Inovacijų bibliotekos
darbe diegimas

LAUKIAMAS
REZULTATAS
KPKC veiklos
tobulinimas
Kokybiškos KPKC
paslaugos
Projektinės veiklos plėtra

Pridedamas „Priedas“ 1 lapas.

Vyresn. Bibliotekininkė
Bibliotekininkė

R. Duobienė
I.Valentukonienė
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Priedas
BIBLIOTEKOS – INFORMACINIO CENTRO 2012 M. RENGINIŲ LENTELĖ
RENGINIO PAVADINIMAS
1. „MOBIS“ konsultacijos

VYKDYMO ATSAKINGAS
LAIKAS
ASMUO
Nuolat
R. Sisimbajevaitė

LAUKIAMAS
REZULTATAS
Mokyklų bibliotekose
naudojama informacinė
sistema „MOBIS“
Pateikiamos teisingai
užpildytos metinės
statistinės ataskaitos

2. Konsultacijos mokyklų
bibliotekininkams dėl LIBIS
bibliotekų statistikos modulio
įvaldymo rengiant metines
statistines ataskaitas
3. Leidyklų „Šviesa“ ir „Alma
littera“ naujausių leidinių paroda

Sausis

R. Sisimbajevaitė

Kovas

4. Pavasariniai poezijos skaitymai

Gegužė

5. Mokytojų kūrėjų popietė

Gegužė

8. Mokytojų kūrybos paroda

Gegužė

9. Leidyklos „Smaltija“ naujausių
mokymo priemonių paroda

Rugsėjis

10. Rudeniniai poezijos skaitymai

Rugsėjis

11. Kauno miesto mokytojų
metodinės sklaidos leidinio
„Vertinimas ugdant“ pristatymas
12. Knygos pristatymas

Rugsėjis

R. Sisimbajevaitė, Paskleista informacija
R. Duobienė
pedagogams apie naujus
metodinius leidinius
R. Sisimbajevaitė, Skatinamas
R. Duobienė,
kūrybiškumas,
I.Rudzenskienė
populiarinama poezija
R. Sisimbajevaitė, Visuomenė supažindinta
R. Duobienė
su pedagogų kūryba;
aktyvesnis bendravimas
tarp mokytojų kūrėjų
R. Sisimbajevaitė, Gerosios patirties sklaida
R. Duobienė
R. Sisimbajevaitė, Paskleista informacija
R. Duobienė
pedagogams apie naujus
metodinius leidinius
R. Sisimbajevaitė, Skatinamas
R. Duobienė,
kūrybiškumas,
I. Rudzenskienė
populiarinama poezija
R. Sisimbajevaitė, Pedagoginė
R. Duobienė,
bendruomenė
supažindinta su leidiniu
R. Sisimbajevaitė, Pedagoginė
R. Duobienė
bendruomenė
supažindinama su
kuriančiais Kauno
poetais, rašytojais
R. Sisimbajevaitė, Keliama mokyklų
R. Duobienė
bibliotekininkų
kvalifikacija
R.Duobienė,
Eilėraščių skirtų
I. Valentukonienė Maironiui skaitymas
R.Duobienė,
Adventinių papročių
I. Valentukonienė puoselėjimas

Spalis

13. Kvalifikacijos tobulinimo kursai Spalis
bibliotekininkams
„Bibliotekininkystės pagrindai“
14.Maironio 150-ųjų gimimo
Spalis
metinių minėjimas
15. Adventinė popietė
Gruodis
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