
Knygos – minties laivai, keliaujantys laiko 
bangomis ir rūpestingai gabenantys savo 

brangų krovinį iš kartos į kartą. 

F. Bekonas



Gimnazijos bibliotekos 

fondai – ugdymo procesui ir 

asmenybės savarankiškam 
tobulėjimui

Parengė: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos bibliotekininkės 

Aušra Spudienė ir Vitalija Balčiūnienė



Gimnazijos siekis išugdyti savarankišką, aktyvią,
atsakingą, mokančią bendrauti ir bendradarbiauti
asmenybę yra ir bibliotekos siekis, nes biblioteka yra
neatskiriama ugdymo proceso ir visos gimnazijos
gyvenimo dalis, todėl organizuodama savo veiklą ji siekia
padėti gimnazijai įgyvendinti jos tikslus bei uždavinius.
Savo veiklą stengiamės organizuoti taip, kad biblioteka
būtų kuo svarbesnė tiek vaiko, tiek suaugusiojo
gyvenime, nes joje praleidžiama dalis laisvalaikio, joje
bendraujama, atrandamos naujos ir senosios knygos.



• „Atžalyno“ gimnazijos bibliotekoje sukaupta apie 12000 knygų, kurias skaito 351 

skaitytojas.

• Vadovėlių fondas — daugiau nei 14 000 egzempliorių. 

• Per metus gimnazijos bibliotekos fondas papildytas 232 grožinės, pažintinės bei 

metodinės literatūros egzemplioriais. 

• Vadovėlių fondas atnaujintas įsigyjant 281 vadovėlius. 

• Gausi kompiuterinių mokymo priemonių, enciklopedijų kolekcija. 

• Prenumeruojama keletas periodinių leidinių. 

• Skaitykloje įrengtos penkios kompiuterizuotos darbo vietos. Bibliotekos atnaujinimas 

tęsiasi. 



Organizuojamais renginiais, parodomis,

akcijomis, susitikimais bei kita veikla siekiame

diegti mokiniams bendražmogiškas vertybes,

formuoti nepakantumą negatyviam elgesiui,

skatinti jų individualius gebėjimus, norą keistis,

tobulėti ir, žinoma, palaikyti ir plėtoti mokinių

skaitymo įpročius bei džiaugsmą skaityti.



GIMNAZIJOS KNYGA



EUROPOS KALBŲ DIENA

Kukliai prisijungėme prie 

„Eurpos kalbų dienos“

paminėjimo.



JURGA IVANAUSKAITĖ

Šį auksinį rudenį ji būtų

pasitikusi 55-ąjį jubiliejų...



A. VIENUOLIS

Rašytojo A. Vienuolio 

135-ąsias gimimo 

metines minint...



TOLERANCIJOS DIENA 

Stendas „Tarptautinei 

Tolelancijos dienai“, 

kuri minima lapkričio 

16 dieną.



NAUJOS KNYGOS

Knygų, dovanotų „Atžalyno“ 

gimnazijos jubiliejaus

proga, parodėlė. Knygos buvo 

pristatytos bendruomenei.



PADARYK DOVANĖLĘ PATS

Artėjant didžiosioms 

metų šventėms – dovanėlių darymo 

idėjų parodėlė.



KNYGŲ KALĖDOS

Akcijos metu dovanotos

97 knygos. Didelę dalį

šių knygų iš savo

asmeninės bibliotekos 

dovanojo buvę gimnazijos 

mokytojai Dalia ir Vladas Rutkauskai.



KNYGNEŠIO DIENA

Minint Knygnešio dieną, organizavome išvyką „Knygnešių keliais“. Aplankėme
Paberžę, Krekenavą, Ustronę ir Vadaktėlius. Ši išvyka mokinius praturtino istorijos,
literatūros ir dailės žiniomis, jie patyrė daug teigiamų emocijų ir suprato, kad
knygnešiai Lietuvos istorijoje atliko ypač svarbų vaidmenį.



KERAMIKA



SAVAITĖ BE PATYČIŲ



Bibliotekininkas yra mokytojo 
pagalbininkas, kuris savo darbu 

betarpiškai prisideda prie ugdymo 
proceso bei mokinių literatūrinio 
išprusimo, atrandant skaitymo 

malonumą.



„Iš visų žmogaus kūrybos apraiškų labiausiai 

stebina ir verta dėmesio – knyga. 

Knygose gyvos praėjusių laikų godos girdėti 

aiškūs įtaigūs balsai žmonių, kurių palaikų dulkės seniai 

išsisklaidė kaip sapnas. Visa, ką žmonija sukūrė, apmąstė, 

pasiekė, – tarsi burtų išsaugota knygų puslapiuose.“

Tomas Karlailis



Literatūra mokiniams keliasi į 

skaitmeninę erdvę.  

Bibliotekoje literatūra bus pateikiama 

įvairiais formatais, todėl ją skaityti ar 

klausytis galima ir planšetiniuose

kompiuteriuose, ir išmaniuosiuose, ir 

paprastuose mobiliuosiuose 

telefonuose, mp3 grotuvuose ar 

elektroninėse skaityklėse.



Linksmų ir gražių Šv. Velykų, 

naujų idėjų ir kūrybiško jų 

taikymo, asmeninės laimės 

Jums visoms!


