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• Gairėse numatyta vizija, kokia turėtų būti mokyklos 

biblioteka, kad reikšmingai prisidėtų prie atsakingo, 

išsilavinusio, kritiškai mąstančio XXI amţiaus piliečio 

ugdymo.  

• Tai dokumentas, skatinantis mokyklų bibliotekų vystymąsi 

ir interesų gynimą visame pasaulyje, kiekviena šalis jį turėtų 

prisitaikyti atsiţvelgdama į savo švietimo sistemą, įstatyminę 

bazę, bibliotekininkų profesinį pasirengimą ir kitą kontekstą. 

• Vertimas į lietuvių kalbą išreiškia LMBDA pastangas 

akcentuoti mokyklų bibliotekų svarbą švietimo sistemoje. 

Gairių reikšmė 
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• sprendimus švietimo srityje priimantiems asmenims, 

įskaitant valstybės įstatymų leidėjus ir mokyklų 

administracijas. Jie raginami atsiţvelgti į mokslinius tyrimus, 

kurių duomenys patvirtina, kad kokybiškos mokyklų 

bibliotekų paslaugos turi reikšmingos įtakos moksleivių 

pasiekimams.  

• mokyklų bibliotekų darbuotojams. Jie skatinami ugdyti ir 

stiprinti kompetencijas, būtinas siekiant neatsilikti nuo 

švietime ir visuomenėje vykstančių pokyčių, tapti pokyčių 

generatoriais ir varomąja jėga. 

 

Gairės skirtos 
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Gairių mokyklų bibliotekoms (2015 m., 

2-asis leidimas) turinys 

* 
4 

1. Mokyklos bibliotekos misija ir tikslai  

2. Mokyklos bibliotekos teisinis ir finansinis pagrindas. 

3. Mokyklos bibliotekos ţmogiškieji ištekliai  

4. Mokyklos bibliotekos fiziniai ir skaitmeniniai ištekliai  

5. Mokyklos bibliotekos programos ir veiklos  

6. Mokyklų bibliotekų vertinimas ir viešieji ryšiai 
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1. Santrauka 

2. 16 rekomendacijų.  Kiekvieno skyriaus rekomendacijos gali 

būti naudojamos dabartinei mokyklų bibliotekų būklei 

įvertinti.  

3. Kiekvieno skyriaus naudingų šaltinių sąrašas  

4. Ţodynas  

5. Bibliografija  

6. Pavyzdţiai 

7. Priedai 

 

Ypatingos naujųjų gairių savybės 
(2015 m., 2-asis leidimas) 
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• Gaires galima rasti IFLA puslapyje 

 

https://www.ifla.org/publications/node/9512?og=52&fbclid=I

wAR3_iLgYqgVuL9T1nj03Opp5mTB8d745UauJeanfaIcaXp

9zfST1K93XhsE 

Kur galima rasti Gaires? 
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Pasaulinė mokyklų bibliotekų misija apibrėţta 1999 m. 

IFLA/UNESCO Mokyklų bibliotekų manifeste – teikiant informaciją, 

idėjas ir mokymosi visą gyvenimą įgūdţius, sudaryti mokyklų 

bendruomenėms sąlygas gerinti mokymą ir mokymąsi. 

  

Mokyklos bibliotekos tikslas: 

• suteikti prieigą prie įvairių formatų informacijos ir literatūros; 

• ugdyti informaciniu poţiūriu išprususius moksleivius.  

 

Mokyklos bibliotekos vizijos formuluotėje išreiškiama ateitis, kurios 

pageidaujama mokyklos bibliotekai – vaidinti pagrindinį vaidmenį 

švietime ir tapti daugiafunkce mokymosi erdve. 

 

 

Misija ir tikslas 



• Mokyklos biblioteka – tai mokyklos fizinė ir skaitmeninė 

mokymosi erdvė, kurioje skaitydami, aiškindamiesi, tyrinėdami, 

mąstydami, lavindami savo vaizduotę ir kūrybiškumą, moksleiviai 

įgyja informacijos ir ţinių, asmeninės, socialinės ir kultūrinės 

brandos. 

•  Ši fizinė ir skaitmeninė erdvė vadinama įvairiais terminais (pvz., 

mokyklos medijų centras, dokumentacijos ir informacijos centras, 

bibliotekos išteklių centras, biblioteka-mokymosi erdvė), tačiau 

daţniausiai ši erdvė ir jos funkcijos vadinamos mokyklos 

biblioteka.  

 

Mokyklos bibliotekos apibrėžtis  



Sąlygos sėkmingai mokyklos 

bibliotekos veiklai 
  

● kvalifikuotas mokyklos bibliotekininkas, įgijęs formalųjį mokyklos 

bibliotekininko ir pedagogo išsilavinimą, kuris uţtikrina profesinę 

kompetenciją, būtiną vykdant sudėtingas mokymo, skaitymo ir 

raštingumo įgūdţių ugdymo, mokyklos bibliotekos valdymo, 

bendradarbiavimo su pedagogais ir švietimo bendruomene, uţduotis. 

● aukštos kokybės fondai (spausdintiniai, multimedijos, skaitmeniniai), 

kuriais prisidedama prie mokyklos formaliojo ir neformaliojo ugdymo 

programų, individualių projektų ir asmeninio ugdymo.  

● pedagoginės bibliotekos programos (t.y. suplanuotos visapusės 

mokymo ir mokymosi veiklos)  

● nuolatinis vystymosi ir tobulinimo planas. 



Profesionalaus mokyklos 

bibliotekininko funkcijos 

  Mokymas 

Mokymo funkcija realizuojama įvairiausiose situacijose: dirbant 

su atskirais mokiniais, nedidelėmis moksleivių grupėmis, 

klasėmis. Ši funkcija apima: 

• raštingumo ugdymą ir skaitymo skatinimą; 

• informacinį raštingumą;  

• tyrinėjimais grįstą mokymąsi, kritinį mąstymą; 

• technologijų integravimą; 

• mokytojų kvalifikacijos kėlimą. 

 

http://www.midlandchristianschool.org/acad

emis/elemlibrary.cfm 



Profesionalaus mokyklos 

bibliotekininko funkcijos 

  Valdymas 

Profesionalaus mokyklos bibliotekininko vadybinės funkcijos 

susijusios su optimaliu mokyklos bibliotekos dokumentacijos 

sistemų ir procesų organizavimu, kuris apima:  

• bibliotekų erdves (fizines ir skaitmenines aplinkas),  

• materialinius išteklius (fizinius ir skaitmeninius),  

• pedagogines programas ir paslaugas (fizines ir skaitmenines).  

 

 

http://www.midlandchristianschool.org/acad

emis/elemlibrary.cfm 



Profesionalaus mokyklos 

bibliotekininko funkcijos 
  Lyderystė ir bendradarbiavimas  

Esminę mokyklos bibliotekininko darbo dalį sudaro 

bendradarbiavimas  

•  su mokyklos administracija; 

•  su mokytojais ; 

•  su kitų mokyklų bibliotekininkais. 

 

            Bendruomenės įtraukimas 

Įtraukiant bendruomenę, būtina rengti programas, vystyti fondus 

ir dirbti su bendruomene, pritraukiant į bibliotekas mokinius ir 

šeimas.  

  

 

http://www.midlandchristianschool.org/acad

emis/elemlibrary.cfm 



• mokymas ir ugdymas, mokymo programos ir metodų kūrimas bei 

realizavimas; 

• programos valdymas: planavimas, įgyvendinimas, vertinimas, tobulinimas; 

• fondų komplektavimas, saugojimas, organizavimas, paieška; 

• informaciniai procesai ir elgsena: raštingumas, informacinis raštingumas, 

skaitmeninis ir medijų raštingumas;  

• įtraukimas į skaitymą;  

• vaikų ir jaunimo literatūros ţinios; 

• sutrikimų, turinčių įtakos skaitymui, ţinios; 

• bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdţiai;  

• etika ir socialinė atsakomybė; 

• mokymasis visą gyvenimą nuolat keliant profesinę kvalifikaciją; 

• mokyklos bibliotekininkystės, jos istorijos ir vertybių įsisąmoninimas. 
 

 

Mokyklos bibliotekininko profesinės 

kompetencijos 



 

Tam tikras išvadas leidţia daryti IFLA gairių I ir II leidimo palyginimas: 

• Mokyklos bibliotekos misija – būti mokyklos dalimi. 

• Mokyklos biblioteka - tiek fizinė, tiek skaitmeninė erdvė. 

• Mokyklos biblioteka reaguoja į globalizacijos ir skaitmenizacijos 

procesus. 

• Ryškus poslinkis link mokyklos bibliotekininko pedagoginio vaidmens. 

• Mokyklos bibliotekininkas tampa lyderiu ir iniciatoriumi. 

• Uţ sėkmingą mokyklos bibliotekos integravimą, aprūpinimą ir teisinę 

bazę atsakingi sprendimus švietimo srityje priimantys asmenys.  

 

 

Mokyklų bibliotekų raidos 

tendencijos 



Pranešimą rengė: 

Ţaneta Pratusevičienė, 

LMBA pirmininkė 

lmbdasociacija@gmail.com 

www.inmedio.jimdofree.com 

 

2020-10-28 

 

 

 

 

 

                              

15 

mailto:lmbdasociacija@gmail.com
mailto:lmbdasociacija@gmail.com
mailto:lmbdasociacija@gmail.com
http://www.inmedio.jimdofree.com/

