
 

PATVIRTINTA 

Prienų r. savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjo 
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įsakymu Nr. STĮ-75 

 

 

PRIENŲ RAJONO MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ RENGINIŲ, 

SKIRTŲ NACIONALINEI BIBLIOTEKŲ SAVAITEI, 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslas – formuoti mokinių įprotį ir pomėgį skaityti, organizuojant įtraukius ir 

aktualius renginius mokyklų bibliotekose.  

2. Uždaviniai: 

2.1. ugdyti mokinių domėjimąsi įvairia literatūra; 

2.2. gerinti mokinių skaitymo įgūdžius; 

2.3. diegti skaitymo kultūros pagrindus; 

2.4. skleisti bibliotekų darbo gerąją patirtį.  

 

II SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI 

 

3. Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekos, Prienų 

švietimo pagalbos tarnyba, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka.  

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

4. Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-12 klasių mokiniai. 

 

IV SKYRIUS 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA IR LAIKAS 



 5. Renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų savaitei, organizuojami paskutinę 

balandžio mėnesio savaitę kiekvienoje rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos 

bibliotekoje. 

6. Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai vyksta pagal individualius mokyklų 

bibliotekų planus ir galimybes.  

7. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu gali vykti įvairūs renginiai: 

7.1. konkursai, akcijos, rinkimai; 

7.2. lietuvių ir kitų šalių autorių knygų skaitymai bei pristatymai; 

7.3. knygų bei jų iliustracijų parodos; 

7.4. susitikimai su rašytojais, literatūros kritikais, knygų leidėjais ir kt.  

8. Kiekviena mokyklos biblioteka apibendrina Nacionalinės bibliotekos savaitės 

renginius ir Prienų švietimo pagalbos tarnybai iki 2018 m. gegužės 2 d. el. paštu 

damijonaityte_d@prienai.lt pateikia: 

8.1. mokinių, aktyviausių skaitytojų ir/ar bibliotekos renginių dalyvių, sąrašą 

(nurodoma mokinio vardas, pavardė, klasė, mokykla): 

8.1.1. mokyklose išrenkama po vieną mokinį iš kiekvienos amžiaus grupės: 1-4 

klasių mokinių, 5-8 klasių mokinių ir 9-12 klasių mokinių; 

8.1.2. Prienų „Žiburio“ gimnazija išrenka 2 mokinius. 

8.2. trumpą įvykusių renginių aprašymą; 

8.3. 1-3 nuotraukas; 

8.4. bibliotekininkų ir mokytojų, padėjusių organizuoti renginius, sąrašą. 

 

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ SKATINIMAS 

 

9. Kiekvienai rajono mokyklos bibliotekai įteikiamas „Aktyviausių skaitytojų 

sertifikatas“ su aktyviausių skaitytojų ar/ir bibliotekos renginių dalyvių pavardėmis. 

10. Kiekvienas mokinys, tapęs aktyviausiu skaitytoju, apdovanojamas Prienų rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus diplomu. 

11. Aktyviausiems skaitytojams apdovanojimai įteikiami baigiamojo Nacionalinės 

bibliotekų savaitės renginio metu, kuris įvyks Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje 

bibliotekoje.  
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