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Pratarmė 

Šios gairės – antrasis IFLA/UNESCO gairių mokykloms (IFLA Profesinis pranešimas 

77) leidimas. Pirmąjį gairių mokyklų bibliotekoms leidimą 2002 m. parengė IFLA Mokyklų 

bibliotekų skyrius, kuris tuo metu vadinosi Mokyklų bibliotekų ir išteklių centrų skyriumi. 

Šios gairės parengtos siekiant padėti mokyklų bibliotekų specialistams ir sprendimus 

švietimo srityje priimantiems asmenims užtikrinti, kad visi moksleiviai ir mokytojai turėtų 

galimybę naudotis veiksmingomis kvalifikuotų mokyklų bibliotekų darbuotojų 

įgyvendinamomis mokyklų bibliotekų programomis ir teikiamomis paslaugomis.  

Rengiant šias atnaujintas gaires, dėl jų su daugelio šalių atstovais buvo diskutuota ir 

tartasi IFLA konferencijose ir kas pusmetį vykusiuose susitikimuose, nuolat susirašinėjant, 

asmeninėse ir internetinėse konsultacijose. Redaktoriai dėkoja IFLA Mokyklų bibliotekų 

skyriaus nuolatinio komiteto nariams, Tarptautinės mokyklų bibliotekų asociacijos (IASL) 

valdybai ir kitiems tarptautinės mokyklų bibliotekų bendruomenės nariams už profesinę 

pagalbą ir aktyvų dalyvavimą projekte. Už peržiūrą ir komentarus, kurie įtraukti į šias gaires, 

dėkojame IFLA Senųjų vietinių tautų reikalų skyriaus specialių interesų grupei.  

Dėkojame IFLA Mokyklų bibliotekų skyriaus nuolatinio komiteto nariams ir atstovams 

Nancy Achebe (Nigerija), informacijos koordinatorei ir internetinės informacijos redaktorei 

Tricia Adams (Jungtinė Karalystė), Lisa Åström (Švedija), tinklaraščio ir naujienlaiškio 

redaktorei Lesley Farmer (JAV), Karen Gavigan (JAV), Rei Iwasaki (Japonija), Mireille 

Lamouroux (Prancūzija), Randi Lundvall (Norvegija), Danielle Martinod (Prancūzija), Luisa 

Marquardt (Italija), sekretorei Dianne Oberg (Kanada), pirmininkei Barbara Schultz-Jones 

(JAV) ir Annike Selmer (Norvegija); nariams korespondentams Lourense Das (Nyderlandai), 

Patience Kersha (Nigerija), B. N. Singh (Indija), Diljit Singh (Malaizija); IASL vadovams ir 

direktoriams Lourdes T. David (Filipinai), Busi Diamini (Pietų Afrika), Nancy Everhart 

(JAV), viceprezidentei Elizabeth Greef (Australija), Madhu Bhargava (Indija), 

viceprezidentei Kay Hones (JAV), Geraldine Howell (Naujoji Zelandija), iždininkei Katy 

Manck (JAV), Luisa Marquardt (Italija), Dianne Oberg (Kanada), prezidentui Diljit Singh 

(Malaizija), Ingrid Skirrow (Austrija), Paulette Stewart (Jamaika) ir Ayse Yuksel-Durukan 

(Turkija). Prie gairių rengimo ir peržiūros įvairiais etapais taip pat reikšmingai prisidėjo 

Ingrid Bon (Nyderlandai), Foo Soo Chin (Singapūras), Veronika Kámán (Vengrija), Susan 

Tapulado (Filipinai), Ross Todd (JAV) ir Gloria Trinidad (Filipinai). 

 

Pirmininkė Barbara Schultz-Jones 

Sekretorė Dianne Oberg 

IFLA Mokyklų bibliotekų skyrius 

 

2015 m. birželis  
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Įžanginis žodis lietuviškam vertimui 

Šis atnaujintų IFLA gairių mokyklų bibliotekoms (2015 m.) vertimas parengtas 

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos (LMBDA) iniciatyva ir išreiškia 

asociacijos pastangas akcentuoti mokyklų bibliotekų svarbą švietimo sistemoje. Gairėse 

numatyta vizija kokia turėtų būti mokyklos biblioteka, kad reikšmingai prisidėtų prie 

atsakingo, išsilavinusio, kritiškai mąstančio XXI amžiaus piliečio ugdymo.  Tai dokumentas, 

skatinantis mokyklų bibliotekų vystymąsi ir interesų gynimą visame pasaulyje, kiekviena 

šalis jį turėtų prisitaikyti atsižvelgdama į savo švietimo sistemą, įstatyminę bazę, 

bibliotekininkų profesinį pasirengimą ir kitą kontekstą. 

LMBDA tikisi, kad Gairės bus vienas iš pagrindinių dokumentų inicijuojant pokyčius 

Lietuvos mokyklų bibliotekose pereinant nuo tradicinės, teikiančios leidinių išdavimo ir 

kultūrines švietimo paslaugas iki šiuolaikinės modernios bibliotekos – informacijos ir 

mokymosi centro. Taip pat apibrėžiant mokyklos bibliotekininko kaip lygiaverčio ugdymo 

proceso dalyvio vietą švietimo sistemoje. Gairėse akcentuojama, kad bene svarbiausia sąlyga 

sėkmingai mokyklos bibliotekos veiklai – kvalifikuotas mokyklos bibliotekos specialistas, 

turintis pedagoginį pasirengimą, lyderystės ir bendradarbiavimo įgūdžių, o viena iš 

svarbiausių mokyklos bibliotekininko funkcijų – mokymas, bendrųjų kompetencijų, 

informacinio raštingumo ugdymas, skaitymo skatinimas. Gairėse aptariami tokie aktualūs 

klausimai, kaip bibliotekos teisinis ir finansinis pagrindas, ištekliai, bibliotekos veiklos 

planavimas, vertinimas, bibliotekos programos, viešieji ryšiai ir advokacija. LMBDA kviečia 

visus mokyklų bibliotekininkus, už mokyklų bibliotekų veiklą atsakingus asmenis, 

sprendimus priimančius politikus susipažinti su šiomis gairėmis ir atitinkamai vystyti 

mokyklų bibliotekų veiklą.  

 

LMBDA pirmininkė Žaneta Pratusevičienė 

2019 m. spalis 
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Santrauka 

Mokyklų bibliotekų manifestas. Viso pasaulio bibliotekos siekia bendro tikslo, kuris 

yra įtvirtintas 1999 m. IFLA/UNESCO Mokyklų bibliotekų manifeste: Mokyklos biblioteka 

ir mokymas bei mokymasis visiems. Mokyklų bibliotekų darbuotojai puoselėja Jungtinių 

Tautų vaiko teisių deklaracijoje (1959 m.), Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje 

(1989 m.) ir Jungtinių Tautų deklaracijoje dėl čiabuvių tautų teisių (2007 m.) įtvirtintas 

vertybes ir pagrindines IFLA vertybes. Manifeste teigiama, kad mokyklų bibliotekos visai 

mokyklų bendruomenei – pedagogams ir moksleiviams – suteikia galimybes gerinti mokymo 

ir mokymosi kokybę. 

Gairės mokyklų bibliotekoms. Gairėse atsispindi kompromisas tarp siekiamybės ir to, 

ko pagrįstai galima tikėtis. Prie šio dokumento rengimo prisidėję asmenys įkvėpimo sėmėsi iš 

mokyklų bibliotekų misijos ir vertybių. Taip pat pripažinta, kad net ir tose valstybėse, kuriose 

mokyklų bibliotekos yra gerai aprūpintos, mokyklų bibliotekų darbuotojams ir sprendimus 

švietimo srityje priimantiems asmenims tenka dėti dideles pastangas tenkinant visos 

mokyklos bendruomenės poreikius ir apgalvotai reaguojant į besikeičiančią informacinę 

aplinką, kurioje jie dirba. 

Mokyklų bibliotekų tikslas. Visų mokyklų bibliotekų tikslas – ugdyti informaciniu 

požiūriu išprususius moksleivius, kurie būtų atsakingi ir etiški visuomenės nariai, gebėtų 

mokytis savarankiškai, suvoktų savo poreikius informacijai ir aktyviai dalyvautų idėjų 

pasaulyje. Jie turėtų pasitikėti savo gebėjimais spręsti problemas, žinoti, kaip rasti reikiamą ir 

patikimą informaciją. Jie turėtų mokėti naudotis technologijų priemonėmis informacijai gauti 

ir gautiems rezultatams pateikti. Jiems turėtų būti nesunku veikti situacijose, kuriose 

atsakymų yra daug arba iš viso nėra. Dirbdami jie turėtų laikytis aukštų standartų ir kurti 

kokybiškus produktus. Informaciniu požiūriu išprusę moksleiviai turėtų būti lankstūs, 

gebantys prisitaikyti prie pokyčių, veikti savarankiškai ir grupėse. 

Mokyklų bibliotekų veiklos pagrindas. Mokyklų bibliotekos vykdo veiklą pagal 

vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijų suteiktus įgaliojimus sudaryti lygiateises 

galimybes mokytis ir ugdyti gebėjimus, būtinus dalyvaujant žinių visuomenėje. Kad galėtų 

nuolat reaguoti į kintančią švietimo ir kultūros aplinką, mokyklų bibliotekoms būtinas 

įstatyminis pagrindas ir nuolatinis finansavimas.  

Be to, mokyklų bibliotekos laikosi etikos principų, pagal kuriuos atsižvelgiama į 

moksleivių ir kitų besimokančios bendruomenės narių teises ir pareigas. Visi mokyklų 

bibliotekose dirbantys asmenys, įskaitant savanorius, privalo laikytis aukštų etikos standartų 

tarpusavio santykiuose ir santykiuose su visais mokyklos bendruomenės nariais. Bibliotekos 

vartotojų teisės turi būti svarbesnės už darbuotojų komfortą ir patogumą, teikiant bibliotekos 

paslaugas, reikia vengti šališkumo dėl asmeninio požiūrio ir įsitikinimų. Su visais vaikais, 

jaunimu ir suaugusiais turi būti elgiamasi vienodai, nepaisant jų gebėjimų ir kilmės ir 

užtikrinant jų teisę į privatumą ir žinias. 

Mokyklų bibliotekų personalas. Atsižvelgiant į tai, kad mokyklų bibliotekų 

vaidmuo – sudaryti geresnes galimybes mokyti ir mokytis, mokyklų bibliotekų paslaugoms ir 

veiklai turi vadovauti profesionalūs darbuotojai, kurių išsilavinimas ir parengimas būtų tokio 

paties lygio kaip pedagogų. Jei mokyklų bibliotekininkams numatomas vadovaujantis 

vaidmuo mokykloje, jų išsilavinimas ir parengimas turi būti tokio paties lygio kaip ir kitų 

mokyklos lyderių, kaip antai mokyklos administracijos ir ugdymo specialistų. Mokyklos 

bibliotekų technines funkcijas geriausiai tvarko kvalifikuoti raštinės ir techniniai pagalbiniai 

darbuotojai; taip užtikrinama, kad mokyklų bibliotekininkai galėtų reikiamą laiką skirti 

profesinėms mokymo, valdymo, bendradarbiavimo ir lyderystės pareigoms.  
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Mokyklų bibliotekų darbuotojų pasirengimui įtakos turi vietos sąlygos, teisės aktai, 

ekonominė raida ir švietimo infrastruktūra. Daugiau nei penkis dešimtmečius vykdyti 

tarptautiniai tyrimai rodo, kad siekiant profesinės kompetencijos, kuri yra būtina vykdant 

sudėtingas mokymo, skaitymo ir raštingumo įgūdžių ugdymo, mokyklos bibliotekos 

valdymo, bendradarbiavimo su pedagogais ir švietimo bendruomene užduotis, mokyklų 

bibliotekininkams būtinas formalusis mokyklos bibliotekininko ir pedagogo išsilavinimas. 

Mokyklų bibliotekų fondas. Mokyklų bibliotekininkai kartu su administracija ir 

mokytojais parengia fondo komplektavimo politiką, kuria vadovaujamasi sudarant ir 

užtikrinant bibliotekos mokomosios medžiagos fondą. Fondų valdymo politikoje būtina 

remtis mokymo programa ir konkrečiais mokyklos bendruomenės poreikiais bei interesais, 

atspindėti už mokyklos ribų esančios visuomenės įvairovę. Fondai turi būti komplektuojami 

bendradarbiaujant su mokytojais, kuriems tenka svarbus dalykų ekspertų, turinčių vertingų 

žinių apie moksleivių poreikius, vaidmuo. Ypač svarbu užtikrinti, kad mokyklų bibliotekos 

galėtų įsigyti vietinius ir tarptautinius išteklius, atspindinčius mokyklos bendruomenės narių 

nacionalinę, etninę, kultūrinę, kalbinę, priklausymo senosioms vietinėms tautoms tapatybę ir 

kitas unikalias ypatybes.  

Mokyklų bibliotekų mokomosios programos. Mokyklų bibliotekininkai daugiausia 

dėmesio turėtų skirti šiai pagrindinei pedagoginei veiklai: 

 raštingumo ugdymui ir skaitymo skatinimui; 

 medijų ir informaciniam raštingumui (pvz., informaciniam raštingumui, 

informaciniams įgūdžiams, informacinėms kompetencijoms, gebėjimui (laisvai) 

naudotis informacija, medijų raštingumui, daugialypiam raštingumui (angl. 

transliteracy)); 

 mokymuisi tyrinėjant (pvz., problemų sprendimu grindžiamam mokymuisi, 

kritiniam mąstymui); 

 technologijų integravimui; 

 mokytojų kvalifikacijos kėlimui; 

 literatūros ir kultūros vertinimui. 

Mokyklų bibliotekininkai pripažįsta medijų ir informacinių įgūdžių mokymo sisteminio 

pagrindo svarbą ir, bendradarbiaudami su mokytojais, prisideda prie moksleivių įgūdžių 

stiprinimo.  

Mokyklų bibliotekų vertinimas. Vertinimas – ypač svarbus nuolatinio tobulėjimo 

ciklo etapas. Vertinimas padeda suderinti bibliotekos programas ir paslaugas su mokyklos 

tikslais, taip pat įrodo moksleiviams ir mokytojams, bibliotekų darbuotojams ir platesnei 

švietimo bendruomenei mokyklų bibliotekų programų ir paslaugų teikiamą naudą. Vertinimo 

rezultatai parodo, ką reikia gerinti bibliotekos programose ir paslaugose, padeda bibliotekų 

darbuotojams ir vartotojams šias programas ir paslaugas suprasti ir įvertinti. Sėkmingas 

vertinimas skatina programų ir paslaugų atsinaujinimą ir plėtrą.  

Parama mokyklų bibliotekoms. Planuojant iniciatyvas, susijusias su viešaisiais 

ryšiais ir advokacija, svarbu atsižvelgti į vertinimo rezultatus. Kadangi mokyklų bibliotekų 

vaidmuo mokyme ir mokymesi ne visada pakankamai suvokiamas, būtina formuoti 

suinteresuotų šalių ir jų šalininkų palaikymą, kad būtų užtikrintas mokyklų bibliotekų 

finansavimas ir kitokio pobūdžio parama.  

Apie šį dokumentą: tai – antrasis IFLA Mokyklų bibliotekų skyriaus išleistas Gairių 

mokyklų bibliotekoms leidimas. Šios gairės parengtos siekiant padėti mokyklų bibliotekų 

specialistams ir sprendimus švietimo srityje priimantiems asmenims užtikrinti, kad visi 

moksleiviai ir mokytojai turėtų galimybę naudotis veiksmingomis kvalifikuotų mokyklų 

bibliotekų darbuotojų įgyvendinamomis mokyklų bibliotekų programomis ir teikiamomis 

paslaugomis. Rengiant šias gaires dėl jų su daugelio šalių atstovais buvo diskutuota ir tartasi 

IFLA konferencijose ir kas pusmetį vykusiuose susitikimuose, nuolat susirašinėjant, 



 10 

asmeninėse ir internetinėse konsultacijose. Redaktoriai dėkoja IFLA Mokyklų bibliotekų 

skyriaus nuolatinio komiteto nariams, Tarptautinės mokyklų bibliotekų asociacijos (IASL) 

valdybai ir kitiems tarptautinės mokyklų bibliotekų bendruomenės nariams už profesinę 

pagalbą ir aktyvų dalyvavimą projekte.   
 

Pirmininkė Barbara Schultz-Jones 

Sekretorė Dianne Oberg 

IFLA Mokyklų bibliotekų skyrius 
 

2015 m. birželis 
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Rekomendacijos 

Šios rekomendacijos skirtos mokyklų bibliotekų specialistams ir sprendimus švietimo 

srityje priimantiems asmenims. Jos padės užtikrinti, kad visi moksleiviai ir mokytojai turėtų 

galimybę naudotis veiksmingomis kvalifikuotų mokyklų bibliotekų darbuotojų 

įgyvendinamomis mokyklų bibliotekų programomis ir teikiamomis paslaugomis. 

Rekomendacijos pateiktos pagal gairių teksto dėstymo tvarką; rekomendacijų tekstą 

papildantys skyriai nurodyti kiekvienos rekomendacijos pabaigoje.  

Jei rekomendacijomis remiamasi rengiant mokyklų bibliotekų planus, jas vystant, 

skatinant ar vertinant, kiekvienos rekomendacijos aktualumą tam tikrai mokyklos bibliotekai 

arba mokyklos bibliotekų sistemai galima įvertinti pagal tam tikrą skalę (pvz., „taip, iš dalies, 

ne“ (žr. D priedą „Pavyzdinis mokyklos bibliotekos vertinimo klausimų sąrašas“) arba 

„Analizuojama, formuojama, vystoma, įtvirtinta, ateities planai“ (“Exploring, Emerging, 

Evolving, Established, Leading into the Future” ) (žr. Leading Learning: Standards of 

Practice for School Library Learning Commons in Canada [Mokymosi lyderiai: Kanados 

mokyklų bibliotekų švietimo srities veiklos standartai], 2014, p. 9) ) 

1 rekomendacija. Mokyklos bibliotekos misija ir tikslai turėtų būti aiškiai 

suformuluoti, atsižvelgiant į IFLA/UNESCO Mokyklų bibliotekų manifesto principus, 

Jungtinių Tautų vaiko teisių deklaracijoje ir Jungtinių Tautų deklaracijoje dėl čiabuvių tautų 

teisių įtvirtintas vertybės bei pagrindines IFLA vertybes. [Įvadas, 1.7] 

2 rekomendacija. Mokyklos bibliotekos misija ir tikslai turėtų atitikti nacionalinių, 

regioninių ir vietos valdžios švietimo institucijų lūkesčius bei mokyklos ugdymo programą. 

[Įvadas, 1.1-1.8] 

3 rekomendacija. Būtinas planas vystant tris mokyklos bibliotekos sėkmės veiksnius: 

kvalifikuotas mokyklos bibliotekininkas; fondas mokyklos ugdymo programai užtikrinti; ir 

konkretus nuolatinės mokyklos bibliotekos plėtros ir vystymo planas. [1.1–1.8] 

4 rekomendacija. Mokyklos bibliotekos paslaugų ir programų bei mokyklos 

bibliotekos darbuotojų darbo stebėsena ir vertinimas turėtų būti reguliarūs siekiant užtikrinti, 

kad mokyklos biblioteka atitiktų besikeičiančius mokyklos bendruomenės poreikius. [1.9, 

6.1–6.4] 

5 rekomendacija. Atitinkamo valstybinio lygmens arba lygmenų teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose mokyklų bibliotekas, turėtų būti aiškiai numatyta teisinė atsakomybė 

už visiems moksleiviams prieinamų mokyklų bibliotekų steigimą, rėmimą ir nuolatinį 

tobulinimą. [2.1-2.2, 2.4-2.7] 

6 rekomendacija. Atitinkamo valstybinio lygmens arba lygmenų teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose mokyklų bibliotekas, turėtų būti aiškiai nustatyta visų mokyklos 

bendruomenės narių atsakomybė laikytis etikos reikalavimų, įskaitant vienodų prieigos 

galimybių, informacijos laisvės ir privatumo, autorių ir intelektinės nuosavybės teisių bei 

vaikų teisės į žinias, užtikrinimą. [2.3, 3.6-3.8] 

7 rekomendacija. Mokyklos bibliotekos paslaugoms ir programoms turėtų vadovauti 

profesionalus mokyklos bibliotekininkas, įgijęs formalųjį mokyklos bibliotekininko ir 

pedagogo išsilavinimą. [3.1-3.4] 

8 rekomendacija. Profesionalaus mokyklos bibliotekininko funkcijos turėtų būti 

aiškiai apibrėžtos ir apimti mokymą (pvz., raštingumo ugdymą ir skaitymo skatinimą, grįstą 

tyrinėjimais ir informacijos ištekliais), bibliotekos valdymą, lyderiavimą ir bendradarbiavimą 

mokykloje, bendruomenės įtraukimą ir bibliotekos paslaugų propagavimą. [3.5, 3.5.4] 

9 rekomendacija. Visi mokyklos bibliotekos darbuotojai – profesionalūs, pagalbiniai ir 

savanoriai – turėtų aiškiai suvokti savo vaidmenį ir pareigą dirbti vadovaujantis bibliotekos 
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veiklos principais, susijusiais su visų bibliotekos vartotojų lygiateise prieiga, teise į privatumą 

ir žinias. [3.1, 3.2, 3.6, 3.7] 

10 rekomendacija. Visi mokyklos bibliotekos darbuotojai turėtų stengtis komplektuoti 

fizinių ir skaitmeninių išteklių fondus, atsižvelgdami į mokyklos ugdymo programą ir 

mokyklos bendruomenės narių nacionalines, etnines ir kultūrines tapatybes; siekti didinti 

išteklių prieinamumą per atitinkamą katalogavimo, priežiūros ir dalijimosi ištekliais praktiką. 

[4.2.3, 4.3, 4.3.1-4.3.4]  

11 rekomendacija. Mokyklos bibliotekos patalpos, įranga, fondai ir paslaugos turėtų 

padėti tenkinti moksleivių ir mokytojų mokymo bei mokymosi poreikius; patalpos, įranga, 

fondai ir paslaugos turėtų būti vystomi atsižvelgiant į besikeičiančius mokymo ir mokymosi 

poreikius. [4.1-4.3] 

12 rekomendacija. Būtina vystyti mokyklų bibliotekų, viešųjų bibliotekų ir 

akademinių bibliotekų ryšius siekiant gerinti prieigą prie išteklių ir paslaugų bei skatinant 

bendrą atsakomybę už visų bendruomenės narių mokymąsi visą gyvenimą. [4.2, 5.4] 

13 rekomendacija. Pagrindinė mokyklos bibliotekininko mokymo veikla turėtų būti 

skiriama raštingumo ugdymui ir skaitymo skatinimui, medijų ir informacinio raštingumo 

ugdymui, mokymuisi tyrinėjant, technologijų integravimui ir mokytojų kvalifikacijos 

kėlimui. [5.2-5.7] 

14 rekomendacija. Mokyklų bibliotekose teikiamos paslaugos ir įgyvendinamos 

programos turėtų būti rengiamos bendradarbiaujant profesionaliam mokyklos 

bibliotekininkui su direktoriumi, mokymo programos lyderiais, kolegomis mokytojais, kitų 

bibliotekų grupių nariais, kultūrinių, kalbinių, senųjų vietinių tautų ir kitų savitų gyventojų 

grupių nariais ir prisidėti prie mokyklos akademinių, kultūrinių ir socialinių tikslų. [3.5, 3.5.4, 

5.1-5.8] 

15 rekomendacija. Tobulinant mokyklos bibliotekos paslaugas ir programą, turėtų būti 

remiamasi įrodymais pagrįsta metodika siekiant užtikrinti teigiamą mokyklos bibliotekos 

paslaugų ir programų indėlį į mokymą ir mokymąsi mokykloje [5.1, 5.2] 

16 rekomendacija. Mokyklos bibliotekos paslaugų ir programų naudojimas ir 

palaikymas turėtų būti gerinamas sistemingai palaikant ryšius su esamais ir potencialiais 

mokyklos bibliotekos vartotojais, biblioteka suinteresuotomis šalimis ir sprendimus 

priimančiais asmenimis. [6.4, 6.5] 
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Įvadas 

Viso pasaulio mokyklų bibliotekos, kokių tipų jos bebūtų, tarnauja bendram tikslui: 

padėti užtikrinti „mokymą ir mokymąsi visiems“. Dėl šios priežasties bibliotekų darbuotojai 

pasisako už lygias galimybes visiems. Mokyklų bibliotekų darbuotojai puoselėja Jungtinių 

Tautų vaiko teisių deklaracijoje (1959 m.), Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje 

(1989 m.) ir Jungtinių Tautų deklaracijoje dėl čiabuvių tautų teisių (2007 m.) įtvirtintas 

vertybes bei šias pagrindines IFLA vertybes: 

 Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 19 straipsnyje įtvirtintą laisvę naudotis 

prieiga prie informacijos, idėjų ir meno kūrinių bei saviraiškos laisvę; 

 Tikėjimą, kad žmonių, bendruomenių ir organizacijų socialinei, švietimo, 

kultūrinei, demokratinei ir ekonominei gerovei būtina visuotinė ir lygiateisė prieiga 

prie informacijos, idėjų ir meno kūrinių; 

 Įsitikinimą, kad šią prieigą padeda užtikrinti aukštos kokybės bibliotekų ir 

informacinės paslaugos; 

 Įsipareigojimą sudaryti galimybes visiems Federacijos nariams dalyvauti IFLA 

veikloje ir naudotis jos rezultatais neatsižvelgiant į pilietybę, negalią, etninę kilmę, 

lytį, geografinę vietą, kalbą, politines pažiūras, rasę ar religiją 

(www.ifla.org/about/more). 

Šiose gairėse remiamasi pamatiniais mokyklų bibliotekų raidos principais, įtvirtintais 

„IFLA/UNESCO Mokyklų bibliotekų manifeste: Mokyklos biblioteka ir mokymas bei 

mokymasis visiems“ (žr. A priedą). Mokyklų bibliotekų manifestas pirmą kartą paskelbtas 

1999 metais ir yra išverstas į daugelį kalbų. Juo mokyklų bibliotekų puoselėtojai ir toliau 

remiasi stiprindami mokyklų bibliotekų vaidmenį savo mokyklose, regionuose ir valstybėse. 

Manifeste teigiama: „Šalių vyriausybės yra raginamos įpareigoti nacionalines švietimo 

ministerijas parengti šio Manifesto principų įgyvendinimo strategijas, politikos dokumentus 

ir planus“. Šiame dokumente išdėstytomis gairėmis siekiama suteikti informacijos 

sprendimus nacionaliniu ir vietos lygmeniu priimantiems asmenims visame pasaulyje, 

išreikšti paramą ir nubrėžti orientyrus bibliotekų bendruomenei. Gairės parengtos siekiant 

padėti mokyklų lyderiams įgyvendinti Manifeste įtvirtintus principus. Kadangi skirtingose 

šalyse mokyklos ir mokyklų bibliotekos žymiai skiriasi, šios gairės turėtų būti aiškinamos ir 

taikomos suvokiant vietos kontekstą ir į jį atsižvelgiant. 

Tikimasi, kad šis dokumentas bus atspirties taškas ateities siekiams. Daugelis prie šio 

dokumento rengimo prisidėjusių asmenų įkvėpimo sėmėsi iš mokyklų bibliotekų misijos ir 

vertybių. Be to, buvo pripažinta, kad net ir tose valstybėse, kuriose mokyklų bibliotekos yra 

gerai aprūpintos, mokyklų bibliotekų darbuotojams ir sprendimus švietimo srityje 

priimantiems asmenims tenka dėti dideles pastangas tenkinant visos mokyklos bendruomenės 

poreikius ir apgalvotai reaguojant į besikeičiančią informacinę aplinką, kurioje jie dirba. 

Gairėse atsispindi kompromisas tarp siekiamybės ir to, ko pagrįstai galima tikėtis. 

Svarbu, kad standartai ir gairės, kuriuos mokyklų bibliotekininkai taikys savo veikloje ir 

kuriais remsis argumentuodami būtinybę gerinti mokyklų bibliotekų paslaugas ir programas 

ateityje, būtų tinkami vietos situacijai. Standartai ir gairės turėtų „rezonuoti“ su žmonėmis, 

kuriems vietos situacija yra geriausiai žinoma. Tais atvejais, kai siūloma didinti finansavimą, 

darbuotojų skaičių arba atnaujinti patalpas, įrodymai, susiję su tokių pakeitimų įtaka 

moksleivių mokymuisi ir sėkmei, yra svaresni nei argumentai dėl tam tikrų standartų 

vykdymo.  

Atitikimas visiems finansavimo, technologijų, fondų, darbuotojų ir patalpų standartams 

nebūtinai užtikrina geriausią mokymo ir mokymosi aplinką. Daug svarbiau yra tai, ką 

http://www.ifla.org/about/more
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mokyklų bibliotekų bendruomenės nariai galvoja apie mokyklų bibliotekas: darbą tarnaujant 

mokyklų bibliotekų moraliniam tikslui (t.y. indėliui į geresnį jaunimo gyvenimą) ir švietimui 

(t.y. geresnį mokymą ir mokymąsi visiems). Patalpos, fondai, darbuotojai ir technologijos 

tėra priemonės tam pasiekti. 

Direktoriai ir kitos suinteresuotosios šalys, įskaitant mokyklų bibliotekų darbuotojus, 

turėtų kelti esminį klausimą: kuo mokyklų bibliotekų paslaugos ir programos yra naudingos 

ir gali būti naudingos moksleiviams ir mokytojams? Pastarųjų keturių dešimtmečių tyrimai 

patvirtina, kad tinkamai darbuotojais ir ištekliais aprūpintos mokyklų bibliotekos gali turėti 

reikšmingos įtakos moksleivių pasiekimams. Svarbiausias mokyklos bibliotekos išteklius yra 

kvalifikuotas profesionalus mokyklos bibliotekininkas, kuris bendradarbiauja su kitais 

mokytojais, kurdamas efektyviausią žinių formavimo ir prasmingą mokymosi patirtį 

moksleiviams. 

IFLA Gairės mokyklų bibliotekoms kaip pagrindas mokyklų bibliotekų vystymui ir 

tobulinimui gali būti naudojamos įvairiais būdais ir skirtinguose regionuose. Besivystančiose 

ir besiformuojančios ekonomikos šalyse nelengva įžvelgti galimybes mokyklų bibliotekoms, 

tačiau tokioje aplinkoje mokyklų bibliotekų moralinis ir šviečiamasis tikslai gali būti 

realizuojami įvairiais ir kūrybiškais būdais, pavyzdžiui, suteikiant bazinius raštingumo 

pagrindus. Novatoriškų raštingumo projektų pavyzdžių galima rasti IFLA išleistoje knygoje 

Global Perspectives on School Libraries: Projects and Practices [„Globalios mokyklų 

bibliotekų perspektyvos: projektai ir praktika“] (Marquardt & Oberg, 2011). Novatoriškų 

mokyklų bibliotekų veiklos gairių rengimo, įgyvendinimo ir skatinimo pavyzdžių pateikta 

neseniai IFLA išleistoje knygoje Global Action on School Library Guidelines [„Mokyklų 

bibliotekų veiklos gairių įgyvendinimas pasaulyje“] (Schultz-Jones & Oberg, 2015). 

IFLA/UNESCO Mokyklų bibliotekų manifeste įtvirtinti pagrindiniai mokyklų 

bibliotekų vystymo principai. Gairėse mokyklų bibliotekoms pateikiami praktiniai šių 

pagrindinių principų įgyvendinimo orientyrai. Jose reikalaujama mąstyti globaliai ir imtis 

veiksmų vietos lygmeniu gerinant mokyklų bibliotekų paslaugas ir siekiant „mokymo ir 

mokymosi visiems“. 
 

Globalus mąstymas 

 

Šiose Gairėse mokyklų bibliotekoms remiamasi pasaulio be atskirties, lygių galimybių 

ir socialinio teisingumo vizija. Gairės bus įgyvendinamos XXI amžiuje, kuriam būdinga 

kaita, mobilumas ir skirtingų lygmenų bei sektorių sąveika. Visame pasaulyje žmonių 

gyvenimus veikia tokios tendencijos kaip globalizacija, ekonominis ir socialinis nestabilumas 

bei pokyčiai, kintančios skaitmeninės ir mobiliosios technologijos, tvarumas arba ekologija.  

Švietimas kinta keičiantis mokymo programoms ir tobulėjant technologijoms (pvz., 

debesų kompiuterijai, žaidimams, išmaniesiems telefonams, asmeninių elektroninių 

priemonių naudojimui mokantis). Daugelio valstybių finansų ir teisės aktų kontekste 

reikalaujama naujų švietimo finansavimo modelių, pabrėžiamas sąnaudų ir valstybės išlaidų 

mokykloms ir universitetams mažinimas. Vidurinių mokyklų absolventų skaičius visame 

pasaulyje didėja, tačiau daugelis šalių vis dar atsilieka pagal aukštąjį mokslą įgijusių asmenų 

skaičių. Dėl ekonominių ir socialinių pokyčių didėja užsienio studentų ir ne gimtąja kalba 

mokyklose bei universitetuose besimokančiųjų skaičius. Technologijų prieinamumas pakeitė 

tai, kaip besimokantieji naudojasi informacija ir bendrauja su kitais (EBPO, 2014). 

Bibliotekų veiklai įtakos turi skaitmeninė darbotvarkė ir tokios tendencijos kaip 

„atvira“ prieiga prie duomenų, mokymosi iniciatyvos ir konvergencija. Daugelio pasaulio 

šalių vyriausybės yra parengę planavimo dokumentus, panašius į Europos Sąjungos 

„Skaitmeninė darbotvarkė“ (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en), kuri yra pagrįsta 

septyniais ramsčiais: 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en
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1. Bendra skaitmeninė rinka – kliūčių laisvam internetinių paslaugų ir turinio judėjimui 

tarp skirtingų valstybių pašalinimas; 

2. Sąveika ir standartai – nauji informacinių technologijų prietaisų, taikomųjų programų, 

duomenų saugyklų ir paslaugų standartai, visur užtikrinsiantys sklandžią sąveiką, 

panašiai kaip internetas; 

3. Pasitikėjimas ir saugumas – įtvirtintos asmens duomenų saugumo taisyklės ir 

suderintas atsakas į kompiuterinius įsilaužimus; 

4. Spartus arba itin spartus internetas – padidintos investicijos spartesnei prieigai ir 

siuntimuisi užtikrinti; 

5. Moksliniai tyrimai ir inovacijos – padidintos investicijos į informacines ir ryšių 

technologijas siekiant komercializuoti inovacijas; 

6. Skaitmeninio raštingumo, įgūdžių ir įtraukties didinimas – švietimas ir mokymas 

siekiant įveikti skaitmeninę atskirtį, ypač palankių sąlygų neturintiems asmenims; 

7. IKT teikiama nauda – sumažinti energijos suvartojimą, modernizuoti viešąsias 

paslaugas ir sudaryti galimybes susipažinti su kultūriniu paveldu. 
 

Dėl skaitmeninės darbotvarkės didėja būtinybė mokyklų bibliotekų darbuotojams 

ugdyti ir stiprinti savo skaitmeninius įgūdžius ir būti pasirengusiems kartu su kitais mokyklos 

bendruomenės nariais ugdyti ir stiprinti moksleivių bei mokytojų skaitmeninius įgūdžius ir 

žinias. Skaitmeninių ir mobiliųjų technologijų pokyčiai turėjo arba turės įtakos mokyklų 

bibliotekų paslaugoms ir programoms visame pasaulyje ir šie pokyčiai didina būtinybę 

mokyti skaitmeninio pilietiškumo principų. 
 

Veiksmai vietos lygmeniu 

 

Gairės mokyklų bibliotekoms turėtų būti pritaikytos ir įgyvendinamos atsižvelgiant į 

vietos sąlygas, visų pirma į teisės aktų ir ugdymo programų reikalavimus. Mokyklų 

bibliotekų veiklą reglamentuojančios normos gali būti numatytos Švietimo įstatyme arba 

Bibliotekų įstatyme, abiejuose įstatymuose arba jokiame įstatyme. Mokyklų ugdymo 

programų dokumentai gali būti rengiami nacionaliniu arba vietos lygmeniu; juose gali būti 

konkrečiai apibrėžta mokyklos bibliotekos misija, funkcijos ir tikslai, tačiau gali ir nebūti 

jokių nuostatų šiais klausimais.  

Gairėse mokyklų bibliotekoms vyriausybėms, bibliotekų asociacijoms, mokykloms, 

mokyklų lyderiams ir vietos bendruomenėms pateikiami orientyrai siekiant užtikrinti 

mokyklų bibliotekų atitiktį vietos švietimo tikslams, mokyklos bendruomenės 

informaciniams poreikiams, mokyklos ir vietos bendruomenės socialinėms, etninėms, 

kultūrinėms, kalbinėms, priklausymo senosioms vietinėms tautoms ir kitoms unikalioms 

ypatybėms. 

Gairėse mokyklų bibliotekoms sprendimus švietimo srityje priimantys asmenys, 

įskaitant valstybės įstatymų leidėjus ir mokyklų administracijas, raginami atsižvelgti į 

mokslinius tyrimus, kurių duomenys patvirtina, kad kokybiškomis mokyklų bibliotekų 

paslaugomis prisidedama prie sėkmingo jaunimo išsilavinimo. Be to, gairėse mokyklų 

bibliotekų darbuotojai skatinami ugdyti ir stiprinti kompetencijas, būtinas siekiant neatsilikti 

nuo švietime ir visuomenėje vykstančių pokyčių, tapti pokyčių generatoriais ir varomąja jėga. 
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1 skyrius Mokyklos bibliotekos misija ir 

tikslai  

„Mokyklos biblioteka teikia informaciją ir idėjas, kurios yra esminės sėkmingai veiklai 
šiandienos informacijos ir žinių visuomenėje. Mokyklos biblioteka suteikia 
moksleiviams mokymosi visą gyvenimą įgūdžių, skatina vaizduotę ir įgalina juos tapti 
atsakingais piliečiais.“   Mokyklų bibliotekų manifestas 
 

1.1 Įvadas 

Šiame skyriuje bendrai apibūdinama mokyklos bibliotekos misija ir tikslas, apibrėžti 

IFLA/UNESCO Mokyklų bibliotekų manifeste (1999 m.). Mokyklų bibliotekos visai 

mokyklų bendruomenei – pedagogams ir moksleiviams – sudaro galimybes gerinti mokymo 

ir mokymosi kokybę. Pagrindiniai Manifeste iškelti klausimai išsamiau nagrinėjami tolesniuose 
skyriuose. 
 

1.2 Kontekstas 

Visame pasaulyje mokyklų bibliotekos veikia kaip mokymosi aplinka, kurioje 

suteikiama erdvė (fizinė ir skaitmeninė), prieiga prie išteklių ir galimybė naudotis veikla bei 

paslaugomis, skatinančiomis ir padedančiomis moksleiviams, mokytojams ir bendruomenei 

mokytis. Mokyklų bibliotekos vystosi kartu su švietimu, kuriuo siekiama suteikti 

moksleiviams žinių gyventi visuomenėje ir prisidėti prie jos gerinimo. Nors mokyklų 

bibliotekų aprūpinimas ir veikla pasaulyje skiriasi, bet kurioje vietoje veikiančių mokyklų 

bibliotekos siekia padėti ir skatinti moksleivius mokytis. Mokyklos biblioteka ir atskiriems 

asmenims, ir nedidelėms ar didelėms jų grupėms sudaro galimybes mokytis, pagrindinį 

dėmesį skirdamos intelektiniam turiniui, informaciniam raštingumui, kultūriniam ir 

socialiniam vystymuisi. Orientuodamasi į besimokantįjį, mokyklos biblioteka prisideda prie 

mokyklos mokymo programos, ją išplečia ir individualizuoja. 
 

Pavyzdys  

Lubuto bibliotekos projektas Zambijos našlaičiams ir kitiems pažeidžiamiems vaikams 

bei jaunimui užtikrina svarbius kultūrinius išteklius ir galimybę mokytis.  

 

1.3 Mokyklos bibliotekos apibrėžtis  

Mokyklos biblioteka – tai mokyklos fizinė ir skaitmeninė mokymosi erdvė, kurioje 

skaitydami, aiškindamiesi, tyrinėdami, mąstydami, lavindami savo vaizduotę ir kūrybiškumą, 

moksleiviai įgyja informacijos ir žinių, 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 dažniausiai ši erdvė ir jos funkcijos vadinamos mokyklos biblioteka.  

Daugiau nei penkis dešimtmečius vykdytuose bendruose tarptautiniuose tyrimuose (žr., 

pavyzdžiui, Haycock, 1992; LRS (2015) School Libraries Impact Studies in the USA 

[Mokyklų bibliotekų poveikio tyrimai JAV] www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-

http://www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies/
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studies/ ir Williams, Wavell, C., ir Morrison (2013) Jungtinėje Karalystėje 

www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries_

2013.pdf) nustatytos šios mokyklos bibliotekos ypatybės: 

 Joje dirba kvalifikuotas mokyklos bibliotekininkas, įgijęs formalųjį mokyklos 

bibliotekininko ir pedagogo išsilavinimą, kuris užtikrina profesinę kompetenciją, 

būtiną vykdant sudėtingas mokymo, skaitymo ir raštingumo įgūdžių ugdymo, 

mokyklos bibliotekos valdymo, bendradarbiavimo su pedagogais ir švietimo 

bendruomene, užduotis. 

 Joje aprūpinama įvairiais tiksliniais aukštos kokybės fondais (spausdintiniais, 

multimedijos, skaitmeniniais), kuriais prisidedama prie mokyklos formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo programų, individualių projektų ir asmeninio ugdymo.  

 Joje vadovaujamasi išsamiais veiklos principais ir nuolatinio vystymosi ir tobulinimo 

planu. 

Mokyklų bibliotekos, kaip ir kiti švietimo sistemos elementai, pereina skirtingus 

augimo ir vystymosi etapus, tačiau minėti trys mokyklos bibliotekos požymiai yra būtini 

mokyklos bibliotekos misijai ir tikslui įgyvendinti. Moksliniai tyrimai rodo, kad mokyklų 

bibliotekų įtaką moksleivių mokymuisi lemia tai, kiek minėtos savybės yra būdingos 

atitinkamai mokyklai. 

Mokyklos biblioteka veikia kaip: 

 speciali fizinė ir skaitmeninė mokyklos erdvė, kuri yra atvira ir prieinama visiems;  

 informacinė erdvė, kurioje suteikiama teisinga ir atvira prieiga prie kokybiškos 

informacijos šaltinių visose laikmenose, įskaitant spausdintinius, multimedijų ir 

skaitmeninius fondus;  

 saugi erdvė, kurioje yra skatinamas ir palaikomas asmeninis smalsumas, 

kūrybiškumas ir orientavimasis į mokymąsi, kurioje moksleiviai privačiai ir saugiai 

gali tyrinėti įvairias, net ir kontraversiškas, temas;  

 mokomoji erdvė, kurioje moksleiviai ugdo gebėjimus ir polinkį naudotis informacija 

bei formuoti žinias; 

 technologinė erdvė, kurioje aprūpinama įvairiais technologiniais įrankiais, programine 

įranga ir padedama įgyti žinių, jas pateikti ir jomis dalintis; 

 skaitymo centras, kuriame mokyklos bendruomenė lavina skaitymo ir visų rūšių 

raštingumo įgūdžius; 

 skaitmeninio pilietiškumo centras, kuriame besimokančiųjų bendruomenė mokosi 

tinkamai, etiškai ir saugiai naudoti skaitmeninius įrankius, susipažįsta su tapatybės ir 

asmeninės informacijos apsaugos strategijomis; 

 informacinė aplinka, skirta visiems bendruomenės nariams užtikrinant lygiateisę 

prieigą prie išteklių, technologijų ir informacinių įgūdžių lavinimo galimybių, kurios 

ne visada yra prieinamos namuose;  

 socialinė erdvė, atvira visos bendruomenės kultūriniams, profesiniams ir švietimo 

renginiams (pvz., renginiams, susitikimams, parodoms, ištekliams). 

 

1.4 Mokyklos bibliotekos vaidmuo mokykloje 

Mokyklos biblioteka mokykloje veikia kaip mokymo ir mokymosi centras, kuriame 

įgyvendinama aktyvi į ugdymo programos turinį integruota bibliotekos programa, pagrindinį 

dėmesį skiriant: 

 Ištekliais paremtiems gebėjimams – gebėjimams ir nuostatai naudotis įvairiausių 

formatų šaltiniais ir juos vertinti, įskaitant ir žmones bei kultūros kūrinius kaip 

http://www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries_2013.pdf
http://www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries_2013.pdf
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šaltinius, gebėjimui naudotis informaciniais įrankiais ieškant šaltinių, taip pat 

skaitmeninio ir spausdintine medžiaga paremto raštingumo įgūdžiams. 

 Mąstymu grindžiamiems gebėjimams – gebėjimams ir nuostatai dirbti su duomenimis 

ir informacija tiriamuosiuose procesuose, taikant aukštesnio mąstymo gebėjimus, 

kritinę analizę ir atitinkamai atvaizduoti / kurti produktus taip įrodant gilias žinias ir 

suvokimą.  

 Žiniomis grindžiamiems gebėjimams – tiriamiesiems ir paieškos gebėjimams, žinių 

produktų kūrimui, aiškinimui ir bendram jų naudojimui taip įrodant gilias žinias ir 

suvokimą. 

 Skaitymo ir raštingumo gebėjimams – gebėjimams ir nuostatai mėgautis skaitymu, 

skaityti savo malonumui, skaityti mokantis daugelyje platformų, taip pat 

transformuoti, komunikuoti ir skleisti tekstą įvairiomis formomis ir būdais, siekiant 

prasmės ir suvokimo. 

 Asmeniniams ir tarpasmeniniams gebėjimams – gebėjimams ir nuostatoms, 

susijusiems su socialiniu ir kultūriniu dalyvavimu įvairiuose šaltiniuose ieškant 

informacijos, supratimu, kaip pats moksleivis ir kiti asmenys ieško informacijos ir ją 

naudoja, įgyja žinių ir veikia kaip atsakingi piliečiai . 

 Gebėjimui valdyti mokymąsi – gebėjimams ir nuostatoms, įgalinantiems moksleivius 

pasiruošti, suplanuoti ir sėkmingai įsisavinti mokymo programa paremtą nagrinėjamą 

skyrių. 

Ugdant šiuos gebėjimus, mokyklos bibliotekininkas vaidina vadovaujantį vaidmenį, 

mokydamas asmeniškai ir kartu su mokytojais, sudarydamas galimybes lavinti įgūdžius pagal 

mokymo programos turinį ir uždavinius. 

 

1.5 Veiksmingos mokyklos bibliotekos programos sąlygos 

Mokslinių tyrimų duomenimis, svarbiausia veiksmingos mokyklos bibliotekos 

prielaida – kvalifikuotas mokyklos bibliotekos specialistas. Mokyklos biblioteka, neturinti 

pedagoginės programos (t.y. suplanuotos visapusės mokymo ir mokymosi veiklos pasiūlos) 

nebus pajėgi daryti tokios įtakos mokymui ir mokymuisi, kokią, mokslinių tyrimų 

duomenimis, gali turėti kvalifikuotas bibliotekos specialistas, vykdantis 3.4 dalyje 

apibūdintas funkcijas. 

Mokyklos biblioteka turėtų būti valdoma remiantis aiškia strategija, kurioje biblioteka 

būtų pripažįstama kaip mokymosi, tyrinėjimų ir bendros kūrybos centras. Bibliotekos 

strategija turėtų būti rengiama atsižvelgiant į bendrąsias strategijas ir mokyklos poreikius, 

turėtų atspindėti jos etosą, misiją, tikslus ir uždavinius bei realijas. Siekiant realizuoti visą 

mokyklos bibliotekos programos potencialią, ypač svarbu, kad mokyklos biblioteka bendroje 

mokyklos strategijoje turėtų administracijos palaikymą. Veiksmingai mokyklos bibliotekos 

programai būtinos patalpos, fiziniai ir skaitmeniniai bei žmogiškieji ištekliai aptariami 

tolesniuose skyriuose. 

 

1.6 Mokyklos bibliotekos vizijos formuluotė 

Vizijos formuluotėje išreiškiama ateitis, kurios pageidaujama mokyklos bibliotekai. 

Skirtingose pasaulio vietose vizija gali skirtis, nes tai lemia esama mokyklos bibliotekos 

padėtis. Bet kuriuo atveju vizija išreiškia siekį, kad mokyklos biblioteka ateityje turėtų 

vaidinti pagrindinį vaidmenį švietime ir tapti daugiafunkce mokymosi erdve.  

Vizijoje atsižvelgiama į penkias pagrindines 2013 m. IFLA pranešime apie tendencijas 

(trends.ifla.org) nustatytas tendencijas: 

http://trends.ifla.org/
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 Naujosios technologijos vieniems ribos, kitiems praplės prieigą prie informacijos. 

 Nuotolinis mokymasis demokratizuos ir suardys tradicines mokymosi sistemas. 

 Bus iš naujo apibrėžtos privatumo ir duomenų apsaugos ribos. 

 Intensyviai susijungusios bendruomenės įsiklausys ir į naujus balsus bei grupes. 

 Naujosios technologijos transformuos pasaulinę informacinę ekonomiką. 

 

1.7 Mokyklos bibliotekos misijos formuluotė 

Misijoje apibrėžiama mokyklos bibliotekos paskirtis, tikslas ir vaidmuo įgyvendinant 

bendrą mokyklos tikslą ir įsipareigojimus. Pasaulinė mokyklų bibliotekų misija apibrėžta 

1999 m. IFLA/UNESCO Mokyklų bibliotekų manifeste (A priedas). Atskiros mokyklos 

bibliotekos misijos formuluotė turėtų atspindėti Manifeste įtvirtintą misiją ir būti suderinta su 

mokyklos ir mokyklos bibliotekos švietimo kontekstu. Joje turėtų būti nustatyta kryptis 

ištekliams sutelkti ir planavimo orientyrai, išreikštas ketinimas tarnauti bendruomenei 

suvokiant jos narių poreikius, nurodyti įgūdžiai, ištekliai ir pajėgumai, būtini tiems 

poreikiams patenkinti, bei numatytas bendruomenei naudingas rezultatas, atitinkantis 

švietimo tikslą – ruošti moksleivius būsimai darbinei veiklai ir pilietiniam gyvenimui. 

 

1.8 Mokyklų bibliotekų paslaugos 

Siekdama patenkinti besimokančiųjų bendruomenės poreikius, mokyklos biblioteka 

teikia įvairias paslaugas. Paslaugos gali būti teikiamos mokyklos bibliotekos patalpose arba 

už jų ribų. Paslaugos, teikiamos naudojant informacines ir komunikacines technologijas 

(IKT), sudaro bibliotekai galimybę pasiekti visas mokyklos vietas ir namus. Tvirtas 

informacinių technologijų infrastruktūros tinklas užtikrina prieigą prie fondų, bendruomenės 

išteklių ir skaitmeninių fondų, suteikia įrankius tyrinėti, formuoti ir pateikti žinias bei jomis 

dalintis. 

Mokyklų bibliotekų paslaugomis užtikrinama: 

 mokytojų profesinės kvalifikacijos kėlimas (pvz., skaitymo ir raštingumo, 

technologijų taikymo, tiriamieji ir mokslinių tyrimų procesai);  

 dinamiška literatūros/skaitymo programa, plečianti akademinius pasiekimus, teikianti 

pasitenkinimą ir praturtinanti moksleivius;  

 tyrinėjimais grįstas mokymasis ir informacinio raštingumo ugdymas; 

 bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis (viešosiomis, valstybinėmis, 

bendruomenės ištekliais). 

Mokyklų bibliotekos turi didelę reikšmę švietimo bendruomenei. Jų pridėtinė vertė – ne 

vien mokyklos bibliotekos fondų medžiaga, bet ir įgyvendinant dinamišką mokyklos 

bibliotekos programą teikiamos kvalifikuoto mokyklos bibliotekininko paslaugos. 
 

1.9 Mokyklos bibliotekos paslaugų ir programų vertinimas  

Tobulinant mokyklų bibliotekas, ypač svarbus yra mokyklos bibliotekos paslaugų ir 

programų vertinimas. Taip užtikrinama atskaitomybė: padedama išsiaiškinti, ar mokyklos 

bibliotekos paslaugos ir programos atitinka mokyklos bendruomenės poreikius. Vertinimas 

prisideda ir prie nuolatinio mokyklos bibliotekos paslaugų ir programų kitimo bei turi įtakos 

suinteresuotųjų šalių požiūriui ir stiprina jų paramą mokyklos bibliotekai. Vertinimo metodo 

ar požiūrio pasirinkimą lemia mokyklos bendruomenės poreikiai ir bibliotekos išsivystymo 
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lygis (pvz., programos kokybė, suinteresuotųjų šalių nuomonė, programos turinys ir 

poveikis).  

Vertinant visą programos kokybę, įvairūs mokyklos bibliotekos aspektai (pvz., 

personalas, patalpos, technologijos, fondai bei mokomosios programos) gali būti 

analizuojami ir vertinami remiantis tarptautiniais, nacionaliniais ar vietiniais standartais. Tais 

atvejais, kai vertinimo tikslas – pagerinti mokyklos bibliotekos veiklą (dažnai vadinama 

įrodymais paremta veikla), gali būti naudojami duomenys apie moksleivių mokymosi 

rezultatus, mokymo metodikas (pagal kategorijas, klases ar dalykus), moksleivių, mokytojų 

ir (arba) tėvų apklausos ar bibliotekos fondo judėjimo ir katalogavimo sistemos įrašai. 

Vertinimo būtinybė ir nauda valdymui ir viešiesiems ryšiams (viešinimui, rinkodarai, 

advokacijai) išsamiau bus išnagrinėta šio dokumento 6 skyriuje. 
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2 skyrius Mokyklos bibliotekos teisinis ir 

finansinis pagrindas 

„Už mokyklų bibliotekas atsako vietos, regionų ir valstybės valdžia; jų veiklą apibrėžia 
įstatymai ir politikos dokumentai. Mokyklos bibliotekos turi turėti tinkamą ir pastovų 
finansavimą kvalifikuotiems darbuotojams, komplektavimui, technologijoms ir 
patalpoms. Mokyklos biblioteka turi būti nemokama.“   Mokyklų bibliotekų manifestas 

 

2.1 Įvadas 

Mokyklos biblioteka tenkina savo vietovės švietimo bendruomenės poreikius ir dirba 

visų tos bendruomenės narių labui. Mokyklos biblioteka veikia pagal vietos, regionų ir 

nacionalinės valdžios institucijų įgaliojimus sudaryti lygias galimybes mokytis ir ugdyti 

gebėjimus, būtinus  dalyvaujant žinių visuomenėje. Kad galėtų nuolat reaguoti į kintančią 

švietimo ir kultūros aplinką, mokyklų bibliotekoms būtinas įstatyminis pagrindas ir nuolatinis 

finansavimas.  
 

2.2 Teisiniai pagrindai ir klausimai  

Pasaulyje yra įvairių mokyklų bibliotekų ir valstybės valdžios institucijų santykių 

modelių. Įstatymai, kurie reguliuoja jų veiklą ir finansavimo tvarką, taip pat gali būti skirtingi 

ir sudėtingi. Pavyzdžiui, už mokyklų bibliotekų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, 

principus ir standartus gali būti atsakinga valstybės švietimo arba kultūros ministerija, arba 

abi ministerijos. Kai kuriose pasaulio valstybėse visa atsakomybė arba dalis atsakomybės už 

mokyklų bibliotekas suteikta provincijoms, valstijoms arba savivaldybėms.  

Mokyklų bibliotekos prisitaiko prie atitinkamų teisinių ir politinių sąlygų ir užtikrina 

mokymosi aplinką, kuri leidžia mokyklos bibliotekai tapti tyrinėjimų, atradimų, 

kūrybingumo, kritinio mąstymo ir novatoriškos pedagogikos centru. Siekiant palaikyti 

nuolatinius pakankamo lygio išteklius, kurie užtikrintų atitinkamą pagalbos moksleivių 

intelektualiniam vystymuisi ir įgūdžių ugdymo standartą, būtinos sistemingos mokyklų 

bibliotekų sistemos ir bendrosios gairės. 
 

2.3 Etikos normos ir klausimai 

Mokyklos biblioteka laikosi etikos normų, pagal kurias atsižvelgiama į moksleivių ir 

kitų besimokančios bendruomenės narių teises ir pareigas. Mokyklos biblioteka, 

vadovaudamasi holistiniu požiūriu, siekia užtikrinti vienodas paslaugas visoms kultūrinėms, 

kalbinėms, senųjų vietinių tautų ir kitoms unikalioms gyventojų grupėms. Lygiateisės 

prieigos prie rašytinių žinių ir informacijos bei intelektualinės laisvės pagrindiniai principai 

įtvirtinti Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 19 straipsnyje ir IFLA vertybėse 

(www.ifla.org/about/more).  

Tarp kitų principų paminėtini: 

 Bibliotekų teisių chartija; 

 Informacijos laisvė ir privatumas; 

 Nuostatos dėl autorių teisių, intelektinės nuosavybės ir plagijavimo; 

http://www.ifla.org/about/more
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 Vaiko teisės (www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/child.asp);  

 Senųjų tautų teisės 

(http://undesadspd.org/indigenouspeoples/declarationontherightsofindigenouspeoples.

aspx). 

Moksleivių ir besimokančiųjų bendruomenės ugdymo programomis mokyklos 

biblioteka ugdo atsakingam piliečiui būtinus įgūdžius ir nuostatas, šviečia etikos, pavyzdžiui, 

informacijos laisvės, intelektinės nuosavybės, plagijavimo klausimais. 

 

2.4 Infrastruktūros parama mokyklų bibliotekų vystymui 

Mokyklos bibliotekos veiklos vykdymo ir vystymo paramos sistema turi būti nustatyta 

administraciniame vienete, kuris yra atsakingas už švietimą nacionaliniu ir (arba) regioniniu / 

vietos lygmeniu. Būtinos pastangos baziniam mokyklos bibliotekos veiklos ir paslaugų lygiui 

užtikrinti ir įgyvendinti, kad moksleiviai ir mokytojai sąmoningai naudotųsi mokyklos 

biblioteka kaip mokymo bei mokymosi ištekliu. Švietimo infrastruktūros paslaugų centrai 

turėtų skirti  paramą tokiems klausimams kaip pradinis ir tęstinis mokyklų bibliotekininkų 

švietimas, profesionalios konsultacijos, mokslinių tyrimų studijos, bendradarbiavimas su 

mokyklos bibliotekininkų grupėmis ir jų profesinėmis asociacijomis, standartų ir gairių 

rengimas. 

Mokyklos bibliotekų paslaugų pobūdis ir apimtis skirtingose valstybėse ir mokyklose 

skiriasi, tačiau bibliotekų paslaugų nuoseklumas ir galimybė naudotis mokyklų bibliotekomis 

vis labiau didėjant moksleivių ir jų šeimų mobilumui didina švietimo sistemų galimybę 

tenkinti mokyklos bendruomenės narių poreikius. 
 

Pavyzdys 

JAV Teksaso valstijos įstatymų leidėjai 1967 metais įsteigė 20 regioninių švietimo 

paslaugų centrų sistemą, kuri teikia pagalbą šios valstijos mokyklų apylinkėms. Švietimo 

paslaugų centras mokyklų apylinkėse siekia šių pagrindinių tikslų: padėti mokyklų 

apylinkėms gerinti kiekvieno sistemos regiono moksleivių pasiekimus, sudaryti mokyklų 

apylinkėms galimybę veiksmingiau ir ekonomiškiau vykdyti veiklą ir įgyvendinti įstatymų 

leidėjų arba įgaliotų institucijų pavestas iniciatyvas. Švietimo paslaugų centrai teikia 

kvalifikacijos kėlimo, techninės pagalbos ir švietimo programų valdymo paslaugas, 

padedančias administracijoms, mokyklų bibliotekininkams ir mokytojams. 

 

2.5 Mokyklos bibliotekos veiklos principai 

Mokyklos biblioteka turėtų būti valdoma remiantis aiškiais veiklos principais, kuriuose 

biblioteka būtų pripažįstama kaip pagrindinis skaitymo ir tyrinėjimų išteklių centras. 

Mokyklos bibliotekos veiklos principai turėtų būti rengiami atsižvelgiant į bendrąsias 

strategijas ir mokyklos poreikius, atspindėti mokyklos etosą, misiją, tikslus ir uždavinius bei 

realijas. 

Veiklos principuose turėtų būti aiškiai nustatyta, kad biblioteka skirta visiems. Juos 

turėtų parengti mokyklos bibliotekininkas, bendradarbiaudamas su mokytojais ir 

administracija. Veiklos principų projektas turėtų būti viešai paskelbtas mokyklos 

bendruomenei ir atvirai aptartas. Priimti veiklos principai turėtų būti visiems prieinami 

siekiant užtikrinti veiklos ir jos vystymo filosofijos, koncepcijų ir siekių supratimą, 

palaikymą ir parengimą praktiniam taikymui. Veiklos principuose ir jais remiantis 

parengtuose planuose turėtų būti apibrėžtas bibliotekininko vaidmuo šiose srityse: 

 formaliojo ir neformaliojo mokymo programa mokykloje; 

www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/child.asp
http://undesadspd.org/indigenouspeoples/declarationontherightsofindigenouspeoples.aspx
http://undesadspd.org/indigenouspeoples/declarationontherightsofindigenouspeoples.aspx
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 mokymo(-si) mokykloje metodai; 

 nacionaliniai ir vietos standartai bei kriterijai; 

 moksleivių mokymosi ir asmeninio ugdymosi poreikiai; 

 mokytojų poreikiai; 

 akademinių pasiekimų lygio kėlimas; 

 tiriamųjų įgūdžių ugdymas; 

 skatinimas ir motyvavimas skaityti; 

 plačios pažiūros ir pilietinis aktyvumas. 

Visi šie elementai būtini siekiant parengti realistiškus veiklos principus ir įgyvendinimo 

veiksmų planus. Veiksmų planą sudaro tikslai, uždaviniai ir strategijos bei stebėsenos ir 

vertinimo tvarka. Veiklos principai ir veiksmų planai turėtų būti aktyviai taikomi ir 

reguliariai peržiūrimi. 
 

2.6 Planavimas 

Rengiant mokyklos bibliotekos planą ir siekiant apibrėžti jos santykį su mokyklos 

besimokančiąja bendruomene, būtinas aktyvus mokyklos bibliotekininko dalyvavimas ir 

konsultavimasis su administracija, pedagogais bei moksleiviais. Planavimo procese svarbu 

atsižvelgti į: 

 darnaus vystymosi tikslus, nustatytus perspektyviniuose nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose tyrimuose;  

 nacionalinę ir mokyklos švietimo misiją, filosofiją, tikslus ir uždavinius; 

 viziją, kurioje apibūdinama mokyklos bibliotekos vertė mokyklai ir suinteresuotųjų 

šalių, kultūrinių partnerių ir lėšas skiriančių šalių vaidmuo švietimo procese; 

 poreikių vertinimą, kuriame apibrėžiamas dabartinis mokyklos vaidmuo ir numatoma, 

ko mokykla turėtų pasiekti ateityje kaip mokymosi centras; 

 planą, kuriuo remiantis mokyklos bendruomenei būtų užtikrinta prieiga prie 

kokybiškų išteklių, priemonių ir fizinės bei skaitmeninės mokymosi aplinkos;  

 technologijų taikymo planą, kuriame pateikiama informacijos bei paslaugų teikimo 

pokyčių ir galimų ateities technologijų prognozė; 

 dinamišką į moksleivius ir bendruomenę orientuotos veiklos planą;  

 mokyklos bibliotekos darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimo planą; 

 vertinimo planą, kuriame būtų numatytas nuolatinis tobulinimas atsižvelgiant į 

įrodymais paremtus tyrimus ir bibliotekos paslaugų poveikį moksleivių sėkmei. 

 

Pavyzdys 

Kaimiškoje Indonezijos vietovėje mokyklos darbuotojai mokyklos bibliotekos modelį 

kuria kartu su mokyklos bibliotekos darbuotojais, ministerija ir tarptautine vystymo agentūra. 

 

2.7 Finansavimas 

Siekiant užtikrinti mokyklos bibliotekos mokomosios ir informacinės bazės aktualumą 

ir gyvybingumą, mokyklos bibliotekai būtini vietos realijas atitinkantys biudžeto 

asignavimai. Biudžeto išlaidos turėtų būti susietos su mokyklos politika dėl mokyklos 

bibliotekos ir atspindėti investicijas į moksleivių, mokytojų ir darbuotojų švietimą.  

Biudžetą rengia ir galimybes visai mokyklos bendruomenei atsakingai teikti išteklius 

bei paslaugas nustato mokyklos bibliotekininkas, dirbdamas kartu su vadovybe. Finansinis 
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aprūpinimas mokyklos bibliotekoms skiriamas atsižvelgiant į mokslinius tyrimus, kurių 

duomenimis: 

 Mokyklos akademinius pasiekimus geriausiai galima prognozuoti pagal mokyklos 

bibliotekos pedagogų/pagalbinių darbuotojų skaičių ir kvalifikaciją bei jos fondų dydį 

ir kokybę. 

 Moksleiviai, standartizuotuose testuose įvertinti aukštesniais balais, dažniausiai 

mokosi mokyklose, kurių bibliotekose dirba daugiau darbuotojų ir, nepaisant jokių 

kitų, pavyzdžiui, ekonominių veiksnių, yra geresnės galimybės naudotis paslaugomis 

bei ištekliais, kaip antai knygomis, periodiniais leidiniais, internetine medžiaga. (Žr., 

pavyzdžiui, IASL Research Abstracts www.iasl-online.org/research/abstracts; Kachel 

& Lance, 2013.) 

Biudžeto išlaidos kruopščiai planuojamos visiems metams ir susiejamos su bendrąja 

politika. Biudžeto plano sudėtinės dalys pateiktos B priede. Mokyklos biudžeto panaudojimas 

atsispindi metinėse ataskaitose. Jose taip pat įvertinama, ar bibliotekos programai ir jos 

ištekliams išleistos lėšos buvo pakankamos bibliotekos uždaviniams ir politikos tikslams 

įvykdyti. Metinėse ataskaitose turėtų būti pateikti mokyklos bibliotekos paslaugų ir programų 

kokybės bei jų poveikio mokymui ir mokymuisi mokykloje duomenys. Vertinimo būtinybė ir 

nauda mokyklų bibliotekų valdymui išsamiau nagrinėjama šio dokumento 6 skyriuje. 
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3 skyrius Mokyklos bibliotekos žmogiškieji 

ištekliai 

„Mokyklos bibliotekininkas yra profesinę kvalifikaciją turintis darbuotojas, kuris atsako 
už mokyklos bibliotekos darbo planavimą ir vadovavimą jam, dirba kartu su kitais 
darbuotojais, visa mokyklos bendruomene ir bendradarbiauja su kitomis, pirmiausia 
viešosiomis, bibliotekomis.“   Mokyklų bibliotekų manifestas 

 

3.1 Įvadas 

Pagrindinė mokyklos bibliotekos funkcija – sudaryti fizines ir intelektines galimybes 

naudotis informacija ir idėjomis. Mokyklos bibliotekos programos veiksmingumas ir kokybė 

visų pirma priklauso nuo žmogiškųjų išteklių mokyklos bibliotekoje ir už jos ribų. Aukštos 

kvalifikacijos ir motyvacijos darbuotojai, kurių skaičius turėtų būti pakankamas atsižvelgiant 

į mokyklos dydį ir specifinius poreikius, yra ypač svarbus siekiant patenkinti mokyklos 

bendruomenės mokymo ir mokymosi poreikius. Kiekvienas mokyklos bibliotekoje dirbantis 

darbuotojas turėtų aiškiai suprasti bibliotekos paslaugas ir veiklos principus, jo pareigos ir 

atsakomybė turi būti aiškiai apibrėžtos, darbo ir atlygio sąlygos tinkamai reglamentuotos, 

atitinkančios pareigybei keliamus reikalavimus. 
 

3.2 Bibliotekininko funkcijos ir jų pagrindas 

Atsižvelgiant į tai, kad mokyklos bibliotekos vaidmuo – sudaryti geresnes galimybes 

mokyti ir mokytis, mokyklos bibliotekos programai turi vadovauti profesionalūs darbuotojai, 

kurių išsilavinimas ir pasirengimas būtų tokio paties lygio kaip pedagogų. Jei mokyklos 

bibliotekininkui numatytas vadovaujantis vaidmuo mokykloje, jo išsilavinimas ir 

pasirengimas turi būti tokio paties lygio kaip ir kitų mokyklos lyderių, kaip antai mokyklos 

administracijos ir ugdymo specialistų. Mokyklų bibliotekų techninius klausimus geriausiai 

tvarko kvalifikuoti raštinės ir techniniai pagalbiniai darbuotojai; taip užtikrinama, kad 

mokyklos bibliotekininkas galėtų reikiamą laiką skirti mokymui, valdymui, 

bendradarbiavimui ir lyderystei.  
 

3.3 Mokyklos bibliotekininko apibrėžtis  

Mokyklos bibliotekininkas atsako už mokyklos fizinę ir skaitmeninę mokymo ir 

mokymosi erdvę, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas skaitymui, informacijos paieškai, 

tyrinėjimams, analizei, vaizduotės ir kūrybingumo lavinimui. Ši pareigybė gali vadintis 

įvairiai (pvz., mokyklos bibliotekininkas, mokyklos bibliotekos medijų specialistas, 

mokytojas–bibliotekininkas, professeurs documentalistes), tačiau dažniausiai vartojamas 

pavadinimas – mokyklos bibliotekininkas. Pasaulyje mokyklų bibliotekininkų kvalifikacija 

skiriasi: bibliotekininkai gali turėti pedagogo arba kitų bibliotekininko specializacijų 

išsilavinimą. 

Pasaulyje mokyklų bibliotekos gali būti apibrėžiamos skirtingai ir net gali būti 

aptarnaujamos per viešąją biblioteką. Mokyklų bibliotekų aprūpinimas darbuotojais taip pat 

priklauso nuo vietos sąlygų, kurioms įtakos turi teisės aktai, ekonominis išsivystymas ir 
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švietimo infrastruktūra. Nepaisant skirtumų, daugiau nei penkis dešimtmečius vykdyti 

tarptautiniai tyrimai (žr., pavyzdžiui, Haycock, 1992, LRS (2015) School Libraries Impact 

Studies www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies) rodo, kad mokyklos 

bibliotekininkui būtinos formaliosios bibliotekininkystės ir pedagogo studijos profesinei 

kvalifikacijai įgyti; to reikalauja sudėtingos jo pareigos: mokymas, skaitymo ir raštingumo 

įgūdžių ugdymas, mokyklos bibliotekos valdymas, bendradarbiavimas su pedagogais ir 

švietimo bendruomene. 

 

Pavyzdys 

Prancūzijoje mokyklų bibliotekininkai (professeurs documentalistes), dirbantys su 

vidurinių mokyklų jaunesniųjų ir vyresniųjų klasių moksleiviais, yra priimami į darbą ir turi 

tokio paties lygio išsilavinimą bei statusą kaip ir kiti mokytojai.  

 

Pavyzdys 

Italijos Pietų Tirolyje kvalifikaciją ir bibliotekininko išsilavinimą turinčius mokyklos 

bibliotekų darbuotojus darbui su moksleiviais nuo darželio iki 13 klasės samdo Bozeno 

provincija (Bozeno provincijos įstatymas Nr. 17/1990; 2006 m. kovo 4 d. Bozeno provincijos 

kolektyvinė darbo sutartis). Mokyklos bibliotekos asistentas turi turėti vidurinį išsilavinimą 

(13 klasių) ir būti baigęs bibliotekininko kursus (bent vieneri metai teorijos ir praktikos). 

Kvalifikuotam mokyklos bibliotekininkui būtinas aukštasis išsilavinimas (bent trejų metų 

kursas). Žr.: Berufsbilder „BibliothekarIn“ und „DiplombibliothekarIn“ (t.y. Bibliotekininko 

ir kvalifikuoto bibliotekininko pareiginės instrukcijos, 

www.provinz.bz.it/kulturabteilung/bibliotheken/1459.asp) 

 

Pavyzdys 

Portugalijoje nuo 2009 metų mokyklų bibliotekininkais (professor bibliotecário) dirba 

mokyklos mokytojai, turintys bibliotekininko specializaciją. Žr. Formação (Išsilavinimas) at: 

www.rbe.mec.pt/np4/programa.html 
 

3.4 Kompetencijos, būtinos mokyklų bibliotekų programoms vykdyti 

Profesionalaus mokyklos bibliotekininko kvalifikacijos:  

 mokymas ir ugdymas, mokymo programos ir metodų kūrimas bei realizavimas; 

 programos valdymas: planavimas, vystymas, kūrimas, įgyvendinimas, vertinimas, 

tobulinimas; 

 fondų komplektavimas, saugojimas, organizavimas, paieška; 

 informaciniai procesai ir elgsena: raštingumas, informacinis raštingumas, 

skaitmeninis raštingumas;  

 įtraukimas į skaitymą;  

 vaikų ir jaunimo literatūros žinios; 

 sutrikimų, turinčių įtakos skaitymui, žinios; 

 bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;  

 skaitmeniniai ir medijų įgūdžiai;  

 etika ir socialinė atsakomybė; 

 tarnavimas visuomenės labui: atskaitomybė visuomenei; 

 mokymasis visą gyvenimą nuolat keliant profesinę kvalifikaciją; 

 mokyklos bibliotekininkystės, jos istorijos ir vertybių įsisąmoninimas. 

 

http://www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies/
http://www.provinz.bz.it/kulturabteilung/bibliotheken/1459.asp
http://www.rbe.mec.pt/np4/programa.html
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Mokyklos bibliotekininko profesines kompetencijas galima įgyti ir nuostatas išsiugdyti 

įvairiais būdais: dažniausiai aukštojo mokslo studijų programose ar dalyvaujant tęstiniame 

profesiniame tobulinimesi jau įgijus pradinę pedagogo arba bibliotekininko kvalifikaciją.  

Vykdant mokyklos bibliotekininko švietimą, siekiama aktualizuoti pedagogikos ir 

bibliotekininkystės įgūdžius. 

Tose valstybėse, kuriose dėstomos specialios mokyklų bibliotekininkystės studijų 

programos, jos turėtų apimti ne tik pagrindines bibliotekininko kompetencijas, bet ir 

pedagogiką (mokymas(-is), mokymo programa), skaitmenines technologijas ir socialines 

medijas, darbą su jaunimu, kultūros ir raštingumo klausimus. Šios sritys, kartu paėmus, turėtų 

suformuoti gilų ir išsamų kūrybiniu mąstymu ir problemų sprendimu pagrįstą informacinio 

raštingumo supratimą. Rengiant mokyklų bibliotekininkus, taip pat turėtų būti skiriamas 

dėmesys profesionalaus mokyklos bibliotekininko, kaip pokyčių generatoriaus ir varomosios 

jėgos bei mokyklos bibliotekos bendruomenės nario, vaidmeniui.  

 

Pavyzdys 

Prancūzijos mokytojų kompetencijų sistemoje (Référentiel de compétences des 

enseignants) yra nustatytas pedagoginių įgūdžių, kurie yra privalomi kiekvienam mokytojui, 

įskaitant ir mokyklos bibliotekininką, sąrašas. Šiame sąraše numatyti specifinės 

bibliotekininkystės ir informacinių mokslų kompetencijos mokyklų bibliotekininkams. 

Informacinio raštingumo įgūdžiai turi būti pripažįstami kaip esminiai kiekvienam švietimo 

bendruomenės nariui: šio pobūdžio bendrosios žinios yra veiksmingo pedagoginio 

bendradarbiavimo prielaida. 
 

3.5 Profesionalaus mokyklos bibliotekininko funkcijos 

Pagrindinės profesionalaus mokyklos bibliotekininko funkcijos: mokymas, valdymas, 

lyderystė ir bendradarbiavimas bei bendruomenės įtraukimas. Šios funkcijos išsamiau 

aptariamos toliau.  

 

3.5.1 Mokymas 

Profesionalaus mokyklos bibliotekininko mokymo funkcija realizuojama įvairiausiose 

situacijose: dirbant su atskirais moksleiviais, nedidelėmis moksleivių grupėmis, moksleivių 

klasėmis, taip pat vykdant neformalųjį ir formalųjį kolegų mokytojų švietimą. Pagrindinė 

mokyklos bibliotekininko vykdomo mokomojo darbo, kuris išsamiau apibūdintas 5 skyriuje, 

veikla: 

 raštingumo ugdymas ir skaitymo skatinimas; 

 informacinis raštingumas (informaciniai įgūdžiai, informacinės kompetencijos, 

gebėjimai (laisvai) naudotis informacija, medijų raštingumas, daugialypis raštingumas 

(angl. transliteracy));  

 tyrinėjimais grįstas mokymasis (problemų sprendimu grįstas mokymasis, kritinis 

mąstymas); 

 technologijų integravimas; 

 mokytojų kvalifikacijos kėlimas. 

 

Pavyzdys 

Yra parengtos ir kaip gairės mokytojams naudojamos įvairios pedagoginės metodikos: 

„Informacinės kultūros ugdymo metodų įgyvendinimo gairės“ [Repères pour la mise en 

œuvre du Parcours de formation à la culture de l’information] Prancūzijoje; „Medijų 
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raštingumo įgūdžiai – didžiausias iššūkis švietimui“ [Les compétences en éducation aux 

medias: un enjeu éducatif majeur] Belgijoje, UNESCO „Medijų ir informacinis raštingumas: 

mokytojų mokymo programa“ [Education aux medias et à l’information: programme de 

formation pour les enseignants]. 

 

3.5.2 Valdymas 

Profesionalaus mokyklos bibliotekininko vadybinės funkcijos susiję 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). Šioms 

pareigoms gali būti priskiriamas ir žmogiškųjų išteklių valdymas: bibliotekos darbuotojų 

samdymas, atranka, mokymas, priežiūra ir vertinimas.  

 

3.5.3 Lyderystė ir bendradarbiavimas  

Pagrindinis mokyklos bibliotekininko vaidmuo – prisidėti prie mokyklos misijos ir 

tikslų įgyvendinimo. Bendradarbiaudamas su mokyklos administracija ir mokytojais, 

bibliotekininkas rengia ir įgyvendina ugdymo programa paremtas bibliotekos paslaugas ir 

programas, kurios  padeda mokyti ir mokytis. Bibliotekininkas savo žiniomis bei įgūdžiais, 

susijusiais su informacijos teikimu ir išteklių naudojimu, prisideda prie mokymo ir mokymosi 

veiklos, tokios kaip: tiriamasis ir projektinis darbas, problemų sprendimo veiklos, raštingumo 

veiklos, įtraukimas į skaitymą, kultūrinė veikla. Mokyklos bibliotekininkas, 

bendradarbiaudamas su kitais mokyklos specialistais arba savarankiškai, gali dalyvauti 

integruojant technologijas ir vykdant mokytojų bei administracijos profesinį tobulinimą. 

Esminę mokyklos bibliotekininko darbo dalį sudaro bendradarbiavimas. Mokyklos 

bibliotekininkas dirba su mokyklos administracija: padeda suprasti bibliotekos indėlį į 

mokyklos misijos ir tikslų įgyvendinimą ir formuoja palaikymą. Mokyklos bibliotekininkas 

turėtų būti atskaitingas tiesiogiai mokyklos direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui ir 

dalyvauti visos mokyklos planų rengimo ir kitų lyderių komandiniame darbe. Mokyklos 

bendruomenėje vykdydamas tarpdalykinius tiriamuosius ir tarpdisciplininio mokymosi 

projektus, mokyklos bibliotekininkas turėtų prisidėti prie visos mokyklos veiklos tęstinumo ir 

suderinamumo. Plėsdamas ir tęsdamas profesinį tobulinimąsi ir mokymąsi, mokyklos 

bibliotekininkas turėtų bendradarbiauti su kitų mokyklų bibliotekininkais.  

 

Pavyzdys 

Daugelio JAV šiaurės Teksaso valstijos mokyklų direktoriai kiekvieną mėnesį susitinka 

ir keičiasi idėjomis bei pristato naują požiūrį į programas ir paslaugas. 

 

Pavyzdys 

Jungtinėje Karalystėje veikia regioninės mokyklų bibliotekininkų grupės, kurios 

kiekviena trimestrą rengia mokymosi ir tinklaveikos susitikimus. 

 

3.5.4 Bendruomenės įtraukimas  

Įtraukiant bendruomenę, būtina rengti programas, vystyti fondus ir dirbti su 

bendruomene, pritraukiant į bibliotekas įvairias kultūrines, kalbines, senųjų vietinių tautų ir 
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kitas unikalias gyventojų grupes. Mokyklų bibliotekos turėtų pripažinti šeimų svarbą ugdant 

vaikus bei žinių perdavimo iš vienos kartos kitai vertingumą. 

Vaikus remia šeimos ir bendruomenės. Būtinas holistinis požiūris sudarant galimybę 

mokyklų bibliotekose dirbti, dalyvauti ir prisidėti prie jos valdymo skirtingos kilmės 

žmonėms, didinti lygiateisę prieigą prie informacijos, idėjų ir meno kūrinių puoselėjant savo 

socialinę, ugdymosi, kultūrinę ir ekonominę gerovę. Viena iš pagrindinių daugelio 

bendruomenių vertybė – turto ir žinių perdavimas iš kartos į kartą. Veiksmingo ir prasmingo 

žinių perdavimo vaikams  būdus lemia bendruomenėse vyraujanti kultūra. Visiems vaikams 

esmine raštingumo ir mokymosi pasiekimų dalimi yra tapatybės ir priklausymo 

bendruomenei įsisąmoninimas. 

Mokyklos bibliotekininkas, jei įmanoma, taip pat turėtų palaikyti ryšius su kitomis 

platesnės visuomenės bibliotekų grupėmis, įskaitant viešąsias bibliotekas ir bibliotekų 

asociacijas. Siekiant pagerinti bibliotekos paslaugas tam tikros bendruomenės vaikams ir 

jaunimui, mokyklų bibliotekos ir viešosios bibliotekos turėtų dėti pastangas bendradarbiauti. 

Rašytinėje bendradarbiavimo sutartyje turėtų būtų nustatytos bendros bendradarbiavimo 

priemonės, bendradarbiavimo sritys ir jų apibrėžtis, ekonominės pasekmės ir sąnaudų 

pasidalijimas bei bendradarbiavimo tvarkaraštis. Bendradarbiavimo sričių pavyzdžiai: bendri 

darbuotojų mokymai; fondų komplektavimas ir programų rengimas bendradarbiaujant; 

elektroninių paslaugų ir tinklų koordinavimas; klasių apsilankymai viešojoje bibliotekoje; 

bendras skaitymo ir raštingumo skatinimas; bendra bibliotekų paslaugų vaikams bei jaunimui 

rinkodara. 

 

Pavyzdys 

Oslo mokyklų administracija (Norvegija) ir viešoji biblioteka sudarė bendradarbiavimo 

sutartį ir reguliariai susitinka klausimams, susijusiems su 120 miesto bibliotekų, aptarti. 

Viešosios bibliotekos mokyklų tarnyboje dirba darbuotojai, kurie konsultuoja ir aprūpina 

mokyklas papildoma medžiaga. Konsultuojama tokiose srityse kaip skaitymas ir raštingumas, 

fondų komplektavimas ir mokyklų bibliotekų erdvės organizavimas. Pagalbos į šią mokyklų 

tarnybą elektroniniu paštu arba telefonu gali kreiptis visi mokyklų bibliotekininkai ir 

mokyklų mokytojai. Medžiaga, kurių mokyklos negali leisti sau įsigyti arba reguliariai 

nenaudoja, gali būti atsiųsta į mokyklą arba tiesiai į klases.  

 

3.5.5 Skatinimas naudotis bibliotekos programomis ir paslaugomis 

Bibliotekos programų ir paslaugų viešinimas vykdomas informuojant vartotojus apie 

tai, ką biblioteka gali pasiūlyti, ir programas bei paslaugas susiejant su vartotojų poreikiais ir 

pomėgiais. Su mokyklos bibliotekos teikiamomis programomis, paslaugomis ir priemonėmis 

turi būti aktyviai supažindinama, kad tikslinėms grupėms būtų žinoma apie bibliotekos, kaip 

programų, paslaugų ir išteklių partnerio, vaidmenį. Su bibliotekos paslaugomis 

supažindinamos šios tikslinės grupės: direktorius, kiti mokyklos administracijos nariai, 

departamentų vadovai, mokytojai, moksleiviai ir tėvai. Svarbu, kad komunikacija būtų 

pritaikyta atsižvelgiant į mokyklos pobūdį ir skirtingas tikslines grupes.  

Mokyklos biblioteka turėtų turėti raštišką viešinimo veiksmų planą, parengtą 

bendradarbiaujant su mokyklos administracija ir pedagogais. Planą turėtų sudaryti šie 

elementai: tikslai; tikslų įgyvendinimo veiksmų planas ir vertinimo metodai, kuriais bus 

vertinama veiksmų plano sėkmė.  

 

3.6 Pagalbinių mokyklos bibliotekos darbuotojų funkcijos ir kompetencijos 
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Pagalbiniai mokyklos bibliotekos darbuotojai (t.y., bibliotekos asistentai, bibliotekos 

technikai) yra atskaitingi bibliotekininkui ir padeda jam dirbti, vykdydami raštvedybos ir 

technologines funkcijas. Pagalbinių mokyklos bibliotekos darbuotojų parengimas turėtų būti 

pakankamas įprastinei mokyklos bibliotekos veiklai vykdyti, pavyzdžiui, bibliotekos 

medžiagos išdėliojimui lentynose, išdavimui, grąžinimui ir tvarkymui, taip pat techninėms 

paslaugoms, susijusioms su fondo judėjimo ir katalogavimo paslaugų bei prieigos prie 

skaitmeninių išteklių valdymu.  

 

3.7 Mokyklos bibliotekos savanorių funkcijos ir kompetencijos 

Savanoriai neturėtų pakeisti apmokamų bibliotekos darbuotojų, tačiau pagalbines 

funkcijas jie gali atlikti pagal sutartis, kuriose oficialiai įtvirtinamas jų dalyvavimas 

mokyklos bibliotekos veikloje ir mokyklos bibliotekininko vykdoma priežiūra. Mokyklos 

bibliotekoje tam tikras aiškiai apibrėžtas funkcijas kaip savanoriai gali atlikti ir prižiūrimi 

moksleiviai. Tokiu atveju tai turėtų būti vyresniųjų klasių moksleiviai, oficialiai atrinkti pagal 

jų prašymus ir apmokyti atlikti tokias užduotis, kaip pagalba rengiant bibliotekos leidinių 

parodas, leidinių perstatymas lentynose, skaitymas kartu su jaunesniais vaikais ir knygų 

rekomendavimas kitiems moksleiviams. 

 

Pavyzdys 

Vienoje JAV Mičigano valstijos pradinėje mokykloje sklandų bibliotekos darbą padeda 

užtikrinti „bibliotekos komanda“. Vieną kartą per savaitę šie moksleiviai medžiagą išdėlioja 

lentynose, surenka knygas iš ikimokyklinio ugdymo klasių, kartais padeda pažymėti naują 

medžiagą etiketėmis ir brūkšniniais kodais.  

 

Pavyzdys 

Romoje (Italija) vyresniųjų klasių moksleiviai dalyvauja specialiųjų poreikių 

programoje ir padeda užtikrinti sklandų bibliotekos darbą, o tai naudinga ir valdant 

biblioteką, ir moksleivių asmenybės vystymuisi. Moksleiviai taip pat padėjo atnaujinti 

biblioteką: tai padėjo ugdyti geresnius veiksmų derinimo įgūdžius, plėtė interesus bei didino 

jų savivertę. 

 

Pavyzdys 

Vengrijoje nuo 2012 m. vidurinės mokyklos moksleiviams privalomas savanoriškas 

darbas vietos bendruomenių labui. Savanoriauti galima ir mokyklų, ir viešosiose bibliotekose. 
 

3.8 Etikos standartai  

Kiekvienas mokyklos bibliotekoje dirbantis asmuo, įskaitant savanorius, privalo 

laikytis aukštų etikos standartų tarpusavio santykiuose ir santykiuose su visais mokyklos 

bendruomenės nariais. Bibliotekos vartotojų teisės jiems turi būti svarbesnės už jų pačių 

komfortą ir patogumą, o teikdami bibliotekos paslaugas, jie turi vengti šališkumo dėl 

asmeninio požiūrio ir įsitikinimų. Su visais vaikais, jaunimu ir suaugusiaisiais turi būti 

elgiamasi vienodai nepaisant jų galimybių ir kilmės; būtina užtikrinti jų teises į privatumą ir 

žinias. 

Kiekvienas mokyklos bibliotekoje dirbantis asmuo, įskaitant savanorius, turėtų dėti 

pastangas įgyvendinti pagrindines bibliotekininkystės vertybes: tinkamą valdymą, 

aptarnavimą, intelektualinę laisvę, raštingumą ir mokymąsi, lygiateisę prieigą prie rašytinių 

informacijos šaltinių, privatumą ir demokratiją. Pagrindiniai lygiateisės prieigos prie rašytinių 
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žinių ir informacijos bei intelektualinės laisvės principai įtvirtinti Visuotinės žmogaus teisių 

deklaracijos 19 straipsnyje ir IFLA vertybėse (www.ifla.org/about/more). 
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4 skyrius Mokyklos bibliotekos fiziniai ir 

skaitmeniniai ištekliai 

„Bibliotekos darbuotojai padeda naudotis knygomis ir kitais informacijos ištekliais: 
grožine ir pažintine literatūra, spausdintais ir elektroniniais dokumentais, kurie yra 
prieinami ir betarpiškai, ir nutolusiems vartotojams.  
Bibliotekoje sukaupta medžiaga papildo ir praturtina vadovėlius, mokomąją ir metodinę 
medžiagą.”   Mokyklų bibliotekų manifestas 
 

4.1 Įvadas 

Mokyklos bibliotekos fizinius ir skaitmeninius išteklius sudaro patalpos, įranga ir 

mokymui bei mokymuisi skirti išteklių fondai. Mokyklos bibliotekos pasiekiamumą visoje 

mokykloje ir bendruomenėje vis labiau didina technologijos. Jos sudaro galimybę mokyklos 

bibliotekos ištekliais naudotis ištisą parą visomis savaitės dienomis, neribojant prieigos 

mokyklos darbo dienomis ar atostogų laiku. Mokyklos bibliotekos patalpos, įranga ir fondai 

turi būti vystomi atsižvelgiant į moksleivių ir mokytojų mokymo bei mokymosi poreikių 

pokyčius. 

 

4.2 Patalpos 

Planuojant naujus ir atnaujinant esamus mokyklos pastatus, ypač svarbu atsižvelgti į 

mokyklos bibliotekos funkcijas ir naudojimą. Patalpos turėtų atspindėti mokyklos bibliotekos 

šviečiamąją paskirtį. Dabar daugelis mokyklų bibliotekų projektuojamos kaip mokymosi 

erdvės – taip atsižvelgiama į dalyvavimu grindžiamą kultūrą, kurioje vartotojai yra ne tik 

informacijos vartotojai, bet ir kūrėjai. Mokyklos mokymosi erdvėje galima naudotis 

priemonėmis ir įranga informacijos produktams kurti bei tradicinėmis mokymosi ir studijų 

erdvėmis. 

 

4.3 Vieta ir erdvė 

Universalių mokyklos bibliotekos patalpų dydžio ir dizaino standartų nėra, tačiau 

rengiant planus būtų naudinga remtis tam tikrais kriterijais. Bibliotekos nuo ištekliais 

paremto modelio pereina prie modelio, kuriame orientuojamasi į besimokantįjį: mokyklų ir 

akademinės bibliotekos dažnai projektuojamos kaip mokymosi erdvės. Planuojant mokyklos 

bibliotekos patalpas, būtina atsižvelgti į šiuos kriterijus: 

 Centrinė vieta, jei įmanoma, pirmame aukšte. 

 Prieinamumas ir artumas iki mokymosi zonų. 

 Triukšmas: bent kai kuriose bibliotekos dalyse neturėtų girdėtis išorinio triukšmo. 

 Tinkamas ir pakankamas natūralus ir (arba) dirbtinis apšvietimas. 

 Tinkama patalpų temperatūra (pvz., oro kondicionavimas, šildymas) siekiant ištisus 

metus užtikrinti geras darbo sąlygas ir išsaugoti fondus. 

 Tinkamos sąlygos specialiųjų poreikių turintiems bibliotekos lankytojams. 

 Pakankamas plotas, kad pakaktų erdvės knygų, grožinės ir kitos literatūros, knygų 

kietais ir minkštais viršeliais, laikraščių ir žurnalų kolekcijų, nespausdintinių išteklių 



 34 

saugojimui, mokymosi erdvėms, skaitymo zonoms, kompiuterinėms darbo vietoms, 

demonstracinėms zonoms ir bibliotekos darbuotojų darbo erdvei. 

 Lankstumas siekiant sudaryti galimybes įvairioms veikloms ir prisitaikyti prie būsimų 

mokymo programos ir technologijų pokyčių.  

 

4.3.1 Erdvės organizavimas 

Būtina užtikrinti šias funkcines zonas: 

 Studijų ir tyrimų zona – erdvė, kurioje yra informacijos skyrius, katalogai, darbo 

internete vietos, stalai studijoms ir tyrimams, informacinė medžiaga ir pagrindinės 

kolekcijos. 

 Neformali skaityklos zona – knygoms ir periodiniams leidiniams skirta erdvė, 

padedanti ugdyti raštingumą, skatinanti mokymąsi visą gyvenimą ir skaitymą savo 

malonumui. 

 Mokymosi zona – erdvė su kėdėmis, skirta formaliajam mokymuisi nedidelėmis ir 

didelėmis grupėmis bei visomis klasėmis, aprūpinta atitinkamomis mokomosiomis 

technologijomis ir demonstracine erdve (dažnai rekomenduojamas vietų skaičius – 

10 proc. viso moksleivių skaičiaus). 

 Medijų kūrimui ir grupiniams projektams skirta zona – erdvė atskiriems asmenims, 

komandoms ir klasėms (dažnai vadinama „laboratorijomis“ arba „dirbtuvėmis“). 

 Administracinė zona – erdvė knygų išdavimo skyriui, darbinei zonai, bibliotekos 

medijų medžiagos tvarkymui ir įrangos, reikmenų bei medžiagų saugojimo vieta. 

 

4.3.2 Fizinė ir skaitmeninė prieiga  

Biblioteka turėtų būti kuo labiau prieinama fiziškai ir skaitmeniniu būdu. Technologijų 

pagalba skaitmeninė prieiga prie mokyklos bibliotekos informacinių išteklių gali būti 

užtikrinama visą parą kiekvieną savaitės dieną ir mokykloje, ir už jos ribų. Jei žmogiškieji 

ištekliai yra riboti, reikėtų apsvarstyti galimybę priežiūrai pasitelkti apmokytus savanorius 

moksleivius ir suaugusius. 

 

4.4 Fondų komplektavimas ir valdymas 

Mokyklos bibliotekoje prieiga prie įvairių fizinių ir skaitmeninių išteklių užtikrinama 

pagal vartotojų poreikius ir jų amžių, kalbą bei demografines savybes. Fondai turi būti nuolat 

atnaujinami siekiant užtikrinti, kad vartotojai turėtų galimybę naudotis nauja ir aktualia 

medžiaga. Fondų valdymo politikoje apibrėžiama fondų paskirtis, apimtis ir turinys, 

numatoma galimybė naudotis išorės šaltiniais ir siekiama užtikrinti platų aukštos kokybės 

išteklių spektrą. Palaipsniui svarbia bibliotekos išteklių dalimi tampa skaitmeniniai ištekliai, 

pavyzdžiui, elektroninės knygos (informacinė medžiaga, grožinė ir kita literatūra), 

internetinės duomenų bazės, internetiniai laikraščiai ir žurnalai, video žaidimai ir multimedijų 

mokymosi medžiaga. 

Be moksleivių mokymosi poreikiams skirtų fondų, mokyklos bibliotekoje turėtų būti 

profesinių išteklių fondas mokyklos bibliotekos darbuotojams ir mokytojams (t.y., medžiaga, 

skirta švietimui, dėstomiems dalykams, naujiems mokymo(-si) stiliams ir metodams) bei 

tėvams ir globėjams skirtų išteklių fondas. 

 

Pavyzdys 



 35 

Vienos pradinės mokyklos Romoje (Italija) biblioteka parengė „Lentyną tėvams“, 

kurioje galima susipažinti su medžiaga vaiko psichologijos, ugdymo klausimais bei 

specifinėmis temomis, pavyzdžiui, apie vaikų baimes ir savivertę. 

 

4.4.1 Fondų valdymo politika ir procedūros 

Mokyklos bibliotekininkas, bendradarbiaudamas su mokyklos administracija ir 

mokytojais, parengia fondų valdymo politiką. Šis dokumentas turi remtis mokymo programa 

ir konkrečiais mokyklos bendruomenės poreikiais bei interesais, atspindėti už mokyklos ribų 

esančios bendruomenės įvairovę. 

Fondų valdymo politikos dokumentas turėtų apimti šiuos elementus: 

 Mokyklos bibliotekos misija pagal IFLA/UNESCO Mokyklų bibliotekų manifeste 

įtvirtintus principus. 

 Nuostatos dėl intelektualinės laisvės ir informacijos laisvės. 

 Fondų valdymo politikos tikslas ir santykis su mokymo programa bei jos vartotojų 

nacionaline, etnine, kultūrine, kalbine tapatybe ar priklausymu senosioms vietinėms 

tautoms. 

 Aprūpinimo ištekliais ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai.  

 Atsakomybė už sprendimus dėl fondų valdymo. 

Politikos dokumente turėtų būti aiškiai įtvirtinta, kad fondai turi būti komplektuojami 

bendradarbiaujant su mokytojais, kuriems tenka svarbus vaidmuo, kaip vertingų žinių apie 

moksleivių poreikius turintiems dalykų ekspertams. Šiame dokumente turėtų būti numatytas 

išteklių peržiūros metodas, atitinkantis intelektualinės laisvės ir vaikų teisės į žinias 

principus. Be to, turėtų būti įtvirtinta mokyklos bibliotekininkų pareiga priešintis fondo 

medžiagos cenzūrai nepaisant to, kas pasisako už išteklių ar prieigos prie jų ribojimą. 

Mokyklos bibliotekos fondų komplektavimo ir valdymo tvarka turėtų būti aiškiai 

apibrėžta atskirame dokumente arba fondų valdymo politikos dokumento priede. Tvarkos 

apraše turėtų būti nustatyti išteklių atrankos ir įsigijimo principai, išteklių tvarkymo ir 

organizavimo (katalogavimo, klasifikavimo, išdėstymo lentynose), priežiūros, taisymo bei 

nurašymo standartai. Šiame apraše turėtų būti gairės, taikomos įsigyjant vietinius ir 

tarptautinius išteklius, atspindinčius mokyklos bendruomenės narių nacionalinę, etninę, 

kultūrinę, kalbinę tapatybę ar priklausymą senosioms vietinėms tautoms. Be to, turėtų būti 

nustatytos aiškios rekomendacijos dėl prieštaringai vertinamos medžiagos peržiūrėjimo.  

 

Pavyzdys 

Prancūzijoje fondų įsigijimo politiką rengia mokyklos bibliotekininkas, 

konsultuodamasis su mokyklos bendruomene, remdamasis mokyklos mokymo programoje ir 

mokomosiose veiklose puoselėjamais principais ir vadovaudamasis dešimčia taisyklių, kurios 

įtvirtintos fondų įsigijimo politikoje. 

www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-documentaire-acquisition-

traitement/les-10-commandements-dune-politique-dacquisition.html 

 

4.4.2 Klausimai, susiję su skaitmeniniais ištekliais  

Mokyklos biblioteka atlieka svarbią funkciją kaip visuomenės prieigos prie 

informacijos taškas. Turi būti užtikrinama prieiga prie tokių skaitmeninės informacijos 

šaltinių, kurie atspindi mokymo programą bei vartotojų interesus ir kultūrą. Besiformuojanti 

dalyvavimu grindžiama socialinių medijų kultūra praplėtė bibliotekos vartotojo vaidmenį nuo 

informacijos vartotojo iki informacijos kūrėjo. Atitinkamai mokyklų bibliotekininkams 

http://www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-documentaire-acquisition-traitement/les-10-commandements-dune-politique-dacquisition.html
http://www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-documentaire-acquisition-traitement/les-10-commandements-dune-politique-dacquisition.html
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būtina užtikrinti „kūrybinių dirbtuvių“ erdves, kuriose būtų kompiuteriai ir kita praktinėms 

mokymosi veikloms būtina kūrybos ir informacinių produktų gamybos įranga (pvz., vaizdo 

įrašų, tinklaraščių, prenumeruojamų garso ir vaizdo įrašų, 3D projektų, plakatų, infografikų 

priemonės). 

Vis didėjantis skaitmeninių išteklių ir interneto prieinamumas reiškia, kad mokyklų 

bibliotekų katalogavimo sistemos turi būti tinkamos ištekliams klasifikuoti ir kataloguoti 

pagal priimtus tarptautinius ar nacionalinius bibliografinius standartus, taip sudarant 

galimybes įtraukti mokyklos biblioteką į platesnius tinklus. Bendros katalogavimo sistemos 

sąsajos su vietos ar regiono bendruomene privalumais mokyklų bibliotekos naudojasi 

daugelyje pasaulio vietų. Toks bendradarbiavimas gali padidinti išteklių atrankos, 

katalogavimo ir tvarkymo veiksmingumą ir kokybę, sudaryti lengvesnes galimybes apjungti 

ir maksimaliai naudoti išteklius. Mokyklų bibliotekos taip pat sudaro bendro naudojimosi 

susitarimus arba naudojasi valdžios institucijų teikiamomis galimybėmis dalintis brangiomis 

komercinėmis duomenų bazėmis ir internetine informacine medžiaga. 

 

Pavyzdys 

Albertos provincijos (Kanada) Švietimo ministerija per Internetinį informacinį centrą 

visa apimtimi finansuoja visiems šios provincijos moksleiviams ir mokytojams skirtus 

kokybiškus internetinius informacinius šaltinius anglų ir prancūzų kalbomis. 

www.learnalberta.ca/OnlineReferenceCentre.aspx. 

 

Pavyzdys 

Prancūzijoje prieigą prie skaitmeninių išteklių moksleiviams užtikrina „Correlyce“ 

platforma, kurią sudaro daugiau nei 300 redaguojamų ir indeksuojamų šaltinių. 

www.correlyce.fr    

 

Skaitmeninių fondų valdymo kriterijai yra panašūs į taikomus spausdintinių šaltinių 

valdymui, tačiau būtina atsižvelgti į tam tikrus specifinius klausimus: 

 Prieiga: ar renkantis ne spausdintinį, o skaitmeninį šaltinį prieiga padidės, ar 

sumažės? 

 Finansiniai ir techniniai klausimai: ar skaitmeninio šaltinio kaina ilgainiui neišaugs 

dėl nuolatinių licencinių mokesčių ar keitimo į naujus formatus sąnaudų? 

 Teisiniai ir licencijų klausimai: ar skaitmeninei medžiagai taikomi autorių teisių 

įstatymai ar licencijų sąlygos neribos naudotojų skaičiaus, prieigos ne bibliotekos 

patalpose ar vartotojų privatumo? 

 Saugumas: kaip bus apsaugota prieiga prie išteklių? 

 

4.4.3 Fondams taikomi standartai 

Šiuo metu, kai mokyklų bibliotekų fondus sudaro daug skaitmeninių išteklių, kuriais 

galima naudotis bibliotekoje ar išorinėse komercinėse duomenų bazėse, taip pat pagal 

licenciją naudojami informaciniai šaltiniai, sudėtinga parengti ir taikyti visuotinai priimtinus 

mokyklos bibliotekos fondų standartus. Nepaisant to, ar yra galimybė remtis nacionaliniais 

arba vietos fondų standartais, sprendimuose dėl fondų reikėtų atsižvelgti į mokymo 

programos reikalavimus bei mokymo metodikas. 

Būtinas subalansuotas naudojamų ir aktualių išteklių fondas, kuris užtikrintų skirtingo 

amžiaus, gebėjimų, mokymosi stilių ir kilmės vartotojų prieigą prie išteklių. Fondo fiziniais ir 

skaitmeniniais informaciniais ištekliais būtina prisidėti prie mokymo programos. Be to, 

mokyklos biblioteka turėtų įsigyti ir laisvalaikio skaitinių, kaip antai populiariųjų ar grafinių 

http://www.learnalberta.ca/OnlineReferenceCentre.aspx
http://www.correlyce.fr/
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romanų, muzikos, kompiuterinių žaidimų, filmų, žurnalų, komiksų ir plakatų. Šie ištekliai 

turėtų būti parenkami bendradarbiaujant su moksleiviais siekiant užtikrinti, kad medžiaga 

atspindėtų jų interesus ir kultūrą. 

 

Pavyzdys 

2012 m. JAV Pietų Karolinos valstijos švietimo departamentas priėmė fondų vystymo 

standartus. Vertinant pagal tomų skaičių vienam moksleiviui, fondas priskiriamas „rizikos“ 

(11 tomų), „baziniam“ (13) arba „pavyzdiniam“(15) fondui.  Fonde esančių grožinės ir kitos 

literatūros kūrinių santykis skiriasi – atsižvelgiama į skirtingas klases ir konkrečius 

raštingumo projektus arba poreikius. 

 

4.4.4 Dalijimasis ištekliais 

Mokyklų bibliotekos turėtų didinti savo vartotojų prieigą prie bibliotekos medžiagos 

tarpbibliotekinio abonemento ir dalijimosi ištekliais priemonėmis. Kadangi tai nėra tradicinė 

daugelio mokyklų bibliotekų funkcija, retai kada veikia tvirtai nusistovėjusios tokią galimybę 

užtikrinančios sistemos. Tarpbibliotekinį abonementą ir dalijimąsi ištekliais lengviau 

organizuoti tais atvejais, kai mokyklų bibliotekos naudojasi suvestiniu katalogu arba bendra 

prieiga prie internetinių duomenų bazių ir skaitmeninės medžiagos. 

 

Pavyzdys 

Vičensoje (Italija) 26 vidurinės mokyklos, kuriose mokosi baigiamųjų klasių 

moksleiviai, 15 bendrojo lavinimo mokyklų (pradinio ir pagrindinio ugdymo klasės) bei du 

privatūs subjektai (fondas ir firma) sukūrė tinklą, kuriame bendrai naudojamasi ištekliais, 

bibliotekos programine įranga ir tarpbibliotekinio abonemento paslaugomis. 
www.rbsvicenza.org/index.php?screen=news&loc=S&osc=news&orderby=Autore 

 

Pavyzdys 

Portugalijoje veikia bendras mokyklų ir viešųjų bibliotekų tinklas, naudojamasi bendra 

bibliotekos katalogavimo ir automatizavimo sistema. www.rbe.mec.pt/np4/home  

 

Pavyzdys 

Nyderlanduose ir Flandrijoje biblioteka veikia kaip „Brede mokyklos“ [bendrojo 
ugdymo bendruomenės mokyklos] centras. Tai – integruotas kompaktiškas 
įtraukusis žinių centras, kuriame taip pat teikiamos įvairios bendruomenės 
švietimo paslaugos (pvz., vaikų darželis ir pradinė mokykla, sporto salė). 
www.bredeschool.nl/home.html 
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5 skyrius  

Mokyklos bibliotekos programos ir veiklos 

„Mokyklos biblioteka yra neatskiriama mokymo proceso dalis.“   Mokyklų bibliotekų 
manifestas 

 

5.1 Įvadas 

Siekdama sėkmingai įgyvendinti mokymo misiją, mokyklos biblioteka turi aktyviai, per 

metodiškai pagrįstas mokymo ir aptarnavimo veiklos programas įtraukti švietimo 

bendruomenę. Pasaulyje mokyklų bibliotekų programos ir veiklos skiriasi, nes jos turi būti 

suderintos su mokyklos ir platesnės bendruomenės tikslais (žr. 3.5.4 dalį „Bendruomenės 

įtraukimas“).  

Taip pat skiriasi ir pasaulyje vartojama terminija mokyklų bibliotekų programoms bei 

veikloms apibūdinti. Pavyzdžiui, aktyvių ir įgudusių skaitytojų ugdymas gali būti vadinamas 

„skaitymo skatinimu“, „apsiskaitymo“, „savanoriško skaitymo“, „laisvalaikio arba poilsinio 

skaitymo“ ar „skaitymo savo malonumui“ skatinimu. Nepaisant pavadinimų, skaityti 

motyvuotų skaitytojų ugdymas – visame pasaulyje svarbus mokyklų bibliotekų programų ir 

veiklų aspektas.  

 

Pavyzdys 

Namibijoje organizuojamame skaitymo maratone („Readathon“) skaityti skatinama 

aprūpinant vaikus knygomis jų gimtąja kalba (Namibijoje yra 13 rašytinių kalbų). Tai tapo 

postūmiu mokykloms ir bibliotekoms skirtą vaikišką literatūrą leisti gimtosiomis kalbomis.  

 

Kita sritis, kurios terminija taip pat nėra įsitvirtinusi – naudojimasis informacija. 

Kažkada ši veikla buvo vadinama „mokymu naudotis bibliografijos įrankiais“ (mokymas, 

kaip naudotis bibliotekos tekstais ir sistemomis) ir „vartotojų švietimu“ (pagalba vartotojams 

suprasti biblioteką ir jos paslaugas). Dabar tai vis dažniau vadinama „informaciniu 

raštingumu“ ir „informacijos paieška“. Bėgant metams pavyzdiniai mokymo naudotis 

informacija bibliotekose metodai pasikeitė: 7-ajame ir 8-ajame praėjusio amžiaus 

dešimtmetyje vyravo informacijos šaltinių metodas, 9-ajame dešimtmetyje –paieškos 

strategijos (angl. pathfinder), o nuo praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio – 

orientuotas į procesus (Kuhlthau, 2004). Remiantis į procesą orientuotu metodu, 

akcentuojama informacijos analizė ir jos naudojimas užduočiai spręsti. Žinios, įgytos 

ankstesniais metodais, pavyzdžiui, įrankių, informacijos šaltinių ir paieškos strategijų, nėra 

laikomos netinkamomis, tačiau pabrėžiama, kad jas geriausia gilinti mokant analizuoti ir 

spręsti problemas. 
 

5.2 Programos ir veiklos  

Mokyklos biblioteka – esminis mokymo ir mokymosi mokykloje komponentas; ji 

prisideda prie mokyklos tikslų įtraukdama moksleivius, skirtingus besimokančiuosius ir 

palaikydama santykius su platesne visuomene. Mokyklos bibliotekos tikslai turėtų būti 

suderinti su mokyklos tikslais, pavyzdžiui, raštingumo ugdymu, mokymusi pagal ugdymo 

programą, pilietiškumo ugdymu. Kokia apimtimi mokyklos biblioteka gali prisidėti prie 
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mokyklos tikslų įgyvendinimo lemia mokyklos bibliotekos aprūpinimas ištekliais ir 

darbuotojais. 

 

Pavyzdys 

Vengrijoje daugelis moksleivių mokosi miestuose, tačiau gyvena gyvenvietėse netoli 

miestų ir važinėja į mokyklas ir namo. Dėl riboto viešojo transporto daugeliui moksleivių 

tenka laukti prieš pamokas ir po pamokų mokykloje. Nemaža dalis mokyklų bibliotekų į tai 

reagavo, paankstindamos darbo valandas prieš pamokas ir jas prailgindamos po pamokų. Dėl 

to moksleiviai daugiau laiko gali praleisti saugioje, kultūringoje viešoje vietoje. Be to, 

sudaroma galimybė stiprinti mokytojų-bibliotekininkų ir moksleivių santykius. 

 

Paslaugų ir veiklų planą turėtų parengti kvalifikuotas mokyklos bibliotekininkas, 

glaudžiai bendradarbiaudamas su mokyklos direktoriumi arba pavaduotoju, departamentų 

vadovais ir kitais pedagogais, auklėtojais, pagalbiniais darbuotojais bei moksleiviais. Be 

kvalifikuoto mokyklos bibliotekininko, kuris atrenka tinkamus ugdymo išteklius ir, jais 

remdamasis, padeda auklėtojams bei mokytojams parengti mokymo programas, neįmanoma 

pagerinti moksleivių pasiekimų, tai patvirtina mokslinė literatūra. 

Kvalifikuoto mokyklos bibliotekininko mokomajame darbe daugiausia dėmesio turėtų 

būti skiriama šioms pagrindinėms veikloms: 

 raštingumo ugdymui ir skaitymo skatinimui; 

 medijų ir informaciniam raštingumui (pvz., informaciniam raštingumui, 

informaciniams įgūdžiams, informacinėms kompetencijoms, gebėjimui (laisvai) 

naudotis informacija, medijų raštingumui, daugialypiam raštingumui;  

 tyrinėjimais grįstam mokymui (pvz., problemų sprendimu grindžiamam mokymuisi, 

kritiniam mąstymui); 

 technologijų integravimui; 

 mokytojų kvalifikacijos kėlimui; 

 literatūros ir kultūros vertinimui. 

Rengiant veiksmų planą, remiamasi mokyklų bibliotekų pagrindinės veiklos tyrimais. 

Mokyklos bibliotekos pagrindinė veikla priklauso nuo mokyklos prioritetų ir turėtų atspindėti 

atskirų klasių mokymo programos rezultatus.  

 

5.3 Raštingumo ugdymas ir skaitymo skatinimas 

Mokyklos biblioteka padeda ugdyti moksleivių raštingumą ir skatina juos skaityti. 

Mokslinių tyrimų duomenimis, skaitymo lygis ir mokymosi rezultatai yra tiesiogiai susiję, o 

prieiga prie skaitymo šaltinių yra pagrindinis veiksnys ugdant entuziastingus ir įgudusius 

skaitytojus (Krashen, 2004). Mokyklos bibliotekininkai, išduodami skaitymo medžiagą 

vartotojams, turėtų būti pragmatiški ir lankstūs, gerbti asmeninius skaitytojų pasirinkimus ir 

pripažinti jų teisę rinktis tai, ką nori skaityti. Moksleivių, kuriems suteikiama galimybė 

patiems pasirinkti skaitinius, testų rezultatai ilgainiui pagerėja. Skaitymo tekstų savarankiškas 

pasirinkimas plečia žodyną, gerėja rašybos testų rezultatai, rašymo ir kalbiniai gebėjimai. 

Galimybė skaityti kokybiškas knygas antrąja kalba gerina antrosios kalbos besimokančių 

moksleivių kalbėjimo ir supratimo gebėjimus. Sunkiai skaitantiems moksleiviams papildoma 

skaitymo medžiaga, pavyzdžiui, audio knygos, ugdo skaitymo įgūdžius ir formuoja geresnį 

požiūrį į skaitymą.  

Alternatyvi skaitymo medžiaga, o kartais ir specialūs skaitymo prietaisai yra būtini 

skaitymo sutrikimų turintiems moksleiviams. Padėdamas tenkinti jų skaitymo poreikius, 

mokyklos bibliotekininkas turėtų bendradarbiauti su specialiais šių moksleivių pedagogais. 
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Be to, mokyklos bibliotekininkas turėtų padėti mokytojams, kad tekstai, naudojami skaitymui 

klasėje atitiktų vietos ir nacionalinius standartus (pvz., rekomenduoti skaitymo projektams 

tinkamas knygas ir knygas, kuriomis prisidedama prie šalies kalbinių standartų laikymosi). 

Mokyklos biblioteka turėtų užtikrinti estetišką ir stimuliuojančią aplinką, kurioje būtų 

įvairi spausdintinė ir skaitmeninė medžiaga, sudaryti galimybes įvairioms veikloms, 

pradedant tyliu skaitymu ir baigiant grupinėmis diskusijomis bei kūrybiniu darbu. Mokyklos 

bibliotekininkas turėtų užtikrinti kuo liberalesnę knygų skolinimosi politiką ir kuo labiau 

vengti baudų bei kitų nuobaudų už pavėluotai grąžintą arba prarastą medžiagą.  

Raštingumą ugdančios veiklos, kuriomis skatinama skaityti ir naudotis medijomis, taip 

pat turėtų apimti sociokultūrinius bei pažintinio mokymosi aspektus. Būtinos pastangos 

užtikrinti, kad mokyklų bibliotekų fonduose būtų vietinės ir kitose valstybėse sukurtos ir 

parengtos medžiagos, atspindinčios mokyklos bendruomenės narių nacionalinę, kultūrinę ir 

etninę tapatybę. Mokyklos bibliotekininkas turėtų imtis iniciatyvos užtikrinti, kad moksleiviai 

turėtų galimybę klasėje ir bibliotekoje skaityti jų pačių pasirinktą tekstą ir jį aptarti su kitais. 

Su nauja grožine literatūra ir kita medžiaga mokytojai ir moksleiviai turėtų būti 

supažindinami knygų aptarimuose, bibliotekos naujų knygų stenduose ir skelbiant 

informaciją bibliotekos interneto svetainėje. Bibliotekoje gali būti organizuojami specialūs 

raštingumui ir skaitymui skirti renginiai, pavyzdžiui, parodos, susitikimai su autoriais, 

tarptautinės raštingumo dienos. Tokiuose renginiuose gali būti sudaryta galimybė dalyvauti 

tėvams. Tėvai prisidėti prie savo vaikų raštingumo ugdymo gali dalyvaudami skaitymo 

namuose bei garsinio skaitymo programose. 

 

Pavyzdys 

Prancūzijoje „Babelio Challenge“ skatina skaityti ir supažindina su vaikų literatūra 

socialiniame literatūros tinkle www.babelio.com. 

 

Pavyzdys 

Jungtinės Karalystės Bibliotekos ir informacijos specialistų institutas (Chartered 

Institute of Library and Information Professionals, CILIP), kuris skiria Carnegie ir Kate 

Greenaway medalius, vykdo plačiai visoje Jungtinėje Karalystėje žinomą kiekvienų metų 

apdovanojimui nominuotų knygų skaitymo ir vertinimo projektą (shadowing scheme). 

www.carnegiegreenaway.org.uk/shadowingsite/index.php 

 

Pavyzdys 

Italijos „Xanadu“ projektas, kurį 2004 m. pradėjo vykdyti Hamelin kultūros asociacija, 

o koordinuoja „Sala Borsa“ biblioteka Bolonėje, yra skirtas skirtingų Italijos regionų 

vyresniųjų klasių moksleiviams (trylikamečiams-šešiolikmečiams), o neseniai ir aštuntokams. 

Šiame projekte lavinamas reflektyvus ir kritinis mąstymas, tinklaveika, knygų, komiksų, 

filmų ir muzikos vertinimas. www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/xanadu2014/biblio.php  

 

5.4 Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas 

Kita mokyklos bibliotekos pareiga – ugdyti moksleivius, kaip visą gyvenimą 

besimokančius kintančio pasaulio piliečius, kurie gebėtų atsakingai ir etiškai gauti bei 

naudoti informaciją. 2007 m. UNESCO dokumente Understanding Information Literacy: A 

Primer [„Informacinio raštingumo sąvoka: pagrindai“], kurį politikos formuotojams parengė 

Forest Woody Horton, Jr., pateikiama naudinga su informaciniu raštingumu susijusių sąvokų 

ir apibrėžčių bei informacinio raštingumo vaidmens formaliajame ir neformaliajame ugdyme 

apžvalga. UNESCO, pripažindama medijų ir informacijos šaltinių svarbą asmeniniame 

gyvenime ir demokratinėse visuomenėse, taip pat plėtoja medijų ir informacinio raštingumo 

http://www.babelio.com/
http://www.carnegiegreenaway.org.uk/shadowingsite/index.php
http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/xanadu2014/biblio.php
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(MIR) sąvoką. 2011 m. UNESCO dokumente Media and Information Literacy Curriculum 

for Teachers [MIL] [„Medijų ir informacinio raštingumo (MIR) mokymo programa 

mokytojams“] paaiškinama, kodėl medijų raštingumą ir informacinį raštingumą reikėtų 

nagrinėti kartu. Mokytojams skirtoje MIR mokymo programoje nagrinėjamos trys mokymo ir 

mokymosi sritys: 

1) medijų ir informacijos žinios bei dalyvavimo demokratinėje visuomenėje supratimas; 

2) medijų tekstų ir informacijos šaltinių vertinimas (pagrindinį dėmesį skiriant jų 

autoriui, adresatui ir žinutei); 

3) medijų ir informacijos kūrimas bei naudojimas. 

Mokyklų bibliotekininkai pripažįsta medijų ir informacinių įgūdžių mokymo sisteminio 

pagrindo svarbą ir, bendradarbiaudami su mokytojais, prisideda prie moksleivių įgūdžių 

stiprinimo. Medijų ir informacinio raštingumo mokymo programa siekiama ugdyti 

moksleivius, kurie būtų atsakingi ir etiški visuomenės nariai. Informaciniu požiūriu raštingi 

moksleiviai turėtų būti kompetentingi ir savarankiški. Jie turėtų suvokti savo poreikius 

informacijai ir aktyviai dalyvauti idėjų pasaulyje. Jie turėtų pasitikėti savo gebėjimais spręsti 

problemas, žinoti, kaip rasti reikiamą ir patikimą informaciją. Jie turėtų gebėti naudotis 

technologijų priemonėmis informacijai gauti ir gautiems rezultatams pateikti. Jiems turėtų 

būti nesunku veikti situacijose, kuriose atsakymų yra daug arba iš viso nėra. Dirbdami jie 

turėtų laikytis aukštų standartų ir kurti kokybiškus produktus. Informaciniu požiūriu išprusę 

moksleiviai turėtų būti lankstūs, gebantys prisitaikyti prie pokyčių, veikti savarankiškai ir 

grupėse.  

 

Pavyzdys 

Prancūzijoje moksleiviai yra mokomi, kaip atsakingai naudotis internetu. 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable 

 

Pavyzdys 

Prancūzijos mokyklų bibliotekininkų mokymo kursuose dėstomi medijų ir informacinio 

raštingumo mokymo kursų standartai. 

http://media.eduscol.education.fr/file/Pacifi/85/4/Reperes_Pacifi_157854.pdf 
 

5.5 Tyrinėjimais grįsto mokymosi modeliai 

Daugelyje valstybių, savivaldybių ir mokyklų bibliotekų yra parengti labai sėkmingi 

medijų ir informacinio raštingumo ugdymo tiriamuosiuose projektuose modeliai. 

Tyrinėjimais grįsto mokymosi modeliams parengti prireikia daugelio metų tyrimų, vystymo ir 

eksperimentavimo. Tos mokyklos, kurioms švietimo institucijos nėra rekomendavę jokio 

modelio, turėtų pasirinkti tokį modelį, kuris labiausiai atitinka jų mokymo programų tikslus ir 

mokymosi rezultatus, o ne bandyti kurti savus modelius. Tyrinėjimais grįsto mokymosi 

modelių pavyzdžiai pateikti C priede. 

Tyrinėjimais grįsto mokymosi modeliuose dažniausiai remiamasi į procesą orientuotu 

požiūriu, kuris moksleiviams užtikrina tokį mokymosi procesą, kuris gali būti taikomas 

įvairioms turinio sritims ir iš akademinės srities perkeliamas į realų gyvenimą. Šie modeliai 

remiasi keliomis pagrindinėmis koncepcijomis: 

 Moksleivis išsiaiškina prasmę iš informacijos.  

 Moksleivis, taikydamas į procesą orientuotą požiūrį, sukuria kokybišką produktą. 

 Moksleivis išmoksta dirbti nepriklausomai (savarankiškai) ir kaip grupės narys. 

 Moksleivis informaciją ir informacines technologijas naudoja atsakingai ir etiškai.  

http://eduscol.education.fr/internet-responsable
http://media.eduscol.education.fr/file/Pacifi/85/4/Reperes_Pacifi_157854.pdf
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Tyrinėjimais grįsto mokymosi modeliai apima esminius tyrinėjimo ir mokymosi visą 

gyvenimą įgūdžius: planavimą, informacijos radimą ir rinkimą, atranką ir organizavimą, 

apdorojimą, pateikimą, dalijimąsi ir vertinimą. Į procesą orientuotais mokymo modeliais taip 

pat siekiama stiprinti savarankiško mokymosi (t.y. metapažinimo) ir bendradarbiavimo 

įgūdžius. Šiuos įgūdžius geriausia ugdyti palaipsniui, analizuojant tam tikrą dalyką, 

įsisavinant mokymo programos temas ir sprendžiant problemas. 

Bet kuriai tiriamajai užduočiai, projektui, rašiniui ar temai būtini planavimo įgūdžiai. 

Pradiniuose tyrimo etapuose planavimo veiklą sudaro tinkamų klausimų suformulavimas, 

reikiamų išteklių ir galimų informacijos ieškojimo strategijų nustatymas bei pagrįsto darbo 

grafiko sudarymas. Tyrinėdami moksleiviai savo planus koreguoja, atsižvelgdami į 

nenumatytas problemas ir kliūtis. 

Su informacijos paieška susijusioms užduotims ypač svarbūs informacijos radimo ir 

rinkimo įgūdžiai. Jie apima abėcėlinės ir skaičių tvarkos suvokimą, įvairių rūšių strategijų 

taikymą ieškant informacijos kompiuterinėse duomenų bazėse ir internete, rodyklių ir 

bibliografinių šaltinių naudojimą. Informacijos rinkimą sudaro ne tik informacijos šaltinių 

analizė, bet ir tokie metodai kaip apžvalga, apklausa, eksperimentas ir stebėjimas.  

Atrankos ir organizavimo įgūdžiams būtinas kritinis ir vertinamasis mąstymas. Vykdant 

atranką, ieškoma informacijos, kuri yra svarbi ir aktuali tyrimo objektui. Tokių kriterijų kaip 

objektyvumas, išsamumas, savalaikiškumas, tikslumas ir autoriteto nuomonė taikymas 

padeda moksleiviams priimti pagrįstesnius ir etiškesnius sprendimus dėl rastos informacijos. 

Apdorojant informaciją svarbūs tokie įgūdžiai, kaip informacijos iš įvairių šaltinių 

integravimas, prielaidų ir išvadų darymas, susiejimas su ankstesnėmis žiniomis. Šių įgūdžių 

pagalba moksleiviai įsisavina surinktą informaciją ir paverčia ją asmeninėmis žiniomis.  

Pristatant ir dalijantis kuriami kokybiški produktai, kuriais aiškiai perduodamos idėjos, 

atspindimi nustatytieji tikslai ir kriterijai, demonstruojami veiksmingi pristatymo įgūdžiai, 

įskaitant auditorijos pajautimą.  

Vertinimo įgūdžiai susiję su tyrimo proceso ir produkto vertinimu. Moksleiviams būtini 

gebėjimai kritiškai mąstyti apie savo pastangas ir pasiektus rezultatus. Jie turėtų sugebėti 

užbaigtą produktą įvertinti pagal pradinį planą ir nustatyti, ar produktu pasiektas jo tikslas, 

suprasti mokymosi projekto stipriąsias ir silpnąsias puses ir į tai atsižvelgti naujose 

užduotyse.  

Savarankiško mokymosi įgūdžiai itin svarbūs visą gyvenimą besimokančių asmenų 

lavinimuisi. Tyrinėjimuose moksleiviams reikėtų padėti analizuoti savo mąstymo ir 

mokymosi procesus (matapažinimas), savivaldžiai užsibrėžti mokymosi tikslus bei valdyti jų 

įgyvendinimo pažangą. Savarankiški moksleiviai sugeba naudotis medijų šaltiniais 

informacijai gauti ir asmeninėms reikmėms, jie ieško atsakymų į klausimus ir vertina 

skirtingas nuomones. Jie pripažįsta, kad informacijos, informacijos šaltinių ir bibliotekų 

sandara ir struktūra yra sudėtinga ir prireikus sugeba paprašyti pagalbos.  

Bendradarbiavimo įgūdžiai ugdomi moksleiviams dirbant grupėse kartu su įvairiais 

asmenimis ir naudojant įvairius išteklius bei technologijas. Moksleiviai mokosi apginti savo 

nuomonę ir konstruktyviai kritikuoti. Jie pripažįsta skirtingas idėjas ir gerbia kitų asmenybes 

bei mokymosi stilius. Jie kartu dirba kurdami projektus, kuriuose atsispindi asmenybių 

skirtumai, o individualios užduotys yra apjungiamos galutiniame produkte.  

Procesinis požiūris į tyrinėjimais grįstą mokymąsi padeda ne tik rasti informaciją, bet ir 

ją naudoti, ne tik atsakyti į konkretų klausimą, bet ir ieškoti įrodymų argumentams 

suformuluoti. Jį taikant būtina atsižvelgti į informacijos paieškos procesą ir paieškos 

produktą, suvokti mokymosi iš informacijos sudėtingumą, nes tai susiję su elgsenos ir 

pažintine sritimis, o ne su nusistovėjusiomis ar standartizuotomis užduotimis. 

Priimdami sprendimą dėl į procesą orientuoto požiūrio taikymo tyrinėjimais grįstame 

ugdyme, mokyklų bibliotekininkai ir mokytojai, nepaisant bibliotekos dydžio ir fondų bei 
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technologijų pobūdžio,  susiduria su tuo pačiu esminiu klausimu: kaip būtų galima paveikti, 

orientuoti ir motyvuoti mokytis per atradimus, kurie skatina smalsumą ir meilę mokslui. Į 

procesą orientuotuose modeliuose palaikoma nuomonė, kad tyrinėjimais grįstas mokymasis 

suteikia moksleiviams galimybę džiaugtis atradimais ir asmeniniu augimu. Veiksmingai šį 

modelį įgyvendinus, moksleivis mokosi tyrinėdamas ir rizikuodamas, vedamas smalsumo ir 

motyvacijos, mąstydamas kritiškai ir kūrybiškai, jausdamas ryšį su realaus gyvenimo 

situacijomis ir realia auditorija. 

Į procesą orientuotų modelių pagrindas – teorija ir ugdymo, bibliotekų bei informacijos 

studijų (BIS) moksliniai tyrimai. Remiantis ugdymo tyrimais, suformuota mokymosi teorija; 

remiantis BIS – informacinės elgsenos teorija. Pavyzdžiui, ugdymo procese išsiaiškinta, jog 

besimokančiųjų abstraktaus mąstymo lygio skirtumus lemia jų pažintinių gebėjimų 

išsivystymas, ankstesnės žinios ir patirtis. Ugdymo tyrimai taip pat leido susiformuoti 

konstruktyvistinei koncepcijai, pagal kurią teigiama, kad aktyviai naudojantis informacija 

besimokantieji įgyja žinių bei jas formuoja, jų jausmai bei mintys keičiasi. BIS tyrimuose 

išsiaiškinta, kad informacijos vartotojai pereina skirtingus klausimo konkretinimo etapus: nuo 

migloto reikiamos informacijos suvokimo iki aiškių poreikių arba klausimų. Taip pat 

patvirtinta, kad vartotojams geriau sekasi ieškoti informacijos, jei jie realiai suvokia 

informacinę sistemą ir informacijos paieškos užduotį.  

Kaip ir kitomis mokyklos ugdymo programomis, taip ir tyrinėjimais grįstomis 

mokymosi veiklomis turėtų būti siekiama prisidėti prie moksleivių mokymosi pažangos ir 

tęstinumo. Tai reiškia, jog įgūdžiai turėtų būti ugdomi palaipsniui, skirtingais etapais ir 

lygmenimis. Užtikrinant, kad tiriamojo proceso gebėjimų būtų mokoma sistemingai, 

atsižvelgiant į nuosekliai mokykloje ugdomus medijų ir informacinius įgūdžius bei 

strategijas, lyderio vaidmens turėtų imtis mokyklos bibliotekininkas.  

Jei nėra vietos arba nacionaliniu lygmeniu parengto tyrinėjmais grįsto mokymo ir 

mokymosi modelio, modelį bendradarbiaudami turėtų parinkti mokyklos bibliotekininkas, 

mokytojai ir lyderiai. Taikant modelį, mokytojams ir moksleiviams gali iškilti noras jį 

pritaikyti mokyklos tikslams ir vietiniams poreikiams, tačiau tai daryti būtina apdairiai. 

Neturint gilių modelio teorinio pagrindo žinių, dėl pakeitimų modelis gali tapti 

neveiksmingu.  

 

Pavyzdys 

Vienos vidurinės mokyklos Upsaloje (Švedija) moksleiviai tiriamuosius projektus 

pradeda nuo distopinio romano skaitymo. Romanas aptariamas skaitytojų grupėse. 

Moksleiviai asmeniškai analizuoja atskiras knygos temas, kaip antai sekimas, globalinis 

atšilimas ar ligos. Jie ieško informacijos, pradėdami nuo bendresnės ir pereidami prie 

išsamios, formuluoja labai konkrečias individualaus tyrimo užduotis (pvz., pradeda nuo 

bendros informacijos apie sekimą ir pereina prie konkretaus klausimo: kaip vyriausybės gali 

stebėti žmones jų išmaniuosiuose telefonuose). Galutinis projekto produktas – egzamino 

rašinys, parengtas remiantis kiekvieno moksleivio surinkta į aplanką sudėta medžiaga. 

 

5.6 Technologijų integravimas 

Mokyklų bibliotekų tyrimų duomenimis, bibliotekai tenka svarbus vaidmuo užtikrinant 

technologinę infrastruktūrą ir priemones bei mokant naudotis informacinėmis 

technologijomis. Technologijos padeda didinti bibliotekos ir jos išteklių pasiekiamumą 

mokyklų klasėse ir už jų ribų. Mokyklų bibliotekininkai padeda moksleiviams išmokti 

naudotis internetinėmis paieškos strategijomis, kurios yra svarbios naudojantis interneto 

ištekliais, duomenų bazėmis ir pateikties įrankiais. Mokyklų bibliotekininkai kartu su 

mokyklų technologijų specialistais (jei yra) turėtų užtikrinti, kad šios dvi pareigybės būtų 
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aiškiai apibrėžtos, kad mokyklos mokytojams ir moksleiviams teikiamose technologijų 

paslaugose ir programose nebūtų spragų ir jos nesidubliuotų. 
 

5.7 Mokytojų kvalifikacijos kėlimas 

Mokyklos biblioteka padeda mokytojams kelti kvalifikaciją, ypač naujos medžiagos ir 

technologijų, naujų mokymo programų ir mokymo strategijų klausimais. Neretai mokyklos 

bibliotekininkas, kaip mokymosi partneris dirbdamas kartu su kolegomis mokytojais, padeda 

jiems neformaliai kelti kvalifikaciją:  

 suteikdamas mokytojams išteklius dalykinėms žinioms plėsti arba mokymo metodikai 

gerinti;  

 suteikdamas išteklius susipažinti su įvairiomis vertinimo strategijomis;  

 dirbdamas kaip partneris planuojant darbo klasėje ir (arba) bibliotekoje užduotis; 

 suteikdamas galimybę naudojantis bibliotekos tarpbliotekiniu abonementu ir 

asmeniniais bei skaitmeniniais tinklais naudotis platesniais ištekliais. 
 

5.8 Mokyklos bibliotekininko pedagoginis vaidmuo 

Kvalifikuotas mokyklos bibliotekininkas kartu su kolegomis mokytojais siekia 

užtikrinti moksleiviams optimalų mokymąsi. Idealiu atveju mokyklos bibliotekininkas kartu 

su kitais mokytojais dalyvauja ugdyme ir, kaip ir  kiekvienas mokymo komandos narys, 

skirtingų sričių ekspertinėmis žiniomis prisideda prie ugdymo(-si) bei mokymo(-si) planų 

rengimo ir įgyvendinimo.  

Mokyklų bibliotekininkai ir mokytojai, bendradarbiaudami kaip instruktoriai, gali dirbti 

pagal šias keturias mokymo bendradarbiaujant metodikas: mokymas padedant, paralelinis, 

papildomasis ir komandinis mokymas. 

1. Mokymas padedant: vienas mokytojas atlieka pagrindinį mokomąjį vaidmenį, o 

antrasis juda klasėje ir prireikus padeda atskiriems moksleiviams. Tai vadinama 

„vieno mokytojo–vieno padėjėjo“ metodu. 

2. Lygiagretusis mokymas: du ar daugiau mokytojų tuo pačiu metu skirtingose klasės 

dalyse arba bibliotekoje dirba su skirtingomis moksleivių grupėmis. Šis metodas 

vadinamas „stotelių“ metodu. 

3. Papildomasis mokymas: papildomas mokytojas tam tikrais veiksmais sustiprina 

kito (-ų) mokytojo (-ų) dėstymą. Pavyzdžiui, gali būti perfrazuojami kito mokytojo 

teiginiai arba formuojami konspektavimo įgūdžiai.  

4. Komandinis mokymas: du ar daugiau mokytojų planuoja, moko ir vertina visus 

klasėje arba bibliotekoje dirbančius moksleivius, prisiimdami vienodą atsakomybės, 

lyderystės ir atskaitomybės dalį. 

Kiekvienam bendro mokymo metodui yra naudingas bendrai  vykdomas mokomosios 

medžiagos turinio, dėstymo ir vertinimo planavimas. Planai, parengti mokyklos 

bibliotekininkui ir dalyko mokytojui(-ams) bendradarbiaujant, užtikrina geresnę mokymo 

kokybę ir tais atvejais, kai mokyklos bibliotekininkas bibliotekoje arba klasėje yra vienintelis 

moksleivių mokytojas. Bendradarbiavimas nepaprastai svarbus ugdant medijų ir informacinio 

raštingumo įgūdžius, kurie yra integruoti į mokymo programą ir susiejami su moksleivių 

interesais bei poreikiais. 
 

Naudingi šaltiniai 
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6 skyrius Mokyklų bibliotekų vertinimas ir 

viešieji ryšiai 

„Mokyklos bibliotekos yra būtinos kiekvienai ilgalaikei raštingumo, švietimo, 
informavimo, ekonominės, socialinės ir kultūrinės plėtros strategijai.“  Mokyklų bibliotekų 
manifestas 
 

6.1 Įvadas 

Atlikta daug mokslinių tyrimų, kurių duomenys patvirtina teigiamą tinkamai aprūpintų 

mokyklų bibliotekų, kuriose dirba profesionalūs mokyklų bibliotekininkai, įtaką moksleivių 

pasiekimams, pavyzdžiui: JAV Bibliotekų tyrimų tarnybos (LRS) 2015 m. tyrimas School 

Libraries Impact Studies in the USA [„JAV mokyklų bibliotekų poveikio tyrimai“ 

(www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies) ir 2013 m. Jungtinėje Karalystėje 

atliktas Williams, C. Wavell ir Morrison tyrimas 

(www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries

_2013.pdf). Deja, šie tyrimai nėra gerai žinomi ar suprantami už mokyklų bibliotekų 

bendruomenės ribų, ir daugelyje pasaulio valstybių ir toliau mažinami mokyklų bibliotekoms 

skirti ištekliai. Dėl to mokyklų bibliotekos netenka profesionalių darbuotojų, o be 

kvalifikuotų mokyklų bibliotekininkų prarandamas mokyklų bibliotekų, kaip švietimo ir 

moksleivių pasiekimų gerinimo prielaidos, potencialas.  

Svarbiausiose per pastarąjį dešimtmetį atliktų mokyklų bibliotekų poveikio studijų 

išvadose ne kartą patvirtinta, kad didžiausios įtakos moksleivių pasiekimams turi tos 

mokyklų bibliotekų programos, pagal kurias visą darbo dieną dirba sertifikuoti/kvalifikuoti 

mokyklų bibliotekininkai. Išvadose dėl teigiamos mokyklų bibliotekų įtakos moksleivių 

mokymuisi atkreiptas dėmesys į tai, jog bibliotekos padeda užpildyti neturtingų, mažumų 

ir (arba) neįgalių moksleivių pasiekimų spragas. Geresnius moksleivių pasiekimus lemia ne 

tik visą darbo dieną dirbantys sertifikuoti/ kvalifikuoti mokyklų bibliotekininkai, bet ir tokie 

veiksniai kaip bendradarbiavimas, mokymas, planavimas, prieiga, technologijos, fondai, 

biudžetas ir profesinės kvalifikacijos kėlimas. Šiuo metu gerai aprūpintos mokyklų 

bibliotekos moksleiviams ir mokytojams bet kuriuo metu užtikrina prieigą prie internetinių 

išteklių ir paslaugų, todėl siekiant įvertinti, kokios įtakos erdvei, laikui ir naudojimui turi 

skaitmeninės galimybės, bus būtini papildomi tyrimai. 

Įgyvendinant mokyklų bibliotekų programas ir paslaugas vienu svarbiausių aspektų yra 

vertinimas. Vertinimas gali prisidėti prie sprendimų priėmimo ar problemų sprendimo 

(atskaitomybės) klausimų, turėti įtakos žmonių požiūriui į mokyklų bibliotekas ir skatinti jų 

palaikymą (transformacijos klausimai). Vertinimo procesas gali padėti nustatyti tolesnius 

veiksmus ir įkvėpti naujas ateities mokyklos bibliotekos vizijas.  

Iš esmės mokyklos bibliotekos vertinimas yra neatsiejamas nuo mokyklos ugdymo 

plano vertinimo. Be to, vertinimas sudaro planavimo proceso ir mokyklos kokybės 

užtikrinimo proceso plano dalį. 
 

6.2 Mokyklų bibliotekų vertinimas ir įrodymais paremta veikla 

Mokyklų bibliotekos ir mokyklų bibliotekininkai retai būna vertinami nuosekliai ir 

sistemingai, tačiau vertinimas padeda užtikrinti, kad bibliotekos programos ir paslaugos 

http://www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies/
http://www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries_2013.pdf
http://www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries_2013.pdf
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prisidėtų prie mokyklos tikslų. Vertinant galima išsiaiškinti, kiek moksleiviai ir mokytojai 

suvokia šių programų ir paslaugų naudą, kaip jas tobulinti ir užtikrinti, kad bibliotekų 

darbuotojai ir vartotojai šias programas ir paslaugas suprastų bei būtų už jas atsakingi.  

Įrodymais grindžiamoje veikloje pagrindinis dėmesys skiriamas duomenų rinkimui ir 

analizei siekiant pagerinti veiklą. Tokie vertinimai paprastai būna siauros apimties, vykdomi 

mokyklos lygmens vertintojų, kurie pateikia rekomendacijas veiklai. Duomenys, kurie yra 

renkami ir analizuojami įrodymais paremtos veiklos tikslais, atsižvelgiant į vertinamos 

veiklos aspektą, gali būti gaunami iš įvairiausių šaltinių: internetinės leidinių ir katalogavimo 

sistemos (OPAC) įrašų, mokymo metodikos pagal kategorijas, klases ar dalykus (praktinės 

veiklos įrodymai – duomenys sprendimams priimti), įvairių moksleiviams skirtų mokymosi 

produktų ir moksleivių, mokytojų ir (arba) tėvų apklausų (praktinės veiklos įrodymai – 

bibliotekos įtaką pagrindžiantys duomenys).  

 

6.3 Mokyklos bibliotekų vertinimo metodai 

Vertinant mokyklų bibliotekas, atsižvelgiama į jų aplinką ir kontekstą. Mokyklos 

bibliotekos vertinimas, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas bendrai programos kokybei, 

paprastai būna platesnės apimties, jį atlieka išorės ekspertai ir yra pateikiamas kokybės 

įvertinimas (žr. D priedą „Pavyzdinis mokyklos bibliotekos vertinimo klausimų sąrašas“ ir 

E priedą „Mokyklos bibliotekos vertinimo klausimų sąrašas mokyklų direktoriams“). 

Dažniausiai mokyklų bibliotekų vertinimas apima ir mokyklos bibliotekininko įsivertinimą. 

Vertinant mokyklų bibliotekas gali būti vertinama ne tik programos kokybė, bet ir 

suinteresuotų šalių nuomonės, programos turinys ir programos poveikis. Nuosekliai 

laikomasi požiūrio, kad mokyklų bibliotekų vertinimas turi būti pagrįstas įrodymais. 
 

6.3.1 Programos kokybė 

Dažniausiai mokyklos bibliotekos vertinimas, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas 

bendrai programos kokybei, trunka ilgą laiką, būna užbaigiamas per kelerius metus ir apima 

įvairiausias veiklas. Programos kokybę paprastai pradedama vertinti nuo veiklos sisteminių 

gairių, kaip antai mokyklos akreditacijos proceso arba provincijos ar nacionalinių standartų 

dokumentų. Išsamus programos vertinimas turi būti atliekamas tik esant tvirtam 

administracijos palaikymui ir turint galimybę naudotis išorės ekspertų, pavyzdžiui, švietimo 

skyriaus konsultanto, pagalba. Jei vertinimo ištekliai yra riboti, naudingas gali būti ir 

kruopščiai suplanuotas dalinis programos įvertinimas. Pavyzdžiui, savarankiškai gali būti 

įvertinta bibliotekos mokomojo pobūdžio veiklos apimtis per vieną trimestrą arba vienerius 

akademinius metus ir nustatyta, koks procentas moksleivių ir mokytojų dalyvavo šioje 

veikloje. Vertinant atitiktį standartams, gali būti apsiribojama vienu bibliotekos programos 

arba paslaugų aspektu, pavyzdžiui, priemonėmis arba knygų fondu. 
 

6.3.2 Suinteresuotųjų šalių nuomonė 

Tiriamosiose studijose galima rasti nemažai įkvepiančių ir išsamių suinteresuotųjų šalių 

nuomonės vertinimo pavyzdžių. Nors išsamaus tyrimo dauguma mokyklų ir švietimo skyrių 

nepajėgtų atlikti, yra paprastų, tačiau veiksmingų alternatyvų. Du pavyzdžiai: a) 

pasitenkinimo mokyklomis rajone apklausos ir b) mokyklos lygmens apklausos arba 

grįžtamojo ryšio grupės. 

Dauguma švietimo skyrių arba švietimo institucijų turi parengę kokią nors metinės 

pasitenkinimo mokyklomis apklausos versiją, kurią pildo moksleiviai, mokytojai ir tėvai. Šią 
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apklausą vertėtų papildyti vienu ar keliais klausimais, susijusiais su bibliotekos programomis 

ir paslaugomis. Net jei tai iš pradžių nepavyktų, pastangos įtraukti tokį klausimą gali būti 

reikšmingos siekiant užtikrinti geresnį švietimo skyrių ir institucijų supratimą apie 

bibliotekos programas ir paslaugas.  

Moksleivių nuomonę apie biblioteką būtų galima išsiaiškinti direktoriui pritarus 

apklausiant kiekvieną mokyklos klasę, pradedant nuo pirmosios. Moksleiviams galėtų būti 

užduodami tokie klausimai kaip „Kodėl mūsų mokyklos biblioteka yra gera?“ ir „Ką dar 

turėtume padaryti, kad ji būtų dar geresnė?“ Apklausų duomenis būtų galima analizuoti ir su 

jais supažindinti mokytojus, pagalbinius darbuotojus bei tėvus. Vidurinėms mokykloms tiktų 

ir šis metodas: su moksleivių atstovais (po kelis iš kiekvienos klasės) rengti susitikimus, 

kuriuose jie įvertintų mokyklos bibliotekos paslaugas ir išteklius. Keliuose grįžtamajam 

ryšiui skirtuose susitikimuose moksleivių būtų prašoma įvardinti, ko mokyklos bibliotekoje 

jiems norėtųsi daugiau arba mažiau, kokius kitus klausimus reikėtų spręsti, kad mokyklos 

biblioteka taptų geresne vieta jiems kaip moksleiviams. Abu metodai gali būti lengvai 

pritaikomi vertinant konkrečią bibliotekos programų ir paslaugų dalį. 

 

6.3.3 Programos turinys 

Mokyklos bibliotekos programos turinio vertinimo apimtis gali būti plati arba siaura, 

vertinimas gali būti vienkartinis arba tęstinis. Galėtų būti parengtas įsivertinimo įrankis 

siekiant išanalizuoti, koks yra bibliotekos mokomųjų veiklų poveikis mokymosi rezultatams 

per trimestrą ar kelerius metus. Šie rezultatai galėtų būti lyginami su vienos ar kelių mokymo 

programų mokymosi rezultatais.  

Dar vienas metodas – mokytojų ir švietimo skyriaus vadovų grupių diskusijos, kuriose 

svarstoma, kokių mokymosi rezultatų turėtų būti siekiama bibliotekose vykdoma mokomąja 

veikla. Siekiant geriausių rezultatų (tai yra, turiningų diskusijų ir atvirų pastebėjimų), 

diskusijas atrinktojoje grupėje galėtų organizuoti ir jas vesti ne mokyklos bibliotekininkas, o 

trečioji šalis, tai yra, išorės vertintojas, pavyzdžiui, kolega bibliotekininkas iš kitos mokyklos 

arba švietimo skyriaus mokymosi konsultantas. 
 

6.3.4 Programos poveikis 

Vertinant mokyklos bibliotekos poveikį, pagrindinis dėmesys skiriamas „pridėtinės 

vertės“ sąvokai. Jo metu vertinamas mokyklos bibliotekos organizuojamos tiriamosios 

veiklos indėlis į moksleivių mokymąsi. Būtent šiuo atveju svarbu išsiaiškinti, ko moksleiviai 

išmoko. Pavyzdžiui, tiriamuosiuose projektuose moksleiviai turėtų įgyti gilių tam tikros 

srities žinių, išsiaiškinti, kaip veikia tyrinėjimo procesas, ir įvertinti mokymosi svarbą. 

Pavyzdžiui, siekiant išsiaiškinti, koks buvo tiriamųjų projektų poveikis moksleivių 

mokymuisi, vienos mokyklos pradinės mokyklos 1-6 klasių moksleivių, dalyvavusių projekte 

„Bibliotekos galia“ (Library Power) (Oberg, 1999), pasibaigus projektui buvo klausiama: 

 Gal galėtum papasakoti apie savo projektą? Kaip naudojaisi knygomis ir 

kompiuteriais? Kas puikiai sekėsi ir kur buvo problemų? 

 Kaip pradėjai? Kaip sekėsi įpusėjus? Kaip pabaigei? Kaip jauteisi kiekviename iš šių 

projekto etapų?  

 Ko išmokai? Ar prisimeni ką nors ypatingo? Ar pristatei savo projektą už mokyklos 

ribų? Kuo tavo projektas panašus į tai, ką žmonės daro už mokyklos ribų? 

Kitas panašus metodas, kurį galima taikyti vidurinės mokyklos moksleiviams – 

Mokyklos bibliotekos poveikio vertinimo priemonė (School Library Impact Measure), kuri 

taip pat vadinama Poveikio moksleivių mokymuisi vertinimo priemonė (Student Learning 
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Impact Measure, SLIM) (Todd, Kuhlthau & Heinstrom, 2005). Trijuose tiriamojo proceso 

etapuose moksleivių prašoma atsakyti į klausimus pamąstymui: 

 Pagalvokite apie savo tyrinėjimų temą. Užrašykite, ką apie ją žinote.  

 Kiek jums ši tema yra įdomi? 

 Ar daug žinote apie šią temą? 

 Ką projekte jums buvo lengviausia atlikti?  

 Ką projekte jums buvo sunkiausia atlikti?  

 Ko šiame projekte išmokote? (Šis klausimas užduodamas tik projekto pabaigoje.) 

Apklausose, naudojant klausimus pamąstymui, mokymosi žurnalus ar tyrimų grupes, 

galima išsiaiškinti ir kitus su moksleivių mokymusi susijusius aspektus: 

 gebėjimą nustatyti informacijos šaltinį, jo patikimumą, pagrįstumą ir aktualumą; 

 gebėjimą kurti patikimus ir informacija pagrįstus produktus; 

 gebėjimą atsakingai valdyti savo skaitmeninę tapatybę. 

Moksleivių atsakymų į apklausos klausimus ar klausimų pamąstymui analizė 

pareikalaus daug mokyklų bibliotekininkų ir mokytojų laiko, tačiau tai specialistams sudarys 

galimybę išsiaiškinti, kaip moksleiviai įsisąmonino ir suprato mokymo programos turinį, ar 

jie išsiugdė darbo su informacija ir procesais įgūdžius, kurie yra svarbūs mokykloje, darbe ir 

kitur. Moksleivių įtraukimas į mokymosi tyrinėjant proceso aptarimą taip pat padeda 

moksleiviams suvokti ir stebėti bei pritaikyti savo asmeninius mokymosi procesus. 
 

6.3.5 Įrodymais pagrįsta veikla 

Įrodymais pagrįsta veikla – holistinis integruotas metodas sprendimams priimti 

remiantis duomenimis. Įrodymais pagrįsta veikla mokyklų bibliotekose apima trijų rūšių 

duomenis: a) įrodymai veiklos pradžioje (formaliųjų mokslinių tyrimų išvadų naudojimas 

formuojant veiklą); b) veikloje gauti įrodymai (vietoje gautų duomenų naudojimas 

transformuojant veiklą); ir c) veiklos  įrodymai (vartotojų pateiktų ir jų sukurtų duomenų 

naudojimas įrodant mokyklos bibliotekininkų veiklos rezultatus) (Todd, 2007). Įrodymus 

veiklai mokyklų bibliotekininkai gauna remdamiesi savo profesiniu išsilavinimu ir daugeliu 

paskelbtų tyrimų, skirtų mokyklų bibliotekoms, santraukomis (pvz., Haycock, 1992; Kachel 

et al, 2013). Veikloje gautais įrodymais, kaip antai leidinių išdavimo įrašais ir mokomosios 

veiklos tvarkaraščiais, mokyklų bibliotekininkai remiasi priimdami sprendimus, pavyzdžiui, 

dėl skaitymui skatinti reikiamų išteklių įsigijimo ar planų, kuriais būtų užtikrinama, kad visi 

moksleiviai turėtų galimybę dalyvauti tyrinėjimais grįstame mokymesi. 
 

6.4 Mokyklų bibliotekų vertinimo poveikis 

Vertinimas – ypač svarbus nuolatinio tobulėjimo ciklo aspektas. Vertinimas padeda 

suderinti bibliotekos programas ir paslaugas su mokyklos tikslais. Atlikus įvertinimą, 

moksleiviams ir mokytojams, bibliotekų darbuotojams ir platesnei švietimo bendruomenei 

įrodoma mokyklų bibliotekų programų ir paslaugų teikiama nauda. Vertinant gaunama 

įrodymų, kurių reikia programoms ir paslaugoms gerinti, padedama bibliotekų darbuotojams 

ir vartotojams šias programas ir paslaugas suprasti ir įvertinti. Sėkmingas vertinimas skatina 

programų ir paslaugų atsinaujinimą ir plėtrą. Vertinimas svarbus ir kaip orientyras 

iniciatyvoms, susijusioms su viešaisiais ryšiais ir advokacija. 

 

6.5 Mokyklų bibliotekų viešieji ryšiai 
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Viešuosiuose ryšiuose pagrindinis dėmesys skiriamas ilgalaikei sąveikai ir 

strateginiams ryšiams, kuriais yra formuojami naudingi organizacijos ir jos bendruomenės, 

tai yra, mokyklos bibliotekos ir jos suinteresuotųjų šalių, santykiai (žr. 3.5.4 dalį 

„Bendruomenės įtraukimas“).  

Rinkodaros ir viešinimo veiklos dėmesio centre – bibliotekos vartotojų norams ir 

poreikiams tenkinti skirti produktai bei paslaugos. Vykdant advokaciją skatinama imtis 

veiksmų, kurie yra būtini pokyčiams ar palaikant kokią nors idėją arba klausimą. Ilgainiui 

siekiama suformuoti palaikančius santykius su suinteresuotųjų šalių grupėmis ir jų rėmėjais – 

tai ir yra mokyklos bibliotekos advokacijos esmė. Viešinimas ir rinkodara bei advokacija turi 

būti planuojami ir įgyvendinami sistemingai. Viešinimas ir rinkodara sudaro mokyklos 

bibliotekininko darbo mokykloje dalį; advokacijoje mokyklos bibliotekininkui taip pat tenka 

tam tikras vaidmuo, tačiau dažniausiai šią veiklą planuoja ir vykdo kokia nors grupė, 

pavyzdžiui, mokyklų bibliotekų asociacija. Mokyklos bibliotekos viešinimo veikloje ir 

rinkodaroje daugiausia dirbama su vartotojais ir pagrindinis dėmesys skiriamas bibliotekos 

naudojimui. Vykdant mokyklos bibliotekos advokaciją, dėmesio centre – sprendimų 

priėmėjai ir jiems įtakos galintys turėti asmenys, o daugiausia dėmesio skiriama mokyklos 

finansavimui ir kitoms paramos mokyklai rūšims, kurios sudaro galimybę mokyklos 

bibliotekininkui dirbti savo darbą. 
 

6.5.1 Viešinimas ir rinkodara 

Viešinimo veikla vienakryptė: vartotojai informuojami apie tai, ką biblioteka gali jiems 

pasiūlyti. Rinkodara – dvikrypčiai mainai siekiant priderinti bibliotekos paslaugas prie 

potencialių vartotojų poreikių ir polinkių. Mokyklos bibliotekos teikiamoms paslaugoms ir 

priemonėms būtinas aktyvus viešinimas ir rinkodara, kad tikslinėms grupėms (mokyklai ir 

plačiajai visuomenei) būtų žinoma apie bibliotekos, kaip mokymosi partnerio ir 

pageidaujamų programų bei išteklių tiekėjo, vaidmenį.  

Mokykla turi turėti raštišką viešinimo ir rinkodaros planą, parengtą bendradarbiaujant 

su suinteresuotosiomis šalimis. Plane turėtų būti numatyti pageidaujami tikslai, jų 

įgyvendinimo veiksmų planas ir vertinimo metodai, kuriais bus vertinama viešinimo ir 

rinkodaros veiksmų sėkmė. Šis planas turėtų būti kiekvienais metais vertinamas, peržiūrimas 

ir koreguojamas; bent kas dvejus metus jį turėtų išsamiai aptarti mokyklos bibliotekininkas ir 

mokyklos administracija. 

 

6.5.2 Advokacija 

Advokacija – suplanuotos ilgalaikės pastangos palaipsniui užsitikrinti supratimą ir 

paramą. Ši veikla susijusi su viešinimu ir rinkodara, tačiau nuo jų skiriasi. Vykdant mokyklų 

bibliotekų advokaciją, svarbiausia užsitikrinti pagrindinių sprendimus priimančių subjektų 

supratimą ir paramą, didinti informuotumą ir žinias. Tam būtina skirti laiko ir planuoti. 

Vykdant mokyklos bibliotekos advokaciją, pastangos turėtų būti nukreiptos į sprendimus 

priimančių ir jiems įtakos turinčių asmenų, o ne į mokyklos bibliotekos vartotojų įtraukimą. 

Advokacijos esmė – santykių kūrimas.  

Vykdant advokaciją, formuojama kitų nuomonė. Mokslinių tyrimų duomenimis, su kitų 

asmenų nuomonės formavimu yra susiję šeši universalūs principai (Cialdini, 2006). Šie 

principai yra esminiai siekiant ginti mokyklos interesus. Tai – abipusiškumas, simpatija, 

autoritetas, socialinis svarumas, nuoseklumas/įsipareigojimas ir stoka. 

Abipusiškumas ir simpatija padeda kurti santykius. Žmonės dažnai ko nors imasi kitų 

labui, nes kiti jiems yra padėję ir kitas asmuo jiems patinka. Autoritetas ir socialinis svarumas 
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susijęs su sprendimų priėmimu tais atvejais, kai trūksta aiškumo. Žmonės dažnai daro tai, ką 

rekomenduoja autoritetas, arba tai, ką daro kiti. Nuoseklumas/įsipareigojimas ir stoka verčia 

žmones imtis veiksmų. Žmonės noriau ko nors imasi, jei supranta, kad tai atitinka jų vertybes 

arba kad tokiu atveju jie nepraras ko nors vertingo. 

Šiuos visuotinius principus reikėtų turėti omenyje planuojant advokacijos programas. 

Pavyzdžiui, nacionalinėje bibliotekų asociacijoje mokyklų bibliotekininkams neretai tenka 

įtikinėti kitus bibliotekininkus stoti į mokyklos bibliotekos pusę palaikant kokį nors 

mokyklos bibliotekos politikos klausimą. Planuojant advokacijos programą, galėtų būti 

naudingi šie orientaciniai klausimai: 

 Stoka: ko gali netekti kitos bibliotekos, jei mokyklų bibliotekos nebus pakankamai 

palaikomos?  

 Nuoseklumas/įsipareigojimas: kokias bendras vertybes puoselėjate?  

 Autoritetas: kieno nuomonę jie gerbia?  

 Socialinis svarumas: kokios kitos nacionalinės asociacijos parėmė mokyklų bibliotekų 

politiką?  

 Abipusiškumas: kaip jūs galėtumėte paremti kitus bibliotekininkus sprendžiant jų 

klausimus asociacijoje?  

 Simpatija: ką vertinate kituose bibliotekininkuose ir kaip galėtumėte tai 

pademonstruoti? 

Mokyklų bibliotekininkų ir jų sąjungininkų advokacija bus sėkminga, jei sutelks 

pastangas ir planuotai eis į priekį. Platesnės informacijos norintiems vykdyti mokyklų 

advokaciją ir daugiau apie tai sužinoti galima rasti IFLA internetinėje mokymosi platformoje 

(www.ifla.org/bsla). Šioje interneto svetainėje pateikta būtent mokyklų bibliotekų 

advokacijai skirta medžiaga, aprašyti mokyklų bibliotekų tinklo kūrimo, mokyklų bibliotekų 

teisės aktų keitimo ir mokyklų bibliotekų vystymo vykdant švietimo reformą pavyzdžiai. 

Advokacija ypač svarbi mokyklų bibliotekų vystymui. Advokacija ir vertinimas formuoja 

supratimą, užtikrina paramą pastangoms gerinti mokymą ir mokymąsi visiems mūsų 

mokyklose. 
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SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS 

Šis sąvokų žodynėlis parengtas atsižvelgiant į Gairių recenzentų ir prie jų rengimo 

prisidėjusių asmenų pasiūlymus. Papildomos informacijos, susijusios su bibliotekų terminija, 

skaitytojai gali rasti ODLIS (Internetiniame bibliotekų ir informacinių mokslų žodyne), kurį 

parengė Joan M. Reitz. Leidykla ABC-CLIO jį paskelbė www.abc-

clio.com/ODLIS/odlis_l.aspx  

Šio žodyno leidinius kietais ir minkštais viršeliai galima įsigyti „Libraries Unlimited“. 

 

Advokacija (advocacy) – suplanuotos ilgalaikės pastangos palaipsniui užsitikrinti 

supratimą ir paramą.  

 

Bibliotekos programa (library program) – (žr. :Mokyklos bibliotekos programa“.) 

 

Duomenų bazė (database) – didelė reguliariai atnaujinama susijusios informacijos 

rinkmena, kurią sudaro vienodo formato įrašai, susisteminti taip, kad būtų galima lengvai ir 

greitai vykdyti jų paiešką ir rasti, valdomi duomenų bazės valdymo sistemos programine 

įranga. Duomenų bazės, kurios dažnai yra naudojamos mokyklų bibliotekose, apima 

katalogus, periodinių leidinių rodykles, anotacijas ir viso teksto bibliografinės informacijos 

šaltinius, kuriais dažniausiai naudojamasi pagal metines licencijų sutartis ir kuriais naudotis 

gali bibliotekos skaitytojai ir darbuotojai. 

 

Etikos kodeksas (code of ethics) – standartų, kuriais remiantis bibliotekininkai, 

bibliotekų darbuotojai ir kiti informacijos specialistai dirba ir priima sprendimus darbe, 

rinkinys. Dažniausiai reiškia šiuos standartus: lygiateisė prieiga, intelektualinė laisvė, 

konfidencialumas, pagarba intelektinės nuosavybės teisėms, kvalifikacija, tikslumas, 

sąžiningumas, nešališkumas, mandagumas ir pagarba kolegoms bei bibliotekos vartotojams.  

 

Fondai, kolekcijos (collection) – visa medžiaga, kurią biblioteka kolekcionuoja, 

sistemina ir pateikia naudojimui. Dažniausiai reiškia fizinius vienetus, tačiau gali reikšti ir 

skaitmeninius išteklius. Fondą sudarantys dokumentai gali būti fiziniai arba skaitmeniniai, 

spausdintiniai arba kitų formatų, esantys bibliotekoje arba nuotoliniai, priklausantys 

bibliotekai, prieinami iš bibliotekos už užmokestį arba nemokamai iš kitų institucijų. 

 

Fondo judėjimas (circulation) – leidinių skolinimo ir grąžinimo procesas. Taip pat 

reiškia bendrą per tam tikrą laikotarpį išduotų vienetų skaičių ir bendrą skaičių, kiek kartų 

tam tikras vienetas buvo išduotas per tam tikrą laikotarpį, dažniausiai per vienerius metus. 

 

Informacinė kultūra (culture of information) – žinių visuma, būtina siekiant sudaryti 

moksleiviams galimybes suprasti informacijos pobūdį ir kaip ji kuriama, aiškiai suvokti 

informacijos ir ryšių sektoriui svarbius aspektus ir šios sektoriaus mechanizmą, išsiugdyti 

kritinį požiūrį į begalines technologines inovacijas ir žmonių „dokumentavimą“ naudojant 

asmens duomenis. Tai reiškia ir etiško bei atsakingo požiūrio į informacijos naudojimą 

ugdymą. (Taip pat žr. „Medijų ir informacinis raštingumas“.) 

 

Informacinis raštingumas (information literacy) – įgūdžių, požiūrių ir žinių, būtinų 

siekiant veiksmingai, atsakingai ir tikslingai naudotis informacija ir ją vertinti, visuma. 

Paprastai apima gebėjimą suvokti, kada reikia informacijos problemai išspręsti arba 

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_l.aspx
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_l.aspx
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sprendimui priimti, tą poreikį įvardinti, rasti ir panaudoti informaciją, dalintis ja su kitais, jei 

būtina, ir pritaikyti problemai arba sprendimui. Taip pat vadinama „informacine 

kompetencija“ ir „gebėjimu (laisvai) naudotis informacija“. (Taip pat žr. „Medijų ir 

informacinis raštingumas“.) 

 

Į procesą orientuotas mokymasis (library instruction, a process approach to) – 

vartotojų mokymas, kaip keičiant naudojimosi informacija elgsenos, pažintinius ir fizinius 

aspektus (jausmus, mintis, veiksmus) susiformuoti asmeninį mokymosi procesą žinioms 

ugdyti ir problemoms spręsti. Šį informacijos paieškos proceso moksliniais tyrimais 

(Kuhlthau, 1985) paremtą metodą pradėta akcentuoti paskutiniajame praėjusio amžiaus 

dešimtmetyje. 

 

Katalogavimas (cataloguing) – informacinio šaltinio aprašymo ir įrašo kataloge 

atlikimo procesas. Paprastai tai apima bibliografinį aprašą, dalyko analizę, klasifikacinių 

indeksų priskyrimą ir veiklą, susijusią su egzemplioriaus fiziniu paruošimu saugojimui. 

 

Kuravimas (curation) – muziejaus, galerijos ar kitos parodų erdvės bei visų juose 

saugomų ir eksponuojamų objektų parengimas, priežiūra, rūpinimasis jais, organizavimas ir 

priežiūra. Taip pat skaitmeninių fondų, pavyzdžiui, interneto svetainių, vystymas. Už 

specialias kolekcijas atsakingam asmeniui (t.y. kuratoriui) būtinos specialios žinios ir patirtis 

atrenkant vertingus objektus ir padedant lankytojams juos rasti kolekcijose ir interpretuoti. 

 

Medijų ir informacinis raštingumas (media and information literacy) – įgūdžių, 

požiūrių ir žinių, būtinų įvairių rūšių medijoms ir formatams, kuriais yra perduodama 

informacija, suprasti ir naudoti bei informacijai, kuri yra perduodama tomis medijomis ir 

formatais, suprasti ir naudoti. Apima suvokimą, kad „informacija ir medijos yra kuriamos 

žmonių jų profesiniais, socialiniais, politiniais ir ekonominiais tikslais ir yra šališko 

pobūdžio“. 

 

Medijų raštingumas (media literacy) – (žr. „Medijų ir informacinis raštingumas“.) 

 

Mokyklos biblioteka (school library) – viešosios arba privačios pradinės arba 

vidurinės mokyklos fizinė ir skaitmeninė erdvė, kurioje tenkinami mokyklos moksleivių 

informaciniai poreikiai ir mokytojų bei darbuotojų poreikiai, susiję su mokymo programa. 

Mokyklos bibliotekoje aprūpinama švietimo medžiaga, kuri yra tinkama atitinkamam 

mokyklos klasių lygiui. Mokyklos bibliotekai vadovauja mokyklos bibliotekininkas, kuris per 

veiklą ir paslaugas, susijusias su skaitymu, informacijos paieška ir tyrimais, siekia prisidėti 

prie moksleivių ir mokytojų pažintinio, asmeninio, socialinio ir kultūrinio vystymosi. 

Mokyklos biblioteka gali būti vadinama įvairiai, pavyzdžiui, mokyklos bibliotekos medijų 

centras, dokumentacijos ir informacijos centras, bibliotekos išteklių centras, biblioteka–

mokymosi erdvė. 

 

Mokyklos bibliotekininkas (school librarian) – bibliotekininko išsilavinimą turintis 

mokytojas, atsakingas už vadovavimą mokyklos bibliotekos veiklai, programoms ir 

paslaugoms arba jų inicijavimą. Mokyklos bibliotekininkas ne tik vadovauja kasdienei 

veiklai, bet ir padeda realizuoti mokymo programą komplektuodamas fondus, ugdydamas 

atitinkamos klasės lygiui tinkamus medijų ir informacinio raštingumo įgūdžius, padėdamas 

moksleiviams pagal jų skaitymo lygį pasirinkti skaitymo medžiagą. Jis taip pat padeda 

mokytojams bibliotekos paslaugas ir medžiagą integruoti į mokymo programą. Mokyklos 
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bibliotekininko pareigų pavadinimas gali skirtis, pavyzdžiui, mokytojas-bibliotekininkas, 

bibliotekos medijų specialistas, mokymosi išteklių mokytojas. 

 

Mokyklos bibliotekos programa (school library program) – suplanuotos visapusės 

mokymo ir mokymosi veiklos, skirtos ugdyti moksleivių medijų ir informacinius bei 

tiriamuosius įgūdžius, įsitraukimą į skaitymą, skaitmeninius įgūdžius bei kitas su raštingumu 

susijusias ir mokymo programa paremtas kompetencijas. 

 

Mokymas naudotis bibliografine informacija (bibliographic instruction) – vartotojų 

mokymas, kaip naudotis bibliotekos tekstais ir sistemomis (taip pat žr. „Mokymas naudotis 

biblioteka“; „Medijų ir informacinis raštingumas“; „Vartotojų mokymas“.) 

 

Naudojimusi informacijos ištekliais grįstas mokymasis (library instruction, a 

sources approach to) – mokymas, skirtas bibliotekos įrankių ir šaltinių, ypač bibliografinių 

tekstų ir rodyklių naudojimui ieškant informacijos. Šis požiūris vyravo praėjusio amžiaus 

septintajame-aštuntajame dešimtmečiais.  

 

Naudojimusi paieškos strategijomis grįstas mokymasis (library instruction, a 

pathfinder approach to) – vartotojų mokymas naudotis paieškos strategijomis, tai yra, 

remiantis ekspertine praktika logiškai naudotis bibliotekos įrankiais ir šaltiniais. 

Rekomenduojamų paieškos strategijų dažnai galima rasti skelbiamuose vadovuose, „paieškos 

strategijų“ arba „literatūros vadovuose“. Šį požiūrį pradėta akcentuoti praėjusio amžiaus 

devintajame dešimtmetyje.  

 

Paieškos strategija (pathfinder) – rekomenduodama paieškos strategija, taikoma 

naudojantis bibliotekos įrankiais ir šaltiniais. Kartais vadinama „bibliotekos vadovu“ arba 

„literatūros vadovu“. 

 

Pilietybė (citizenship) – teisinis ir politinis priklausymo tam tikrai bendruomenei (t.y. 

piliečio) statusas ir piliečiui užtikrinamos teisės, pareigos bei privilegijos. Reiškia ne tik 

asmens pagrindines teises ir pareigas, bet ir asmenybės savybes ir tai, kaip jis elgiasi kaip tos 

bendruomenės narys. 

 

Pilietinis įsitraukimas (civic engagement) – ėmimasis asmeninių ir kolektyvinių 

veiksmų, siekiant nustatyti ir spręsti visuomenei svarbius klausimus; žinių, įgūdžių, vertybių 

ir motyvacijos imtis bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančių veiksmų išsiugdymas. 

 

Programa (program) – (žr. „Mokyklos bibliotekos programa“.) 

 

Senosios vietinės tautos (indigenous) – sąvoka, vartojama senosioms vietinėms 

pasaulio tautoms apibūdinti, nors kai kurios iš jų gali save identifikuoti pagal kalbas arba 

konkrečias gentis. Kai kurios tautos gali vadintis kitais pavadinimais, kaip antai čiabuviai, 

Šiaurės Amerikos indėnai, aborigenai, pirmoji tauta (First Nation), t.t. 

 

Tyrinėjimais grįstas mokymasis (library instruction, an inquiry-based approach 

to) – mokymas, kuriame akcentuojama informacijos analizė ir jos naudojimas problemai 

spręsti ir apjungiamos įrankių, šaltinių ir paieškos strategijų žinios. Šį požiūrį pradėta 

akcentuoti paskutiniajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. 
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Vartotojų mokymas (user education) – priemonės, skirtos padėti vartotojams suprasti 

biblioteką, jos tekstus ir sistemas, įskaitant ženklinimą, dalomąją medžiagą, literatūros 

vadovus bei tiesioginį mokymą. (Taip pat žr. „Mokymas naudotis bibliografijos įrašais“, 

„Mokymas naudotis biblioteka“, „Medijų ir informacinis raštingumas“.) 
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A priedas 

IFLA/UNESCO Mokyklų bibliotekų manifestas (1999 m.)  
 

[www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999]  
 

Mokyklos biblioteka ir mokymas bei mokymasis visiems 

Mokyklos biblioteka teikia informaciją ir idėjas, kurios yra esminės sėkmingai veiklai šiandienos informacijos ir 
žinių visuomenėje. Mokyklos biblioteka suteikia moksleiviams viso gyvenimo mokymosi įgūdžių, skatina 
vaizduotę ir įgalina juos tapti atsakingais piliečiais. 

Mokyklos bibliotekos misija 
 
Mokyklos biblioteka teikia mokymosi paslaugas, knygas ir išteklius, kurie įgalina visus mokyklos 
bendruomenės narius kritiškai mąstyti ir efektyviai naudotis informacija visų tipų laikmenose ir 
formatuose. Mokyklos biblioteka yra platesnio bibliotekų ir informacijos tinklo grandis 
sutinkamai su UNESCO Viešųjų bibliotekų manifeste išreikštais principais. 
 
Bibliotekos darbuotojai padeda naudotis knygomis ir kitais informacijos ištekliais: grožine ir 
pažintine literatūra, spausdintais ir elektroniniais dokumentais, kurie yra prieinami ir betarpiškai, 
ir nutolusiems vartotojams. Bibliotekoje sukaupta medžiaga papildo ir praturtina vadovėlius, 
mokomąją ir metodinę medžiagą.  
 
Patirtis rodo, kad tuomet, kai bibliotekininkai ir mokytojai dirba drauge, moksleiviai įgyja 
geresnių raštingumo, skaitymo, mokymosi, problemų sprendimo, informacijos ir komunikacijos 
technologijų naudojimo įgūdžių. 
 
Mokyklos bibliotekos paslaugos turi būti teikiamos remiantis lygia naudojimosi teise visiems, 
nepaisant amžiaus, rasės, lyties, religijos, tautybės, kalbos, profesinio ar socialinio statuso. 
Specialios paslaugos ir medžiaga turi būti teikiama tiems, kurie negali naudotis įprastomis 
bibliotekos paslaugomis. 
 
Prieiga prie fondų ir paslaugų turi būti grindžiama Jungtinių Tautų Visuotine žmogaus teisių ir 
laisvių deklaracija ir neturi priklausyti nuo jokia forma pasireiškiančios ideologinės, politinės, 
religinės cenzūros ar komercinio spaudimo. 
 
Finansavimas, įstatymai ir tinklai 
 
Mokyklos bibliotekos yra būtinos kiekvienai ilgalaikei raštingumo, švietimo, informavimo, 
ekonominės, socialinės ir kultūrinės plėtros strategijai. Už mokyklų bibliotekas atsako vietos, 
regionų ir valstybės valdžia; jų veiklą apibrėžia įstatymai ir politikos dokumentai. Mokyklos 
bibliotekos turi turėti tinkamą ir pastovų finansavimą kvalifikuotiems darbuotojams, 
komplektavimui, technologijoms ir patalpoms. Mokyklos biblioteka turi būti nemokama. 
 
Mokyklos biblioteka yra svarbus vietos, regioninių ir nacionalinių bibliotekų ir informacijos 
tinklų partneris. 
 

http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999
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Jei mokyklos biblioteka naudojasi tomis pačiomis patalpomis ir (arba) ištekliais kartu su kito tipo 
biblioteka, pavyzdžiui, viešąja, unikalūs mokyklos bibliotekos tikslai turi būti pripažinti ir 
palaikomi. 
 
Mokyklos bibliotekos tikslai 
 
Mokyklos biblioteka yra neatskiriama mokymo proceso dalis. 
 
Raštingumo, informacinių įgūdžių, mokymo, mokymosi ir kultūros ugdymui esminės 
yra šios pagrindinės mokyklos bibliotekos funkcijos: 

● palaikyti ir plėtoti mokyklos misijoje ir mokymo programoje nustatytus ugdymo tikslus; 

● ugdyti ir stiprinti vaikų įprotį, pomėgį skaityti ir mokytis bei naudotis bibliotekomis visą 
gyvenimą; 

● sudaryti sąlygas kurti informaciją ir ja naudotis žinioms, supratimui ir vaizduotei ugdyti 
bei savo malonumui; 

● padėti visiems moksleiviams įgyti ir taikyti įgūdžius, reikalingus bet kokios formos, 
formato ar medijų informacijai vertinti ir naudoti atkreipiant dėmesį į komunikacijos 
bendruomenėje būdus; 

● teikti prieigą prie vietos, regiono, nacionalinių ir pasaulinių išteklių ir sudaryti 
moksleiviams galimybes susipažinti su skirtingomis idėjomis, patirtimis ir nuomonėmis; 

● organizuoti veiklą, skatinančią kultūrinį ir socialinį sąmoningumą ir jautrumą; 

● dirbti su moksleiviais, mokytojais, administracija ir tėvais, siekiant mokyklos misijos 
įgyvendinimo; 

● palaikyti idėją, kad intelektualinė laisvė ir laisva prieiga prie informacijos yra esminės 
veiksmingam ir atsakingam pilietiškumui bei dalyvavimui demokratinėje visuomenėje; 

● skatinti skaitymą, populiarinti mokyklos bibliotekos fondus ir paslaugas visai mokyklos 
bendruomenei ir už jos ribų. 

 
Mokyklos biblioteka šias funkcijas vykdo plėtodama paslaugas ir nustatydama politikos gaires, 
atrinkdama ir komplektuodama išteklius, suteikdama fizinę ir intelektualinę prieigą prie tinkamų 
informacijos šaltinių, organizuodama mokymus ir įdarbindama kvalifikuotus darbuotojus. 
 
Darbuotojai 
 
Mokyklos bibliotekininkas yra profesinę kvalifikaciją turintis darbuotojas, kuris atsako už 
mokyklos bibliotekos darbo planavimą ir vadovavimą jam, dirba kartu su kitais darbuotojais, visa 
mokyklos bendruomene ir bendradarbiauja su kitomis, pirmiausia viešosiomis, bibliotekomis. 
 
Mokyklos bibliotekininko funkcijos skiriasi atsižvelgiant į mokyklų biudžetą, mokymo programą 
ir metodiką, nacionalines teisines bei finansines sąlygas. Nors sąlygos skiriasi, visų mokyklų 
bibliotekininkams, siekiantiems efektyviai vystyti ir teikti mokyklos bibliotekos paslaugas, 
gyvybiškai būtinos šių bendrųjų sričių žinios: ištekliai, bibliotekos ir informacijos valdymas bei 
mokymas. 
 
Besiplečiant tinklinei aplinkai, mokyklos bibliotekininkas turi būti kompetentingas planuoti bei 
mokyti įvairių darbo su informacija įgūdžių mokytojus ir moksleivius. Tam reikalingas nuolatinis 
kvalifikacijos kėlimas ir profesinis ugdymas. 
 
Veikla ir valdymas 
 
Kad būtų užtikrinta efektyvi ir skaidri veikla, būtina: 
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● Suformuluoti mokyklos bibliotekos paslaugų politikos gaires, kuriose tikslai, prioritetai ir 
paslaugų spektras atitiktų mokymo programą; 

● Organizuoti mokyklos biblioteką pagal profesinius reikalavimus ir jų laikytis; 

● Siekti, kad paslaugos būtų prieinamos visiems mokyklos bendruomenės nariams ir kad 
biblioteka veiktų atsižvelgdama į vietos bendruomenės kontekstą; 

● Skatinti bendradarbiavimą su mokytojais, mokyklos vadovybe ir administracija, tėvais, 
kitais bibliotekininkystės ir informacijos specialistais, bendruomenės grupėmis. 

 
Manifesto įgyvendinimas 
 
Šalių vyriausybės yra raginamos įpareigoti nacionalines švietimo ministerijas parengti šio 
Manifesto principų įgyvendinimo strategijas, politikos dokumentus ir planus. Planuose turi būti 
numatyta įtraukti Manifestą į bibliotekininkų ir mokytojų rengimo ir tęstinio mokymo programas. 
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B priedas 

Mokyklos bibliotekos biudžeto planas 

Rengiant mokyklos bibliotekos biudžeto planą, mokyklų bibliotekininkai turi suprasti šiuos 
aspektus: 

● Mokyklos biudžeto sudarymo procesą; 

● Biudžeto ciklo tvarkaraštį; 

● Pagrindinius darbuotojus, susijusius su biudžeto sudarymo procesu; 

● Nustatytus bibliotekos poreikius; 

● Biudžeto atskaitomybės procesą. 
 

Biudžeto plano dalys: 

● Suma, skiriama naujiems ištekliams (pvz., knygoms, periodiniams leidiniams, 
multimedijoms ir skaitmeninei medžiagai); 

● Suma, skiriama darbo ir administracinėms priemonėms; 

● Suma, skiriama viešinimo renginiams ir medžiagoms; 

● Suma, skiriama aptarnavimui (pvz., kopijavimui, remontui); 

● Informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) įrangos, programinės įrangos ir 
licencijų sąnaudos, jei nenumatytos bendrajame mokyklos IKT biudžete. 

 
Pagal bendrą taisyklę mokyklos bibliotekos materialinių išteklių biudžetui turėtų būti skiriami 
bent 5 proc. vienam moksleiviui tenkančių mokyklos sistemos išlaidų, neįskaitant darbo 
užmokesčio, specialiųjų švietimo išlaidų, specialiųjų ugdymo išlaidų, transporto ir kapitalinių 
išlaidų.  
 
Į bibliotekos biudžetą gali būti įtrauktos darbuotojų išlaidos, tačiau kai kuriose mokyklose jos 
dažniausiai įtraukiamos į bendrąjį darbuotojams skirtą biudžetą. Bet kuriuo atveju, nustatant 
išlaidas darbuotojams, turėtų būti įtrauktas mokyklos bibliotekininkas. Darbuotojams skiriama 
lėšų suma glaudžiai susijusi su tokiais svarbiais klausimais kaip mokyklos bibliotekos darbo 
valandos ir paslaugų, kurias ji gali siūlyti, kokybė bei įvairovė. Specialiems projektams ir kitai 
plėtrai, pavyzdžiui, naujoms lentynoms ar patalpų remontui, gali prireikti teikti paraišką dėl lėšų. 
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C priedas 

Tyrinėjimais grįsto mokymo modeliai 

Rekomenduotini tyrinėjimais grįsto mokymosi proceso mokymo modeliai: 
 
Michael Marland Devynių klausimų (Nine Questions) modelis (Jungtinė Karalystė) 
Marland, M. (1981). Information skills in the secondary curriculum. Schools Council Methuen.  
 
Stripling ir Pitts REACTS modelis (JAV) 
Stripling, B., & Pitts, J. (1988). Brainstorms and blueprints: Teaching research as a thinking process. 
Westport, CT: Libraries Unlimited.  
 
Informacinis procesas (The Information Process) (Australija) 
Australian School Library Association and Australian Library and Information Association. 
(2001). Learning for the future: Developing information services in schools (2nd ed.). Carlton South, 
Australia: Curriculum Corporation.  
 
Pagrindinis dėmesys tyrinėjimui (Focus on Inquiry) (Kanada) 
Alberta Learning. (2003). Focus on inquiry: A teacher’s guide to inquiry-based learning. Edmonton, AB: 
Alberta Learning, Learning Resources Branch.  
 
Koordinuotas tyrinėjimas (Guided Inquiry) (JAV) 
Kuhlthau, C. C., Maniotes, L. K., & Caspari, A. K. (2007). Guided inquiry: Learning in the 21st 
century. Westport, CT: Libraries Unlimited.  
 
Kuhlthau, C. C., Maniotes, L. K., & Caspari, A. K. (2012). Guided inquiry design: A framework for 
inquiry in your school. Westport, CT: Libraries Unlimited. 
 
Schmidt, R. (2013). A guided inquiry approach to high school research. Westport, CT: Libraries 
Unlimited. 
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D priedas 

Pavyzdinis mokyklos bibliotekos vertinimo klausimų sąrašas (Kanada) 

Iš: Achieving Information Literacy: Standards for School Library Programs in Canada [„Siekiant 
informacinio raštingumo: Kanados mokyklų bibliotekų programų standartai“] (74-77 p.).  
Ottawa, Canada: The Canadian School Library Association and The Association for Teacher 
Librarianship in Canada, 2003.  
 

 

1. Programa skirta informacinio raštingumo mokymui ir skaitymo skatinimui TAIP Iš dalies NE 

a. Tyrinėjimais grįstas mokymasis susietas su nepertraukiama informacinio raštingumo 
įgūdžių seka 

   

b. Informacinio raštingumo programa integruota į mokymo programą    

c. Mokytojų, mokytojų-bibliotekininkų, administracijos, tėvų ir bendruomenės narių 
bendradarbiavimas 

   

d. Mokytojo-bibliotekininko dalyvavimas vertinant moksleivių pasiekimus ir teikiant 
ataskaitas 

   

e. Lygiateisė visų moksleivių prieiga prie bibliotekos programų    

f. Skaitymo ir raštingumo programos vystymas, palaikymas ir įgyvendinimas    

 

2. Personalo modeliu užtikrinamas kvalifikuotas, kompetentingas ir aukštos 
motyvacijos mokytojas - bibliotekininkas, kuriam padeda techniniai ir raštinės 
darbuotojai 

TAIP Iš dalies NE 

a. Planavimas ir mokymas bendradarbiaujant su mokytojais, jei mokomojo dalyko ir 
informacinio raštingumo tikslai yra įgyvendinami ištekliais paremtais tiriamaisiais 
projektais 

   

b. Mokytojo-bibliotekininko tiriamuosiuose projektuose ir pagal poreikį ugdomi 
darbuotojų ir moksleivių technologijų ir informacinio raštingumo įgūdžiai 

   

c. Įvairiausių šaltinių fondų komplektavimas atsižvelgiant į provincijos mokymo 
programos reikalavimus ir vietos interesus 

   

d. Veiksmingas žmogiškųjų išteklių (raštinės, techninių darbuotojų, dirbančių 
moksleivių, savanorių) valdymas 

   

e. Veiksmingas įrangos (abonementas, įsigijimai ir priežiūra) valdymas    

f. Veiksmingas patalpų (užsakymų skyrius, išdėstymas, baldai, priežiūra) valdymas    

g. Kanceliariniai procesai (leidinių skolinimas ir grąžinimas, įsigijimai, biudžetai, 
užsakymai, stebėjimas, katalogavimas, saugojimas, ataskaitos, duomenų įvedimas) 

   

h. Lyderystė (naujų mokymosi teorijų inkorporavimas į ištekliais pagrįstus bendrus 
projektus, naujų technologijų mokymas) 

   

i. Asmeninis entuziazmas ir pastangos sudaryti moksleiviams sąlygas mokytis    

j. Profesinės kvalifikacijos kėlimas (pvz., internetinėmis priemonėmis)    

 

3. Finansavimo modelis parengtas remiantis ilgalaikiu planavimu, į kurį 
įtrauktos suinteresuotosios šalys, ir susietas su mokyklos tikslais 

TAIP Iš dalies NE 

a. Programos biudžetas yra rengiamas kiekvienais metais mokytojo-bibliotekininko, 
pagrįstas mokymo programos poreikiais, visų darbuotojų ir programų interesais 

   

b. Biudžete numatyta bazinė lėšų suma ir, remiantis ilgalaikiu planavimu, kasmetinė 
vienam moksleiviui skiriama suma 

   

c. Biudžete atsižvelgiama į esamas ir naujas mokyklos iniciatyvas    

d. Biudžete numatyti ištekliai, reikmenys, remontas, įranga, paslaugų sutartys, 
kvalifikacijos kėlimas ir kapitalinės išlaidos 

   

e. Biudžete nustatyti mokyklos poreikių prioritetai    

f. Biudžete atsispindi suinteresuotųjų šalių indėlis    

g. Finansavimas specialioms programoms: susitikimams su autoriais, skaitymo 
iniciatyvoms ir kt. 
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4. Bibliotekoje yra platus spektras tinkamų mokymosi išteklių, kurie yra 
kruopščiai ir kvalifikuotai atrinkti, kad atitiktų visų besimokančiųjų 
formaliuosius ir neformaliuosius poreikius 

TAIP Iš dalies NE 

a. Taikoma atrankos politika, atspindinti mokyklos mokymosi poreikius    

b. Užtikrinama skirtingų formatų (pvz., spausdintinių, serijinių, video, garso, 
elektroninių, internetinių duomenų bazių, interneto ir kitų) pusiausvyra 

   

c. Užtikrinama literatūros prieinamumo lygio pusiausvyra    

d. Pakankamas kompiuterinių darbo vietų ir spausdintuvų skaičius    

e. Pakankamas peržiūros ir klausymosi įrangos skaičius    

f. Pakankamas vienetų vienam moksleiviui skaičius (kiekybiniu požiūriu)    

g. Didelė išteklių ir bendruomenės mokymosi poreikių, t.y. mokymo programos ir 
interesų, koreliacija (kokybiniu požiūriu) 

   

h. Fondai aktualūs (atrinkti ir papildomi) ir tvarkingi    

i. Prieiga prie centrinės suvestinės duomenų bazės    

j. Prieiga prie skaitmeninių bibliotekos išteklių    

k. Prieiga prie interneto informacijos    

l. Prieigos prie išteklių, jų koordinavimo ir dalijimosi ištekliais procedūros    

 

5. Bibliotekos turimos technologijos yra šiuolaikiškos, lengvai prieinamos ir 
prisidedančios prie mokymo programos tikslų 

TAIP Iš dalies NE 

a. Bibliotekos programoje mokoma veiksmingai ir atsakingai naudoti technologijas    

b. Yra pakankamai darbo vietų ir programinės įrangos, užtikrinančios moksleiviams 
galimybę naujai ir prasmingai ieškoti informacijos, ją analizuoti, apibendrinti ir 
komunikuoti 

   

c. Visiems mokyklos moksleiviams ir mokytojams visą parą ir ištisą savaitę užtikrinama 
prieiga prie naujausių informacijos šaltinių ir tam tikrų duomenų bazių 

   

d. Pagrindinių bibliotekos procedūrų organizavimas ir tvarkymas automatinėmis 
sistemomis 

   

 

6. Bibliotekos patalpos saugios, lanksčios, erdvios ir tinkamai suprojektuotos, 
kad jose galima būtų vykdyti įvairiausias mokymosi veiklas 

TAIP Iš dalies NE 

a. Yra darbo vietos atskiriems vartotojams, mokymuisi nedidelėmis grupėmis ir 
klasėmis 

   

b. Pritaikytos naujoms kuriamoms technologijoms ir taikomosioms programoms    

c. Yra galimybė pertvarkyti ir performuoti biblioteką atsižvelgiant į naujas ir tradicines 
funkcijas, efektyvumą, kokybę ir plėtrą 

   

d. Patogios: garsas, apšvietimas, temperatūra, reikiama elektros laidų sistema, baldai    

e. Pasiekiamos prieš mokymo dieną, jos metu ir po jos    

f. Patrauklios vizualiai    

g. Saugios    
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E priedas 

Mokyklos bibliotekos vertinimo klausimų sąrašas mokyklų direktoriams 

Dvylikos sričių bibliotekos programos klausimų sąrašas mokyklų direktoriams (JAV) 
 

Iš: Doug Johnson tinklaraščio „Blue Skunk“ (Doug Johnson’s Blue Skunk Blog) 

http://doug-johnson.squarespace.com/blue-skunk-blog/2012/1/10 
 
Šis įrankis nėra skirtas formaliam bibliotekų ar bibliotekų programų vertinimui. Juo siekiama padėti mokyklos 
administracijai išsiaiškinti sritis, kurioms gali reikėti papildomų išteklių ar pagalbos siekiant esminio poveikio 
mokyklos bendrajai programai. 
 
Mokyklų bibliotekų programų veiksmingumas labai skiriasi, nes per pastaruosius 20 metų vyko spartūs technologijų 
pokyčiai, buvo vykdomi mokymosi moksliniai tyrimai, vystėsi bibliotekininko profesija. Ar jūsų mokyklos biblioteka 
neatsilieka? Savo programą galite greitai įvertinti naudodamiesi šiuo klausimų sąrašu. 
 
1. Profesionalūs darbuotojai ir jų pareigos 

● Ar jūsų mokykloje teikiamos kvalifikuoto mokyklos bibliotekininko paslaugos? 

● Ar šis asmuo vykdo visas profesines pareigas? Ar yra raštiški visų bibliotekos darbuotojų (raštinės, 
techninių, profesionalių) pareigybių aprašymai? 

● Ar mokyklos bibliotekininkas supranta besikeičiančias bibliotekininko funkcijas, kaip numatyta valstijų ir 
nacionalinių bibliotekų organizacijų profesiniuose leidiniuose? 

● Ar bibliotekininkas užtikrina reguliarias galimybes darbuotojams ugdyti informacinio raštingumo ir 
informacinių technologijų įgūdžius bei juos integruoti į turinio sritį? 

● Ar bibliotekininkas yra aktyvus profesinės organizacijos narys? 

● Ar bibliotekininkas yra priskiriamas pedagoginiams darbuotojams? 
 
2. Profesinė pagalba 

● Ar bibliotekininkas gali naudotis pakankama raštinės darbuotojų pagalba, kad galėtų vykdyti savo 
profesines pareigas, o ne administracinio pobūdžio užduotis? 

● Ar bibliotekininkas gali naudotis pakankama technine pagalba, kad galėtų vykdyti savo profesines pareigas, 
o ne techninio pobūdžio užduotis? 

● Ar yra bibliotekų priežiūrą vykdantis švietimo skyriaus darbuotojas, lyderystės komanda ar skyriaus 
vadovas, kurie būtų atsakingi už planavimą ir lyderystę? 

● Ar direktorius, mokyklos lyderystės komitetas ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo komanda skatina 
bibliotekos darbuotojus dalyvauti seminaruose, profesiniuose susitikimuose ir konferencijose įgūdžiams ir 
žinioms gilinti? 

● Ar bibliotekininkas dalyvauja rajono profesinio mokymosi bendruomenėse ir neformaliuose asmeninio 
mokymosi tinkluose? 

 
3. Fondų dydis ir komplektavimas 

● Ar bibliotekos knygų ir audiovizualinės medžiagos fondas atitinka mokymo programos poreikius? Ar yra 
nustatytas minimalus spausdintinių fondų dydis? Ar fondai tinkamai peržiūrimi? 

● Ar užtikrinama skirtingiems mokymosi stiliams pritaikyta medijų įvairovė? 

● Ar fondai yra atitinkamai papildomi internetiniais ištekliais? Ar pakanka kompiuterių ir interneto 
pralaidumo, kad šiais ištekliais galėtų naudotis moksleivių grupės? 

● Ar yra atliktas naujausias įvertinimas dėl spausdintinių fondų dydžio ir skaitmeninių išteklių pusiausvyros? 
Ar tam tikrą spausdintinę medžiagą pakeitė internetinė prenumerata? Ar erdvės, kurioje anksčiau buvo 
laikoma spausdintinė medžiaga, paskirtis veiksmingai pakeista? 

● Ar nauja medžiaga parenkama iš profesionalių atrankos šaltinių ir, taikant palyginamąjį fondų sugretinimą, 
susiejama su mokymo programa? 

 
4. Patalpos 

● Ar biblioteka yra tokioje vietoje, lengvai pasiekiama iš visų klasių? Ar patalpose yra išorinis įėjimas, kuriuo 
būtų galima naudotis bendruomenės renginiams vakarais ir savaitgaliais? 

http://doug-johnson.squarespace.com/blue-skunk-blog/2012/1/10/
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● Ar bibliotekos atmosfera palanki mokymuisi (tinkami baldai, mokomosioms demonstracijoms skirtos 
vietos, informaciniai plakatai)? Ar bibliotekos grindys padengtos antistatine kilimine danga siekiant 
sumažinti triukšmą ir apsaugoti elektros prietaisus? Ar bibliotekos klimatas yra kontroliuojamas, kad 
medžiagoms ir įrangai nepakenktų didelis karštis ir drėgmė ir patalpas būtų galima naudoti veikloms 
vasaros metu? 

● Ar bibliotekoje yra bendrosios mokomosios zonos, istorijų zona (pradinėse mokyklose), pristatymų zona 
(vidurinėse mokyklose) ir individualiam darbui, darbui grupėmis ir klasėmis skirtos erdvės? 

● Ar bibliotekoje yra kompiuterių laboratorija arba bevieliai skreitiniai/nešiojamieji kompiuteriai, kuriais 
moksleiviai ir mokytojai galėtų naudotis, bibliotekoje dirbdami klasėse arba savarankiškai, ir kuriuos 
bibliotekininkas galėtų naudoti mokymui? Ar bibliotekoje įrengtos ir prižiūrimos multimedijų darbo vietos 
ir skaitmeninio vaizdo kūrimo priemonės?  

● Ar bibliotekoje yra pakankamas balso, vaizdo ir duomenų perdavimo linijų tinklas? Ar biblioteka veikla 
kaip šių informacinių tinklų „centras“, turintis maršrutizatorius, rinkmenų serverius, pagrindinius video 
mazgus ir techninius darbuotojus? 

● Ar biblioteka turi žiniatinklyje naudingą atnaujintą svetainę, kurioje ištekliais gali naudotis moksleiviai, 
darbuotojai ir šeimos? 

 
5. Mokymo programa ir integravimas 

● Ar bibliotekininkas aktyviai dalyvauja klasių ir (arba) komandų planavimo grupėse? 

● Ar bibliotekininkas aktyviai dalyvauja mokymo programos turinį rengiančiuose komitetuose? 

● Ar bibliotekininkas dalyvauja profesionaliose mokymosi bendruomenėse klasių ar turinio srityse? 

● Ar bibliotekos ištekliai yra peržiūrimi atliekant mokyklos programos pagal skirtingas turinio sritis peržiūrą? 

● Ar bibliotekos ir informacinių technologijų mokymas sudaro dalykų turinio dalį ir nėra vykdomas atskirai? 
Ar yra mokoma informacinio raštingumo įgūdžių, susijusių su informacijos vertinimu, apdorojimu, 
komunikavimu ir su prieiga prie informacijos? 

● Ar saugus ir tinkamas naudojimasis internetiniais ištekliais yra įtrauktas į informacinio ir technologinio 
raštingumo mokymo programą? 

 
6. Ištekliais paremtas mokymas 

● Ar bibliotekininkas, padedamas mokyklos ir švietimo skyriaus vadovų, skatina mokymo veiklą, kurioje nėra 
apsiribojama vien vadovėliais, ir ar aprūpina medžiaga, padedančia užtikrinti mokymo įvairovę? 

● Ar mokytojai ir administracija vertina bibliotekininką kaip mokomosios veiklos rengimo ir patikimo 
vertinimo pagalbininką? Ar bibliotekos programa prisideda prie visų mokymo programos sričių, 
tyrinėjimais grįsto ir į moksleivį orientuoto mokymosi veiklų? Ar bibliotekininkas bendradarbiauja su 
moksleiviais ir mokytojais siekdamas sudaryti plačias galimybes ugdyti ir praktiškai taikyti kritinio mąstymo 
įgūdžius ir atsakingą skaitmeninį pilietiškumą? 

● Ar mokykloje taikomas lankstus tvarkaraštis, sudarantis bibliotekininkui galimybę ne tik skirti laiką 
mokytojų pasiruošimui, bet ir būti mokymo komandos dalimi kartu su klasių mokytojais? 

● Ar visoms klasėms yra parengti aiškūs informacinio ir technologinio raštingumo standartai? Aš šie 
standartai yra vertinami bibliotekininko kartu su mokytoju? Ar su tokio vertinimo rezultatais 
supažindinamos suinteresuotosios šalys? 

 
 
7. Informacinės technologijos 

● Ar bibliotekoje vartotojams yra užtikrinama prieiga prie naujausių informacinių technologijų, pavyzdžiui:  

● mokyklos fondo internetinio bibliotekos katalogo ir leidinių skolinimo bei grąžinimo sistemos 

● prieiga prie internetinio suvestinio mokyklų bibliotekų katalogo ir prieiga prie viešųjų, akademinių ir 
specializuotų bibliotekų iš kurių galima skolintis pagal tarpbibliotekinį abonementą, katalogų 

● neribota prieiga prie interneto 

● įvairūs internetiniai informaciniai įrankiai, kaip antai viso teksto periodinės rodyklės, enciklopedijos, atlasai, 
abėcėlinės rodyklės, žodynai, tezaurai, patarimai skaitytojams ir almanachai 

● įvairios kompiuterizuotos darbo programos pagal moksleivių gebėjimų lygį, pavyzdžiui, tekstų apdorojimo 
programos, multimedijos ir pristatymo programos, skaičiuoklės, duomenų bazės, darbalaukio leidybos 
programinė įranga, grafikos kūrimo programos, nejudančio ir judančio skaitmeninio vaizdo redagavimo 
programinė įranga  

● prieiga prie mokymosi bendradarbiaujant/tinklaveikos įrankių, kaip antai vikisvetainių, tinklaraščių ir kitų 
internetinių dalijimosi programų bei debesų kompiuterijos išteklių, pavyzdžiui, internetinių darbo įrankių ir 
rinkmenų saugyklų 

● prieiga prie darbalaukio konferencijų įrangos ir programinės įrangos 
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● mokymo programą papildančios mokomosios kompiuterinės programos, įskaitant praktiką, modeliavimą ir 
mokymo priemones 

● Ar šiems ištekliams naudoti būtinų įgūdžių bibliotekininkas moko mokytojus, ar moko jų kartu su 
mokytojais? 

 
 
8. Informacija, tinklaveika ir tarpbibliotekinis abonementas 

● Ar jūsų bibliotekininkas yra kompetentingas, kad veiksmingai ir laiku galėtų teikti informacines paslaugas 
mokyklos moksleiviams ir darbuotojams? 

● Ar jūsų mokykla dalyvauja regioninėje daugiafunkcinėje sistemoje arba bibliotekų asociacijos veikloje? 

● Ar bibliotekoje naudojamas tarpbibliotekinis abonementas vykdant moksleivių ir darbuotojų prašymus, 
kurių negalima patenkinti iš mokyklos fondų? 

● Ar bibliotekininkas dalyvauja rengiant bendrus vietos ir regiono bibliotekų planus ir pirkimus? 
 
9. Planavimas / metiniai tikslai 

● Ar yra nustatyti švietimo skyriaus ilgalaikiai tikslai bibliotekos programai? 

● Ar bibliotekininkas, bendradarbiaudamas su mokyklos lyderiais, nustato metinius tikslus, remdamasis 
ilgalaikiais tikslais, kurie yra tiesiogiai susieti su mokyklos ir mokymo programos tikslais? 

● Ar vertinant bibliotekininką yra atsižvelgiama į metinių tikslų įgyvendinimą? 

● Ar bibliotekos programai atstovaujama mokyklos planavimo komitetuose? Ar atstovaujama švietimo 
skyriaus technologijų planavimo komitete? 

 
10. Biudžeto sudarymas 

● Ar mokyklos bibliotekos programos biudžetas yra nulinis, ar objektyviai pagrįstas? Ar biudžetas susietas su 
programos tikslais? 

● Ar bibliotekininkas aiškiai pagrindžia prašymus dėl medžiagų, įrangos ir reikmenų? 

● Ar biudžete atsispindi programos palaikymo ir plėtros komponentai? 

● Ar bibliotekininkas atlieka aiškią ir tikslią išlaidų registraciją? 

● Ar bibliotekininkas rengia prašymus dėl dotacijų, kai yra galimybė? 
 
11. Politikos dokumentai / ryšiai 

● Ar valdybos politikos gairės dėl atrankos ir persvarstymo aktualios ir vykdomos? Ar darbuotojai susipažinę 
su intelektualinės laisvės ir bibliotekos vartotojų privatumo doktrinomis? Ar šie principai taikomi ir 
skaitmeniniams ištekliams? 

● Ar švietimo skyrius yra parengęs Vaikų apsaugos internete įstatymo (CIPA) reikalavimus atitinkančius 
saugaus ir priimtino interneto ir technologijų naudojimo principus (arba atsakingo naudojimo principus)? 

● Ar į bibliotekininką kreipiamasi dėl autorių teisių įstatymo aiškinimo? Ar bibliotekininkas padeda nustatyti 
teises, kai kiti jas nori priskirti savo intelektinei nuosavybei? 

● Ar yra kokios nors oficialios priemonės, kuriomis bibliotekininkas apie programos tikslus ir paslaugas 
informuoja moksleivius, administraciją ir bendruomenę? Ar bibliotekos interneto svetainė yra profesionali, 
lengvai naršoma, aktuali ir naudinga? Ar bibliotekininkas naudojasi tinklaveikos priemonėmis 
bendraudamas su suinteresuotosiomis šalimis? 

 
12. Vertinimas 

● Ar bibliotekininkas nustato, kokiomis priemonėmis teikiamos ataskaitos apie programos tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimą, jos indėlį į mokyklos ir švietimo skyriaus tikslus ir ar teikia tokias ataskaitas? Ar 
bibliotekininkas rengia metinę bibliotekos ataskaitą, kurioje pateikiami kokybiniai ir kiekybiniai duomenys 
administracijai, darbuotojams ir tėvams? 

● Ar visose naujose iniciatyvose, susijusiose su biblioteka ir technologijų programa, yra vertinimo 
komponentas? 

● Ar švietimo skyrius reguliariai, vykdydamas akreditavimo procesą, vertina bibliotekos programą, 
pasitelkdamas išorės vertintojų komandas? 

● Ar bibliotekininkas dalyvauja oficialiose mokslininkų rengiamose studijose, kai prašoma? 

 


