KLAIPĖDOS „SANTARVĖS” PAGRINDINĖS MOKYKLA
BIBLIOTEKOS ISTORIJA
Klaipėdos “Santarvės“ pagrindinės mokyklos biblioteka įkurta 1977 metais, duris atvėrus naujai
23–ajai vidurinei mokyklai. Jai vadovavo Galina Moskova. Pagrindinis bibliotekos siekis – kuo
greičiau sukomplektuoti fondus, kad būtų tenkinami nors minimalūs skaitytojų poreikiai. Todėl knygos
buvo perkamos iš knygynų, užsisakoma leidyklose, dovanojamos mokyklų ir kitų įstaigų bibliotekų.
Tuomet prenumeruota kelios dešimtys pavadinimų laikraščių ir žurnalų.
Nuo 1980 m. bibliotekoje dirba bibliotekininkė Liudmila Sege.
1999 m. atidaroma nedidelė, bet jauki skaitykla.
1999 m. skaitykloje ir bibliotekoje įrengtos pirmosios kompiuterizuotos darbo vietos
skaitytojams. Fondas nuolat papildomas naujais ir aktualiais leidiniais, pradėtas kaupti garsinių,
vaizdinių ir elektroninių laikmenų fondas. Nurašoma daug pasenusios ir neaktualios literatūros.
2005 m. mokyklos direktore tapo Laima Vaitonienė. Biblioteka ir skaitykla pertvarkyta į
informacijos centrą diegiant naujas technologijas ir taikant alternatyvius mokymo būdus. Tai suteikė
galimybes naujų mokymo metodų, būdų paieškai, pedagogams dirbti savarankiškai bei intensyvinti
pamokų darbą, skatinti mokinių savarankiškumą.
2009 m. biblioteka ir skaitykla perkeliama į bibliotekos ir skaityklos poreikius atitinkančias
patalpas. Bibliotekos fondui organizuoti įsigytas ir įrengtas bibliotekos poreikius atitinkantis
inventorius. Atnaujintos kompiuterinės darbo vietos, sudarytos galimybės naudotis internetine prieiga,
Skaitykloje vykdomos ugdomųjų dalykų pamokos, kultūriniai – literatūriniai renginiai, knygų parodos,
knygų pristatymai, projektų pristatymai.
Biblioteka bendradarbiaujama su mokyklos bendruomene, stengiamasi patenkinti visus knygos
mylėtojų lūkesčius: knygų pristatymai ir parodos, vykdomos ugdomųjų dalykų pamokos, kultūriniai –
literatūriniai renginiai, projektų pristatymai, organizuojami konkursai. Mokyklos bendruomenė nuolat
informuojama apie naujai įsigytą literatūrą. Mokyklos mokytojai kasmet metų gale supažindinami su
metine bibliotekos veikla.
Šiandien biblioteka iš tradicinės, įprastos bibliotekos perauga į biblioteką – informavimo ir
kultūros centrą, kuris atitinka visos visuomenės interesus.
BIBLIOTEKOS FONDAS
Bibliotekos fondą sudaro:
 5.7 tūkst. egzempliorių grožinės literatūros
 19 tūkst. egzempliorių vadovėlių
BIBLIOTEKOS STRUKTŪRA



Abonementas
Skaitykla – konferencijų salė
Informacijos amžiuje mokyklos biblioteka veiklos prioritetu laiko informacinių gebėjimų
formavimą naudojant informacines technologijas.
Mokyklos nuostatuose apibrėžtos 4 pagrindinės mūsų mokyklos bibliotekos funkcijos:
 Informacinė. Bibliotekoje suintensyvėjo informacijos kaita . Kaupiama ir siūloma informacija,
reikalinga šiandien, atitinkanti mokyklos veiklos tikslus, prioritetus, lankytojų poreikius. Atsirado
profesinio konsultavimo kampelis, naudingi interneto adresai. Kaupiamos magnetinės ir elektroninės
laikmenos.

Kultūrinė. Mokyklos siekis išugdyti visapusišką, gebančią bendrauti asmenybę tapo ir
bibliotekos siekiu. Bibliotekoje organizuojame temines popietes, apskritojo stalo diskusijas, projektų
pristatymus, susitikimus.
 Metodinė. Biblioteka – informacijos centras teikia konsultacijas kolegoms, mokytojams,
mokyniams.
 Tiriamoji. Bibliotekininkas analizuoja savo veiklą. Darbuotojas privalo žinoti darbo klaidas,
mokytojų poreikius.
“Santarvės” pagrindinė mokykla bibliotekoje yra ir profesinio orientavimo centras. Mokiniai ir jų
tėvai nepakankamai turi informacijos apie šiuo metu paklausias profesijas Lietuvoje ir kur jas galima
įsigyti. Todėl „Santarvės” mokykla vienas iš pagrindinių uždavinių yra sukurti profesinio orientavimo
ir konsultavimo sistemą, kuri padėtų mokiniui pasirinkti būsimą profesiją. Šiuo metu mokykloje
kaupiama medžiaga apie įvairias mokyklas (universitetus, kolegijas, profesines mokyklas ), atskiras
profesijas. Organizuojami susitikimai su gimnazios vadovais, Darbo biržos, atskirų mokyklų atstovais,
Karjeros centru.
Šiandieninė biblioteka – tai erdvė, kurioje gimsta ir skleidžiasi idėjos. Mūsų mokyklos biblioteka
– tai bendras bibliotekininkės, administracijos, mokytojų darbas sudarant sąlygas mokinių
savarankiškam darbui, kūrybai, informacinės kultūros ugdymui.
Keičiasi mokytojo ir bibliotekininko statusas. Mokytojas nebėra visažinis informacijos nešėjas ir
perteikėjas. Jis tampa informacijos paieškos, atrankos, vertinimo ir pritaikymo koordinatoriumi.
Šiandien mokytojas turi mokyti mokinius gyventi informacinėje visuomenėje, skatinti juos
savarankiškai ir kritiškai mąstyti. Mokytojas turi būti informacinės paieškos žinovu, konsultantu.
Taigi Klaipėdos „Santarvės” pagrindinė mokykla savo bibliotekoje ne tik mokosi, šviečiasi,
tobulėja, bet ir ilsisi, bendrauja.


