
Senamiesčio gimnazijos mokiniai ir mokytojai apie biblioteką 

 

Myliu savo mokyklos biblioteką, nes 

• čia randu tiek naujausių lietuvių ir užsienio autorių knygų, tiek laiko 

patikrintų veikalų; 

• turiu galimybę gyvai pabendrauti su bibliotekininkių pakviestais 

rašytojais ir kitais įdomiais žmonėmis; 

• kasmet renku Metų knygą, išklausiusi bibliotekininkių parengtus į šį 

titulą pretenduojančių knygų pristatymus.   

 

Teresė Jarmalienė , lietuvių kalbos mokytoja 

  

 

 Man malonu lankytis mūsų bibliotekoje, nes čia laukia malonios, 

paslaugios bibliotekininkės, kurios supažindina su naujomis knygomis... taip 

pat čia daug gerų knygų, žurnalų... 

 

                                                 Biologijos mokytoja  Danute Kasmočienė 

 

 Mokyklos biblioteka – vieta kur užėjus visada pajausi džiaugsmą ir 

norą būti geresnis. Pirmiausia skaitykloje būsi apdovanotas Vidutės šypsena, 

geru žodžiu ir išsineši profesionaliai, bet ne įkyriai, parekomenduotų knygų. 

Čia aš vėl atrandu šiandieninę lietuvių literatūrą. . Džiaugiuosi, kad 

surandamos galimybės pasirūpinti dalykine literatūra. 

 

                                                 Alma Rukšėnienė, biologijos mokytoja  

 

 Aš myliu gimnazijos biblioteką, nes patinką į rankas paimti rankraštį. 

Aš myliu gimnazijos biblioteką, nes knyga yra  priemonė nuo depresijos. 

 

                              `  Rasa Palaimienė,  matematikos mokytoja   

 

 Aš myliu gimnazijos biblioteką už tai, kad mane čia visada pasitinka 

pačios nuostabiausios moterys Vida ir Rita, atveriančios Knygų pasaulio 

lobius ir išmintingai vedžiojančios klaidžiais literatūros labirintais. 

 

                                         Lina Vaškevičienė,  lietuvių kalbos mokytoja  

 

 



 Aš myliu savo biblioteką, nes tai pats jaukiausias  kampelis mūsų 

mokykloje. Tai vieta, kur gali ramiai dirbti ir matyti mokinius  susikaupusius  

prie knygų  ar prie  moderniųjų  technologijų. Tai vieta, kur mielos ir 

paslaugios darbuotojos visuomet patars, kada ir ką reiktų paskaityti. Tai 

vieta, kur gali prašyti naujausių leidinių, ir tau juos užsakys. 

Mūsų biblioteka –tai ir įvairių parodų ir projektų prezentacijų vieta. Būtinai 

užeikite ir jums patiks.      

  

 Romualda Stankevičienė,  anglų kalbos mokytoja  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Aš myliu savo biblioteką , nes čia dirba labai malonūs žmonės,  

sugebantys bendrauti, išmanantys savo darbą. 

 

Teresė Jurevičienė, matematikos mokytoja  

 

 Man biblioteka tai žinių, komunikacijos, įdomių knygų, turiningų ir 

mokiniams reikalingų renginių, kurie čia vyksta visuma. Dažnai čia užsuku 

pasklaidyti spaudą, paprašyti paslaugos, sulaukiu įdomių pasiūlymų 

dalyvauti, susitikti, kažką kartu organizuoti su bibliotekos darbuotoja Vida. 

Čia visada tikiuosi rasti sau įdomią, reikalingą knygą, gauti patarimą, ką 

galima paskaityti, kokie naujausieji leidiniai pasiekė skaitytoją. 

 

Giedrė Bazilevičienė,  istorijos mokytoja  

 

 

 Biblioteka – mūsų mokyklos knygų šventovė. Čia jauku ir gera, o kai 

pradedi vartyti pasiūlytas knygas, aplanko noras viską atidėti ir panirti į 

jaudinantį, viliojantį kūrinio pasaulį. Ačiū bibliotekininkėms! 

 

                               Rasa Saračinskienė, lietuvių kalbos mokytoja 

 

 

 Dėkoju gimnazijos bibliotekos darbuotojoms, kad turime galimybę 

susipažinti su naujomis knygomis. Nuolatos stebina pristatymai, susitikimai 

su autoriais. Biblioteka reikalinga nuolat, nes tik čia galima atrasti puikių 

kūrinių ir pasitarti, kai nežinai ką skaityti. Knygų įvairovė leidžia tobulėti, o 

bibliotekininkės gali patarti ir pristatyti reikiamą literatūrą. 

 

Onutė Butrimavičienė, tikybos mokytoja 

 



 Gerų minčių ar naują dar neskaitytą knygą visuomet atrandu 

bibliotekoje. O kad knygų labirintuose netektų ilgai klaidžioti –šalia 

paslaugios ir mielos bibliotekininkės Vida ir Rita. Džiugu, kad visuomet 

atrandu tai, ko ieškau. 

 

  Audra Noreikaitė, muzikos mokytoja 

 

 Mes  mylime  savo mokyklos biblioteką, nes čia randame  įvairiausių 

knygų, padedančių plėsti   žinias. Taip pat čia dirba malonios 

bibliotekininkės. 

 

  Gabija, Kamilė, IV S2 srautas 

 

 Aš myliu savo mokyklos biblioteką, nes  man patinka  plačios 

bibliotekininkių šypsenos, daug naujų knygų  ir  puiki atmosfera.. 

 

  Greta,  IV S2 srautas 

 

 Myliu savo mokyklos biblioteką, nes čia visada esi laukiamas ir 

maloniai kviečiamas. 

 

  Roberta, IV S2 srautas 

 

  Myliu savo biblioteką, nes čia gali ramiai pasėdėti. Taip pat yra 

daug gerų knygų. 

   `   Viltė , IV S2 srautas 


