Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos renginių planas
Renginio pavadinimas
1.

,,Gyvenimo saulėlydi – būk laimingas“
(Orios senatvės metams)

2.

,,Tartum vešlus ,šakotas medis‘‘ (A.
Venclovai-110m.‘‘

3.

Literatūros kritikui Petrui Bražėnui-75m.

4.

,,Sugrįžtantis skausmas‘‘ (Laisvės gynėjų
dienai-25m)

5.

Kompozitoriui Vytautui Klovai-90m.

6.

,,Biblioteka-žmonijos dvasinių turtų
šventovė‘‘( Bibliotekų metams)

7.

Poetas, publicistas dramaturgas Balys
Sruoga

8.

Dvasininkas, istorikas, švietėjas, lietuvių
grožinės literatūros pradininkas M.
Valančius
Kalbininkas, vertėjas A. Piročkinas

9.

10.

,,Knyga laukia jūsų įvertinimo‘(2015m
knygų rinkimai )

11.. ,,Gimtoji kalba-gyvastis tautos‘‘
(Tarptautinei gimtosios kalbos dienai)
12.

,,Vasario 16-oji –tautos susitelkimo ir
vienybės diena‘‘

13.

,,Vasaris- sveikos gyvensenos mėnuo‘‘.

14.

Elektrėnų sav. literatas Kęstutis Rėklys

15.

,,Šviesą spinduliavęs gyvenimas‘ ‘(S.
Kymantaitei-Čiurlionienei- 130m.)

16.. ,,Moteris kilnioji, moteris žemiškoji‘ ‘(G.
Petkevičaitei –Bitei-155m.)

Renginio forma Renginio vieta Numatoma
data
Vaizdinis:
Abonementas
2016m.
literatūros
Sausisparoda
gruodis
Vaizdinis:
Abonementas
Sausis
literatūros
paroda
Vaizdinis:
Abonementas
Sausis
literatūros
paroda
Vaizdinis:
Periodikos
Sausis
literatūros
skaitykla
paroda
Vaizdinis:
Menų ir
Sausis
literatūros
užsienio kalbų
paroda
skaitykla
Vaizdinis:
Menų ir
2016m.sausio
literatūros
užsienio kalbų –gruodžio
paroda
skaitykla
mėn.
Vaizdinis:
Abonementas
Vasaris
literatūros
paroda
Vaizdinis:
Abonementas
Vasaris
literatūros
paroda
Vaizdinis:
Menų ir
Vasaris
literatūros
užsienio kalbų
paroda
skaitykla
Kompleksinis
Abonementas
Vasaris
renginys

Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda

Menų ir
užsienio kalbų
skaitykla
Periodikos
skaitykla

Vasaris

Periodikos
skaitykla

Vasaris

Bibliografijos
ir kraštotyros
skaitykla
Abonementas

Vasaris

Abonementas

Kovas

Vasaris

Kovas

17.

Mokytojui, rašytoju Vytautui Mizerui85m.

18.. 3D objektinioprojektavimo ir
spausdinimo mokymai
19.

20.

21.

,,Tu prisikėlei ,Lietuva, ir būk laisva‘
(Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
diena)
,,Žmogus-žemės valdovas ir kūrėjas‘‘
(Žemės dienai)
,,Knygnešystės kelias- valstybingumo
kelias‘‘

22.. ,,Save praaugęs autorius“ (M.
Martinaičiui-80m.)
23.

Rašytojas, bibliotekininkas Augustinas
Ickevičius

24.

Rašytojas, .vertėjas V. Sirijos Gira

25.

Abromiškių reabilitacijos ligoninės
gydytojas, fotografas Vidmantas
Mickevičius.
,,Pavasario darbai sode, darže“

26.

27.

Renginiai ir parodos skirtos Nacionalinei
bibliotekų savaitei

28.

,,Lietuvos sakralinė dailė‘‘

29.

30.

31.

32.

33.

Vaizdinis:
literatūros
paroda
Mokymai

Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Kompleksinis

Vaizdinis:
literatūros
paroda
Elektrėnų sav. literatų klubo ,,Strėva‘‘
Vaizdinis:
literatas Leonas Baltrukėnas
literatūros
paroda
,,Rusų rašytojas M. Bulgakovas‘‘
Vaizdinis
:literatūros
paroda
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena Vaizdinis:
literatūros
paroda
Europos diena
Kompleksinis
(projektinis
renginys)
Poezijos pavasaris
Kompleksinis
renginys

Bibliografijos
ir kraštotyros
skaitykla
.Saviraiškos
erdvės

Kovas

Periodikos
skaitykla

Kovas

Periodikos
skaitykla

Kovas

Abonementas

Kovas

Abonementas

Balandis

Bibliografijos
ir kraštotyros
skaitykla
Abonementas

Balandis

Bibliografijos
ir kraštotyros
skaitykla
Periodikos
skaitykla

Balandis

Visi
bibliotekos
skyriai
Menų ir
užsienio kalbų
skaitykla
Bibliografijos
ir kraštotyros
skaitykla
Abonementas

Balandis

Periodikos
skaitykla

Gegužė

Viešoji
biblioteka

Gegužė

Viešoji
biblioteka

Gegužė

Kovas

Balandis

Balandis

Balandis

Balandis
Gegužė

34.

Tradicinė popietė- susitikimas su
,,Šeimininkės‘‘ atstovais

Kompleksinis
renginys

Viešoji
biblioteka

Gegužė

35.

Elektrėnų miesto Skulptūrų parkui -15m.
,,Atnešk man, mama, džiaugsmą, lyg
saulę ant delnų“ (Motinos dienai)

Bibliografijos
ir kraštotyros
skaitykla
Abonementas

Gegužė

36.

37.

Mažoji knygų mugė

Vaizdinis :
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Kompleksinis
renginys

Bibliotekos
renginių salė

Gegužė

38.

,,Vietos bendruomenė –svarbiausias
pilietinės visuomenės elementas“ (Vietos
bendruomenės metai)
,,Išsakyta tai, kas neišsakoma‘‘ (J.
Apučiui-80m.)

Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Popietė

Abonementas

2016m sausis
-gruodis

Abonementas

Birželis

Abonementas

Birželis

Saviraiškos
erdvė

Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Akcija

Periodikos
skaitykla

2016m
balandžio –
birželio mėn.
Birželis

39.

40.

Poetui V. Mačerniui- 95m.

41.. 3Ddarbų aptarimai

42.

,,Su Lietuva širdyje“ (Gedulo ir vilties
dienai)

43.

,,Eina saulelė aplink dangų‘‘ (Rasos
šventė)

44.

Organizuoti savanorystės bibliotekoje
skatinimo akciją

45.

Gerinti vartotojams prieigą prie
informacijos išteklių

Mokymai

Saviraiškos
erdvė

45.

Lietuvių kilmės lenkų poetas, Nobelio
premijos laureatas Česlovas Milošas

Abonementas

46.

Mokytoja, prozininkė Ona Gražina
Maleravičienė

47.

,,Nukirstas poezijos nervas‘‘ (G. Patackui
-65m.)

48.

,,Pasaulis prasideda mūsų Tėvynėje‘‘
(Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo dienai)
Dirigentui Juozui Domarkui -80m.

Vaizdinis :
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis :
literatūros
paroda

49.

Menų ir
užsienio kalbų
skaitykla
Visose
bibliotekos
skaityklose

Gegužė

Birželis

2016m.
birželiogruodžio
mėn.
2016m
sausisgruodis
Liepa

Bibliografijos
ir kraštotyros
skaitykla
Abonementas

Liepa

Periodikos
skaitykla

Liepa

Menų ir
užsienio kalbų
skaitykla

Liepa

Liepa

50.. ,,Augalai ir žolelės- gamtos dovana
žmogui .‘‘
51.

Kunigas, monsinjoras Česlovas Krivaitis

52.

,,Ištikimybė žodžiui ir žmogui‘‘ (J. Jankui
-110m.)

53.

Poetui ,vertėjui Vaciui Reimeriui -95m.

54.

,,Fotografui, fotožurnalistui R. Rakauskui
-75m.

55.

,,Žolinės puokštėje- pasaulio pilnatvė‘
‘(Žolinė)

56.

,,Fotomenininkas Vytautas Suslavičius‘‘

57.

Organizuoti Europrotus bibliotekoje

58.

,, Poetas, kunigas A. Vienažindys“

59.

,,Skamba ,skamba mokyklinis varpelis‘‘
(Mokslo ir žinių dienai)

60.

,,Unikalios Lietuvos vietos‘‘ (Pasaulinei
turizmo dienai)

61.

Elektrėnų ,,Versmės gimnazijai‘‘ -30m.

62.

63.

Organizuoti skaitymo skatinimo veiklas:
skaitymai netradicinėse aplinkose, knygų
pristatymai, popietės su rašytojais
Poetė, dramaturgė Ramutė Skučaitė.

64.

Rudens spalvų poezija.

65.

,,Džiaugsmo šviesa‘‘ (Pasaulinei
Baltosios lazdelės dienai)

66.

,,Mokytojas- tai minčių šviesa‘‘
(Tarptautinė mokytojų dienai)

Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Europrotų
žaidimai

Periodikos
skaitykla

Liepa

Bibliografijos
ir kraštotyros
skaitykla
Abonementas

Liepa

Abonementas

Rugpjūtis

Menų ir
užsienio kalbų
skaitykla
Periodikos
skaitykla

Rugpjūtis

Bibliografijos
ir kraštotyros
skaitykla
Bibliotekos
renginių salė

Rugpjūtis

Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Kompleksinis
renginys

Abonementas

Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Kompleksinis
renginys
Vaizdinis:
literatūros
paroda

Rugpjūtis

Rugpjūtis

2016m
rugsėjogruodžio
mėn.
Rugsėjis

Periodikos
skaitykla

Rugsėjis

Menų ir
užsienio kalbų
skaitykla
Bibliografijos
ir kraštotyros
skaitykla
Visose
bibliotekos
skaityklose
Abonementas

Rugsėjis

Abonementas

Spalis

Abonementas
ir bibliotekos
renginių salė
Periodikos
skaitykla

Spalis

Rugsėjis

2016m
rugsėjis –
gruodis mėn.
Spalis

Spalis

67.

,,Pasaulinė muzikos diena‘‘.

68.

,,Elektrėnų krašto kultūros paveldas‘‘
(Europos kultūros paveldo dienai)

69.

,,Tolerancijos žmogus‘‘ (A. Čekuoliui 85m.)

70.

,,Ieškant ,meilės ,tikėjimo, vilties‘‘ (J.
Ivanauskaitei -55m.)

71.

,,Pabūkime su tais kurių jau nebėra‘‘
(Vėlinės)

72.

Šiaurės šalių savaitei skirti renginiai ir
parodos

73.

,,Paukščiui reikia dangaus, žmogui reikia
žmogaus‘‘ (Tarptautinė neįgaliųjų žmonių
dienai)
Dailininkas, tapytojas kolekcionierius
Antanas Žmuidzinavičius

74.

75.

,,AIDS- tikrovė šalia mūsų“ (Pasaulinė
kovos su AIDS dienai)

76.

,,Lietuva skaito“. (Dalyvauti tradicinėje
LR prezidentės D. Grybauskaitės
inicijuojamoje akcijoje ,,Knygų Kalėdos‘‘
,,Esu jausmų žmogus‘‘ (Prozininkė
dramaturgė L. . S. Černiauskaitė)

77.

78.

Prozininkas, dramaturgas Juozas Grušas

79.

Teatro ir kino aktorius Laimonas Noreika

80.

,,Jie kūrė ir stiprino Lietuvą‘‘ (Lietuvos
Respublikos prezidentas K. Grinius)

81.

Advento rimtis ir Kalėdų džiaugsmas

Vyresnioji bibliotekininkė Ona Andriejauskienė

Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Kompleksinis
renginys
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Akcija

Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda

Menų ir kalbų
skaitykla

Spalis

Bibliografijos
ir kraštotyros
skaitykla
Abonementas

Spalis

Abonementas

Lapkritis

Periodikos
skaitykla

Lapkritis

Visose
bibliotekos
skaityklose
Periodikos
skaitykla

Lapkritis

Menų ir kalbų
skaitykla

Lapkritis

Abonementas

Lapkritis

Visose
bibliotekos
skaityklose
Abonementas

2016m.
Lapkritis Gruodis
Gruodis

Abonementas

Gruodis

Meno ir kalbų
skaitykla

Gruodis

Abonementas

Gruodis

Periodikos
skaitykla

Gruodis

Lapkritis

Lapkritis

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus 2016
metų renginių planas
Renginio vieta

Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Numatoma
data

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje

2016.01.02

„Jeronimo Lauciaus kūryba“

Literatūros
paroda

1.

2.

„Nuotykių knygų kūrėjas Jackas
Londonas“

3.
„Lietuvos istorijos žingsniai“
4.

5.

6.

„Vokiečių rašytojas, kompozitorius ir
dailininkas Ernstas Theodoras
Amadeus Hoffmannas“

Literatūros
paroda
Literatūros ir
spaudinių
paroda
Literatūros
paroda

„Amerikiečių rašytojas ir iliustruotojas
Literatūros
Hughas Loftingas“
paroda
Literatūros ir
„Gamtininkas, rašytojas, fotografas
fotografijų
Selemonas Paltanavičius“
paroda

7.
„Gediminas Isokas“
8.

9.
10.

Literatūros
paroda

„Nuotraukų viešinimas internete“
(saugesnio interneto savaitei)

„Šv. Valentino diena“
„Zita Gaižauskaitė-Vokietaitienėvaikų poetė“

Informaciniai
renginiai
Spaudinių
paroda
Literatūros
paroda

11.
„Tautinės juostos pynimas“ (Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai).
12.

„Dailininkas Rimvydas
Kepežinskas“

13.
„Švento Motiejaus. Vieversio diena“
14.

„Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero
diena“

Edukacinė
valandėlė
Literatūros
paroda
Literatūros ir
spaudinių
paroda
Literatūros ir
spaudinių
paroda

15.
„Gaminame Užgavėnių kaukes“
16.

„Gavėnia ir Velykų viltis“

Edukacinė
valandėlė
Literatūros ir

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo sk.
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo

2016.01.12

2016.01.13

2016.01.14

2016.01.14

2016.01.14

2016.01.23

2016.02.0812d.
2016.02.14

2016.02.15

2016.02.15

2016.02.23

2016.02.24

2016.03.04

2016.03.05
2016.03.05

17.

18.

„Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena“
„Knygnešiai - lietuviškos spaudos
simbolis“ (knygnešiui Jurgiui
Bieliniui- 150).

19.
„Gėlės-žemės vaikai“( žemės dienai)

spaudinių
paroda
Literatūros ir
spaudinių
paroda
Edukacinė
valandėlė
Literatūros ir
spaudinių
paroda

20.
„Rašytojui Vytautui Mizerui-85“
21.

Literatūros
paroda

„Paslaptingame knygų labirinte“
(tarptautinei vaikų knygos dienai)
Valandėlė

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

„Žolelių arbata skanu ir sveika“
(pasaulinei sveikatos dienai)

Literatūros ir
spaudinių
paroda

„Stiprios bibliotekos-Stipri
visuomenė“ (Nacionalinei bibliotekų
savaitei)

Valandėlė

„Elektrėnai-mano miestas“ (Jaunimo
solidarumo dienai).

Edukacinė
popietė

„Mano mama“ (Elektrėnų meno
mokyklos mokinių darbų paroda –
pristatymas mažiesiems).

Edukacinė
valandėlė

„Mes Europos sąjungoje“ (Europos
dienai)

Popietė

„Tolerancija vaikų tarpe“, (šeimos
dienai).

Valandėlė

„Vokiečių rašytojas Jamesas
Krüssas“ (Džeimsas Kriusas)

Literatūros
paroda

„Lobio ieškojimas bibliotekoje“

„Šypsena vaikų lūpose“ (vaikų
gynimo dienai)

Edukaciniai
užsiėmimai
Literatūros ir
spaudinių
paroda.

31.
„Tėvo diena“
32.

33.

„Dovanokim miestui gryno oro
(pasaulinei aplinkos apsaugos dienai)
„Gedulo ir vilties diena“ (75 trėmimo

Literatūros
paroda
Edukacinis
renginys
Literatūros

aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo

2016.03.11

2016.03.16

2016.03.20

2016.03.27

2016.04.02

2016.04.07

2016.04mėn.

2016.04.22

2016.05.01

2016.05.09

2016.05.13

2016.05.31
2016.06.0108.30

2016.06.02

2016.06.03

2016.06.03
2016.06.14

34.

35.

36.

37.

38.

metai)

paroda

„Narkotikų žavesys ir siaubas“
(tarptautinei kovos su narkomanija
dienai)

Literatūros
paroda

„Lietuva-tėvynė mano“ (Valstybės
dienai)

Literatūros
paroda

„Žinom ir mokam“ (bibliotekos
elektroninis katalogas, knygų
skaitymo pratesimas internetu, knygų
išdavimas ir gražinimas prie savitarnos Bibliografinė
sistemos)
pamokėlė
„Beatrix Potter ir jos gyvūnėliai“
(anglų rašytojos 150-oms gimimo
metinėms)
Literatūros
paroda
„Jaunimas-Lietuvos ateitis“
(tarptautinei jaunimo dienai)

Literatūros
paroda

39.
„Žolinės“
40.

„Mokslo ir žinių diena“ (rugsėjo 1ajai)

41.
„Saugok ir gink“ (angelų sargų dienai)
42.

43.

44.

„Mano gyvūnėlis, štai koks jis“
(pasaulinei gyvūnų dienai)

Literatūros
paroda
Literatūros ir
spaudinių
paroda
Literatūros ir
spaudinių
paroda
Literatūros ir
fotografijų
paroda

„Paguodžiu, užjaučiu, nesmerkiu,
draugauju“ (tolerancijos dienai)

Valandėlė

„Edmondo de Amicis, italų rašytojas“

Literatūros
paroda

45.
„Poetei Ramutei Skučaitei- 85“
46.

„Uždekime atminimo žvakelę“. Artėja
Vėlinės“

47.
„Valdui Adamkui-90“
48.

49.

„Knygelės atkeliavusios iš Šiaurės“
(projektas „Šiaurės šalių bibliotekų
savaitė“)
„Branginkime, skaitykime,
dovanokime“ ( Akcijai „Knygų

Literatūros
paroda
Literatūros ir
spaudinių
paroda
Literatūros ir
spaudinių
paroda

Garsiniai
skaitymai
Literatūros
paroda

aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo sk.
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje

2016.06.25

2016.07.04

2016.07.11

2016.07.22

2016.08.12

2016.08.15

2016.09.01

2016.10.01

2016.10.04

2016.10.21
2016.10.21

2016.10.27

2016.11.01

2016.11.03

2016.11mėn.

2016.11.18

Kalėdos“)
50.

51.

52.

53.

Literatūrinėedukacinė
valandėlė
„ Knyga geriausia dovana“ (Geriausios Garsinis
skaitymas
Metų knygos)
„ Adventinio vainiko pynimas“

Literatūros ir
spaudinių
paroda
Literatūros ir
spaudinių
paroda

„K. Griniui-150“
„Tą šventą Kūčių vakarą...“

54.
„Ak, tos Kalėdos! Kalėdos pasaulyje“

Literatūros
paroda

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyriuje

2016.11.28

2016.12.06

2016.12.16

2016.12.20

2016.12.20

Vyresnioji bibliotekininkė Genė Akulevičienė
Vievio filialo suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus renginių planas 2016 m.
h

Eil. Renginio pavadinimas
Nr.

1.

Renginio forma

Renginio
vieta

Numatoma
data

“Žiemužės
pėdsakais”(Vievio meno mklos moksleivių piešinių
paroda)

Vaizd.:pieš. paroda

Suaug. sk.

2015 m. pab.
– 2016 m. pr.

“Vienišas vilkas”(Dž.
Londono 140-mečiui)
“Keturiolika gyvybių...Jie
neužmiršti...”(Laisvės
gynėjų dienos 25-mečiui)
“Iš Vievio m. bibliotekos
archyvų”(Bibliotekų
metams)
METŲ KNYGOS 2015
rinkimai

Vaizd.:lit.paroda

“-“

2016-01-08

Vaizd.:lit.paroda

“-“

2016-01-11

Vaizd.:lit.paroda

“-“

2016-01-22

Kompl.:bibliograf.
apžvalga,garsinis
skaitymas,lit.paroda
Žod.:diskusija

“-“
“-“

2016
m.sausio
mėn. pab.
2016-02-09

Vaizd.:lit.paroda

“-“

2016-02-12

Žod.:netradic.pamoka

“-“

2016
m.vasario
mėn. pab.

(kasmetinė
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

“Ar pasiteisino Vietos
bendruomenių
veikla?”(Vietos
bendruomenių metams)
“Mūsų vardasLietuva”(Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai)
“Kalba saugo ir
gina”(Tarptautinei gimtosios
kalbos dienai)

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

“Po laisvės
skraiste”(Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
dienai)
“Knygnešių
likimai”(Knygnešio dienai)
“Elektrėnų
kraštui”(V.Mizero 85mečiui)
“Julius Janonis literatūros
moksle ir
kritikoje”(J.Janonio 120mečiui)
NACIONALINĖ
BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ
2016
“Šarlotei Brontė200”(Š.Brontė 200-osioms
gim.metinėms)
“Jaunimas-jaunimui
(Tarptautinei jaunimo
solidarumo dienai)
SKAITYMO
MARATONAS II(Spaudos
atgavimo,kalbos ir knygos
dienai)
“Europa ir tu”(Europos
dienai)
“Šanchajaus platybėse”

Vaizd.:lit.paroda

“-“

2016-03-07

Kompl.:netradic.pamoka,
lit.paroda
Vaizd.:lit.paroda

“-“

2016 m. kovo
mėn. II p.
2016 m. kovo
mėn. II p.

Kompl.:netradic.pamoka,
bibliograf.apžvalga,lit.paroda

“-“

“Jaunojo filosofo
žingsniais”(V.Mačernio 95mečiui)
“Novelė yra varpų
skambesys”(J.Apučio 80mečiui)
“Vilties
laiškai”(Okupacijos ir
genocido dienos 75-mečiui)
Nusilenkime Karaliui
Mindaugui”(Valstybės
dienai)
“Žalgirio mūšis:kova dėl
išlikimo”(Žalgirio mūšio
dienai)
“Lenkiuosi
Vieviui”(Bendruomenių
metams)
“Vievio miesto bibliotekos
veikla”(Bibliotekų metams)
“Mano rugsėjo 1-

“-“

Kompl.:netradic.pamoka,
“-“
bibliograf.apžvalga,lit.pamoka

2016 m.
balandžio
mėn. I p.

Vaizd.:lit.paroda

“-“

2016
m.balandžio
mėn.II p.
2016-04-18

Žod.:netradic.pamoka,

“-“

2016-04-22

Kompl.:original.kraštiečių
kūrybos pristatymas

“-“

2016-05-06

Žod.:diskusija

“-“

2016-05-09

Kompl.:fotograf.ir lit.paroda

“-“

Žod.:netradic.pamoka

“-“

2016 m.
gegužės mėn.
II p.
2016 m.
birželio I p.

Vaizd.:lit.paroda

“-“

2016-06-06-

Kompl.:bibliograf.apžvalga,
lit.paroda

“-“

2016-06-10

Vaizd.:lit.paroda

“-“

2016-07-01

Vaizd.:virtuali paroda

“-“

2016-07-13

Vaizd.:Vieviui nusipelniusių
kraštiečių fotograf.paroda

“-‘

2016-08-05

Vaizd.:fotograf.paroda

“-“

Vaizd.:fotograf.paroda

“-“

2016 m.
rugpjūčio
mėn. I p.
2016-08-30

27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

oji”(Mokslo ir žinių dienai)
“Kaziui Inčiūrai –
110”(K.Inčiūros 110-mečiui)
“Išminties
dovanos”(Tarptautinei
pagyvenusių žmonių dienai)
“Laiškas
mokytojams”(Tarptautinei
mokytojų dienai)
“Ar išmanau LR
Konstitucija?”(Konstitucijos
dienai)
Knygos, išleistos 1916
m.,gimtadienis
“V.Adamkui-90”(LR
Prezidento V.Adamkaus 90mečiui)
ŠIAURĖS ŠALIŲ
BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ
2016
“Jurgos laimės
receptai”(J.Ivanauskaitės 55mečiui)
“Baltos drobulės
labirintuose”(A.Škėmos 100mečiui)
“Kūryba,stipri savo
tikrumu”(L.S.Černiauskaitės
40-mečiui)

Vaizd.:lit.paroda

“-“

2016-09-22

Kompl.:lit.paroda, minčių
lietus

“-“

2016-09-29

Žod.:netradic.pamoka

“-“

2016-10-04

Žod.:diskusija

“-“

Žod.:netradic.pamoka

“-“

2016 m.
spalio mėn. II
p.
2016-11-03

Vaizd.:lit.paroda

“-“

2016-11-03

Kompl.:lit.paroda,
bibliograf.apžvalga,virtuali
paroda,garsinis skaitymas
Vaizd.:lit.paroda

“-“
“-“

2016 m.
lapkričio
mėn. II p.
2016-11-11

Vaizd.:lit.paroda

“-“

2016-11-25

Vaizd.:lit.paroda

“-“

2016-12-06

Vievio miesto filialo vedėja Inga Sūnelaitienė
Vievio filialo vaikų literatūros skyriaus 2016 m. renginių planas
Renginio pavadinimas
1. Vievio meno mokyklos piešinių paroda,
skirta beždžionės metams
2. Literatūros paroda „Sausio 13-ai
atminti”, skirta 25 mečiui
3. Literatūros paroda “Tokį pasaulį regiu”,
skirta Salemono Paltanavičiaus 60 –
osioms gimimo metinėms
4. 2015 Vaikų ir jaunimo metų knygos
pristatymas
5. 2015 Vaikų ir jaunimo metų knygos
bibliografinė apžvalga
6. “Susipažink su biblioteka”, pirmokų
ekskursija bibliotekoje
7. “Protų mūšių” 7 turas

Renginio
forma

Renginio vieta

vaizdinis

Vaikų literatūros 2016-01-02
skyrius
Vaikų literatūros 2016-01-02
skyrius
Vaikų literatūros 2016-01-14
skyrius

vaizdinis
vaizdinis
žodinis

Vaikų literatūros
skyrius
bibliografinė Vaikų literatūros
apžvalga
skyrius
ekskursija
Vaikų literatūros
skyrius
žodinis
Vaikų literatūros
skyrius

Numatoma
data

2016-01-15
2016-01-15
2016-01-18
2016-01

8. Literatūros paroda “Dievų miškas:
atsiminimai”, skirta Balio Sruogos 120
– osioms gimimo metinėms
9. Literatūros paroda “Meilės galia”, skirta
Šv. Valentino dienai
10. Literatūros paroda “Lietuvos valstybės
atkūrimo diena”, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai
11. Diskusija “Kalba didžiausia tautos
dovana” skirta, Tarptautinei gimtosios
kalbos dienai
12. “Protų mūšių” 8 turas

vaizdinis

Vaikų literatūros 2016-02-02
skyrius

vaizdinis

Vaikų literatūros 2016-02-12
skyrius
Vaikų literatūros 2016-02-16
skyrius

13. Literatūros paroda „Brolių Grimų
gražiausios pasakos”, skirta Vilhelmo
Grimo 230-osioms gimimo metinėms
14. Linos Žutautės piešinių paroda

vaizdinis

15. Literatūros ir fotografijų paroda
“Kelionė po paslaptingą Šanchajaus
miestą”
16. “Protų mūšių” 9 turas

vaizdinis

vaizdinis
žodinis

Vaikų literatūros 2016-02-19
skyrius

žodinis

Vaikų literatūros 2016-02
skyrius
Vaikų literatūros 2016-02-24
skyrius

vaizdinis

žodinis

vaizdinis
17. Literatūros paroda “Lietuvos
nepriklausomybės diena” skirta,
Lietuvos nepriklausomybės dienai
vaizdinis
18. Literatūros paroda „Ir pražuvo kaip
sapnas”, skirta Sofijos IvanauskaitėsPšibiliauskienės- Lazdynų Pelėdos – 90osioms mirties metinėms
kompleksinis
19. Kino filmo „Knygnešys” peržiūra,
aptarimas, skirta Knygnešio dienai
paminėti
vaizdinis
20. Literatūros paroda „Metai Tamsčiuko
atokaitoj”, skirta Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės 155 - osioms gimimo
metinėms.
21. Literatūros paroda „Leisk man pakilti” vaizdinis
skirta, Vytauto Mizero 85 - osioms
gimimo metinėms.
žodinis
22. Pasakų kūrėjo Hanso Kristijano
Anderseno pasakų garsinis skaitymas,
skirtas, Tarptautinei vaikų knygos dienai
vaizdinis
23. Literatūros paroda „Savam krašte
pranašu nebūsi“ kraštiečių išleistų knygų
paroda, skirta Tarptautinei kultūros
dienai
24. Renginiai skirti Nacionalinei bibliotekų kompleksinis
savaitei
žodinis
25. Netradicinė pamoka, skirta Lietuvos
įstojimo į Europos sąjungą dienai ir
Europos dienai

Vaikų literatūros 2016-03
skyrius
Vaikų literatūros 2016-03
skyrius
Vaikų literatūros 2016-03
skyrius
Vaikų literatūros 2016-03-10
skyrius
Vaikų literatūros 2016-03-14
skyrius
Vaikų literatūros 2016-03-16
skyrius
Vaikų literatūros 2016-03-18
skyrius
Vaikų literatūros 2016-03-25
skyrius
Vaikų literatūros 2016-04-01
skyrius
Vaikų literatūros 2016-04-15
skyrius
Vaikų literatūros 2016-05
skyrius
Vaikų literatūros 2016-05-03
skyrius

26. Literatūros paroda „ Lietuva žengia į
tikrą kultūrinį atgimimą” skirta spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai
27. Piešinių paroda, skirta Tarptautinei
vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei
agresijos prieš vaikus dienai
28. Moksleivių programinės literatūros
paroda
29. Moksleivių programinės literatūros
bibliografinė apžvalga
30. Literatūros paroda „Šiuolaikinių autorių
kūryba jaunimui“, skirta Tarptautinei
jaunimo dienai
31. Literatūros paroda „Mano kelias į
mokyklą“, skirta mokslo ir žinių dienai
32. “Protų mūšių” 10 turas

vaizdinis

Vaikų literatūros 2016-05-06
skyrius

vaizdinis

Vaikų literatūros 2016-06-01
skyrius

Vaikų literatūros 2016-07-01
skyrius
bibliografinė Vaikų literatūros 2016-07-01
apžvalga
skyrius
vaizdinis
Vaikų literatūros 2016-08-12
skyrius
vaizdinis

vaizdinis
žodinis

vaizdinis
33. Literatūros paroda “Pradėkime nuo
abėcėlės”, skirta Tarptautinei mokytojų
dienai
34. Literatūros paroda “Gražiu savu žodžiu vaizdinis
žaidžiu”, skirta Ramutės Skučaitės 85osioms gimimo metinėms
35. Renginiai, skirti Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei
kompleksinis
36. Literatūros paroda “Miegančių drugelių vaizdinis
tvirtovė”, skirta Jurgos Ivanauskaitės 55osioms gimimo metinėms
37. Literatūros paroda: Knygų nominuotų vaizdinis
2015 metų vaikų knygos rinkimuose
bibliografinė
38. Knygų nominuotų 2015 metų vaikų
knygos rinkimuose bibliografinė
apžvalga
apžvalga
vaizdinis
39. Volto Disnėjaus animacinių filmų
peržiūra skirta Volto Disnėjaus 115
gimimo metinėms
40. Literatūros paroda “Sučiuptas velnias” vaizdinis
Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės 95osioms mirties metinėms
Bibliotekininkė Renata Simanavičienė

Vaikų literatūros 2016-09-01
skyrius
Vaikų literatūros 2016-09
skyrius
Vaikų literatūros 2016-10-05
skyrius
Vaikų literatūros 2016-10-27
skyrius
Vaikų literatūros 2016-11
skyrius
Vaikų literatūros 2016-11-14
skyrius
Vaikų literatūros 2016-11
skyrius
Vaikų literatūros 2016-11
skyrius
Vaikų literatūros 2016-12-05
skyrius
Vaikų literatūros 2016-12-07
skyrius

Abromiškių filialo 2016 metų renginių planas

1.

2.

Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio vieta

Numatoma
data

„Jausmas tėra pretekstas“(Juozas
Marcinkevičius)70 metų, kai gimė
poetas, dramaturgas juozas
Marcinkevičius.
„Trijų karalių šventė“, saldainiai,
eilėraščių deklamavimas, žaidimai.
„Sausio 13-oji – mūsų skausmas,
pergalė ir amžina atmintis“.

Vaizdinis:
literatūros
Abromiškių fil.
paroda suaug.

I ketv.
2016-01-02

Kompleksinis
renginys vaik Žebertonių bendr.salė
3.
Vaizdinis:
literatūros
paroda vaik.
Abromiškių fil.
4. „Mylėkim gyvūnus ir gamtą“, sukanŽodinis:
ka 60 metų, kai gimė gamtininkas,
garsinis skairašytojas, fotografas Selemonas Palta- tymas vaik.
navičius.
Abromiškių fil.
5. „Lauko ramybė paskendo meilėj...“(Ba Vaizdinis:
lys Sruoga) Balio Sruogos 120-ųjų
literatūros
gim. metinių paminėjimui – poeto,
paroda suaug.
prozininko, dramaturgo .
Abromiškių fil.
6. „Mielos knygutės vaikams“, sukanka
Vaizdinis:
65 metai vaikų poetei Zitai
literatūros
Gaižauskaitei-Vokietaitienei.
paroda vaik.
Abromiškių fil.
7. „Kiekvieno lūpose skambės – Graži tu Žodinis:
mano Lietuva“, skirta Valstybės
garsinis skaiatkūrimo dienai paminėti
tymas vaik.
Abromiškių fil.
8. „Mūsų krašto poetas“, minint Kęstučio Vaizdinis:
Rėklio 80-ąsias gim. metines.
literatūros
Abromiškių fil.
paroda suaug.
9. „Žiema žiema, bėk iš kiemo“,
Kompleksinis
Užgavėnių šventė
renginys vaik Abromiškių fil.
10. „Gražiausios gėlės moterims“,
Vaizdinis:
moters dienos proga piešinių
piešinių
paroda
paroda vaik.
Abromiškių fil.
11. „Knygnešių šventa gadynė“,
Vaizdinis:
knygnešio dienai.
literatūros
paroda suaug. Abromiškių fil.
12. „Mūsų krašto šviesuolis“, Vytauto
Vaizdinis:
Mizero 85-ojo jubiliejų minint
literatūros
paroda suaug. Abromiškių fil.
13. „Eilėraščių pynė“, minint tarptautinę
Žodinis:
vaikų knygos dieną.
garsinis skaitymas vaik.
Abromiškių fil.
14. „Velykėlės- vaikų šventė“, kiaušinių
Kompleksinis
ridenimas, žaidimai, piešiniai...
renginys vaik Abromiškių fil.
15. „Julius Janonis – kovotojas,
Vaizdinis:
jaunatviškas idialistas“ 120-osioms
literatūros
gimimo metinėms paminėti.
paroda suaug. Abromiškių fil.
16. „Leonas Baltrukėnas rašytojas
Vaizdinis:
gyvenęs Abromiškių k.“, 85-ojo
literatūros
jubiliejaus proga., nac. bibliotekos sav paroda suaug. Abromiškių fil.

2016-01-09

2016-01-13

2016-01-14

2016-02-02

2016-02-12

2016-02-13

2016-02-23
2016-03-04

2016-03-08

2016-03-16

2016-03-26
II ketv.
2016-04-01
2016-04-02

2016-04-05

2016-04-25

17.
„Tau mamyte visos gėlės“, motinos
dienai, nac. bibliot. sav. metu
18. „Mes - Europos vaikai“, Europos
dienai.
19. „Sveiki dantukai – graži šypsena“,
sveikatos dienai
20. „Vaikai mūsų ateitis“, tarptautinei
vaikų gynimo dienai piešimas kreidutėmis sporto aikštelėj, žaidimai.
21. „Juozas Aputis- prozininkas,
vertėjas,redaktorius“, 80-osioms
gim.met. paminėti.
22. „Traukinais juos vežė“, minint gedulo
ir vilties dienos 75-ųjų m.sukaktį.
23. „Ona Maleravičienė- buvusi
Žebertonių mokyklos mokytoja,
prozininkė“, 80-ojo jubiliejaus proga
24. „Česlovas Krivaitis- Žebertonių kaimo
šviesi atmintis“, 95-ųjų gim. metinių
paminėjimui.
25. „Abromiškių bibliotekos 60-osios
metinės“, poezijos popietė.
26. „Vasaros linksmybės“, piešinių paroda
vaikams
27. „Ties atversta knyga“, garsinis
skaitymas.
28. "...nuo visų užmačių nutolęs / žydėsiu
prigimtim sava“(Kazys Inčiūra)
rašytojo, poeto, aktoriaus,
dramaturgo, prozininko 110-osioms
gim. metinėms
29.
„Tau – mokytojau“, mokytojo dienai
paminėti
30.
„Kas klausosi lietučio“, 85 m. poetei
R. Skučaitei
31. „Iš rudens gėrybių rėčio“, rudenėlio
gėrybių paroda.
32. „Einu į priekį - tu seki iš paskos“
(Jurga Ivanauskaitė), 55-ąsias gim.
metines minint.
33. „Šiaurės šalių savaitė“, parodos,
skaitymai, viktorina.
34. „Antano Škėmos kūryba išplėšta iš

Vaizdinis:
literatūros
paroda suaug. Abromiškių fil.
Vaizdinis:
literatūros
paroda vaik.
Abromiškių fil.
Žodinis:
teminė
popietė vaik. Abromiškių fil.
Kompleksinis
renginys vaik
Vaizdinis:
literatūros
paroda suaug.
Žodinis:
teminė
popietė vaik.
Vaizdinis:
literatūros
paroda suaug.
Vaizdinis:
literatūros
paroda suaug.
Kompleksinis
renginys
suaugusiems
Vaizdinis:
piešinių
paroda vaik.
Žodinis:
garsinis skaitymas vaik.

Vaizdinis:
literatūros
paroda suaug.
Vaizdinis:
literatūros
paroda suaug.
Vaizdinis:
literatūros
paroda vaik.
Vaizdinis:
darbelių
paroda vaik.
Vaizdinis:
literatūros
paroda suaug.
Kompleksinis
renginys vaik
Vaizdinis:

2016-04-30

2016-05-07

2016-05-07

Žebertonių bendr.
sporto aikštelė

2016-06-01

Abromiškių fil.

2016-06-08

Abromiškių fil.

2016-06-14

Abromiškių fil.

III ketv.
2016-07-16

Abromiškių fil.

2016-07-19

Abromiškių fil.

2016-07-30

Abromiškių fil.

2016-08-03

Abromiškių fil

2016-09-01

Abromiškių fil.
2016-09-24
Abromiškių fil.

IV ketv.
2016-10-05

Abromiškių fil.

2016-10-27

Abromiškių fil.

2016-10-29

Abromiškių fil.

2016-11-12
2016-1115-19d.
2016-11-29

Abromiškių fil.

širdies”, 100-osioms gim. metinėms
paminėti.
35. „Žiemos pasaka“, popietė vaikamstema „žiema“.

literatūros
paroda suaug. Abromiškių fil.
Žodinis:
garsinis skaitymas vaik.
Abromiškių fil.

2016-12-01

36.
„Mane supras tik tie, ugniniai“(Laura
Sintija Černiauskaitė), 40-ojo
jubiliejaus proga minint.
37. „Nustebink artimuosius“, Kūčių ir
Kalėdų stalas ir puošyba.

Vyresnioji bibliotekininkė Irena Kubilinskienė

Vaizdinis:
literatūros
Abromiškių fil.
paroda suaug.
Vaizdinis:
literatūros
paroda suaug. Abromiškių fil.

2016-12-08

2016-12-19

Balceriškių filialo 2016 m. renginių planas
Renginių pavadinimas

Renginio
forma

Renginio
vieta

Numatoma
data

„LIETUVININKAS-LIUDVIKAS RĖZA“
Paroda skirta kritiko, poeto, vertėjo L.Rėzos
240-mečiui

vaizdinis

biblioteka

2016.01.08.

2.

„Lietuvi, mylėk laisvę ir gink tėvynę“
Renginys skirtas laisvės ginėjų dienai

kompleksinis

biblioteka

2016.01.13.

3.

„SIBERIJOS GULAGAI“
Paroda skirta poeto,dramaturgo Balio Sruogos
120-mečiui

vaizdinis

biblioteka

2016.02.02.

4.

„VARGONININKO SŪNUS“
Renginys skirtas kompozitoriaus,dirigento,mūsų
kaimo (Pylimų) šviesuolio A. Armino 85mečiui.(į renginį kviesime maestro sūnų Vilnių)

kompleksinis

biblioteka

2016.02.09.

5.

„LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO
DIENA“
Paroda skirta Vasario-16-sios dienai

vaizdinis

biblioteka

2016.02.15.

6.

„LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO DIENA“
Paroda skirta Kovo-11-sios dienai

vaizdinis

biblioteka

2016.03.10.

7.

„MIRGA MARGA MARGUČIAI“
Renginys skirtas vaikams-pasidalinsime
mintimis apie liturginę Velykų šventę,
marginsime kiaušinius, rinksime gražiausią
margutį
‚BALANDŽIO SNIEGAS“
renginys skirtas poeto M.Martinaičio 80-mečiui

kompleksinis

biblioteka

2016.03.25.

kompleksinis

biblioteka

2016.04.01.

9.

„FEMINIZMO KIBIRKŠTIS
LITETRATŪROJE“
Renginys skirtas rašytojos Š.Brontė 200-mečiui

kompleksinis

biblioteka

2016.04.21

10.

„KAS ŠVELNUMĄ, KAS PAGUODĄ MAN
KIEKVIENĄ DIENĄ DUODA“
Renginys skirtas vaikams-Motinos dienai
paminėti
„MEISTRAS IR MARGARITA“
Renginys skirtas rusų rašytojo M.Bulgakovo
125-mečiui

kompleksinis

biblioteka

2016.05.02.

kompleksinis

biblioteka

2016.05.13.

Nr.
1.

8.

11.

12.

„KAI IŠ DARBO GRĮŽTA TĖTIS“
Renginys skirtas vaikams –Tėvo dienai paminėti

kompleksinis

biblioteka

2016.06.01.

13.

„KUR TAS DULKĖTAS TRAUKINYS TAIP
TOLI NUKELIAVO..“
Renginys skirtas Gedulo ir Vilties
dienai,dalyvaus tremtinė G.Dzimidavičienė
„EINAM SESE PIEVON VAINIKŲ PINTI“
Paroda skirta Rasos šventei

kompleksinis

biblioteka

2016.06.14.

vaizdinis

biblioteka

2016.06.23.

15.

„MINDAUGAS-LIETUVOS KARALIUS“
Paroda skirta Mindaugo karūnavimo dienai

vaizdinis

biblioteka

2016.07.05.

16.

„PO PIEVAS VAIKŠČIOJAU ŽALIUS
ŽOLYNUS SKYNIAU“
Paroda skirta lietuvių
papročiams,apeigoms,Žolynių šventei
„PO LANGAIS IŠ RYTO OBUOLIŲ
PRIKRITO“
Renginys skirtas Mokslo ir žinių dienai
„JTO+LIETUVA“
Paroda skirta Lietuvos priėmimo į JTO dienai

vaizdinis

biblioteka

2016.07.12.

kompleksinis

biblioteka

2016.09.01.

vaizdinis

biblioteka

2016.09.17.

19.

„BALTAI“
Paroda skirta Baltų dienai

vaizdinis

biblioteka

2016.09.22.

20.

„O AČIŪ MOKYTOJAU TAU“
Renginys skirtas vaikams Mokytojų dienai
„ŠALTI MOKĖ ŠALTUKUS KAIP STATYTI
TILTUKUS“
Renginys skirtas vaikams poetės R.Skučaitės 85mečiui
„YPATINGA KNYGA“
Paroda skirta Lietuvos prezidento V. Adamkaus
90-mečiui
„AŠ MIRŠTU,TU MIRŠTI,JIS(JI)MIRŠTA“
Renginys skirtas J.Ivanauskaitės 55-mečiui
„GYDYTOJAS.MOKSLININKAS.LIETUVIS.“
Paroda skirta J. Basanavičiaus 165-mečiui
„TREIASIS LIETUVOS PREZIDENTAS“
Paroda skirta prezidento K.Griniaus 150-mečiui
„KALĖDINIS ŠURMULYS“
Renginys skirtas vaikams-bibliotekoje bus
įžiebta Kalėdinė eglutė,s kaitomos eilės,
menamos mįslės
„DVYLIKA DŪŽIŲ“
Naujametinis renginys vaikams su linksmuoju
linkėjimų paštu, arbatėle, muzika ir filmuku

kompleksinis

biblioteka

2016.10.03.

kompleksinis

biblioteka

2016.10.27.

vaizdinis

biblioteka

2016.11.03.

kompleksinis

biblioteka

2016.11.14.

vaizdinis

biblioteka

2016.11.23.

vaizdinis

biblioteka

2016.12.16.

kompleksinis

biblioteka

2016.12.21.

kompleksinis

biblioteka

2016.12.29.

14.

17.

18.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

Vyresnioji bibliotekininkė Janina Kandratavičienė

Beižionių filialo 2016 m. renginių planas
Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio vieta

Numatoma
data

1.

„Sulaukus Naujųjų metų...“ (bendras;
suaugusių ir vaikų)

Biblioteka

2016-01-04

2.

„Kiek knygučių perskaitei per Kalėdų
(žiemos) atostogas?“ (vaikų)

Žodinis:
popietėsusitikimas su
skaitytojais
Apklausa

2016-01-12

3.

„Atmintis liudija“ (Laisvės gynėjų
dienai paminėti – 25 m.)

Beižionių
mokykladaugiafunkcis
centras
Biblioteka

4.

„Baliui Sruogai atminti“ (120 m.)

Biblioteka

5.

„Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės
atkūrimo diena“

6.

S.Kymantaitės-Čiurlionienės 130
metinėms paminėti (vaikų)

2016-02-01
- 2016-0215
2016-02-15
– 2016-0229
2016-03-14

7.

„Pramintais knygnešių takais“ –
knygnešių dienai (bendras: suaugusių
ir vaikų)

8.

„Visada pateka saulė“- Vytautui
Mizerui 85 m. (bendras: suaugusių ir
vaikų)

9.

Tarptautinė vaikų knygos diena.

10.

M. Martinaitis – poetas, dramaturgas,
kritikas, Nac. premijos laureatas – 80mečiui paminėti (bendras: suaugusių ir

Vaizdinis:
Žuvusiųjų
sausio 13-ąją
nuotraukų
paroda prie
degančios
žvakutės
Vaizdinis:
literatūrinė
paroda
Vaizdinis:
literatūrinė
paroda
Žodinis:
garsinis
kūrinių
skaitymas
Kompleksinis:
literatūrinė
paroda apie
knygnešius,
lankstinuko
apie
knygnešius
platinimas
Kompleksinis:
literatūrinė
popietėkūrybos
apžvalga,
garsinis
kūrinių
skaitymas
Vaizdinis:
vaikų
literatūros
paroda
Kompleksinis:
literatūrinė
popietė-

Biblioteka

Biblioteka

2016-01-13

Biblioteka

2016-03-16
– 2016-0324

Biblioteka

2016-03-29

Biblioteka

2016-04-04

Biblioteka

2016-04-04

vaikų)

11.

„Mano mama gražiausia“ – Motinos
dienai (bendras: suaugusių ir vaikų)

12.

„Ešelonų broliai“ (Gedulo ir vilties
dienos 75 metinėms paminėti)
(bendras: suaugusių ir vaikų)

13.

Medininkų tragedijai atminti (25 m.)

14.

R. Skučaitei, poetei, dramaturgei, Nac.
premijos laureatei - 85 m. (vaikų)

15.

„Vėlinių žvakutę uždegus...“ (vaikų)

16.

J.Ivanauskaitei, prozininkei, eseistei,
dramaturgei, Nac. premijos laureatei 55 m. (bendras: suaugusių ir vaikų)

17.

Dalyvavimas šiaurės šalių bibliotekų
savaitėje (bendras: suaugusių ir vaikų)

18.

„Kalėdų belaukiant...“ (vaikų)

19.

K.Griniui - Lietuvos valstybės
prezidentui – 150 m.

20.

Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo
bažnyčiai – 90 metų

Bibliotekininkė Birutė Brazinskienė

garsinis
knygų
skaitymas
Kompleksinis:
piešinių
paroda,
eilėraščių
skaitymas

Biblioteka,
Beižionių
mokyklosdaugiafunkcio
centro lietuvių
kalbos kabinetas
Kompleksinis: Biblioteka
literatūrinė
paroda,
popietėsusitikimas
su tremtiniais
Vaizdinis:
Biblioteka
literatūrinė
paroda
Kompleksinis: Biblioteka
literatūrinė
popietėkūrybos
apžvalga,
garsinis
kūrinių
skaitymas
Žodinis:
Beižionių
literatūrinė
mokyklospopietė –
daugiafunkcio
garsinis
centro lietuvių
skaitymas
kalbos kabinetas
Žodinis:
Biblioteka
literatūrinė
popietėkūrybos
apžvalga
Kompleksinis: Biblioteka
garsiniai
skaitymai
Adventinė
Beižionių
popietė
mokyklosdaugiafunkcio
centro lietuvių
kalbos kabinetas
Vaizdinis:
Biblioteka
literatūrinė
paroda
Vaizdinis:
Biblioteka
literatūrinė
paroda

2016-04-29
– 2015-0509

2016-06-14

2016-07-25
– 2016-0731
2016-10-27

2016-11-02

2016-11-14

2016-11-07
– 2016-1113
2016-12-16

2016-12-12
– 2016-1217
Data bus
tikslinama

Gilučių filialo 2016 m. renginių planas
Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio
vieta

Numatoma
data

1.

"Naujųjų Metų žiedui prasiskleidus..."
(žiemos poezijos ir naujamečių sveikinimų)

Popietė

2.

„Atmintis gyva...“ (Laisvės gynėjų dienai –
25)

Vaizdinis:
literatūros
paroda

Biblioteka

3.

Pilietinė akcija „Amžinoji atminimo šviesa
kiekviename lange“ - bibliotekos, Gilučių
pradinės mokyklos, Gilučių seniūnijos,
kultūros klubo patalpų languose įžiebti
žvakeles (sausio tryliktajai)

Pilietinė akcija

Biblioteka,
kultūros
klubas,
Sausis
mokykla,
seniūnija

4.

"Raudoni obuoliai belapėj sausio obely..."
(poezija apie žiemą)

Vaizdinis:
literatūros
paroda

Biblioteka

Sausis

Bibliografinė
popietė

Biblioteka
ir mokykla

Sausis

Bibliografinė
popietė

Biblioteka

sausis

Bibliografinė
popietė
Vaizdinis:
literatūros
paroda
Vaizdinis:
literatūros
paroda

Biblioteka
ir mokykla

Sausis

Biblioteka

Vasaris

Biblioteka

Vasaris

Popietė

Biblioteka

Vasaris

Popietė

Biblioteka

Vasaris

Popietė

Biblioteka

Vasaris

Biblioteka

Vasaris

Biblioteka
ir mokykla

Vasaris

Vaizdinis:
literatūros
paroda

Biblioteka

Kovas

Vaizdinis:
literatūros
paroda

Biblioteka

Kovas

„Tai kas skirta laimingiausiems , skirta ir
5. tau“ (rašytojui Jeronimui Lauciui – 70 m. )
I-IV kl. mok.
„Gyva liaudies dvasinio gyvenimo
6. enciklopedija“ (Leonardas Sauka –
tautosakininkas) I-IV kl. mok.
„Labas. Kaip gyveni?...“ (gamtininkui S.
7.
Paltanavičiui - 60 m. ) I-IV kl. mok.
"Kelias nušviestas knygos šviesa...“
8. (kraštiečiui rašytojui Juozui Kundrotui - 82
m.)
" Norėjau aš deimanto grūdus pagriebti
9. Nuo žemės, o paėmiau rasą tiktai..." (poetui
P. Vaičaičiui - 140 m.)
Saugesnio interneto savaitė tema
10.
„Nuotraukų viešinimas internete“
„Lietuviai Lietuvos istorijoje...“ (istorikui
11.
A.Šapokai - 110 m.)
„Knyga panaši į duoną...“ (tarptautinė
12.
gimtosios kalbos diena )
„Geroji žemele, parodyk man kelią“ (poetei
13.
Z. Gaižauskaitei - 65 m. ) I-IV kl. mok.
14.

„Kai atlėks vieversys, susisuks iš vilnų sau
lizdelį“ (Vieversio diena) I-IV kl. mok.

„Žmogus gyvas ne vien duona,
bet ir kiekvienu žodžiu...“ (Gavėnios
15.
pradžiai )

"Iš namų į namus bekeliaujant,
praplatėja takai begalybėn...“ (Knygnešio
16.
diena)

Vaizdinis:
literatūros
paroda
Kompleksinis
renginys

Biblioteka

Sausis

Sausis

17.

" Kai varsom auksinėm žemė puoštis
ima...“ (Velykinės tradicijos)
Popietė

„Tik sapnuose matau aš lopinėlį mažą,
Ant žvyro kriaušo basomis tapentą...“
18.
(prozininkui, kraštiečiui, muziejininkui
Vytautui Mizerui - 85 m.)
„Tėvų ir senelių gimtoji kalba“ (Knygnešio
19
diena)
„Šypsosi linksmai saulelė,
pažiūrėk čionai, vaikeli...“ (Žemės diena)
20. I-IV kl. mok.

Biblioteka
ir kult.
namai

Kovas

Vaizdinis:
literatūros
paroda

Biblioteka

Kovas

Popietė

Biblioteka
ir mokykla

Kovas

Popietė

Biblioteka

Kovas

„Tupi kiškis palei kelią,
21. Dailiai margina kraitelę“ (Vaikų velykėlės)
I-IV kl. mok.

Kompleksinis
renginys

Biblioteka
ir mokykla

Kovas

22. Nacionalinė bibliotekų savaitė

Kompleksinis
renginys

Biblioteka

Balandis

Popietė

Biblioteka
ir mokykla

Balandis

Bibliografinė
popietė
Kompleksinis
renginys

Biblioteka

Balandis

Biblioteka
ir mokykla

Balandis

Popietė

Biblioteka

Gegužė

Popietė

Biblioteka

Gegužė

Piešinių
konkursas

Biblioteka

Gegužė

Kompleksinis
renginys

Biblioteka
ir mokykla

Gegužė

Popietė

Biblioteka

Birželis

Popietė

Biblioteka

Birželis

Popietė

Biblioteka
ir mokykla

Birželis

Popietė

Biblioteka Birželis

Popietė

Biblioteka

23.

"Labas. Ką skaitai?" (Tarptautinė vaikų
knygos diena) I-IV kl. mok.

„Vėl pavirskime vaikais
24. Mes visi – ir aš, ir tu...“ (vaikiškų knygų
iliustratoriai)
„Arbatos vakaras su knyga...“ (Knygų
25.
herojai) I-IV kl. mok.
„Žibuoklėm, mama, žydi tavo akys,
26.
O rankos – obelų žiedais“ (Motinos diena)
"Knygnešiai jau istorijoj miega,
o širdy atmintis jų gyva...." (kraštiečiui
27.
knygnešiui Petrui Gudeliui - 152 m.)
„Švelnios rankos motinėlės
Man švelnesnės už gėles“ (Motinos diena)
28.
I-IV kl. mok.
„Kartu aukime, žaiskime ir tobulėkime...“
(Tarptautinė šeimos diena) I-IV kl. mok.
„Linguoja senas klevas palei svirtį
30. Ir pinasi šiltų jausmų gija širdy...“ (Tėvo
diena)
„Vasara į šventę Joninių
31. lyg nuotaka atėjo...“ (Rasos šventė)
29.

"Gerumo paukščių" lankstymas
32 (Tarptautinė Vaikų gynimo diena )
I-IV kl. mok.
"Ir suskambo Joninių žiedas..." VI-VII kl.
33.
mok.
"Ateina Onutė su šviežia duonute... "
34.
(Lietuviškos tradicijos)

Liepa

35. „Stebis tėtis ir mama...“ ( vaikų kūryba
amatų dirbtuvėse)
„Neskubėk, prie to kelio palauki,
36. kur širdis kitą širdį pažino…“ (poetui
Vaciui Reimeriui – 95 m.)
„Rudenio purpuras plakasi klevo vėtroj...“
37.
J. Degutytė ( Poezija apie rudenį)
„Žalioj kelionėj,
Saulelę liesdama,
38. Išplaukia mūsų duona...“ (Duonos kepimo
papročiai)

Kompleksinis
renginys
Vaizdinis:
literatūros
paroda

Biblioteka

Liepa

Biblioteka

Rugpjūtis

Popietė

Biblioteka

Rugpjūtis

Popietė

Biblioteka
Koncepto
k. vaikų
globos
namai

Rugpjūtis

Mamos receptai (kaimo šeimininkių
užrašyti receptai)
„Kažkokia sėklelė įsikibo į mano
40. rankovę...“
(Vaistingieji augalai) I-IV kl. mok.
„Mes roputę pasodinom ir didžiulę
41
užauginom...“ (pasakos) I-IV kl. mok.
„Iš Tavo rankų
Išaugęs medis
42.
šaknijas ir skleidžia
Pažinties šakas“ (Mokytojų diena)
„Ko tik reikėjo, tą visi mokėjo...“ (liaudies
43.
amatų tradicijos )

Vaizdinis:
paroda

Biblioteka

Rugsėjis

Kompleksinis
renginys

Biblioteka
ir mokykla

Rugsėjis

Popietė

Biblioteka
ir mokykla

Rugsėjis

Popietė

Biblioteka

Popietė

Biblioteka

Spalis

44. „Tautinių juostų rašto prasmė“ (Tradicijos)
I-IV kl. mok.

Popietė

Biblioteka

Spalis

„Diena, kurios nebuvo...“ (rašytojai J.
45.
Ivanauskaitei - 55 m. )

Vaizdinis:
literatūros
paroda

Biblioteka

Lapkritis

Popietė

Biblioteka

Lapkritis

Kompleksinis
renginys

Biblioteka

Lapkritis

Vaizdinis:
literatūros
paroda

Biblioteka

Lapkritis

Biblioteka

Gruodžio
mėn.

Biblioteka
ir mokykla

Gruodžio
mėn.

Biblioteka
ir mokykla

Gruodžio
mėn.

Biblioteka

Sausis gruodis

39.

46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.

„Surinksiu snaigę, vėją, svajones...“
(Adventinio vainiko pynimas)
Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirti
renginiai ir parodos I-IV kl. mok.
„Nematytas neregėtas katinas...“ (pasakos)
I-IV kl. mok.

Vakarojimai seklyčioje: Kalėdinių dovanų
gaminimas – Lietuvių tradicijų ir papročių
Mokymai
atgaivinimas, projekto tęstinumas
„Laukiu, laukiu dovanų...“ (Keraminių
Mokymai
kalėdinių dovanų gaminimas) I-IV kl. mok.
„Pirmo šerkšno lelija,
žydinti kambaryje...“ (Karpiniai)
Mokymai
I-IV kl. mok.
Tautinių juostų audimas, keramikos
Projektinė
dirbinių gaminimas
veikla
Vyresnioji bibliotekininkė Veronika Tamošiūnienė

Spalis

Jagėlonių bibliotekos 2016 metų renginių planas
Renginio pavadinimas
1

„Naujos knygos – jau pas mus“

2

3

Lietuvos nepriklausomybės 25- osioms
metinėms paminėti „ Prisiminkime
žuvusius už laisvę“
„Pažinkime gimtąjį kraštą“

4

„Jie nešė lietuvišką žodį“

5

Literatūrinė paroda „Iš savo šulinio“ V.
Mizero 85- osioms metinėms paminėti
Eilėraščių konkursas skirtas vaikiškos
knygos dienai paminėti
Literatūrinė paroda „Prarasti toliai“ Leono
Baltrukėno 85- osioms metinėms paminėti
Vaikų piešinių konkursas „Mano mama
geriausia“ (skirtas motinos dienai
paminėti)
Vaikų piešinių konkuras „Mano tėtis
šauniausias“ (skirtas tėvo dienai paminėti)
Popietė su buvusiomis bibliotekininkėmis
prie arbatos puodelio. Skirtas 65-osioms
Jagėlonių bibliotekos metinėms paminėti
Literatūrinė paroda „Darbuotojai ir jų
sauga“

6
7
8

9
10

11

Renginio forma

Renginio vieta

Vaizdinis:
literatros paroda
Žodinis

Biblioteka

Numatoma
data
Sausio 6d.

Biblioteka

Sausio 13d.

Vaizdinis:
kraštotyrinių
knygų paroda
Vaizdinis:
literatūros paroda
Vaizdinis:
literatūros paroda
Žodinis

Biblioteka

Vasario 18d.

Biblioteka

Kovo 16d.

Biblioteka

Kovo 27d.

Biblioteka

Vaizdinis:
literatūrinė paroda
Žodinis

Biblioteka
Biblioteka

Balandžio
02d.
Balandžio
18d.
Gegužės 02d.

Žodinis

Biblioteka

Birželio 7d.

Kompleksinis

Biblioteka

Rugpjūčio
26d.

Vaizdinis:
literatūros paroda

Biblioteka

Rugsėjo 11d.

12

Literatūrinė viktorina I-IV kl. mokiniams

Žodinis

Biblioteka

Spalio 28d.

13

Literatūrinė popietė „Skaityk mane, aš
viską žinau“
„Senelio šalčio belaukiant“

Žodinis

Biblioteka

Vaizdinis:
literatūros paroda

Biblioteka

Lapkričio
17d.
Gruodžio 30d.

14

Jagėlonių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Angelė Korsakienė
Kazokiškių filialo 2016 m. renginių planas
Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio vieta

Numatoma
data

1.

„Už tėvynę ąžuolais sustoję“, skirta
Laisvės gynėjų dienai

Literatūros
paroda

Biblioteka

01 11

2.

„Baliui Sruogai – 120“

Literatūros
paroda

Biblioteka

02 02

3.

„Jonui Jakštui – 85“

4.

„Paženklinta ir kryžium ir krauju“,
skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai
„Motiejus Valančius – dvasininkas,
istorikas, švietėjas“, skirta 215 g.m.
„Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“,
skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai
„V. Mizeras – mokytojas,
prozininkas“, skirta 85 g. m.
„V.Martinaičiui – 80“

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Literatūros
paroda
Literatūros
paroda

Biblioteka

02 08

Biblioteka

02 15

Literatūros
paroda
Literatūros
paroda

Biblioteka

02 26

Biblioteka

03 10

Biblioteka

03 21

Biblioteka

03 30

Biblioteka

04 11

Biblioteka

04

Biblioteka

05 17

Biblioteka

06 08

Biblioteka

06 13

Biblioteka

07 04

Biblioteka

11 02

Biblioteka

11 22

Biblioteka

11 28

Biblioteka

12 13

Biblioteka

01 04

Biblioteka

01 14

Biblioteka

02 12

Biblioteka

02 19

Biblioteka

03 16

Biblioteka

04 01

Biblioteka

04 31

Biblioteka

05 06

Literatūros
paroda
Literatūros
paroda
„V. S.Gira – rašytojas, vertėjas“, skirta Literatūros
105 g. m.
paroda
Nacionalinė bibliotekų savaitė
Kompleksinis
renginys
„Kraštietis Stasys Sabonis“, skirta 10
Literatūros
mirties metinėms
paroda
„J. Apučiui – 80“
Literatūros
paroda
„Dundėjo traukiniai į šiaurę“, skirta
Literatūros
Gedulo ir Vilties dienai
paroda
„Ašara Dievo aky“, skirta Valstybės
Literatūros
dienai
paroda
„Valdas Adamkus – Lietuvos
Literatūros
respublikos Prezidentas“, skirta 90 g.
paroda
m.
„J. Basanavičius – Nepriklausomybės Literatūros
akto signataras“, skirta 165 g. m.
paroda
„J. Grušui – 115“
Literatūros
paroda
„Kazys Grinius – Lietuvos
Literatūros
Respublikos Prezidentas“
paroda
Renginiai vaikams:
„J. Laucius – vaikų rašytojas“, skirta
Literatūros
70 g. m.
paroda
„S. Paltanavičius – gamtininkas,
Literatūros
rašytojas“
paroda
„Z.Gaižauskaitė – vaikų poetė“, skirta Literatūros
65 g. m.
paroda
„Mano gimtoji kalba“, skirta gimtosios Popietė
kalbos dienai
„Lietuviško žodžio saugotojai –
Popietė
knygnešiai“
„H. K. Anderseno premijos laureatai“ Literatūros
paroda
„Mano Mama“
Piešinių
paroda
„Lai skamba lietuviškas žodis“, skirta Popietė
spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai

27. „Skamba Rugsėjo varpelis“, skirta
Mokslo ir Žinių dienai
28. „Tau Mokytojau, ačiū“
29. Šiaurės Šalių savaitė
30. „Jau Adventas – metas šventas“

Literatūros
paroda
Literatūros
paroda
Kompleksinis
renginys
Popietė

Biblioteka

09 01

Biblioteka

10 05

Biblioteka

11 07-11 11

Biblioteka

12 16

Vyresnioji bibliotekininkė Irena Voverienė
Kietaviškių filialo 2016 m. renginių planas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio vieta

Numatoma
data

Literatūros paroda „Kraštotyros
versmės Kietaviškių mokykloje ir
bibliotekoje“ (Kietaviškių pagr. mklos kraštotyros muziejui -35 m.)
Popietė „Po laisvės angelo sparnu“.
Literatūros paroda „Laisvės gynėjams
atminti“ ( Sausio 13-osios įvykiams –
25 metai)
Literatūros paroda vaikams „Tu turi
viską, ką turi patys laimingiausieji...“
( Rašytojo J. Lauciaus 70- asis
gimimo jubiliejus)
Arbatos popietė vaikams „Savanorystė
mus augina“ (Šventiesiems
Gailestingumo metams)
Literatūros paroda „Virpėdama žinia
dangum atėjo nuo saulės mano“
( Rašytojo B. Sruogos 120-osioms
gimimo metinėms)
Literatūros paroda virtualioje erdvėje
„Lietuvos milžinai iš arti“ (Vasario
16-ajai)
Moterų klubo popietė. R. Vanagaitės
knygos „ Ne bobų vasara“ aptarimas.

Vaizdinis

Biblioteka

2016-01-04

Biblioteka
Kultūros klubas
Kompleksinis

2016-01-13
Biblioteka

Vaizdinis
Žodinis

2016-01-14

Biblioteka
Biblioteka

Vaizdinis

2016-01-29

2016-02-01
Biblioteka

Vaizdinis

2016-02-15
Biblioteka

Žodinis

2016-02-19

Literatūrinė valandėlė vaikams
„Duonutė – visų pyragų močiutė“
Garsinis skaitymas iš knygelės „Kaip
vilkas užsimanė duonos išsikepti“.
Literatūros paroda „Lietuvių buitis ir
papročiai“
Literatūros paroda vaikams ‚Ir gražus
gimtasis mano kraštas“

Kompleksinis Biblioteka
Kultūros klubas

2016-02-22

Vaizdinis

Biblioteka

2016-03-03

Literatūros paroda „Biblioteka ir
bendruomenė“

Vaizdinis

Biblioteka

2016-03-07

11.

Literatūros paroda ir bibliografinė
apžvalga „Kovoję už lietuvišką žodį“

Kompleksinis Biblioteka

2016-03-16

12.

Viktorina vaikams Žemės dienai „Ką
žinai apie paukščių gyvenimą?‘
Garsinis skaitymas iš S. Paltanavičiaus
knygelės „Gandro Jono pasaulis“
Literatūros paroda „Žemė-yra gyvybė“
Literatūros paroda vaikams „Vaikiškos
knygos, kurias skaitė kelios kartos“
(Tarptautinei Vaikų knygos dienai)
Velykėlių šventė „Vėl skamba
pavasario varpeliai“. Velykinių
piešinių ir margučių paroda
Literatūros paroda „Sugrįžęs iš
gyvenimo“ ( Rašytojo, eseisto,
visuomenės veikėjo M. Martinaičio
80-osios gimimo metinės)
Moterų klubo popietė „ Senų
nuotraukų istorijos“. Literatūros
paroda „Brangūs prisiminimai“
Renginių ciklas Nacionalinei
bibliotekų savaitei skatinti vaikų
skaitymą:
„Kuriu netradicinę knygelę“
„Knygų personažai atgyja“
„Atrask knygą su siurprizu“
„Mano sukurta pasaka“
Literatūros ir piešinių paroda „Pati
gražiausia pasaulyje“ (Motinos
dienai)
Literatūros paroda „Mes- Europos
vidury“ (Europos dienai)
Paroda – konkursas vaikams „Mano
pirmieji piešiniai“
Popietė „Linkėjimų medis pasaulio
vaikams“
Literatūros paroda „Tremtis – skaudūs
prisiminimai“

Kompleksinis Biblioteka

2016-03-18

Vaizdinis

2016-04-01

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

Biblioteka

Kompleksinis Kultūros klubas
Biblioteka

2016-04-01

Vaizdinis

Biblioteka

2016-04-04

Kompleksinis Biblioteka

2016-04-08

Žodiniai

Biblioteka
Mokykla

2016m.
balandžio
25-30d.d.

Vaizdinis

Biblioteka

2016-04-29

Vaizdinis

Biblioteka

2016-05-04

Kompleksinis Biblioteka

2016-05-20

Žodinis

Prie kultūros klubo

2016-06-01

Vaizdinis

Biblioteka

2016-06-14

Literatūros paroda vaikams „Ar esu
saugus internete?“
Vasaros garsiniai skaitymai gamtoje

Vaizdinis

Biblioteka

2016-06-20

Žodinis

Prie bibliotekos

2016-06-28

Literatūros paroda „Kur Valstybė – ten
galia“ ( Mindaugo karūnavimo dienai)
Moterų klubo popietė virtualioje
erdvėje „Mūsų prieskonių kraitelė“
Literatūros paroda „Baltoj tyloj, rodos
girdžiu, kaip krenta žodžiai tiesiai į
širdį...“ (Literatei O. Maleravičienei –
80 metų“)
Vasaros garsiniai skaitymai gamtoje

Vaizdinis

Biblioteka

2016-07-04

Žodinis

Biblioteka

2016-07-12

Vaizdinis

Biblioteka

2016-07-14

Žodinis

Prie bibliotekos

2016-07-19

Literatūros paroda vaikams
„Margaspalviai vasarėlės džiaugsmai“
30. Kūrybinė valandėlė vaikams
„Rudeniniai peizažai“
31. Literatūros paroda „Tėviškę nešioju
širdyje...“ (Kraštietei – literatei
O. Kulbokienei – 70 metų )
32. Moterų klubo vakarojimas „Jaunystę
prisiminus...“

Vaizdinis

Biblioteka

2016-07-22

Vaizdinis

Biblioteka

2016-09-28

Vaizdinis

Biblioteka

2016-09-28

Žodinis

Biblioteka

2016-10-11

33. Popietė vaikams „Būk saugus kelyje“.
Susitikimas su Elektrėnų policijos
komisariato darbuotojais. Lit. paroda
„Saugaus eismo abėcėlė“
34. Popietė „Kūrybinei ugnelei
užvaldžius“. Susitikimas su
tautodailininke O. Patronaitiene,
vietiniais literatais.( Bibliotekų
metams)
35. Literatūros paroda „Neramios šviesos
pasaulis“. ( Dramaturgo J. Grušo 115osios gimimo metinės)
36. Šiaurės šalių savaitės renginiai

Kompleksinis Kultūros klubas
Biblioteka

2016-10-14

Žodinis

Biblioteka
Kultūros klubas

2016-11-11

Vaizdinis

Biblioteka

2016-11-04

29.

Kompleksinis Biblioteka

2016m.
lapkričio 7-13

37. Literatūros paroda „Lietuvos
patriarchas - Jonas Basanavičius“
( 165-osios gimimo metinės)
38. Moterų klubo popietė „Kraštiečiui
Konstantinui Nedzveckui atminti“
Literatūros paroda „Konstantinas
Nedzveckas – unikali asmenybė“
39. Literatūros paroda „Adventas –
apmąstymų metas“

Vaizdinis

40. Adventinė popietė „Dievo įsakymai –
šviesa širdies akims“ (Dalyvaujant
klebonui A. Tarasevičiui)

Biblioteka

2016-11-14

Kompleksinis Biblioteka

2016-11-18

Vaizdinis

Biblioteka

2016-12-01

Žodinis

Kultūros klubas
Biblioteka

2016-12-09

Vyresnioji bibliotekininkė Janina Černiauskienė
Pakalniškių kaimo filialo 2016 m. renginių planas
Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio vieta

Numatoma
data

1.

,,J. Lauciaus knygų karalystėje‘‘
(J.Lauciui – 70 metų)

Literatūros
popietė

Biblioteka

2015.01.05

2.

,,Mūsų laisvė iškovota drąsiųjų keliu‘‘
(Sausio 13-osios 25 m.jubiliejus)
,,Į spalvingą vaikystės pasaulį‘‘
(Z. Gaižauskaitei –65 m.)

Lit.paroda

3.

biblioteka
01.11
biblioteka
Lit.popietė

02.12

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10
11

12

13
14
15
16
17
18

,,Mūsų skausmas , pergalė ir amžina
atmintis‘‘(Vasario – 16-oji)
,,Laisvės gynėjų diena‘‘
,,Virš gyvenimo medžio kilo
skaistaveidė saulė (Vyt. Mizerui-85
m.)
,,Poezija prasideda ten, kur ji
baigiasi‘‘
M.Martinaičiui – 80m.)
,,Nacionalinės bibliotekų savaitės
renginiai‘‘
,,Skambėk stebuklingas ir didis‘‘
(Spaudos atgavimo diena)
,,Vaikystė – nuostabus stebuklas‘‘
(Vaikų gynimo diena)
,,Knyga išliksianti žaliuos laiko
vingiais‘‘(J. Apučiui – 80m.)

biblioteka
biblioteka
biblioteka

Lit.popietė

02.15
03.10

03.25
biblioteka

Lit.popietė
Lit.popietė ir
paroda
Lit.paroda

biblioteka

04.01
04

biblioteka

05.06

Lit.popietė

biblioteka

06.01

Lit.paroda

biblioteka

06.08

,,Per visą gyvenimą neužgyjanti
žaizda‘‘( Trėmimo 75-ių metų
sukaktis)
,,Naujausių knygų bibliografijos
apžvalga‘‘(vaikams)
,,Mindaugo karūnavimo (Valstybės)
diena‘‘
,,Aš ir informacinės technologijos‘‘

Lit.paroda

biblioteka

06.13

Lit.popietė

biblioteka

06.28

Lit.paroda

biblioteka

07.04

Viktorina

biblioteka

09.12

,,Karūnuotas laiškas sekmadieniui‘‘
R. Skučaitei – 85 m.)
,,Naujausių knygų bibliografijos
apžvalga‘‘(suaugusiems)
,,Fantazija ir filosofija Jurgos
Ivanauskaitės prozoje‘‘
,,Šiaurės šalių savaitės renginiai‘‘

Lit.popietė

biblioteka

10.27

Lit.popietė

biblioteka

10.31

Lit.paroda

biblioteka

11.15

Lit.popietė ir
paroda
Lit.paroda

biblioteka

11.

biblioteka

12.01

Lit.popietė

biblioteka

12.22

19
20
21

Lit.paroda
Lit.paroda

,,Jie tarp mūsų jie su mumis‘‘
(Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena)
,,Kalėdinių švenčių papročiai‘‘

Bibliotekininkė Jadvyga Bušinskienė
Pastrėvio filialo 2016 m. renginių planas
Renginio pavadinimas

Renginio forma

Renginio
vieta

Numatoma
data

1.

„Niekas negali nugalėti tautos,
einančios į laisvę“ (Laisvės
gynėjų 25-ečiui)

Vaizdinis: literatūros
paroda

Pastrėvio
biblioteka

Sausis

2.

„Amžinoji atminimo šviesa
bibliotekos lange“
(Laisvės gynėjų dienai.

Pilietinė atminimo
akcija

Pastrėvio
biblioteka

Sausio 13d.

Degančios žvakelės
bibliotekos lange.)
Žodinis: popietė

3.
„Atmintis gyva, nes liudija“
(Laisvės gynėjų dienai.)
4.

Selemonas Paltanavičius –
gamtininkas, rašytojas,
fotografas.

5.
„Laisvės šaukliams atminti“
(Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai)
6.

Pastrėvio
biblioteka

Sausio 13d.

Vaizdinis: literatūros
paroda

Pastrėvio
biblioteka

Sausis

Vaizdinis: literatūros
paroda

Pastrėvio
biblioteka

Vasaris

Vaizdinis: literatūros
paroda

Pastrėvio
biblioteka

Vasaris

Kompleksinis:
virtuvai-internetinė
pamoka, pokalbis.

Pastrėvio
biblioteka

Vasario 8-12
d.

Vaizdinis: literatūros
paroda

Pastrėvio
biblioteka

Vasaris

Vaizdinis: literatūros
paroda

Pastrėvio
biblioteka

Vasaris

Pastrėvio
biblioteka

Vasaris

Pastrėvio
biblioteka

Vasaris

Pastrėvio
biblioteka

Kovas

„Gyvenkime sveiki ir žvalūs“
(Vasaris- sveikatos mėnuo)
7.
„Internete būk atsargus“.
(Saugesnio interneto savaitė.
Nuotraukų viešinimas
internete, slaptažodžiai ir kt.)
8.

„Poetas, prozininkas,
dramaturgas, teatrologas,
literatūros ir tautosakos
tyrinėtojas Balys Sruoga“

9.
„Poetui, vertėjui, teisininkui
Pranui Vaičaičiui -140“
10.
„Kaip viskas pasauly
persimaino, taip persikeis
ilgainiui ir žmonių
papročiai...“
( Dvasininkui, istorikui,
švietėjui, lietuvių grožinės
prozos pradininkui Motiejui
Valančiui- 215m.)

Vaizdinis: literatūros
paroda

11.

12

„O tėviškėj taip gražu“
(Kęstučiui Rėkliui atminti)

Vaizdinis: kraštotyros ir
literatūros paroda

„Knygnešiui, publicistui
Jurgiui Bieliniui -170“

Vaizdinis: literatūros
paroda

13

Kino filmo „Knygnešys”
peržiūra, aptarimas.
(Skirta Knygnešio dienai
paminėti)

Kompleksinis: popietė,
filmo peržiūra.

14.
„Mokausi tave mylėti, žeme“
(Žemės dienai)
15.
„Šventų Velykų akcentėliai „
16.

17.

Nacionalinės bibliotekų
savaitės renginiai ,skirti
2016-bibliotekų metams

„Atrask skaitymo džiaugsmą“.
(Tarptautinei vaikiškos
knygos dienai)

Kompleksinis: piešinių
paroda, rytmetis.
Vaizdinis: literatūros
paroda

Kompleksinis: akcija,
literatūros paroda, vaikų
piešinių konkursas,
kraštotyros paroda,
popietė.
Žodinis: popietė

18.
„Sveikata ne viskas, bet be
sveikatos nėra nieko. –
Sokratas. „
(Pasaulinei sveikatos dienai.
Susitikimas su Elektrėnų
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro darbuotojais.)
19.

Kompleksinis: popietė,
literatūros paroda.

Vaizdinis: literatūros
„Brangiausias žmogus žemėje“ paroda
(Motinos dienai)

20.
„Nauja knyga- nauja pažintis“
(Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai.)

Kompleksinis:
literatūros paroda,
viktorina, bibliografinė
apžvalga.

21.

„Lietuvos muziejai“.
(Tarptautinei muziejų dienai,
virtuali kelionė Lietuvos
muziejuose)

Virtualus renginys

22.

„Vaikyste, tu esi kaip
gražiausia pasaka“
(Tarptautinei vaikų gynimo
dienai)

Kompleksinis: šventė,
piešinių konkursas

Pastrėvio
biblioteka

Kovo mėn
16d.

Pastrėvio
biblioteka

Kovo 18d.

Pastrėvio
biblioteka

Kovas

Pastrėvio
biblioteka

Balandis

Pastrėvio
biblioteka

Balandžio 1d.

Pastrėvio
biblioteka

Balandis

Pastrėvio
biblioteka

Gegužė

Pastrėvio
biblioteka

Gegužės mėn.
6d.

Pastrėvio
biblioteka

Gegužės
mėn.18 d.

Pastrėvio
biblioteka

Birželio
mėn.1d.

Vaizdinis: literatūros
paroda

Pastrėvio
biblioteka

„Joninių naktis žvaigždėta“
(Rasos, Joninių šventei)

Vaizdinis: literatūros
paroda

Pastrėvio
bibioteka

Birželis

"Vaistažoles renkuosi pats“

Vaizdinis: literatūros
paroda

Pastrėvio
biblioteka

Lieparugpjūtis

Pastrėvio
biblioteka,
mokykla,
bendruomenė

Rugsėjis

Pastrėvio
biblioteka

Rugsėjis

Pastrėvio
biblioteka

Spalis

Vaizdinis: literatūros
paroda

Pastėvio
biblioteka

Spalis

23.
„Mėnesiena upės slėniuose“
(Prozininkui, vertėjui,
redaktoriui
Juozui
Apučiui-80)
24.

25.

26.
„Kiekvienas atskirai mes
esame silpni o visi kartu tai
didelės galimybės ir daugiau
laimingų žmonių“
(Skirta 2016- Bibliotekų ir
Vietos bendruomenių metams)
27.

Kompleksinis
(projektinis renginys)

„Daug žinau, nes daug
skaitau“
(Mokslo ir žinių dienai)

Žodinis: popietė

„Pastrėvio etnografiniam
ansambliui „Vuolasta“- 30“

Vaizdinis: literatūrinėkraštotyros paroda

28.

Birželis

29.

„ Jei Tavo žodžiai –
širdies kraujo
lašai, dalink juos
tik vaikams...“ V.Mizeras.
(Mokytojų dienai)

30.

„Kiekvienas eilėraštis man yra
atskiras pasaulis“
(Ramutei Skučaitei – 85)

Žodinis: literatūrinė
popietė

Pastrėvio
biblioteka

Spalis

31.

„Valdas Adamkus politikas, LR Prezidentas, JAV
lietuvių visuomenės veikėjas,
ekologas“

Vaizdinis: literatūros
paroda

Pastrėvio
biblioteka

Lapkritis

32.

Renginiai ir parodos skirtos
Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei

Kompleksinis

Pastrėvio
biblioteka

„Dramaturgė, prozininkėLaura Sintija Černiauskaitė“

Vaizdinis: literatūros
paroda

Pastrėvio
biblioteka

33.

Lapkritis

Gruodis

(40m.)
34.
Renginiai, skirti LR
Prezidentės D.Grybauskaitės
inicijuojamai akcijai “
KNYGŲ KALĖDOS“

Kompleksinis

35.
„Kalėdų stebuklo belaukiant“.
(Bibliotekos dekoravimas)

Vaizdinis: bibliotekos
dekoravimas

„Kalėdinės idėjos jūsų
namams“
(Artėjan Kalėdų laikotarpiui)

Vaizdinis: literatūros ir
spaudinių paroda

36.

37.
„2016-ieji Bibliotekų ir vietos
bendruomenių metai“
38.

„Mes čia gyvename“
(kraštotyros darbai)

Vaizdinis: kraštotyros
darbų paroda
Vaizdinis: kraštotyros ir
literatūros paroda

40.
„Naujos knygos JUMS“

Lapkritissausis

Pastrėvio
biblioteka

Gruodis

Pastrėvio
biblioteka

Gruodis

Pastrėvio
biblioteka

Metų eigoje

Pastrėvio
biblioteka

Metų eigoje

Pastrėvio
biblioteka

Metų eigoje

Pastrėvio
biblioteka

Metų eigoje

Vaizdinis: kraštotyros ir
nuotraukų paroda

39.
„Elektrėnų krašto literatai“
(kraštotyra ir literatūra)

Pastrėvio
biblioteka

Kompleksinis:
literatūros paroda,
skelbimai bibliotekos
internetiniame
puslapyje, Facebooke.

Pastrėvio bibliotekos vyr. bibliotekininkė Danutė Kananavičienė
Semeliškių filialo 2016 m. renginių planas

Renginio pavadinimas
1.
2.
3.
4.

„Jeronimas Laucius-vaikų rašytojas“
,,Mes pasirinkome laisvę“ – Sausio
13-osio 25-mečiui paminėti
„ ... be gamtos man niekas nerūpėjo“
Salemonui Paltanavičiui - 60
„Protų mūšis“

Renginio
forma
lit. paroda
paroda
lit. paroda
interaktyvus

Renginio vieta
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių

Numatoma
data
2016.01.04
2016.01.11
2016.01.14
sausis

žaidimas
5.

„Metų knygos rinkimai“

akcija-paroda

6.

„Pasidaryk kaukę pats“

edukacinė
veikla

7.

„Baliui Sruogai -120“

lit. paroda

8.

„Vaikų poetė Zita Gaižauskaitė“
(65 m. sukaktis)

lit. paroda

9.

„Protų mūšis“

interaktyvus
žaidimas

10.

„Dainuoju Lietuvą lyg džiaugsmą...“
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienai

lit. paroda

11.

Knygnešio diena

lit. paroda

12.

„Žemė-tai mūsų namai“- pasaulinė
Žemės dienai

paroda

13.

„Vytautui Mizerui - 85“

lit. paroda

14.

„Šv. Velykų margutis“

paroda

15.

„Knyga be vaikų negyvena“tarptautinei vaikiškos knygos dienai
Semeliškių bibliotekoje

16.

„Protų mūšis“

17.

„Semeliškės -740“

18.

Nacionalinė bibliotekų savaitė

19.

„Semeliškių bibliotekai-70“

20.

„Protų mūšis“

Kompleksinis
renginys:
paroda
ir
popietė
interaktyvus
žaidimas
Kraštotyr.
darbų paroda
Kompleksinis
renginys:
paroda,
popietė
Kompleksinis
reng. : paroda
ir popietė
interaktyvus
žaidimas

21.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
diena

22.

„Semeliškių stačiatikių cerkvei -120“

23.

„Protų mūšis“

24.

„Danutei Onai Žilienei -80“

lit. paroda

25.

Gedulo ir vilties diena

lit. paroda

26.

„Adolfas Valatkevičius-kas jis?“

bibliogr.
apžvalga

27.

Mindaugo karūnavimo diena

lit. paroda

paroda
bibliogr.
apžvalga
interaktyvus
žaidimas

biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka

2016.02.0102.15
2016.02.01
2016.02.02
2016.02.12
vasaris
2016.03.10

Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka

2016.03.2403.27

Semeliškių
biblioteka

2016.03.2903.31

Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka

2016.03.16
2016.03.17
2016.03.22

kovas
2016.04.06

Semeliškių
biblioteka

2016.04.2504.29

Semeliškių
biblioteka

2016.04.25

Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka

balandis
2016.05.06
2016.05.17
gegužė
2016.06.09
2016.06.14
2016.06.27
liepa

28.

Juodojo kaspino diena

paroda

29.

Mokslo ir žinių diena

sveikinimai

30.

„Protų mūšis“

interaktyvus
žaidimas

31.

32.

„Mokytojas-tai durys į pasaulio
pažinimą“- tarptautinei mokytojų
dienai
„Kiekvienas eilėraštis man atskiras
pasaulis“-poetei Ramunei Skučaitei 85“

paroda

lit. paroda

33.

„Jurga Ivanauskaitė- 55“

lit. paroda

34.

Šiaurės šalių savaitės renginiai

reginiai (2)

35.

„Kazys Grinius-150“

lit. paroda

36.

„Kalėdos-tai stebuklų metas“

paroda

Vyriausioji bibliotekininkė Virginija Venskutonienė

Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka
Semeliškių
biblioteka

2016.08.15
2016.09.01
rugsėjis
2016.10.03

2016.10.27
2016.11.14
2016.11...
2016.12.14
2016.12.19

