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Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus
2017-ųjų metų renginių planas
Eil.
Renginio pavadinimas
Nr.
1.
„Lietuvių tautiniai rūbai: raštai ir
spalvos“ (Tautinio kostiumo
metams)

Renginio
forma
vaizdinis

Renginio vieta
Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla

Renginio
data
2017-01-02

2.

„Prozininkas, poetas, vertėjas,
eseistas Jurgis Kunčinas“

vaizdinis

Abonementas

2017-01-02

3.

„Literatė Vladislava
Kursevičienė“

vaizdinis

2017-01-02

4.

„Kalbininkas, mitologas Algirdas
Julius Greimas“

vaizdinis

Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Abonementas

5.

Daivos Červokienės knygos „Kaip
gydo medžiai“ pristatymas
Laisvės gynėjų dienos
paminėjimas. Renginio metu
veiks spaudinių paroda „Neišblėsk
atminties ugnele”. Lankytojams
bus segamos neužmirštuolės.
„Elektrėnų savivaldybės
piliakalniai“
(Piliakalnių metams)
„Žodžiai, pražydę paparčio žiedu“
(K. Bradūnui – 100 m.)

kompleksinis

Konferencijų
salė
Konferencijų
salė

2017-01-11

2017-02-01

vaizdinis

Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Abonementas

9.

„Knyga laukia jūsų įvertinimo“
(2016 m. knygų rinkimai)

vaizdinis

Abonementas

2017-02-01

10.

„Gimtoji kalba – gyvastis tautos“ vaizdinis
(Lietuvių kalbos kultūros metams)

2017-02-01

11.

„Istoriją kuria žmonės“ (Lietuvos
atkūrimo100-mečiui)
„Geros emocijos – geriausias
vaistas“ (Vasaris – sveikos
gyvensenos mėnuo)

Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Periodikos
skaitykla
Abonementas

6.

7.

8.

12.

kompleksinis

vaizdinis

vaizdinis
vaizdinis

2017-01-02

2017-01-13

2017-02-01

2017-02-01
2017-02-01

„Vasario 16-oji – laisvės ir
vienybės diena“
„Pamilęs Lietuvos gamtą ir
žmogų“ ( V. Dautartui – 90 m.)
„Poetas, vertėjas Almis
Grybauskas“

vaizdinis

„Lietuviško žodžio skleidėjai“
(Knygnešiams)
„Tikėjimu gimusi laisvė“
(Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai)
„Margutis“ (Šv. Velykų dienai)

vaizdinis

„Iškilios praeities dvasia“
(Lietuvos atkūrimo 100-mečiui)
„Gyvenimas – lyg spalvoti
šešėliai“ (R. Marčėnui – 80 m.)
„Kai plunksną keičia teptukas“
(R. Lankauskui – 85 m.)
„Lietuviškų mokyklų steigėjas,
knygnešių ir daraktorių globėjas
K. Čepanas“
„Užgavėnių patiekalai ir
tradicijos“

vaizdinis

24.

Renginiai ir parodos, skirtos
Nacionalinei bibliotekų savaitei

kompleksinis

25.

„Kazimieras Vasiliauskas –
žymus lietuvių katalikų
dvasininkas, monsinjoras“
„Pedagogas, chorvedys Julius
Jurgaitis“

vaizdinis

27.

Europos diena

kompleksinis

28.

„Gyvenimo vertybių skaistykla“
(J. Mikelinskui – 95m.)
„Poezijos pavasaris“

vaizdinis

Tradicinė popietė – susitikimas su
„Šeimininkės“ atstovais
Mažoji knygų mugė

kompleksinis

„Ačiū, kad esi šalia“ (Motinos
dienai)
„Mažos valstybės didi gimtojo

vaizdinis

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

26.

29.
30.
31.
32.
33.

Periodikos
skaitykla
Abonementas

2017-02-01

Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Periodikos
skaitykla
Periodikos
skaitykla

2017-03-01

2017-03-01

vaizdinis

Saviraiškos
erdvė
Periodikos
skaitykla
Abonementas

vaizdinis

Abonementas

2017-04-01

vaizdinis

Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Periodikos
skaitykla

2017-04-01

Visi
bibliotekos
skyriai
Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Visi
bibliotekos
skyriai
Abonementas

2017-04-01

Viešoji
biblioteka
Viešoji
biblioteka
Viešoji
biblioteka
Periodikos
skaitykla
Abonementas

2017-05-01

vaizdinis
vaizdinis

vaizdinis

kompleksinis

vaizdinis

vaizdinis

kompleksinis

kompleksinis

vaizdinis

2017-03-01

2017-03-01
2017-03-01

2017-04-01
2017-04-01

2017-04-01

2017-04-01

2017-05-01

2017-05-01

2017-05-01

2017-05-01
2017-05-01
2017-05-01
2017-05-01

34.
35.
36.

37.

žodžio galia“ (Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dienai)
„Aš ir mama“ (Fotografijų paroda
Motinos dienai)
Vartotojų kompiuterinio
raštingumo mokymai
„Česlovas Sasnauskas –
kompozitorius, vargonininkas,
choro dirigentas“
„Literatų klubo „Strėva“ vadovė,
pedagogė Vilija Dobrovolskienė“

Saviraiškos
erdvė
Saviraiškos
erdvė
Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Abonementas

2017-05-01

2017-06-01

vaizdinis

Periodikos
skaitykla
Abonementas

vaizdinis

Abonementas

2017-06-01

vaizdinis

Abonementas

2017-07-01

vaizdinis

Periodikos
skaitykla
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Abonementas
Periodikos
skaitykla
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Abonementas

2017-07-01

Periodikos
skaitykla
Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Periodikos
skaitykla
Abonementas
Abonementas
Viešoji
biblioteka

2017-08-01

kompleksinis
mokymai
vaizdinis

vaizdinis

„Einu su tais, kurie ieško“ (K.
Sajai – 85 m.)
„Žydinčio paparčio ugnis“
(Rasos)
„Su Lietuva širdyj“ (Gedulo ir
vilties dienai)
„Vasara su lietuvių autorių
knygomis“
„Jausmo skrydžiu per dabartį
praeitį“ (J. Vaičiūnaitei – 80m.)
„Karalius Mindaugas – valstybės
kūrėjas“
„Tautodailininkas Aleksandras
Lysiukas“

vaizdinis

„Poezija – vaistai sielai“
„Kambariniai augalai ir jų
priežiūra“
„Tautodailininkė Ona Elena
Vodeikienė“

vaizdinis
vaizdinis

„Savyje nešiojanti gimtinės
stebuklą“ (M. Kudarauskaitei –
85m.)
„Žolinės kvepia žolynais“

vaizdinis

50.

„Juozas Miltinis – teatro aktorius,
režisierius“

vaizdinis

51.

„Juodojo kaspino ir Baltijos kelio
diena“
„Senos geros knygos“
„Visos knygos apie vasarą“
„Auksinis protas“

vaizdinis

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.

49.

52.
53.
54.

vaizdinis

vaizdinis

vaizdinis

vaizdinis

vaizdinis
vaizdinis
intelektiniai
žaidimai

2017-01-02
2017-06-01

2017-06-01

2017-06-01

2017-06-01

2017-07-01

2017-07-01
2017-08-01
2017-08-01

2017-08-01

2017-08-01

2017-08-01
2017-08-01
2017-08-01
2017 m. III
ketv.

55.

„Klebonas, dekanas, monsinjoras
Jonas Sabaliauskas“

vaizdinis

Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla

2017-09-01

56.

„Gyvenimo ir teksto jungčių
beieškant“ (T. Venclovai – 80 m.)
„Aktorė, rašytoja Doloresa
Kazragytė“

vaizdinis

Abonementas

2017-09-01

vaizdinis

2017-09-01

„Skamba, skamba mokyklinis
varpelis“ (Mokslo ir žinių dienai)
„Vincas Krėvė – prozininkas,
dramaturgas“
„Moteriškos savasties link“ (Z.
Čepaitei – 60 m.)
„Elektrėnų savivaldybės garbės
pilietis Pranas Noreika“

vaizdinis
vaizdinis

Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Periodikos
skaitykla
Abonementas

vaizdinis

Abonementas

2017-10-01

vaizdinis

2017-10-01

62.

„Tautodailininkas, medžio
drožėjas Bruno Margevičius“

vaizdinis

63.

,,Nuo siūlo iki meno“

vaizdinis

64.

,,Dalinate save nuo abėcėlės lig
brandos“ (Tarptautinei mokytojų
dienai)
„Elektrėnų krašto kultūros
paveldas“ (Europos kultūros
paveldo dienai)
„Didieji renesanso menininkai“

vaizdinis

Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Periodikos
skaitykla
Abonementas

2017-10-01

„Neprarask pasaulio spalvų
šviesos“ (Baltosios lazdelės
dienai)
„Šiaurės šalių savaitei skirti
renginiai ir parodos“
„Žvakių liepsnelė – pagarba
mirusiems“ (Vėlinėms)
,,Kaip surast save“ (Pasaulinei
jaunimo dienai)
„Poetas Vaclovas Bukauskas“

vaizdinis

Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Abonementas

kompleksinis

Abonementas

2017-11-01

vaizdinis

Periodikos
skaitykla
Saviraiškos
erdvė
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Abonementas

2017-11-01

Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla

2017-12-01

57.

58.
59.
60.
61.

65.

66.

67.

68.

69.
70.
71.

72.
73.

vaizdinis

vaizdinis

vaizdinis
vaizdinis

„Išliksiu aš gyvas...“ (Maironiui – vaizdinis
155 m.)
„Lietuvių kilmės JAV filmų
vaizdinis
kūrėjas, menininkas Jonas Mekas“

2017-09-01
20170-09-01

2017-10-01

2017-10-01
2017-10-01

2017-10-01

2017-10-01

2017-11-01
2017-11-01

2017-11-01

74.
75.

76.
77.

78.
79.
80.

„Pamatyti paprastus dalykus
naujai“ (E. Matuzevičiui –100 m.)
„Knygnešiui Motiejui Grybauskui
– 160 m.“

vaizdinis

Abonementas

2017-12-01

vaizdinis

2017-12-01

„Tiesa – vardu AIDS“ (Pasaulinei
kovos su AIDS dienai)
„Lietuva skaito“ (Dalyvauti
tradicinėje LR Prezidentės D.
Grybauskaitės inicijuojamoje
akcijoje ,,Knygų Kalėdos“
„Žiemos žiedai“

vaizdinis

Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Saviraiškos
erdvė
Viešoji
biblioteka

vaizdinis

Abonementas

2017-12-01

„Gerumu sušildyk“ (Pasaulinei
žmonių su negalia dienai)
„Advento šviesoje“

vaizdinis

Periodikos
skaitykla
Periodikos
skaitykla
Viešoji
biblioteka

2017-12-01

akcija

vaizdinis

Kalėdinė padėkos popietė „Te
kompleksinis
sieloje gerumo gėlės skleidžias“
Parengė vyresnioji bibliotekininkė Ona Andriejauskienė
81.

2017-12-01
2017-12-01

2017-12-01
2017-12-20

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus
2017-ųjų metų renginių planas
Eil. Renginio pavadinimas
Nr.
1.
Lit. paroda „Literatūrologas Jonas
Linkevičius“, skirta 90-osioms
gimimo metinėms
2.
Lit. paroda „Laisvės gynėjų
diena“, skirta Sausio 13-ajai
paminėti. Neužmirštuolių
prisegimas vaikams. Atminimo
žvakelių uždegimas
3.
Lit. paroda „Vaikų literatūros
tyrėja ir ekspertė G. Adomaitytė“,
skirta 60-osioms gimimo
metinėms
4.
Lit. paroda „Poetas Bernardas
Brazdžionis“, skirta 110-osioms
gimimo metinėms
5.
Lit. parodos „Graži tu, mano
brangi Tėvyne“ (Maironis)
pristatymas

Renginio
forma
vaizdinis

Renginio vieta

Renginio data

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2017-01-30
aptarnavimo
skyriaus

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2017-02-02
aptarnavimo
skyrius
Vaikų ir jaunimo 2017-02-14
aptarnavimo
skyrius

Vaikų ir jaunimo 2017-01-02
aptarnavimo
skyrius
kompleksinis Vaikų ir jaunimo 2017-01-13
aptarnavimo
skyrius

žodinis

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Literatūrinė-edukacinė valandėlė kompleksinis Vaikų ir jaunimo
„Gražiausi žodžiai Lietuvai“,
aptarnavimo
skirta Vasario 16-ajai. Pradinių
skyrius
klasių mokiniai gamins vėliavėles
parodai „Mūsų vėliavos spalvos“
Lit. paroda „Užgavėnių papročiai vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
ir kaukės“
aptarnavimo
skyrius
Tautinė-edukacinė valandėlė
kompleksinis Vaikų ir jaunimo
„Molio paslaptys“, gamyba iš
aptarnavimo
lietuviško molio, jo ypatumai,
skyrius
pažintis su dirbinio gaminimo
etapais.
Lit. paroda „Marija Pečkauskaitė- vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
Šatrijos Ragana“, skirta140aptarnavimo
osioms gimimo metinėms
skyrius
Lit. paroda „10 metų Kęstučio
vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
Kasparavičiaus knygoms“
aptarnavimo
skyrius
Ekskursija „Puikus palikimas“,
kompleksinis Kietaviškių
pažintis su etnine kultūra, istorija,
kraštotyros
knygnešiais
muziejus
Lit. valandėlė „Tarptautinė vaikų kompleksinis Vaikų ir jaunimo
knygos diena“
aptarnavimo
skyrius
Lit. paroda „Sveikata –
vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
brangiausias turtas“, skirta
aptarnavimo
Pasaulinei sveikatos dienai
skyrius
Teminė lit. paroda „Verbos, Šv. vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
Velykos – gamtos atgimimo
aptarnavimo
šventė“
skyrius
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų kompleksinis Vaikų ir jaunimo
savaitė
aptarnavimo
skyrius
Lit. paroda „Prozininkė, vertėja, vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
poetė, dailininkė Nijolė
aptarnavimo
Kepenienė“, skirta 60-osioms
skyrius
gimimo metinėms
Teminė lit. paroda „Motinos meilė vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
kas dieną nauja“, poetų eilės
aptarnavimo
skirtos motinoms
skyrius

2017-02-15

2017-02-27

2017-03-03

2017-03-08

2017-03-13

2017-03-16

2017-04-03

2017-04-07

2017-04-16

2017-04mėn.

2017-05-02

2017-05-05

18.

19.

Lit. paroda „Tau, vaikuti,
vaizdinis
dovanoju skambią skambią kalbą.“
(žodžiai Anzelmo Matučio), skirta
Lietuvių kalbos kultūros metams
Lit. paroda „Vaikų rašytoja –
vaizdinis
Virginija Šukytė“

Vaikų ir jaunimo 2017-05-09
aptarnavimo
skyrius
kompleksinis Vaikų ir jaunimo 2017-05-09
aptarnavimo
skyrius
kompleksinis Vaikų ir jaunimo 2017-05-15
aptarnavimo
skyrius

20.

Valandėlė, literatūros paroda
„Europos diena“

21.

Edukacinė valandėlė „Senieji
lietuvių liaudies instrumentai“,
pažintis su lietuvių liaudies
instrumentais, jų melodijomis
Literatūrinė valandėlė „Vaikas
žodinis
varto knygą – gera pradžia“, skirta
akcijai „Vasara su knyga“

22.

23.

Lit. paroda „Kraštietė Vilija
Dobrovolskienė – vaikams“

vaizdinis

24.

Lit. paroda „Eilės Tėvo dienai ir
Vaikų gynimo dienai“

vaizdinis

25.

Lit. paroda „Johanna Spyri –
garsiausia šveicarų vaikų
rašytoja“, skirta 190-osioms
gimimo metinėms
Garsinio skaitymo valandėlė
„Atostogaujame su knyga“

vaizdinis

26.

Vaikų ir jaunimo 2017-05-07
aptarnavimo
skyrius

žodinis

27.

Lit. paroda „Karalius Mindaugas – vaizdinis
Lietuvos suvienytojas“

28.

Lit. paroda „Poetė Judita
Vaičiūnaitė“ (1937-2001)

29.

Lit. paroda „Nepamirštamiems H. vaizdinis
Poterio nuotykiams – 20 metų“,
skirta 1997 m. pradėtai leisti
vienai populiariausių knygų serijų
pasaulyje „Haris Poteris“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2017-05-29

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2017-06-28

2017-06-01

2017-06-02

2017-06-12

2017-07-03

2017-07-12

2017-07-13

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Protų mūšis „Pažinkime krašto
žodinis
praeitį“, skirtas akcijai „Vasara su
knyga“
Lit. paroda „Aš turiu svajonę
žodinis
būti...“ (apie profesijas)

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius
Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius
Lit. paroda „Tarptautinė jaunimo vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
diena“
aptarnavimo
skyrius
Lit. paroda „Žymiausia xx a. anglų vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
paauglių rašytoja Enid Blyton“
aptarnavimo
(1897-1968)
skyrius
Lit. paroda „Žolinės puokštės iš vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
devynių „stebuklingųjų“ žolelių“
aptarnavimo
skyrius
Popietė „Knygų ir pyragų vaišės“ kompleksinis Vaikų ir jaunimo
– „Vasara su knyga“ baigiamasis
aptarnavimo
renginys
skyrius
Lit. paroda „Mokykla ir biblioteka vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
– mokslo ir žinių šaltinis“
aptarnavimo
skyrius
Informacinių gebėjimų ugdymo žodinis
Vaikų ir jaunimo
pamokėlė „3D ateities
aptarnavimo
technologijos šiandien“
skyrius
Lit. paroda „Rašytojas Sigitas
vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
Poškus“
aptarnavimo
skyrius
Lit. paroda „Gyvosios gamtos
vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
populiarintojas Ričardas
aptarnavimo
Kazlauskas“ (1927-2014)
skyrius
Lit. paroda „Dailininkė, knygų
vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
iliustruotoja Sigutė Chlebinskaitė“
aptarnavimo
skyrius
Lit. paroda „Ledo ritulininkas – vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
Darius Kasparaitis“
aptarnavimo
skyrius
Lit. paroda „Švedų rašytoja
vaizdinis
Vaikų ir jaunimo
Astrida Lindgren“, skirta 110aptarnavimo
osioms gimimo metinėms
skyrius
Valandėlė „Šiaurės šalių
kompleksinis Vaikų ir jaunimo
bibliotekų savaitė“
aptarnavimo
skyrius

2017-07-28

2017-08-02

2017-08-10

2017-08-11

2017-08-15

2017-08-28

2017-09-01

2017-09-04

2017-09-13

2017-09-14

2017-10-04

2017-10-16

2017-11-07

2017-11-13

Lit. paroda „ H. K. Anderseno
vaizdinis
pasakoms „Undinėlė“ ir „Nauji
karaliaus drabužiai“ – 180 metų“

Vaikų ir jaunimo 2017-11-16
aptarnavimo
skyrius
45. Spaudinių ir knygų paroda „Nuo vaizdinis
Vaikų ir jaunimo 2017-11-29
Advento iki Kalėdų“.
aptarnavimo
skyrius
46. Edukacinė valandėlė „Kalėdiniai kompleksinis Vaikų ir jaunimo 2017-12-04
karpiniai ir kalėdines pasakos“.
aptarnavimo
Dailininkė pasidalins idėjomis,
skyrius
kaip įpakuoti knygą ir kitas
dovanas.
47. Akcija „Metų knygos vaikams”
žodinis
Vaikų ir jaunimo 2017-12-11
aptarnavimo
skyrius
48. Lit. paroda „Pildyk Knygų Kalėdų vaizdinis
Vaikų ir jaunimo 2017-12-15
kraitę“
aptarnavimo
skyrius
Parengė vyr. bibliotekininkė Genė Akulevičienė
44.

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Vievio miesto filialo
2017-ųjų metų renginių suaugusiesiems planas

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Renginio pavadinimas

Renginio
forma

A. Lysiuko tapybos darbų paroda
„Be pavadinimo“
A. Toliato knygos „Žmogaus ir
Dievo metai“ pristatymas
Lit. paroda, skirta Laisvės gynėjų
dienai
Lit. paroda „Gerai apie gerus
dalykus…“, skirta J. Kunčino 70osioms g. metinėms
„Išrinkime Metų knygą 2016“

vaizdinis

Lit. paroda „Klaipėdos krašto
literatūros pažiba“, skirta I.
Simonaitytės 120-osioms gim.
metinėms
Lit. paroda „Myliu Lietuvą“

Renginio vieta

Renginio data

Vievio miesto
filialas
kompleksinis Vievio miesto
filialas
vaizdinis
Vievio miesto
filialas
vaizdinis
Vievio miesto
filialas

2017-01-02

kompleksinis Vievio miesto
filialas
vaizdinis
Vievio miesto
filialas

2017 m. sausio
mėn. II p.
2017-01-20

vaizdinis

2017-02-15

Netradic. pamoka „Nepamirškime žodinis
(iš)saugoti gimtosios kalbos“,
skirta Tarptautinei gimtosios
kalbos dienai

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2017-01-07
2017-01-11
2017-01-12

2017-02-21

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

Lit. paroda „Apgaubti laisvės
vardu…“, skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai
„Per tamsą šviesos vardan…“,
skirtas Knygnešio dienai
M. Rinkevičiūtės-Jančorienės
knygos „Raganų klubas“
pristatymas
„Aktorystė – lyderystė“, skirtas
Tarptautinei teatro dienai
Renginiai, skirti Nacionalinei
bibliotekų savaitei 2017

vaizdinis

Vievio miesto
filialas

2017-03-10

kompleksinis Vievio miesto
filialas
kompleksinis Vievio miesto
filialas

2017-03-16

kompleksinis Vievio miesto
filialas
kompleksinis Vievio miesto
filialas

2017-03-27

Lit. paroda „Iš Vievio miesto
vaizdinis
bibliotekos archyvų“
Netradicinė pamoka „Kas naujo
žodinis
sporto pasaulyje?“, skirta
Tarptautinei jaunimo solidarumo
dienai ir 2017-tiems – Sporto
metams
„Skaitymo maratonas III”, skirtas kompleksinis
Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai
Diskusija „Kaip sekasi būti
žodinis
europiečiu?“, skirta Europos dienai
E. Malūko knygos „Vytauto žemė“ kompleksinis
pristatymas

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

Lit. paroda „Kraštiečių
vaizdinis
nepamirštant“, skirta Elektrėnų
viešosios bibliotekos 50-mečiui
Lit. paroda „Iš močiutės išraižytos vaizdinis
skrynios“, skirta Tautinio kostiumo
metams
„Iš siaubingų naktų…“, skirtas
kompleksinis
Okupacijos ir genocido dienai
Lit. paroda „Mindaugo Lietuva“, vaizdinis
skirta Valstybės dienai
Virtuali paroda „Žalgirio mūšio
vaizdinis
atgarsiai mene“, skirta Žalgirio
mūšio dienai
Fotografijų paroda „J. Vaičiūnaitė vaizdinis
– urbanistinė poetė“, skirta J.
Vaičiūnaitės 80-mečiui
Kraštiečių fotografijų paroda
vaizdinis
„Mano rugsėjo 1-oji“
„Vieviui nusipelniusių kraštiečių vaizdinis
fotografijų paroda“

Vievio miesto
filialas

2017-03-21

2017 m.
balandžio mėn.
II p.
2017-04-18
2017-04-24

Vievio miesto
filialas

2017-05-05

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2017-05-09
2017 m.
gegužės mėn. II
p.
2017 m. birželio
mėn. I p.

Vievio miesto
filialas

2017-06-06

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2017-06-14

Vievio miesto
filialas

2017 m. liepos
mėn.

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2017-08-30

2017-07-03
2017-07-14

2017 m. rugsėjo
mėn. II p.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

„Jų išminčiai ir patirčiai…“,
skirtas Tarpatautinei pagyvenusių
žmonių dienai
„Pirmoji mokytoja. Kas Ji?“,
skirtas Tarptautinei mokytojų
dienai
Diskusija „Ar išmanau LR
Konstituciją? “, skirta
Konstitucijos dienai
Netradicinė pamoka, skirta
knygos, išleistos 1917 m.
gimtadieniui
„A. Zalatoriui – 85“, skirtas A.
Zalatoriaus 85-mečiui
Renginiai, skirti Šiaurės šalių
bibliotekų savaitei 2017

kompleksinis Vievio miesto
filialas

2017 m. rugsėjo
mėn. II p.

žodinis

Vievio miesto
filialas

2017-10-04

žodinis

Vievio miesto
filialas

2017-10-25

žodinis

Vievio miesto
filialas

2017-11-10

Vievio miesto
filialas
kompleksinis Vievio miesto
filialas

2017-11-13

vaizdinis

Fotografijų paroda „Jurga ir
vaizdinis
tapyba“, skirta J. Ivanauskaitės
gimimo dienai
34. Lit. paroda „J. Mekas ir Lietuva“, vaizdinis
skirta J. Meko 95-osioms gimimo
metinėms
Parengė vedėja Inga Sūnelaitienė
33.

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2017 m.
lapkričio mėn.
II p.
2017-11-14

2017-12-21

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Vievio miesto filialo
2017-ųjų metų renginių vaikams planas
Renginio pavadinimas

Renginio
forma
vaizdinis

Renginio vieta

Renginio
data
2017-01-02

Lit. paroda „Mano knygelės”,
skirta Jono Linkevičiaus 90osioms gimimo metinėms
Lit. paroda „Mano vaikystės
vaizdinis
ledai“, skirta Vytauto Račicko 65osioms gimimo metinėms

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2017-01-02

3.

Lit. paroda „Ten ir atgal”, skirta
Džono Ronaldo Ruelio Tolkino
125-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Vievio miesto
filialas

2017-01-03

4.

Lit. paroda, „Visata riešuto
kevale”, skirta Stiveno Hokingo
75-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Vievio miesto
filialas

2017-01-06

5.

Lit paroda „Laisvės gynėjų diena”, kompleksinis
skirta Sausio 13-ąjai paminėti.
Neužmirštuolių prisegimas
lankytojams

Vievio miesto
filialas

2017-01-13

1.

2.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

Lit. paroda, „Stebuklingas Mikės vaizdinis
Pūkuotuko gyvenimas”, skirta
Alano Aleksanderio Milno 135osioms gimimo metinėms
Lit. paroda, „…O buvo taip”,
vaizdinis
skirta Ievos Simonaitytės 120osioms gimimo metinėms

Vievio miesto
filialas

2017-01-18

Vievio miesto
filialas

2017-01-23

Lit. paroda „Alisa stebuklų šalyje vaizdinis
ir veidrodžio kralystėje”, skirta
Luiso Kerolio 185-osioms gimimo
metinėms
2016 metų knygos rinkimai.
žodinis
Vaikų knygos penketuko
pristatymas
Trečiokų ekskursija, skirta
ekskursija
Tarptautinei gimtosios kalbos
dienai
Lit. paroda „Sidabro ežero turtai”, vaizdinis
skirta Karlo Maijaus 175-osioms
gimimo metinėms
Lit paroda, „Paryžiaus katedra”, vaizdinis
skirta Viktoro Hugo 215-osioms
gimimo metinėms

Vievio miesto
filialas

2017-01-27

Vievio miesto
filialas

2017-02

Vievio miesto
filialas

2017-02-21

Vievio miesto
filialas

2017-02-23

Vievio miesto
filialas

2017-02-23

Kraštiečių kūrybos lit. paroda,
kompleksinis
„Savam krašte pranašu nebūsi”,
skirta Tarptautinei rašytojų dienai.
Eksponuojamų leidinių
bibliografinė apžvalga
Lit paroda „Nepriklausomybės
vaizdinis
kaina”, skirta Nepriklausomybės
dienai

Vievio miesto
filialas

2017-03-03

Vievio miesto
filialas

2017-03-09

Kino filmo „Knygnešys” peržiūra, kompleksinis
aptarimas, skirta Knygnešio dienai
Lit. paroda „Ant poezijos sparnų”, vaizdinis
skirta Tarptautinei poezijos dienai

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2017-03-16

Lit. paroda „Daktaras Aiskauda”, vaizdinis
skirta Kornej Čiukovskij 135osioms gimimo metinėms
Vievio pradinės mokyklos
kompleksinis
mokinių ekskursija „Knyga –
mūsų akys”, skirta Tarptautinei
vaikų knygos dienai
Lit. paroda „Paskenduolė”,
vaizdinis
skirta Antano Vienuolio 135osioms gimimo metinėms

Vievio miesto
filialas

2017-03-31

Vievio miesto
filialas

2017-04-02

Vievio miesto
filialas

2017-04-06

Renginių ciklas, skirtas
Nacionalinei bibliotekų savaitei

Vievio miesto
filialas

2017-04

kompleksinis

2017-03-21

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

Diskusija „Pasidalink, ką žinai
apie Europos Sąjungą”, žaidimai.
Skirta Europos dienai
Skaitymo maratonas, skirtas
Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai
Lit. paroda „Aštuonetas iš Trepsės
namų”, skirta Jono Avyžiaus 95osioms gimimo metinėms
Lit. paroda „Rudnosiuko
istorijos”, skirta Vytauto V.
Landsbergio 55-osioms gimimo
metinėms
Garsiniai skaitymai, skirti
Tarptautinei vaikų gynimo dienai

kompleksinis

Vievio miesto
filialas

2017-05-01

žodinis

Vievio miesto
filialas

2017-05-05

vaizdinis

Vievio miesto
filialas

2017-05-16

vaizdinis

Vievio miesto
filialas

2017-05-25

žodinis

Vievio miesto
filialas

2017-06-01

Lit. paroda „Būrimas obuolio
vaizdinis
sėklom”, skirta Kazio Sajos 85osioms gimimo metinėms
Lit. paroda, bibliografinė apžvalga kompleksinis
„Istorijos takais”. Skirta Lietuvos
valstybės dienai

Vievio miesto
filialas

2017-06-27

Vievio miesto
filialas

2017-07-06

Lit. paroda „Paryžiaus
mohikanai”, skirta Aleksandro
Diumos 215-osioms gimimo
metinėms
Lit. paroda „Lietuva, Latvija,
Estija”, skirta Baltijos kelio dienai
Lit. paroda „Kai žodis skleidžia
šviesą”, skirta Mokslo ir žinių
dienai
Lit. paroda „Šiaudinėj pastogėj”,
skirta Vinco Krėvės Mickevičiaus
135-osioms gimimo metinėms
Lit. paroda „Pavasario balsai”,
skirta Jono Mačiulio 155-osioms
gimimo metinėms

vaizdinis

Vievio miesto
filialas

2017-07-23

vaizdinis

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2017-08-23

vaizdinis

Vievio miesto
filialas

2017-10-19

vaizdinis

Vievio miesto
filialas

2017-10-21

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2017-11

Vievio miesto
filialas

2017-12

vaizdinis

Renginių ciklas, skirtas Šiaurės
kompleksinis
šalių bibliotekų savaitei
34. Lit. paroda „Pasakų stebuklai”,
vaizdinis
skirta Vilhelmo Haufo” 215osioms gimimo metinėms
35. Vievio meno mokyklos mokinių vaizdinis
piešinių paroda „Metų simboliai”
Parengė bibliotekininkė Renata Simanavičienė
33.

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos

2017-09-01

2017-11-29

Abromiškių filialo
2017-ųjų metų renginių planas
Eil. Renginio pavadinimas
Nr.
1.
Lit. paroda „Mano mylimas
autorius”, skirta Vytauto Račicko
– vaikų rašytojo – 65-osioms
gimimo metinėms
2.
„Trijų karalių šventė”, vaikų vaidinimas, eilėraščių deklamavimas,
saldainių dovanėlės vaikams.

Renginio
forma
vaizdinis

Renginio vieta

kompleksinis

Žebertonių
2017-01-07
bendruomenės salė

3.

Lit. paroda „Jie amžiams liks
mūsų prisiminimuose”, skirta
Sausio 13-ąjai paminėti.

vaizdinis

Abromiškių filialas 2017-01-13

4.

„Albinas Žukauskas – poetas,
prozininkas, vertėjas, vaikų
literatūros kūrėjas“. Skirta vaikų
rašytojo 105-osioms gimimo
metinėms
Algimantas Zurba – prozininkas,
vaikų literatūros kūrėjas. Skirta
vaikų rašytojo 75-osioms gimimo
metinėms
Literatūros popietė „Aš – lietuvis”
ir garsinis skaitymas, skirti
Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai
Lit. paroda „P. Dirgėla – istorinio
lietuvių romano brandintojas“,
skirta prozininko 70-osioms
gimimo metinėms
„ Žiemos išvarymas“, Lašininio ir
Kanapinio kova, rateliai, Morės
deginimas
Lit. paroda „Poezija moterims”,
skirta Tarptautinei moters dienai
Lit. paroda „Poezija moterims”,
skirta rašytojo Vlado Dautarto 90osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Abromiškių filialas 2017-01-25

vaizdinis

Abromiškių filialas 2017-02-08

žodinis

Abromiškių filialas 2017-02-15

vaizdinis

Abromiškių filialas 2017-02-21

kompleksinis

vaizdinis

Žebertonių
2017-02-26
bendruomenės
sporto aikštelė
Abromiškių filialas 2017-03-08

vaizdinis

Abromiškių filialas 2017-03-10

11.

Lit. paroda „Mūsų krašto
knygnešiai”, skirta Knygnešio
dienai

vaizdinis

Abromiškių filialas 2017-03-16

12.

Literatūros popietė „Ar mylime
žemę?”, filmukų „Žemė.
Pamokantis video“ ir „Vanduo
reikalingas visiems“ rodymas.
Skirta Žemės dienai

žodinis

Abromiškių filialas 2017-03-20

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Renginio
data
Abromiškių filialas 2017-01-02

13.

Lit. paroda „Mūsų krašto poetai”, vaizdinis
skirta Pasaulinei poezijos dienai

Abromiškių filialas 2017-03-21

14.

Lit. popietė „Per knygą pažinsi
žodinis
pasaulį”, garsinis skaitymas,
skirtas Tarptautinei vaikų knygos
dienai
Lit. paroda „Mūsų krašto
vaizdinis
piliakalniai”, skirta Piliakalnių
metams paminėti

Abromiškių filialas 2017-04-03

16.

„Riedėkit, margučiai“ – gražiausio kompleksinis
margučio rinkimai, viktorina,
žaidimai vaikams

Abromiškių filialas 2017-04-21

17.

Lit. popietė „Knyga – tai langas į žodinis
šviesą”, skirta Pasaulinei knygos ir
autorinių teisių dienai, garsinis
skaitymas Nacionalinės bibliotekų
savaitės metu
Lit. paroda „Iš netiesos negali
vaizdinis
gimti tiesa”, skirta poeto,
prozininko Adolfo Strakšio 80osioms gimimo metinėms,
Nacionalinės bibliotekų savaitės
metu
Lit. paroda „Motinos vardas poetų vaizdinis
lūpomis”, skirta Motinos dienai
Lit. paroda „Rašytoja, gvildenusi vaizdinis
moralines vertybes”, skirta
rašytojos Marijos IvanauskaitėsLastauskienės-Lazdynų Pelėdos
145-osioms gimimo metinėms
Lit. paroda „Jonas Avyžius –
vaizdinis
vaikų literatūros kūrėjas”, skirta
rašytojo 95-osioms gimimo
metinėms
Lit. popietė „Kalbėkim
žodinis
taisyklingai, rašykim be klaidų”,
skirta Lietuvių kalbos kultūros
metams. Taisyklingas garsinis
skaitymas
Lit. paroda „Vytautas V.
vaizdinis
Landsbergis – mylimas vaikiškos
knygutės autorius”, skirta rašytojo
55-osioms gimimo metinėms
„Šiandien pasaulis priklauso
kompleksinis
vaikams” – viktorina, žaidimai,
piešinių konkursas Tarptautinei
vaikų gynimo dienai

Abromiškių filialas 2017-04-21

15.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

Abromiškių filialas 2017-04-18

Abromiškių filialas 2017-04-25

Abromiškių filialas 2017-05-05
Abromiškių filialas 2017-05-15

Abromiškių filialas 2017-05-16

Abromiškių filialas 2017-05-22

Abromiškių filialas 2017-05-25

Žebertonių
bendruomenės
sporto aikštelė

2017-06-01

Lit. paroda „Mūsų krašto
vaizdinis
šviesuolė – V. Dobrovolskienė”,
skirta literatės 60-osioms gimimo
metinėms
Lit. paroda „Šviesi ateitis be
vaizdinis
narkotikų”, skirta Tarptautinei
kovos su narkomanija dienai

Abromiškių filialas 2017-06-01

27.

Fotografijų paroda „Mano mylimi vaizdinis
keturkojai”, skirta Pasaulinei
fotografijų dienai

Abromiškių filialas 2017-08-18

28.

Lit. popietė „Įeik į žinių šalį”,
žodinis
skirta Mokslo ir žinių dienai
Lit. paroda „Rašytoja Sofija
vaizdinis
Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė”,
skirta rašytojos 150-osioms
gimimo metinėms
Lit. paroda „Ir jie buvo
vaizdinis
mokytojai”, skirta Tarptautinei
mokytojų dienai
Lit. paroda „Pranas Noreika –
vaizdinis
Elektrėnų garbės pilietis”, skirta
Prano Noreikos 90-osioms
gimimo metinėms
Lit. paroda „Lietuvių klasiko
vaizdinis
glaudus ryšys su tautosaka”, skirta
prozininko, dramaturgo Vinco
Krėvės-Mickevičiaus 135-osioms
gimimo metinėms
„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė”. kompleksinis
Garsinis skaitymas žvakių
šviesoje, viktorina, piešinių paroda

Abromiškių filialas 2017-09-01

Lit. paroda „Žymiausia vaikų
rašytoja pasaulyje”, skirta Astrid
Lindgren 110-osioms gimimo
metinėms
Lit. paroda „Elektrėnų bibliotekai
– 50”, skirta bibliotekos jubiliejui
Eglutės papuošimas, skirtas
akcijos „Knygų Kalėdos“
atidarymui
Mažųjų skaitytojų savos kūrybos
pasakų pristatymas „Kalėdų
pasaką kuriu”

vaizdinis

Abromiškių filialas 2017-11-14

vaizdinis

Abromiškių filialas 2017-11-15

vaizdinis

Abromiškių filialas 2017-11-17

žodinis

Abromiškių filialas 2017-12-08

25.

26.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

Lit. paroda „Eugenijaus
vaizdinis
Matuzevičiaus poezija”, skirta
poeto 100-osioms gimimo
metinėms
Parengė vyresnioji bibliotekininkė Irena Kubilinskienė
38.

Abromiškių filialas 2017-06-26

Abromiškių filialas 2017-09-15

Abromiškių filialas 2017-10-05
Abromiškių filialas 2017-10-15

Abromiškių filialas 2017-10-19

Abromiškių filialas 2017-11-13

Abromiškių filialas 2017-12-22

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Balceriškių filialo
2017-ųjų metų renginių planas
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio vieta

Renginio
data

žodinis

Balceriškių filialas 2017-01-02

2.

Renginys „Trispalvė“ vaikams,
skirtas Lietuvos vėliavos dienai
Literatūrinė popietė vaikams
„Sunku būti mokiniu“, skirta
rašytojo V.Račicko 65-osioms
gimimo metinėms

kompleksinis

Balceriškių filialas 2017-01-03

3.

Renginys „Atminimo gėlė“,
skirtas Laisvės gynėjų dienai

kompleksinis

Balceriškių filialas 2017-01-13

4.

Literatūrinė popietė vaikams
„Gimtojo krašto metraštininkė“,
skirta rašytojos I. Simonaitytės
120-osioms gimimo metinėms

kompleksinis

Balceriškių filialas 2017-01-23

5.

Renginys vaikams „Tėvų žemelė“, kompleksinis
skirtas poeto B. Brazdžionio 110osioms gimimo metinėms
Renginys „Laisvė“, skirtas
kompleksinis
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Balceriškių filialas 2017-02-02

7.

Literatūrinė popietė vaikams
„Lietuviškas žodis“, skirta
Tarptautinei gimtosios kalbos
dienai

Balceriškių filialas 2017-02-20

8.

Literatūrinė paroda „Romantikas. vaizdinis
Poetas. Dramaturgas“, poeto V.
Hugo 215-osioms gimimo
metinėms
Renginys „Aš skaitau“, skirtas
žodinis
Tarptautinei rašytojų dienai

1.

6.

9.

žodinis

Balceriškių filialas 2017-02-16

Balceriškių filialas 2017-02-27

Balceriškių filialas 2017-03-03

10.

Popietė vaikams „Keturiasdešimt kompleksinis
paukščių“

Balceriškių filialas 2017-03-10

11.

Paroda „Mes vieningi“, skirta
vaizdinis
Lietuvos nepriklausomybės dienai

Balceriškių filialas 2017-03-10

12.

Renginys „Širdys pilnos lietuviškų kompleksinis
žodžių…“, skirtas Knygnešio
dienai
Renginys vaikams „Tėvynė ir
žodinis
žmogus“, skirtas rašytojo Vydūno
149-osioms gimimo metinėms
Literatūrinė popietė vaikams
kompleksinis
„Baltos pievos, juodos avys“,
skirtas Tarptautinei vaikų knygos
dienai
Literatūrinė paroda „Branginkime vaizdinis
sveikatą“, skirta Pasaulinei
sveikatos dienai
Renginys vaikams „Margutį
kompleksinis
marginau“, skirtas Velykų
šventėms (marginsime kiaušinius)
Literatūrinė paroda „Knygos
vaizdinis
vertė“, skirta Pasaulinei knygos ir
autorinių teisių dienai
Renginys vaikams „Mes –
kompleksinis
europiečiai“, skirtas Lietuvos
įstojimo į Europos Sąjungą dienai
Literatūrinė popietė vaikams „Tik kompleksinis
motulės širdyje“, skirta Motinos
dienai
Renginys „Aštuonetas iš Trepsės kompleksinis
namų“, skirtas vaikams, rašytojo J.
Avyžiaus 95-osioms gimimo
metinėms
Renginys vaikams ir jaunimui
kompleksinis
„Rūkai – save žudai“, skirtas
Pasaulinei dienai be tabako
(dalyvaus med. slaugytoja D.
Malinauskienė)
Renginys vaikams „Žaidimai“,
kompleksinis
skirtas Tarptautinei vaikų gynimo
dienai
Paroda „Neteršk!“, skirta
vaizdinis
Pasaulinei gamtos apsaugos dienai
Literatūrinė popietė „Sudie, šalele kompleksinis
mylima“, skirta vaikams Gedulo ir
vilties dienai (svečiuosis Sibiro
tremtinė G. Dzimidavičienė)

Balceriškių filialas 2017-03-16

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

Balceriškių filialas 2017-03-22
Balceriškių filialas 2017-04-03

Balceriškių filialas 2017-04-07
Balceriškių filialas 2017-04-14
Balceriškių filialas 2017-04-21
Balceriškių filialas 2017-05-02
Balceriškių filialas 2017-05-05
Balceriškių filialas 2017-05-16

Balceriškių filialas 2017-05-31

Balceriškių filialas 2017-06-01
Balceriškių filialas 2017-06-05
Balceriškių filialas 2017-06-14

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Renginys vaikams ir jaunimui
kompleksinis
„Kvaišalai“, skirtas Tarptautinei
kovos su narkomanija dienai
(dalyvaus med. slaugytoja p. R.
Malinauskienė)
Literatūrinė paroda „Valstybė“,
vaizdinis
Valstybės (Mindaugo karūnavimo)
dienai
Renginys vaikams „Baltijos
kompleksinis
kelias“, skirtas Juodojo kaspino ir
Baltijos kelio dienai
Literatūrinė popietė vaikams
žodinis
„Moki žodį – žinai kelią“, skirta
Mokslo ir žinių dienai
Literatūrinis vakaras „Aš –
žodinis
beržas“, skirtas poeto P. Širvio
kūrybai
Literatūrinė popietė vaikams
žodinis
„Baltas vėjas“, skirta rašytojo V.
Bubnio 85-osioms gimimo
metinėms
Renginys „Lietuviškas žodis“,
kompleksinis
skirtas vaikams Europos kalbų
dienai
Renginys „Mano pirmasis
kompleksinis
mokytojas“, skirtas vaikams
Tarptautinei mokytojų dienai
Literatūrinė popietė vaikams
žodinis
„Bobulės vargai“,skirta rašytojo
V. Krėvės 135-osioms gimimo
metinėms
Renginys „Užmigo žemė“, skirta kompleksinis
poeto Maironio 155-osioms
gimimo metinėms
Renginys vaikams „Sveikas
kompleksinis
maistas – sveikas aš“, Sveikos
mitybos dienai
Renginys vaikams „Nupinkim
kompleksinis
gerumo vainiką“, skirtas Advento
laikui
Paroda „Pozicija. Nuomonės“,
vaizdinis
skirta Tarptautinei žmogaus teisių
dienai
Literatūrinė popietė vaikams
žodinis
„Visatos Kūrėjas“, skirta šventų
Kalėdų laikui

Balceriškių filialas 2017-06-26

Renginys vaikams „Ir šviesa, ir
tiesa“, skirtas poeto, prozininko,

Balceriškių filialas 2017-12-29

kompleksinis

Balceriškių filialas 2017-07-05
Balceriškių filialas 2017-08-23
Balceriškių filialas 2017-09-01
Balceriškių filialas 2017-09-06
Balceriškių filialas 2017-09-11

Balceriškių filialas 2017-09-26
Balceriškių filialas 2017-10-05
Balceriškių filialas 2017-10-19

Balceriškių filialas 2017-11-02
Balceriškių filialas 2017-11-08
Balceriškių filialas 2017-11-30
Balceriškių filialas 2017-12-08
Balceriškių filialas 2017-12-22

gydytojo V. Kudirkos 159-osioms
gimimo metinėms
Parengė vyresnioji bibliotekininkė Janina Kandratavičienė

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Beižionių filialo
2017-ųjų metų renginių planas
Eil. Renginio pavadinimas
Nr.
1.
Lit. paroda „Vytautui Račickui –
65”.

Renginio
forma
vaizdinis

Renginio vieta

2.

Lit. paroda „Laisvės gynėjų
diena”, skirta Sausio 13-ajai
paminėti

vaizdinis

Beižionių
daugiafunkcis
skyrius

2017-01-13

3.

Lit. paroda „J. Kunčinas – poetas, vaizdinis
prozininkas, eseistas, vertėjas“,
skirta J. Kunčino 70-osioms
gimimo metinėms paminėti
Lit. paroda „O norisi dar daug
vaizdinis
atlikti...“, skirta I. Simonaitytės
120-osioms gimimo metinėms
paminėti
Lit. paroda „Bernardui
kompleksinis
Brazdžioniui – 110“, skirta B.
Brazdžionio 110-osioms metinėms
paminėti. Eilių skaitymas
Lit. paroda „A. Zurba –
vaizdinis
prozininkas, vaikų literatūros
kūrėjas“, skirta 75-osioms gimimo
metinėms paminėti
Lit. paroda, skirta Lietuvos
vaizdinis
valstybės atkūrimo dienai
paminėti

Beižionių filialas

2017-01-13

Beižionių filialas

2017-01-23

Beižionių filialas

2017-02-02

Beižionių filialas

2017-02-08

Beižionių filialas

2017-02-15

8.

Lit. paroda, skirta Kaziuko šventei kompleksinis
– „Lietuvos tautodailininkai,
amatininkai“. Mugė.

Beižionių
daugiafunkcis
skyrius

2017-03-03

9.

Lit. paroda, skirta Marijos
Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos
140-osioms gimimo metinėms
paminėti
Minėjimas, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti.

vaizdinis

Beižionių filialas

2017-03-08

žodinis

Beižionių
daugiafunkcis
skyrius

2017-03-09

4.

5.

6.

7.

10.

Beižionių filialas

Renginio
data
2017-01-02

Lit. paroda „Nusipirkęs bilietą ir kompleksinis
užsivertęs ant pečių savo maišelį
su knygomis...“, skirta Knygnešio
dienai paminėti. Ištraukų apie
knygnešius skaitymas
Lit. paroda, skirta Tarptautinei
kompleksinis
vaikų knygos dienai.
Vaikų rašytojo Antano Giedriaus
125-ųjų gimimo metinių
paminėjimas
Lit. paroda, skirta Antano
vaizdinis
Žukausko-Vienuolio 135-osioms
gimimo metinėms paminėti

Beižionių filialas

2017-03-16

Beižionių filialas

2017-04-04

Beižionių filialas

2017-04-07

14.

Piešinių paroda „Mano margutis – vaizdinis
gražiausias“

Beižionių filialas

2017-04-18

15.

Garsinis eilėraščių skaitymas
„Tau, mano mamyte!“

Beižionių
daugiafunkcis
skyrius

2017-05-05

16.

Lit. paroda, skirta Jono Avyžiaus vaizdinis
95-osioms gimimo metinėms
paminėti

Beižionių filialas

2017-05-16

17.

Piešinių paroda „Iki susitikimo
rugsėjo mėnesį“. Gražiausios
knygutės garsinis skaitymas

kompleksinis

Beižionių filialas

2017-05-30

18.

Lit. paroda „Leiskit į tėvynę“,
kompleksinis
skirta Gedulo ir vilties dienai
paminėti. Susitikimas su buvusiais
tremtiniais
Nuotraukų paroda „Vasaros
vaizdinis
gėlelė“, skirta Rasos dienai

Beižionių filialas

2017-06-14

Beižionių filialas

2017-06-23

Lit. paroda „A. Diuma – 215“,
vaizdinis
skirta rašytojo A. Diuma 215osioms gimimo metinėms
paminėti
Lit. paroda, skirta Vytauto Bubnio vaizdinis
85-osioms gimimo metinėms
paminėti

Beižionių filialas

2017-07-24

Beižionių filialas

2017-09-09

Lit. paroda, skirta Sofijos
vaizdinis
Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės
(Lazdynų Pėlėdos) 150-osioms
gimimo metinėms paminėti
Lit. paroda, skirta rudens derliaus kompleksinis
šventei. Mugė.

Beižionių filialas

2017-09-28

Beižionių kaimas

2017-10-15

11.

12.

13.

19.

20.

21.

22.

23.

žodinis

Lit. paroda, skirta Vinco Krėvės kompleksinis
Mickevičiaus 135-osioms gimimo
metinėms paminėti.
Garsinis kūrinių skaitymas.
Garsinis eilių skaitymas
žodinis
„Prisimenant išėjusius anapilin“

Beižionių filialas

2017-10-19

Beižionių filialas

2017-10-31

Beižionių filialas

2017-11-02

27.

Lit. paroda, skirta Jono Mačiulio- kompleksinis
Maironio 155-osioms gimimo
metinėms paminėti.
Garsiniai kūrinių skaitymai.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. kompleksinis

2017-11-13
– 11-19

28.

Karpinių paroda

Beižionių filialas
Beižionių
daugiafunkcis
skyrius
Beižionių filialas

24.

25.

26.

vaizdinis

2017-12-20

Parengė bibliotekininkė Birutė Brazinskienė

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Jagėlonių filialo
2017-ųjų metų renginių planas
Renginio pavadinimas
Renginio
Renginio vieta
forma
Lit. paroda „Laisvės gynėjų
vaizdinis
Jagėlonių filialas
diena”
Lit. popietė ,,A. J. Greimui –
žodinis
Jagėlonių filialas
100 metų”
Filmo ,,Lietuvos valstybės
vaizdinis
Jagėlonių filialas
atkūrimo diena” peržiūra

Renginio
data
2017-01-13
2017-01-27
2017-02-16

4.

Filmo ,,Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
diena” peržiūra ir paroda

kompleksinis

Jagėlonių filialas

2017-03-11

5.

Lit. paroda ,,Jie nunešė
Lietuvišką žodį”, skirta
Knygnešio dienai
Lit. popietė ,,Pasakų šalis”.
Garsinis pasakų skaitymas
pradinių klasių vaikams
Filmo ,,Europos diena”
peržiūra
Lit. paroda „Danutei BrazyteiBindokienei – 85 metai”
Lit. Popietė, skirta Pasaulinei
aplinkos apsaugos dienai
Lit. Paroda, skirta Tarptautinei

vaizdinis

Jagėlonių filialas

2017-03-16

žodinis

Jagėlonių filialas

2017-04-28

vaizdinis

Jagėlonių filialas

2017-05-09

vaizdinis

Jagėlonių filialas

2017-05-14

žodinis

Jagėlonių filialas

2017-06-05

vaizdinis

Jagėlonių filialas

2017-07-01

6.

7.
8.
9.
10.

architektų dienai
11.
„Lietuvos Mindaugo
žodinis
karūnavimo diena” (trumpas
pasakojimas apie Mindaugo
karūnavimą)
12.
Lit. paroda ,,Pažinkime gimtajį vaizdinis
kraštą”
13.
Lit. paroda, skirta Tarptautinei vaizdinis
jaunimo dienai
14.
Lit. popietė ,,Vytautui Bubniui žodinis
– 85metai”
15.
Lit. paroda, skirta Tarptautinei vaizdinis
muzikos dienai
16.
Lit. popietė ,,Vincui Krėvei –
kompleksinis
135 metai”
17.
Renginys, skirtasVytautui
žodinis
Didžiajam
18.
Lit. popietė, skirta Tarptautinei žodinis
tolerancijos dienai
19.
Lit. paroda ,,Mano draugas –
vaizdinis
internetas”
20.
Lit. Paroda, skirta Tarptautinei vaizdinis
žmogaus teisių dienai
Parengė bibliotekininkas Rimvydas Naudžiūnas

Jagėlonių filialas

2017-07-06

Jagėlonių filialas

2017-08-04

Jagėlonių filialas

2017-08-12

Jagėlonių filialas

2017-09-09

Jagėlonių filialas

2017-10-01

Jagėlonių filialas

2017-10-19

Jagėlonių filialas

2017-10-27

Jagėlonių filialas

2017-11-16

Jagėlonių filialas

2017-11-24

Jagėlonių filialas

2017-12-10

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Gilučių filialo
2017-ųjų metų renginių planas
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Renginio pavadinimas

Žiemos poezijos ir naujamečių
sveikinimų popietė
„Vidurnakčio tyloj laukai
sustingo…”
Lit. paroda „Visai netyčia...“,
skirta rašytojo Vytauto
Račicko 65-osioms gimimo
metinėms (I-IV kl. mok.)
Lit. paroda „Laisvės gynėjų
diena su neužmirštuolių
žiedeliu”, skirta Sausio 13-ajai
paminėti
Lit. paroda „Mano niekas
neišgalvota...“, skirta rašytojos

Renginio
forma

Renginio vieta

Renginio
data

žodinis

Gilučių filialas

2017-01-03

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-01-04

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-01-12

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-01-20

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Ievos Simonaitytės 120osioms gimimo metinėms
Ištraukų iš Luiso Kerolio
knygos „Alisa stebuklų šalyje“
skaitymas, skirtas rašytojo
185-osioms gimimo metinėms
(I-IV kl. mok.)
Lit. paroda „Pagavęs saulės
juoką...“, skirta rašytojo
Algimanto Zurbos 75-osioms
gimimo metinėms
Lit. paroda „Kur paskutinis
žiedas žydi...“, skirta poeto
Bernardo Brazdžionio 110osioms gimimo metinėms
Lit paroda „Vasario 16-oji –
Lietuvos valstybės atkūrimo
diena“
Popietė „Gimtoji kalba –
žmogaus garbė” (I-IV kl.mok.)
Popietė „Su vieversiu
pavasaris jau ne už kalnų…”,
paminint Vieversio dieną (I-IV
kl. mok.)
Lit paroda „Pakeliaukime su
Karlu Majumi“, skirta Karlo
Majaus 175-osioms gimimo
metinėms (V-VIII kl. mok.)
Lit paroda „Dvasios keliu...“,
skirta Gavėnios pradžiai
Lit paroda „Čia laukuose auga
nesėjami akmenys...“, skirta
Vlado Dautarto 90-osioms
gimimo metinėms
Lit. paroda „Širdys pilnos
lietuviškų žodžių“, skirta
Knygnešio dienai paminėti
Popietė „Galėjau būti geresnis,
Žeme...“, skirta Žemės dienai
paminėti
Popietė „Poezija – tai sielos
kalba“, skirta Pasaulinei
poezijos dienai paminėti (VVIII kl.mok.)

žodinis

Gilučių filialas

2017-01-27

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-01-29

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-02-10

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-02-15

žodinis

Gilučių filialas

2017-02-21

žodinis

Gilučių filialas

2017-02-24

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-02-28

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-03-01

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-03-10

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-03-16

žodinis

Gilučių filialas

2017-03-21

žodinis

Gilučių filialas

2017-03-29

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Popietė „Kada raidelės
žodžiais tampa…”, skirta
Tarptautinei vaikų knygos
dienai paminėti
Lit paroda „Sveika mityba“,
skirta Pasaulinei sveikatos
dienai paminėti
Kūrybinės dirbtuvės.
Velykinių molinukų
gaminimas. Paroda „Marga
mirga tie margučiai...“ (I-IV
kl. mok.)
Vaikų Velykėlės „Per žolytę ar
per sniegą, mažas vežimukas
rieda...“
Lit. paroda „Vėl dangaus
skliautai šviesėja...“. Jurginės
– lietuviškos tradicijos ir
papročiai
Literatūrinis rytmetis
„Pasijuskime saulės dalele...“,
skirtas Saulės dienai. Piešinių
konkursas.
Lit. paroda „Tegu švies man
tavo veido spinduliai…”,
skirta Motinos dienai
Bibliografinė pamoka
„Susipažinkime – Europos
Sąjunga“, skirta Europos
dienai (I-V kl.mok.)
O. Mozūraitienės tapybos
darbų paroda „Eglių
simfonija“
Kūrybinės dirbtuvės.
Molinukų paroda „Mūsų
linksma ir išradinga šeima“,
skirta Tarptautinei šeimos
dienai
Lit. paroda „Kai lupi obuolio
žievelę...“, skirta rašytojo
Vytauto V. Landsbergio 55osioms gimimo metinėms
Popietė „Vabalėlių žalios

žodinis

Elektrėnų
pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius
Gilučių filialas

2017-04-04

kompleksinis

Elektrėnų
pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius

2017-04-11

kompleksinis

Gilučių kultūros
salė

2017-04-22

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-04-25

kompleksinis

2017-05-03

vaizdinis

Elektrėnų
pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius
Gilučių filialas

žodinis

Gilučių filialas

2017-05-05

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-05-10

kompleksinis

Elektrėnų
pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius

2017-05-16

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-05-25

žodinis

Elektrėnų

2017-05-31

vaizdinis

2017-04-07

2017-05-05

gaidos...“, skirta gamtos
pažinimui (I-VI kl.mok.)
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

Edukacinė pamoka „Gerumo
paukščiai“ lankstiniai iš
popieriaus, skirta Tarptautinei
vaikų gynimo dienai (I-IV kl.
mok.)
Lit. paroda „Lai darbščios
rankos gėrį sėja“, skirta Tėvo
dienai
Bibliografinė pamoka „Nuo
žemės delno kyla žalias
daigas“, skirta Pasaulinei
aplinkos apsaugos dienai (VVIII kl. mok.)
Popietė „Sakmių šnabždesiai“,
skirta rašytojo Gustavo Švabo
225-osioms gimimo metinėms
Popietė „Kažkur ramiai ir
tyliai paparčio žiedas žydi...“,
skirta Joninių dienai
Edukacinė pamokėlė
„Mandalos piešimo technika“,
skirta vaikams

kompleksinis

pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius
Elektrėnų
pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-06-03

žodinis

Gilučių filialas

2017-06-06

žodinis

Gilučių filialas

2017-06-20

žodinis

Gilučių filialas

2017-06-23

kompleksinis

2017-07-04

Bibliografinė pamoka
„Žalgirio mūšis“, skirta
Žalgirio mūšio dienai (V-VIII
kl.mok.)
Edukacinė pamoka „Duonutės
kelias“, skirta lietuvių
tradicijoms (V-VIII kl.mok.)
Dainoros Januškienės karpinių
paroda „Laikas sau“
Lit. paroda „Ir prieš tūkstantį
žiemų, vedė takas iš namų“,
skirta Meilės M.
Kudarauskaitės 85-osioms
gimimo metinėms
Viktorina „Skaitai knygas –
kaupi žinias“, skirta I-IV kl.
mok.

žodinis

Elektrėnų
pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius
Gilučių filialas

kompleksinis

Gilučių filialas

2017-07-28

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-08-10

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-08-17

žodinis

Elektrėnų
pradinės
mokyklos Gilučių

2017-09-05

2017-06-02

2017-07-14

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.
51.

Lit. paroda „Su paslaptinga
galia...“, skirta Vytauto
Bubnio 85-osioms gimimo
metinėms
Pasakų kūrimo virtuvėlė
„Pasidaryk pats“ vaikų
literatūros svetainėje
„Bumbambilijos pasakos“
http://bumbam.weebly.com/
Lit. paroda „Lietuviška kalba
širdyse gyva...“, skirta
Lietuvių kalbos kultūros
metams paminėti
Edukacinė pamoka „Tautinės
juostos kelias“, skirta V-VIII
kl. mok..

vaizdinis

skyrius
Gilučių filialas

kompleksinis

Gilučių filialas

2017-09-19

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-09-21

kompleksinis

2017-09-28

Susitikimas su Gilučių krašto
auksarankėmis. Rankdarbių
paroda, skirta Tarptautinei
pagyvenusių žmonių dienai
Kompiuterinio raštingumo
mokymai vaikams

kompleksinis

Elektrėnų
pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius
Gilučių filialas

žodinis

Gilučių filialas

2017-10-17

Lit. paroda „Aš norėčiau
prikelti...“, skirta poeto Jono
Mačiulio 155-osioms gimimo
metinėms
Popietė „Rudenėlis atkeliavo
takučiu, o medeliams svyra
šakos nuo saldžiausių
obuolių“, skirta Europos
sveikos mitybos dienai (I-IV
kl. mok.)
Akcija „Pasivaikščiokim po
tolerancijos skėčiu“, skirta
Tarptautinei tolerancijos
dienai
Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei skirti renginiai
Adventiniai skaitymai
Edukacinė pamoka „Laukiu

vaizdinis

Gilučių filialas

2017-10-20

žodinis

Elektrėnų
pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius

2017-11-08

žodinis

2017-11-06

kompleksinis

Elektrėnų
pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius
Gilučių filialas

žodinis
kompleksinis

Gilučių filialas
Gilučių filialas

2017-11-30
2017-12-12

2017-09-12

2017-10-03

lapkritis

laukiu dovanų“ keramikinių
dovanų gaminimas
Tautinių juostų audimas

Gilučių filialas
Projektinė
veikla
Parengė vyresnioji bibliotekininkė Veronika Tamošiūnienė
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Kazokiškių filialo
2017-ųjų metų renginių planas
52.

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Renginio pavadinimas
Lit paroda „Sausio 13-oji
gyva mūsų atminty“, skirta
Laisvės gynėjų dienai
Lit. paroda „Ieva Simonaitytė
– Mažosios Lietuvos
metraštininkė“, skirta
rašytojos 120-sioms gimimo
metinėms.
Lit. paroda „Mūsų vardas –
Lietuva“, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai
Popietė „Žiema, žiema, bėk
iš kiemo“, skirta Užgavėnių
papročiams.
Rankdarbių paroda „Šv.
Kazimieras – pavasario
šauklys“
Lit. paroda ,,A. J. Greimo
100-osios gimimo metinės“,
skirta Algirdo Julius Greimo
metams
Viktorina „Ką žinau apie
Lietuvą“, skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
dienai
Popietė „Poezija – sielos
atgaiva“, skirta Pasaulinei
poezijos dienai
Nacionalinė bibliotekų
savaitė
„Jau pražydo sodai“.
Edukacinė išvyka į botanikos
sodą
Popietė „Iš močiutės
skrynios“, skirta Tautinio
kostiumo metams
Lit. paroda „Geltona. Žalia.
Raudona“, skirta Valstybės

Sausisgruodis

Renginio
forma
vaizdinis

Renginio
vieta
Kazokiškių
filialas

Renginio
data
2017-01-12

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2017-01-25

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2017-02-12

žodinis

Kazokiškių
filialas

2017-02-28

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2017-03-03

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2017-03-06

žodinis

Kazokiškių
filialas

2017-03-10

kompleksinis

Kazokiškių
filialas

2017-03-21

kompleksinis

Kazokiškių
filialas
Botanikos sodas

2017-04-2025
2017-05

kompleksinis

Kazokiškių
filialas

2017-06-21

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2017-07-04

kompleksinis

13.

14.

15.
16.

17.

18.

dienai
Popietė „Rudens gėrybių
kraitė“

žodinis

Kazokiškių
filialas

2017-09-27

Lit. paroda „Vincui Krėvei
Mickevičiaus 135-osios
gimimo metinės“
„Kazokiškių bibliotekai – 70“

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2017-10-10

kompleksinis

2017-10

Popietė „Aš dievo įkvėptas
giedot, su lyra giesmes pint“,
skirta Maironio 155-osioms
gimimo metinėms
Popietė „Prie advento
vainiko“

kompleksinis

Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas

žodinis

Kazokiškių
filialas

2017-12-12

Lit. paroda „Naujos knygos“

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2017
Kas mėn.

žodinis

Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas

2017-01-12

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2017-03-16

žodinis

Kazikiškių
filialas

2017-03-20

kompleksinis

Kazokiškių
filialas

2017-04-0307

žodinis

Kazokiškių
filialas

2017-04-21

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2017-05-03

žodinis

Kazokiškių
filialas

2017-05-08

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2017-05-09

vaizdinis

Kazokiškių

2017-06-14

2017-11-02

RENGINIAI VAIKAMS
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Rytmetis „Sausio 13-oji“,
skirtas Laisvės gynėjų dienai
Lit. paroda „Šimtą metų aš
gyvensiu“, skirta Bernardo
Brazdžionio 110-osioms
gimimo metinėms.
Lit. paroda „Lietuviško
žodžio nešėjai“, skirta
Knygnešio dienai.
Viktorina „Mokausi Tave
mylėti, Žeme“, skirta Žemės
dienai
Vaikų knygos savaitė
„Sušildyk knygą savo
rankoje“
Popietė „Vėlykė atėjo pas
mu“, skirta vaikų velykėlių
papročiams.
Lit. paroda „Švelnios Tavo
rankos, motul“, skirta
Motinos dienai
Viktorina „Išmok rašyti
taisyklingai“, skirta Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos
dienai bei Lietuvių kalbos
kultūros metams.
Piešinių paroda „Mes –
europiečiai“, skirta Europos
dienai.
Lit. paroda „Ištremti

vaizdinis

2017-02-01

gyvenimai“, skirta
Okupacijos ir genocido
dienai.
29.
Popietė „Lietuva mano
žodinis
širdyje“, skirta Valstybės
dienai
30.
Lit. paroda „Vėl skamba
vaizdinis
varpelis“, skirta Mokslo ir
žinių dienai
31.
Šiaurės šalių bibliotekų
kompleksinis
savaitė
32.
Lit. paroda „Į nuotykių šalį“, kompleksinis
skirta Astrid Lindgren 110osioms gimimo metinėms.
Piešinių paroda
33.
Lit. paroda „Pravėrus pasakų kompleksinis
skrynią“, skirta Vilhelmo
Haufo 215-osioms gimimo
metinėms. Mokinių savo
kūrybos pasakų pristatymas
34.
Popietė „Supinkime advento
žodinis
vainiką“, skirta advento
papročiams.
Parengė vyresnioji bibliotekininkė Daiva Pileckienė

filialas
Kazokiškių
filialas

2017-07-03

Kazokiškių
filialas

2017-09- 01

Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas

2017-11

Kazokiškių
filialas

2017-11-29

Kazokiškių
filialas

2017-12-13

2017-11-13

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Kietaviškių filialo
2017-ųjų metų renginių planas

1.

2.

3.

4.

Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio vieta

Numatoma
data

Lit. paroda „Knygelės gimę iš
širdies“, skirta vaikų rašytojo
Vytauto Račicko 65-ajam
jubiliejui
Akcija „Atminimo švieselės
languose“. Lit. paroda
„Laisvės kelias“
Lit. paroda „Unikali
Klaipėdos krašto rašytoja“,
skirta Ievos Simonaitytės
120-osioms gimimo
metinėms
Lit. paroda „Torontas gerai,
bet širdy Kareivonių
kaimas...“, skirta kraštiečio,
išeivijos rašytojo Juozo
Kralikausko 10-osioms

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2017-01-02

kompleksinis

Kietaviškių
filialas

2017-01-13

Kietaviškių
filialas

vaizdinis

2017-01-17
Kietaviškių
filialas

vaizdinis

2017-01-23

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

mirties metinėms
Moterų klubo popietė
„Kareivonių piliakalnio
legendos“
Lit. paroda „Tautos šaukliui
atminti“, skirta poeto
Bernardo Brazdžionio 110osioms gimimo metinėms
Vaikų kūrybinių darbelių
paroda-konkursas „Mano
Lietuva“
Popietė vaikams „Graži
kalbos gaida“, skirta
Tarptautinei gimtosios kalbos
dienai
Lit. paroda „Kietaviškių
šviesuolių veikla XX a.
pradžioje“, skirta švietėjo,
kunigo K. Čepano 160osioms ir knygnešio M.
Grybausko 145-osioms
gimimo metinėms
Moterų klubo popietė
„Liaudiškų dainų pynė
elektroninėje erdvėje“
Popietė vaikams Žemės
dienai „Vanduo: vartok ir
saugok“. Piešinių paroda
„Žemės spalvos“
Garsinis skaitymas ir lit.
paroda „Lietuviškų pasakų
kraitelė“, skirta Tarptautinei
vaikiškos knygos dienai
„Jausmai ir įkvėpimas
dovanojo brandžius kūrinius“,
skirta rašytojo Antano
Vienuolio 135-osioms
gimimo metinėms
Popietė vaikams
„Atrakinkime žemės vartus“,
skirta Atvelykiui ir
Jurginėms.
Nacionalinės bibliotekos
savaitės renginiai vaikams:
Lit. paroda „Paimk knygą –
atrasi pasaulį“. Kūrybinės
dirbtuvėlės: „Skirtukai
knygoms“, „Lėlės iš
modelino“. Akcija „Padėkime
knygelėms pasveikti“

žodinis

Kietaviškių
filialas
Kietaviškių
filialas

vaizdinis

2017-02-03

2017-02-09
Kietaviškių
kultūros namai

kompleksinis

2017-02-15
Kietaviškių
filialas

žodinis
vaizdinis

2017-02-21

Kietaviškių
filialas

2017-03-15

žodinis

Kietaviškių
filialas

2017-03-17

kompleksinis

Kietaviškių
filialas

2017-03-20

kompleksinis

Kietaviškių
filialas

2017-04-03

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2017-04-07

kompleksinis

Kietaviškių
kultūros namai

2017-04-21

kompleksinis

Kietaviškių
pagr. m-la

2017-04-26

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
30.
31.

32.

Lit. paroda „Žodžio laisvė“,
skirta Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dienai
Bibliografinė apžvalga
„Europos šalys iš arčiau“
Lit. paroda „Lietuva –
prieškaryje, pokaryje ir po
atgimimo“, skirta rašytojo
Jono Avyžiaus 95-osioms
gimimo metinėms
Knygelių ir vaikų kūrybinių
darbelių paroda „Šeima – tai
meilės mokykla“
„Išradingasis knygų, dainų
autorius ir atlikėjas“, skirta
vaikų literatūros ir dainų
kūrėjo, kino ir teatro
režisieriaus Vytauto V.
Landsbergio 55-ajam
jubiliejui
Muzikinė valandėlė ir vaikų
piešiniai ant asfalto „Mano
svajonių pasaulis“
Lit. paroda „Kietaviškių
krašto tremtiniai“
„Jautriai pasibeldęs į jaunų
žmonių širdis...“, skirta Kovo
11-osios signataro, rašytojo
Kazio Sajos 85-osioms
gimimo metinėms
Garsinis skaitymas iš rašytojo
Vytauto V. Landsbergio
knygelių.
Lit. paroda „Mindaugo
Lietuva“, skirta Karaliaus
Mindaugo karūnavimo dienai
Popietė vaikams „Nauja.
Įdomu. Gražu“

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2017-05-05

žodinis

Kietaviškių
filialas
Kietaviškių
filialas

2017-05-09

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2017-05-17

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2017-05-25

kompleksinis

Prie Kietaviškių
kultūros namų

2017-06-01

vaizdinis

Kietaviškių
filialas
Kietaviškių
filialas

2017-06-12

žodinis

Gamtoje prie
bibliotekos

2017-06-29

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2017-07-04

žodinis

Gamtoje prie
bibliotekos

2017-07-14

Moterų klubo popietė
„Netradicinė medicina“
Lit. paroda „Dievo
pašauktieji“
Kūrybinės dirbtuvėlės
„Rudens simfonija iš lapų“
Popietė „Minčių aruodai
netelpa širdy“. Paroda
„Tautinis kostiumas“
Lit. paroda vaikams
„Internetas ir jo galimybės“

žodinis

Kietaviškių
filialas
Kietaviškių
filialas
Kietaviškių
filialas
Kietaviškių
filialas

2017-07-27

vaizdinis

vaizdinis

vaizdinis
kompleksinis
kompleksinis

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2017-05-16

2017-06-27

2017-09-12
2017-09-29
2017-10-20

2017-10-25

33.

34

35.

36.

Moterų klubo popietė
„Įmintos pėdos“, skirta
mirusiems kraštiečiams,
literatams
Kūrybinis užsiėmimas
vaikams: Šiaurės šalys ir jų
vėliavos
Garsinis H.K. Anderseno
pasakų skaitymas ir
animacinių filmukų peržiūra
Lit. paroda „Adventas –
laukimo metas“

žodinis

Kietaviškių
filialas

2017-11-03

vaizdinis

Kietaviškių pagr.
m-la

2017-11-15

žodinis

Kietaviškių
filialas

2017-11-17

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2017-11-27

Kietaviškių
filialas

2017-12-06

Kietaviškių
kultūros namai
Kietaviškių
filialas
Kietaviškių
filialas

2017-12-08

37.

Garsinis skaitymas vaikams
iš O. R. Šakienės knygos
žodinis
„Buvom“, iš žiemos ciklo
apie advento papročius
38.
Adventinė valandėlė „Po
žodinis
angelo sparnu“
39.
Paroda vaikams „Šventinis
vaizdinis
Kalėdų džiugesys“
40.
Lit. paroda „Nuo šv. Kalėdų
vaizdinis
iki Užgavėnių“
Parengė vyresnioji bibliotekininkė Janina Černiauskienė

2017-12-14
2017-12-18

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Pakalniškių filialo
2017-ųjų metų renginių planas
Eil.
Renginio pavadinimas
Renginio
Nr.
forma
1.
Lit. popietė „Vytauto Račicko žodinis
kūrybos pasaulyje“, skirta
Vytauto Račicko 65-osioms
gimimo metinėms
2.
Lit. paroda „Vardai, įrašyti
vaizdinis
tautos atmintyje”, skirta Sausio
13-ajai paminėti
3.

4.

Lit. paroda „Ievai Simonaitytei vaizdinis
– 120“, skirta Ievos
Simonaitytės 120-osioms
gimimo metinėms
Lit. popietė „Praverkime duris į žodinis
knygų pasaulį”, skirta Bernardo
Brazdžionio 110-osioms
gimimo metinėms

Renginio vieta

Renginio
data
Pakalniškių filialas 2017-01-05

Pakalniškių filialas 2017-01-13

Pakalniškių filialas 2017-01-23

Pakalniškių filialas 2017-02-13

Lit. popietė „Tėvynės kalbą aš kompleksinis
girdžiu“, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai
paminėti
Lit. popietė „Kovo 11-oji –
vaizdinis
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo diena.“ „1990 kovo
11 Lietuvos pasirinkimas:
nepriklausomybė“
dokumentinio filmo peržiūra ir
aptarimas, skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti
Lit. popietė „Nesunaikinta
žodinis
gimtojo žodžio galia“, skirta
Knygnešio dienai paminėti

Pakalniškių filialas 2017-02-20

Lit. paroda „Paklaidžiokime po vaizdinis
vaikų knygų pasaulį“, skirta
paminėti Tarptautinę vaikų
knygos dieną
Renginiai skirti Nacionalinei kompleksinis
bibliotekų savaitei

Pakalniškių filialas 2017-04-04

10.

Edukacinė popietė „Per pievas, kompleksinis
per laukus Velykos kiaušinių
raštuose atrieda“

Pakalniškių filialas 2017-04-14

11.

Lit. paroda „Gimtasis žodis
vaizdinis
lūposna įdėtas”, skirta Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos
dienai paminėti
Lit. popietė „Poezijos
kompleksinis
pavasarėlis“ (Vytauto V.
Landsbergio kūrybos
skaitymas), skirta Vytauto V.
Landsbergio 55-osioms gimimo
metinėms paminėti
Lit. paroda „Kelias į
vaizdinis
nežinomybę...“, skirta Gedulo ir
vilties dienai paminėti

Pakalniškių filialas 2017-05-09

14.

Edukacinė popietė „Joninių
kompleksinis
šviesa“, skirta Joninėms (Rasos
šventei) paminėti

Pakalniškių filialas 2017-06

15.

Lit. paroda „Vienintėlis
Lietuvos karalius“, skirta
Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo dienai

Pakalniškių filialas 2017-07-05

5.

6.

7.

8.

9.

12.

13.

vaizdinis

Pakalniškių filialas 2017-03-10

Pakalniškių filialas 2017-03-20

Pakalniškių filialas 2017-04

Pakalniškių filialas 2017-05-25

Pakalniškių filialas 2017-06-14

Edukacinė popietė „Tradicijos kompleksinis
ir prietarai: ką kiekvienas turi
žinoti apie Žolinę?”, skirta
Žolinei
Lit. popietė „Piliakalnių
žodinis
legendos Elektrėnų
savivaldybėje“, skirta
Piliakalnių metams
Lit. popietė „Rugsėjo 1-oji...“, žodinis
skirta Mokslo ir žinių dienai
paminėti

Pakalniškių filialas 2017-08-14

19.

Lit. paroda „Kalba sujungia
vaizdinis
žemynus“, skirta Europos kalbų
dienai paminėti

Pakalniškių filialas 2017-09-26

20.

Lit. popietė ir paroda „Maironis kompleksinis
– lietuvių tautos dainius“, skirta
J. Maironio 155-osioms
gimimo metinėms paminėti
Lit. paroda „Sveikas gyvenimo vaizdinis
būdas“, skirta Europos sveikos
mitybos dienai paminėti

Pakalniškių filialas 2017-10-25

Lit. popietė ir paroda
„Užburiantys nuotykiai
keliaujant po Šiaurės šalis”,
skirta Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei
Lit. paroda „Apsidairyk...“,
skirta Tarptautinei žmonių su
negalia dienai paminėti

kompleksinis

Pakalniškių filialas 2017-11

vaizdinis

Pakalniškių filialas 2017-12-04

16.

17.

18.

21.

22.

23.

24.

Lit. popietė „Žiemos sūkuryje“ kompleksinis

Pakalniškių filialas 2017-08-25

Pakalniškių filialas 2017-09-01

Pakalniškių filialas 2017-11-07

Pakalniškių filialas 2017-12-15

Parengė bibliotekininkė Dovilė Vilkauskaitė
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Pastrėvio filialo
2017-ųjų metų renginių planas
Eil.
Renginio pavadinimas
Renginio
Nr.
forma
1.
„Mano vaikystė buvo didelė ir vaizdinis
įspūdinga“, skirta prozininko,
redaktoriaus, vaikų rašytojo
Vytauto Račicko 65-osioms
gimimo metinėms
2.
Kraštotyros paroda „Neprarasti vaizdinis
gyvenimo džiaugsmo, vilties ir

Renginio vieta
Pastrėvio filialas

Renginio
data
2017-01-02

Pastrėvio filialas

2017-01-09

3.

4.

tikėjimo“, skirta pastrėvietės,
etnografinio ansamblio
„Vuolasta“ įkūrėjos ir vadovės,
kraštotyrininkės Laimos
Tidikienės 80-osioms gimimo
metinėms
Lit. paroda „Atmintis gyva, nes kompleksinis
liudija“, skirta Sausio 13-ąjai
paminėti. Neužmirštuolių
prisegimas lankytojams
Lit. paroda „Ievai Simonaitytei- vaizdinis
120“

Pastrėvio filialas

2017-01-13

Pastrėvio filialas

2017-01-23

5.

Lit. paroda „Sveikatai ir
grožiu“, skirta vasariui –
svekatingumo mėnesiui

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2017-02-06

6.

žodinis
Popietė„Sveikame kūne –
sveika siela“, dalyvauja
Elektrėnų visuomenės sveikatos
biuro nariai
Lit. paroda „Vaikų literatūros vaizdinis
kūrėjui Čarlui Dikensui – 20“

Pastrėvio filialas

2017-02-08

Pastrėvio filialsas

2017m.
vasario mėn.

8.

Lit. paroda „Kaziui Bradūnui– vaizdinis
100“

Pastrėvio filialas

2017-02-09

9.

Lit. paroda „Prozininkas, vaikų vaizdinis
literatūros kūrėjas Algimantas
Zurba“ (75 m.)

Pastrėvio filialas

2017m.
vasario mėn.

10.

Poezijos popietė skaitant
žodinis
Bernardo Brazdžionio kūrybą,
skirta poeto 110-osioms
gimimo metinėms
vaizdinis
Lit. paroda „Knygnešiai –
lietuviškos spaudos simbolis“

Pastrėvio filialas

2017m.
vasario mėn.

Pastrėvio filialas

2017-03-13

Pastrėvio filialas

2017-04-03

7.

11.

žodinis

12.

Popietė „Savo pasaką
kuriu“, skirta Tarptautinei
vaikų knygos dienai

13.

Nacionalinė bibliotekų savaitė kompleksinis

Pastrėvio filialas

2017m.
balandžio
mėn.

14.

Lit. paroda „Šventų Velykų
akcentėliai“

Pastrėvio filialas

2017-04-12

vaizdinis

15.

Lit. paroda „Mama yra vaiko
angelas žemėje“, skirta
Motinos dienai.

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2017-05-03

16.

Tautodailininkių Angelės
vaizdinis
Gliaudelienės ir Bronės
Cibulskienės darbų
paroda„Rankdarbiai širdžiai
pamaloninti“, skirta 2017-iems
– Tautinio kostiumo metams
Viktorina
žodinis
„Aš ir Europos Sąjunga“, skirta
Europos dienai

Pastrėvio filialas

2017m.
gegužės mėn.

Pastrėvio filialas

2017-05-02

18.

Lit. paroda „Jonui Avyžiui –
95“

Pasrėvio filialas

2017m.
gegužės mėn.

19.

Lit. paroda, popietė, CD įrašų kompleksinis
perklausa, garsiniai skaitymai
„Aš nežinau kodėl“, skirta
vaikų literatūros kūrėjo, kino ir
teatro režisieriaus Vytauto V.
Landsbergio 55-osioms
metinėms
Popietė „Vaikystė – gražiausia kompleksinis
pasaka“, skirta Tarptautinei
vaikų gynimo dienai

Pastrėvio filialas

2017m.
gegužėsbirželio mėn.

Pastrėvio filialas

2017-06-01

vaizdinis
Lit. paroda „Po pievas
vaikščiojau, žolynėlius
rankiojau“, 𝑠kirta Pasaulinei
aplinkos apsaugos dienai
Lit. paroda„Vytautui Bubniui – vaizdinis
85“

Pastrėvio filialas

2017-06-06

Pastrėvio filialas

2017-09-09

17.

20.

21.

22.

vaidinis

23.

Garsiniai skaitymai
netradicinėse erdvėse „Nei
dienelės be knygelės“

žodinis

Pastrėvio filialas

2017m.
rugsėjo mėn.

24.

Lit.paroda „Mokytojas – tai
minčių lietus“, skirta
Tarptautinei mokytojų dienai

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2017-10-02

25.

Fotografijos
paroda „Maironiui–155“

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2017-10-18

26.

kompleksinis
Almanacho „Širdžių
lieptai“ pristatymas. Popietė
su Elektrėnų sav. literatų klubo
„Strėva“ nariais

Pastrėvio filialas

2017m.
spalio mėn.

27.

Kraštotyros paroda „Pastrėvio vaizdinis
bibliotekai – 65“

Pastrėvio filialas

28.

Lit. paroda „Pabūkime su tais, vaizdinis
kurių nėra“, skirta Vėlinėms

Pastrėvio filialas

29.

Šventė „Pastrėvio bibliotekai – kompleksinis
65“

Pastrėvio filialas

2017m.
lapkričio
mėn.

30.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė kompleksinis

Pastrėvio filialas

2017m.
lapkričio
mėn.

31

Lit. paroda „Poetas, vaikų
rašytojas Vilhelmas Haufas“
(215 m.)

Pastrėvio filialas

2017-12-01

32.

Garsiniai skaitymai „Stebuklin žodinis
ga pasakų šalis“

Pastrėvio filialas

2017m.
gruodžio
mėn.27-29d.

33.

Lit. ir spaudinių
paroda „Šventinės idėjos jūsų
namams“

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2017-12-11

34.

Kraštotyros paroda „Mes čia
gyvename“

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2017m.
eigoje

vaizdinis
Pastrėvio filialas
Lit. paroda„Elektrėnų
savivaldybės literatų kūryba“,
2017-iems Lietuvių kalbos
kultūros metams
36.
2017-iems – Piliakalnių
vaizdinis
Pastrėvio filialas
metams – CD „Laiko vingiais“
peržiūra
Parengė vyresnioji bibliotekininkė Danutė Kananavičienė

2017m.
eigoje

vaizdinis

35.

2017m.
spaliogruodžio
mėn.
2017-10-23

2017m.
eigoje

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Semeliškių filialo
2017-ųjų metų renginių planas

Nr.

1.

1.

Renginio pavadinimas
Lit. paroda „Knygos
gimusios iš širdies“, skirta
Vytauto Račicko 65-mečiui

Renginio
forma
vaizdinis

Renginio vieta
Semeliškių
filialas

Renginio
data
2017-01-02

Semeliškių
filialas

2.

2.

Lit. paroda „Širdis visada
virpėdavo poezijos posmais“
skirta literatės V.
Kursevičienės 75-mečiui

3.

3.

Lit. paroda „Katekizmas –
pirmoji lietuviška knyga “

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2017-01-06

4.

4.

Lit. paroda „Sausio 13-oji
mūsų atmintyje“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2017-01-13

5.

5.

Lit. paroda „Metų knygos
rinkimai“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2017-01-16

6.

Lit. paroda „Negalima su
vėjais nedainuoti, negalima
su saule nežydėti“, skirta
Bernardo Brazdžionio 110osioms gimimo metinėms

7.

Lit. paroda „Blogiui visada
yra gėrio atsvara“, skirta
Algimanto Zurbos 75-mečiui

8.

Fotografijų paroda „Žuvyčių
piliakalnis“, skirta 2017-iems
– Piliakalnių metams

9.

Lit. paroda „Mūsų laisvė ir
vienybė“, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai

10.

6.

vaizdinis

2017-01-05

Semeliškių
filialas
vaizdinis

2017-02-02

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2017-02-06

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2017-02-13

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2017-02-15

10.

Lit. paroda „Gimtoji kalba –
vertybė“, skirta Tarptautinei
gimtosios kalbos dienai

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2017-02-21

11.

11.

„Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo diena“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2017-03-10

12.

12.

Lit. paroda „Knygnešio
kelias“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2017-03-16

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2017-03-20

7.

8.

9.

13.

14.

13.

14.

15.

15.

16.

16.

Lit. paroda „Žemė – sklidina
stebuklų ir džiaugsmų“, skirta
Žemės dienai paminėti
Lit. paroda „Siūlau
paskaityti“, skirta
Tarptautinei vaikų knygos
dienai
ir popietės su pradinukais
Lit. paroda „Antanas
Vienuolis – vienas didžiųjų
lietuvių rašytojų“
Paroda „Šv. Velykų
atvirukai“

Semeliškių
filialas
kompleksinis

vaizdinis
vaizdinis

Semeliškių
filialas
Semeliškių
filialas

2017-0330(31)

2017-04-07
2017-04-11

17.

17.

18.

18.

19.

19.

Nacionaline bibliotekų
savaitė (paroda ir popietė su
pradinukais)
Lit. paroda „Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos
diena“
Lit. paroda „Verta ir dėl
vieno vaiko rašyti knygą“,
skirta Vytauto V.
Landsbergio 55-mečiui
Bibliografinė apžvalga
„Lazdynų Pelėda – unikalus
reiškinys lietuvių literatūros
istorijoje“

20.

20.

21.

21.

Lit. paroda „Gedulo ir vilties
diena“

22.

kompleksinis

Semeliškių
filialas

vaizdinis

Semeliškių
filialas

vaizdinis

vaizdinis

Semeliškių
filialas
Semeliškių
filialas

2017-0425(28)
2017-05-04

2017-05-25

2017-06-01

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2017-06-14

22.

Paroda „Elektrėnų
savivaldybės viešajai
bibliotekai – 50“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2017-06-19

23.

23.

Lit. paroda „Mindaugas –
Lietuvos karalius“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2017-07-05

24.

24.

Lit. paroda „Rugpjūčio 23ioji – juodojo kaspino diena“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2017-08-23

25.

25.

26.

26.

27.

27.

28.

28.

29.

29.

30.

31.

30.

31.

Lit. paroda „Vytautui Bubniui
vaizdinis
– 85“
Bibliografinė apžvalga
„Prezidento Algirdo Mykolo
vaizdinis
Brazausko gyvenimo kelias“
Lit. paroda „Tai tarsi
dienoraščio rašymas, tarsi
vaidmuo...“, skirta
vaizdinis
Doloresos Kazragytės 75mečiui

Semeliškių
filialas
Semeliškių
filialas

Paroda „Tarptautinė
mokytojų diena“

Semeliškių
filialas

2017-10-03

Semeliškių
filialas

2017-10-17

Semeliškių
filialas

2017-11-02

vaizdinis

Lit. paroda „Vincas KrėvėMickevičius – lietuvių
vaizdinis
rašytojas, literatūros klasikas“
Lit. paroda „Maironis – tautos
dainius“, skirta poeto 155vaizdinis
osioms gimimo metinėms
Lit. paroda „Šiaurietiškos
knygelės“, skirta Šiaurės šalių
kompleksinis
bibliotekų savaitei.
Popietės su pradinukais

2017-09-06
2017-09-19

Semeliškių
filialas
2017-09-27

Semeliškių
filialas

2017 m.
lapkritis

32.
33.
34.

32.

Lit. paroda „ Rašytojai
Astridai Lindgren – 110“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

Semeliškių
Bibliografinė apžvalga
vaizdinis
filialas
„Tadui Ivanauskui – 135“
Paroda „Šv. Kalėdų
Semeliškių
34.
vaizdinis
atvirukas“
filialas
Parengė vyriausioji bibliotekininkė Virginija Venskutonienė
33.

2017-11-14
2017-12-13
2017-12-18

