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Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus renginių planas
Eil. Renginio pavadinimas
Nr.
1.
Lit. paroda „Lietuvos kelias laiko
tėkmėje“
(Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui)

Renginio
forma
vaizdinis

Renginio vieta

Renginio data

Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius

2018-01-02

Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Meno ir užsienio
kalbų skaitykla

2018-01-02

2018-01-02

2.

Lit. paroda ,,Į sveiką gyvenseną – su
Vydūno filosofija“ (Vydūno metams)

vaizdinis

3.

Lit. paroda ,,2018 metai – Europos
kultūros paveldo metai“

vaizdinis

4.

Lit. paroda ,,Trispalvių ugnyje prisikėlusi
Lietuva“ (Laisvės gynėjų dienai)

vaizdinis

5.

Lit. paroda ,,Ištikimybė žmogui ir sau
pačiam“ (V. Mykolaičiui-Putinui – 125
m.)

vaizdinis

6.

Lit. paroda ,,Poetas, rašytojas, žurnalistas
Rimvydas Stankevičius“

vaizdinis

7.

Animacinių filmų pristatymas ir peržiūra
,,Senoji animacija“
Mankšta-šokis (Vasaris – sveikos
gyvensenos mėnuo)
Lit. paroda „Amžinybės ir tobulumo
ilgesys“ (S. Gedai – 75 m.).

kompleksinis

Periodikos ir
interneto
skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Saviraiškos erdvė

kompleksinis

Saviraiškos erdvė

2018-02-01

vaizdinis

2018-02-01

10.

Lit. paroda ,,Knyga laukia jūsų
įvertinimo“
(2017 metų knygų rinkimai)

vaizdinis

11.

Lit. paroda ,,Kalba – brasta per laiko
upę“
(Tarptautinei gimtosios kalbos dienai)
Lit. paroda ,,Istoriją kuria žmonės“
(Lietuvos atkūrimo100-mečiui)

vaizdinis

Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Meno ir užsienio
kalbų skaitykla
Periodikos ir
interneto
skaitykla

2018-02-01

8.
9.

12.

vaizdinis

2018-01-02

2018-01-02

2018-01-02

2018-01-02

2018-02-01

2018-02-01

13.

Lit. paroda „Geros emocijos – geriausias
vaistas“ (Vasaris – sveikos gyvensenos
mėnuo)

vaizdinis

14.

Lit. paroda ,,Vasario 16-oji – laisvės ir
vienybės diena“
Lit. paroda ,,Humoristas, poetas
prozininkas, dramaturgas J. Erlickas“

vaizdinis

16.

Lit. paroda ,,Žodžiai sielai“ (Pasaulinei
poezijos dienai)

vaizdinis

17.

Lit. paroda ,,Lietuviško žodžio
skleidėjai“ (Knygnešiams)
Lit. paroda ,,Tikėjimu gimusi laisvė“
(Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai)
Viktorina, skirta Kovo 11-ajai
Lit. paroda ,,Užgavėnių patiekalai ir
tradicijos“
Lit. paroda ,,Gyvenimas – kaip paukščio
skrydis“ (L. Iniui – 80 m.)

vaizdinis

22.

Lit. paroda „Nuo Verbų iki Velykų“

vaizdinis

23.

Renginiai ir parodos, skirti Nacionalinei
kompleksinis
bibliotekų savaitei
Lit. paroda „A. Andrijauskas. Tradicinė
vaizdinis
japonų estetika ir menas“ (Vienos knygos
paroda)
Lit. paroda „Mažas didelis rašytojo
vaizdinis
pasaulis“ (P. Treiniui – 90 m.)

15.

18.

19
20.
21.

24.

25.

vaizdinis

vaizdinis

kompleksinis
vaizdinis
vaizdinis

26.

Lit. paroda „Sukurti savąją tikrovės
viziją“ (V. Martinkui – 75 m.)

vaizdinis

27.

Lit. paroda „Tautodailininkė Eugenija
Purienė“

vaizdinis

28.

Lit. paroda „Tautos kalboje – istorija,
siela, dvasia (J. Jablonskis) (Lietuvių
kalbos ir kultūros metams)

vaizdinis

29.

Europos dienos šventė

30.
31.

„Poezijos pavasaris“
Lit. paroda „Aš iš meilės gavau džiovą“
(Paroda apie lietuviškus romansus)
Mažoji knygų mugė

kompleksinis
(projektinis)
kompleksinis
vaizdinis

32.

kompleksinis

Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos
skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos
skaitykla
Periodikos
skaitykla

2018-02-01

Saviraiškos erdvė
Periodikos
skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Visi bibliotekos
skyriai
Meno ir užsienio
kalbų skaitykla

2018-03-01
2018-03-01

Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla

2018-05-01

Visi bibliotekos
skyriai
Viešoji biblioteka
Meno ir užsienio
kalbų skaitykla
Viešoji biblioteka

2018-05-01

2018-02-01
2018- 03-01

2018-03-01

2018-03-01
2018-03-01

2018-04-01

2018-04-01

2018-04-23 –
2018-04-30
2018-04-01

2018-05-01

2018-05-01

2018-05-01

2018-05-01
2018-05-01
2018-05-01

33.

Lit. paroda „Esi tik viena“ (Motinos
dienai)

vaizdinis

34.

Lit. paroda „Mažos valstybės didi
gimtojo žodžio galia“ (Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai)

vaizdinis

35.
36.
37.

Mokymai, skirti etikai ir stalo kultūrai
Vaikų gynimo šventė
Lit. paroda „Tyliai virpantis eilėraščių
dangus“ (D. Kajokui – 65 m.)

mokymai
kompleksinis
vaizdinis

38.

Lit. paroda ,,Nesibaigiančiu keliu
aukštyn“ (O. Baliukonei – 70 m.)

vaizdinis

39.

Lit. paroda ,,Kompozitorius Vitolis
Baumilas“ (1928-1991)

vaizdinis

40.

Lit. paroda „Joninės – vasaros
saulėgrįža“ (Rasos)

vaizdinis

41.

Lit. paroda „Su Lietuva širdyje“ (Gedulo
ir vilties dienai)

vaizdinis

42.

Lit. paroda „Šimtmečio dainų šventė“

vaizdinis

43.

Lit. paroda „Lietuvos Sąjūdis ir valstybės
atkūrimas“ (Sąjūdžio metams).

vaizdinis

44.

Lit. paroda „Karalius Mindaugas –
valstybės kūrėjas“

vaizdinis

45.

Lit. paroda ,,Vertėjas, teologas, poetas
Česlovas Kavaliauskas“

vaizdinis

46.

Lit. paroda ,,Gyvenimas tarp realybės ir vaizdinis
anapus“ (V. Jasukaitytei – 70 m.)

47.

Lit. paroda „Kuriame elegantišką
sodybą“

vaizdinis

48.

Lit. paroda „Pasaulietiniai interjerai:
idėja, dekoras, dizainas“
Lit. paroda „Prozininkė, poetė,
dramaturgė B. Pūkelevičiūtė“

vaizdinis

50.

Lit. paroda „Šventųjų žolynų puokštė“
(Žolinė)

vaizdinis

51.

Lit. paroda „Juozas Miltinis – teatro
aktorius, režisierius“

vaizdinis

49.

vaizdinis

Periodikos ir
interneto
skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Saviraiškos erdvė
Saviraiškos erdvė
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Periodikos ir
interneto
skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Meno ir užsienio
kalbų skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos ir
interneto
skaitykla
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos ir
interneto
skaitykla
Meno ir užsienio
kalbų skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos ir
interneto
skaitykla
Meno ir užsienio
kalbų skaitykla

2018-05-01

2018-05-01

2018-05-01
2018-06-01
2018-06-01

2018-06-01

2018-06-01

2018-06-01

2018-06-01

2018-06-01
2018-07-01

2018-07-01

2018-07-01

2018-07-01

2018-08-01

2018-08-01
2018-08-01

2018-08-01

2018-08-01

52.

Lit. paroda „Juodojo kaspino ir Baltijos
kelio diena“

vaizdinis

53.

Lit. paroda „Senos geros knygos“

vaizdinis

54.

Lit. paroda „Lauko žolynai – atgaiva
akims, šiluma sielai“

vaizdinis

55.

Auksiniai protai bibliotekoje

56.

Lit. paroda „Elektrėnų krašto kultūros
paveldas“ (Europos kultūros paveldo
dienos)

Intelektiniai
žaidimai
vaizdinis

57.

Lit. paroda „Gyvenimo grožis ir dvasia“
(P. Panavai – 85 m.)

vaizdinis

58.

Lit. paroda „Spalvų sutartinės“ (Ruduo)

vaizdinis

59.

Lit. paroda „Skamba, skamba mokyklinis
varpelis“ (Mokslo ir žinių dienai)

vaizdinis

60.

Lit. paroda „Vienuolis kapucinas,
kunigas, Lietuvos pasipriešinimo
sovietinei okupacijai dalyvis Tėvas
Stanislovas“ (Tėvo Stanislovo metams)
Lit. paroda „Kelias link prasmių“
(L. Degėsiui – 65 m.)

vaizdinis

62.

Lit. paroda „Kraštietis, muziejininkas
Juozas Stepankevičius“

vaizdinis

61.

Lit. paroda „Mes už laisvę tėviškės
išėjom“ (Partizanų pulkininko A.
Ramanausko-Vanago metams)

vaizdinis

63.

Lit. paroda „Rudens gėrybės: receptai,
patiekalai“

vaizdinis

64.

Lit. paroda „Dalinate save nuo abėcėlės
lig brandos“ (Mokytojo dienai)

vaizdinis

65.

Lit. paroda „Rožės tebežydi raudonai...“
(A. Bieliauskui – 95 m.)

vaizdinis

66.

Lit. paroda „Į pagalbą muzikos
pedagogui“
Lit. paroda „Neprarask pasaulio spalvų
šviesos“ (Baltosios lazdelės dienai)

vaizdinis

61.

67.

vaizdinis

vaizdinis

Periodikos ir
interneto
skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos ir
interneto
skaitykla
Viešoji biblioteka

2018-08-01

Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla

2018-09-01

Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Meno ir užsienio
kalbų skaitykla
Periodikos ir
interneto
skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos ir
interneto
skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Meno ir užsienio
kalbų skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius

2018-09-01

2018-08-01

2018-08-01

2018-09-01

2018-09-01
2018-09-01

2018-09-01

2018-10-01

2018-10-01

2018-10-01

201810-01

2018-10-01

2018-10-01

2018-10-01
2018-10-01

Lit. paroda „Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei skirti renginiai ir parodos“

kompleksinis
renginys

Lit. paroda „Žvakių liepsnelės – pagarba
išėjusiems“ (Vėlinėms)

vaizdinis

vaizdinis

70.
71.

Lit. paroda „Kaip surast save“
(Pasaulinei jaunimo dienai)
Lit. paroda „Kompozitorė, eilėraščių
autorė Neringa Lapinskienė“

72.

Lit. paroda „Pasaulis iš žvilgsnio ir
garso“ (L. Gutauskui – 80 m.)

vaizdinis

73.

Lit. paroda „Dirigentas, smuikininkas
Saulius Sondeckis“
Lit. paroda „Nuo maištingos bohemos iki
tylių meditacijų“ (A. A. Jonynui – 65 m.)

vaizdinis

75.

Lit. paroda „Kryždirbystė Elektrėnų
krašte“

vaizdinis

76

Lit. paroda „Gyvenimas toks nuostabus,
nepražudyk“ (Motina Teresė) (Pasaulinei
kovos su AIDS dienai)
,,Lietuva skaito“ (Dalyvauti tradicinėje
Lietuvos Respublikos prezidentės D.
Grybauskaitės inicijuojamoje akcijoje
,,Knygų Kalėdos“)
Lit. paroda „Lietuvos skautų šimtmetis“
(Lietuvos skautų judėjimo metai)

79.

Lit. paroda „Šviesos ir tiesos kelyje“ (V.
Kudirkai – 160 m.)

vaizdinis

80.

Lit. paroda „Su meile pasauliui ir sau“
(Pasaulinei žmonių su negalia dienai)

vaizdinis

81.

Lit. paroda „Laukimo tyloje sustojo
laikas“ (Adventui )

vaizdinis

82.

Kalėdinė padėkos popietė ,,Tyliai aidi
laiko žingsniai, metai skrieja vėl ratu“

popietė

68.

69.

74.

77.

78.

Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos ir
interneto
skaitykla
Saviraiškos erdvė

2018-11-01

2018-11-01

vaizdinis

Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Meno ir užsienio
kalbų skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Saviraiškos erdvė

akcija

Viešoji biblioteka

2018-12-01

vaizdinis

Periodikos ir
interneto
skaitykla
Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos ir
interneto
skaitykla
Periodikos ir
interneto
skaitykla
Viešoji biblioteka

2018-12-01

vaizdinis

vaizdinis

2018-11-01

2018-11-01

2018-11-01

2018-12-01
2018-12-01

2018-12-01

2018-12-01

2018-12-01

2018-12-01

2018-12-01

2018-12-20

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus
renginių planas
Eil. Renginio pavadinimas
Nr.

Renginio
forma

Renginio vieta

Renginio data

1.

Darbų parodos „Šventiniai atvirukai“
pristatymas

žodinis

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

2018-01-08

2.

Lit. paroda „Šarlis Pero – prancūzų
rašytojas, pasakininkas“ (390 m.)

vaizdinis

3.

Literatūros paroda „Sausio 13-oji – Laisvės vaizdinis
gynėjų diena“

4.

Literatūros paroda „Vytautas Tamulaitis – vaizdinis
vaikų literatūros klasikas“
1913-01-17 – 1993-09-22 (105 m.)

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-01-17

5.

Literatūros paroda „Cathy Hopkins – anglų vaizdinis
rašytoja, vaikų ir paauglių literatūros
kūrėja“ (65 m.)

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-01-23

6.

Literatūros paroda „Martynas Vainilaitis – vaizdinis
vaikų poetas“ (85 m.)

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-01-26

7.

Literatūros paroda „Rašytojas – Kostas
Kaukas“ (90 m.)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-01-28

8.

Literatūros paroda „Poetas Sigitas Geda –
vaikams“ (75 m.)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-02-04

9.

Literatūros paroda „Žiulis Vernas “ (190
m.)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-02-08

10.

Literatūros paroda „Rašytojas Kazys
Jakubėnas – vaikams“ (110 m.)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-02-10

11.

Literatūros paroda „Užgavėnių šventė –
atsisveikinimas su žiema“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-02-13

12.

Tautinė-edukacinė valandėlė „Atkurtai
Lietuvai – 100“

kompleksinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo sk.

2018-02-15

13.

Literatūros paroda „Žymi šiuolaikinė
lietuvių prozininkė – Bitė Vilimaitė“ (75
m.)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-02-15

14.

Poezijos valandėlė „Tėvynės meilė mūsų
kalboje“ Tarptautinei gimtosios kalbos
dienai

žodinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-02-21

15.

Literatūros paroda „Saugokime gamtą“
(Pasaulinei žemės dienai)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-03-01

16.

Literatūros paroda „Juozas Erlickas –
vaizdinis
rašytojas, poetas, vaikų literatūros kūrėjas“
(65 m.)

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-03-03

17.

Literatūros valandėlė „Aš tikrai myliu
Lietuvą“ (Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai)

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-03-11

kompleksinis

2018-01-12

2018-01-13

18.

Literatūros paroda „Knygnešio diena“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

201-03-16

19.

Literatūros paroda „Mažosios Lietuvos
dainiui Vydūnui – 150“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-03-20

20.

Literatūrinė valandėlė „Geriausios ir
reikšmingiausios vaikų knygos“
(Tarptautinei vaikų knygos dienai)

kompleksinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-04-02

21.

Literatūros ir atvirukų paroda „Šventos
Velykos. Senoviniai velykiniai atvirukai“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-04-01,02

22.

Literatūros paroda „Spalvingas knygų
vaizdinis
pasaulis“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai
– 25 metai)

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-04-02

23.

Nacionalinė bibliotekų savaitė

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-04-

24.

Literatūros ir spaudinių paroda „Laimingos vaizdinis
knygos ir autorių teisių dienos!“

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-04-23

25.

Literatūros paroda „Tarptautinė jaunimo
solidarumo diena“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-04-24

26.

Literatūros paroda „Pasaulinė spaudos
laisvės diena“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-05-03

27.

Piešinių paroda „Padovanok šypseną
mamai, močiutei" (Motinos dienai)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-05-06

28.

Literatūros paroda „Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos diena“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-05-07

29.

Europos dienos šventė „Pažink Europos
Sąjungą“

kompleksinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-05-09

30.

Literatūros paroda „Poetas Vytautas
Skripka“ (75 m.)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-05-20

31.

Literatūros parodos „Vaikų vasaros
skaitymai“ pristatymas

žodinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-06-01

32.

Literatūros paroda „Tarptautinė vaikų
gynimo diena. Tėvo diena“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-06-03

33.

Literatūros paroda „Nepakliūk į narkotikų vaizdinis
liūną“

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-06-26

34.

Literatūros paroda „Aloyzas Každailis –
vaikams“ (75 m.)

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-06-27

kompleksinis

vaizdinis

35.

Literatūros paroda „Poetas Kostas
Kubilinskas“ (95 m.)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-07-01

36.

Literatūros paroda „Valstybės diena“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-07-06

37.

Literatūros paroda „Janina Degutytė –
vaikų poetė“ (90 m.)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-07-06

38.

Literatūros paroda „Marija Gripė – vaikų
literatūros kūrėja“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-07-25

39.

Literatūros paroda „Su Tarptautine
jaunimo diena!“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-08-12

40.

Literatūros paroda „Sėkmingų ir viltingų
mokslo metų!“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-09-01

41.

Literatūros paroda „Būk mano draugas“
(Pasaulinei gyvūnų globos dienai)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-10.04

42.

Literatūros paroda „Otfrydas Proisleris –
vokiečių rašytojas vaikams“ (95 m.)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-10-20

43.

Literatūros paroda „Leonardas Gutauskas – vaizdinis
vaikų rašytojas, poetas, dailininkas“

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-11-06

44.

Literatūros paroda „Tarptautinė tolerancijos vaizdinis
diena“

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-11-16

45.

Literatūros paroda „Poetas Kazys Binkis“
(125 m.)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-11-16

46.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Šiaurės
šalys“

kompleksinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-11-

47.

Literatūros paroda „Selma Lagerliof –
švedų rašytoja“ (160 m.)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-11-16

48.

Literatūros paroda „Poetei Violetai
Palčinskaitei – 75“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-11-20

49.

Literatūros paroda „Prano Mašioto
pasakėlės vaikams“ (155 m.)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-12-19

50.

Literatūros paroda „Kalėdų belaukiant“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-12-19

51.

Literatūros paroda „Metų knygos rinkimai vaizdinis
–2018“

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-12-20

51.

Literatūros paroda „Vincas Kudirka –
knygnešys, rašytojas, poetas“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo
aptarnavimo
skyrius

2018-12-21

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Vievio miesto filialo
renginių planas
Eil. Renginio pavadinimas
Nr.

Renginio
forma

Renginio vieta

Numatoma data

Suaugusiesiems skirti renginiai
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

Alos Maigienės tapybos darbų paroda
vaizdinis
„Pirmieji“
Lit. paroda „Profesoriaus darbai“, skirta N. vaizdinis
Vėliaus 80-osioms gim. metinėms
Lit. paroda ,,Nenoriu išnykti iš savo
vaizdinis
šviesiosios būties“, skirta V. MykolaičioPutino 125-osioms gim. metinėms
Lit. paroda „Gniaužtų pasekmėse…“, skirta vaizdinis
Laisvės gynėjų dienai
„Išrinkime Metų knygą 2017“
kompleksinis
Monsinjoro A. Jurevičiaus knygos
kompleksinis
„Susipažinkime – esu Teofilius“
pristatymas
Bibliotekos skaitytojų piešinių paroda
vaizdinis
„Dovana Lietuvai“, skirta Lietuvos 100 mečiui
D. Červokienės knygos „Kaip gydo
žodinis
medžiai“ pristatymas
Renginys „Gyva kalba – gyva tauta“,
kompleksinis
skirtas Lietuvių kalbos dienoms. Lit.
paroda „Laisvės šokis…“, skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai
Spektaklis „Gūdžiais keliais link
kompleksinis
šviesos…“, skirtas Knygnešio dienai
Lit. paroda „Darbų ir idėjų palikimas
vaizdinis
istorinei atminčiai“, skirta 2018-iems –
Vydūno metams
R. Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas,
žodinis
koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero
Vasiliausko biografija“ pristatymas.
Renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų
kompleksinis
savaitei 2018
Lit. paroda ir bibliografinė apžvalga „2018- vaizdinis
tiems – Tėvo Stanislovo metams“
Netradicinė pamoka „Skautų pasaulyje“, žodinis
skirta Tarptautinei jaunimo solidarumo
dienai ir 2018-iems – Skautų metams
„Skaitymo maratonas IV“, skirtas Spaudos kompleksinis
atgavimo, kalbos ir knygos dienai
„Europos egzaminas“, skirtas Europos
žodinis
dienai

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2017 m. pab. –
2018 m. pr.
2017 m. pab. –
2018 m. pr.
2018-01-05

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2017-01-12

Vievio miesto
filialas

2018-02-15

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018-02-21

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018-03-16

Vievio miesto
filialas

2018-03-28

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018 m. balandžio
mėn. II p.
2018-04-18

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018-05-04

2018 m. sausio
mėn. II p.
2018-01-25

2018-03-09

2018-03-21

2018-04-24

2018-05-09

18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

J. Zinkevičiūtės knygos „Puodelis kavos
prie jūros“ pristatymas
Lit. paroda „Išminties lobyno kūrėjui“,
skirta B. Ferrero gim. 75-mečiui
Susitikimas „Bendrystės galia“, skirtas
2018-iems – Lietuvos globėjos, Trakų
Dievo Motinos metams
Lit. paroda ir bibliografinė apžvalga „Už
ką?..“, skirta Okupacijos ir genocido dienai
Virtuali paroda „Mindaugo Lietuvai“,
skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo ) dienai
Lit. paroda „Mirties nėra, yra tik
Gyvenimas“, skirta V. Jasukaitytės gim.
70-mečiui
Virtuali paroda „Žalgirio mūšio palytėti“,
skirta Žalgirio mūšio dienai
Karilės Verdenės tapybos darbų parodos
„Gyvenimui“ atidarymas
„Vieviui nusipelniusių kraštiečių
fotografijų paroda“
Lit. paroda ir bibliografinė apžvalga
„Levui Tolstojui – 190“
S. Burbaitės knygos „Tavo geriausia
draugė“ pristatymas, skirtas Tarptautinei
grožio dienai
Diskusija „Ar išmanau Lietuvos
Respublikos Konstituciją?“, skirta
Konstitucijos dienai
Netradicinė pamoka, skirta „Knygos,
išleistos 1918 m., gimtadieniui“
Lit. paroda „L. Gutauskui – 80“, skirta L.
Gutausko 80-mečiui
Renginiai, skirti Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei 2018
N. Dambrauskienės tapybos darbų paroda
„Moters pasaulis II“
A. Lysiuko tapybos darbų paroda „Po
Lietuvos dangumi“
Lit. paroda „Dedikacija Vincui Kudirkai“,
skirta Vinco Kudirkos 160-mečiui

žodinis

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018 m. gegužės
mėn. II p.
2018 m. birželio
mėn. I p.
2018-06-06

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018-06-13

vaizdinis

Vievio miesto
filialas

2018-07-09

vaizdinis

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018-07-13

žodinis

Vievio miesto
filialas

2018-10-25

žodinis

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018-11-05

vaizdinis
žodinis

vaizdinis
vaizdinis

vaizdinis
vaizdinis
vaizdinis
žodinis

vaizdinis
kompleksinis
vaizdinis
vaizdinis

vaizdinis

2018-07-05

2018-08-02
2018 m. rugsėjo
mėn. I p.
2018–09-07
2018-09-06

2018-11-06
2018 m. lapkričio
mėn. II p.
2018-11-14
2018 m. pab. –
2019 m. pr.
2018-12-28

Vaikams skirti renginiai
36.
37.

38.

39.

Tapybos ant šilko darbų paroda „Vaikų
pasaulis“
Lit. paroda „Vaivorykštė ežerą semia“,
skirta Anzelmo Matučio 95-osioms gim.
metinėms
Netradicinė pamoka „Kuriu pasakų
skrynią“, skirta Šarlio Pero 390-osioms
gim. metinėms
Lit. paroda „Kiškelio užrašai“, skirta
Vytauto Tamulaičio 105-osioms gim.
metinėms

vaizdinis

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018-01-02

žodinis

Vievio miesto
filialas

2018-01-12

vaizdinis

Vievio miesto
filialas

2018-01-17

vaizdinis

2018-01-07

40.

41.

42.
43.

44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.
61.
62.

Lit. paroda „Draugės, pasimatymai... “,
vaizdinis
skirta Cathy Hopkins 65-osioms gim.
metinėms
Lit. paroda „Juokų maišelis“, skirta
vaizdinis
Martyno Vainilaičio 85-osioms gim.
metinėms
Lit. paroda „Mėlynas autobusiukas“, skirta vaizdinis
Sigito Gedos 75-osioms gim. metinėms
Kino filmo „Kapitono Granto vaikai“
vaizdinis
peržiūra, skirta Žiulio Verno 190-osioms
gim. metinėms
Lit. paroda „Rojaus obuoliukai“, skirta
vaizdinis
Bitės Vilimaitės 75-osioms gim. metinėms
Interaktyvaus žemėlapio „Pažink Elektrėnų vaizdinis
krašto kultūros paveldą“ pristatymas
Renginių ciklas, skirtas
kompleksinis
Lietuvos Respublikos 100 metų jubiliejui
Lit. rašinių paroda-pristatymas
kompleksinis
„Dailyraščio meistras“, skirta
Tarptautinei gimtosios kalbos dienai
Lit. paroda „Gimtoji kalba“, skirta
vaizdinis
Lietuvių kalbos dienoms
Lit. paroda „Tautos didybė“, skirta
vaizdinis
Lietuvių kalbos dienoms
Kino filmo „Knygnešys“ peržiūra, skirta vaizdinis
Knygnešio dienai
Netradicinė pamoka „Žodžiu suvirpink
žodinis
širdį“, skirta Tarptautinei poezijos dienai
Lit. paroda „Kas verpia be kuodelio“, skirta vaizdinis
Laimono Inio 80-osioms gim. metinėms
Lit. paroda „Kuriu savo pasaką“, skirta
vaizdinis
Vaikų knygos dienai
Renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų
kompleksinis
savaitei 2018
Lit. paroda „Didi gimto žodžio galia“,
vaizdinis
skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai
Skaitytojų apklausa „Knyga, kuri man
žodinis
paliko didžiausią įspūdį... “, skirta
Tarptautinei vaikų gynimo dienai
Lit. paroda „Laikas gyventi ir laikas mirti“, vaizdinis
skirta Ericho Marijos Remarko 120osioms gim. metinėms
Lit. paroda „Buvo buvo, kaip nebuvo“,
vaizdinis
skirta Kosto Kubilinsko 95-osioms gim.
metinėms
Lit. paroda „Pelėdžiuko sapnas“, skirta
vaizdinis
Janinos Degutytės 90-osioms gim.
metinėms
Edukacinis užsiėmimas „Žvakių liejimas“ kompleksinis
Lit. paroda „Skambutis mus kviečia...“,
vaizdinis
skirta Mokslo ir žinių dienai
Garsiniai skaitymai „Skaitymas su šunimi“ žodinis

Vievio miesto
filialas

2018-01-23

Vievio miesto
filialas

2018-01-26

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018-02-04

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018-02-16

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018-03-09

Vievio miesto
filialas

2018-06-01

Vievio miesto
filialas

2018-06-22

Vievio miesto
filialas

2018-07-01

Vievio miesto
filialas

2018-07-06

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018-07-06

2018-02-08

2018 m. vasario
mėn.
2018-02-16
2018-03-11
2018-02-21

2018-03-09
2018-03-16
2018-03-21
2018-04-01
2018-04-02
2018 m. balandžio
mėn.
2018-05-07

2018-09-01
2018 m. spalio mėn.

63.
64.

65.
66.
67.

68.

Lit. paroda „Raganiukė“, skirta Otfrydo
Proislerio 95-osioms gim. metinėms
Lit. paroda „Auksinė šiaudų šviesa“, skirta
Leonardo Gutausko 80-osioms gim.
metinėms
Lit. paroda „Kiškių sukilimas“, skirta
Kazio Binkio 125-osioms gim. metinėms
Renginiai, skirti Šiaurės bibliotekų savaitei
2018
Lit. paroda „Aš vejuos vasarą“, skirta
Violetos Palčinskaitės 75-osioms gim.
metinėms
Lit. paroda „Senio pasakos“, skirta Prano
Mašioto 155-osioms gim. metinėms

vaizdinis
vaizdinis

vaizdinis
kompleksinis
vaizdinis

vaizdinis

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018-10-20

Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas
Vievio miesto
filialas

2018-11-16

Vievio miesto
filialas

2018-12-19

2018-11-06

2018 m. lapkričio
mėn.
2018-11-20

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Abromiškių filialo
renginių planas
Eil. Renginio pavadinimas
Nr.
1.
Lit. paroda „Negęstanti poezijos šviesa“,
skirta rašytojo, poeto Vinco MykolaičioPutino 125-osioms gimimo metinėms
2.
Lit. popietė „Mūsų krašto poetai“, garsinis
skaitymas, skirtas kraštiečių Rimvydo
Stankevičiaus 45-osioms, Aivaro Veiknio
35-osioms gimimo metinėms paminėti
3.
Lit. paroda „Mylimas vaikų poetas“,
skirta mokytojo, rašytojo Anzelmo
Matučio-Matulevičiaus 95-osioms gimimo
metinėms
4.
Lit. paroda „Jie kovojo už laisvę“, skirta
Sausio 13-ajai paminėti

Renginio
forma
vaizdinis

Renginio vieta

Renginio data

žodinis

Abromiškių filialas 2018-01-05

vaizdinis

Abromiškių filialas 2018-01-08

vaizdinis

Abromiškių filialas 2018-01-12

Abromiškių filialas 2018-01-05

Lit. paroda „...rašau tik tada, kai pavirstu vaizdinis
vaiku“, skirta vaikų rašytojo, poeto
Martyno Vainilaičio 85-osioms gimimo
metinėms
Lit. paroda „Poezija yra mūsų visybės
vaizdinis
gelmė...“ (Sigitas Geda), skirta poeto,
dramaturgo, literatūros kritiko 75-osioms
gimimo metinėms
„Užgavėnės“ (Lašininio ir Kanapinio kova, kompleksinis
rateliai, Morės deginimas)

Abromiškių filialas 2018-01-26

8.

Piešinių paroda „Nupiešk gražiausią
širdelę“, skirta Šv. Valentino dienai

vaizdinis

Abromiškių filialas 2018-02-14

9.

Lit. paroda „B. Vilimaitės prozai būdingas vaizdinis
lakoniškumas, asociatyvus pasakojimas“,
skirta prozininkės, vaikų ir paauglių
literatūros kūrėjos 75-osioms gimimo
metinėms

Abromiškių filialas 2018-02-14

5.

6.

7.

Abromiškių filialas 2018-02-02

Žebertonių
bendruomenės
kieme

2018-02-10

10.

„Su dainos skambesiu, su muzikos ritmu
sutikim 100-ąsias Lietuvos atkūrimo
metines“, skirta Vasario 16-ajai

kompleksinis

Žebertonių
2018-02-15
bendruomenės
konferencijų salėje

11.

Lit. paroda „Juozas Erlickas – juodojo
humoro prozininkas“, skirta rašytojo,
poeto 65-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Abromiškių filialas 2018-03-02

12.

Lit. paroda „Jums, mielosios moterys“,
kompleksinis
skirta Kovo 8-ajai. Skambės poezija
moterims, vyks Elektrėnų meno mokyklos
mokinių muzikiniai pasirodymai
Lit. paroda „Mūsų krašto knygnešiai“,
vaizdinis
skirta Knygnešio dienai paminėti

Žebertonių
2018-03-03
bendruomenės
konferencijų salėje

14.

Lit. popietė „Aš myliu savo Žemę“, skirta žodinis
Žemės dienai paminėti

Abromiškių filialas 2018-03-20

15.

Lit. paroda „Pamirštantiems ieškoti to, kas vaizdinis
iš tiesų svarbu“, skirta dramaturgo,
publicisto, filosofo Viliaus Storostos
(Vydūno) 150-osioms gimimo metinėms
Lit. paroda „Į pasakų šalį“, skirta
vaizdinis
Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti

Abromiškių filialas 2018-03-22

17.

„Atvelykis“, margučių ridenimas,
kompleksinis
gražiausio margučio rinkimas, muzikiniai
pasirodymai

Žebertonių
2018-04-05
bendruomenės
konferencijų salėje

18.

Lit. paroda „Pasaulinė klasika“, skirta
vaizdinis
Pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai
paminėti, Nacionalinės bibliotekos savaitės
metu

Abromiškių filialas 2018-04-23

19.

Piešinių paroda „Aš nupiešiu Tau saulę“,
minint Saulės dieną

vaizdinis

Abromiškių filialas 2018-05-03

20.

Lit. paroda „Tau, mano mieloji mamyte“,
skambės eilėraščiai, muzika, dainos
Motinos dienai paminėti

kompleksinis

Žebertonių
2018-05-03
bendruomenės
konferencijų salėje

21.

Lit. paroda „Mes – europiečiai“, skirta
Europos dienai

vaizdinis

Abromiškių filialas 2018-05-09

22.

Piešinių kreidutėmis konkursas „Mano
svajonių pasaulis“, skirtas Tarptautinei
vaikų gynimo dienai

vaizdinis

Žebertonių
bendruomenės
kieme

23.

Lit. paroda „Tremties vargai mus lydėjo“, vaizdinis
skirta Okupacijos ir genocido dienai

Abromiškių filialas 2018-06-15

24.

Lit. popietė „Tau, jaunime“. Jaunimui bus žodinis
rodomas kinas, minint Tarptautinę jaunimo
dieną

Abromiškių filialas 2018-08-10

25.

Piešinių paroda „Knygų skirtukai“, vaikai vaizdinis
gamins skirtukus (skirta saviraiškai ugdyti)

Abromiškių filialas 2018-08-20

13.

16.

Abromiškių filialas 2018-03-16

Abromiškių filialas 2018-04-03

2018-06-01

26.

Lit. popietė „Kelias į mokyklą“, garsinis
skaitymas, skirta Mokslo ir žinių dienai
paminėti

27.

Lit. paroda „L.N. Tolstojus – rusų
vaizdinis
klasikas“, skirta rašytojo, eseisto, filosofo
200-osioms gimimo metinėms

Abromiškių filialas 2018-09-07

28.

„Europos kalbų diena“, muzika, eilėraščiai, kompleksinis
paroda, skirta Europos kalbų dienai,
Europos kultūros paveldo metams paminėti

Žebertonių
2018-09-26
bendruomenės
konferencijų salėje

29.

„Muzikos mokytojų koncertas“, muzika, kompleksinis
eilėraščiai, paroda, skirta Mokytojų dienai

Žebertonių
2018-10-04
bendruomenės
konferencijų salėje

30.

Lit. paroda „Rašytojui svarbu istorinės
vaizdinis
pažiūros, išsaugota kalba“, skirta rašytojo
Simono Daukanto, vaikų literatūros kūrėjo,
225-osioms gimimo metinėms
Rudens gėrybių darbelių paroda
vaizdinis
„Rudenėlio grožybės“
Lit. paroda „L. Gutauskas – jautriai
vaizdinis
įsiklausyti į erdvę“, skirta rašytojo, poeto
80-osioms gimimo metinėms

Abromiškių filialas 2018-10-29

„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“, šiaurės kompleksinis
rašytojų kūrinių lit. paroda, bus skaitomos
ištraukos, vyks viktorinos, muzikiniai
pasirodymai
Lit. paroda „Kazys Binkis – žinomas
vaizdinis
poetas, dramaturgas“, skirta poeto 125osioms gimimo metinėms

Žebertonių
2018-11-12
bendruomenės
konferencijų salėje 2018-11-18

35.

Lit. paroda „Atrask pasaulį iš naujo“, skirta vaizdinis
vaikų literatūros kūrėjos Violetos
Palčinskaitės 75-osioms gimimo metinėms

Abromiškių filialas 2018-11-20

36.

„Knygų Kalėdų atidarymas“, bus
puošiama kalėdinė eglutė

vaizdinis

Abromiškių filialas 2018-11-23

37.

Karpinių paroda „Gražiausia snaigė“, skirta vaizdinis
žiemos pradžiai paminėti

Abromiškių filialas 2018-12-03

38.

Lit. paroda „P. Mašiotas – aktyvi, veikli
asmenybė“, skirta vaikų rašytojo,
pedagogo 155-osioms gimimo metinėms
Lit. paroda „Pasiruoškim Šv. Kalėdoms“,
šventinės puošybos pavyzdžiai, patiekalų
receptai

vaizdinis

Abromiškių filialas 2018-12-19

vaizdinis

Abromiškių filialas 2018-12-20

31.
32.

33.

34.

39.

40.

žodinis

„Kalėdų žaidimų rate“, kalėdinių atostogų kompleksinis
metu vaikams bus organizuojami stalo
žaidimai

Abromiškių filialas 2018-08-31

Abromiškių filialas 2018-10-31
Abromiškių filialas 2018-11-06

Abromiškių filialas 2018-11-16

Abromiškių filialas 2018-12-27 –
2018-12-28

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Balceriškių filialo
renginių planas
Eil. Renginio pavadinimas
Nr.

Renginio
forma

Renginio vieta

Renginio data

Renginys „Neištartu vardu“, skirtas poeto, kompleksinis
dramaturgo, prozininko Vinco MykolaičioPutino 135-osioms gimimo metinėms
Renginys „Margaspalvė genio kalvė“,
žodinis
skirtas poeto Anzelmo Matučio 90-osioms
gimimo metinėms

Balceriškių filialas 2018-01-05

3.

Renginys „Laisvės liepsna“, skirtas
Lietuvos laisvės gynėjų dienai

kompleksinis

Balceriškių filialas 2018-01-12

4.

Renginys „Pasakų pasaulyje“, skirtas
rašytojo Šarlio Pero 390-osioms gimimo
metinėms

kompleksinis

Balceriškių filialas 2018-01-15

5.

Renginys „Ežio namas“, skirtas poeto
Martyno Vainilaičio 85-osioms gimimo
metinėms
Popietė „Tautinis auklėjimas“, skirta
filosofo, poeto Antano Maceinos 110osioms gimimo metinėms
Literatūrinė popietė „Varnėnas po
mėnuliu“, skirta poeto Sigito Gedos 75osioms gimimo metinėms

žodinis

Balceriškių filialas 2018-01-26

žodinis

Balceriškių filialas 2018-01-29

žodinis

Balceriškių filialas 2018-02-05

8.

Renginys „Fantastikas“, skirtas rašytojo
Žiulio Verno 190-osioms gimimo
metinėms

kompleksinis

Balceriškių filialas 2018-02-08

9.

Renginys „Žiema, žiema bėk iš kiemo“,
(Užgavėnių šventė)

kompleksinis

Balceriškių filialas 2018-02-13

10.

Renginys „Gyvuok ir klestėk per amžius“, žodinis
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Balceriškių filialas 2018-02-16

11.

Literatūrinė popietė …„jeigu aš turėčiau
dar nors dalelę gyvenimo…“, skirta
rašytojo Gabrielio Garsijos Markeso 90osioms gimimo metinėms
Renginys „40 paukščių“
Renginys „Valstybės atgimimas“, skirtas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir
Lietuvių kalbos dienoms
Paroda „Knygnešiai“, skirta Knygnešių
dienai
Literatūrinė popietė „Nešu tau eilėraštį“,
skirta Pasaulinei poezijos dienai

kompleksinis

Balceriškių filialas 2018-03-06

kompleksinis
kompleksinis

Balceriškių filialas 2018-03-09
Balceriškių filialas 2018-03-12

vaizdinis

Balceriškių filialas 2018-03-16

žodinis

Balceriškių filialas 2018-03-20

1.

2.

6.

7.

12.
13.

14.
15.

Balceriškių filialas 2018-01-08

16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

Renginys „Filosofas. Rašytojas. Poetas“,
skirtas rašytojo Vydūno 150-osioms
gimimo metinėms
Edukacinis renginys „Margučiai“, skirtas
Velykų dienai
Literatūrinė popietė „Esu toks, koks esu“,
skirta rašytojo Laimono Inio 80-osioms
gimimo metinėms
Literatūrinė paroda „Vaikiškos knygelės“,
skirta Vaikų knygos dienai
Renginys „Raitelis be galvos“, skirtas
rašytojo Tomo Main Rido 100-osioms
gimimo metinėms
Edukacinė popietė „Atvelykis“, skirta
Atvelykio dienai
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė

žodinis

Balceriškių filialas 2018-03-22

kompleksinis

Balceriškių filialas 2018-03-30

žodinis

Balceriškių filialas 2018-04-02

vaizdinis

Balceriškių filialas 2018-04-02

kompleksinis

Balceriškių filialas 2018-04-04

kompleksinis

Balceriškių filialas 2018-04-06

žodinis

Balceriškių filialas 2018-04-23 – 201804-29
Balceriškių filialas 2018-05-01

Literatūrinė paroda „Lietuva – Europa“,
vaizdinis
skirta Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą
dienai
Edukacinė popietė „Dovanėlė mamai“,
kompleksinis
skirta Motinos dienai
Literatūrinė paroda „Europa“, skirta
vaizdinis
Europos dienai
Renginys „Tėvai ir krikštatėviai“, skirtas žodinis
vaikams rašytojo Prano Treinio 90-osioms
gimimo metinėms
Renginys „Aš piešiu gyvenimą“, skirtas
kompleksinis
Tarptautinei vaikų gynimo dienai
Literatūrinė popietė „Neregio sodai“, skirta žodinis
rašytojos, poetės Onės Baliukonytės 70osioms gimimo metinėms
Renginys-ekskursija į Trakų Švč. Mergelės kompleksinis
Marijos apsilankymo baziliką, skirtas
Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos,
paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus
minėjimo metams
Renginys „Leiskit į Tėvynę“, skirtas Vilties žodinis
ir gedulo dienai
Renginys „Ekskursija į Naisius su knyga“ kompleksinis
Paroda „Lietuvos karalius“, skirta
vaizdinis
Mindaugo karūnavimo dienai
Renginys „Ugnies lašai“, skirtas poetės
žodinis
Janinos Degutytės 90-osioms gimimo
metinėms
Renginys „Sakalai“, Stepono Dariaus ir
kompleksinis
Stasio Girėno 85-osioms žūties metinėms
Renginys „Baltos lankos – juodos avys“, kompleksinis
skirtas Mokslo ir žinių dienai
Renginys „Skautai“, skirtas Lietuvos
kompleksinis
skautų judėjimo metams
Paroda „Ugnis“, skirta Baltų vienybės
vaizdinis
dienai
Paroda „Mokytojų kūryba“, skirta
vaizdinis
Tarptautinei mokytojų dienai

Balceriškių filialas 2018-05-04
Balceriškių filialas 2018-05-09
Balceriškių filialas 2018-05-15
Balceriškių filialas 2018-06-01
Balceriškių filialas 2018-06-11
Balceriškių filialas 2018-06-12

Balceriškių filialas 2018-06-14
Balceriškių filialas 2018-06-22
Balceriškių filialas 2018-07-06
Balceriškių filialas 2018-07-06
Balceriškių filialas 2018-07-16
Balceriškių filialas 2018-09-03
Balceriškių filialas 2018-09-10
Balceriškių filialas 2018-09-21
Balceriškių filialas 2018-10-05

39.
40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.

Edukacinė popietė „Mus aplankė dėdė
kompleksinis
Derlius“, skirta vaikams
Renginys „Geri namai“, skirtas vaikams
žodinis
rašytojo Mykolo Sluckio 90-osioms
gimimo metinėms
Renginys „Ideologas“, skirtas vaikams
žodinis
rašytojo, istoriko, švietėjo Simono
Daukanto 225-osioms gimimo metinėms
Renginys „Vaiduokliai “, skirtas vaikams kompleksinis
Helovino šventei
Literatūrinė popietė „Kur nakvoja vėjai“, žodinis
skirta vaikams rašytojo Leonardo Gutausko
80-osioms gimimo metinėms
Renginiai „Auštant“ ir „Sutemos“, skirti
žodiniai
vaikams ir suaugusiems Šiaurės šalių
bibliotekų savaitei
Literatūrinė popietė „Namai namučiai“,
žodinis
skirta vaikams, poetės Violetos
Palčinskaitės 75-osioms gimimo metinėms
Literatūrinė popietė „Eilėraščiai nuo upių“, žodinis
skirta vaikams, rašytojo, poeto Romo
Sadausko 80-osioms gimimo metinėms
Renginys „Paupiais pamariais“, skirtas
kompleksinis
vaikams rašytojo Prano Mašioto 155osioms gimimo metinėms
Renginys „Kalėdiniai stebuklai“, skirtas
kompleksinis
vaikų Kalėdų šventei
Paroda „Ir šviesa, ir tiesa“, skirta poeto,
vaizdinis
publicisto Vinco Kudirkos 160-osioms
gimimo metinėms

Balceriškių filialas 2018-10-12
Balceriškių filialas 2018-10-19
Balceriškių filialas 2018-10-26
Balceriškių filialas 2018-10-31
Balceriškių filialas 2018-11-06
Balceriškių filialas 2018-11-19 – 201811-25
Balceriškių filialas 2018-11-20
Balceriškių filialas 2018-11-21
Balceriškių filialas 2018-12-19
Balceriškių filialas 2018-12-21
Balceriškių filialas 2018-12-31

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Beižionių filialo
renginių planas
Eil. Renginio pavadinimas
Nr.
1.
Lit. paroda, skirta V. Mykolaičio-Putino
125-osioms gimimo metinėms paminėti

Renginio
forma
vaizdinis

Renginio vieta

Renginio data

Beižionių filialas

2018-01-05

2.

Spaudinių paroda „Sausio 13-oji – gyva
atmintyje“, skirta Sausio 13-ajai paminėti

vaizdinis

Beižionių filialas

2018-01-12

3.

Lit. Paroda, skirta Martyno Vainilaičio 85- vaizdinis
osioms gimimo metinėms paminėti

Beižionių filialas

2018-01-26

4.

Lit. paroda „Ten, kur kalnai aukšti...“,
skirta Sigito Gedos 75-osioms gimimo
metinėms paminėti

Beižionių filialas

2018-02-04

5.

Lit. paroda „Nepriklausomos Lietuvos
kompleksinis
istorija“, skirta Lietuvos nepriklausomybės
šimtmečiui

kompleksinis

Beižionių
2018-02-15
daugiafunkcis
skyrius,
Beižionių kultūros 2018-02-17
namai

Lit. paroda „Adolfui Ramanauskuivaizdinis
Vanagui – 100“, skirta Adolfo
Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo
metinėms paminėti
Lit. paroda, skirta Lietuvos valstybės
vaizdinis
atkūrimo dienai paminėti

Beižionių filialas

2018-03-06

Beižionių filialas

2018-03-09

Literatūrinė ir piešinių paroda „Atrasti
tėviškės knygnešį atrodė kažkas
nepaprasta...“, skirta Knygnešio dienai
paminėti
Piešinių paroda, skirta Žemės dienai

vaizdinis

Beižionių filialas

2018-03-16

vaizdinis

Beižionių filialas

2018-03-20

10.

Lit. Paroda, skirta Tarptautinei vaikų
knygos dienos 25-mečiui paminėti
(Pasakos inscenizacija)

kompleksinis

Beižionių
daugiafunkcis
centras

2018-04-03

11.

Piešinių paroda „Mano margutis“

vaizdinis

Beižionių filialas

2018-04-06

12.

Lit. paroda „Jurgis Martinaitis – rašytojas, vaizdinis
vaikų literatūros kūrėjas, kunigas“, skirta
165-osioms gimimo metinėms paminėti

Beižionių filialas

2018-04-27

13.

Piešinių paroda „Mano mamytė“, skirta
Motinos dienai paminėti
(Garsinis eilėraščių skaitymas)

2018-05-04

14.

Pasidalijimas mintimis iš perskaitytų knygų žodinis

Beižionių filialas
Beižionių
daugiafunkcis
skyrius
Beižionių
daugiafunkcis
skyrius

15.

Lit. paroda „Ešelonų broliai“, skirta Gedulo vaizdinis
ir vilties, Okupacijos ir genocido dienoms
paminėti

Beižionių filialas

2018-06-14

16.

Nuotraukų paroda, skirta Rasų dienai
paminėti

Beižionių filialas

2018-06-22

17.

Lit. paroda „Janina Degutytė – poetė, vaikų kompleksinis
literatūros kūrėja“, skirta 90-osioms
gimimo metinėms paminėti
(Garsinis eilių skaitymas)
Lit. paroda, skirta Antano Bieliausko –
vaizdinis
dramaturgo, prozininko, žurnalisto 90osioms gimimo metinėms paminėti

Beižionių filialas

2018-07-05

Beižionių filialas

2018-07-27

19.

Lit. paroda, skirta Juodojo kaspino ir
Baltijos kelio dienai paminėti

vaizdinis

Beižionių filialas

2018-08-23

20.

Lit. paroda, skirta Levo Tolstojaus – rusų vaizdinis
rašytojo, eseisto, dramaturgo, filosofo,
grafo 200-osioms gimimo metinėms
paminėti
Prisiminimai apie Tėvą Stanislovą
žodinis
(Algirdas Mykolas Dobrovolskis) –
vienuolį kapuciną, kunigą, pamokslininką,
Lietuvos pasipriešinimo sovietinei

Beižionių filialas

2018-09-07

Beižionių
daugiafunkcis
skyrius

2018-09-28

6.

7.

8.

9.

18.

21.

kompleksinis

vaizdinis

2018-05-31

okupacijai dalyvį, skirti 100-osioms
gimimo metinėms paminėti
22.

Lit. paroda, skirta rudens derliaus šventei
(mugė)

kompleksinis

Beižionių filialas

2018-10-07

23.

Lit. paroda, skirta Mykolo Sluckio 90osioms gimimo metinėms paminėti

vaizdinis

Beižionių kaimas

2018-10-20

24.

Garsinis eilių skaitymas „Prisimenant
išėjusius anapilin“

žodinis

Beižionių filialas

2018-11-02

25.

Lit. paroda „Leonardas Gutauskas –
vaizdinis
rašytojas, poetas, vaikų literatūros kūrėjas,
dailininkas“, skirta 80-osioms gimimo
metinėms paminėti
Dalyvavimas Šiaurės šalių bibliotekų
kompleksinis
savaitėje

Beižionių filialas

2018-11-06

Beižionių filialas
Beižionių
daugiafunkcis
skyrius
Beižionių
daugiafunkcis
skyrius

2018-11-12 – 11-18

Beižionių filialas

2018-12-31

26.

27.

28.

Lit. paroda „Adomas Mickevičius – lenkų- kompleksinis
lietuvių poetas, rašytojas“, skirta 220osioms gimimo metinėms paminėti.
Garsinis ištraukų iš poemos „Gražina“
skaitymas
Lit. paroda „Vincas Kudirka – rašytojas, vaizdinis
poetas, Lietuvos valstybės himno autorius,
publicistas, vertėjas, knygnešys, laikraščio
„Varpas“ redaktorius“, skirta 160-osioms
gimimo metinėms paminėti

2018-12-21

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Gilučių filialo
renginių planas

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio vieta

Renginio data

1.

Poezijos ir naujametinių sveikinimų
popietė „Kai snaigės tirpsta delne...“

žodinis

Gilučių filialas

2018-01-04

2.

Lit. paroda „Vėlai aš išėjau į tuščią
lauką...“, skirta rašytojo Vinco
Mykolaičio-Putino135-osioms gimimo
metinėms

vaizdinis

Gilučių filialas

2018-01-05

3.

Lit. paroda „Laisvės gynėjų diena su
neužmirštuolių žiedeliu“, skirta Sausio
13-ajai paminėti
Lit. paroda „Šarlio Pero pasakos“, skirta
rašytojo, pasakų kūrėjo Šarlio Pero 390osioms gim. metinėms (I–IV kl. mok.)

vaizdinis

Gilučių filialas

2018-01-12

vaizdinis

Gilučių filialas

2018-01-16

Lit. paroda „Tegu visi vaikai ateina į
mano širdį...“, skirta rašytojo, poeto

vaizdinis

Gilučių filialas

2018-01-27

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

Martyno Vainilaičio 85-osioms gimimo
metinėms (I–IV kl. mok.)
Bibliografinė apžvalga „Savo kelio
žodinis
atkakliai, nuolat ieškanti gyvybė...“,
skirta poeto, vertėjo Sigito Gedos 75osioms gimimo metinėms (8–10 kl.
mok.)
Ištraukų iš Žiulio Verno knygos
žodinis
„Paslaptingoji sala“ skaitymas, skirta
rašytojo Žiulio Verno190-osioms gimimo
metinėms (I–IV kl. mok.)
Popietė-literatūriniai skaitymai „Kur
banguoja Nemunėlis“. Lietuvių kalbos
diena
Šventinis renginys „Paženklinti
lietuvybės randais“, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui
Lit. paroda „Papartynų saulėje...“, skirta
prozininkės Bitės Vilimaitės 75-osioms
gimimo metinėms (I–IV kl. mok.)
Popietė „Čybur vybur pavasaris“ minint
Vieversio dieną (I–IV kl. mok.)
Viktorina „Tautosakos skrynelė“ (I–IV
kl. mok.)

Gilučių filialas

2018-02-06

Gilučių filialas

2018-02-13

žodinis

Gilučių filialas

2018-02-15

žodinis

2018-02-16

vaizdinis

Gilučių filialas ir
Gilučių kultūros
klubas
Gilučių filialas

žodinis

Gilučių filialas

2018-02-23

Žodinis

Gilučių filialas ir
Elektrėnų prad.
mokyklos Gilučių
skyrius
Gilučių filialas

2018-02-28

Gilučių filialas

2018-03-06

Gilučių filialas

2018-03-09

žodinis

Gilučių filialas

2018-03-10

vaizdinis

Gilučių filialas

2018-03-16

vaizdinis

Gilučių filialas

2018-03-21

Gilučių filialas

2018-03-27

Popietė „Gimtoji kalba – žmogaus garbė“ žodinis
(I–IV kl. mok.)
Poezijos paroda „Ir gražiai pragydo
vaizdinis
Tėviškės paukštė...“. Lietuvių kalbos
diena
Popietė „Išminties šaltinis – smulkioji
žodinis
tautosaka“ (I–IV kl.). Lietuvių kalbos
diena
Bibliografinė pamoka „Kovo 11-osios
istorija“ (I–IV kl.)
Lit. paroda „Knygos keliu...“, skirta
Knygnešio dienai
Lit. paroda „Kai balto miško lapeliai
šlamėjo...“, skirta Pasaulinei poezijos
dienai

Popietė „Galėjau būti geresnis, Žeme...“, žodinis
skirta Žemės dienai paminėti
Kūrybinės dirbtuvės. Velykinių molinukų kompleksinis
gaminimas. Paroda „Su kraitele
margučių...“ (I–IV kl. mok.)

2018-02-19

2018-03-01

Gilučių filialas ir 2018-03-30
Elektrėnų pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius

21.

Popietė „Kada raidelės žodžiais
žodinis
tampa…“, skirta Tarptautinei vaikų
knygos dienai paminėti
Vaikų Velykėlės „Per žolytę ar per sniegą kompleksinis
mažas vežimukas rieda...“

Gilučių filialas

2018-04-05

23.

Nacionalinė bibliotekų savaitė

kompleksinis

Gilučių filialas ir 2018-04-07
Elektrėnų pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius
Gilučių filialas
Balandžio 23-29

24.

Popietė „Su kadagio rykštele...“. Jurginės
– lietuviškos tradicijos ir papročiai (I–IV
kl. mok.)
Popietė „Tavo rūpestėlis šildo kaip
ugnelė...“, skirta Motinos dienai
Bibliografinė pamoka „Europos diena“
Literatūrinis rytmetis „Pasijuskime saulės
dalele...“, skirtas Tarptautinei šeimos
dienai (Piešinių konkursas)

kompleksinis

Gilučių filialas

2018-04-30

žodinis

Gilučių filialas

2018-05-04

žodinis
kompleksinis

Gilučių filialas
2018-05-09
Gilučių filialas ir 2018-05-15
Elektrėnų pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius

22.

25.
26.
27.

O. Mozūraitienės tapybos darbų paroda vaizdinis
„Gamtos simfonija“
Kūrybinės dirbtuvės. Molinukų paroda
kompleksinis
„Mūsų linksma ir išradinga šeima“, skirta
Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Gilučių filialas

30.

Lit. paroda „Tavo sodo rasos mūsų sielas vaizdinis
gydo…“, skirta Tėvo dienai

Gilučių filialas

2018-06-03

31.

Popietė „Gyvūnėlių pasaulyje“, skirta
gamtos pažinimui (I–VI kl. mok.)

Gilučių filialas

2018-06-08

32.

Popietė „Kažkur ramiai ir tyliai paparčio žodinis
žiedas žydi...“, skirta Joninėms
Lit. paroda „Balandė, kuri lauks...“, skirta vaizdinis
poetės, prozininkės Vidmantės
Jasukaitytės 90-osioms gimimo metinėms
Bibliografinė pamoka „Žalgirio mūšis“, žodinis
skirta Lietuvos istorijos pažinimui (I–IV
kl. mok.)

Gilučių filialas

2018-06-24

Gilučių filialas

2018-07-10

28.
29.

33.

34.

žodinis

35.

Edukacinė pamoka „Šventa Ona –
duonos ponia“ (tradicijos ir papročiai I–
IV kl. mok.)

kompleksinis

36.

Dainoros Januškienės darbų paroda
„Laikas sau“

vaizdinis

2018-05-19

Gilučių filialas ir 2018-06-01
Elektrėnų pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius

Gilučių filialas ir 2018-07-17
Elektrėnų pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius
Gilučių filialas ir 2018-07-25
Elektrėnų pradinės
mokyklos Gilučių
skyrius
Gilučių filialas
2018-08-03

37.

Bibliografinė pamoka „Gamtos galerija – žodinis
vaistažolės“ (V–VIII kl. mok.)

Gilučių filialas

2018-08-31

38.

Popietė „Lietuvos padavimų ir legendų
kelias“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui
Popietė „Vydūnas – Lietuvai“, skirta
150-osioms Vydūno gimimo metinėms
Edukacinė pamoka „Tautinės juostos
kelias“ (V–VIII kl. mok.)

žodinis

Gilučių filialas

2018-09-07

žodinis

Gilučių filialas

2018-09-14

kompleksinis

Gilučių filialas

2018-09-29

Popietė „Ačiū, Mokytojau, kad esi“,
žodinis
skirta Tarptautinei mokytojų dienai
Edukacinė pamokėlė „Mandalos piešimo kompleksinis
technika“, skirta vaikams

Gilučių filialas

2018-10-05

Gilučių filialas

2018-10-19

Lit. paroda „Aš vejuos vasarą...“, skirta
poetės, dramaturgės Violetos
Palčinskaitės 75-osioms gimimo
metinėms
Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirti
renginiai
Adventiniai skaitymai
Edukacinė pamoka „Laukiu, laukiu
dovanų“ keramikos dovanų gaminimas
Tautinių juostų audimas

vaizdinis

Gilučių filialas

2018-10-20

kompleksinis

Gilučių filialas

lapkritis

žodinis
kompleksinis

Gilučių filialas
Gilučių filialas

2018-12-08
2018-12-12

Projektinė
veikla

Gilučių filialas

Sausis–gruodis

39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Jagėlonių filialo
renginių planas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Renginio pavadinimas
Lit. popietė ,,Vincui MykolaičiuiPutinui – 135 metai“
Lit. paroda „Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-metis“
Lit. paroda „150-osios Vydūno
gimimo metinės“
Filmo „S. Daukantas ir Lietuvos
istorija lietuviškai“ peržiūra
Filmo „Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo diena“ peržiūra

Renginio
forma
žodinis

Renginio vieta

Renginio data

Jagėlonių filialas

2018-01-06

vaizdinis

Jagėlonių filialas

2018-02-16

vaizdinis

Jagėlonių filialas

2018-02-20

kompleksinis

Jagėlonių filialas

2018-03-01

kompleksinis

Jagėlonių filialas

2018-03-11

6.

Lit. paroda ,,Knygos nauda
asmenybei“

vaizdinis

Jagėlonių filialas

2018-04-25

7.

Filmo ,,Europos diena“ peržiūra

vaizdinis

Jagėlonių filialas

2018-05-09

8.

Lit. Popietė, skirta partizanų
pagerbimo, kariuomenės ir
visuomenės vienybės dienai

žodinis

Jagėlonių filialas

2018-05-20

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lit. popietė, skirta prancūzų dailininko
atminimui ,,Poliui Gogenui – 170
metų“
,,Lietuvos Mindaugo karūnavimo
diena“ (trumpas pasakojimas apie
Mindaugo karūnavimą)
Lit. paroda ,,Žalgirio mūšio diena“
Lit. paroda, skirta atminti žuvusius
lakūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną
Lit. paroda, skirta Tarptautinei
jaunimo dienai
Lit. popietė, skirta paminėti Laisvės
dieną
Lit. paroda, skirta Mokslo ir žinių
dienai
Lit. popietė, skirta Trakų Dievo
Motinos paveikslo karūnavimo 300
metų jubiliejui
Lit. popietė ,,Adomui Galdikui –125
metai“
Vytauto Didžiojo mirties diena
Lit. popietė, skirta Tarptautinei
tolerancijos dienai
Lit. paroda ,,Mano draugas –
internetas“
Lit. paroda Tarptautinei žmogaus
teisių dienai
Lit. paroda ,,Adomui Mickevičiui –
220 metų“
Lit. paroda ,,Vincui Kudirkai – 160
metų“

žodinis

Jagėlonių filialas

2018-06-07

žodinis

Jagėlonių filialas

2018-07-06

vaizdinis
vaizdinis

Jagėlonių filialas
Jagėlonių filialas

2018-07-15
2018-07-16

vaizdinis

Jagėlonių filialas

2018-08-12

žodinis

Jagėlonių filialas

2018-08-31

vaizdinis

Jagėlonių filialas

2018-09-01

žodinis

Jagėlonių filialas

2018-09-04

kompleksinis

Jagėlonių filialas

2018-10-18

žodinis
žodinis

Jagėlonių filialas
Jagėlonių filialas

2018-10-27
2018-11-16

vaizdinis

Jagėlonių filialas

2018-11-24

vaizdinis

Jagėlonių filialas

2018-12-10

vaizdinis

Jagėlonių filialas

2018-12-23

vaizdinis

Jagėlonių filialas

2018-12-31

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Kazokiškių filialo
renginių planas

Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Renginio pavadinimas
Lit. paroda „Aš spindinčią dovaną
rytmečio saulei nešu“, skirta Vinco
Mykolaičio-Putino 125-osioms
gimimo metinėms
Lit. paroda „Sausio 13-oji gyva mūsų
atminty“, skirta Laisvės gynėjų dienai
Lit. paroda „Žiulis Vernas – mokslinės
fantastikos pradininkas“, skirta
rašytojo 190-osioms gimimo
metinėms
Popietė „Šalta žiema, šalin eik, o
pavasari, ateik“, skirta Užgavėnių
papročiams
Popietė ,,Mano žemė – Lietuva“,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui paminėti
Lit. paroda ,,Vydūnas – tautiškumo
ugdytojas“, skirta rašytojo, filosofo,

Renginio
forma
vaizdinis

Renginio
vieta
Kazokiškių
filialas

Renginio

vaizdinis

Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas

2018-01-12

žodinis

Kazokiškių
filialas

2018-02-13

kompleksinis

Kazokiškių
filialas

2018-02-15

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2018-02-19

vaizdinis

2018-01-05

2018-02-07

data

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

kultūros veikėjo 150-osioms gimimo
metinėms
Rankdarbių paroda ,,Šv. Kazimieras –
pavasario šauklys“
Lit. paroda ,,Adolfas RamanauskasVanagas – laisvės kovų ir partizanų
vadas“.
Protų mūšis ,,Lietuva mano širdyje“,
skirta Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai
„Su pavasariu širdy“– eilių skaitymas,
skirtas Poezijos dienai
Lit. paroda ,,Tomas Main Ridas –
populiarus XIX a. nuotykių literatūros
meistras“, skirta rašytojo 200-osioms
gimimo metinėms
Nacionalinė bibliotekų savaitė

vaizdinis
žodinis

kompleksinis

Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas

2018-04-20-25

Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas

2018-06-23

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2018-09-27

žodinis

Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas

2018-10-03

Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas

2018-11-15

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2018 m.
kas mėn.

žodinis

Kazokiškių
filialas

2018-01-05

20.
21.

Advento popietė ,,Uždekime žvakes“

žodinis

22.

Lit. paroda ,,Vincas Kudirka – tautos
patriotas“, skirta rašytojo, poeto,
Lietuvos himno autoriaus 100-osioms
gimimo metinėms
Lit. paroda ,,Naujos knygos“

vaizdinis

18.
19.

23.

24.

RENGINIAI VAIKAMS
Garsinis skaitymas „Šneka vaikučiai,
paukšteliai, žvėreliai“, skirta Anzelmo
Matučio 95-osioms gimimo metinėms

2018-03-21
2018-04-03

vaizdinis

17.

2018-03-10

Kazokiškių
filialas

Lit. paroda ,,Simonas Daukantas –
lietuvybės puoselėtojas“, skirta
istoriko ir rašytojo 225-osioms
gimimo metinėms
Lit. paroda ,,Kaziui Binkiui – 125“

16.

Kazokiškių
filialas

2018-03-05

vaizdinis

vaizdinis

15.

2018-03-03

žodinis

Lit. paroda ,,Erichas Marija Remarkas
– įtaigus prarastos kartos likimo
vaizduotojas“, skirta rašytojo 120osioms gimimo metinėms
,,Prisirinkime žolelių“. Edukacinė
išvyka po apylinkes žoliauti.
Lit. paroda ,,Geltona. Žalia. Raudona“,
skirta Valstybės dienai
Lit. paroda ,, Levas Tolstojus – vienas
garsiausių pasaulio rašytojų“, skirta
rašytojo 200-osioms gimimo
metinėms
Lit. paroda ,,Žmogus, kurio gyvenimas
tekėjo tremties laukime, išdavystės
šešėlyje, laisvės akivaizdoje“, skirta
Tėvo Stanislovo 100-osioms gimimo
metinėms
Popietė ,,Rudens prijuostė“

14.

Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas

vaizdinis
vaizdinis

vaizdinis

2018-06-21

2018-07-04
2018-09-08

2018-10-27

2018-12-12
2018-12-27

Popietė „Iš Šarlio Pero pasakų“, skirta
rašytojo 390-osioms gimimo
metinėms
Rytmetis „Jie žuvo už mūsų laisvę“,
skirtas Laisvės gynėjų dienai
Lit. paroda „Gegutės šaltinis“, skirta
Martyno Vainilaičio 85-osioms
gimimo metinėms
Garsinis skaitymas „Močiutės dainos“,
skirtas Sigito Gedos 75-osioms
gimimo metinėms
Atvira pamokėlė „Kalba – tautos
vertybė“, skirta Lietuvių kalbos dienai
Lit. paroda „Lietuviško žodžio
nešėjai“, skirta Knygnešio dienai
Viktorina „Mes – motinos Žemės
vaikai“, skirta pasaulinei Žemės dienai
Vaikų knygos savaitė „Sušildyk knygą
savo rankoje“
Popietė „Laukiu Velykų Bobutės“,
skirta vaikų Velykėlių papročiams
Lit. paroda „Gražiausi žodžiai Tau,
mama“, skirta Motinos dienai
Viktorina „Žodis – ne žvirblis...“,
skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai
Piešinių paroda „ES – mūsų kieme“,
skirta Europos dienai
Lit. paroda „Ištremti gyvenimai“,
skirta Okupacijos ir genocido dienai“
Popietė „Lietuva mūsų širdyse“, skirta
Valstybės dienai
Lit. paroda „Vėl skamba varpelis“,
skirta Mokslo ir žinių dienai
Lit. paroda „Ačiū Tau, mokytojau“,
skirta Tarptautinei mokytojų dienai
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

kompleksinis

Kazokiškių
filialas

2018-01-10

kompleksinis

Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas

2018-01-12

žodinis

Kazokiškių
filialas

2018-02-02

žodinis

Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas

2018-02-21

2018-05-09

žodinis

43.

Popietė „Prie Advento vainiko“, skirta
advento papročiams
Lit. paroda „Pranui Mašiotui – 155“

Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas
Kazokiškių
filialas

44.

Lit. paroda „Naujos knygos“

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2018 m.
kas mėn.

25.

26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

vaizdinis

vaizdinis
žodinis
kompleksinis
žodinis
vaizdinis
žodinis

vaizdinis
vaizdinis
žodinis
vaizdinis
vaizdinis
kompleksinis

vaizdinis

2018-01-24

2018-03-15
2018-03-20
2018-04-03-07
2018-04-05
2018-05-03
2018-05-07

2018-06-15
2018-07-05
2018-09-01
2018-10-04
2018-11
2018-12-13
2018-12-18

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Kietaviškių filialo
renginių planas

Eil. Renginio pavadinimas
Nr.
1.

Lit. paroda „Gyvenimą paskyręs
vaikams“, skirta poeto, vaikų

Renginio
forma

Renginio vieta

Numatoma data

kompleksinis

Kietaviškių
filialas

2018-01-05

2.

3.

4.
5.
6.

literatūros kūrėjo, pedagogo Anzelmo
Matučio 95-osioms gimimo
metinėms. Vaikų piešinių paroda pagal
A. Matučio kūrybą
Lit. paroda Sausio 13-osios aukoms
atminti „Atmintį išsaugosim
ateinančioms kartoms“.
Akcija „Amžinoji atminimo šviesa
mūsų languose“
Lit. paroda „Žmogus vaiko širdimi“,
skirta poeto, vaikų literatūros kūrėjo,
vertėjo Martyno Vainilaičio 85-osioms
gimimo metinėms
Lit. paroda „Kietaviškių biblioteka –
vakar ir šiandien“
Popietė vaikams „Būsiu Lietuvos
kariu“
Tarptautinei saugesnio interneto dienai
interneto transliacija „Junkis, kurk ir
dalinkis atsakingai“

Kietaviškių
filialas

kompleksinis
Kietaviškių
filialas
vaizdinis
vaizdinis
žodinis

8.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

2018-01-23
Kietaviškių
filialas
Kietaviškių
filialas
Kietaviškių
filialas

žodinis

2018-01-25
2018-02-01

2018-02-06
Kietaviškių
filialas

7.
Garsinių skaitymų ciklas „Mano
Lietuva“
Lit. paroda „Valstybės pažinimo
keliu“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-osioms metinėms
Spaudinių paroda ir pristatymas
„Lietuvos kalbininkai“
Lit. paroda „Aš moku augti“, skirta
Juozo Erlicko 65-ajam gimimo
jubiliejui
Moterų klubo popietė „Mano metai –
mano turtas“. Autobiografinių G.
Dauguvietytės knygų aptarimas
Lit. paroda „Knygnešiai – lietuviškos
spaudos simbolis“, skirta 90-osioms
M. Grybausko mirties metinėms
Lit. paroda „Vydūnas – Mažosios
Lietuvos dramaturgas, publicistas,
filosofas, kultūros veikėjas“, skirta
150-osioms gimimo metinėms
Pavasario šauktuvių šventė vaikams.
Lit. paroda „Kad gamtos prieglobstis
būtų mielas“
Lit. paroda „Įaugau pats į save – kaip
laikas“, skirta rašytojo, žurnalisto
bibliotekininko, vaikų literatūros
kūrėjo Laimono Inio 80-mečio
jubiliejui
Popietė ir paroda „Vaistažolės gydo“,
skirta Pasaulinei sveikatos dienai
Velykėlių šventė ir edukacinis
užsiėmimas „Margi margučiai ritas“
Popietė „Mūsų krašto paveldas“
Interaktyvaus žemėlapio pristatymas

2018-01-12

žodinis

02-04 mėn.
Kietaviškių
filialas

vaizdinis

2018-02-14
Kietaviškių
filialas
Kietaviškių
filialas

2018-02-20
2018-03-02

žodinis

Kietaviškių
filialas

2018-03-07

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2018-03-09

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2018-03-15

kompleksinis

Kietaviškių
filialas

2018-03-20

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2018-04-01

kompleksinis

Kietaviškių
filialas
Kietaviškių
kultūros namai
Kietaviškių
filialas

2018-04-06

kompleksinis
vaizdinis

žodinis
žodinis

2018-04-08
2018-04-12

Lit. paroda vaikams „Pažintis su
pasauliu – per knygą“
Literatūrinė popietė „Skubančio laiko
rate“ su Elektrėnų krašto literatais,
skirta Kietaviškių bibliotekos 70-ajam
jubiliejui
Lit. paroda „Mes ir Europos
Sąjunga“

vaizdinis

23.
24.

20.
21.

22.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.
35.

36.
37.

38.

Kietaviškių
filialas
Kietaviškių
filialas

2018-04-23

vaizdinis

Kietaviškių fialas

2018-05-04

Vaikų piešinių paroda – konkursas
„Mano šeima – mano tvirtovė“

žodinis

Kietaviškių
filialas

2018-05-15

Lit. paroda „Mūsų krašto kultūros
paveldo lobiai“. 2018 m. paskelbti
Europos kultūros paveldo metais
Popietė vaikams Tarptautinei vaikų
gynimo dienai „Mums priklauso
pasaulis“

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2018-05-22

žodinis

Prie Kietaviškių
kultūros namų

2018-06-01

Prie bibliotekos

2018-06-12

Kietaviškių
filialas

2018-06-13

Kietaviškių
filialas
Gamtoje

2018-07-03

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2018-07-05

žodinis

Gamtoje

2018-07-20

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2018-09-04

kompleksinis

Kietaviškių
kultūros namai

2018-09-19

kompleksinis

Garsiniai skaitymai gamtoje iš
žodinis
poezijos knygelių apie gimtinę, vasarą.
Akcija „Ateik, skaitysime kartu“
Lit. paroda „Skaudžios praeities
vaizdinis
liudininkai“, Gedulo ir vilties dienai
paminėti
Lit. paroda „Mindaugo Lietuva“
vaizdinis

2018-04-27

Garsiniai skaitymai apie gimtinę iš
poezijos knygelių gamtoje
Lit. paroda „Kūryba – visas mano
gyvenimas“, skirta poetės, vaikų
literatūros kūrėjos Janinos Degutytės
90-osioms metinėms
Vaikų pažintinė išvyka į gamtą „Mano
vaistažolių kraitelė“
Lit. paroda „Kol žemė gyva, tol gyvas
žmogus“, skirta kraštiečio rašytojo,
poeto Vacio Bukausko 20-osioms
mirties metinėms
Popietė „Saugaus eismo abėcėlė“.
Susitikimas su Elektrėnų policijos
komisariato atstovais. Lit. paroda
„Būk saugus kelyje“
Lit. paroda „Knygelių herojai –
gyvūnai“

žodinis

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2018-09-28

Bibliografinė apžvalga „Atgimimo
balsai“, skirta Lietuvos Respublikos
Seimo paskelbtiems Sąjūdžio metams
Popietė „Mano mylimiausias
augintinis“

žodinis

Kietaviškių
filialas

2018-10-02

žodinis

Kietaviškių
filialas

2018-10-06

Lit. paroda „ Su mėnulio šypsena
atkeliauja pasaka...“, skirta prozininko
Mykolo Sluckio 90-osioms gimimo
metinėms
Moterų klubo popietė „Apie
stebuklingąjį Trakų Dievo atvaizdą“,
skirta paveikslo 300 metų jubiliejui

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2018-10-10

žodinis

Kietaviškių
filialas

2018-10-19

2018-07-05

39.

Lit. paroda „Keturių vėjų dvasios
tėvas“, skirta poeto, prozininko,
žurnalisto, vaikų literatūros kūrėjo,
dramaturgo Kazio Binkio 125-osioms
gimimo metinėms

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2018-11-14

40.

Šiaurės šalių savaitės renginiai:
edukaciniai užsiėmimai ir literatūros
paroda
Lit. paroda „Vaikų literatūros tėvas“,
skirta rašytojo, vaikų literatūros
kūrėjo, vertėjo Prano Mašioto 155osioms gimimo metinėms
Adventinė popietė „Po gerumo
sparnais“
Lit. paroda „Tautinio atgimimo
žadintojas“, skirta poeto, Lietuvos
valstybės himno autoriaus, publicisto,
laikraščio „Varpas“ autoriaus Vinco
Kudirkos 160-osioms gimimo
metinėms
Lit. paroda „Idealas gyvenime –
mokslas, dorybė, tėvynė“, skirta
lenkų-lietuvių poeto, rašytojo Adomo
Mickevičiaus 220-osioms gimimo
metinėms
Edukacinis užsiėmimas „Kalėdiniai
angelai“

kompleksinis

Kietaviškių filiale

lapkričio
12–16 d.

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2018-11-28

žodinis

Kietaviškių
filialas
Kietaviškių
filialas

2018-12-07

vaizdinis

Kietaviškių
filialas

2018-12-19

žodinis

Kietaviškių
filialas

2018-12-20

41.

42.
43.

44.

45.

vaizdinis

2018-12-14

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Pakalniškių filialo
renginių planas
Eil. Renginio pavadinimas
Nr.
1.
Lit. paroda „Lydėdami gęstančią žarą
vėlai pakilo į dangų margi sakalai...“,
skirta Vinco Mykolaičio-Putino 135osioms gimimo metinėms paminėti
2.
Lit. popietė „Eilėraščių margumyne“,
skirta Anzelmo Matučio 90-osioms
gimimo metinėms paminėti

Renginio
forma
vaizdinis

Renginio vieta

Renginio data

žodinis

Pakalniškių filialas 2018-01-08

3.

Lit. paroda „Viltis, gimusi žvarbią
naktį“, skirta Sausio 13-ajai paminėti

vaizdinis

Pakalniškių filialas 2018-01-12

4.

Lit. popietė „Vaikystės knygų
personažai“, skirta Šarlio Pero 390osioms gimimo metinėms

kompleksinis

Pakalniškių filialas 2018-01-15

5.

Lit. popietė „Spalvoti akmenėliai“,
skirta Martyno Vainilaičio 85-osioms
gimimo metinėms paminėti

žodinis

Pakalniškių filialas 2018-01-26

6.

Lit. popietė „Išgąsdinkim žiemą...“,
skirta Užgavėnėms

žodinis

Pakalniškių filialas 2018-02-13

Pakalniškių filialas 2018-01-05

Lit. popietė „Lietuvos šimtmečio
kompleksinis
laimėjimai“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-osioms metinėms
paminėti
Lit. popietė „Kalba, žodis, kultūra – tai žodinis
mažos tautos dovana kiekvienam“, skirta
Lietuvių kalbos dienoms paminėti, bei
interaktyvaus žemėlapio „Pažink
Elektrėnų krašto paveldą“ pristatymas
Lit. paroda „Neužmirštas laisvės
vaizdinis
troškimas...“, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti
Lit. paroda „Jie nešė šviesą“, skirta
vaizdinis
Knygnešio dienai paminėti

Pakalniškių filialas 2018-02-15

11.

Lit. popietė „Žodžių galia...“, skirta
Pasaulinei poezijos dienai paminėti

Pakalniškių filialas 2018-03-20

12.

Lit. paroda „Vydūnui – 150“, skirta
vaizdinis
Vydūno 150-osioms gimimo metinėms
paminėti

Pakalniškių filialas 2018-03-22

13.

Edukacinė popietė „Bundančio
žodinis
pavasario spalvomis pasipuošę...“, skirta
Šv. Velykoms

Pakalniškių filialas 2018-03-29

14.

Lit. paroda „Knygų ir pasakų pasaulį
atvėrus...“, skirta Tarptautinei vaikų
knygos dienai paminėti

Pakalniškių filialas 2018-04-02

15.

Renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų kompleksinis
savaitei

Pakalniškių filialas 2018-04

16.

Lit. paroda „Laisva spauda“, skirta
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai paminėti

vaizdinis

Pakalniškių filialas 2018-05-07

17.

Lit. paroda „Europa“, skirta paminėti
Europos dienai

vaizdinis

Pakalniškių filialas 2018-05-09

18.

Lit. popietė „Vaikystės pasaulyje“,
žodinis
skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai
ir O. Baliukonytės 70-osioms gimimo
metinėms paminėti
Lit. paroda „Traukinių vagonais išvežti vaizdinis
gyvenimai...“, skirta Gedulo ir vilties
dienai paminėti

Pakalniškių filialas 2018-06-01

20.

Lit. popietė „Janinai Degutytei – 90“ J. žodinis
Degutytės 90-osioms gimimo metinėms
paminėti

Pakalniškių filialas 2018-07-05

21.

Lit. paroda „Skrydis per Atlantą“, skirta vaizdinis
S. Dariaus ir S. Girėno 85-osioms žūties
metinėms paminėti

Pakalniškių filialas 2018-07-16

22.

Lit. paroda „Mokytojų kūrybos šviesa“, vaizdinis
skirta Mokytojų dienai paminėti

Pakalniškių filialas 2018-10-05

7.

8.

9.

10.

19.

žodinis

vaizdinis

Pakalniškių filialas 2018-03-06

Pakalniškių filialas 2018-03-09

Pakalniškių filialas 2018-03-16

Pakalniškių filialas 2018-06-14

23.

24.
25.

26.

Lit. popietė „Simonas Daukantas –
žodinis
Lietuvos istorikas, rašytojas ir
švietėjas“, skirta Simono Daukanto 225osioms metinėms paminėti
Renginiai, skirti Šiaurės šalių bibliotekų kompleksinis
savaitei

Pakalniškių filialas 2018-10-26

Lit. popietė „Beldimas į duris...“, skirta žodinis
V. Palčinskaitės 75-osioms gimimo
metinėms paminėti
Lit. popietė „Žiemos spalvos“
žodinis

Pakalniškių filialas 2018-12-11

Pakalniškių filialas 2018-11

Pakalniškių filialas 2018-12-14

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Pastrėvio filialo
renginių planas
Eil. Renginio pavadinimas
Nr.
1. Lit. paroda „Vincui MykolaičiuiPutinui –125“
2. Lit. paroda „Atmintis gyva, nes liudija“,
skirta Laisvės gynėjų dienai

Renginio
forma
vaizdinis

Renginio vieta

Renginio data

Pastrėvio filialas

2018-01-05

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2018-01-11

3. Popietė „Pragydo paukštelis – prikėlė
gėles“, Martynui Vainilaičiui – 85

žodinis

Pastrėvio filialas

2018-01-26

4. Ebru meno edukacinis užsiėmimas

kompleksinis

Pastrėvio filialas

2018 m. sausio
mėn.

5. Lit. paroda „Gyvenkime sveikai“, skirta vaizdinis
vasariui – sveikatingumo mėnesiui

Pastrėvio filialas

2018-02-06

6. Lit. paroda „Lietuvos valstybės
atkūrimui – 100“

Pastrėvio filialas

2018-02-13

7. Tautodailininkių Angelės Gliaudelienės vaizdinis
ir Bronės Cibulskienės darbų paroda
„Tautinė juosta – Lietuvai“

Pastrėvio filialsas

2018 m.
vasario mėn.

8. Rytmetys „Mano gimtoji kalba“, skirtas žodinis
Lietuvių kalbos dienoms

Pastrėvio filialas

2018-02-20

9. Popietė „Žmogaus kalba šventina vaizdinis
tėvynę“, skirta Lietuvių kalbos dienoms
ir Vydūno metams

Pastrėvio filialas

2018-03-06

10. Viktorina vaikams „Kalbų medis“, skirta žodinis
Lietuvių kalbos dienoms

Pastrėvio filialas

2018-03-07

11. Lit. paroda „Knygnešių šventa gadynė“ vaizdinis

Pastrėvio filialas

2018-03-14

vaizdinis

12. Edukacinis užsiėmimas „Verbų rišimas“ kompleksinis

Pastrėvio filialas

2018 m. kovo mėn.

13. Lit. paroda „Šventų Velykų žavesys“

Pastrėvio filialas

2018-03-27

14. Popietė „Knygelių labirintuose“, skirta žodinis
Tarptautinei vaikų knygos dienai

Pastrėvio filialas

2018-04-03

15. Nacionalinė bibliotekų savaitė

kompleksinis

Pastrėvio filialas

2018 m. balandžio
mėn.

16. Lit. paroda „Mama visų pradžia –
gyvybės šviesa”

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2018-05-02

17. Fotografijos paroda „Mano gimtasis
vaizdinis
kraštas – mano Lietuva“, skirta Lietuvos
100-mečiui

Pastrėvio filialas

2018 m.
gegužės mėn.

18. Viktorina „Europos Sąjunga“

žodinis

Pastrėvio filialas

2018-05-09

19. Interaktyvaus žemėlapio „Pažink
Elektrėnų krašto kultūros paveldą“
pristatymas, skirtas Europos kultūros
paveldo metams
20. „Spalvinga ir laiminga vaikystė“

Kompleksinis Pastrėvio filialas

vaizdinis

2018 m. birželio
mėn.

Pastrėvio filialas

2018-06-01

21. Lit. paroda „Po pievas vaikščiojau,
vaizdinis
žolynėlius rankiojau“, skirta Pasaulinei
aplinkos apsaugos dienai

Pastrėvio filialas

2018-06-04

22. „Mano batai buvo du“, Kosto
Kubilinsko 95-osioms metinėms
paminėti

kompleksinis

Pastrėvio filialas

2018-06-27

23. Lit. paroda „Vaikų literatūros kūrėja –
Janina Degutytė“

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2018-07-06

24. Lit. paroda „Kviečia mokyklos varpelis“ vaizdinis

Pastrėvio filialas

2017-08-27

25. Garsiniai skaitymai netradicinėse
erdvėse „Nei dienelės be knygelės“

žodinis

Pastrėvio filialas

2018 m. rugsėjo
mėn.

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

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2018-10-02

27. Lit. paroda „Vaikų literatūros kūrėjas
Otfrydas Proisleris“

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2018-10-16

28. Lit. paroda „Kloja žemę lapų šilkas“,
skirta Vėlinėms

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2018-10-23

kompleksinis

29. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

kompleksinis

Pastrėvio filialas

2018 m.
lapkričio mėn.

30. Edukacinė popietė „Džiaugsmingas
Kalėdų laukimas“

kompleksinis

Pastrėvio filialas

2018 m. gruodžio
mėn.

31. „Vaikų literatūros kūrėjas Pranas
Mašiotas“

kompleksinis

Pastrėvio filialas

2018-12-11

32. Lit. ir spaudinių paroda „Ant angelo
sparnų gerumas supas“

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2018-12-11

33. Garsiniai skaitymai „Stebuklinga pasakų žodinis
šalis“

Pastrėvio filialas

2018 m. gruodžio
mėn. 27-28 d.

34. Lit. paroda „Elektrėnų savivaldybės
literatų kūryba“

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2018 m. eigoje

35. Lit. paroda „Mes čia gyvename“

vaizdinis

Pastrėvio filialas

2018 m.
eigoje

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Semeliškių filialo
renginių planas
Eil
.
Nr.

Renginio pavadinimas

Lit. paroda „Neišnyksta niekas, kas
kartą yra buvęs“, skirta Vinco
1.
Mykolaičio-Putino 125-osioms
gimimo metinėms

Renginio
forma

vaizdinis

Renginio vieta

Semeliškių
filialas

Numatoma data

2018-01-04

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-01-08

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-01-11

Lit. paroda „Vytautas Tamulaitis –
4. pasaulinio lygio vaikų literatūros
rašytojas“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-01-16

5. Lit. paroda „Metų knygos rinkimai“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-01-16

Lit. paroda „Visada norėjau rašyti“,
6. skirta Martyno Vainilaičio 85-osioms
gimimo metinėms

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-01-24

Lit. paroda „Sigitas Geda – poetas,
vertėjas, dramaturgas“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-02-01

Lit. paroda „Aš kalbuosi su giria“,
2. skirta Anzelmo Matučio 95-osioms
gimimo metinėms
3.

7.

Lit. paroda „Sausio 13-oji – lietuvių
tautos pergalė“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-02-05

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-02-14

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-02-12 (14)

Lit. paroda „To humoro nėra tiek
11. daug, kad jo visiems pakaktų“, skirta
Juozo Erlicko 65-mečiui

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-03-01

Lit. paroda „Iškilios Lietuvos
12. asmenybės“, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-03-07

13. „Sandrai Braun (Brown) -70“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-03-12

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-03-14

„Semeliškietis Bronius Stasiūnas
8. (Stosiūnas) – aktyvus tautinės
sąmonės žadintojas“
Viktorina „Apie Lietuvą“, skirta
atkurtos Lietuvos šimtmečiui

9.

Viktorina moksleiviams „Būtų gėda
10. savo kalbos nemokėti“, skirta
Gimtosios kalbos dienai

Lit. paroda „Kovo 16-oji – Knygnešio
14. diena“, skirta Elektrėnų krašto
knygnešiams
Lit. paroda „Niekuomet žmogus nėra
15. toks gražus, koks jis yra kurdamas“,
skirta 2018-iesiems – Vydūno metams
Teminė lit. paroda, skirta
16. Tarptautinei vaikų knygos dienai,
ir popietės su pradinukais

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-03-19

kompleksinis

Semeliškių
filialas

2018-03-28 (30)

17.

Lit. paroda „Ne tik kūnui, bet ir
sielai“, skirta sveikatos dienai

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-04-05

18.

Nacionalinė bibliotekų savaitė
(paroda ir popietė su pradinukais)

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-04-23 (27)

Semeliškių
filialas

2018-05-07

Semeliškių
filialas

2018-06-06

Lit. paroda „Spaudos atgavimo, kalbos
19.
vaizdinis
ir knygos diena – gegužės 7-oji“
20.

21.

Lit. paroda „Pasaulinė vandenynų
diena“
„Dainius Zubrus – vienas geriausių
visų laikų Lietuvos ledo ritulininkų“

Lit. paroda „Savo sumanymais
žmogus visada didis“, skirta E. M.
22.
Remarko 120-osioms gimimo
metinėms

vaizdinis

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-06-13

Semeliškių
filialas
vaizdinis

2018-06-18

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-06-20

24. Lit. paroda „Kosto Kubilinsko kūryba“ vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-07-02

23.

Bibliografinė apžvalga „Aloyzui
Každailiui – 75“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-07-03

Lit. paroda „Joachimas Friedrichas26. vokiečių rašytojas, vaikų literatūros
kūrėjas

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-08-09

Paroda „Juodojo kaspino ir Baltijos
kelio diena“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-08-23

Lit. paroda „Sugrįšiu – iš miško
25. šešėlių ir šlamesio“, skirta Janinos
Degutytės gimimo 90-mečiui

27.

Semeliškių
filialas

Lit. paroda „Viskas ateina laiku tam,
kuris moka laukti“, skirta Levo N.
28.
Tolstojaus 200-osioms gimimo
metinėms

vaizdinis

Lit. paroda „Kelionių užrašai“, skirta
Pasaulinei turizmo dienai

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-09-12

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-10-17

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-10-18

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-10-25

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-11-15

Semeliškių
filialas

2018-11-...

29.

Bibliografinė apžvalga „Vydui Astui –
30.
70“
Lit. paroda „Otfrydas Proisleris –
31. vienas žymiausių Vokietijos vaikų
rašytojų“
Lit. paroda „Simonas Daukantas –
32. Lietuvos istorikas, rašytojas ir
švietėjas“
33.

Lit. paroda „Kazys Binkis – lietuvių
poetas, rašytojas, dramaturgas“

Lit. paroda ir popietės pradinukams,
34.
kompleksinis
skirtos Šiaurės šalių bibliotekų savaitei

2018-09-06

Semeliškių
filialas

Lit. paroda „Manyje tebegyvena
vaikas, svajojantis apie nepatirtus
35.
nuotykius“, skirta Violetos
Palčinskaitės 75-mečiui

vaizdinis

36. Paroda „Žiemos džiaugsmai“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-12-03

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2018-12-19

Lit. paroda „Mano dovanėlė“, skirta
37. Prano Mašioto 155-osioms gimimo
metinėms

2018-11-20

