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Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus
2019-ųjų metų renginių planas
Renginio pavadinimas

Renginio
forma

1.

„Pirmasis Lietuvos Prezidentas Antanas
Smetona“

vaizdinis

2.

„Pralenkęs savo laikmetį“ (J. TumuiVaižgantui)

vaizdinis

3.

„Juozas Naujalis – lietuvių
kompozitorius, vargonininkas, choro
dirigentas“
„Mūsų Kaunas“ (Laikinosios sostinės
atminimo metams)

vaizdinis

„Lietuvos nepriklausomybės kovų
atminimo keliais“ (Lietuvos
Nepriklausomybės kovų atminimo
metams)
„Elektrėnų vietovių vietovardžiai“
(Vietovardžių metams)

vaizdinis

7.

„Ką reiškia būti pasaulio lietuviu“
(Pasaulio lietuvių metams)

vaizdinis

8.

„Trispalvių ugnyje prisikėlusi Lietuva“
(Laisvės gynėjų dienai)
„Aštrus satyrinis talentas“ (T. Tilvyčiui –
115 m.)

vaizdinis

4.

5.

6.

9.

vaizdinis

vaizdinis

vaizdinis

10. „Knyga laukia jūsų įvertinimo“ (2018
metų knygos rinkimai)

vaizdinis

11. „Kalba – brasta per laiko upę“
(Tarptautinei gimtosios kalbos dienai)

vaizdinis

12. „Rašytojas ir žurnalistas Juozas
Kundrotas“

vaizdinis ir
virtuali paroda

Renginio vieta
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla

Numatoma
renginio
data
2019-01-02

2019-01-02

2019-01-02

2019-01-02

2019-01-02

2019-01-02

2019-01-02

2019-01-02
2019-01-02

2019-02-01

2019-02-01

2019-02-01

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

vaizdinis

14. „Vasario 16-oji – laisvės ir vienybės
diena“
15. „Skaidrus esmės švytėjimas“ (K.
Navakui – 55 m.)

vaizdinis

16. „Žodžiai sielai“ (Pasaulinei poezijos
dienai)

vaizdinis

17. „Jie nešė mūsų žodį“ (Knygnešiams)

vaizdinis

18. „Tikėjimu gimusi laisvė“ (Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai)
19 „Šiaurietiško krašto dainius“ (M.
Karčiauskui – 80 m.)

vaizdinis

20. „Užgavėnių patiekalai ir tradicijos“

vaizdinis

21. „Elektrėnai fotografijose“

vaizdinis

22. „Žemaitijos šaknimis į gylį“ (R.
Granauskui – 80 m.)

vaizdinis

23. „Nuo Verbų iki Velykų“

vaizdinis

vaizdinis

vaizdinis

24. Renginiai ir parodos, skirtos Nacionalinei kompleksinis
bibliotekų savaitei
25. Žmonės, kuriuos reikėtų pažinti“
vaizdinis
(biografijos)
26. „Šimto metų kraštotyros fondo leidiniai“

vaizdinis

27. „Taurus asmenybės prasmingumas“ (L.
Jacinevičiui – 75 m.)

vaizdinis

28. „Jurgis Milančius – knygnešys,
daraktorius, vaistininkas“

vaizdinis

29. „Tautos kalboje – istorija, siela, dvasia
(J. Jablonskis) (Lietuvių kalbos dienoms
paminėti)
26. Europos diena

vaizdinis

28. „Poezijos pavasaris“

kompleksinis
(projektinis)
kompleksinis

Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos
skaitykla
Periodikos
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos
skaitykla
Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos
skaitykla

2019-02-01

Visi bibliotekos
skyriai
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Visi bibliotekos
skyriai
Viešoji
biblioteka

2019-04-01

2019-02-01
2019-02-01

2019-03-01

2019-03-01
2019-03-01
2019-03-01

2019-03-01
2019-04-01

2019-04-01

2019-04-01

2019-04-01

2019-04-01

2019-05-01

2019-05-01

2019-05-01

2019-05-01
2019-05-01

29. „Lietuvos kinas gyvas“ (Garsinių leidinių vaizdinis
paroda)
30. Mažoji knygų mugė

kompleksinis

31. „Motinos vardas lietuvių poezijoje“
(Motinos dienai)
32. „Mažos valstybės didi gimtojo žodžio
galia“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai)
33. Elektrėnų krašto knygnešių ir daraktorių
jubiliejai ir mirties metinės 2019 m.

vaizdinis

34. „Įamžinta tai, kas jau dulkėmis nuklota“
(G. Kanovičiui – 90 m.)

vaizdinis

35. Skaitytojų pamėgti istoriniai detektyvai

vaizdinis

36. „Vienišo poeto didybė“ (J. Aisčiui – 115
m.)

vaizdinis

37. „Mūsų Lietuva fotoalbumuose“

vaizdinis

38. „Joninės – Rasos šventė, vasaros
saulėgrįža“ (Rasos)
39. „Su Lietuva širdyje“ (Gedulo ir vilties
dienai)

vaizdinis

40. „Tautodailininkė, medžio drožėja Vanda
Umbrasienė“

vaizdinis

41. „Namų vaistinėlė iš žydinčių pievų“

vaizdinis

42. „Karalius Mindaugas – valstybės
kūrėjas“
43. Literatė Žibutė Lebednikaitė-Hellstern

vaizdinis

vaizdinis

vaizdinis

vaizdinis

vaizdinis

44. „Kelionė į tiesą arba į save“ (A. Nyka- vaizdinis
Niliūnui – 100 m.)
45. „Praėjusio dešimtmečio populiariausios
knygos“

vaizdinis

46. J. Kraševskis „Vilnius per amžius“
(Vienos knygos paroda)

vaizdinis

Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Viešoji
biblioteka
Periodikos
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Periodikos
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Periodikos
skaitykla
Periodikos
skaitykla
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla

2019-05-01

2019-05-01
2019-05-01
2019-05-01

2019-05-01

2019-06-01

2019-06-01

2019-06-01

2019-06-01

2019-06-01
2019-06-01

2019-06-01

2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01

2019-07-01

2019-08-01

2019-08-01

47. „Gimęs po gerumo žvaigžde“ ( J.
Mačiukevičiui – 80 m.)

vaizdinis

48. „Šventųjų žolynų puokštė“ (Žolinė)

vaizdinis

49. „Muzikos mokytoja ir chorvedė J.
Martinkutė“

vaizdinis

50. „Baltijos kelias – kelias į laisvę“

vaizdinis

51. „Susipažinkime su detektyvo meistrais“

vaizdinis

52. „Lauko žolynai – atgaiva akims, šiluma
sielai“
53. „Auksiniai protai“ bibliotekoje

vaizdinis

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

Intelektiniai
žaidimai
vaizdinis

55. ,,Poezija – žodžiais nudažyti jausmai
sielai“

vaizdinis

56. „Didieji renesanso menininkai“

vaizdinis

57. „Skamba, skamba mokyklinis varpelis“
(Mokslo ir žinių dienai)
58. „Tautodailininkei Vidai Juknelienei – 70
m.“

vaizdinis

59. „Knygose palikti pėdsakai (Knygų su
autografais paroda)

vaizdinis

60. „Poetė, kraštotyrininkė, etnologė Ona
Rasutė Šakienė“

Vaizdinis ir
virtuali paroda

61. „Literatūros tyrinėtojui, kritikui, poetui
A. Bučiui – 80 m.“

vaizdinis

62. „Rudens gėrybės: receptai, patiekalai“

vaizdinis

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

vaizdinis

64. „Poetas, kūręs žmogų“ (E. Mieželaičiui –
100 m.)

vaizdinis

vaizdinis

Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos
skaitykla
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Periodikos
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos
skaitykla
Viešoji
biblioteka
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla

2019-08-01

Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Periodikos
skaitykla
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius

2019-09-01

2019-08-01
2019-08-01

2019-08-01
2019-08-01

2019-08-01
2019-09-01
2019-09-01

2019-09-01

2019-09-01
2019-09-01

2019-10-01

2019-10-01

2019-10-01

201910-01
2019-10-01

2019-10-01

65. „Į pagalbą muzikos pedagogui“

vaizdinis

66. „Neprarask pasaulio spalvų šviesos“
(Baltosios lazdelės dienai)

vaizdinis

67. Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirti
renginiai ir parodos

Kompleksinis
renginys

68. „Žvakių liepsnelės – pagarba išėjusiems“
(Vėlinėms)
69. „Kaip surast save“ (Pasaulinei jaunimo
dienai)
70. „Poetė, vaikų literatūros kūrėja,
mokytoja Birutė Gruzdienė“

vaizdinis
vaizdinis
vaizdinis

71. „Išgirsti, ką byloja tamsa“ (V. Juknaitei – vaizdinis
70 m.)
72. „Pasaulis be muzikos būtų pasaulis be
sielos“ (klasikinė muzika)

vaizdinis

73. „Poetė, skubanti su laiku“ (D.
Teišerskytei – 75 m.)

vaizdinis

74. ,,Pažink save, atrask save“

vaizdinis

„Gyvenimas toks nuostabus,
nepražudyk“ (Motina Teresė) (Pasaulinei
kovos su AIDS dienai)
76. „Lietuva skaito“ (Dalyvauti tradicinėje
Lietuvos Respublikos Prezidentės D.
Grybauskaitės inicijuojamoje akcijoje
,,Knygų Kalėdos“
77. „Žiemos keliu su knyga“

vaizdinis

75

akcija

Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Periodikos
skaitykla
Saviraiškos
erdvė
Informacijos ir
kraštotyros
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Meno ir
užsienio kalbų
skaitykla
Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
Saviraiškos
erdvė
Periodikos
skaitykla

2019-10-01

Viešoji
biblioteka

2019-12-01

Skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
78. „Esperanto kalbos specialistas,
vaizdinis
Informacijos ir
mokytojas Vytautas Šauklys“
kraštotyros
skaitykla
79. „Su meile pasauliui ir sau“ (Pasaulinei
vaizdinis
Periodikos
žmonių su negalia dienai)
skaitykla
80. „Advento šviesa beldžiasi į sielą“
vaizdinis
Periodikos
(Adventui)
skaitykla
81. Kalėdinė padėkos popietė „Tyliai aidi
popietė
Viešoji
laiko žingsniai, metai skrieja vėl ratu“
biblioteka
Planą parengė Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja O. Andriejauskienė
vaizdinis

2019-10-01

2019-11-01

2019-11-01
2019-11-01
2019-11-01

2019-11-01

2019-12-01

2019-12-01

2019-12-01
2019-12-01

2019-12-01

2019-12-01

2019-12-01
201912-01
2019-12-20

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus
2019-ųjų metų renginių planas
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio forma Renginio vieta

Numatoma
renginio
data
Vaikų ir jaunimo 2019-01-02
aptarnavimo
skyrius
Vaikų ir jaunimo 2019-01-10
aptarnavimo
skyrius
Vaikų ir jaunimo 2019-01-10
aptarnavimo
skyrius
Vaikų ir jaunimo 2019-01-10
aptarnavimo
skyrius

1.

Literatūros paroda „Juozo Tumo-Vaižganto vaizdinis
kūryba“(Juozo Tumo-Vaižganto metams)

2.

Garsinis skaitymas „Kad vakaras
neprailgtų“ (Metų knygos rinkimams)

3.

Literatūros paroda „Lietuvių poetas Vincas vaizdinis
Giedra“ (90-osioms gimimo metinėms)

4.

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

5.

Literatūros paroda „Rima Stasiūnaitė –
knygelių apie gamtą iliustratorė “ (70osioms gimimo metinėms)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-01-21
aptarnavimo
skyrius

6.

Literatūros paroda „Valdemaras Kukulas – vaizdinis
lietuvių poetas“ (60-osioms gimimo
metinėms)

Vaikų ir jaunimo 2019-02-07
aptarnavimo
skyrius

7.

Literatūrinė valandėlė „Lietuvos istorija
poezijoje“, skirta Vasario 16-ajai

žodinis

Vaikų ir jaunimo 2019-02-11
aptarnavimo
skyrius

8.

Literatūros paroda „Istorijas man pasekė
patys akmenukai“ – Aidas Jurašius (40osioms gimimo metinėms)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-02-18
aptarnavimo
skyrius

9.

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

žodinis

Vaikų ir jaunimo 2019-02-21
aptarnavimo
skyrius

10.

„Literatūros paroda „Erikas Kestneris –
vaizdinis
rašytojas H. Ch. Anderseno premijos
laureatas“ (120-osioms gimimo metinėms)

Vaikų ir jaunimo 2019-02-23
aptarnavimo
skyrius

11.

Literatūros ir spaudinių paroda „Gimtojo
krašto keliais“, skirta Pasaulinei žemės
dienai

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-03-01
aptarnavimo
skyrius

12.

Literatūros paroda „Vertėja Rūta Zita
Saukienė“ (90-osioms gimimo metinėms)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-03-02
aptarnavimo
skyrius

žodinis

13.

Literatūros ir spaudinių paroda „Užgavėnių vaizdinis
švenčių tradicijos“

Vaikų ir jaunimo 2019-03-06
aptarnavimo
skyrius

14.

Literatūros valandėlė „Trispalvės,
plazdėkit!“ Kovo 11-oji – Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo diena

kompleksinis

Vaikų ir jaunimo 2019-03-06
aptarnavimo
skyrius

15.

Literatūros paroda „Nuotykių kūrėjas
Jurgenas Banscherusas“ (70-osioms
gimimo metinėms)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-03-13
aptarnavimo
skyrius

16.

Literatūros paroda „Tenai, kur mes būsime“ vaizdinis
Mykolas Karčiauskas (80-osioms gimimo
metinėms)

Vaikų ir jaunimo 2019-03-15
aptarnavimo
skyrius

17.

Literatūros ir spaudinių paroda „Knygnešių vaizdinis
keliais“, skirta Knygnešio dienai

Vaikų ir jaunimo 2019-03-15
aptarnavimo
skyrius

18.

Literatūros paroda „Įsiklausykite į savo
vaizdinis
širdį...“ (Petro Cvirkos 110-osims gimimo
metinėms)

Vaikų ir jaunimo 2019-03-25
aptarnavimo
skyrius

19.

Valandėlė „Knyga – mano draugė“, skirta kompleksinis
Tarptautinei vaikų knygos dienai. Mokinių
piešinių paroda

Vaikų ir jaunimo 2019-04-02
aptarnavimo
skyrius

20.

Literatūros parodos pristatymas „Ak, kaip žodinis
mėgstu aš skaityti, knygeles gražias
vartyti“, skirtas Tarptautinei vaikų knygos
dienai
Literatūros paroda „Aloyzas Každailis –
vaizdinis
knygų apie plekšnytę kūrėjas“ (80-osioms
gimimo metinėms)

Vaikų ir jaunimo 2019-04-02
aptarnavimo
skyrius

22.

Literatūros paroda „Jonas Biliūnas –
gailestingosios prozos meistras“ (140osioms gimimo metinėms)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-04-11
aptarnavimo
skyrius

23.

Renginiai ir parodos Nacionalinei
bibliotekų savaitei

kompleksinis

Vaikų ir jaunimo 2019-04-15
aptarnavimo
skyrius

24.

Literatūros paroda „Rašymas visada lydėjo vaizdinis
ją... “ (60-osioms Jana Frey gimimo
metinėms)

Vaikų ir jaunimo 2019-04-17
aptarnavimo
skyrius

25.

Literatūros paroda „Gamta iš miego kyla,
aplink visi atgyja“ Šv. Velykoms.

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-04-17
aptarnavimo
skyrius

26.

Literatūros ir spaudinių paroda „Knygos ir vaizdinis
autorių teisių diena“

Vaikų ir jaunimo 2019-04-23
aptarnavimo
skyrius

21.

Vaikų ir jaunimo 2019-04-04
aptarnavimo
skyrius

27.

Spaudinių paroda „Balandžio 24-oji –
Tarptautinė jaunimo solidarumo diena“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-04-24
aptarnavimo
skyrius

28.

Literatūros paroda „Pasaulinė spaudos
laisvės diena“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-05-03
aptarnavimo
skyrius

29.

Literatūros ir spaudinių paroda „Poetų eilės vaizdinis
ir pyragų receptai Motinos dienai“

Vaikų ir jaunimo 2019-05-06
aptarnavimo
skyrius

30.

Literatūros ir spaudinių paroda „Jie kovojo vaizdinis
už laisvą žodį“, skirta Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dienai

Vaikų ir jaunimo 2019-05-07
aptarnavimo
skyrius

31.

Europos dienos šventė „Švęsk Europos
dieną kartu“

kompleksinis,
projektinis

Vaikų ir jaunimo 2019-05-09
aptarnavimo
skyrius

32.

Literatūros paroda „Mus brangi tėvynė
saugo“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo
dienai

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-06-01
aptarnavimo
skyrius

33.

Vasaros skaitymų ciklas „Skaitau,
domiuosi, žaidžiu“ (Vasara su knyga)

kompleksinis,
projektinis

Vaikų ir jaunimo 2019-06-03
aptarnavimo
skyrius

34.

Literatūros paroda „Richardas Scarryvaizdinis
amerikiečių rašytojas ir dailininkas“ (100osioms gimimo metinėms)

Vaikų ir jaunimo 2019-06-05
aptarnavimo
skyrius

35.

Literatūros paroda „Dailininkė, rašytoja
vaizdinis
Sigutė Ach“(50-osioms gimimo metinėms)

Vaikų ir jaunimo 2019-06-07
aptarnavimo
skyrius

36.

Literatūros paroda „Gedulo ir vilties dieną vaizdinis
prisiminkime žuvusius“

Vaikų ir jaunimo 2019-06-14
aptarnavimo
skyrius

37.

Literatūros paroda „Tarptautinė kovos su
narkomanija diena“

Vaikų ir jaunimo 2019-06-26
aptarnavimo
skyrius

38.

Valandėlė „Lobio ieškojimas bibliotekoje“ kompleksinis,
(Vaikų vasaros skaitymai „Vasara su
projektinis
knyga“)

Vaikų ir jaunimo 2019-07-01
aptarnavimo
skyrius

39.

Literatūros ir fotonuotraukų paroda
„Vietovardžiai įamžinti istorijoje“, skirta
Vietovardžių metams

Vaikų ir jaunimo 2019-07-02
aptarnavimo
skyrius

40.

Edukacinė pamokėlė „Aš Lietuvą lipdau po kompleksinis
gabalėlį...“, skirta Valstybės dienai
(modelino darbeliai)

vaizdinis

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-07-04
aptarnavimo
skyrius

41.

Literatūros ir spaudinių paroda „Žolinei –
gamtos simfonija“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-07-30
aptarnavimo
skyrius

42.

Literatūros paroda „Jurgos Baltrukonytės
knygos vaikams“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2018-08-02
aptarnavimo
skyrius

43.

Literatūros paroda „Dailininkas, rašytojas
Paulius Juodišius“ (50-osioms gimimo
metinėms)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-08-07
aptarnavimo
skyrius

44.

Literatūros paroda „Pamela Lyndon
Travers – vaikams“ (120-osims gimimo
metinėms)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-08-09
aptarnavimo
skyrius

45.

Literatūros paroda „Poetas, prozininkas
Jonas Mačiukevičius“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-08-16
aptarnavimo
skyrius

46.

Kūrybinė popietė vaikams „Vasaros
kompleksinis
skaitymai, diskusija, mandalų spalvinimas“

Vaikų ir jaunimo 2019-08-23
aptarnavimo
skyrius

47.

Spaudinių paroda „Gerų, dosnių protui ir
dvasiai naujųjų mokslo metų!“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-08-29
aptarnavimo
skyrius

48.

Garsinio skaitymo valandėlė „Feliksas
Zaltenas ir jo stirniukas Bembis“

žodinis

Vaikų ir jaunimo 2019-09-06
aptarnavimo
skyrius

49.

Literatūros paroda „Juozo Tumo-Vaižganto vaizdinis
pasakos vaikams“ (lietuvių literatūros
klasiko 150-osioms gimimo metinėms)

Vaikų ir jaunimo 2019-09-20
aptarnavimo
skyrius

50.

Literatūros paroda „Rašytoja Rebeka Una – vaizdinis
Jurga Šalaševičiūtė“ (40-osioms gimimo
metinėms)

Vaikų ir jaunimo 2019-09-25
aptarnavimo
skyrius

51.

Garsiniai skaitymai „Mažiesiems iš Juozo žodinis
Tumo-Vaižganto kūrybos“

Vaikų ir jaunimo 2019-09-27
aptarnavimo
skyrius

52.

Literatūros paroda „Eduardo Mieželaičio vaizdinis
eilėraštukai vaikams“ (100-osioms gimimo
metinėms)

Vaikų ir jaunimo 2019-10-03
aptarnavimo
skyrius

53.

Literatūros paroda „Spalio 4-oji – Pasaulinė vaizdinis
gyvūnų globos diena“

Vaikų ir jaunimo 2019-10-04
aptarnavimo
skyrius

54.

Literatūros paroda „Vėlinės ir Helovinastradicijos ir mados“

Vaikų ir jaunimo 2019-10-28
aptarnavimo
skyrius

vaizdinis

55.

Literatūros paroda „Austrų rašytoja
Magdalena Mayer“ (80-osioms gimimo
metinėms)

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-11-07
aptarnavimo
skyrius

56.

Literatūros paroda „Vokiečių fantastinio ir vaizdinis
nuotykinio žanro meistras Michaelis Ende“
(90-osioms gimimo metinėms)

Vaikų ir jaunimo 2019-11-12
aptarnavimo
skyrius

57.

Literatūros paroda „Patyčios turi baigtis“,
skirta Tarptautinei tolerancijos dienai

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-11-15
aptarnavimo
skyrius

58.

Literatūros paroda „Šiaurės šalys“.

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-11-18
aptarnavimo
skyrius

59.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės atidarymas kompleksinis,
„Rytiniai skaitymai prie žvakelių šviesos“ tęstinis,
projektinis

Vaikų ir jaunimo 2019-11-18
aptarnavimo
skyrius

60.

Literatūros paroda „Frances Hodgson
vaizdinis
Burnett apie vaikų vidinį kilnumą ir
stiprybę“ (170-osioms gimimo metinėms)

Vaikų ir jaunimo 2019-11-22
aptarnavimo
skyrius

61.

Akcijos „Knygų Kalėdos“ pristatymas

žodinis

Vaikų ir jaunimo 2019-12-03
aptarnavimo
skyrius

62.

Garsiniai vakaro skaitymai „Mano knyga – žodinis
dovana tau“ (Knygų Kalėdoms)

Vaikų ir jaunimo 2019-12-09
aptarnavimo
skyrius

63.

Literatūros paroda „Mikės Pūkuotuko
vaizdinis
iliustratorius Ernestas Howardas
Shepardas“ (140-osioms dailininko gimimo
metinėms)
Literatūros paroda „Kristina Gudonytė –
vaizdinis
įstrigusi paauglystėje“ (70-osioms gimimo
metinėms)

Vaikų ir jaunimo 2019-12-10
aptarnavimo
skyrius

65.

Garsinis rašytojo Prano Mašioto pasakėlių žodinis
skaitymas „Ir aš mažas buvau“

Vaikų ir jaunimo 2019-12-18
aptarnavimo
skyrius

66.

Kalėdinių knygų ir Kalėdinių žaisliukų
paroda „Kalėdų džiaugsmas“

vaizdinis

Vaikų ir jaunimo 2019-12-19
aptarnavimo
skyrius

67.

Literatūros paroda „Metų knygos rinkimai– vaizdinis
2019“

Vaikų ir jaunimo 2019-12-19
aptarnavimo
skyrius

68.

Literatūros, spaudinių, senovinių laikrodžių vaizdinis
paroda „Įdomios laikrodžių istorijos“

Vaikų ir jaunimo 2019-12-20
aptarnavimo
skyrius

64.

Vaikų ir jaunimo 2019-12-13
aptarnavimo
skyrius

Planą parengė Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vedėja Genė Akulevičienė

Vievio miesto filialo 2019–ųjų metų renginių planas
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

Renginio pavadinimas
Violetos Debesienės autorinių darbų
paroda „Iš mano gyvenimo kelių“
Lit. paroda ir bibliografinė apžvalga
„Kristijono Donelaičio pasaulis“, skirta
Kristijono Donelaičio 305-osioms gim.
metinėms
Lit. paroda ir bibliografinė apžvalga
„Antanas Smetona – Pirmasis Lietuvos
Respublikos Prezidentas“, skirta Pirmojo
Lietuvos Valstybės Prezidento Antano
Smetonos metams
Lit. paroda „Penktadienis. 13 d. “, skirta
Laisvės gynėjų dienai
„Išrinkime Metų knygą 2018“

Renginio forma Renginio vieta

Numatoma
renginio data

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

2019-01-02

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka

2019 m.

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

2019-01-11

vaizdinis

kompleksinis

Susitikimas su etnomuzikologe, radijo ir žodinis
televizijos laidų vedėja, visuomenės
veikėja Zita Kelmickaite
Lit. paroda Lietuvos valstybės atkūrimo vaizdinis
dienai „Laisvi su laisvais“, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai
Lit. paroda „Rašytojo duona“, skirta
vaizdinis
Tarptautinei rašytojų dienai
Lit. paroda „Keliu į laisvę…“, skirta
vaizdinis
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai
Lit. paroda „Šviesos skleidėjams…“,
vaizdinis
skirta Knygnešio dienai
Linos Ever knygos „Kelyje. 100 000
žodinis
žingsnių su kunigu Algirdu Toliatu“
pristatymas
Julijos Gliaudelienės autorinių darbų
vaizdinis
paroda „Karoliukų erdvėje“
Renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų kompleksinis
savaitei 2019

Vievio m.
biblioteka

Agnės Kazakevičiūtės de Velázquez
žodinis
knygos „Angelystė: kaip apie gyvenimo
tikslą prabyla širdis“ pristatymas, skirtas
2019-iems – Pasaulio lietuvių metams
Netradicinė pamoka „Kultūros šviesa tik žodinis
Lietuvoje ir Lietuvai“, skirta 2019-iems –
Juozo Tumo-Vaižganto metams

Vievio m.
biblioteka

Vievio m.
biblioteka

2019-01-02

2019 m.
sausio mėn. II
p.
2019 m.
vasario mėn.
II p.
2019-02-15

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

2019-03-01

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

2019-03-15

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

2019 m. kovo
mėn. II p.
2019 m.
balandžio
mėn. II p.
2019 m.
balandžio
mėn. II p.

Vievio m.
biblioteka

2019-03-08

2019 m. kovo
mėn. II p.

2019 m.
balandžio
mėn. II p.

„Skaitymo maratonas V“ , skirtas
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai
„Europos egzaminas“, skirtas Europos
dienai
Lit. paroda „Žemaitijos lobiai“, skirta
2019-iems – Žemaitijos metams

kompleksinis

Vievio m.
biblioteka

2019-05-07

žodinis

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

2019-05-09

Fotografijų paroda „Vietovardžių
labirintuose“, skirta 2019-iems –
Vietovardžių metams
Romaldo Skorupsko tapybos paroda
„Gimtosios vietos“, skirta 2019-iems –
Vietovardžių metams
Lit. paroda „Neteisybės kaina“, skirta
Okupacijos ir genocido dienai
Virtuali paroda „Mindaugo Lietuvai“,
skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienai
Lit. paroda ir bibliografinė apžvalga
„Lietuvių išeivijos šviesuliui“, skirta A.
Nykos-Niliūno gim. 100-mečiui
Virtuali paroda „Žalgirio mūšyje“, skirta
Žalgirio mūšio dienai
Lit. paroda ir bibliografinė apžvalga
„Kompozitoriaus darbai“, skirta 2019iems – Juozo Naujalio metams
„Vieviui nusipelniusių kraštiečių
fotografijų paroda“

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka

2019 m.
gegužės mėn.
II p.
2019 m.
birželio mėn.

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka

2019 m.
birželio mėn.

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

2019-06-13

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka

2019-07-15

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

2019-07-15

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka

27.

Lit. paroda ir bibliografinė apžvalga
„Mariui Katiliškiui – 105“

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka

28.

Simonos Burbaitės knygos „Tavo
geriausia draugė“ pristatymas, skirtas
Tarptautinei grožio dienai
Lit. paroda ir bibliografinė apžvalga
„Eduardui Mieželaičiui – 100“
Netradicinė pamoka, skirta „Knygos,
išleistos 1919 m., gimtadieniui“

žodinis

Vievio m.
biblioteka

žodinis

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

Lit. paroda ir bibliografinė apžvalga
„Salomėjai Nėriai – 105“, Salomėjos
Nėries 105-osioms gim. metinėms
Renginiai, skirti Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei 2019

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka

kompleksinis

Vievio m.
biblioteka

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.

26.

29.
30.

31.

32.

vaizdinis

vaizdinis

vaizdinis

žodinis

2019-07-05

2019 m.
rugpjūčio
mėn.
2019 m.
rugsėjo mėn. I
p.
2019 m.
rugsėjo mėn.
II p.
2019 m.
rugsėjo II p.
2019-10-02
2019 m.
lapkričio mėn.
I p.
2019-11-15

2019 m.
lapkričio mėn.
II p.

33.

Džojos Gundos Barysaitės kilnojamoji
fotografijų paroda „Adamkai“

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka

34.

Originalių dirbinių iš gintaro darbų
paroda „Jūratės ašaros“

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka

35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.
51.

Akvilinos Cicėnaitės knygos „Tylos
istorija“ pristatymas
Lit. paroda „Rugiuose prie bedugnės“ ,
skirta Džeromo Deivido Selindžerio100osioms gim. metinėms
Lit. paroda „Atmintis gyva“, skirta
Laisvės gynėjų dienai
2018 metų knygos rinkimai

Vievio m.
biblioteka
žodinis
vaizdinis

vaizdinis
žodinis

Netradicinė pamoka „Pasakėčios“, skirta žodinis
Ivano Krylovo 250-osioms gim. metinėms
Tapybos darbų paroda „Metų simboliai“ vaizdinis
Rankraščių paroda „Dailaus rašto
vaizdinis
meistrai“, skirta Gimtosios kalbos dienai
Lit. paroda „Tautos didybė“, skirta
vaizdinis
Lietuvos atkūrimo dienai
Kino filmo „Knygnešys“ peržiūra, skirta vaizdinis
Knygnešio dienai
Netradicinė pamoka „Žodžiu suvirpink žodinis
širdį“, skirta Tarptautinei poezijos dienai
Lit. paroda „Cukriniai avinėliai“, skirta vaizdinis
Petro Cvirkos 110-osioms gim. metinėms
Lit. paroda „Mano mėgstamiausia knyga“, vaizdinis
skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai
Lit. paroda „Laimės žiburys“, skirta Jono vaizdinis
Biliūno140-osioms gim. metinėms
Renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų kompleksinis
savaitei
Lit. paroda ,,Antanas Smetona – Pirmasis vaizdinis
Lietuvos Respublikos Prezidentas“, skirta
Antano Smetonos 100-osioms
prezidentavimo metinėms
Lit. paroda „Laimės žiburys“, skirta Jono vaizdinis
Biliūno 140-osioms gim. metinėms
Lit. paroda „Romeo ir Džuljeta“, skirta
vaizdinis
Viljamo Šekspyro 455-osioms gim.
metinėms

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

2019 m.
lapkričio mėn.
II p.
2019 m.
gruodžio mėn.
II p.
2019 m.
gruodžio mėn.
II p.
2019-01-02

2019-01-11
2019 m.
vasario mėn.
2019 m.
vasario mėn.
2019 m.
vasario mėn.
2019-02-21
2019-03-11
2019-03-15
2019-03-21
2019-03-25
2019-04-02
2019-04-11
2019 m.
balandžio
mėn. II p.
2019-04-04

2019-04-11
2019-04-26

52.

53.

54.

55.
56.

57.
58.

59.
60.

61.
62.

Lit. paroda „Didi gimto žodžio galia“,
vaizdinis
skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai
Interaktyvaus žemėlapio pristatymas,
žodinis
skirtas Vietovardžių metams

Vievio m.
biblioteka

2019-05-07

Vievio m.
biblioteka

Lit. paroda „Kartu su Šerloku Holmsu“,
skirta Artūro Konano Doilio 160-osioms
gim. metinėms
Lit. paroda „Saugi vaikystė“, skirta
Tarptautinei vaikų gynimo dienai
Lit. paroda „Istorijos veidai“, skirta
Mindaugo karūnavimo, Valstybės
atkūrimo dienai
Lit. paroda „Skambutis mus kviečia...“,
skirta Mokslo ir žinių dienai
Lit. paroda „Dėdės ir dėdienės“, skirta
Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gim.
metinėms
Lit. paroda „Užuovėja“, skirta Mariaus
Katiliškio 105-osioms gim. metinėms
Lit. paroda „Zuikis puikis“, skirta
Eduardo Mieželaičio 100-osioms gim.
metinėms
Renginiai, skirti Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei 2019
Moksleivių ekskursija bibliotekoje

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka

2019 m.
gegužės mėn.
I p.
2019-05-22

vaizdinis

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

2019-05-30

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

2019-09-02

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

2019-09-26

Vievio m.
biblioteka
Vievio m.
biblioteka

2019 m.
lapkričio mėn.
2019 m.
gruodžio mėn.

vaizdinis

vaizdinis
vaizdinis

vaizdinis
vaizdinis

kompleksinis
kompleksinis

Planą parengė Vievio miesto bibliotekos vedėja Inga Sūnelaitienė

2019-07-05

2019-09-20

2019-10-03

Abromiškių filialo 2019-ųjų metų renginių planas
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio forma Renginio vieta

Numatoma
renginio data

1.

Lit. paroda „Mūsų krašto vietovardžiai“
(Vietovardžių metams)

vaizdinis

Abromiškių
filialas

Visi 2019 m.

2.

Lit. paroda „Tai, ko laikas neišdildo“ (K.
Donelaičiui – 305 m.)

vaizdinis

Abromiškių
filialas

2019-01-02

3.

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

Abromiškių
filialas

2019-01-07

4.

Lit. paroda „Žymus poetas, prozininkas –
Teofilis Tilvytis“ (115 m.)

vaizdinis

Abromiškių
filialas

2019-01-28

5.

Lit. paroda ‚,Į Tėviškę norisi žvelgti
vaizdinis
dvasios akimis“ (Kraštiečiui J. Kundrotui –
85 m.)

Abromiškių
filialas

2019-02-01

6.

„Su švente, Lietuva!“, skirta vasario 16kompleksinis
ajai. Skaitytojai deklamuos eiles Lietuvai,
Elektrėnų meno mokyklos muzikiniai
pasirodymai

Žebertonių
bendruomenės
konferencijų
salėje

2019-02-14

7.

Popietė „Seku, seku pasaką“ (Tarptautinei žodinis
gimtosios kalbos dienai)

Abromiškių
filialas

2019-02-21

8.

Lit. paroda „Užgavėnių patiekalai ir
tradicijos“

vaizdinis

Abromiškių
filialas

2019-03-01

9.

Lit. paroda „A. Medžiūnas – dailininkas,
gyvenęs Abromiškių k.“ (70 m.)

vaizdinis

Abromiškių
filialas

2019-03-08

10.

Lit. paroda „Knygnešiams atminti“

vaizdinis

Abromiškių
filialas

2019-03-15

11.

Lit. paroda „P. Cvirka – lietuviškos sielos vaizdinis
bei žodžio meistras“ (110 m.)

Abromiškių
filialas

2019-03-25

12.

Popiete „Atversk knygelę“ (Tarptautinei
vaikų knygos dienai)

žodinis

Abromiškių
filialas

2019-04-02

13.

„Lietuva brangi“, skambės eilėraščiai,
muzika, dainos kompozitoriaus Juozo
Naujalio 150-osioms gimimo metinėms
paminėti

kompleksinis

Žebertonių
bendruomenės
konferencijų
salėje

2019-04-11

14.

Popietė vaikams „Tu ir tavo knygutės,
draugaujat?“ (Garsinis skaitymas, skirtas
Nacionalinei bibliotekų savaitei)

žodinis

Abromiškių
filialas

2019-04-23

15.

„Riedėkit, margučiai“ (Atvelykio šventei
skirti edukaciniai užsiėmimai)

Žebertonių
bendruomenės
konferencijų
salėje

2019-04-26

16.

Lit. paroda „Būti ar nebūti – štai mįslė“ (V. vaizdinis
Šekspyrui – 455 m.)

Abromiškių
filialas

2019-04-26

17.

Lit. paroda „Tau, mano mamyte“, skambės kompleksinis
eilėraščiai, muzika, dainos

Žebertonių
bendruomenės
konferencijų
salėje

2019-05-02

18.

Popietė „Mokaus knygeles skaityti“
žodinis
(Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai
skirtas pilotinis skaitymas 1–2 m. vaikams)

Abromiškių
filialas

2019-05-07

19.

Lit. paroda „Kelias į Europą“ (Europos
dienai)

Abromiškių
filialas

2019-05-08

20.

Popietė „Mano graži šeimynėlė“.
žodinis
(Tarptautinei šeimos dienai skirtas pilotinis
skaitymas 1–2 m. vaikams)

Abromiškių
filialas

2019-05-15

21.

Lit. paroda „Kęstutis Kasparavičius –
vaizdinis
mylimas vaikų autorius, iliustratorius“ (65
m.)

Abromiškių
filialas

2019-05-31

22.

Garsiniai skaitymai netradicinėse erdvėse
„Vasara su knyga“

žodinis

Abromiškių
filialas

2019 m. 6 – 8
mėn.

23.

Renginys „Mieliausios mano knygelės“
(Tarptautinei vaikų gynimo dienai)

žodinis

Žebertonių
bendruomenės
kieme

2019-06-03

24.

Paroda „Vasaros spalvos“

vaizdinis

Abromiškių
filialas

2019-06-04

25.

Popietė „Mylėkim supančią gamtą“
(Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai)

žodinis

Abromiškių
filialas

2019-06-05

26.

Lit. paroda ‚Viskas apie tremtį“ (Gedulo ir vaizdinis
vilties dienai)

Abromiškių
filialas

2019-06-14

27.

Popietė „Tau, jaunime“ (Tarptautinei kovos žodinis
su narkomanija dienai)

Abromiškių
filialas

2019-06-26

28.

Lit. paroda „A. Smetona – pirmasis
Lietuvos Respublikos prezidentas“

Abromiškių
filialas

2019-08-05

kompleksinis

vaizdinis

vaizdinis

29.

Lit. paroda „Veržiausi kaip išmanydamas vaizdinis
prie knygos“ (Poetui A. Maldoniui – 90 m.)

Abromiškių
filialas

2019-08-22

30.

Popietė „Čia kiekvienas laukiamas“
(Mokslo ir žinių dienai paminėti)

žodinis

Abromiškių
filialas

2019-08-30

31.

Lit. paroda „J. Vaižganto kūryboj –
rašymas su aistra“ (150 m.)

vaizdinis

Abromiškių
filialas

2019-09-20

32.

Lit. paroda „Poezija žmogui“ (E.
Mieželaičiui – 100 m.).

vaizdinis

Abromiškių
filialas

2019-10-03

33.

„Pasaulinė muzikos diena” (Muzikos ir
mokytojų dienai, muzikiniai ir kiti
pasirodymai)

kompleksinis

Žebertonių
bendruomenės
konferencijų
salėje

2019-10-03

34.

„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“, Šiaurės kompleksinis
šalių rašytojų kūrinių lit. paroda, bus
skaitomos ištraukos, vyks viktorinos,
muzikiniai pasirodymai

Žebertonių
bendruomenės
konferencijų
salėje

2019-11-11 –
2019-11-17

35.

Lit. paroda „Sveika būk, laisvės aušrine...“ vaizdinis
(Salomėjai Nėriai – 115 m.)

Abromiškių
filialas

2019-11-17

36.

Lit. paroda „Kovokim su AIDS“ (Kovos su vaizdinis
AIDS dienai)

Abromiškių
filialas

2019-11-29

37.

Paroda „Žiemos stebuklai“ (Žiemos
pradžiai)

vaizdinis

Abromiškių
filialas

2019-12-02

38.

Lit. paroda „Viskas apie sveikatą“
(Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai)

vaizdinis

Abromiškių
filialas

2019-12-03

39.

„Nuo Kalėdų iki Naujųjų metų“ (Kalėdiniu kompleksinis
laikotarpiu vyks viktorinos, stalo žaidimai)

Abromiškių
filialas

2019-12-27 –
2019-12-31

Planą parengė Abromiškių filialo vyresn. bibliotekininkė Irena Kubilinskienė
Balceriškių filialo 2019-ųjų metų renginių planas
Eil.
Nr.
1.

Renginio pavadinimas
Literatūros popietė (toliau – lit. popietė)
„Žodžiai iš tamsos“, skirta K. Donelaičio
305-osioms gimimo metinėms

Renginio forma Renginio vieta
žodinis

Numatoma
renginio data

Balceriškių filialas 2019-01-02

2.

Literatūros paroda (toliau – lit. paroda)
„Samogitia“, skirta Žemaitijos metams

vaizdinis

Balceriškių filialas 2019-01-03

3.

Lit. paroda „Jie krito kovoj už laisvę“,
skirta Laisvės gynėjų dienai

vaizdinis

Balceriškių filialas 2019-01-14

4.

Fotografijų paroda „Knyga – dalelė mano vaizdinis
gyvenimo“, Skaitymo skatinimo metams

Balceriškių filialas 2019-01-15

5.

Lit. paroda „Europos vidury yra tokia
šalis“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai

vaizdinis

Balceriškių filialas 2019-02-15

6.

Lit. popietė „Meno kiemas“, skirta A.
Jurašiaus 40-osioms gimimo metinėms

edukacinis

Balceriškių filialas 2019-02-20

7.

Lit. popietė „Lietuviškas žodis tarp
pasaulio kalbų“, skirta Tarptautinės
gimtosios kalbos dienai

kompleksinis

Balceriškių filialas 2019-02-22

8.

Lit. popietė „Čia mūsų namai“, skirta J.
Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms

kompleksinis

Balceriškių filialas 2019-03-04

9.

Edukacinis vakaras „Užgavėnių kaukės“,
skirtas Užgavėnėms

edukacinis

Balceriškių filialas 2019-03-06

10.

„Tas blynų skanumėlis“ Pylimų kaimo
Užgavėnių šventė

žodinis

Neformalioje
erdvėje

11.

Lit. paroda „Žingsnis nepriklausomybės
link“, skirta Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai

vaizdinis

Balceriškių filialas 2019-03-12

12.

Edukacinė popietė „Šiandien grįžta
paukščiai“, skirta 40-ties paukščių dienai

edukacinis

Neformalioje
erdvėje

2019-03-14

13.

Edukacinė popietė „Žemė – mūsų namai“, edukacinis
skirta Žemės dienai

Neformalioje
erdvėje

2019-03-23

14.

Lit. popietė „Debesėlių tiltas“, skirta
Tarptautinei vaikiškos knygos dienai

kompleksinis

Balceriškių filialas 2019-04-02

15.

Lit. paroda „Istorinė asmenybė“, skirta
Lietuvos valstybės pirmojo prezidento A.
Smetonos metams

vaizdinis

Balceriškių filialas 2019-04-04

16.

Lit. popietė „Kliudžiau“, skirta J. Biliūno
140-osioms gimimo metinėms

žodinis

Balceriškių filialas 2019-04-11

17.

Lit. popietė „Gyvenimas po klevu“, skirta kompleksinis
R. Granausko 80-osioms gimimo metinėms

2019-03-09

Balceriškių filialas 2019-04-18

18.

Edukacinė popietė „Rieda margučiai –
džiaugias vaikučiai“, skirta šv. Velykų
šventei

edukacinis

Balceriškių filialas 2019-04-19

19.

Nacionalinė bibliotekų savaitė

kompleksinis

Balceriškių filialas 2019-04

20.

Edukacinė popietė „Ačiū, kad esi“, skirta
Motinos dienai

edukacinis

Balceriškių filialas 2019-05-03

21.

Lit. paroda „Gimtoji kalba – žmogaus
vaizdinis
garbė“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai

Balceriškių filialas 2019-05-07

22.

Fotografijų paroda „Per Europą keliauk –
akimirką pagauk“, skirta Europos dienai

vaizdinis

Balceriškių filialas 2019-05-09

23.

Edukacinė popietė „Biblioteka – atvira
šeimoms“, skirta Tarptautinei šeimos
dienai

edukacinis

Balceriškių filialas 2019-05-18

24.

Popietė „Kelionė muilo burbulais“, skirta
Tarptautinei vaikų gynimo dienai

kompleksinis

Balceriškių filialas 2019-06-03

25.

Lit. paroda „Viską saugok, atmintie“, skirta vaizdinis
Gedulo ir vilties dienai

Balceriškių filialas 2019-06-14

26.

„Žalios pėdos“, Pylimų kaimo Rasos
(Joninių) šventė

kompleksinis

Neformalioje
erdvėje

27.

Viktorina „Ar pažįsti Pylimus?“

žodinis

Balceriškių filialas 2019-07-01

28.

Lit. paroda „Lietuva brangi“, skirta
vaizdinis
Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo
dienai

Balceriškių filialas 2019-07-05

29.

Lit. paroda „Kelionė knygų puslapiais“,
skirta Žemaitijos metams

vaizdinis

Balceriškių filialas 2019-07-08

30.

Diskusija „(Ne)žinoma pasaulio lietuvių
bendruomenė“, skirta Pasaulio lietuvių
metams

žodinis

Balceriškių filialas 2019-07-17

31.

Lit. paroda „Rudens taku“, skirta Mokslo ir vaizdinis
žinių dienai

Balceriškių filialas 2019-09-02

32.

Edukacinė popietė „Herbariumas“, skirta
rudens laikotarpiui

Neformalioje
erdvėje

33.

Lit. paroda „Vaižgantas – plazdanti širdis“, vaizdinis
skirta J. Tumo-Vaižganto 150-osioms
gimimo metinėms

edukacinis

2019-06-23

2019-09-16

Balceriškių filialas 2019-09-20

34.

Lit. popietė „Labas, aš Tadas“, skirta
Rebekos Unos 40-osioms gimimo
metinėms

žodinis

Balceriškių filialas 2019-09-25

35.

Lit. popietė „Einu į rudenį“, skirta
Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai

žodinis

Balceriškių filialas 2019-10-01

36.

Edukacinė popietė „Degustuojame kavą“, edukacinis
skirta Tarptautinei kavos dienai

Balceriškių filialas 2019-10-02

37.

Diskusija „Mano supermokytojas“, skirta
Tarptautinei mokytojų dienai

žodinis

Balceriškių filialas 2019-10-04

38.

Edukacinė popietė „Vaiduokliai
egzistuoja!“, skirta Helovino dienai

edukacinis

Balceriškių filialas 2019-10-26

39.

Lit. popietė „Žvilgsnis į amžinybę“, skirta žodinis
Visų Šventųjų dienai

Balceriškių filialas 2019-10-30

40.

Popietė „Pokštas arba saldainis“, skirta
Helovino dienai

Balceriškių filialas 2019-10-31

41.

Rytmetis „Pirštinės“, skirtas žiemai artėjant kompleksinis

Pylimų lopšelisdarželis

2019-11-04

42.

Lit. popietė „Seku, seku pasaką“, skirta S. žodinis
Nėries 105-osioms gimimo metinėms

Pylimų lopšelisdarželis

2019-11-16

43.

Lit. paroda „Diemedžiu žydėsiu“, skirta S. vaizdinis
Nėries 105-osioms gimimo metinėms

Balceriškių filialas 2019-11-18

44.

Renginiai, skirti Šiaurės šalių literatūros
savaitei

kompleksinis

Balceriškių filialas 2019-11

45.

Rytmetis „Gerumo vainikas“, skirtas
advento pradžiai

kompleksinis

Pylimų lopšelisdarželis

46.

Edukacinė popietė „Keturi angelai“, skirta edukacinis
advento pradžiai

Balceriškių filialas 2019-12-02

47.

Lit. paroda „Ida“, skirta K. Gudonytės 70- vaizdinis
osioms gimimo metinėms

Balceriškių filialas 2019-12-13

48.

Lit. popietė „Žiemiškiausios pasakos ir
eilėraščiai“, garsiniai skaitymai

žodinis

Balceriškių filialas 2019-12-20

49.

Popietė „Kalėdų džiaugsmas“, kaimo
žodinis
bendruomenės vaikų susitikimas su seneliu
Kalėda bibliotekoje

Balceriškių filialas 2019-12-28

kompleksinis

Planą parengė vyresn. bibliotekininkė Janina Kandratavičienė

2019-12-02

Gilučių filialo 2019-ųjų metų renginių planas
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Vieta

Numatoma
renginio data

1.

Poezijos ir Naujametinių sveikinimų
popietė „Kaip laiko smiltelė...“

žodinis

Gilučių
filialas

2019-01-04

2.

Literatūros paroda „Kristijono Donelaičio
palikimas“, skirta poeto, kunigo Kristijono
Donelaičio 305-ioms gimimo metinėms

vaizdinis

Gilučių
filialas

2019-01-05

3.

Literatūros paroda „Laisvės gynėjų diena
su neužmirštuolių žiedeliu“, skirta Sausio
13-ajai paminėti

vaizdinis

Gilučių
filialas

2019-01-12

4.

Literatūros paroda „Pasakų pasaulis“ (1–4
kl. mok.)

vaizdinis

Gilučių
filialas

2019-01-16

5.

Literatūros paroda „Miško etiudai“, skirta
rašytojo Vygando Račkaičio 80-osioms
gimimo metinėms (1–4 kl. mok.)

vaizdinis

Gilučių
filialas

2019-01-25

6.

Literatūros paroda „Gyvenimo
vieškeliai...“, skirta rašytojo, kraštiečio
Juozo Kundroto 85-osioms gim. metinėms

vaizdinis

Gilučių
filialas

2019-02-02

7.

Poezijos skaitymai „Vardan Tos...“, skirti
Lietuvos nepriklausomybės dienai

žodinis

Gilučių
filialas

2019-02-15

8.

Bibliografinė apžvalga „Kalba – žmogaus
žodinis
turtas“, skirta Tarptautinei kalbos dienai (810 kl. mok.)

Gilučių
filialas

2019-02-21

9.

Popietė – literatūriniai skaitymai „Kur
banguoja Nemunėlis“ (1–4 kl. mok.)

žodinis

Gilučių
filialas

2019-02-27

10.

Viktorina „Tautosakos skrynelė“ (1–4 kl.
mok.)

Žodinis

Gilučių
filialas ir
Elektrėnų
pradinės
m-klos
Gilučių
skyrius

2019-03-01

11.

Poezijos kūrinių paroda „Ir gražiai pragydo
Tėviškės paukštė...“

vaizdinis

Gilučių
filialas

2019-03-06

12.

Bibliografinė pamoka „Kovo 11-osios
istorija“ (1–4 kl.)

žodinis

Gilučių
filialas

2019-03-08

13.

Literatūros paroda „Ten užaugau,
iškentėjau...“, skirta rašytojo, vertėjo Juozo
Paukštelio 120 -osioms gim. metinėms

vaizdinis

Gilučių
filialas

2019-03-12

14.

Literatūros paroda „Knygų takais...“, skirta
Knygnešio dienai

vaizdinis

Gilučių
filialas

2019-03-19

Popietė „Galėjau būti geresnis, Žeme...“,
skirta Žemės dienai paminėti

žodinis

Gilučių
filialas

2019-03-27

15.

Kūrybinės dirbtuvės. Velykinių dekoracijų
gaminimas. Paroda „Su Velykės
zuikučiu...“ (1–4 kl. mok.)

kompleksinis

Gilučių
filialas ir
Elektrėnų
pradinės
m-klos
Gilučių
skyrius

2019-04-02

16.

Popietė „Kitą kartą, seniai seniai…“, skirta
Tarptautinei vaikiškos knygos dienai
paminėti

žodinis

Gilučių
filialas

2019-04-05

17.

Nacionalinė bibliotekų savaitė

kompleksinis

Gilučių
filialas

Balandžio 23–
29

18.

Vaikų velykėlių popietė „Zuikučiai po
pievą ridens margučius...“

kompleksinis

Gilučių
filialas ir
Elektrėnų
pradinės
m-klos
Gilučių
skyrius

2019-04-30

19.

Popietė „Tavo rūpestėlis šildo kaip
ugnelė...“, skirta Motinos dienai

žodinis

Gilučių
filialas

2019-05-03

20.

Bibliografinė pamoka „Europos diena“

žodinis

Gilučių
filialas

2019-05-09

21.

Literatūrinis rytmetis „Mano mama, tėtis ir
aš“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai.
Piešinių konkursas

kompleksinis

Gilučių
filialas ir
Elektrėnų
pradinės
m-klos
Gilučių
skyrius

2019-05-15

22.

Kūrybinės dirbtuvės. Keramikos dekoracijų kompleksinis
paroda „Linksmi ir išradingi draugai“,
skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Gilučių
filialas ir
Elektrėnų
pradinės
m-klos

2019-06-01

Gilučių
skyrius

23.

Literatūros paroda „Tavo sodo rasos mūsų
sielas gydo…“, skirta Tėvo dienai

vaizdinis

Gilučių
filialas

2019-06-04

24.

Popietė „Žemė kelia žolę. Kelia ir
žiedus...“, skirta gamtos pažinimui (1–4 kl.
mok.)

žodinis

Gilučių
filialas

2019-06-18

25.

Popietė „Kažkur paparčio žiedas žydi...“,
skirta Joninių dienai

žodinis

Gilučių
filialas

2019-06-21

26.

Bibliografinė pamoka „Žalgirio mūšis“,
skirta Lietuvos istorijos pažinimui (1–4 kl.
mok.)

žodinis

Gilučių
filialas ir
Elektrėnų
pradinės
m-klos
Gilučių
skyrius

2019-07-17

27.

Edukacinė pamoka „Šventa Ona – duonos
kompleksinis
ponia“ (tradicijos ir papročiai 1–4 kl. mok.)

Gilučių
filialas ir
Elektrėnų
pradinės
m-klos
Gilučių
skyrius

2019-07-25

28.

Literatūros paroda „Ar girdėjai, kai
laukuose anksti rytą rasos krito...“, skirta
rašytojo, dramaturgo Liudo Giros 135osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Gilučių
filialas

2019-08-10

29.

Bibliografinė pamoka „Pamela Lyndon
Travers ir Merė Popins“, skirta rašytojos
Pamelos Lyndon Travers 120-osioms
gimimo metinėms (5–8 kl. mok.)

žodinis

Gilučių
filialas

2019-08-21

30.

Bibliografinė pamoka „Antanas Smetona ir
jo aplinka“

žodinis

Gilučių
filialas

2019-09-06

31.

Poezijos popietė „Sveikas gyvas, rudenėli,
pasiilgom tavęs vėlei...“

žodinis

Gilučių
filialas

2019-09-19

32.

Popietė „Juozo Tumo-Vaižganto portretas
literatūroje“, skirta Juozo Tumo-Vaižganto
metams paminėti

žodinis

Gilučių
filialas

2019-09-24

33.

Edukacinė pamoka „Tautinės juostos
kelias“ (5–8 kl. mok.)

kompleksinis

Gilučių
filialas

2019-10-01

34.

Popietė „Jūsų širdis – šviesulys gyvenimo
kely...“, skirta Tarptautinei mokytojų
dienai

žodinis

Gilučių
filialas

2019-10-04

35.

Literatūros paroda „Mano rankos – lyg
medžio plasnojančios šakos...“, skirta
poeto, vertėjo Eduardo Mieželaičio 100osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Gilučių
filialas

2019-10-19

36.

Literatūros paroda „Takuose šlamėjo
nukritę žiedai...“, skirta poetės Salomėjos
Nėries 105-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Gilučių
filialas

2019-10-20

37.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirti
renginiai

kompleksinis

Gilučių
filialas

lapkritis

38.

Adventiniai skaitymai

žodinis

Gilučių
filialas

2019-12-08

39.

Edukacinė pamoka „Laukimo angelai“,
keramikinių dekoracijų gaminimas

kompleksinis

Gilučių
filialas ir
Elektrėnų
pradinės
m-klos
Gilučių
skyrius

2019-12-12

40.

Tautinių juostų audimas

Projektinė
veikla

Gilučių
filialas

Sausis – gruodis

Planą parengė Gilučių filialo vyresn. bibliotekininkė Veronika Tamošiūnienė

Jagėlonių filialo 2019-ųjų metų renginių planas
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio
vieta

Numatoma
renginio data

1.

Literatūrinė paroda ,,Mes – vyžoti būrai“,
skirta Kristijono Donelaičio, kunigo,
lietuvių grožinės literatūros pradininko,
305-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-01-03

2.

Popietė „Trijų Karalių tradicijos“

žodinis

Jagėlonių
filialas

2019-01-07

3.

Paroda ,,UŽDEKIM LAISVĖS UGNĮ“,
skirta Lietuvos Laisvės gynėjų dienai

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-01-11

4.

Popietė „Duonelė mūsų kasdieninė“, skirta
šv. Agotos dienai

žodinis

Jagėlonių
filialas

2019-02-05

5.

Popietė ,,Čarlzas Darvinas – anglų
gamtininkas ir keliautojas“, skirta 210osioms gimimo metinėms“

žodinis

Jagėlonių
filialas

2019-02-12

žodinis

Jagėlonių
filialas

2019-02-15

žodinis

Jagėlonių
filialas

2019-02-19

Filmo peržiūra „Č. Darvino kova: rūšių
atsiradimo evoliucija“
6.

Popietė „1918“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai paminėti
Animacinio filmo „1918“ peržiūra

7.

Popietė ,,O vis dėlto ji sukasi“, skirta
Galilėjo Galilėjo, italų astronomo,
matematiko, fiziko, filosofo 455-osioms
gimimo metinėms
Filmo peržiūra ,,Animuota herojaus
klasika: Galilėjus“

8.

Literatūrinė paroda ,,Čia mūsų namai“,
skirta Juozo Paukštelio, rašytojo,
prozininko, dramaturgo, vertėjo 120osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-03-01

9.

Popietė „Noriu išeiti tada, kai aš noriu.
Dirbtinai pratęsti gyvenimą – neskoninga“,
skirta Alberto Einšteino, Vokietijos ir
Jungtinių Valstijų fiziko, Nobelio premijos
laureato, 140-osioms gimimo metinėms

žodinis

Jagėlonių
filialas

2019-03-14

„A. Einšteino galvosūkis, kurį įveikia ne
visi: ar jums pavyks?“ (Video)
10.

Literatūrinė valandėlė ,,Mano knyga“,
skirta Knygnešio dienai

žodinis

Jagėlonių
filialas

2019-03-16

11.

Literatūrinė paroda ,,Nikolajus Gogolis –
rusų rašytojas“, skirta 210-osioms gimimo
metinėms“

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-04-01

12.

Literatūrinė popietė ,,Knygutė – mano
draugas“, skirta Tarptautinės vaikiškos
knygos dienai

kompleksinis

Jagėlonių
filialas

2019-04-02

13.

Literatūrinė paroda ,,Pirmasis Lietuvos
valstybės prezidentas – Antanas Smetona,
1919 metai“

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-04-04

Seimo nutarimu 2019 metai paskelbti
„Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos
Valstybės Prezidento Antano Smetonos
metais“
14.

Popietė „Sveikos mitybos principai“, skirta
Pasaulinei sveikatos dienai

kompleksinis

Jagėlonių
filialas

2019-04-08

15.

Literatūrinė paroda ,,Kas pats nėra nė karto
miręs, tas nėra ir numiręs“, skirta
Romualdo Granausko, lietuvių prozininko,
dramaturgo, eseisto 80-osioms gimimo
metinėms“

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-04-18

16.

Valandėlė ,,Jurginės (Šv. Jurgio diena).
Atsiradimo istorija, papročiai“

žodinis

Jagėlonių
filialas

2019-04-23

17.

Paroda „Koks gražus mažytis mūsų
kraštas“, skirta Fotografijos dienai

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-04-26

18.

Literatūrinė paroda ,,Dorybei mirus, ar bėra vaizdinis
prasmė Gyventi garbei?“, skirta Viljamo
Šekspyro, žymiausio renesanso dramaturgo
455-osioms gimimo metinėms

Jagėlonių
filialas

2019-04-26

19.

Popietė ,,Pasikalbėjimas su mama“, skirta
Motinos dienai

kompleksinis

Jagėlonių
filialas

2019-05-06

20.

Literatūrinė paroda ,,Onorė de Balzakas,
skirta prancūzų rašytojo 220-osioms
gimimo metinėms“

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-05-20

21.

Literatūrinė paroda ,,Artūras Konanas
Doilis – amerikiečių rašytojas“, skirta 160osioms gimimo metinėms“

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-05-22

22.

Popietė ,,Mano tėtis“, skirta Tėvo dienai.
kompleksinis
Knygutės ,,Ingrida ir tėtis“ (Katerina
Janouch) skaitymas, tėčio portreto piešimas

Jagėlonių
filialas

2019-06-03

23.

Valandėlė, skirta Pasaulinės aplinkos
apsaugos dienai. Menininko Yann‘o
Arthus‘o-Bertrand‘o filmo
,,Namai“ peržiūra

žodinis

Jagėlonių
filialas

2019-06-05

24.

Literatūrinė paroda ,,Skaitymas – štai
geriausias mokymasis. Sekti didžio
žmogaus mintis – visų įdomiausias

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-06-06

mokslas“, skirta Aleksandro Puškino, rusų
poeto, 220-osioms gimimo metinėms
25.

Literatūrinė paroda ,,Kaip laikrodžio
gegužė gyvenu tolydžio, ...“, skirta Anos
Achmatovos, rusų poetės, 130-osioms
gimimo metinėms

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-06-21

26.

Literatūrinė paroda ,,Liublino unijai – 450
metų“

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-07-01

27.

Valandėlė, skirta Valstybės dienai paminėti

žodinis

Jagėlonių
filialas

2019-07-05

28.

Literatūrinė paroda ,,Mano pasaulis yra
amžinas, nes aš nemoku įsivaizduoti jo
pabaigos“, skirta Alfonso Nyka-Niliūno,
poeto, vertėjo, literatūros kritiko, Lietuvos
nacionalinės premijos laureato, 100-osioms
gimimo metinėms

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-07-15

29.

Literatūrinė paroda ,,Ernestas Hemingvėjus
– JAV rašytojas“, skirta 120-osioms jo
gimimo metinėms“

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-07-19

30.

Literatūrinė paroda ,,Baltijos keliui – 650
km ilgio susikibusių žmonių grandinei – 30
metų“

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-08-23

31.

Literatūrinė paroda ,,Tai, ką darome
šiandien ir dabar, lems tai, ką darysime
rytoj“, skirta Johano Volfgango Getės,
vokiečių rašytojo, mąstytojo, mokslininko,
270-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-08-28

32.

Literatūrinė paroda ,,Džeimsas Fenimoras
Kuperis – JAV rašytojas“, skirta jo 230osioms gimimo metinėms“

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-09-13

33.

Literatūrinė paroda ,,Juozas TumasVaižgantas – rašytojas, spaudos
darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas,
visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas“,
skirta 150-osioms gimimo metinėms“

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-09-20

34.

Valandėlė ,,Mano širdis“, skirta širdies
dienai. Juozo Vasiliausko knygos ,,12
žolininko linkėjimų ir 1000 patarimų“
aptarimas, liaudies priemonių, skirtų
širdžiai stiprinti, pasidalijimas

kompleksinis

Jagėlonių
filialas

2019-09-27

35.

Literatūrinė paroda ,,Eduardas Mieželaitis
– poetas, publicistas, vertėjas“, skirta 100osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-10-03

36.

Literatūrinė paroda ,,Michailas
Lermontovas – rusų poetas“, skirta 205osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-10-15

37.

Valandėlė ,,Ką mes žinome apie Lietuvos
Konstituciją?“, skirta Konstitucijos dienai

žodinis

Jagėlonių
filialas

2019-10-25

38.

Popietė ,,Vėlinės ir mirusiųjų gerbimo
papročiai“

žodinis

Jagėlonių
filialas

2019-10-31

39.

Literatūrinė paroda ,,Frydrichas Šileris –
vokiečių dramaturgas, poetas, istorikas,
filosofas“, skirta rašytojo 260-osioms
gimimo metinėms“

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-11-08

40.

Popietė, skirta Šiaurės šalių literatūrai

kompleksinis

Jagėlonių
filialas

2019-11-15

41.

Literatūrinė paroda ,,Knygos – mano
ginklas, jomis užkariavau visą pasaulį“,
skirta Voltero (Fransua Mari Arujė),
prancūzų rašytojo, filosofo, 325-osioms
gimimo metinėms

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-11-21

42.

Popietė ,,Kalėdų belaukiant. Adventas“.
Susipažinimas su tradicijomis, papročiais,
draudimais

kompleksinis

Jagėlonių
filialas

2019-12-02

43.

Kraštotyros popietė ,,Mano gimtinė“
Ruošiame mūsų krašto kalendorių, skirtą
2020 metams

kompleksinis

Jagėlonių
filialas

2019-12-12

44.

Literatūrinė paroda ,,Eduardas Balsys.
Elektrėnų žiburiai“, skirta kompozitoriaus,
pedagogo 100-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Jagėlonių
filialas

2019-12-20

Planą parengė Jagėlonių filialo bibliotekininkė Rita Vaišnorienė

Kietaviškių filialo 2019 m. renginių planas
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio
vieta

Numatoma
renginio data

1.

Literatūros paroda „Iš amžių glūdumos“,
skirta pasaulio literatūros klasiko Kristijono
Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Kietaviškių 2019-01-03
biblioteka

2.

Pilietiškumo pamokėlė vaikams „Laisvės
ugnis ateinančioms kartoms. Literatūros
paroda „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta
Sausio 13-osios įvykiams

kompleksinis Kietaviškių 2019-01-11
kultūros
namai ir
biblioteka

3.

Literatūros paroda „Braukiu aš pirštais
skambią lyrą...“. Poeto, publicisto Eduardo
Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Kietaviškių 2019-01-14
biblioteka

4.

Gražiausių knygelių ir žaislų paroda
vaikams „Vaikystė – mažytis namelis“

vaizdinis

Kietaviškių 2019-01-18
biblioteka

5.

Literatūros, fotografijų, kraštotyrinės
medžiagos paroda ir pristatymas
„Kietaviškės šiandien ir senovėje“, skirta
515-ajam Kietaviškių jubiliejui

kompleksinis Kietaviškių 2019-01-23
biblioteka

6.

Popietė „ Nuo Trijų Karalių iki Užgavėnių“

žodinis

Kietaviškių 2019-02-08
biblioteka

7.

Literatūros paroda „Lietuvos
nepriklausomybės kovoms atminti“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimui

vaizdinis

Kietaviškių 2019-02-13
biblioteka

8.

Literatūros paroda „Tuos įspūdžius
išsitraukiau iš širdies ir atminties“, skirta
Romualdo Granausko 80-osioms gimimo
metinėms

vaizdinis

Kietaviškių 2019-02-18
biblioteka

9.

Garsiniai skaitymai „Man pasakas skaito
mama, tėtis, seneliai“

žodinis

Kietaviškių 2019 m.02–06
biblioteka
mėn.

10.

Fotografijų, kraštotyrinės medžiagos paroda
„Iškilūs mūsų krašto žmonės“

vaizdinis

Kietaviškių 2019-03-01
biblioteka

11.

Kraštotyrinės medžiagos paroda
„Lietuviško žodžio nešėjai“

vaizdinis

Kietaviškių 2019-03-14
biblioteka

12.

Literatūros paroda vaikams „Gamtos
spalvos“

vaizdinis

Kietaviškių 2019-03-19
biblioteka

13.

„Turtingas žodžio meistro kūrinių aruodas“,
skirta rašytojo Juozo Baltušio 110-osioms
gimimo metinėms

vaizdinis

Kietaviškių 2019-03-21
biblioteka

14.

Popietė vaikams „Gražiausių legendų
takais“

žodinis

Kietaviškių 2019-03-29
biblioteka

15.

Literatūros paroda „Tikėjo, kad gražesnis
vaizdinis
gyvenimas žemėje įmanomas...“, skirta
lyrinės prozos pradininko Jono Biliūno 140osioms gimimo metinėms

Kietaviškių 2019-04-04
biblioteka

16.

Literatūros paroda „Versi knygos lapus ir
stebuklai pabus“ vaikams

vaizdinis

Kietaviškių 2019-04-23
biblioteka

17.

Akcijos „Dovanok knygą bibliotekai –
dalinkis gerumu“, ‚Skaityk ir dalinkis“,
„Pakviesk draugą į biblioteką“

žodinis

Kietaviškių 2019m. 04 mėn.
biblioteka

18.

Literatūros paroda „Viljamas Šekspyras –
žymiausias renesanso dramaturgas“, skirta
455-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Kietaviškių 2019-04-24
biblioteka

19.

Susitikimas su literatais-kraštiečiais „Nauji
kūrybos lobiai“

žodinis

Kietaviškių 2019-04-25
biblioteka

20.

Vaikų Velykėlės. Popietė „Pavasaris žiedais kompleksinis Kietaviškių 2019-04-26
išpynė Velykų šviesų kelią“ ir margučių
biblioteka,
Kultūros
paroda-konkursas
namai,
Vaikų
dienos
centras

21.

Atvirukų piešimo paroda-konkursas
„Brangiausiam žmogui – mamytei“

kompleksinis Kietaviškių 2019-05-03
biblioteka

22.

Senųjų fotografijų paroda

vaizdinis

Kietaviškių 2019-05-05
biblioteka

23.

Literatūros paroda „Lietuviškos spaudos
istorija“

vaizdinis

Kietaviškių 2019-05-08
biblioteka

24.

Popietė vaikams gamtoje „Mūsų krašto
vietovardžiai“

žodinis

Prie
2019-05-16
Kietaviškių
bibliotekos

25.

Literatūros paroda „Mylėti ir būti
mylimam...“ Rašytojo, istoriko, kritiko,
pedagogo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto
150-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Kietaviškių 2019-05-20
biblioteka

26.

Popietė „Vaikystės pasaulyje“. Piešinių ir
kompleksinis Kietaviškių 2019-06-01
kultūros
lėktuvėlių konkursas „Gražiausia fantazija“
namai,
biblioteka

27.

Literatūros paroda „Tremties pėdsakais“

vaizdinis

Kietaviškių 2019-06-13
biblioteka

28.

Literatūros paroda „Nusilenkime Karaliui
Mindaugui“, skirta Mindaugo karūnavimo
dienai

vaizdinis

Kietaviškių 2019-07-04
biblioteka

29.

Vaistažolių paroda-pristatymas

kompleksinis Prie
bibliotekos
gamtoje

2019-07-19

30.

Viktorina vaikams „Atspėk, iš kokių mes
knygelių?“

žodinis

Prie
bibliotekos
gamtoje

2019-07-25

31.

Algirdo Toliato knygų aptarimas

žodinis

Kietaviškių 2019-09-20
biblioteka

32.

Literatūros paroda „Iškilaus žmogaus
šviesus portretas“, skirta Lietuvos
prezidentui Antanui Smetonai

vaizdinis

Kietaviškių 2019-09-23
biblioteka

33.

Rašytojo Juozo Kralikausko knygų
bibliografinė apžvalga

žodinis

Kietaviškių 2019-09-30
biblioteka

34.

Popietė vaikams „Apie kačiukų gražumą,
šuniukų drąsumą...“

žodinis

Kietaviškių 2019-10-04
kultūros
namai ir
biblioteka

35.

Literatūros ir kraštotyros darbų paroda
„Mūsų krašto kraštotyros lobiai“

vaizdinis

Kietaviškių 2019-10-10
biblioteka

36.

Vaikų kūrybinių darbelių paroda „Rudens
paradas“

vaizdinis

Kietaviškių 2019-10-15
kultūros
namai ir
biblioteka

37.

Literatūros paroda vaikams „Eiliuotų
pasakų karalystėje“

vaizdinis

Kietaviškių 2019-10-22
biblioteka

38.

Valandėlė „Pabūkime su tais, kurių jau
nebėra...“

žodinis

Kietaviškių 2019-11-04
kultūros
namai ir
biblioteka

39.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai

kompleksinis Kietaviškių 2019-11-11
biblioteka

40.

Popietė „Advento rimty susimąstom...“

žodinis

Kietaviškių 2019-12-13
biblioteka

41.

Kalėdinė žaisliukų ir karpinių paroda
vaikams

vaizdinis

Kietaviškių 2019-12-20
kultūros
namai ir
biblioteka

Planą parengė Kietaviškių filialo vyresn. bibliotekininkė Janina Černiauskienė

Kazokiškių filialo 2019-ųjų metų renginių planas
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio
vieta

Numatoma
renginio data

1.

Poezijos popietė „Donelaičio skaitymai“

kompleksinis

Kazokiškių
filialas

2019-01-03

2.

Lit. paroda „Sausio 13-oji išliks mūsų
atminty“, skirta Laisvės gynėjų dienai

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-01-11

3.

Popietė „Tėvynė, kuri gimė vasario 16ąją“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai

kompleksinis

Kazokiškių
filialas

2019-02-15

4.

Lit. paroda „Juozas Paukštelis – kaimo
lyrikos vaizduotojas“, skirta rašytojo 120osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-02-25

5.

Rankdarbių paroda „Šv. Kazimieras –
pavasario šauklys“

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-03-01

6.

Popietė „Užgavėnių vaišės“

žodinis

Kazokiškių
filialas

2019-03-05

7.

Protų mūšis „Gražiausia šalis – Lietuva“,
skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai

žodinis

Kazokiškių
filialas

2019-03-07

8.

Lit. paroda „Jonas Žemaitis-Vytautas –
Lietuvos karininkas, rezistentas, partizanų
vadas, divizijos brigados vadas“, skirta jo
110-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-03-17

9.

Literatūros skaitymas „Poezija – sielos
atgaiva“, skirta Pasaulinei poezijos dienai

žodinis

Kazokiškių
filialas

2019-03-21

10.

Lit. paroda „Petro Cvirkos 110-osios
gimimo metinės“

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-03-25

11.

Lit. paroda „Ignas Šeinius – lietuvių ir
švedų rašytojas, Lietuvos diplomatas“,
skirta rašytojo 130-osioms gimimo
metinėms

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-04-02

12.

Lit. paroda „Jonas Biliūnas – lietuvių
novelės klasikas, psichologinės prozos
ugdytojas“, skirta rašytojo 140-osioms
gimimo metinėms

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-04-10

13.

Nacionalinė bibliotekų savaitė

kompleksinis

Kazokiškių
filialas

2019-04

14.

Lit. paroda „Romualdas Granauskas –
vaizdinis
lietuvių prozininkas, dramaturgas,
eseistas“, skirta rašytojo 80-osioms gimimo
metinėms

Kazokiškių
filialas

2019-04-18

15.

Lit. paroda „Viljamo Šekspyro 455-osios
gimimo metinės“

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-04-26

16.

Lit. paroda „Onore de Balzakas – vienas
įžymiausių XIX a. Vakarų Europos
realistų“, skirta rašytojo 220-sioms gimimo
metinėms

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-05-17

17.

Lit. paroda „Aleksandras Puškinas – rusų
romantinės poezijos pradininkas“, skirta
rašytojo 220-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-06-06

18.

Edukacinė išvyka po apylinkes žoliauti
„Prisirinkime vaistažolių“

Kazokiškių
filialas

2019-06-21

19.

Lit. paroda „Karalius Mindaugas ir
Lietuva“, skirta valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-07-04

20.

Lit. paroda „Ernesto Hemingvėjaus 120osios gimimo metinės“

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-07-18

21.

Lit. paroda „Lietuvos prezidentai“, skirta
Antano Smetonos – pirmojo Lietuvos
prezidento metams

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-07-25

22.

Lit. paroda „Johanas Volfgangas Getė –
vokiečių poetas, prozininkas, filosofas,
dramaturgas“, skirta rašytojo 230-osioms
gimimo metinėms

vaizdinis

Kazikiškių
filialas

2019-09-06

23.

Lit. paroda „Ir tapau savosios lietuviškos
visuomenės tarnas...“, skirta Juozo TumoVaižganto metams

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-09-18

24.

Popietė „Rudens prijuostė“

kompleksinis

Kazokiškių
filialas

2019-10-02

25.

Literatūros skaitymai „Diemedžiu
žydėsiu“, skirta Salomėjos Nėries 105osioms gimimo metinėms

žodinis

Kazokiškių
filialas

2019-11-13

26.

Advento popietė „Uždekime gerumo
žvakę“

kompleksinis

Kazokiškių
filialas

2019-12-11

27.

Lit. paroda „Naujos knygos“

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019 kas mėn.

RENGINIAI VAIKAMS
28.

Rytmetis „Jie žuvo už mūsų laisvę“, skirtas
Laisvės gynėjų dienai

žodinis

Kazokiškių
filialas

2019-01-11

29.

Šešėlių teatro kūrimas „Pamokančios
pasakėčios“, skirtas Ivano Krylovo 250osioms gimimo metinėms

žodinis

Kazokiškių
filialas

2019-02-06

30.

Literatūriniai skaitymai „Gražiausi žodžiai
Tau, Tėvyne“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai

žodinis

Kazokiškių
filialas

2019-02-15

31.

Viktorina „Kalba – tautos vertybė“, skirta
Tarptautinei lietuvių kalbos dienai

žodinis

Kazokiškių
filialas

2019-02-21

32.

Šaškių turnyras, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai

žodinis

Kazokiškių
filialas

2019-03-08

33.

Lit. paroda „Lietuvos knygnešiai“, skirta
Knygnešio dienai

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-03-14

34.

Popietė „Žemė – mūsų namai“, skirta
Žemės dienai

žodinis

Kazokiškių
filialas

2019-03-19

35.

Vaikų knygos savaitė

kompleksinis

Kazokiškių
filialas

2019-04

36.

Popietė „Rieda margučiai“, skirta vaikų
Velykėlių papročiams

žodinis

Kazokiškių
filialas

2019-04-26

37.

Lit. paroda „Aš labai myliu savo mamą“,
skirta Motinos dienai

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-05-02

38.

Kūrybinė popietė „Mano knygelė“, skirta
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

kompleksinis

Kazokiškių
filialas

2019-05-07

39.

Piešinių paroda „Europa – mūsų namai“,
skirta Europos dienai

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-05-09

40.

Garsiniai skaitymai „A.Puškino pasakos“,
skirta rašytojo 220-osioms gimimo
metinėms

žodinis

Kazokiškių
filialas

2019-06-06

41.

Lit. paroda „Ištremti gyvenimai“, skirta
Okupacijos ir genocido dienai

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-06-14

42.

Kūrybinės dirbtuvės „Gaminu karūną“,
skirtos Valstybės (Karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dienai

kompleksinis

Kazokiškių
filialas

2019-07-05

43.

Lit. paroda „Vėl skamba varpelis“, skirta
Mokslo ir žinių dienai

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-09-02

44.

Lit. paroda „Ačiū Tau, mokytojau“, skirta
Tarptautinei mokytojų dienai

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

2019-10-03

45.

Garsiniai skaitymai „Zuikis Puikis“, skirta
Eduardo Mieželaičio 100-osioms gimimo
metinėms

žodini

Kazokiškių
filialas

2019-10-10

46.

Šiaurės šalių literatūros savaitė

kompleksinis

Kazokiškių
filialas

2019-11

47.

Popietė „Supinkime advento vainiką“,
skirta advento papročiams

žodinis

Kazokiškių
filialas

2019-12-13

48.

Lit. paroda „Naujos knygos“

vaizdinis

Kazokiškių
filialas

Kiekvieną
mėn.

Planą parengė Kazokiškių filialo vyresn. bibliotekininkė Daiva Pileckienė

Pakalniškių filialo 2019-ųjų metų renginių planas

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio
vieta

Renginio data

1.

Literatūros paroda (toliau – lit. paroda) „Ir kad vaizdinis
jo vaikų vaikai paminėdami atmintų...“, skirta
Kristijono Donelaičio 305-osioms gimimo
metinėms paminėti

Pakalniškių
filialas

2019-01-02

2.

Lit. paroda „Atminties keliu...“, skirta Laisvės vaizdinis
gynėjų dienai paminėti

Pakalniškių
filialas

2019-01-14

3.

Lit. paroda „Kiekviena knyga gali padaryti
gražesnį, jeigu ne visą žmogaus gyvenimą, tai
bent jo dalelę...“, skirta Skaitymo skatinimo
metams paminėti

vaizdinis

Pakalniškių
filialas

2019-01-18

4.

Lit. paroda „Ten, kur Nemunas banguoja“,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
paminėti

vaizdinis

Pakalniškių
filialas

2019-02-15

5.

Literatūros popietė (toliau – lit. popietė)
„Spalvotų akmenėlių pasakos“, skirta Aido
Jurašiaus 40-osioms gimimo metinėms

Pakalniškių
filialas

2019-02-18

6.

Lit. popietė „Su gimtąja kalba prie arbatos
žodinis
puodelio“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos
dienai

Pakalniškių
filialas

2019-02-21

7.

Lit. paroda „Kaimynai“, skirta Juozo Paukštelio vaizdinis
120-osioms gimimo metinėms

Pakalniškių
filialas

2019-03-04

8.

Lit. paroda „Laisvės troškimas...“, skirta
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti

vaizdinis

Pakalniškių
filialas

2019-03-12

9.

Lit. paroda „Knygnešių takais puoselėjant žodį vaizdinis
gyvenimui“, skirta Knygnešio dienai

Pakalniškių
filialas

2019-03-15

10.

Lit. popietė „Kelionė po knygos pasaulį“, skirta žodinis
Tarptautinei vaikiškos knygos dienai

Pakalniškių
filialas

2019-04-02

11.

Lit. paroda „Tarpukario Lietuvos prezidentas“, vaizdinis
skirta Lietuvos valstybės pirmojo prezidento
Antano Smetonos metams

Pakalniškių
filialas

2019-04-04

12.

Lit. popietė „Kūryba, kuri jaudina sielas..“,
skirta Jono Biliūno 140-osioms gimimo
metinėms

Pakalniškių
filialas

2019-04-11

13.

Lit. paroda „Sielos ieškojimai ir atradimai...“, vaizdinis
skirta Romualdo Granausko 80-osioms gimimo
metams paminėti

Pakalniškių
filialas

2019-04-18

14.

Renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų
savaitei

kompleksinis

Pakalniškių
filialas

2019-04

15.

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

edukacinis

Pakalniškių
filialas

2019-04-19

16.

Edukacinė popietė „Gražiausi žodžiai Tau,
Mamyte“, skirta Motinos dienai

edukacinis

Pakalniškių
filialas

2019-05-09

17.

Lit. paroda „Iš kartos į kartą didi gimtojo
vaizdinis
žodžio galia“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos
ir knygos dienai

Pakalniškių
filialas

2019-05-07

18.

Lit. paroda „Sveika Europa“, skirta Europos
dienai

Pakalniškių
filialas

2019-05-09

edukacinis

žodinis

vaizdinis

19.

Edukacinė popietė „Šešėliuose atgyja pasaka“, edukacinis
skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai
paminėti

Pakalniškių
filialas

2019-06-03

20.

Lit. paroda „Žemaitijos kalnai“, skirta
Žemaitijos metams

vaizdinis

Pakalniškių
filialas

2019-07-08

21.

Lit. paroda „Gyvenu, kada rašau“, skirta Juozo vaizdinis
Tumo-Vaižganto 150-osioms metinėms
paminėti

Pakalniškių
filialas

2019-09-20

22.

Lit. popietė „Rudens takeliais su knygele“,
skirta Rebekos Unos 40-osioms gimimo
metinėms paminėti

kompleksinis

Pakalniškių
filialas

2019-09-25

23.

Lit. paroda „Paslaptingas grožis kraštiečių
poezijoje“, skirta Mokytojų dienai

vaizdinis

Pakalniškių
filialas

2019-10-04

24.

Lit. popietė „Nuskriskite, mintys, į tolį
paslaptingą...“, skirta Salomėjos Nėries 105osioms gimimo metinėms

žodinis

Pakalniškių
filialas

2019-11-18

25.

Renginiai, skirti Šiaurės šalių literatūros
savaitei

kompleksinis

Pakalniškių
filialas

2019 m.
lapkričio mėn.

26.

Lit. paroda „Iš šešėlių sodo“, skirta Kristinos
Gudonytės 70-osioms gimimo metinėms
paminėti

vaizdinis

Pakalniškių
filialas

2019-11-26

27.

Edukacinė popietė „Žiemos pasaka
bibliotekoje“

edukacinis

Pakalniškių
filialas

2019-12-16

Planą parengė Pakalniškių filialo vyr. bibliotekininkė Dovilė Vilkauskaitė
Pastrėvio filialo 2019-ųjų metų renginių planas
Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio
vieta

Renginio data

1.

Lit. paroda „Kristijonui Donelaičiui – 305“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-01-02

2.

Lit. paroda „Atmintis gyva, nes liudija“,
skirta Laisvės gynėjų dienai

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-01-10

3.

Lit. paroda „Mažosios Lietuvos poetas –
Teofilis Tilvytis“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-01-28

4.

Lit. paroda „Rusų rašytojui Ivanui Krylovui– vaizdinis
150“

Pastrėvio
filialas

2019-02-13

5.

Lit. paroda „Sveikata – brangiausias turtas“, vaizdinis
skirta vasariui – sveikatingumo mėnesiui

Pastrėvio
filialas

2019-02-04

6.

Lit. paroda „Lietuvos valstybės atkūrimo
diena“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-02-13

7.

„Juozas Paukštelis – rašytojas, vertėjas“

vaizdinis

Pastrėvio
filialsas

2019-03-01

8.

„Donatas Malinauskas – Vasario 16-osios
Nepriklausomybės Akto signataras“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-03-06

9.

Popietė „Lietuva, aš esu dalelė tavęs“.
Dalyvauja Elektrėnų savivaldybės literatų
klubo „Strėva“ nariai.

žodinis

Pastrėvio
filialas

2019-03-12

10.

Viktorina vaikams „Saugokime mūsų
Žemę“, skirta Žemės dienai

žodinis

Pastrėvio
filialas

2019-03-20

11.

Lit. paroda „Rašytojui Petrui Cvirkai – 110“ vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-03-25

12.

Popietė vaikams „Verčiam knygelės
lapus…“, skirta Vaikų knygos dienai

Pastrėvio
filialas

2019-04-02

13.

Lit. paroda „Lietuvos valstybės prezidentas vaizdinis
Antanas Smetona“

Pastrėvio
filialas

2019-04-03

14.

Edukacinis užsiėmimas „Verbų rišimas“

kompleksinis

Pastrėvio
filialas

2019 m.
balandžio mėn.

15.

Lit. paroda „Jonui Biliūnui – 140“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-04-11

16.

Lit. paroda „Šventų Velykų žavesys“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-04-15

17.

Lit. paroda „Lietuvių prozininkas,
dramaturgas, eseistas Romualdas
Granauskas“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-04-17

18.

Nacionalinė bibliotekų savaitė

kompleksinis

Pastrėvio
filialas

2019 m.
balandžio mėn.

žodinis

19.

Lit. paroda „Mama visų pradžia – gyvybės
šviesa“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-04-29

20.

Vaikų piešinių paroda „Mano gimtasis
kraštas – mano Lietuva“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019 m.
gegužės–birželio
mėn.

21.

Viktorina „Mes Europos Sąjungoje“

žodinis

Pastrėvio
filialas

2019-05-09

22.

Virtualus pasivaikščiojimas po Lietuvos
muziejus

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-05-17

23.

„Spalvinga ir laiminga vaikystė“

kompleksinis

Pastrėvio
filialas

2019-06-03

24.

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

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-06-03

25.

Lit. paroda „Alfonsas Nyka-Niliūnas“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-07-15

26.

Lit. paroda „JAV rašytojas Ernestas
Hemingvėjus“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-07-21

27.

Lit. paroda „Johanas Volfgangas Getė“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-08-26

28.

Lit. paroda „Kviečia mokyklos varpelis“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-08-29

29.

Tradiciniai rudeniniai garsiniai skaitymai
„Nė dienelės be knygelės“

žodinis

Pastrėvio
filialas

2019 m. rugsėjo
mėn.

30.

Lit. paroda „Juozas Tumas-Vaižgantas“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-09-16

31.

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

Pastrėvio
filialas

2019-10-02

32.

Lit. paroda „Eduardui Mieželaičiui – 100“

Pastrėvio
filialas

2019-10-03

vaizdinis

33.

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

Pastrėvio
filialas

2019-10-28

34.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

kompleksinis

Pastrėvio
filialas

2019 m.
lapkričio mėn.

35.

„Kalbininkas Kazimieras Būga“

vaizdinis

Pastrėvio
filialas

2019-11-04

36.

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

Pastrėvio
filialas

2019-12-19

37.

Garsiniai skaitymai „Stebuklinga kalėdinė
pasaka“

Pastrėvio
filialas

2019-12-27

38.

Lit. paroda „Elektrėnų savivaldybės literatų vaizdinis
kūryba“

Pastrėvio
filialas

2019 m.

39.

Lit. paroda „Mes čia gyvename“

Pastrėvio
filialas

2019 m.

žodinis

vaizdinis

Planą parengė Pastrėvio filialo vyresn. bibliotekininkė Danutė Kananavičienė

Semeliškių filialo 2019-ųjų metų renginių planas
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio
forma

Renginio
vieta

Numatoma
data

1.

Lit. paroda „Žmogus turi būti ne tik doras ir
darbštus, bet ir Dievą tikintis“, skirta
Kristijono Donelaičio 305-osioms gimimo
metinėms

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-01-03

2.

Lit. paroda „Pirmajam Lietuvos Statutui –
490“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-01-08

3.

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

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-01-10

4.

Lit. paroda „Literatūros, politikos ir mokslo
žurnalui „Varpas“ – 130“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-01-28

5.

Lit. paroda ,,Vasario 16-oji – Lietuvos
valstybės atkūrimo diena“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-02-12

6.

Lit. paroda „Juozapas Būčys – kunigas,
daraktorius, literatas“, skirta 145-osioms
gimimo metinėms

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-02-14

7.

Renginys pradinukams „Skaitymo
malonumas“, skirtas skatinti skaityti ir
Tarptautinei gimtosios kalbos dienai

kompleksinis

Semeliškių
filialas

2019-02-14

8.

Lit. paroda „Juozui Kundrotui – 85“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-02-19

9.

Lit. paroda „Donatas Malinauskas –
Nepriklausomybės akto signataras“, skirta
signataro 150-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-03-04

10.

Lit. paroda „Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo diena“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-03-07

11.

Lit. paroda ,,Lietuvos vietovardžiai“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-03-13

12.

Lit. paroda „Jie mums nešė lietuvišką žodį“,
skirta Knygnešio dienai

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-03-14

13.

Lit. paroda „Petras Cvirka – vaizdingo
žodžio, lengvo ir prasmingo sakinio
meistras“, skirta rašytojo 110-osioms
gimimo metinėms

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-03-25

14.

Renginiai pradinukams, skirti Tarptautinei
vaikiškos knygos dienai

kompleksinis

Semeliškių
filialas

2019-04-01
(05)

15.

Lit. paroda „Žmogus turi būti stipresnis negu
jo jausmai“, skirta Igno Šeiniaus 130-osioms
gimimo metinėms

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-04-02

16.

Lit. paroda „Antanas Smetona – pirmasis
Lietuvos Respublikos Prezidentas“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-04-04

17.

Lit. paroda „Jonas Biliūnas – vienas
ryškiausių lietuvių publicistų“, skirta
rašytojo 130-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-04-10

18.

Lit. paroda „Nuo knygų prasidėjo mano
gyvenimas“, skirta Romualdo Granausko 80- vaizdinis
osioms gimimo metinėms

Semeliškių
filialas

2019-04-18

19.

Renginiai ir paroda, skirti Nacionalinei
bibliotekų savaitei

Semeliškių
filialas

2019-04-23
(30)

20.

Lit. paroda „Juozo Baltušio kūryba – savitas
ir nesenstantis puslapis lietuvių literatūroje“, vaizdinis
skirta rašytojo 110-osioms gimimo metinėms

Semeliškių
filialas

2019-04-24

21.

Lit. paroda „Europos diena“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-05-08

22.

Lit. paroda „Netikėdamas savimi, genijumi
nebūsi“, skirta Onorė de Balzako 220osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-05-20

23.

Piešinių paroda „Vasara atėjo!“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-06-...

24.

Lit. paroda „Knygos vasaros atostogoms“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-06-04

25.

Lit. paroda „Tėvynės ilgesys“, skirta
Okupacijos ir genocido dienai

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-06-12

26.

Lit. paroda „Irenos Černiauskienės 70-osios
gimimo metinės“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-06-23

27.

Lit. paroda „Jonui Aisčiui – 115“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-07-01

28.

Lit. paroda „Žmogų galima sunaikinti, bet
nugalėti jo neįmanoma“, skirta Ernesto
Hemingvėjaus 120-osioms gimimo
metinėms

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-07-02

29.

Lit. paroda „Baltijos kelias – 30 metų“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-08-21

30.

Lit. paroda „Ir didis žmogus – viso labo tik
žmogus“, skirta Johano Volfgango Gėtės
270-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-08-28

kompleksinis

31.

Lit. paroda „Skaitymas – didelis malonumas
kultūringam žmogui“, skirta 2019-iesiems –
Juozo Tumo-Vaižganto metams

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-09-09

32.

Lit. paroda „Čia pat švokštė miškas“, skirta
Mariaus Katiliškio 105-osioms gimimo
metinėms

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-09-24

33.

Lit. paroda „Skamba muzika“, skirta
Tarptautinei muzikos dienai

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-09-30

34.

Lit. paroda „Lietuviški žodžiai, išaugę kaip
medžiai miške“, skirta Eduardo Mieželaičio
100-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-10-02

35.

Lit. paroda „Onai Rasutei Šakienei – 75“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-10-08

36.

Lit. paroda „Šiaurietiškų knygelių lobynas“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-11-05

37.

Renginiai pradinukams, skirti Šiaurės šalių
bibliotekų savaitei

kompleksinis

Semeliškių
filialas

2019-11-...

38.

Lit. paroda „Versiu knygą neskaitytą nuo
rytų lig vakarų“, skirta poetės Salomėjos
Nėries 110-osioms gimimo metinėms

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-11-14

39.

Renginys „Kokia iš tiesų yra Žemaitija?“,
skirta 2019-iesiems – Žemaitijos metams

žodinis

Semeliškių
filialas

2019-12-...

40.

Paroda „Važiavo žiema ledo tiltu“

vaizdinis

Semeliškių
filialas

2019-12-09

Planą parengė vyr. bibliotekininkė Virginija Venskutonienė

