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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
Aplinkos ir išteklių analizė
Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – SVB) 2018 m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės
2016-2025 m. strateginiu plėtros planu, Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programa, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 2014–2020
metų Nacionalinės pažangos programa, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, Nacionalinės kultūros paveldo apsaugos politikos gairėmis, kurie
sudaro pakankamas politines prielaidas demokratiškam, sistemiškam ir nuosekliam kultūros politikos įgyvendinimui.
Viešosios bibliotekos steigėjas – Trakų rajono savivaldybė, veiklą reglamentuoja Kultūros ministro įsakymai ir metodinių centrų – Nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos ir Vilniaus apskrities viešosios bibliotekos rekomendacijos. Lietuvoje viešosios bibliotekos asignavimai, skirti
bibliotekos funkcijoms vykdyti, priklauso nuo vietos savivaldos organų prioritetų.
Trakų rajono SVB tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir 15 filialų: 2 miestų (Lentvario, Rūdiškių) bei 13 kaimų (Aukštadvario, Bijūnų, Bražuolės,
Čižiūnų, Dusmenų, Grendavės, Rykantų, Onuškio, Paluknio, Senųjų Trakų, Šklėrių, Šventininkų, Tiltų).
Per 2017 m. bibliotekoje apsilankė virš 110 tūkst. lankytojų. Biblioteka aptarnauja 28 proc. visų rajono gyventojų. Bibliotekos paslaugomis taip
pat naudojasi rajono svečiai iš Lietuvos ir užsienio šalių.
Biblioteka ne tik saugykla, bet ir informacinio raštingumo centras. Informacinio raštingumo aplinka nuolat labai sparčiai kinta, todėl būtina
atsinaujinti patiems ir savo vartotojams teikti aukščiausio lygio paslaugas. Tam Bibliotekoje įdiegtas vietinis kompiuterių tinklas. Darbuotojų darbo
vietos yra kompiuterizuotos ir turi prieigą prie interneto. Bibliotekinių procesų organizavimui naudojama automatizuota bibliotekų informacijos sistema
LIBIS. Daug dėmesio skiriama elektroninių paslaugų kūrimui ir plėtrai. Vidaus ir išorės komunikacijos funkcijų vykdymui sukurtas ir palaikomas
bibliotekos žiniatinklis, elektroninė svetainė www.trakubiblioteka.lt
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Bibliotekų strateginės plėtros 2014-2020 metų tikslas – sustiprinti bibliotekos, kaip svarbios kultūros, švietimo bei socialinės institucijos
vaidmenį šalies politikoje, sudaryti sąlygas kūrybingos visuomenės formavimuisi, žinių kūrimui ir komunikavimui, visuomenės kultūrinio,
informacinio ir skaitmeninio raštingumo lygio augimui ir kokybiško laisvalaikio plėtrai.
Bibliotekų misija – užtikrinti Lietuvos gyventojams lygiavertes galimybes naudotis kokybiška informacija, kurti ir skleisti žinias bei idėjas
visuomenės socialinei, kultūrinei ir ekonominei pažangai.
Vizija – moderni, patraukli, atvira bendruomenės idėjoms bibliotekos erdvė – kiekvieno trakiečio skaitymui, informavimui, mokymui(si),
tobulėjimui, turiningam laisvalaikiui, saviraiškai ir bendravimui.
STIPRYBĖS

SIPNYBĖS

1.

Gera bibliotekos dislokacijos vieta.

1.

2.

Informatyvus ir operatyvus bibliotekos tinklalapis, didinantis patalpų būklė, patalpos nepritaikytos neįgaliesiems.

paslaugų prieinamumą.
3.

Bibliotekos

teikiamos

2.
kokybiškos

nemokamos

3.

Žinomiausia ir lankomiausia kultūros įstaiga Trakų rajone 4.

(apklausa 2017 m.).
5.

Ribotos skaitymo skatinimo galimybės mažina kvalifikuotų

paslaugos darbuotojų motyvaciją ir pritraukimą.

vartotojams.
4.

Nepatenkinama Viešosios bibliotekos ir daugelio padalinių

Pakankamai aukštas bibliotekų darbuotojų išsilavinimo ir patirties

Per lėtai atnaujinami bibliotekų fondai.
Nepakankamai naudojami elektroninės informacijos šaltiniai

bibliotekoje.
5.

Ribotos dalies darbuotojų užsienio kalbų žinios.

lygis.
GALIMYBĖS
1.

Palankus šalies ir vietos valdžios atstovų požiūris suteiktų 1.

galimybę modernizuoti ir gerinti bibliotekos patalpų būklę.
2.

GRĖSMĖS/PAVOJAI
komplektavimo tęstinumą bei paveikti turinio kokybę, mažindami

Dalyvavimas strateginėse iniciatyvose ir bibliotekų plėtros vartotojų aptarnavimo galimybes.

programose, panaudojant ES, įvairių fondų lėšas; paraiškų teikimas 2.
įvairiems fondams.
3.

Finansavimo apribojimai gali sutrukdyti bibliotekos fondo

Nevykdant bibliotekų modernizavimo, jos gali tapti nepatrauklios

vartotojams.

Išorinės komunikacijos stiprinimas, populiarinant biblioteką 3.

Mažėjantis gyventojų, ypač vaikų iš socialiai pažeidžiamų šeimų,

įvairiais informaciniais kanalais ir informacinių paslaugų plėtojimas poreikis skaityti, didėjanti priklausomybė nuo IT ir komunikacinių
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didintų bibliotekos prieinamumą.

žaidimų mažina bibliotekų fondų naudojimą ir skaitomumą.

Kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimas pritrauktų 4.

4.

jaunus specialistus.
Spartesnis kompiuterinės technikos ir išteklių atnaujinimas.

5.

Gyventojų migracija ir prastėjanti demografinė padėtis mažina

vartotojų skaičių.
5.

Žmogiškųjų išteklių migracija į kitas sritis ir užsienį bei

visuomenės senėjimas darys įtaką kvalifikuoto personalo trūkumui
bibliotekoje.


Įvairiomis darbo formomis ir priemonėmis prisidėti minint Lietuvos ir Trakų rajonui svarbias sukaktis ir datas - Lietuvos valstybės

atkūrimo šimtmetį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 m. jubiliejų, Europos kultūros paveldo metus,
Aukštadvaris – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė, filosofo, rašytojo, kultūros veikėjo Vydūno 150-ąsias gimimo metines bei Seimo paskelbtus
Lietuvos skautų judėjimo metus.
2018 m. bus įgyvendinami kultūriniai ir informaciniai projektai: „Kūrybinė edukacinė programa „Bookface 2018“, „Kultūra tavo kalba“,
Like o PRO: jektas, gramavimas, gresas“, skirtas 2018-2020 m. žymioms sukaktims paminėti, „Su teatru prie knygos“, „Sukurk knygą kitaip“,
„Svečiuose pas kunigaikštį Vytautą“, edukacinė programa „Teatro cunamis“ ir kt. projektai, kurie parodo, kad bibliotekos aktyviai prisideda prie
esminių strateginių Lietuvos ir ES tikslų: mokymosi visą gyvenimą skatinimo, skaitmeninės ir socialinės atskirties mažinimo.
Pradedamas įgyvendinti Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Tęsiami darbai, formuojant elektroninį bibliotekos
katalogą (LIBIS), komplektuojamas spaudinių ir kitų dokumentų fondas už 25,8 tūkst. eurų, visomis bibliotekinio darbo formomis visuomenė
supažindinama su laikmečio aktualijomis, rašytojų, menininkų, kraštiečių, įžymių žmonių kūryba ir veikla.
Biblioteka tęs bendradarbiavimą su Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Nacionaline M.
Mažvydo biblioteka, Trakų rajono seniūnijomis, bendruomenėmis, Trakų krašto vietos veiklos grupe, švietimo įstaigomis, visomis Trakų rajono
kultūros bei kitomis įstaigomis.
Plėsti vartotojų žinias, pristatant jiems prenumeruojamas elektronines duomenų bazes: Naxos Music Library, EBSCO Publishing, Infolex.
Praktika. Organizuojami kompiuterinio raštingumo mokymai nemokantiems naudotis elektroniniais ištekliais.

3

VEIKSMŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas ir jos kodas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1
2
3
1. Prioritetas. Skatinti kūrybinę veiklą ir kultūros sklaidą visuomenėje

2.

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo
terminai

4

5

6

Suaugusių vartotojų, vaikų
literatūros skyriai ir filialai
didinamas bibliotekos
paslaugų žinomumas,
Teikti bibliotekines paslaugas ne mažiau kaip 28
Suaugusių vartotojų, vaikų
kokybiškas ir inovatyvus
proc. gyventojų
literatūros skyriai ir filialai
bendruomenės aptarnavimas Perregistruoti skaitytojus taikant LST EN ISO
Suaugusių vartotojų, vaikų
8 000 vartotojų
2789:2013 standartą
literatūros skyriai ir filialai
Pagal gautą
Dokumentų
Įsigyti spaudinių už LR Kultūros ministerijos ir
finansavimą
komplektavimo ir
savivaldybės lėšas
(virš 34,2
tvarkymo skyrius
tūkst. eurų )
Pritraukti fizinių ir juridinių asmenų paramą fondų
Visi bibliotekos
komplektavimui
darbuotojai
Dokumentų
Fondą papildyti animacinių bei meninių filmų
Pagal gautą
komplektavimo ir
DVD įrašais ir žaidimais
finansavimą
tvarkymo skyrius
skatinti kokybiško turinio
informacinių išteklių
Naxos Music
kaupimą, ilgalaikį
Library,
Įsigyti elektroninius knygų, periodinių leidinių
Dokumentų
saugojimą ir sklaidą
EBSCO
abonementus, virtualias lietuviškas ir užsienio
komplektavimo ir
bibliotekose
Publishing,
duomenų bazes
tvarkymo skyrius
Infolex
Praktika
Suaugusių vartotojų
Vykdyti prenumeruojamų duomenų bazių sklaidą 5 pristatymai
skyrius
Suaugusių vartotojų
Apmokyti vartotojus naudotis duomenų bazėmis
60 vartotojų
skyrius
Suaugusių vartotojų, vaikų
Atsakyti į vartotojų bibliografines užklausas
3500 užklausų
literatūros skyriai ir filialai
Aptarnauti bibliotekos lankytojus

1.

Vertinimo
kriterijai

130 000
lankytojų
10 000
vartotojų

per metus
per metus
per metus

per metus

per metus
per metus

per metus

per metus
per metus
per metus
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3.

4.

5.

pildyti bibliotekoje
sukaupto dokumentų fondo
elektroninę duomenų bazę,
kaip sudėtinę Lietuvos
integralios bibliotekų
informacinės sistemos
(LIBIS) dalį

organizuoti valstybinių
švenčių, atmintinų datų,
kalendorinių švenčių
paminėjimą, populiarinti
knygą, skatinti skaitymą

ugdyti gyventojų gebėjimus
ir suteikti galimybes
naudotis skaitmenine
informacija

Registruoti naujus leidinius bibliotekos
elektroniniame kataloge (naujų knygų pav.)

4 200 įrašų

Tęsti elektroninių katalogų kūrimą
Kurti periodikos leidinių elektroninį katalogą
(respublikinės spaudos)
Kurti rajono laikraščių straipsnių analizinių aprašų
katalogą
Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimai rajone,
įžymios datos, rašytojų sukaktys *
Literatūros parodų ciklas, skirtas kraštiečių,
prisidėjusių prie Nepriklausomybės atkūrimo
reprezentacijai*

100 įrašų
1 500 aprašų
200 priemonių

Dokumentų
komplektavimo ir
tvarkymo skyrius
Suaugusių vartotojų, vaikų
literatūros skyriai ir filialai
Dokumentų
komplektavimo ir
tvarkymo skyrius
Suaugusių vartotojų
skyrius
Suaugusių vartotojų, vaikų
literatūros skyriai ir filialai

per metus
nuolat
per metus
per metus
I - IV
ketvirtis

Suaugusių vartotojų, vaikų
literatūros skyriai ir filialai

I-IV
ketvirtis

Lietuviškų romansų vainikas*

Suaugusių vartotojų
skyrius

I
ketvirtis

Įgyvendinti LR Kultūros ministerijai ir Europos
komisijos atstovybei Lietuvoje teiktus projektus:
„Kūrybinė edukacinė programa „Bookface
2018“, „Kultūra tavo kalba“, Like o PRO:
jektas, gramavimas, gresas“, skirtas 2018-2020
m. žymioms sukaktims paminėti, „Su teatru prie
knygos“, „Sukurk knygą kitaip“, „Svečiuose
pas kunigaikštį Vytautą“, edukacinė programa
„Teatro cunamis“.*

7 projektai

Trakų viešosios
bibliotekos metodikos
skyrius, suaugusių
vartotojų ir vaikų
literatūros skyriai,
Lentvario miesto filialas

I-IV
ketvirtis

Dokumentinių filmų, retrospektyvų peržiūros

10 peržiūrų

Suaugusių vartotojų
skyrius, vaikų literatūros
skyrius, filialai

I-IV
ketvirtis

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis Atnaujinti
internetu atnaujintoje viešosios interneto kompiuterinę
prieigos infrastruktūroje“.
bazę

Administracija

I-IV
ketvirtis

Užtikrinti viešą nemokamą interneto prieigą

17 padalinių

Administracija

I-IV
ketvirtis

Apmokyti vartotojus kompiuterinio raštingumo
mokymuose

350 vartotojų

Suaugusių vartotojų, vaikų
literatūros skyriai ir filialai

per metus
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Apmokyti silpnaregius vartotojus dirbti MACic
programa, neregius vartotojus su JAWS programa
Teikti vartotojams individualias konsultacijas
darbo kompiuterinėmis programomis, pajamų
deklaravimo, el. bankininkystės, medicinos ir
kitomis elektroninių paslaugų temomis
Organizuoti bibliotekos paslaugų pristatymus,
informacijos dienas

pagal poreikį

Suaugusių vartotojų
skyrius

4 500
konsultacijų

Suaugusių vartotojų, vaikų
literatūros skyriai ir filialai

4 konferencijas

Sistemingai komplektuoti kraštotyros fondą

6.

sisteminti, skleisti etninį
paveldą

Pildyti internetinio portalo „Vilnijos vartai“
kraštotyrinę medžiagą
Skaitmeninti kraštotyros fondą, siekiant užtikrinti
ilgalaikį jo išsaugojimą, gerinant jo sklaidą,
integruojant jį į elektroninę erdvę
Parengti naujus kraštotyros darbus

7.

skatinti ir ugdyti aukštą
bibliotekininkų
kvalifikacijos lygį ir darbo
motyvaciją

Dalyvauti Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo,
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios
bibliotekos organizuojamuose mokymuose bei
seminaruose
Parengti pranešimus seminarams ir darbiniams
pasitarimams
Organizuoti metodines konsultacines išvykas į
rajono bibliotekas
Teikti individualias ir grupines konsultacijas
rajono bibliotekininkams
Kelti užsienio kalbų bei kompiuterinio raštingumo
žinių lygį ir įgūdžius
Surengti metodines išvykas už rajono ribų
Dalyvauti parodose, konferencijose, mugėse
įvairiais bibliotekinio darbo klausimais
Dalintis gerąja darbo patirtimi su kitų bibliotekų
darbuotojais (apsilankant ir priimant)
Vykdyti veiklos analizę ir kontrolę

Suaugusių vartotojų
skyrius, Lentvario filialas
Suaugusių vartotojų
skyrius, filialai
Suaugusių vartotojų
skyrius, filialai

per metus

per metus
nuolat
per metus

Suaugusių vartotojų
skyrius, filialai

per metus

5 kraštotyriniai
darbai

Suaugusių vartotojų
skyrius, filialai

per metus

50 darbuotojų

Pavaduotojas

per metus

6 pranešimai

2 išvykos

Direktorius, pavaduotojas,
metodikos skyrius
Pavaduotojas, metodikos
skyrius
Pavaduotojas, metodikos
skyrius
Pavaduotojas, metodikos
skyrius
Direktorius, pavaduotojas

2 išvykos

Direktorius

per metus

2

Direktorius

per metus

40 išvykų
120
konsultacijų
15 darbuotojų

Direktorius, pavaduotojas,
metodikos skyrius

per metus
per metus
per metus
nuolat
per metus

nuolat
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Parengti rajono bibliotekų 2017 m. statistinę ir
tekstinę ataskaitas
Papildyti bibliotekos veiklos programą 2018
metams

Direktorius,
pavaduotojas

I ketvirtis

Direktorius, pavaduotojas

I ketvirtis

Pateikti rajono savivaldybės administracijai lėšų
poreikį 2019 metams

Direktorius,
vyr. finansininkas

2018 m.
gruodžio
mėn.

Direktorius, pavaduotojas,
metodikos skyrius

per metus

Vykdyti vidaus kontrolės planą, patikrinti
viešosios bibliotekos veiklą
8.

formuoti teigiamą
bibliotekos įvaizdį, gerinti
bibliotekos darbo kokybę

Viešosios
bibliotekos
skyriai

Parengti dokumentacijos planą 2019 metams
Sutvarkyti 2016 m. dokumentus archyvavimui,
sudaryti ilgo saugojimo personalo bylų apyrašą
Viešinti vykdomą veiklą, supažindinti su ja
visuomenę per spaudą ir televiziją

10 pranešimų

Rengti medžiagą bibliotekos svetainei
Teikti informaciją apie bibliotekos veiklą,
renginius www.trakai.lt, www.trakubiblioteka.lt,
www.bibliotekos.lt bei kitomis informavimo
priemonėmis
Instruktuoti darbuotojus darbų ir priešgaisrinės
saugos klausimais
2. Prioritetas. Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą
Lentvario bibliotekos rekonstrukcija dalyvaujant
objektų aktualizavimo 2014-2020 m. programoje
Bibliotekų tinklo plėtra ir
Onuškio bibliotekos remontas
pajėgumo vykdyti savo
1.
vaidmenis stiprinimas
Atlikti palaikomuosius patalpų remonto darbus
(smulkūs remonto darbai)
*renginių planas

Vyr. specialistas
raštvedybai ir personalui
Vyr. specialistas
raštvedybai ir personalui
Pavaduotojas,
metodininkas
Direktorius, pavaduotojas,
metodikos skyrius
Pavaduotojas

IV ketvirtis
IV ketvirtis
nuolat
nuolat

nuolat

Ūkio dalies vedėjas

per metus

Direktorius

I-IV ketv.

Direktorius

Per metus

Direktorius

Per metus

Pastaba: metinė veiklos programa gali keistis negavus pakankamo finansavimo, esant kitoms aplinkybėms, kurių iš anksto negalima numatyti.
Trakų viešosios bibliotekos direktorė
Danguolė Banevičienė, tel. (8 528) 55 491 ______________________________________________
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TRSVB RENGINIŲ PLANAS 2018 M.
SUAUGUSIŲ VARTOTOJŲ SKYRIUS
Numatomi renginiai:
Eil.
Nr. Renginio forma
1.
Susitikimų ciklas

2.

Susitikimas

3.

Romansų vakaras

4.

Filmo pristatymas

5.

Rašinio konkursas

6.

Filmo pristatymas

7.

Mokymai jaunimui

8.
9.

Kompleksinis
renginys
Susitikimas

10.

Susitikimas

11.
12.

Kompleksinis
renginys
Popietė

13.

Popietė

14.

Mokymai jaunimui

15.

Kūrybinės dirbtuvės

16.

Popietė

17.

Susitikimas

Renginio tema
Susitikimai su rašytojais ir Trakų krašto
kūrėjais bei jų naujausių knygų
pristatymai.
Susitikimas su Trakų krašto literatais
„Kuriu, vadinasi gyvenu“.
Lietuviškų romansų vainikas „Širdis pilna
ugnies“ (režisierė V. Kochanskytė),
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui.
Dokumentinio filmo „1918 m. Vasario
16-osios
nepriklausomybės
akto
signatarai“ pristatymas ir peržiūra, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Rašinio konkursas „Mano kraštas
šimtmečio šviesoje“, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Dokumentinio filmo „Tamsoje būti
šviesa“ pristatymas ir peržiūra, skirta
filosofo, rašytojo, kultūros veikėjo
Vydūno 150-osioms metinėms.
HTML, CSS, Java-Script programavimo
mokymai ir e-svetainių kūrimas.

Terminas
Metų eigoje

Rengėjas
I. Jocienė

Sausis

I. Jocienė

Vasaris

I. Jocienė

Vasaris

I. Jocienė

Kovas

I. Jocienė

Kovas

I. Jocienė

Balandis–
birželis
100 akad. val.
Mažoji knygų mugė. Leidyklos: „Baltos Balandis,
lankos“, „Tyto alba“.
Gruodis
Susitikimas
su
rašytoju,
skirtas Balandis
Nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti.
Susitikimas
su
Lietuvos
skautų Balandis
bendruomene „Aš – Lietuvos skautas“,
skirtas Lietuvos skautų judėjimo metams.
Šventė, skirta Europos dienai ir Europos
Gegužė
kultūros paveldo metams.
Baigiamasis konkurso „Mano kraštas
Gegužė
šimtmečio šviesoje“ renginys, laureatų
apdovanojimai.
Susitikimas su Trakų krašto tremtiniais,
Birželis
politiniais kaliniais, Trakų persitvarkymo
sąjūdžio dalyviais – „Jie kovėsi už
Tėvynę“.
HTML, CSS, Java-Script programavimo
Rugsėjis–
mokymai ir e-svetainių kūrimas.
lapkritis
100 akad. val.
Kūrybinės dirbtuvės „Rudens gėrybių
Rugsėjis
puokštė“, skirtos Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui.
Popietė „Dar širdyje ne sutema“, skirta
Spalis
pagyvenusių žmonių dienai paminėti.
Susitikimas su žolininkais ir bitininkais – Lapkritis

E. Loiba
I. Jocienė
I. Jocienė
I. Jocienė
I.Jocienė
E. Loiba
I. Jocienė
I. Jocienė

E. Loiba
I. Jocienė
I. Jocienė
I. Jocienė
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18.
19.

Akcija
Puokščių parodakonkursas

„Sveikatos ABC“.
„Knygų Kalėdos“
Kalėdinių-naujametinių puokščių parodakonkursas.

Gruodis
Gruodis

I. Jocienė
I. Jocienė
Lietuvos
gamtos
draugijos
Trakų bendrija

Valstybinėms šventėms ir įžymioms datoms skirtos parodos
1.

Literatūros paroda

2.

Literatūros ir
kraštotyros parodų
ciklas
Foto dokumentinė
paroda

3.

4.

Literatūros paroda

5.

Literatūros paroda

6.

Literatūros ir
kraštotyros paroda

7.

Literatūros paroda

8.

Literatūros paroda

9.

Literatūros paroda

Sausio 13 – Laisvės gynėjų dienai – Sausis
„Sausio 13-oji gyva atmintyje“.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasaris
Vasario 16 – „Valstybės šimtmetis“.

I. Jocienė

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai – Kovo 11 – „Rašytojai apie
Kovo 11-ąją“ (iš Nacionalinės M.
Mažvydo bibliotekos).
Europos dienai – Gegužės 9 –
„Europos istorija ir vertybės“.
Gedulo ir Vilties diena – Birželio 14 –
„Negrįžusiems“.
Lietuvos
persitvarkymo
Sąjūdžio
judėjimo 30-mečiui – „Sąjūdžio veikla
kaip tautos valios išraiška“.
Mindaugo karūnavimo – Valstybės
dienai – Liepos 6 ir Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui – ,,Lietuviais
esame mes gimę“.
Žolinėms – Rugpjūčio 15 –„Marijos
atvaizdai
tradicinėje
liaudies
skulptūroje“.
Juodojo kaspino dienai, Baltijos keliui –
Rugpjūčio 23 – „Baltijos laisvės vėjas“.

Kovas

I. Jocienė

Gegužė

I. Jocienė

Birželis

I. Jocienė

Birželis

I. Jocienė
R. Selickaitė

Liepa

I. Jocienė

Rugpjūtis–
rugsėjis

I. Jocienė

Rugpjūtis

I. Jocienė

Metų eigoje

I. Jocienė

Metų eigoje

I. Jocienė

Metų eigoje

I. Jocienė

Balandis

R. Selickaitė

Lapkritis

I. Jocienė

Gruodis

I. Jocienė

I. Jocienė
R. Selickaitė

Teminės parodos
10.

Meno parodos

11.

Foto darbų parodos

12.

Meno parodos

13.

Kraštotyros paroda

14.

Literatūros paroda

15.

Literatūros paroda

Trakų meno mokyklos Dailės skyriaus
moksleivių autorinių darbų parodos.
Trakų krašto fotografų asociacijos
„FOTRA“ narių foto darbų parodos.
Vilniaus AP galerijos jaunųjų kūrėjų
darbų parodos.
Kraštotyros paroda „TVB 2017 metais“,
skirta Lietuvos nacionalinei bibliotekų
savaitei paminėti.
Teminė paroda, skirta Vėlinėms –
„Atminties obeliskas“.
Teminė paroda, skirta Šv. Kalėdoms –
„Skambančios Kalėdos“.
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Rašytojų ir kitų įžymių veikėjų jubiliejams skirtos parodos
16.

Literatūros paroda

17.

Literatūros paroda

18.

Literatūros paroda

19.

Literatūros paroda

20.

Literatūros paroda

21.

Literatūros paroda

22.

Literatūros paroda

23.

Literatūros paroda

24.

Literatūros paroda

25.

Literatūros paroda

26.

Literatūros paroda

27.

Literatūros paroda

Lietuvos rašytojui Vincui MykolaičiuiPutinui – 125 m. (01-06) – „Tarp dviejų
aušrų“.
Lietuvos filosofui, poetui Antanui
Maceinai – 110 m. (01-27) – „Lietuvos
filosofas“.
Lietuvos poetui, publicistui, rašytojui
Juozui Erlickui – 65 m. (03-03) – „Apie
meilę su Erlicku“.
Lietuvos rašytojui, filosofui, kultūros
veikėjui Vydūnui (Vilhelmui Storostai)
– 150 m. (03-22) – „Didelis Mažosios
Lietuvos sūnus“.
Anglų rašytojui Tomui Main Ridui –
200 m. (04-04) – „Gyvenimas kaip
nuotykis“.
Lietuvos poetei Janinai Degutytei – 90
m. (07-06) – „Ji manyje ir aš joje“ (J.
Degutytė).
Lietuvos rašytojai Vidmantei
Jasukaitytei – 70 m. (07-10) –„Balandė,
kuri lauks“.
Lietuvos rašytojui, istorikui, švietėjui
Simonui Daukantui – 225 m. (10-28) –
„Kultūros istorikas ir švietėjas“.
Lietuvos rašytojui Alfonsui Bieliauskui
– 95 m. (10-05) – „Mes dar
susitiksim...“ (A. Bieliauskas).
Lietuvos poetui, dramaturgui Kaziui
Binkiui – 125 m. (11-16) – „Literatūros
novatorius“.
Lenkų rašytojui Adomui Mickevičiui –
220 m. (12-24) –„Poetas ir dainius“.
Lietuvos rašytojui, visuomenės veikėjui,
Lietuvos himno autoriui Vincui
Kudirkai – 160 m. (12-31) – „Ir šviesa,
ir tiesa mūs žingsnius telydi“ (V.
Kudirka).

Sausis

I. Jocienė

Sausis

I. Jocienė

Kovas

I. Jocienė

Kovas

I. Jocienė

Balandis

I. Jocienė

Liepa

I. Jocienė

Liepa

I. Jocienė

Spalis

I. Jocienė

Spalis

I. Jocienė

Lapkritis

I. Jocienė

Gruodis

I. Jocienė

Gruodis

I. Jocienė

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS
Tema
Edukacinis užsiėmimas
„Valandėlė su pasaka“, skirtas Šarliui
Pero.
Metų knyga paaugliams –pristatymas.
Rytmetis „Uždekime žvakelę“ –
skirtas Sausio 13-ajai.

Data
Sausis

Sausis
Sausis

II KETVIRTIS
Tema
„Personažai atgyja“ – interaktyvi
paroda, skirta Tarptautinei vaikiškos
knygos dienai.
Kūrybinės dirbtuvės „Atvelykio
žaidimai“.
Literatūros paroda „Skaitomiausios
vaikiškos knygos“.

Data
Balandis

Balandis
Balandis
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Edukacinis užsiėmimas „Tautinis
kostiumas“ (baigiamasis renginys).

Sausis

„Margaspalvė genio kalvė“ – lit.
paroda, skirta A. Matučio 95 m.
jubiliejui.
Garsinis skaitymas – Martyno
Vainilaičio poema „Bruknelė“. Skirta
poeto 85 m. jubiliejui.
Literatūros paroda Ž. Verno 190mečiui.
„Ar aš saugus internete“ – popietė
skirta Saugaus interneto savaitei.
„100 varstinukų Lietuvai“ – popietė
Vasario 16-ajai.
Edukacinis užsiėmimas „Pasiruoškime
Užgavėnių šventei“.
Rytmetis „Pasaulio knygą
Sėdžiu ir skaitau.“ – skirtas poeto S.
Gedos 85-mečiui.
Rytmetis „Geltona. Žalia. Raudona“ –
skirtas Kovo 11-ajai.
„Rampų šviesoje“ – popietė
Tarptautinei teatro dienai.
Editos Tamulytės dailės studijos vaikų
piešinių paroda.
„Pažink savo miestą – Trakus“ –
teminė paroda.
„Kai knygas ir lietuvišką žodį draudė“
– paroda skirta Knygnešio dienai.
„Mūsų žemė“ – darbelių paroda, skirta
Žemės dienai.

III KETVIRTIS
Tema
Mindaugo karūnavimo diena –
paroda.
Literatūros paroda – „Poetei
Janinai Degutytei – 90“.
„Gyvūnų karalystėje“ – teminė
paroda.

Sausis

Sausis

Vasaris
Vasaris

Nacionalinė bibliotekų savaitė:
 „Kaip aš skaitau knygą“
(konkursas, nuotraukų
paroda).

Balandis



Susitikimas su vaikų rašytoju.



Protmūšis 3-4 kl.
moksleiviams.



Bibliotekos teatriuko
pasirodymas.

Kūrybiškumo saviraiškos studijos
darbelių paroda – „Pavasarėlis
nuskambėjo“.
Edukacinis užsiėmimas „Mes kartu
kuriame herbą“, skirtas Tarptautinei
šeimos dienai paminėti.
Kūrybinės dirbtuvės „Mamytei.....“

Balandis
Gegužė
Gegužė

„Knygos su rašytojų autografais“ –
Gegužė
paroda skirta kalbos ir knygos dienai.

Vasaris
Vasaris

Edukacinis užsiėmimas „Ką vilkėjo
kunigaikščiai“.

Birželis

Vasaris

Kovas
Kovas
Kovas
Kovas

Gegužė

„Rusų rašytojų jubiliejai“ –
literatūros paroda, skirta L.
Tolstojaus 190-mečiui ir N. Nosovo
110-mečiui.
Garsinis lietuvių autorių knygų
skaitymas: Kęstutis Kasparavičius
„Kiškis Morkus Didysis“. Naujai
gautų knygų apžvalga.

Birželis

Išvyka į Aukštadvario regioninį
parką – „Karališkasis vieškelis“.

Birželis

Kovas
Kovas

Data
Liepa

Popietė „Pažink vaistinius augalus“. Birželis
IV KETVIRTIS
Tema
Data
Naujai gautų knygų apžvalga.
Lapkritis
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – Lapkritis
rytmetis.

Liepa
Liepa

Literatūros paroda „Iliustratorius
ir rašytojas Leonardas

Lapkritis
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Gutauskas“.
Vilniaus jaunimo studijos
„Verdenė“ darbelių paroda.

Lapkritis

„Knygos kaip muzika“ – popietė
skirta dainininkei ir rašytojai
Madonai (60 m.).
„Knygos švenčiančios jubiliejus“
– literatūros paroda.
Popietė „Arbatos iš žolelių“ –
skirta Žolinių šventei.

Rugpjūtis

Rugpjūtis

Metų knyga – pristatymas.

Lapkritis

Edukacinis užsiėmimas
„Baltijos karoliai“ – Baltų
vienybės dienai paminėti.
Popietė „Kokia kalba kalbi“ –
skirta Europos kalbų dienai

Rugsėjis

Bibliotekos teatriuko
pasirodymas.

Lapkritis

Rugsėjis

Edukacinis užsiėmimas „Laiškas
...“ – Lietuvos pašto dienai
paminėti.

Lapkritis

„Trakai ir Vytautas“ – literatūros
paroda.
Vilniaus sutrikusio intelekto
„Viltis“ auklėtinių darbelių
paroda.
Susitikimas su vaikų rašytoju

Rugsėjis
Kūrybiškumo saviraiškos
studijos darbelių paroda –
„Ruduo, rudenėlis...“

Lapkritis

Piešinių paroda „Mano
augintinis“, skirta Tarptautinei
gyvūnų globos dienai.

Spalis

Gruodis

„Kompiuteris ne tik žaidimams“ –
mokomės dirbti kompiuteriu.
Popietė „Pasukime galveles“ –
galvosūkių sprendimas.

Spalis

„Moliūgai, Šmėklos, Vaiduokliai“
– popietė skirta Helovinui.

Spalis

Edukacinis užsiėmimas
„Stebuklo laukimas“ – Kalėdinių
dekoracijų gamyba.
Popietė – „Ragana Lilė švenčia
gimtadienį“ – skirta rašytojos
Knister 60-mečiui.
Kūrybiškumo saviraiškos
studijos pasirodymas – „Palydėk
metus linksmai“.
Rytmetis „Senelio pasakos“,
skirtas P. Mašioto 155 m.
jubiliejui.

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Spalis

Gruodis
Gruodis

Gruodis

LENTVARIO FILIALAS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS
Tema
Data
„Metų knygos rinkimai 2017“ –
Sausio 18d.
Vaikų knygų penketuko
pristatymas.
M. Vainilaičiui – 85 m. – lit. Sausis
paroda vaikams.
Dailininkės Sigutės Ach darbų Sausis
paroda ,,Spalvotos nuotaikos“.
L „Laisvės gynėjų diena“ – lit.
paroda.
V. Mykolaičiui-Putinui – 125
m. – lit. paroda.
Virgio Šidlausko knygos ,,Ulfas
ir stebuklinga barzda“ pristatymas.
Nacionalinis diktantas

Sausis
Sausis
Vasario 8d.
Vasario 24d.

II KETVIRTIS
Tema
L. Iniui – 80 m. – lit. paroda.
Vaikų Velykėlės 2018 – popietė
vaikams.
Lietuvos nacionalinės bibliotekų
savaitės renginiai:
Pradinukų ekskursijos į
biblioteką.
Vytauto Eidukaičio knygos
,,Vienišos vilkės vaikai“
pristatymas.
Susitikimas su savanoriais iš
Lietuvos skautų sąjungos –
skirta Lietuvos skautų judėjimo
metų paminėjimui.
„Sveikas kūnas – sveika siela“ –

Data
Balandis
Balandžio 6d.

Balandžio 24d.
Balandžio 25d.
Balandžio 26d.

Balandis
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Piešinių ir lit. paroda – ,,Myliu
Lietuvą“ – skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Vasaris-kovas

Ž. Vernui – 190 m. – lit. paroda Vasaris
vaikams.
S. Gedai – 75 m. – lit. paroda.
Vasaris
Skaitovų konkursas „Čia mano Kovo 22d.
žemė Lietuva“ – skirtas Lietuvos
Valstybės atkūrino šimtmečiui.

Susitikimas su psichologe,
aromaterapeute Svetlana
Kodzevičiene, skirtas Moters
dienai.

Kovo 8d.

Susitikimas su miškininku ir
paroda skirta Pasaulinei Žemės
dienai.
Vydūnui – 150 m. – lit. paroda.
III KETVIRTIS
Tema
K. Kubilinskui – 95 m. – lit.
paroda.
,,Lietuva, tavim džiaugiuosi ir
didžiuojuosi!“ – lit. paroda,
skirta Mindaugo karūnavimo
dienai.

Kovo 20d.

V. Jasukaitytei – 95 m. – lit.
paroda.

Liepa

J. Friedrichui – 65 m. – lit. paroda
vaikams.
„Susipažinkime su biblioteka“ –
ekskursijos 2-ų klasių
moksleiviams.
L. Tolstojui – 200 m. lit. paroda
,,Lietuvos takais“ – lit. paroda,
skirta Pasaulinei turizmo dienai.

Gegužės 3d.
Gegužė
Gegužės 9d.
Birželio 7d.
Birželio 14d.

Birželis
Birželis

Kovas
Data
Liepa
Liepa

„Trijų sesių vienybė“ – lit. paroda, Rugpjūtis
skirta Juodojo kaspino ir Baltijos
kelio dienai.
Akcija ir lit. paroda –
Rugpjūtis
,,Atostogauk su lietuviška knyga“.

Stalo žaidimų popietės vaikams.

lit. paroda, skirta Pasaulinei
sveikatos dienai.
Kūrybinės dirbtuvės Motinos
dienai – ,,Atvirukas mamai“.
J. Baltrušaičiui – 145 m. – lit.
paroda.
Viktorina ir paroda – ,,Europos
Sąjunga šiandien“, skirta
Europos dienai paminėti.
Tradicinis Lentvario literatų
vakaras.
Algimanto Katiliaus knygos
,,Tremtinio užrašai“
Pristatymas, skirtas Gedulo ir
vilties dienai.
,,Tremtis“ – lit. paroda, skirta
Gedulo ir vilties dienai.
E. M. Remarkui – 120 m. – lit.
paroda.

Rugpjūčio
9,16,23d.
Rugpjūtis
Rugsėjo 26-27
d.
Rugsėjis
Rugsėjis

IV KETVIRTIS
Tema
Data
M. Sluckiui – 90 m. – lit. paroda. Spalis
O. Proisleriui – 95 m. – lit.
Spalis
paroda vaikams.
,,Rudens paveikslai“ – kūrybinės Spalio 11d.
dirbtuvės suaugusiems ir
vaikams.
Susitikimas su gamtininku,
Spalio 4d.
skirtas Pasaulinei gyvūnų globos
dienai.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės
renginiai:
„Šviesos ir žodžio šventė“
suaugusiems.
„Šviesos ir žodžio šventė“
vaikams.
L. Gutauskui – 80 m. – lit.
paroda.
A. Kamiu – 105 m. – lit. paroda.

Lapkričio 12d.
Lapkričio 13d.

Lapkritis
Lapkritis

„Garsiniai skaitymai po Kalėdų
eglute“ – popietė vaikams.

Gruodžio 20d.

A. Mickevičiui – 220 m. – lit.
paroda.
P. Mašiotui – 155 m. – lit.
paroda vaikams.
Kalėdinis bibliotekos ir
bendruomenės
vakaras.

Gruodis
Gruodis
Gruodžio 27d.
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RŪDIŠKIŲ FILIALAS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS
Tema
„Gražiausios pasakėlės“, paroda ir
garsinis skaitymas.
„Šarliui Pero – 310 metų“ – lit.
paroda.
„90 metų, kai gimė prozininkas
Kostas Kaukas“ –paroda ir
skaitymų popietė.
„Laisvės gynėjai amžinai bus
gyvi“ – knygų ir spaudinių
paroda.
„Žiulio Verno kūryba“ – paroda ir
popietė Ž. Verno 190 m.
jubiliejui.
„Interneto galimybės“ –
netradicinė pamoka saugaus
interneto dienai paminėti.
„Piešiu Lietuvą“ – moksleivių
konkursas, skirtas Lietuvos 100mečiui paminėti.
„Vasario 16-oji – reikšmingiausia
Lietuvos istorijos data“ – paroda
Valstybės atkūrimo dienai
paminėti.
Tuvės Janson knygos „Burtininko
skrybėlė“ skaitymas-žaidimas
(svečiuose „LABAITEATRAS“).
„Kaziui Jakubėnui – 110 metų“ –
knygų ir spaudinių paroda.
„Ar moki naudotis informacine
literatūra?“ – apžvalga
moksleiviams.
„Incognito vieta“ – literatūrinėmuzikinė kompozicija, skirta
Vydūnui ir Lietuvos 100-mečiui
paminėti.
„Užgavėnių tradicijos Lietuvoje“
– literatūros paroda.
„Po laisvės angelo sparnu“ –
popietė Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
dienai (angelų iš popieriaus
karpymas).
„Lietuvos šimtmečio herojai“ –
spaudinių ir knygų paroda.
„Pavasaris – žemės šventė“ –
paroda.
„Knygnešių gadynė“ – knygų ir
spaudinių paroda Knygnešio

Data
Sausis
Sausis
Sausis

II KETVIRTIS
Tema
Data
„Čia pasakų margi takai“ –
Balandžio 4d.
garsinis pasakėlių skaitymas.
„Kompiuteris – žinių šaltinis“ – Balandžio 11d.
informacinė valandėlė vaikams.
Sveikatos žinių diena – pokalbis Balandis
apie telefono ir kompiuterio
žalą.

Sausis - vasaris „Piešiu knygą“ – piešinių paroda Balandis
Tarptautinei vaikų knygos
dienai.
Vasaris
„Aplink pasaulį“, I dalis –
Balandis
muzikinis spektaklis-žaidimas
(svečiuose „LABAITEATRAS“)
Vasaris
„Teriui Pratchettui – 70 m.“ –
Balandis
paroda ir apžvalga.
Vasaris

Paroda „Pavasario šventė –
Velykos“.

Balandis

Vasaris

„Rieda rieda kiaušinukas, ritas
ritas margučiukas“ – popietė,
margučių ridenimas, gražiausio
margučio rinkimai.
„Smagu skaityti su draugais“ –
garsinis skaitymas Nacionalinei
bibliotekų savaitei.
„Grąžink bibliotekai paimtas
knygas“ – akcija.
„Gegužė – mėnuo be smurto
prieš vaikus“ – paroda ir
diskusija.
„Aplink pasaulį 2“, II dalis –
muzikinis spektaklis-žaidimas
(pristatys „LABAITEATRAS“).

Balandis

Vasaris

Vasaris
Vasaris

Kovas

Kovas
Kovas

Kovas
Kovas
Kovas

„Gerbkim lietuvišką raštą ir
kalbą“ – paroda ir apžvalga.
„Mamai – brangiai, vienintelei“
–paroda motinos dienai.

Balandis

Balandis
Gegužė
Gegužė

Gegužė
Gegužė

„Aš ir Europa“ – paroda ir
Gegužė
apžvalga.
„O mes vaikai, o mes pasaulis...“ Birželis
–paroda ir popietė.
„Tremties prisiminimai“ –
Birželis
paroda ir apžvalga, skirta
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dienai.
„Metų knygos rinkimai“ –
literatūros valandėlė.
„Gražiausia pasakėlė“ – garsinis
pasakų skaitymas.
„Ką aš žinau apie Lietuvą“ –
viktorina-konkursas.

Kovas

Kovas
Kovas

III KETVIRTIS
Tema
Data
„Aš nenoriu drugno vandens...“ – Liepa
popietė, skirta Šimtmečio žodžio
kūrėjams – J. Degutytei 90 metų.
„Imkit mane ir skaitykit“ – naujai Liepa
gautų knygų paroda.

Gedulo ir vilties dienai.
„Vasara linksmesnė su knyga“ –
literatūriniai skaitymai K.
Kubilinsko 95 m. jubiliejui.
„Mes iš pasakų knygelių“
literatūros paroda
„Myliu savo Lietuvą, jai aš
atidaviau savo silpnas jėgas...“ –
paroda, skirta vienam žymiausių
sukilimo vadų – Antanui
Mackevičiui (1928–1963)
atminti (pirmasis išsakė
nepriklausomos Lietuvos idėją).
IV KETVIRTIS
Tema
„Geriausias mano keturkojis
draugas“ – paroda ir apžvalga.

Birželis
Birželis
Birželis

Data
Spalis

„Šviesos ir mokslo šaukliai“ –
spaudinių paroda mokytojų
dienai.
„Kazio Binkio gyvenimas ir
kūryba“ – spaudinių ir knygų
paroda.
Naujų knygų aptarimas.

Spalis

„Nuotaikingos ir žaismingos
pasakos-pjesės V. Palčinskaitės
kūriniuose“ – paroda ir garsiniai
skaitymai.
„Rudens žiedai“ – paroda.

Spalis

„Lietuvos istorija – knygose“ –
spaudinių ir knygų paroda.
„Vėlinių ugnelės šviesa“ –
literatūros paroda.

Spalis

Rugsėjis

„Šiaurės šalių istorijos“ –
spaudinių paroda.

Lapkritis

Rugsėjis

A. Lindgren knygos „Ronja
plėšiko duktė“ garsinis
skaitymas.

Lapkritis

Rugsėjis

„Mano mėgstamiausias knygų
herojus“ – piešinių konkursas.
„Žinių pasaulis ir aš“ –
informacinė popietė.

Lapkritis

„Rusų rašytojui Ivanui
Turgenevui – 200 metų“ –
paroda ir apžvalga.
Džiazo, dainos ir poezijos

Lapkritis

„Gražiausios vasaros akimirkos“ – Liepa
piešinių parodėlė.
„Žvilgsnis į praeitį“ – spaudinių ir
knygų paroda liepos 6-ai dienai.
„Žolinių naktis“ – kompleksinis
renginys.

Liepa

„Vasaros šventės“ – spaudinių
paroda.
„Pasakų šalyje“ – garsinis
skaitymas.
„Kelias į mokyklą – kelias į
pasaulį“ – knygų, spaudinių
paroda.
„Rusų rašytojui, dramaturgui,
filosofui Levui Tolstojui – 190
metų“ – literatūros paroda ir
popietė.
„Biblioteka – knygų ir žinių šalis“
– informacinė-bibliografinė
pamokėlė mažiesiems
skaitytojams.
„Mokykimės ieškoti informacijos
kartu“ –internetas senjorams.
„Mano mėgstamiausių knygelių
herojai“ – knygų skaitymas ir
aptarimas.
„Skrydis per Atlantą“ – paroda,
skirta Dariaus ir Girėno skrydžiui
(85 m.).

Rugpjūtis

Rugpjūtis

Rugpjūtis
Rugpjūtis rugsėjis

Rugsėjis

Rugsėjis

Spalis

Spalis

Spalis

Spalis lapkritis

Lapkritis

Lapkritis
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valanda – „Ugnim ant debesų“.
„Antano A. Jonyno kūryba“ –
literatūros ir spaudinių paroda.
„Tiesa vardu AIDS“ – knygų ir
spaudinių paroda ir pokalbis.
„Jau skamba Kalėdų varpai“ –
paroda.
„Kūčių ir Kalėdų burtai“ –
paroda ir pokalbis.
„Naujųjų belaukiant“ – popietė.

Lapkritis
Gruodis
Gruodis
Gruodis
Gruodis

AUKŠTADVARIO FILIALAS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS
Tema
Dokumentų paroda Sausio 13ajai.

II KETVIRTIS
Tema
Popietė „Stebuklingos knygos
Sausis - vasaris galios“ Tarptautinei vaikų
knygos dienai.
Literatūros paroda „Viršūnėlės ir
Sausio 23d.
šaknelės mūsų sveikatai“.
Informacinis užsiėmimas
Vasaris - kovas
Nacionalinei bibliotekų savaitei.
Kūrybiškumo ugdymo
Vasario 22d.
užsiėmimas „Gėlės pražysta
mamytei“.
Data

Literatūrinė popietė Metų knygos
rinkimams.
Dokumentų paroda Vasario 16ajai.
Viktorina moksleiviams – „100
klausimų apie Lietuvą“, skirta
Valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Literatūros paroda Vydūno 150 m.
Kovas jubiliejui.
balandis

Edukacinės dirbtuvėlės „Popierius
Kovo 22d.
atgimsta“ – Žemės dienai.

III KETVIRTIS
Literatūros paroda kraštiečio J.
Laurinavičiaus 80-mečiui.
Popietė vaikams „Iki, vasara!“,
skirta vasaros skaitymo varžytuvių
užbaigimui.
Paroda „Mano pirmoji mokyklinė
nuotrauka“.
Paskaita-susitikimas Pagyvenusių
žmonių dienai.

Rugpjūtisrugsėjis

Sigutės Ach darbų paroda –
„Vaikų kambarys“.
Poezijos šventė „Piliakalnių
aidai“.
Literatūros apie keliones paroda
„Į kelionę! Į kelionę!“.
Geriausio vasaros skaitytojo
varžytuvės vaikams.
IV KETVIRTIS
Vaikų piešinių paroda „Mano
mažasis draugas“, skirta
Pasaulinei gyvūnų dienai.

Rugpjūčio
24d.

Susitikimas su rašytoju.

Rugsėjisspalis

Knygų paroda „Pabaisos knygų
lentynose“.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė:
skaitymai, popietė.
Kūrybinės dirbtuvės „Advento
laukimas“.

Rugsėjo 27d.

Data
Balandžio 5d.

Balandisgegužė-birželis
Balandžio 26d.
Gegužės 3d.
Gegužė birželis
Birželio 8d.
Birželis-lieparugpjūtis
Birželis-lieparugpjūtis

Spalis-lapkritis

Spalio 23d.
Spalis-lapkritis
Lapkričio 511d.
Lapkričio 28d.

Literatūros paroda „Aklas
pasimatymas su knyga“.

2018m.
gruodis2019m. sausis

Popietė „Viskas apie arbatą“,
skirta Tarptautinei arbatos
dienai: knygos pristatymas,
arbatų degustavimas.

Gruodžio 14d.
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Garsinis knygų skaitymas,
skirtas „Knygų Kalėdų“ akcijai.
Bendruomenės narių kūrybinių darbų parodos.
Gavus finansavimą projektui – papildomos veiklos.

Gruodžio 28d.
2018 m.
2018 m.

BIJŪNŲ FILIALAS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS
Tema
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes
liudija“.

Data
Sausio 13d.

II KETVIRTIS
Tema
Data
Knygų paroda „H. K. Anderseno Balandis
premijų laureatai“, skirta
Tarptautinei vaikiškos knygos
dienai.
Žaidimas „Lobis bibliotekoje“,
Balandžio 23d.
skirtas Nacionalinei bibliotekų
savaitei.

Dokumentų paroda
„Nepriklausomybės akto
signatarai“.

Vasaris

Popietė moksleiviams
„Pažįstam internetą“, skirtas
Tarptautinei saugesnio interneto
dienai.
Garsinis skaitymas
„Knygos keliauja pas vaikus“,
skirtas Knygnešio dienai paminėti.

Vasario 13 d.

Piešinių paroda
„Mano mamytė“, skirta Motinos
dienai.

Gegužė

Kovo 16 d.

Judrių žaidimų popietė
„Vaikystės šalyje“, skirta
Vaikų gynimo dienai.
Piešinių paroda
„Vasara“.
IV KETVIRTIS
Tema
Dokumentų paroda
„Pažinkime gyvūnus“, skirta
Pasaulinei gyvūnijos dienai.
Garsinis skaitymas „Auštant“,
skirtas Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei.

Birželio 1d.

Rugsėjo 20d.

Edukacinis užsiėmimas
„Puošnios Kalėdos“.

Gruodžio 14d.

Rugsėjis

Garsinis skaitymas
„Kalėdų stebuklai“.

Gruodžio 21d.

III KETVIRTIS
Tema
Akcija „Vasara su knyga“.

Paroda
„Trakų Švenčiausiosios Mergelės
Marijos Apsilankymo bazilikos
Dievo Motina – Lietuvos globėja“.
Edukacinis užsiėmimas
„Rudens paveikslas“
(darbai iš gamtinių medžiagų).
Paroda
„Lietuvių tautos filosofas –
Vydūnas“.

Data
Liepa rugpjūtis
Rugpjūtis

Birželis

Data
Spalis
Lapkričio 12d.

BRAŽUOLĖS FILIALAS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS
Tema
Literatūros paroda vaikams, skirta
Anzelmo Matučio 95-osioms
gimimo metinėms paminėti –
„Šnekučiai“.
Atvirukų paroda „Su Naujaisiais

Data
Sausis

Sausis

II KETVIRTIS
Tema
Literatūros paroda vaikams,
skirta Tarptautinei vaikų knygos
dienai paminėti – „Į nuotykių
pasaulį“.
Renginys vaikams „Rid rid rid,

Data
Balandis

Balandžio 3d.
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metais“.
Literatūros paroda suaugusiems,
skirta Vinco Mykolaičio Putino
125-osioms gimimo metinėms
paminėti – „Aukštyn širdis“.
Literatūros paroda suaugusiems,
skirta Aleksejaus Tolstojaus 135osioms gimimo metinėms paminėti
– „Tikrovės apibendrinimas“.

Sausis

marguti“.
Renginys vaikams, skirtas
Nacionalinei bibliotekų savaitei.

10 val.
Balandžio 24d.
10 val.

Gegužės 4d.
10 val.

Sausis

Literatūros paroda vaikams, skirta
Žiulio Verno 190- osioms gimimo
metinėms paminėti – „Nuotykiai“.

Vasaris

Renginys vaikams, skirtas
Motinos dienai paminėti – „Tau,
Mamyte“.
Teminė paroda visiems, skirta
Pasaulinei kultūrų puoselėjimo
dienai paminėti – „Išlikime
savimi“.

Teminė paroda, skirta Pasaulinei
kovos su vėžiu dienai paminėti.
Renginys vaikams, skirtas
Užgavėnių šventei – „Iššluokime
žiemą“.

Vasaris

Garsinis skaitymas vaikams.

Gegužės 29

Teminė paroda visiems, skirta
Gintaro Karoso 50-osioms
gimimo metinėms paminėti.
Teminė paroda, skirta
Tarptautinei vaikų gynimo ir
Tarptautinei be agresijos prieš
vaikus dienai paminėti.
Literatūros paroda suaugusiems,
skirta Ericho Marija Remarko
120-osioms gimimo metinėms
paminėti – „Laikas gyventi“.

Birželis

Vasario 13d.
10 val.

Literatūros paroda, skirta Juozo
Erlicko 65-osioms gimimo
metinėms paminėti – „Atgimstanti
Lietuva“.
Tapybos paroda suaugusiems,
skirta Vincento Van Gogo 165osioms metinėms paminėti –
„Saulėgrąžos“.
Edukacinis renginys, skirtas
knygnešio dienai paminėti.
III KETVIRTIS
Tema
Teminė paroda „Didieji Lietuvos
miestai“.

Kovas

Renginys vaikams „Aitvarų
šventė“.

Rugpjūčio
30d.
10 val.
Rugsėjis

Literatūros paroda vaikams, skirta
Mokslo ir žinių dienai.
Literatūros paroda suaugusiems,
skirta Levo Tolstojaus 190-osioms
metinėms paminėti – „Kančių
keliai“.
Edukacinis renginys vaikams
„Budrus kelyje“.

Gegužė

Kovas

Birželis

Birželis

Kovo 16d.
10 val.
Data
Rugpjūtis

Rugsėjis

IV KETVIRTIS
Tema
Data
Teminė paroda, skirta Alfredo
Spalis
Nobelio 185-osioms gimimo
metinėms paminėti – „Nobelio
premijos įkūrėjas“.
Kūrybinės dirbtuvės „Rudens
Spalio 5d.
fantazija“.
10 val.
Literatūros paroda vaikams,
skirta Otfrydui Proisleriui (95
m.) – „Vaiduokliukas“.
Renginys vaikams, skirtas
Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.

Spalis

Teminė paroda, skirta
Tarptautinei tolerancijos dienai

Lapkritis

Lapkritis

Rugsėjo 14d.
10 val.
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paminėti – „Tolerancijos
ugdymas“.
Literatūros paroda vaikams,
Gruodis
skirta Prano Mašioto 155-osioms
gimimo metinėms paminėti –
„Nuo vištelės iki varnėno“.
Literatūros paroda suaugusiems, Gruodis
skirta Vinco Kudirkos 160osioms gimimo metinėms
paminėti – „Tautiškos giesmės
tėvas“.
Akcija „Papuošk biblioteką“.
Gruodis
ČIŽIŪNŲ FILIALAS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS
Tema
Literatūros paroda „Vincui
Mykolaičiui-Putinui – 125“.
Literatūros paroda „Vaikų rašytojui
Martynui Vainilaičiui -85 m.“
Popietė, skirta 2017 m. knygų
rinkimų geriausioms knygoms.

Data
Sausis
Sausis
Vasaris

Literatūros paroda, skirta Lietuvos
Vasaris
Valstybės Atkūrimo 100-mečiui
paminėti.
Literatūros paroda, skirta Žemės
Kovas
dienai paminėti.
III KETVIRTIS
Tema
Data
Literatūros paroda „Baltijos kelias“. Rugpjūtis

Literatūros paroda „Poezijos
posmais sutikim rugsėjį“.
Popietė, skirta Baltų vienybės
dienai.

Rugsėjis
Rugsėjis

II KETVIRTIS
Tema
Renginiai Tarptautinei vaikų
knygos dienai.
Renginys Nacionalinei Lietuvos
Bibliotekų savaitei.
Literatūros paroda, skirta
Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai paminėti.
Leidinių paroda, skirta Gedulo ir
Vilties dienai paminėti.
Popietė vasaros skaitymams.

Data
Balandžio 1-30
Balandis
Gegužė
Birželis
Birželis

IV KETVIRTIS
Tema
Data
Popietė, skirta paminėti vaikų
Spalis
rašytojo Otfrydo Proislerio 95ąsias gimimo metines – „Tikros
ar išgalvotos istorijos apie
Raganiukę ir jos draugą varną
Abraksą.“
Renginys Šiaurės šalių
Lapkritis
bibliotekų savaitei.
Literatūros paroda „Pedagogas,
Gruodis
vaikų rašytojas Pranas Mašiotas
(155 gimimo metinės).

DUSMENŲ FILIALAS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS
Tema
„Rašytojui Anzelmui Matučiui –
95“ – literatūrinė paroda.
„A. Matučio kūryba vaikams“ –
bibliografinė apžvalga.
„Sausio 13-ąją prisimenant“ –

Data
Sausis
Sausio 8d.
Sausis 9d.

II KETVIRTIS
Tema
Data
„Aš mokausi sekti pasakas“ –
Balandžio 13d.
popietė vaikams.
Vaikų piešinių paroda „Gražus
Balandis
margutis“.
„Aš skaitau poeziją“ – popietė
Balandis 27d.
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literatūrinė paroda.
„Laisvės kaina“ – muzikinėliteratūrinė popietė Laisvės
gynėjams atminti.
„Aš skaitau, ir tu perskaityk“ –
popietė, skirta knygų aptarimui.
Paminėjimas „Myliu tave,
Lietuva“, skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-osioms metinėms.
Knygų paroda (naujos knygos).

Sausis 12d.

Vasaris 8d.
Vasaris 15d.

Vasaris

Diskusija-popietė vaikams „Ką
man duoda pasakos?“.

Vasario 22d.

„Užgavėnės Lietuvoje“ – paroda.
Užgavėnių šventė „Žiema žiema,
bėk iš kiemo“.
„Mylėkime savo žemę“ –
literatūrinė paroda, skirta Žemės
dienai.
„Vydūnui – 150“ – kūrybos
apžvalga.
Vaikų piešinių paroda „Sveikas,
pavasarėli“.
III KETVIRTIS
Tema
Literatūrinė paroda Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo
dienai paminėti,
Tautinės giesmės giedojimas.
„A. Bieliauskui – 95 m.“ –
literatūrinė paroda.
„Jie mylėjo dainą, muziką, Lietuvą“
– literatūrinė paroda K. ir M.
Petrauskams atminti.

Kovas
Kovas

Vasariški eilėraščių skaitymai.

Rugpjūčio
21d.
Rugsėjo 3d.

Popietė vaikams „Sveikas,
rudenėli“, skirta rugsėjo 1-ajai.
„Žodžiai iš širdies“ – kraštiečių
kūrybos paroda.
Piešinių paroda „Auksinis ruduo“.

visiems.
„Myliu tave, mama“ – popietė.
Vaikų piešinių paroda, skirta
Motinos dienai.
„Ir graži juk, mano gimtoji
kalba“ – literatūrinė paroda,
skirta kalbos ir knygos dienai.
„Aš piešiu saulę“ – popietė,
skirta vaikų gynimo dienai.
„Dusmenų kraštas – praeitis ir
dabartis“ – literatūrinė paroda,
skirta Dusmenų k. 525-mečiui,
bažnyčios 200 metų jubiliejui.

Gegužės 4d.
Gegužė
Gegužė
Birželio 1d.
Birželis

Kovas

Kovo 22d.
Kovo 21d.

Data
Liepa

Liepos 6d.
Rugpjūtis
Rugpjūtis

Rugsėjis
Rugsėjis

IV KETVIRTIS
Tema
Data
„Mylimiausias pasakų herojus“
Spalio 5d.
– inscenizavimas, popietė
vaikams ir jų tėveliams.
Susitikimas su rašytojais
kraštiečiais.
Paroda „Rudens gėrybės ant
mano stalo“ (receptų knygų
apžvalga, apsikeitimas
receptais).
„M. Sluckiui – 90“ – literatūrinė
paroda.
„Svečiuose pas šiaurės šalis“ –
literatūrinė paroda.
Skaitymai, skirti Šiaurės šalių
bibliotekų savaitei.
Adventinio vainiko pynimas –
edukacinis užsiėmimas.
„Pranui Mašiotui – 155“ –
literatūrinė paroda.
Vaikų piešinių paroda „Mano
žiema“.
Adventinė popietė – „Šildanti
žvakelė“.
Popietė vaikams „Štai ir
sulaukėm Kalėdų senelio“.

Spalio 12d.
Spalio 17d.

Spalis
Lapkritis
Lapkritis
Lapkričio 30d.
Gruodis
Gruodis
Gruodis
Gruodžio 21d.
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GRENDAVĖS FILIALAS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS
Tema
,,A. Matutis – mėgimas vaikų
rašytojas“. Kūrybos paroda, skirta
rašytojo 95-osioms gimimo
metinėms.
Literatūrinė popietė ,,Lietuviais
esame mes gimę“, skirta Laisvės
gynėjų dienai.
Vaikiškų knygelių paroda, skirta
vaikų rašytojo S. Gedos 75-osioms
gimimo metinėms.
Spaudinių paroda, skirta Lietuvos
atkūrimo dienai paminėti.

Data
Sausis

Sausio 12d.
16val.
Vasaris

Vasaris

Literatūrinė popietė
„Lietuvos ateitis – mūsų ateitis“.

Kovo 9d.
16val.

Viktorina vaikams „Mano rankos
saugo žemę“, skirta Pasaulinei
Žemės dienai.
III KETVIRTIS
Tema
Literatūrinė popietė „J. Degutytės
eilės kalba mūsų lūpomis“, skirta
poetės 90-mečiui paminėti.
Popietė ,,Gimtoji kalba –
didžiausias mūsų turtas“, skirta
Tarptautinei raštingumo dienai.

Kovo 20d.
16val.

Vaikų piešinių paroda „Rudens
spalvom pasipuošė laukai“.

Rugsėjis

Data
Rugpjūčio10
d.
16.30val.
Rugsėjo 7d.
16.15val.

II KETVIRTIS
Tema
Populiariausių knygų paroda,
skirta paminėti Tarptautinę vaikų
knygos dieną – ,,Knyga –
geriausias draugas“.
Literatūrinė popietė ,,Biblioteka –
knygų pasaulis“, skirta
Nacionalinei bibliotekų savaitei.
Eilių skaitymo popietė
,,Gyvenimo saulė – Mama“, skirta
Motinos dienai paminėti.
Piešinių paroda „Piešiu tave,
mamyte“, skirta Motinos dienai
paminėti.
Literatūrinė popietė ,,Apginkime
ir saugokime vaikus“, skirta vaikų
gynimo dienai.
Vaikų piešinių paroda „Pakeliui į
vasarą“.
IV KETVIRTIS
Tema
Teminė popietė „Knyga mokytojo
rankose“, skirta Mokytojų dienai.
Spaudinių paroda „Didžiojo tautos
istoriko gyvenimo kelias“, skirta
švietėjo S. Daukanto 225-osioms
gimimo metinėms paminėti.
Literatūrinė popietė „V.
Palčinskaitės poezijos
skambesys“, skirta poetės 75osioms gimimo metinėms bei
Pasaulinei jaunimo dienai
paminėti.
Literatūrinė popietė „Skaitau,
mąstau, svajoju“, skirta Šiaurės
šalių bibliotekų savaitei.
Piešinių paroda „Žiemos takais“.
Popietė „Kai knyga slepiasi po
eglute“, skirta Knygų Kalėdoms.

Data
Balandis

Balandžio
11d.
Gegužės 4d.
16val.
Gegužė
Birželio 1d.
16.30val.
Liepa rugpjūtis

Data
Spalio 5d.
16val.
Spalis

Lapkričio
16d. 16val.

Lapkričio
12d. 16val.
Gruodis
Gruodžio
21d.16val.

ONUŠKIO FILIALAS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS
Tema

Data

II KETVIRTIS
Tema

Data
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Lit. paroda, skirta Vinco
Mykolaičio Putino 125 m. jubiliejui
paminėti.
Lit. popietė „Pažintis su naujomis
knygomis“.

Sausis

Popietė „Pasaulio kalba“, skirta
Anglų kalbos dienai paminėti.

Balandžio 23d.

Sausio 25d.

Lit. paroda „Skaitytojai
rekomenduoja“.

Balandis

Lit. paroda „Lietuvą širdim jaučiu“,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai.
Edukacinis užsiėmimas vaikams
„Užgavėnių kaukės“.

Vasaris

Gegužė

Informacinė popietė mokiniams
„Lietuvos istorija“, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai paminėti.
Lit. paroda „Tėvynės atgimimas“,
skirta Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti.
Informacinė popietė „Šviesos
nešėjai“, skirta Knygnešio dienai.

Vasario 15d.

Lit. paroda, skirta Jurgio
Baltrušaičio 145 m. jubiliejui
paminėti.
Viktorina „Spaudos istorija“,
skirta Spaudos atgavimo, kalbos
ir knygos dienai paminėti.
Lit. paroda, skirta Onos
Baliukonytės 70 m. jubiliejui
paminėti.
Garsinis vaikiškų knygelių
skaitymas „Norime skaityti“.

Lit. paroda, skirta Bitės Vilimaitės
75 m. jubiliejui paminėti.
Edukacinis užsiėmimas
„Netradicinis kiaušinių
margininmas“.
III KETVIRTIS
Tema
Lit. paroda, skirta Mindaugo
karūnavimo dienai paminėti –
„Didinga Lietuvos praeitis“.
Lit. paroda „To niekas nepamirš“,
skirta Juodojo kaspino ir Baltijos
kelio dienai paminėti.
Piešinių paroda „Ką veikti
vasarą?“.
Lit. paroda „Žymiausios lietuvių
autorių knygos“.
Popietė „Pirmokų pažintis su
biblioteka“.

Kovas

Vasario 12d.

Kovas

Gegužes 7d.
Birželis
Birželio 4d.

Kovo 16d.

Kovo 30d.

Data
Liepa
Rugpjūtis
Rugpjūtis
Rugsėjis
Rugsėjo 21d.

IV KETVIRTIS
Tema
Data
Lit. paroda, skirta Simono
Spalis
Daukanto 225 m. jubiliejui
paminėti.
Popietė „Knygų ligoninė“.
Spalio 26d.

Lit. paroda, skirta Kazio Binkio
125 m. jubiliejui paminėti.
Garsinis skaitymas, skirtas
Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.
Lit. paroda, skirta Prano Mašioto
155 m. jubiliejui paminėti.
Piešinių paroda „Kalėdų eglutė“.

Lapkritis

Edukacinis užsiėmimas
„Kalėdinės dekoracijos“.

Gruodžio 20d.

Lapkričio 12d.
Gruodis
Gruodis

RYKANTŲ FILIALAS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS
Tema
Knygų paroda „Verta paskaityti“
(skaitytojų geriausiai įvertintų
knygų paroda).

Data
Sausis

II KETVIRTIS
Tema
Data
Garsinio skaitymo popietė
Balandžio 3d.
mažiesiems – „H.CH.
Anderseno pasakų šalis“,
skirta Tarptautinei vaikų
knygos dienai paminėti.
22

Garsinių skaitymų ciklas „Kartu
skaityti smagiau“, skirtas akcijai
„Metų knygos rinkimai 2017“.
Piešinių paroda „Iš kokios mes
knygos?“, skirta akcijai „Metų
knygos rinkimai 2017“.
Popietė „Vaikai ir internetas“,
skirta Saugesnio interneto savaitei
paminėti.
Kūrybinės dirbtuvės „Trys
Lietuviškos spalvos“, skirtos
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti.
Darbelių paroda „Aš tikrai myliu
Lietuvą“, skirta Lietuvos
nepriklausomybės dienai
paminėti.
Irenos Pomarnackos verbų paroda
„Gražuolės Vilniaus verbos“,
skirta Šv. Velykoms.

Renginys „Draugystė su
knyga“, skirtas Nacionalinei
bibliotekų savaitei paminėti.
Teminė paroda „Rykantiškės
Irenos Pomarnackos kūrybos
kelias“.
Renginys „Velykų
džiaugsmai“, skirtas Šv.
Velykoms
Sigutės Ach paroda
„Spalvotos nuotaikos“.

Balandžio 27d.

Vasaris

Nuotraukų paroda „Kartu mes
jėga“, skirta Tarptautinei
šeimos dienai paminėti.

Gegužė

Kovas

Popietė vaikams „Laimė
Gegužės 4d.
mylėti ir būti mylimam“. R.
Munsch knygos „Mylėsiu tave
amžinai“ pristatymas.
Renginys skirtas Motinos
dienai paminėti.
Renginys vaikams „Europos
Gegužės 9d.
vidury“, skirtas Europos
dienai paminėti.

Sausis
(4 k. per mėn.)
Vasaris

Vasario 7d.

Vasario 15d.

Kūrybinės dirbtuvės
Kovo 9d.
„Nepamirštamas kovas“, skirtos
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti.
Darbelių paroda „Skiriu Lietuvai“, Kovas
skirta Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti.

III KETVIRTIS
Tema
Data
Vasaros skaitymai „Vasara su
Liepa
knyga“.
(4 k. per mėn.)
Edukacinės-kūrybinės dirbtuvės
„Lietuva: domiuosi, kuriu, skaitau
ir žaidžiu“, skirtos Lietuvos
Karaliaus Mindaugo karūnavimo
dienai paminėti.
-

Liepos 5d.

Konservuotų marinatų su receptais Rugsėjis
paroda „Žiemai pasiruošę“.
Popietė šeimininkėms „Skaitome

Rugsėjo 28d.

Balandis
Balandžio 3d.

Balandis

Kūrybinės dirbtuvės
Birželio 8d.
„Sustabdykime laiką“, M.
Marotta knygos „Minčių
spalvos“ pristatymas
(mandalų spalvinimas).
Darbelių paroda „Spalvotos
Birželis
sielų mintys“.
IV KETVIRTIS
Tema
Data
Popietė vaikams „Spalis –
Spalio 12d.
sveiko maisto mėnuo“ (vaisių
salotų gaminimas).
Susitikimas su Antanu
Spalio 19d.
Bardausku „Sveikam kūne –
sveika siela“.
Bibliotekos skaitytojų sveikų
receptų paroda „Paprasta ir
sveika“.
Teminė paroda „Reikia draugą
turėti“, skirta Draugo dienai
paminėti.
Renginys vaikams „Šviesos ir
žodžio šventė“, skirtas Šiaurės
šalių bibliotekos savaitei
(Šiaurietiškas ėjimas).
Knygų paroda „Pasikliauk

Spalis

Lapkritis

Lapkritis

Gruodis
23

ir skanaujame“.

savo nuojauta – išrink knygą
pagal skaičių“. Renginys
skirtas akcijai „Knygų
Kalėdos“.
Popietė „Kalėdos su knyga“,
skirta akcijai „Knygų
Kalėdos“.

Gruodžio 21d.

PALUKNIO FILIALAS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS
Tema
„Istorija yra gyvenimo mokytoja“ –
literatūrinė paroda
skirta sausio 13 minėjimui.

Data
Sausio 3-30d.

„Batuotas katinas“ –
rytmetiniai skaitiniai, skirti Š. Pero
390-osioms gimimo metinėms.

Sausio
12 d.

„Ištieski knygai ranką“ – literatūros
popietė, skirta Metų knygos
rinkimams.
„M.Vainilaičio dovanos vaikams“ –
literatūrinė paroda,
skirta rašytojo 85-osioms gimimo
metinėms paminėti.

Sausio
31 d.

„100 faktų apie Lietuvą“ – jaunimo
viktorina, skirta Lietuvos 100-mečiui
paminėti.
„Apsikabinkime“ –akcija, skirta
Tarptautinei bibliotekininkų
apkabinimo dienai.
„Laisvos Tėvynės šiluma – kiekvieno mūsų širdyje“ – edukacinis
užsiėmimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
„Kaip liepia širdis“ –literatūrinė
paroda, skirta S. Brown 70-osioms
gimimo metinėms.
„Knygnešio diena“ – gerų darbų
akcija.

Vasario
15 d.

III KETVIRTIS
Tema
„Susipažinkime – Vladimiras
Sutajevas“ – popietė vaikams, skirta
V. Sutajevo 115-osioms gimimo
metinėms paminėti.
„Švedų rašytoja vaikams“ –

Vasario 128d.

Kovo 1 d.

Kovo
11 d.

II KETVIRTIS
Tema
„Su knyga per pasaulį“ –
popietiniai skaitiniai
Tarptautinei vaikų knygos
dienai.
„Vydūnui – 150“ –
literatūrinė paroda,
skirta V. Storostos, Mažosios
Lietuvos kultūros veikėjo, 150osioms gimimo metinėms.
„Su knyga per pasaulį“ –popietė,
skirta Tarptautinei vaikų knygos
dienai.
Nacionalinė bibliotekų savaitė:
„Atrask knygą iš naujo“ –
popietė.
„Aklas pasimatymas su knyga“ –
akcija.
„Skiemenuotos pasakos“ –
garsiniai skaitymai vaikams.
„Laisvė kurti“ – popietė
Pasaulinei spaudos laisvės
dienai.
„Gėriuosi tuo, kas išsaugota“ –
išvyka į muziejų, skirta
Tarptautinei muziejų dienai.
„Ką dirba mano tėveliai“ –
piešinių paroda Tėvo dienai
paminėti.

Data
Balandžio 4 d.

Kovo 20d. iki
balandžio 20 d.

Balandžio
2 d.
Balandžio 2327 d.

Gegužės
3 d.
Gegužės
18 d.
Birželio 4-30
d.

Kovo 11-31
d.

„Renkamės vasaros skaitinius“
– edukacinis užsiėmimas.

Birželio 8 d.

Kovo
16 d.

„Skaudu, bet išgyventa“ –
popietė, skirta Gedulo ir vilties
dienai.
IV KETVIRTIS
Data
„Vokiečių rašytojas viso
pasaulio vaikams“ – literatūrinė
paroda, skirta O. Proislerio 95osioms gimimo metinėms.
,,Aš pagydysiu knygelę“ –

Birželio
14 d.

Liepos 5 d.

Liepos -

Spalis lapkritis
Lapkričio 524

literatūrinė paroda, skirta M. Gripė
95-osioms gimimo metinėms.
„Vėjo išdaigos“ – garsinio skaitymo
valandėlė vaikams.

rugpjūčio

akcija.

7d.

Rugpjūčio
10d.

Lapkričio 8 d.

„Visur su knyga“ – fotografijų
paroda-konkursas, skirtas Pasaulinei
fotografijos dienai.
„L. N. Tolstojus pasaulinėje
literatūroje“ – literatūrinė paroda,
skirta 200-osioms rašytojo gimimo
metinėms.
„Žinoti, reiškia bendrauti“ – popietė,
skirta Europos kalbų dienai.

Rugpjūtis

„Maitinkimės sveikiau“ –
popietė, skirta Europos sveikos
mitybos dienai.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės
renginiai.

Rugsėjis spalis

„Knygų Kalėdos tęsiasi...“
Popietė-akcija.

Lapkričio 16 d.
Sausio
6 d.

Rugsėjo 26 d.

Gruodžio 1721 d.

„Aplankyk ir nunešk“ – akcija skirta
Tarptautinei pagyvenusių žmonių
dienai.

Spalio 1 d.

„Tą paslaptingąją Kalėdų
naktį...“ – garsinių skaitinių
ciklas, skirtas Šv. Kalėdų
šventei.
„Kalėdinė eglutė – kitaip“ –
edukacinis užsiėmimas.

Lapkričio 1216 d.

Gruodžio 2021 d.

SENŲJŲ TRAKŲ FILIALAS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS

II KETVIRTIS

Tema
Paroda „Tarp dviejų aušrų.“ – skirta
V. M. Putino 125-osioms gimimo
metinėms.
Paroda „Laisva Lietuva“ – skirta
Laisvės gynėjų dienai.

Data
Sausis

Tema
Paroda „Pasaulis vaikų akimis“
– skirta vaikų knygos dienai

Data
Balandis

Sausis

Balandžio 13d.

Popietė vaikams „Meilės diena“ –
skirta Šv. Valentino dienai paminėti.

Vasario 14d.

Paroda „Nepriklausoma Lietuva“ –
Lietuvos atkūrimo dienai.
Paroda „Geltona, žalia, raudona“ –
skirta Kovo 11-ajai.

Vasaris

„Valandėlė“ – skirta Šv.
Velykoms (margučių
gaminimas).
Konkursas „Eilėraštis
mamytei...“ – skirta Motinos
dienai.
Mandalų piešimo konkursas.

Popietė skirta Knygnešio dienai
(filmo apie knygnešius peržiūra.)
III KETVIRTIS
Tema
Paroda „Tautiška giesmė“ – skirta
Valstybės dienai.

Kovo 16d.

Valandėlė „Knygos nuotykiai ...“ –
skirta vasaros skaitymui.
„Piešiu knygos vasarą“ – vaikų
piešinių paroda.
Valandėlė „Palydime vasarą“.

Liepos 22d.

Paroda „Rudenėlio skaitiniai“.

Spalis

Rugpjūtis

„Amžina šviesa“ – popietė skirta
Vėlinėms.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitei
skirti renginiai.

Lapkričio 2d.

Kovas

Data
Liepa

Rugpjūčio
29d.

Gegužės 1d.

Gegužės 18d.

Rytmetis „Vaikystės spalvos“ – Birželio 1d.
skirtas Tarptautinei Vaikų
gynimo dienai.
Paroda „Nebūkime abejingi“ –
Birželis
skirta Gedulo ir vilties dienai.
IV KETVIRTIS
Tema
Data
Popietė skirta Europos saugaus
Spalio 13d.
eismo dienai.

Lapkričio 15d.

25

Paroda „Skambutis skamba“, skirta
Mokslo ir žinių dienai

Rugsėjis

„Kūčių ir Kalėdų belaukiant
nuspalvinkim Kalėdas kartu“ –
popietė.

Gruodžio 12d.

ŠVENTININKŲ FILIALAS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS
Tema
Paroda „O aš tau seku žiemos
pasaką“.
„OHO“ kryžiažodžių sprendimo
užsiėmimai.

Data
Sausis

Sausio 30d.

„Zuika dar gyvas“ (V. Račicko
knygų paroda).

Vasaris

Piešinių paroda „Iš kokios mes
knygos?“, skirta Metų knygos
rinkimams.
Paroda „Nešė žodį, nešė viltį“skirta knygnešio dienai.

Vasaris

Piešinių paroda vaikams „Mes
žemės vaikai“, skirta Pasaulinei
žemės dienai.

Kovas

III KETVIRTIS
Tema

Kovas

Data

-

Knygų paroda vaikams ir
suaugusiems „Knyga atostogoms“.

Rugpjūtis

„Gamta skatina išradingumą“ –
literatūrinė valandėlė.

,,Knyga ir žaidimai“ – literatūrinė
valandėlė, skirta Tarptautinei
raštingumo dienai paminėti.

II KETVIRTIS
Tema
Data
Popietė vaikams ,,Su knyga
Balandžio
gyventi linksmiau“ (Tarptautinei 12d.
vaikų knygos dienai).

Rugsėjo 7d.

Viktorina vaikams „Aš skaitau ,
o tu?“

Balandžio
27d.

Vaikų piešinių paroda „Gėlės
mamai“, skirta Motinos dienai
paminėti.
,,Pavasario žiedas brangiausiam
žmogui – Mamai“ –
kompleksinis renginys.
„Aš turiu teisę gyventi nieko
nebijodamas su mama ir
tėveliu“ – sporto šventė, skirta
Tarptautinei vaikų gynimo
dienai.

Gegužė
Gegužės 4d.
Birželio 22d.

Piešinių paroda Tėvo dienai
Birželis
,,Kas sukrauta Tėčio skrynioj“.
IV KETVIRTIS
Tema
Data
„Piešiame, lipdome,
Spalis
fotografuojame savo augintinį“ –
paroda, skirta Pasaulinei gyvūnų
dienai.
Belaukiant Kalėdų ir Naujųjų
metų
(atvirukų, meno dirbinių paroda)

Lapkritis

Renginiai vaikams „Šviesos ir
žodžio šventė“, skirti Šiaurės
šalių bibliotekų savaitei.

Lapkritis

Akcija „Knygų Kalėdos 2018“.

Gruodis

Popietė „Tegu dega Advento
žvakelė“.
Kalėdinių puokščių paroda

Gruodžio 21d.
Gruodis
26

„Kalėdų puokštė“.
TILTŲ FILIALAS
Numatomi renginiai:
I KETVIRTIS
Tema
Literatūros paroda,
skirta Laisvės gynėjų dienai.
Sigutės Ach paroda
„Spalvotos nuotaikos“
ir leidinių mugė.

Data
Sausis

Vasaris

Literatūros paroda,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui.
Viktorina, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui.
Literatūros paroda,
skirta Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai.
Literatūros paroda, skirta Vydūno
metams.
III KETVIRTIS
Tema

Vasaris

Vytauto Žemaičio fotografijų
paroda.
Literatūros paroda,
skirta Žolinei.
„Vasara su knyga“ – skaitymai.

Rugpjūtis

„Vasara su knyga“ –
baigiamasis renginys.

Rugpjūčio
24d.

Literatūros paroda,
skirta Tėvo Stanislovo 100-osioms
gimimo metinėms.

Rugsėjis

Vasario
23d.
Kovas

Kovas

Data

II KETVIRTIS
Tema
Paroda,
skirta Trakų Dievo motinos,
Lietuvos
globėjos paveikslo karūnavimo 300
metų jubiliejaus minėjimo metams.

Data
Balandis

Popietė,
skirta Lietuvos bibliotekų savaitei.
Literatūros paroda, skirta Europos
dienai.

Balandžio
27d.
Gegužė

Literatūros paroda,
skirta Sąjūdžio 30-mečiui.
„Vasara su knyga“ – skaitymai.

Birželis

Susitikimas su smuiko pedagoge,
knygos „Smuikelės giesmė“ autore
Ieva Tijūnėliene.
IV KETVIRTIS
Tema
Literatūros paroda,
skirta Mykolo Sluckio 90-osioms
gimimo metinėms.

Birželis

Susitikimas su kraštiete,
akademinio
irklavimo sporto meistre
Albina Rustelyte-Raščiuviene.
Literatūros paroda,
skirta Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei.
Literatūros paroda,
skirta Violetos Palčinskaitės 75osioms gimimo metinėms.
Literatūros paroda,
skirta Prano Mašioto155-osioms
gimimo metinėms.
Renginys, skirtas „Knygų
Kalėdoms“.

Spalis

Birželio 15d.

Data
Spalis

Rugpjūtis
Rugpjūčio
10d.

Lapkritis

Lapkritis

Lapkritis
Lapkričio
14d.
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