
TRSVB RENGINIŲ PLANAS 2020 m. 

 

Numatomi renginiai: 

 

Suaugusiųjų vartotojų sk. 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio forma Renginio tema Terminas Rengėjas 

1. Filmų vakarai Tęstinio projekto 

„Migruojantis kinas 2: kino 

vakarai tęsiasi“ 15-os filmų 

pristatymai ir peržiūros. 

Metų eigoje A. Narbutienė  

2. Kompleksinis 

renginys  

Mažoji knygų mugė; 

susitikimai su rašytojais ir (ar) 

iliustratoriais. 

1 kartą per 

pusm. 

I. Jocienė 

3. Knygų 

pristatymai  

Naujausių knygų pristatymai 

virtualioje erdvėje.  

2 kartus per 

ktv. 

R. Kaziukėnaitė 

4. Pilietinė akcija Pilietinė akcija „Atmintis gyva, 

nes liudija“, skirta Sausio 13-

osios aukoms atminti. 

Sausis I. Jocienė 

5. Filmų vakarai Japonų kino filmų vakarai 

bibliotekoje – 5 filmų 

pristatymai ir peržiūros. 

Sausis 

Vasaris 

A. Narbutienė 

6. Susitikimas Susitikimas su pretendente į 

„Geriausių 2019 m. knygų 

laureatai“, prozininke Jurga 

Tumasonyte.   

Vasaris I. Jocienė 

7. Filmo pristatymas Dokumentinio filmo „Mirtis – 

gyvenimo durys“ pristatymas ir 

peržiūra, skirta vyskupo, 

rašytojo, švietėjo Motiejaus 

Valančiaus 115-osioms 

gimimo metinėms. 

Vasaris I. Jocienė 

8. Edukacinių 

renginių ciklas 

Etnografinių-edukacinių 

renginių ciklas „Lietuviškų 

tradicijų skrynelė“, skirta 

Tautodailės metams. 

Vasaris 

Balandis 

Birželis 

Lapkritis 

I. Jocienė 

9. Susitikimas Susitikimas su Kovo 11-osios 

Akto signatarais „30 metų 

Laisvės keliu“. 

Kovas I. Jocienė 

10. Pilietinė akcija Pilietinė akcija „Mes Lietuvai“, 

skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

30-mečiui. 

Kovas I. Jocienė 

11. Filmo pristatymas  Dokumentinio filmo „Kelias, 

nuvilnijęs į laisvę“ peržiūra, 

skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

30-mečiui. 

Kovas I. Jocienė 



12. Filmo pristatymas Dokumentinio filmo „Prie 

rugių ir prie ugnies“ 

pristatymas ir peržiūra, skirta 

poeto, dramaturgo, vertėjo Just. 

Marcinkevičiaus 90-osioms 

gimimo metinėms. 

Kovas I. Jocienė 

13. Filmo pristatymas  Dokumentinio filmo 

„Popierinė brigada“ 

pristatymas ir peržiūra, skirta 

Vilniaus Gaono ir Lietuvos 

žydų istorijos metams. 

Balandis I. Jocienė 

14. Knygos 

pristatymas 

Improvizacijos teatro „Kitas 

kampas“ išleistos knygos apie 

teatrą, improvizaciją ir jos 

naudą pristatymas.  

Balandis A. Narbutienė 

15. Kompleksinis 

renginys 

Mažoji knygų mugė, 

susitikimai su rašytojais, 

parodų pristatymai ir kt., skirti 

Nacionalinei bibliotekų 

savaitei. 

Balandis I. Jocienė 

A. Narbutienė 

16. Filmo pristatymas Dokumentinio filmo „Seserys“ 

pristatymas ir peržiūra, skirta 

Vilniaus Gaono ir Lietuvos 

žydų istorijos metams. (BS) 

Balandis I. Jocienė 

17. Šventė Trakų viešosios bibliotekos 80-

mečio jubiliejaus šventė, 

knygos „80 bibliotekos 

akimirkų...“ pristatymas.  

Balandis I. Jocienė 

L. Maliužinaitė 

R. Selickaitė 

A. Narbutienė 

18. Kompleksinis 

renginys 

Europos dienos šventė Gegužė A. Narbutienė 

I. Jocienė 

19. Knygos 

pristatymas 

Arkivyskupo L. Virbalo SJ 

knygos „Šventoji Žemė“ 

(kelionės vadovas, 2018) 

pristatymas. 

Gegužė I. Jocienė 

20. Filmo pristatymas Dokumentinio filmo „Žmonės, 

kurie sukūrė Lietuvą. 

Aleksandras Stulginskis“ 

pristatymas ir peržiūra, skirta 

Lietuvos Steigiamojo Seimo 

šimtmečio metams. 

Gegužė I. Jocienė 

21. Popietė Popietė „Sugrįžimas“ bei 

dokumentinio filmo peržiūra, 

skirta Birželio 14-ajai – Gedulo 

ir vilties dienai.  

Birželis I. Jocienė 

22. Paskaita-

seminaras 

Saviugdos trenerės, lektorės, 

rašytojos Ramintos 

Lapinskaitės saviugdos 

paskaita-seminaras „Meilė sau. 

Kaip užkamšyti vidinę 

Birželis A. Narbutienė 



tuštumą?“ 

23. Popietė Popietė „Barboros Radvilaitės 

ir Žygimanto Augusto meilės 

istorija“, skirta LDK 

Žygimanto Augusto ir jo 

žmonos Barboros Radvilaitės 

500-osioms gimimo metinėms. 

Dalyvauja rašytojas Edmundas 

Zenonas Malūkas. 

Rugpjūtis I. Jocienė 

24. Knygos 

pristatymas 

Psichologės, lektorės, jogos 

mokytojos Brigitos 

Paulauskienės knygos 

„Nusipiešk gyvenimą kokio 

nori“ pristatymas ir kūrybinis 

užsiėmimas – fraktalų 

piešimas. 

Rugpjūtis A. Narbutienė 

25. Grožio akcija Akcija „Grožio diena“. Skirta 

Rugsėjo 9-ajai – Tarptautinei 

grožio dienai. 

Rugsėjis A. Narbutienė 

26. Popietė Poezijos popietė „Skaitome 

Širvį“, skirta poeto Pauliaus 

Širvio 100-osioms gimimo 

metinėms. 

Rugsėjis I. Jocienė 

27. Filmo pristatymas Dokumentinio filmo „Gyvybės 

ir kančių duobė“ pristatymas ir 

peržiūra, skirta Rugsėjo 23-ajai 

– Lietuvos žydų genocido aukų 

atminimo dienai, Vilniaus 

Gaono ir Lietuvos žydų 

istorijos metams. 

Rugsėjis I. Jocienė 

28. Kameriniai 

renginiai  

Keturi tęstiniai projekto 

„TRIO: dailė+muzika+poezija“ 

kameriniai renginiai. 

Rugsėjis (1) 

Spalis (2) 

Lapkritis (1) 

I. Jocienė 

29. Edukacinis 

renginys 

Kūrybinės dirbtuvės „Kaip 

gimsta iliustracijos?“ su 

dailininku Vladu Žiliumi. 

Spalis I. Jocienė 

30. Akcija Akcija „Pyragų diena“ Lapkritis A. Narbutienė 

31. Kompleksinis 

renginys 

Akcija „Knygų Kalėdos“: 

susitikimai su rašytojais, 

Mažoji knygų mugė. 

Gruodis I. Jocienė 

 

32. Puokščių paroda-

konkursas 

Kalėdinių-naujametinių 

puokščių paroda-konkursas. 

Gruodis I. Jocienė 

Lietuvos gamtos 

draugijos Trakų 

bendrija 

 

 

 

 

 



Valstybinėms šventėms ir įžymioms datoms skirtos parodos 

 

1. Literatūros paroda 

 

Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų 

dienai – „Laisvės kronikos – iš 

dienoraščio eilučių...“. 

Sausis I. Jocienė 

 

2. Literatūros paroda Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

– Vasario 16-ajai – „Laisvė – tai yra 

kažkas daugiau“. 

Vasaris I. Jocienė 

 

3. Literatūros paroda Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai – Kovo 11-ajai – 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo 30-mečiui „Lietuvos 

Nepriklausomybės kelias“. 

Kovas I. Jocienė 

 

4. Literatūros paroda  Literatūros paroda „Žydai 

Lietuvoje“, skirta Vilniaus Gaono ir 

Lietuvos žydų istorijos metams. 

Balandis I. Jocienė 

5. Kilnojamoji paroda Kilnojamoji paroda „Lietuva 

litvakų kūryboje“, skirta Vilniaus 

Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 

metams (iš Valstybinio Vilniaus 

Gaono žydų muziejaus). 

Balandis I. Jocienė 

6. Literatūros paroda  Literatūros paroda „Lietuvos 

Steigiamajam Seimui – 100“. 

Gegužė I. Jocienė 

7. Fotodokumentinė 

paroda 

Fotodokumentinė paroda „Iš 

Lietuvos diplomatijos istorijos 

1918–1940 m.“, skirta Lietuvos 

Steigiamojo Seimo 100-čiui (iš nac. 

M. Mažvydo bibliotekos). 

Gegužė I. Jocienė 

8. Literatūros paroda Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai – Gegužės 7-ajai – 

„Lietuviško žodžio kelias istorijos 

kryžkelėje“. 

Gegužė I. Jocienė 

 

9. Literatūros paroda Gedulo ir vilties diena – Birželio 

14-oji – „Vilties angelas“. 

Birželis I. Jocienė 

 

10. Literatūros paroda Mindaugo karūnavimo – Valstybės 

dienai – Liepos 6-ajai – „Istorija ir 

dabartis“.  

Liepa I. Jocienė 

11. Literatūros paroda Literatūros paroda „UNESCO 

Pasaulio paveldas Lietuvoje“, skirta 

UNESCO Pasaulio paveldo 

Lietuvoje metams. 

Liepa I. Jocienė 

12. Literatūros paroda 

 

Juodojo kaspino dienai, Baltijos 

keliui – Rugpjūčio 23-ajai – 

„Vienybės banga“. 

Rugpjūtis  I. Jocienė 

 

13. Literatūros paroda Lietuvos žydų genocido aukų 

atminimo dienai – Rugsėjo 23-ajai, 

Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų 

istorijos metams „Atminties kelias“. 

Rugsėjis I. Jocienė 

14. Kilnojamoji paroda Kilnojamoji paroda „Išgelbėjęs 

vieną gyvybę, išgelbėja pasaulį“, 

Rugsėjis I. Jocienė 



skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos 

žydų istorijos metams (iš 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 

muziejaus). 

15. Kilnojamoji paroda Kilnojamoji paroda „Vilniaus Geto 

afišos“, skirta Vilniaus Gaono ir 

Lietuvos žydų istorijos metams (iš 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 

muziejaus). 

Lapkritis I. Jocienė 

 

Teminės parodos 

 

16. Meno paroda Trakų meno mokyklos Dailės 

skyriaus moksleivių autorinių 

darbų parodos. 

Metų eigoje I. Jocienė 

17. Meno paroda Suaugusiųjų meno darbų parodos 

iš „Editos dailės studijos“. 

Metų eigoje I. Jocienė 

18. Literatūros paroda Teminė paroda, skirta šv. 

Velykoms „Pavasario virsmas ir 

Atgimimas – Velykos“. 

Balandis I. Jocienė 

19. Kraštotyros 

paroda 

Kraštotyros paroda „TVB – 2019 

metais“, skirta Lietuvos 

nacionalinei bibliotekų savaitei 

paminėti. 

Balandis R. Selickaitė 

20. Meno paroda  Dailininko Vlado Žiliaus 

iliustracijų paroda. 

Spalis I. Jocienė 

21. Literatūros paroda  Literatūros paroda „Išėjusiems“, 

skirta Vėlinėms. 

Lapkritis I. Jocienė 

22. Literatūros ir 

kraštotyros paroda 

Literatūros ir kraštotyros paroda 

„Trakai – Lietuvos kultūros 

sostinė“. 

Lapkritis I. Jocienė 

R. Selickaitė 

23. Literatūros paroda Teminė paroda, skirta šv. 

Kalėdoms „Šv. Kalėdos – istorija 

ir papročiai“. 

Gruodis I. Jocienė 

 

 

Rašytojų ir kitų įžymių veikėjų jubiliejams skirtos parodos 

 

24. Literatūros paroda Lietuvos poeto, kalbininko, 

vyskupo Antano Baranausko 

185-osioms gimimo metinėms 

(01-17) „Pasivaikščiojimas po 

„Anykščių šilelį“. 

Sausis I. Jocienė 

 

25. Literatūros paroda Lietuvos poeto, vertėjo, 

publicisto, rezistento Antano 

Miškinio 115-osioms gimimo 

metinėms (02-11) „Šiandien taip 

elegantiškai sninga...“ (A. 

Miškinis). 

Vasaris I. Jocienė 

26. Literatūros paroda  Lietuvos rašytojo, švietėjo, 

vyskupo Motiejaus Valančiaus 

115-osioms gimimo metinėms 

Vasaris I. Jocienė 



(02-16) „Graži tu mano“. 

27. Literatūros paroda  Lietuvos poeto, dramaturgo, 

vertėjo Justino Marcinkevičiaus 

90-osioms gimimo metinėms 

(03-10) „...kalbėti taip, tartum 

kiekvienas žodis būtų 

paskutinis“ (Just. 

Marcinkevičius). 

Kovas I. Jocienė 

28. Literatūros paroda Lietuvos prozininkės, 

dramaturgės, publicistės Julijos 

Beniuševičiūtės-Žymantienės 

(Žemaitės) 175-osioms gimimo 

metinėms (06-04) „Žemaitė ir 

jos epocha“. 

Birželis I. Jocienė 

29. Literatūros paroda Gydytojos, žolininkės, 

etnografės, habilituotos gamtos 

mokslų daktarės Eugenijos 

Šimkūnaitės 100-osioms 

gimimo metinėms (03-11) ir 

Eugenijos Šimkūnaitės metams 

„Didžioji Lietuvos „žiniuonė“ 

Eugenija Šimkūnaitė“. 

Liepa I. Jocienė 

30. Literatūros paroda LDK Žygimanto Augusto 500-

osioms gimimo metinėms (08-

01) „Žygimantas Augustas – 

Lietuvos didysis kunigaikštis ir 

Lenkijos karalius“.  

Rugpjūtis I. Jocienė 

31. Literatūros paroda Lietuvos poeto Pauliaus Širvio 

100-osioms gimimo metinėms 

(09-06) „Tragiško likimo 

poetas“. 

Rugsėjis I. Jocienė 

32. Literatūros paroda Lietuvos dailininko ir 

kompozitoriaus, kultūros 

veikėjo 145-osioms gimimo 

metinėms (09-22) „Aplenkęs 

laiką“. 

Rugsėjis I. Jocienė 

33. Literatūros paroda Lietuvos poeto, literatūros ir 

meno kritiko, vertėjo Henriko 

Nagio 100-osioms gimimo 

metinėms (10-12) 

„Prisijaukinsiu sakalą“. 

Spalis I. Jocienė 

 

34. Literatūros paroda Lietuvos kalbininko, kritiko, 

publicisto, prof. Jono Jablonskio 

140-osioms gimimo metinėms 

(12-30) „Jonas Jablonskis – 

lietuvių bendrinės kalbos 

puoselėtojas“. 

Gruodis I. Jocienė 

 

Vaikų literatūros skyriaus   

  



I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Kahoot žaidimas „Pasakos“ 

(lietuvių ir užsienio). 

Sausis Knygų paroda: Hansui Kristianui 

Andersenui – 215. 

Balandis 

Knygų paroda, skirta Almos 

Karosaitės 75-mečiui. 

Sausis Piešinių konkursas „Kur skaitau 

knygas“. Nuo balandžio 1 d. 

Balandis 

Akcija „Neužmirštuolių 

dirbtuvės“ panaudojant 

šviečiančius molbertus skirta 

Sausio 13-ajai. 

Sausis Edukacija: „Kimekomi 

Velykoms“. Balandžio 7–10 d. 

Šeštadieniais: 4, 11 d. 

Balandis 

Popietė „Metų knyga 2019“ 

paaugliams. 

   

Sausis Nacionalinės Lietuvos 

bibliotekų savaitės renginiai: 
1. Piešinių konkurso „Kur skaitau 

knygas“ metu gautų darbų paroda. 

2. Kūrybinės dirbtuvės „Knygos 

skirtukas“. 

3. Garsiniai skaitymai pagal 

pasirinktą pasaką. 

Balandis 

Paroda, skirta „Trakai – 

kultūros sostinė 2020“. 

Sausis Agnės Berlinskaitės animacijos 

edukacija: vaizdo kūrimas pagal 

pasirinktą lietuvių liaudies pasaką. 

Balandis 

Kūrybinės dirbtuvės 

„Atvirukas Lietuvai“ (kvilingo 

technika), skirtos Vasario 16-

ajai. Vasario 15 d. 

Vasaris Knygų leidimų transformacijos 

(D. Defoe „Robinzonas Kruzas“; 

J. Verno „20 tūkstančių po 

vandeniu“; R. L. Stivensono 

„Lobių sala“; kt.). 

Balandis 

Paroda „Knygos, įkvėpusios 

spektaklius“. 

Vasaris Popietė Europos dienai – žaidimas 

„Hello“ (naudojantis Kahoot 

programėle). Gegužės 8 d. 

 

Gegužė 

Ilonos Ežerinytės kūrybinio 

rašymo dirbtuvės vaikams 

„Kurkime nuotykių istoriją“ ir 

jaunimui „Kūrybingumo 

pratimai“. 

Vasaris Kūrybiniai darbeliai Mamos 

dienai „Tau mama“. Gegužės 2 d. 

(šeštadienis). 

Gegužė 

Popietė Užgavėnėms „Žiema, 

bėk iš kiemo!“. Vasario 25 d. 

Vasaris Bežodės Ievos Babilaitės knygos 

„(Ne) vienas“ skaitymas. 

Gegužė 

Knygų paroda: „Anne-

Catharina Vestly – norvegų 

vaikų rašytojai 100“. 

 

Vasaris Vaikų rekomenduotų knygų 

paroda, nurodant, kodėl tą knygą 

verta perskaityti. 

Gegužė 

Paroda „Miesto pasakininkui 

Juliui Kaupui – 100“ 

Kovas 

Balandis 

„Kūrybiškumo saviraiškos 

studijos“ pavasario darbų 

parodėlė. 

Gegužė 

Linos Dūdaitės kūrybinės 

dirbtuvės pagal „Sivužą“. 

Linos Dūdaitės darbų paroda, 

inspiruota „Sivužo“. 

Kovas „Krakatukų autorei – 50“  

Renatai Šerelytei. 

Gegužė 

Paroda „Miesto pasakininkui 

Juliui Kaupui – 100“. 

 

Kovas Visą vasarą besitęsianti 

„Skaitymo iššūkis 2020“ knygų 

paroda „Vasara su knyga“. 

Birželis 



Popietė „Lietuvai“, skirta Kovo 

11-osios trisdešimtmečiui 

(Kahoot programėlė), ir 

kūrybinės dirbtuvės (apyrankės 

makramė technika). 

Kovo 10 d. 

Kovas Miesto šventė (šviečiantys stiklo 

molbertai; teatriuko spektakliai 

vaikams; loterija; kūrybinė 

edukacija). Birželio 6 d. 

 

Birželis 

Aldonos Zinkevičiūtės „Kontis 

ir Tvarkius“ garsiniai 

skaitymai – Žemės dienos 

proga. Kovo 20 d. 

Kovas Birželio 2–4 d. Kūrybinės 

dirbtuvės Tėčio dienos proga 

„Dovana tėčiui“. 

Birželis 

Justinui Marcinkevičiui – 90. 

Knygos „Grybų karas“ šešėlių 

teatras. 

Kovas Paroda, skirta Egziuperi „Mažasis 

Princas“. 

Birželis 

Teatriuko pasirodymas Kovas   

III KETVIRTIS IV KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Japoniškos sumi-e tapybos 

edukacija (su dailininke Dalia 

Dokšaite). 

Liepa Teatriuko pasirodymas. Spalis 

Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo proga: 

popietė „Karaliai“ – garsiniai 

knygų apie karalius, Lietuvą 

skaitymai. 

Liepa Tęstinis nuotraukų konkursas: „Aš 

su gyvūnu“. 

Spalis 

Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo proga: 

popietė „Karaliai“ – garsiniai 

skaitymai knygų apie karalius, 

Lietuvą. 

Knygų apie jūras paroda, skirta 

Jūros dienai. 

Liepa Kūrybinės dirbtuvės Helovinui 

„Pabaisos ir vampyrai“. Spalio 

27–29 d. Šeštadienį 31 d. 

Spalis 

Linos Žutautės knygai „Kakė 

Makė ir Netvarkos Nykštukas“ 

– 10 metų“. 

Liepa Paroda, skirta „Dž. Rodariui – 

100“. 

Spalis 

Knygų paroda, skirta 

Gendručiui Morkūnui. 

Rugpjūtis Vaikų muzikinių talentų šou, 

skirtas Pasaulinei muzikos dienai 

(spalio 1 d.). 

Spalis 

Tradiciniai Žolinėms skirti 

arbatdieniai „Pasivaišink Trakų 

krašto žolelėmis ir medumi“. 

Rugpjūčio 10–14 d. 

Rugpjūtis Paroda, skirta Narnijos kronikų 

knygų leidimo 70-mečiui. 

Spalis 

Judrių žaidimų popietė. Rugpjūtis „Kūrybiškumo saviraiškos 

studijos“ rudens darbelių paroda. 

Lapkritis 

Muzikinė Europos kalbų 

popietė (Kahoot programėlė). 

Rugsėjis Kūrybinės dirbtuvės Draugo 

dienos proga „Apyrankė draugui“. 

Lapkričio 24–26 d. Šeštadienį 28 

d. 

Lapkritis 

Vytauto V. Landsbergio knygų 

ir CD diskų paroda „Arklio 

Dominyko meilė“. 

Rugsėjis Šiaurės šalių literatūros savaitė. Lapkritis 

Knygų paroda, skirta Vytauto Rugsėjis Knygų paroda, skirta Markui Lapkritis 



Didžiojo karūnavimo dienai. Tvenui (185-osios metinės). 

Trakų meno mokyklos darbų 

paroda. 

Rugsėjis Leidyklos „Nieko rimto“ knygų 

paroda. 

Lapkritis 

Tautodailės metams skirta 

edukacija (Trakų krašto amatų 

centras ar tautodailininkė, 

dailininkė Gintarė 

Markevičienė). 

Rugsėjis Edukacija: Kalėdoms „Kalėdų 

snaigės“. 

Gruodžio 15–18 d. Šeštadieniais: 

12, 19 d. 

Gruodis 

  Knygų paroda, skirta Vytautei 

Žilinskaitei (90-asis jubiliejus). 

Gruodis 

  Labdaros ir paramos fondo 

„Švieskime vaikus“ knygų 

paroda. 

Gruodis 

  „Kūrybiškumo saviraiškos 

studijos“ dalyvių žiemos darbų 

parodėlė. 

Gruodis 

  (Iki)mokyklinukų emocinių 

kompetencijų ugdymas (su Šarūne 

Baltrušaitiene, knyga „Kaip zuikis 

jausmus pažino“ apie emocijas). 

Gruodis 

 

Lentvario filialo 

 

I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

„Metų knygos rinkimai 2019“ 

– susitikimas su rašytoju. 

Sausis Literatūros paroda vaikams H. K. 

Andersenui – 215 m. 

Balandis 

Vaikų Velykėlės 2020 – popietė 

vaikams. 

Balandis  

Literatūros paroda, skirta 

Laisvės gynėjų dienai. 

Sausis Literatūros paroda, skirta E. 

Šimkūnaitės 100-mečiui.  

Balandis  

K. Borutai – 115 m. – 

literatūros paroda.  

Sausis Lietuvos nacionalinės bibliotekų 

savaitės 

renginiai: 

1. Pradinukų ekskursijos į 

biblioteką. 

2. Susitikimas su rašytoju. 

3. E. Malūkui – 75 m. – literatūros 

paroda. 

4. Mokymai suaugusiems 

„Prekyba internetu“. 

Balandis  

 

Literatūros paroda vaikams, 

skirta A. Karosaitės 75-mečiui. 

Sausis  

Garsinio skaitymo popietė 

vaikams, skirta A. Karosaitės 

kūrybai. 

Sausis  

„Būk saugus internete“ – 

popietė skirta Saugesnio 

interneto dienai. 

Vasaris 

Literatūros paroda, skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai ir Lietuvos Steigiamojo 

Seimo šimtmečiui. 

Vasaris  Literatūros paroda vaikams, skirta 

R. Šerelytės 50-mečiui.  

Gegužė 

Kūrybinės dirbtuvės, skirtos 

Motinos dienai. 

Gegužė  

Literatūros paroda, skirta V. 

Petkevičiaus 90-mečiui. 

Gegužė  

Edukacinis žaidimas vaikams 

„Pažink Lietuvą žaisdamas“.                                               

Vasaris  Internetinis žaidimas vaikams 

„Surask šalį žemėlapyje“, skirtas 

Europos dienai. 

Gegužė  



Literatūros paroda, skirta S. 

Parulskio 55-mečiui. 

Vasaris  Tradicinis poezijos ir muzikos 

vakaras, skirtas iniciatyvai 

„Trakai – 2020 Lietuvos kultūros 

sostinė“. 

Birželis 

Literatūros paroda vaikams, 

skirta E. Liegutės 90-mečiui. 

Vasaris  

Rytmetis vaikams ir mamoms 

„Skaitome ir žaidžiame kartu“. 

Vasaris  

 Literatūros paroda, skirta Gedulo 

ir vilties dienai. 

Birželis  

Literatūros paroda, skirta 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai. 

Kovas Susitikimas su „Misija Sibiras“ 

dalyviais, skirtas Gedulo ir vilties 

dienai. 

Birželis  

Skaitmeninis pasaulis su 

programėle Kahoot. 

Kovas  Literatūros paroda vaikams skirta 

Žemaitės 175-mečiui. 

Birželis  

Literatūros paroda, skirta Just. 

Marcinkevičiaus 90-mečiui. 

Kovas  Literatūros paroda, skirta F. Sagan 

85-mečiui. 

Birželis  

Literatūros paroda vaikams, 

skirta L. Kaaberbol 60-mečiui.  

Kovas  Edukacinis užsiėmimas „Joninių 

vainikas“. 

Birželis  

Kūrybinės dirbtuvės „Knygų 

medis“, skirtos Pasaulinei 

žemės dienai. 

Kovas  Rytmetis mamoms ir vaikams 

„Pasakų pasaulyje“, skirtas Vaikų 

gynimo dienai. 

Birželis  

Internetinis testas „Ką žinai 

apie gamtą?“ 

Kovas    

III KETVIRTIS IV KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

J. Aisčiui – 115 m. – literatūros 

paroda. 

Liepa R. Gaveliui – 70 m. – literatūros 

paroda. 

Spalis 

Literatūros paroda, skirta 

Mindaugo karūnavimo dienai. 

Liepa  T. Wieslander – 80 m. – 

literatūros paroda vaikams. 

Spalis  

Literatūros paroda vaikams 

„Vasaros skaitymai“. 

Liepa  Kūrybinės dirbtuvės „Rudens 

portretai“. 

Spalis  

Stalo žaidimų popietės 

vaikams. 

Liepa  „Pauliaus Širvio poezijos 

skaitymai“, skirti  

P. Širvio 100-osioms gimimo 

metinėms. 

Spalis  

Edukacinės programėlės tavo 

telefone. 

Liepa  

Literatūros paroda, skirta 

Juodojo kaspino ir Baltijos 

kelio dienai. 

Rugpjūtis Helovino šventė vaikams. Spalis  

Testas „Lietuvos Respublikos 

Konstitucija“. 

Spalis  

R. Bredberiui – 90 m. – 

literatūros paroda. 

Rugpjūtis  Šiaurės šalių literatūros savaitės 

renginiai: 

1. „Skaitymai žvakių šviesoje“ 

vaikams. 

2. „Skaitymai žvakių šviesoje“ 

paaugliams. 

3. A. Škėmai – 110 m. – 

literatūros paroda.  

4. Literatūros paroda vaikams 

„Knygos iš Šiaurės“. 

Lapkritis 

G. Morkūnui – 60 m. – 

literatūros paroda vaikams. 

Rugpjūtis  

Garsinio skaitymo popietė 

„Vasara su Katšuniu“. 

Rugpjūtis  

„Biblioteka kviečia“ – 

ekskursijos pradinukams ir 

darželinukams. 

Rugsėjis 

V. Žilinskaitei – 90 m. – 

literatūros paroda vaikams. 

Gruodis 

M. K. Čiurlioniui – 145 m. – Rugsėjis  „Garsiniai skaitymai po Kalėdų Gruodis  



literatūros paroda. eglute“ – popietė vaikams, skirta 

Knygų Kalėdų akcijai. R. Scotton – 60 m. – literatūros 

paroda vaikams. 

Rugsėjis  

Rytmetis vaikams ir mamoms 

„Skaitome ir žaidžiame kartu“. 

Rugsėjis  S. Šalteniui – 75 m. – literatūros 

paroda. 

Gruodis  

Kalėdinis bibliotekos ir 

bendruomenės vakaras. 

Gruodis  

Kūrybinės dirbtuvės 

„Drugeliai“. 

Rugsėjis  

 

Rūdiškių filialas 

 

I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

„Kazys Boruta – prozininkas, 

poetas, vertėjas, politikas“ – 

spaudinių paroda (115-osios 

gimimo metinės). 

Sausis Naujausių knygų paroda. Balandis 

„Metų knygos rinkimai“ 

literatūros paroda + garsinis 

skaitymas + aptarimas. 

Sausis „Kur rasti informacijos“ 

kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai senjorams, neįgaliems. 

Balandis   

„Rašau Jums nuoširdžiai ir 

tyliai...“ – paroda, skirta 

Almos Karosaitės 75-

penkmečiui. 

Sausis „H. K. Andersonas – 215“ – 

paroda + garsinis pasakų 

skaitymas. 

Balandis 

„Kelių taisyklių pakeitimai ir 

naujovės“ paskaita (vyresn. 

amžiaus vairuotojams). 

Sausis Velykinių puokščių gamyba. 

Puokščių eksponavimas.                       

Balandis 

„Kruvinasis sekmadienis, 

Sausio 13-oji“ – knygų ir 

spaudinių paroda. 

Sausis Popietė „Velykų džiaugsmas“ – 

margučių ridenimas, gražiausio 

margučio rinkimai. 

Balandis 

Kūrybinės grupės JUDVI 

parodos pristatymas, skirtas 

Gaono ir Lietuvos žydų 

istorijos metams. 

Sausis  „Mano vaikystės knygelės“ – 

paroda Tarptautinei vaikų knygos 

dienai. 

Balandis 

„Įdomių knygų pasaulyje“ – 

paroda + apžvalga. 

 

Vasaris „Kuo internetas gali būti 

naudingas“ – kompiuterinio 

raštingumo užsiėmimai senjorams, 

neįgaliems. 

Balandis 

„Virtualaus pasaulio nauda ir 

pavojai“ – netradicinė pamoka, 

skirta saugaus interneto dienai 

paminėti. 

Vasaris Paskaita sveikatingumo tema. 

Užsiėmimą ves sporto treneris. 

Balandis 

„Švęskime laisvę“ – piešinių 

paroda, skirta Vasario 16 d. 

Vasaris Akcija „Grąžinkime knygas 

bibliotekai, pradžiuginkime 

laukiančius šių knygų“.  

Akcija „Padovanok bibliotekai 

knygą“.  

Balandis 

„Laisvės paslaptis ir drąsa“ – 

paroda, skirta Valstybės 

atkūrimo dienai paminėti. 

Vasaris „Smagu skaityti su draugais“ – 

garsinis skaitymas Nacionalinei 

bibliotekų savaitei. 

Balandis 



„Gimtosios kalbos diena“ – 

popietė, skirta Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai. 

Vasaris „Henrikui Radauskui – 110“ – 

popietė su Knygų klubo dalyviais, 

eilėraščių skaitymas. 

Balandis 

„Kalba – žmogaus turtas“ – 

paroda ir edukacinė programa 

„Žaidžiame poeziją“, skirta 

Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai. 

Vasaris „MES PRIEŠ SMURTĄ IR 

PATYČIAS“ – paroda + pokalbis, 

diskusija, skirtas Mokyklų 

bendruomenių metams.  

Gegužė 

„Mokymas dirbti pele ir kt. 

įvesties įrenginiais liečiamu 

ekranu“ – kompiuterinio 

raštingumo užsiėmimai. 

Vasaris „Spalvoti žodžiai mamytei“ – 

popietė, skirta Motinos dienai 

(poezijos, piešimo). 

Gegužė 

„Pozityvioji gyvenimo 

energetika: energija, sveikata, 

galimybės“ – seminaras, 

susitikimas su rašytoju, 

lektoriumi Jeronimu Lauciumi. 

Vasaris „Knyga – tautos ir dvasios lobis“ – 

paroda + apžvalga, skirta Spaudos 

atgavimo kalbos ir knygos dienai.  

Gegužė 

Edukacinis užsiėmimas 

„Mandalų piešimas“.  

Vasaris „Lietuvos įstojimo į ES“ spaudinių 

paroda, skirta Europos dienai. 

Gegužė 

„Atvirlaiškis mylimam 

žmogui“ – paroda + 

edukacinės dirbtuvės. 

Vasaris Edukacinis užsiėmimas su 

tautodailininke, skirtas Tautodailės 

ir UNESCO Pasaulio paveldo 

metams. 

Gegužė 

„Justinas Marcinkevičius – 

tautos poetas“ – popietė, skirta 

J. Marcinkevičiaus 90-mečiui. 

Kovas „Pažink Europą“ – Europos 

egzaminas – 2020. 

Gegužė 

„Mylėję Lietuvą ir knygą... “ – 

knygų ir spaudinių paroda, 

skirta Knygnešio dienai. 

Kovas „Jurgiui Savickiui – 130 metų“ – 

spaudinių paroda. 

Gegužė 

„Metų knygos rinkimai“ – 

literatūros valandėlė. 

Kovas „Tremties ir liūdesio diena“ – 

paroda + popietė, skirta Gedulo ir 

vilties dienai. 

Birželis 

„Neškime Lietuvą Savo 

širdyse“ – spaudinių paroda, 

skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai. 

Kovas Vasaros skaitymo akcija „Vasara 

su knyga“ – garsinio skaitymo 

valandėlės. 

Birželis 

„Grįžta paukščiai“ – 

edukacinės dirbtuvės, garsinis 

skaitymas. 

Kovas „Vaikystė – nuostabus stebuklas“ 

– popietė, skirta Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai. 

Birželis 

„Kovo 20 – laimės diena, 

žemės diena“ – paroda, 

popietė. 

Kovas Paroda „Paslaptinga Joninių 

naktis“. 

Birželis 

„Pynimas pagal Kumihimo 

techniką“ – edukacinis 

rankdarbių užsiėmimas. 

Kovas „Antuanui Sent-Egziuperi – 220“ 

– paroda + knygos „Mažasis 

princas“ garsinis skaitymas. 

Birželis 

„Habilituotai biologijos 

mokslų daktarei Eugenijai 

Šimkūnaitei – 100“ – paroda + 

apžvalga. 

Kovas „Pynimas Makrame technika: 

apyrankės, diržai“. Neformalaus 

būrelio užsiėmimai. 

Birželis 

III KETVIRTIS IV KETVIRTIS 



Tema Data Tema Data 

Paroda „Vasara su knyga“.  Liepa Paroda „Įdomių knygų pasaulyje“.   Spalis 

„Jis Lietuvos vardą kaip fakelą 

rankose nešė“ – spaudinių 

paroda, skirta Lietuvos 

Valstybės dienai. 

Liepa „Ačiū, mokytojau!“ – spaudinių 

paroda mokytojų dienai. 

Spalis 

„Puokštė Lietuvai“ – 

edukacinis užsiėmimas, skirtas 

Valstybės dienai, Lietuvos 

karaliaus Mindaugo 

karūnavimo dienai. 

Liepa „Spalio 4 – pasaulinė gyvūnų 

apsaugos diena“ – paroda + Bg. 

Apžvalga. 

Spalis 

Valandėlė vaikams „Skaitau, 

piešiu, žaidžiu...“. 

Liepa Kino filmų peržiūros jaunimui „Aš 

prieš patyčias“.  

Spalis 

Literatūros paroda „Lietuvos 

istorija – knygose“.  

Liepa Individualūs gyventojų 

kompiuterinio raštingumo 

mokymai. 

Spalis 

Popietė „Gražiausios pasaulio 

pasakaitės“. 

Rugpjūtis „Gerbk seną, nes ir pats senas 

būsi“ – pokalbis, skirtas 

Pagyvenusių žmonių dienai. 

Spalis 

Garsinio skaitymo valandėlė, 

Vasaros skaitymo akcija 

„Vasara su knyga“. 

Rugpjūtis „Knyga – kelias į žinių pasaulį“ – 

ekskursija po biblioteką 

ikimokyklinukams. 

Spalis 

Edukacinis užsiėmimas 

„Pasiruošk žolinėms“.  

Rugpjūtis Popietė vaikams „Valgykime 

sveikai – gyvenkime ilgai“.  

Spalis 

„Istoriją kuriame šiandien“ – 

spaudinių paroda Baltijos kelio 

dienai. 

Rugpjūtis Spaudinių paroda „Šiaurės šalių 

istorijos“.  

Lapkritis 

„Žymiausi Lietuvos 

fotografai“ – spaudinių paroda, 

skirta Pasaulinei fotografų 

dienai. 

Rugpjūtis Garsinis skaitymas, skirtas Šiaurės 

šalių bibliotekų savaitei. 

Lapkritis 

Paroda „Su rugsėjo 1-ąja“. Rugsėjis „Mano mėgstamiausias knygų 

herojus“ – piešinių konkursas, 

skirtas Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitei.  

Lapkritis 

Paroda „Lietuvos žydų 

genocido diena“.  

Rugsėjis „Kusudama“ technika, popieriaus 

lankstymas. 

Neformaliojo būrelio užsiėmimai. 

Lapkritis 

 

„Pynimas Makrame technika: 

apyrankės, diržai“. 

Neformalaus būrelio 

užsiėmimai 

Rugsėjis 

„Mano mėgstamiausių 

knygelių herojai“ – knygelių 

skaitymas ir aptarimas. 

 

Rugsėjis „Aleksandrui Blokui – 140“ – 

literatūros ir spaudinių paroda, 

skaitymai. 

Lapkritis 

„Virtualaus pasaulio nauda ir 

pavojai“ – informacinė 

valandėlė vaikams. 

Rugsėjis Modulinis origamis „Gyvūnėliai“. 

Neformaliojo būrelio užsiėmimai. 

Lapkritis 

„Pauliui Širviui – 100“ – Rugsėjis Popietė „Lapkričio 16-oji – Lapkričio 



popietė + spaudinių paroda tarptautinė Tolerancijos diena“.  16 d. 

Reprodukcijų paroda 

„Mikalojui Konstantinui 

Čiurlioniui – 145“.  

Rugsėjis „...Vaikas nuostabiausias tada, kai 

akyse jam dar ašaros, o lūpos jau 

juokiasi“ – literatūros paroda + 

garsinis skaitymas, skirtas 

Vytautės Žilinskaitės 90-mečiui. 

Gruodis 

„Stiprių emocijų ir tikrų 

išgyvenimų poetas“ – 

literatūrinė valanda su S. 

Jeseninu (125 m.). 

Rugsėjis „Renkame Metų knygą“ – 

susitikimas, popietė su Knygų 

klubu, knygų aptarimas. 

Gruodis 

Pokalbis „Tavo elgesys 

gatvėje“.  

Rugsėjis Akcija „Knygų Kalėdos“.  Gruodis 

Paroda „Rudens žiedai“.  Rugsėjis „Kalėdinio atviruko gaminimas“ – 

kūrybinė popietė + paroda. 

Gruodis 

„Bendraukime be ribų ir su 

džiaugsmu“ – kompiuteriniai 

mokomieji užsiėmimai.  

Rugsėjis Liudvikui von Bethovenui – 250“ 

– spaudinių paroda. 

Gruodis 

„Pažink tėviškėlę“ – paroda, 

skirta Pasaulinei turizmo 

dienai. 

Rugsėjis „Laukimo tyloje sustojo laikas...“ 

– Adventinė popietė + paroda. 

Gruodis 

Mokymai „Interneto 

galimybės“.  

Rugsėjis Kalėdinė šventė bibliotekoje 

„Skambančios Kalėdos“. 

Renginiai, skirti kalėdinei savaitei. 

Gruodis 

 

Aukštadvario filialas 

 

I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Stalo žaidimų popietė.  Sausio  

11 d. 

Šventė, skirta Tarptautinei vaikų 

knygos dienai paminėti. 

Balandžio  

2 d. 

Popietė „Metų knygos 2019“ 

rinkimų akcijos knygų 

pristatymas“ suaugusiems 

lankytojams. 

Sausio  

23 d. 

Trakų meno mokyklos 

Aukštadvario dailės skyriaus 

mokinių grafikos darbų paroda. 

Nuo 

balandžio 

16 d. iki 

gegužės  

16 d. 

Projekto „Blykstė 2019“ 

fotografijų paroda (gali keistis 

data). 

Sausio  

30 d. 

Knygų paroda „Vienas pasaulis, 

daugybė pasakojimų“ (apie šalis, 

keliones). 

Nuo 

balandžio 

16 d. iki 

gegužės  

30 d. 

Literatūros paroda, skirta 

Steigiamojo seimo 100-mečiui. 

nuo 

vasario  

13 d. iki 

kovo 17 d. 

Nacionalinė bibliotekų savaitė. Balandžio 

20–26 d. 

Literatūrinė popietė vaikams 

„Slibinai ir drakonai“.  

Vasario  

26 d. 

Paskaita apie naudingas ir 

vaistines žoles E. Šimkūnaitės 

metams.  

Gegužės  

14 d. 

Literatūros paroda, skirta Just. 

Macinkevičiaus 100-mečiui. 

nuo kovo 

10 d. iki 

balandžio 

Skaitymo draugų greitasis 

pasimatymas. 

Gegužės  

23 d. 



15 d. 

Juostų pynimo edukacija 

Tautodailės metams.  

Kovo  

13 d. 

Paroda, skirta Aplinkosaugos 

dienai.  

Nuo 

birželio 4 d. 

iki 

rugpjūčio  

7 d. 

  Literatų šventė „Piliakalnių 

aidai“, knygos „Kūrėjų pėdsakais“ 

pristatymas. 

Birželio  

13 d.  

III KETVIRTIS IV KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Distopinių knygų paroda Nuo 

rugpjūčio 

8 d. iki 

rugsėjo  

18 d. 

Susitikimas su vaikų rašytoju.  Spalio 15 d. 

Popietė „Vasaros kokteilis“, 

skirta vasaros skaitymo 

rezultatams aptarti. 

Rugpjūčio 

28 d. 

Dok. paroda „Rinkinėlis rudeniui: 

knyga, arbata, nosinaitė“ 

(dramos). 

Nuo spalio 

16 d. iki 

lapkričio  

18 d. 

Dokumentų paroda Lietuvos 

žydų holokausto dienai, 

metams paminėti. 

Nuo 

rugsėjo  

19 d. iki 

spalio  

15 d. 

Helovino šventė vaikams Spalio 30 d. 

P. Širvio 100-mečiui skirta 

poezijos ir muzikos popietė. 

Rugsėjo 

25 d. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Nuo 

lapkričio  

4 d. iki 

lapkričio  

9 d. 

  Susitikimas su rašytoju ir leidėju 

V. Kondrotu, jo fotografijų 

paroda.  

Lapkričio 

26 d. 

  Paroda „Lietuvos kariuomenė. 

Seniau ir dabar“. 

Nuo 

lapkričio  

19 d. iki 

gruodžio  

18 d. 

  Popietė, skirta Knygų Kalėdoms. Gruodžio 

28 d. 

Bendruomenės narių tautodailės ir meno darbų parodos. 2020 m. 

Gavus finansavimą projektams – papildomos veiklos. 2020 m. 

 

Bijūnų filialas 
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Tema Data Tema Data 

Edukacinis užsiėmimas 

„Piešimas ant sniego ir 

plėvelės“. 

Sausio  

24 d. 

 

Pažintinė ekskursija po Bijūnų 

piliakalnius su Istoriku D. 

Jurgelevičiumi. 

Gegužės  

15 d. 



Paroda „Tautodailės metai“. Nuo 

vasario  

4 d. iki 

vasario  

18 d. 

Spektakliukas 

Tarptautinė vaikų ginimo diena. 

Birželio 2 d. 

Knygos „Ulfas ir stebuklinga 

lazda“ pristatymas su 

autoriumi Virgiu Šidlausku. 

 

Kovo  

24 d. 

Iššūkis „Įdomiausia knyga, 

perskaityta vasarą“ ir piešinių 

paroda su įdomiausiu personažu. 

Nuo liepos 

1d. 

iki 

rugpjūčio 

31d. 

Tarptautinė vaikų knygos 

diena. 

Balandžio 

2 d. 

Paroda „Pauliaus Širvio 100-osios 

gimimo metinės“. 

Nuo 

rugpjūčio 

12 d. iki 

rugpjūčio 

25 d. 

Edukacinis užsiėmimas 

„Velykų belaukiant“. 

Balandžio 

9 d. 

  

III KETVIRTIS IV KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Susitikimas su autore Igne 

Zarambaite. 

Rugsėjo 

20 d. 

Garsinis skaitymas „Auštant“.  

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. 

 

Lapkričio  

6 d. 

Paroda „Lietuvos steigiamojo 

seimo 100-metis“. 

Nuo spalio 

6 d. iki  

iki spalio 

20 d. 

Edukacinis užsiėmimas 

„Adventinis Vainikas“. 

Gruodžio  

1 d. 

Profesijų pažinimo popietė 

mokiniams. 

Spalio  

16 d. 

Piešinių paroda „Kalėdaičiai“. Nuo 

gruodžio  

15 d. iki 

gruodžio 

31d. 

 

 

Bražuolės filialas 

I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Literatūros paroda 

suaugusiems „Mūsų 

Baranauskas“, skirta 185-

sioms A. Baranausko gimimo 

metinėms paminėti. 

Nuo sausio 

2 d. iki 

sausio  

31 d. 

Literatūros paroda „Gražiausios 

Anderseno pasakos“, skirta 215-

sioms H. K. Anderseno gimimo 

metinėms paminėti.  

Nuo 

balandžio 

5 d. 

iki 

balandžio 

30 d. 

Rytmetis vaikams „Paleiskime 

senuosius“. 

Sausio  

11 d. 

10 val. 

Renginys vaikams „Vėlikė eina į 

svečius“. 

Balandžio 

9 d. 

10 val. 

Literatūros paroda 

suaugusiems „Vasario 16-oji, 

nepriklausomybės metai“, 

skirta Vasario 16 d.  

Nuo 

vasario 2 d. 

iki 

Vasario  

Renginys vaikams Bibliotekų 

savaitei.  

Balandis 



27 d. 

Popietė, skirta Valentino 

dienai paminėti. 

Vasario  

14 d. 

Literatūros paroda suaugusiems 

„Yra šalis“, skirta V. Petkevičiaus 

90-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

Nuo 

gegužės  

5 d. iki  

gegužės 

30 d. 

Renginys vaikams „Iššluokime 

žiemą“, skirtas Užgavėnių 

šventei. 

Vasario  

26 d. 

 

Renginys vaikams „Aš tave 

myliu“, skirtas motinos dienai 

paminėti.  

Gegužės  

5 d. 

10 val. 

Literatūros paroda 

suaugusiems „Gerumas tas 

gerumas“, skirta 90-osioms 

Just. Marcinkevičiaus gimimo 

metinėms paminėti. 

Nuo kovo 

1 d. iki 

kovo 31 d. 

Garsinis skaitymas vaikams. Gegužės 

21 d. 

Literatūros paroda 

suaugusiems „Kovo 11-oji, 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 30-metis“, skirta 

Kovo 11 d. paminėti.  

Nuo kovo 

1 d. iki 

kovo 31 d. 

Renginys vaikams „Aš tave myliu 

tėti“, skirtas tėvo dienai paminėti.  

Birželio 4 

d. 

Edukacinis renginys skirtas 

knygnešio dienai. 

Kovo 16 d. Teminė paroda, skirta tarptautinei 

vaikų gynimo ir tarptautinei be 

agresijos prieš vaikus dienai 

paminėti. 

Nuo 

birželio  

1 d. iki  

birželio  

31 d. 

  Literatūros paroda „Realizmo 

atstovė Žemaitė“, skirta 175-

osioms Žemaitės gimimo 

metinėms paminėti. 

Nuo 

birželio  

1 d. iki 

birželio  

31 d. 

III KETVIRTIS IV KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Literatūros paroda 

suaugusiems, skirta Europos 

dienai paminėti. 

Nuo 

rugpjūčio  

4 d. iki  

rugpjūčio 

29 d.    

Teminė paroda suaugusiems 

„Mūsų pagrindinis įstatymas“, 

skirta Konstitucijos dienai 

paminėti.  

Nuo spalio 

2 d. iki 

spalio  

31 d. 

Renginys vaikams „Aitvarų 

šventė“, skirtas vasarai 

išlydėti. 

Rugpjūčio 

28 d. 

10 val. 

Teminė paroda „Rudens 

darbeliai“. 

Nuo spalio 

2 d. iki 

spalio  

31 d. 

Literatūros paroda vaikams, 

skirta Mokslo ir žinių dienai. 

Nuo 

rugsėjo  

1 d. iki  

rugsėjo  

30 d. 

Renginys vaikams „Helovino 

šmėklos“. 

Spalio  

30 d. 

Literatūros paroda 

suaugusiems „Geriu žalia 

tylą“, skirta 100-osioms P. 

Širvio gimimo metinėms 

paminėti.  

Nuo 

rugsėjo  

1 d. iki 

rugsėjo  

30 d. 

Renginys vaikams Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitei. 

Lapkritis 

Renginys vaikams „Budrus Rugsėjo  Knygų paroda suaugusiems „R. Nuo 



kelyje“. 16 d.  

10 val. 

Gavelis prozininkas, dramaturgas, 

publicistas“, skirta 70-osioms R. 

Gavelio gimimo metinėms 

paminėti. 

lapkričio  

3 d. iki  

lapkričio 

28 d. 

  Literatūros paroda vaikams 

„Žiemos šventės atidunda“. 

Nuo 

gruodžio  

1 d. iki 

gruodžio 

31 d. 

  Renginys vaikams „Žiemos 

karpiniai“. 

Gruodžio 

3 d. 

  Rytmetis vaikams „Iškratykim 

negatyvą“, skirtas blogų minčių 

atsikratymo dienai paminėti.  

Gruodžio  

29 d. 

 

Čižiūnų filialas 

 

I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Popietė „Sausio 13-oji Laisvės 

gynėjų diena“. 

Sausis Renginiai Tarptautinei vaikų 

knygos dienai 

Balandžio 

1–30 d. 

Literatūros paroda „Vasario 

16-oji Lietuvos Valstybės 

atkūrimo diena“. 

Nuo vasario 

4 d. iki 

vasario     

29 d. 

Dalyvavimas 20-ojoje 

Nacionalinėje Lietuvos 

bibliotekų savaitėje. 

Balandis 

Popietė (skaitymai) „Čižiūnų 

kryžkelėse“ pagal A. Baltrūną.  

Kovo 19 d. Literatūros paroda „Rašytojas 

Vytautas Petkevičius“ (rašytojo 

90-mečiui). 

Nuo 

gegužės 

15 d. iki 

gegužės 

30 d. 

Literatūros paroda „Lietuva –

vardas vienas pasauly“, skirta 

paminėti Lietuvos vardo 

dieną. 

Nuo kovo  

7 d. iki 

kovo 28 d. 

Europos Dienos minėjimas. Gegužė 

Literatūros paroda, skirta 

Žemės dienai.   

Nuo kovo  

7 d. iki 

kovo 28 d. 

Vasaros skaitymai mažiesiems 

skaitytojams ir senjorams.  

Birželis 

Rugpjūtis 

III KETVIRTIS IV KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Popietė „Vasaros kalendorinės Rugpjūtis Pasaulinės gyvūnijos dienos Spalis 



šventės“. paminėjimas. 

paroda, skirtas poeto Pauliaus 

Širvio 100-mečiui paminėti. 

 

Nuo rugsėjo 

1 d. iki 

rugsėjo    

30 d. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės 

paminėjimas. 

Lapkritis 

  Popietė „Kalėdų belaukiant“. Gruodis 

 

Dusmenų filialo 

 

I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Literatūros paroda „1991 

sausio 13“.  

Nuo sausio 

11 d. iki 

sausio 18 d. 

„Aš myliu knygeles“ – popietė 

vaikams, skirta vaikiškos 

knygos dienai paminėti. 

Balandžio 

3 d. 

Popietė „Sausio tragedijos 

aidai“.  

Sausio 11 d. „Margos Velykos“ – vaikų 

piešinių paroda. 

Nuo 

balandžio 

10 d. iki 

balandžio 

30 d. 

Bibliografinė apžvalga, skirta 

nusipelniusio meno veikėjo 

Pauliaus Galaunės 130-

mečiui.  

Sausio 21–

28 d. 

Bibliografinė apžvalga skirta 

Jonui Biliūnui ir jo kūrybai.  

Balandžio 

11 d. 

Informacinė literatūrinė 

paroda vaikams „Žiūrėk. 

Galvok. Pažink“. 

Nuo vasario 

12 d. iki 

vasario 28 d. 

Susitikimas su literatūrinės 

kraštotyros pradininku 

Benjaminu Kondratu. 

Balandžio 

25 d. 

Literatūros paroda, skirta 

Motiejui Valančiui – 115. 

Nuo vasario 

22 d. iki 

vasario 29 d. 

Popietė, skirta mamoms „Tu 

mano mieliausia“.  

Gegužės  

2 d. 

Literatūros paroda 

„Knygnešiams atminti“. 

Nuo kovo  

17 d. iki 

kovo 21 d. 

Editos Tamulytės Dailės 

studijos darbų paroda. 

Nuo 

gegužės  

8 d. iki 

gegužės  

31 d. 

Literatūros paroda „Petro 

Cvirkos kūryba vaikams“.  

Nuo kovo  

24 d. iki 

kovo 31 d. 

Piešinių paroda „Pasaulis vaiko 

akimis“.  

Nuo 

birželio 2 d. 

iki birželio 

16 d.  

Popietė, skirta Petrui Cvirkai 

– 111. 

Kovo 27 d. Knygos aptarimas su 

suaugusiais. 

Birželio  

17 d. 

  Susitikimas su rašytojais 

kraštiečiais. 

Birželio  

27 d. 

III KETVIRTIS IV KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Literatūros paroda, skirta 

lietuvių poetams, rašantiems 

vaikams. 

Nuo liepos 

2 d. iki 

liepos 18 d. 

Nuotraukų paroda „Ruduo 

fotografo akimis“. 

Nuo spalio 

3 d. iki 

spalio 31 d. 



 

Popietė „Vasariški 

paskaitymai“.  

 

 

Liepos  

10 d. 

Susitikimas su „Dzūkų 

kalendoriaus“ sudarytoju J. 

Žitkausku. 

Spalio 24 d. 

Literatūros paroda, skirta 

Laurynui Ivinskiui – 210. 

Nuo 

rugpjūčio 

15 d. iki 

rugpjūčio 

22 d. 

Šiaurės šalių savaitė „Garsiniai 

skaitymai“. 

Lapkričio 

21 d. 

Popietė vaikams „Metai sukasi 

ratu, į mokyklą vėl einu“.  

Rugsėjo  

1 d. 

Edukacinis užsiėmimas su 

Aukštadvario gimnazijos 

jaunaisiais miškininkais. 

Lapkritis  

Popietė „Ką gydo žolelės?“.  Rugsėjo  

5 d. 

Literatūros paroda Jonui 

Jablonskiui – 160. 

Nuo 

gruodžio  

22 d. iki 

gruodžio 

31d.  

Literatūros paroda „Pauliui 

Širviui – 100“. 

Nuo 

rugsėjo 6 d. 

iki rugsėjo 

30 d. 

Popietė vaikams „Mano 

Kalėdos“.  

Gruodžio 

27 d. 

 

 

Grendavės filialas 

 

I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Literatūrinė popietė „Laisvės 

gynėjų diena“, skirta Sausio 13-

sios įvykiams atminti. 

Sausio  

11 d.  

16 val.  

Populiariausių knygų paroda, 

skirta paminėti Tarptautinę 

vaikų knygos dieną. „Knygos 

kelias į vaiko širdį“, skirta 

Nacionalinei bibliotekų savaitei. 

Nuo 

balandžio 

3 d. iki 

balandžio 

10 d. 

„A.Baranauską menant“ – 

rašytojo kūrybos paroda, skirta 

jo 185-sioms gimimo metinėms. 

Nuo 

sausio  

17 d. iki 

sausio  

31 d.  

Šventinė popietė „Tik tau 

vienai“, skirta Motinos dienai 

paminėti. 

Gegužės  

2 d.  

16 val. 

Spaudinių paroda, skirta 

Lietuvos atkūrimo dienai 

paminėti. 

Nuo 

vasario  

15 d. iki 

vasario  

22 d.  

Piešinių paroda „Piešiu tave, 

mamyte“, skirta Motinos dienai 

paminėti. 

Nuo 

gegužės  

2 d. iki 

gegužės  

17 d. 

Viktorina vaikams „Žemė – 

žmonių planeta“, skirta 

Pasaulinei Žemės dienai. 

 ,  

 

Kovo  

20 d.  

16 val. 

Istorinė popietė „Tremties 

keliais“, skirta Vilties ir Gedulo 

dienai – masinio gyventojų 

trėmimo į Sibirą 79-ių metų 

sukakčiai. 

Birželio  

13 d.  

12.30 val. 

„J. Marcinkevičiaus knygų 

puslapius bevartant“. 

Kūrybos paroda, skirta rašytojo 

Nuo kovo 

10 d. iki 

kovo 30 d. 

Literatūrinė popietė „J. Žemaitei 

atminti“, skirta rašytojos 175-

sioms gimimo metinėms. 

Birželio 

4 d.  

16.30 val. 



90-sioms gimimo 

metinėms pažymėti.  

 

 

III KETVIRTIS  IV KETVIRTIS  

Tema Data Tema Data 

Vaikų piešinių paroda „Saulėtais 

vasaros takais“, skirta 

vasaros prisiminimams. 

Nuo 

rugpjūčio 

14 d. iki 

rugpjūčio 

28 d. 

Teminė popietė „Knyga 

mokytojo rankose“, skirta 

mokytojų dienai. 

Spalio 2 d. 

16 val. 

Popietė „Skambutis vėl pašaukė 

prie knygų“, skirta mokslo metų 

pradžiai. 

 

Rugsėjo  

1 d.  

16.15 val. 

 

Literatūrinė popietė „Skaitome 

drauge“, skirta Šiaurės 

bibliotekų savaitei. 

Lapkričio 

7 d.  

15.30 val. 

P. Širvio kūrybos paroda 

„Beržai, baltieji broliai“, skirta 

rašytojo 100-sioms gimimo 

metinėms. 

Nuo 

rugsėjo  

5 d. iki 

rugsėjo  

30 d. 

Edukacinė popietė „Advento 

sulaukus“. 

Lapkričio 

28 d.  

16 val.  

  Vaikų piešinių paroda „Žiema 

dabina laukus“. 

Nuo 

gruodžio  

5 d. iki 

gruodžio 

30 d. 

  Popietė „Kalėdinė knyga“, skirta 

Knygų Kalėdoms. 

Gruodžio 

19 d.  

16 val. 

 

 

 

 

 

 

Onuškio filialas 

 

I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Piešinių paroda „Žiema, 

žiema...“ 

Nuo sausio 

2 d. iki  

sausio  

31 d. 

Popietė „Linksmos pasakos“, 

skirta tarptautinei vaikiškai 

knygai. 

Balandžio 

16 d. 

Edukacinė popietė „Draugystė“, 

skirta vaikams, draugystės 

apyrankių gaminimas. 

Sausio  

24 d. 

Literatūros paroda „Skaityk ir 

rekomenduok“. 

Nuo 

balandžio 

3 d. iki  

balandžio 

30 d. 

Paroda „Užgavėnių papročiai“. Nuo 

vasario  

Nuotraukų paroda „Žvilgsnis 

pro langą“. 

Nuo 

gegužės  



4 d. iki 

vasario  

29 d. 

5 d. iki 

gegužės  

31 d. 

Edukacinis užsiėmimas vaikams 

„Užgavėnių kaukės“. 

Vasario  

25 d. 

Popietė „Tau Mamyte“, skirta 

atvirukų gamybai. 

Balandžio 

30 d. 

„Knygnešiai Lietuvoje“ – 

edukacinė popietė. 

Kovo 16 d. 

 

Garsinis skaitymas Tėvo dienai. Birželio  

5 d. 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena. 

Kovo 11 d. „Joninių laužai“ – bendras 

renginys su bendruomene. 

Birželio  

23 d. 

 

III KETVIRTIS IV KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Mindaugo karūnavimo diena. Liepos 6 d. 

 

Paroda „Unesco kultūrinis 

paveldas Lietuvoje“.  

Nuo 

spalio 1 d. 

iki spalio 

31 d. 

Paroda ir edukacija „Gamtos 

dovanos“, skirta 100-osioms E. 

Šinkūnaitės gimimo metinėms.  

Rugpjūčio 

15 d. 

Garsinis skaitymas, skirtas 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitei. 

Lapkričio 

12 d. 

Paroda tautodailės metams 

„Onuškio krašto 

tautodailininkai“. 

Nuo 

rugpjūčio  

1 d. iki 

rugpjūčio 

31 d. 

 

Piešinių paroda „Kalėdos“. Nuo 

gruodžio 

1 d. iki 

gruodžio  

31 d. 

Popietė „Mokslo ir žinių diena“.  Rugsėjo  

1 d. 

 

  

 

Paluknio filialas 

 

I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Tautodailės metams skirta 

paroda „Snaigė mano lange“ – 

tautodailininkės R. 

Kozubovskajos darbai. 

Nuo 

sausio 1 d. 

iki vasario 

9 d.   

Karikatūristo Rimanto Dovydėno 

darbų paroda „Juokų arba melagių 

diena“.  

Nuo 

balandžio 

1 d. iki 

gegužės  

2 d.  

Popietė „Antano Baranausko 

kūryba“, 

skirta A. Baranausko 185-

osioms gimimo metinės 

paminėti. 

Sausio  

17 d. 

Popietiniai skaitiniai „Užburiantis 

knygos pasaulis“, skirti 

Tarptautinei vaikų knygos dienai. 

Balandžio 

2 d. 

Popietė vaikams „Kačiukų 

abėcėlė“, skirta A. Karosaitės 

75-oms gimimo metinėms 

paminėti. 

Sausio  

18 d.  

„Lietuvos seimui – 100“. 

Išvyka į seimą. 

Išrinktas Lietuvos Respublikos 

Steigiamasis Seimas – pirmasis 

moderniųjų laikų Lietuvos 

parlamentas (1920 04 14–15).  

Balandžio 

14–17d.  



„Metų knygos rinkimai 2019“ 

Literatūros popietė, skirta Metų 

knygos rinkimams.                         

Sausio  

31 d.  

Nacionalinė bibliotekų savaitė: 

Akcija „Aklas pasimatymas su 

knyga“ ir kt.  

 

Balandžio 

20–26 d.  

„Jonas Lankutis vaikams“ – 

popietiniai skaitiniai, skirti 

literatūrologo 95-oms 

gimimo metinėms paminėti. 
 

Vasario  

7 d.  

Literatūrinė paroda „Jurgiui 

Savickui – 130“.  

 

Nuo 

gegužės  

1 d. iki 

gegužės 

30 d. 

Literatūrinė paroda „Apie poetą 

Algimantą Baltakį“ skirta 

gimimo 90-mečiui paminėti. 

 

Nuo 

vasario  

1 d. iki 

vasario  

29 d. 

Virtualios parodos „Lietuvos 

valstybės gimimas“ peržiūra ir 

aptarimas. 

Gegužės 

13 d. 

„Savame rate“ – susibūrimas 

skirtas Užgavėnių tradicijoms 

prisiminti. 

Vasario  

25 d.  

„Valstybinis Vilniaus Gaono žydų 

muziejus“ – ekskursija, skirta 

geriau pažinti žydų gyvenimą ir 

paminėti tarptautinė muziejų 

dieną. 

Gegužės 

19 d. 

„Sukurti knygą“ 

Susitikimas su rašytoju, skirta 

Tarptautinei rašytojų dienai 

paminėti. 

Kovo 3 d.  „Mes tai pasaulio vainikas“ – 

skirta Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai. 

Birželio  

2 d.  

 

 

Popietė „Jos vardas – Lietuva“, 

skirta Lietuvos vardo dienos ir 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti. 

Sukanka 30 metų, kai atkurta 

(1990) Lietuvos respublikos 

nepriklausomybė. 

  

Kovo  

10 d.  

Edukacinis užsiėmimas 

„Renkamės vasaros skaitinius“. 

 

Birželio  

3 d. 

 

Literatūrinė paroda „Palieku 

vaikams“, skirta 

Justino Marcinkevičiaus 90-

osioms gimimo metinės 

paminėti. 

Nuo kovo 

3 d. iki 

kovo 28 d. 

 

Literatūrinė paroda „ŽEMAITĖ“ 

(Julija Beniuševičiūtė-

Žymantienė), skirta 175-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

Nuo 

birželio  

2 d. iki 

liepos 4 d.   

Popietė „Knyga visiems ir 

kiekvienam“, skirta knygnešio 

dienai. 

Kovo  

17 d.  

„Antuanui de Sent Egziuperiui – 

prancūzų rašytojui – 120“.  

Filmo „Mažasis princas“ peržiūra. 

Birželio 

19 d.  

Piešinių paroda „Žemė visų 

namai“, skirta žemės dienai 

paminėti.  

Nuo kovo 

3 d. iki 

kovo 28 d. 

  

III ketvirtis IV ketvirtis 

Tema Data Tema Data 

Viktorina „Žalgirio mūšiui – 

600“. 

 

Liepos  

15 d.  

Akcija „Aplankyk ir nunešk“, 

skirta Tarptautinei pagyvenusių 

žmonių dienai. 

Spalio 1 d.  

„Ką byloja istorijos šaltiniai“ 

Literatūrinė paroda, skirta 

Žygimantui Augustui – Lietuvos 

didžiajam kunigaikščiui, 

Nuo 

rugpjūčio 

1 d. iki 

rugsėjo  

Popietė „Mano gyvūnas“, skirta 

Pasaulinei gyvūnijos dienai. 

 

Spalio 3 d.   



Lenkijos karaliui – 500 m.  6 d.  

Garsinio skaitymo valandėlė 

vaikams „Dalinamės vasaros 

skaitiniais“. 

 

Rugpjūčio 

8 d. 

 

Literatūrinė paroda „Birutei 

Baltrušaitytei – 80“, skirta 

rašytojos, literatūrologės, 

habilituotos humanitarinių mokslų 

daktarės 80-mečiui. 

 

Nuo spalio 

3 d. iki 

lapkričio  

3 d.  

„Baltijos kelias – 650 km.“ 

Popietė skirta Juodojo kaspino ir 

Baltijos kelio dienai paminėti. 

Stalo žaidimų popietė vaikams. 

 

Rugpjūčio 

22 d. 

Viktorina „Ką aš žinau apie 

konstituciją“. 

 

Spalio  

23 d. 

Popietiniai skaitiniai „Laiškas 

ant šalpusnio lapo“, skirti 

rašytojo Algirdo Pociaus 90-

mečiui paminėti. 

Rugpjūčio 

29 d. 

 

Šiaurės bibliotekų savaitės 

renginiai. 

Lapkričio 

9 - 14 d. 

Literatūrinė paroda „Lietuvių 

poezijos balsai“, skirta poeto 

Pauliaus Širvio 100-mečio 

jubiliejui paminėti.  

 

Nuo 

rugsėjo  

5 d. iki 

spalio 6 d.  

Popietė „Pasaulinė sveikinimosi 

diena“. 

 

Lapkričio 

21 d. 

„Nuskriausti, bet nepamiršti“  

Išvyka į muziejų Lietuvos žydų 

genocido atminimo dienai 

paminėti. 

Rugsėjo 

23 d.  

„Kalėdų stebuklo belaukiant“ 

Edukaciniai užsiėmimai. 

Gruodžio 

8-20 d. 

  Šventinė vakaronė bibliotekoje 

„Kalėdinės eglutės šypsenėlės“. 

 

Gruodžio 

21 d.  

 

 

 

 

 

 

 

Rykantų filialas 

 

I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Teminė paroda „Žiurkės metai“.   Nuo sausio 

3 d. 

iki sausio 

31 d. 

 

Teminė paroda „Pasaulio 

paveldas Lietuvoje“, skirta 

UNESCO Pasaulio paveldo 

Lietuvoje metams paminėti. 

Nuo 

balandžio  

1 d. iki 

balandžio 

30 d. 

Garsinių skaitymų ciklas „Kartu 

skaityti smagiau“, skirtas akcijai 

„Metų knygos rinkimai 2019“. 

Sausis  

(4 k. per 

mėn.) 

Popietė „Lietuvos vertybės 

įrašytos į UNESCO Pasaulio 

paveldo Lietuvoje sąrašą“, skirta 

Nacionalinei bibliotekų savaitei 

bei UNESCO Pasaulio paveldo 

Balandis 

 



Lietuvoje metams paminėti.  

Darbelių paroda „Trispalvė 

Lietuvai“, skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

Nuo 

vasario  

15 d. iki 

vasario  

22 d. 

Renginys „Velykų džiaugsmai“, 

skirtas Šv. Velykoms. 

Balandžio 

14 d. 

 

Akcija-kūrybinės dirbtuvės 

„Laivelių trispalvė“, skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti.  

 

Vasario 

11–15 d. 

 

Teminė paroda „Žydų likimas 

antrojo pasaulinio karo metais“, 

skirta Lietuvos žydų istorijos 

metams paminėti. 

Nuo 

gegužės  

1 d. iki 

gegužės 

30 d. 

Popietė „Elektroninė knyga ir 

skaitytuvas“, skirta skaitmeninei 

savaitei paminėti. 

Vasaris  Popietė „Žydų likimas“, skirta 

Holokausto aukų pagerbimo 

dienai bei Lietuvos žydų istorijos 

metams paminėti. 

 

Gegužė 

Kūrybinės dirbtuvės „Gėlės 

Lietuvai“, skirtos Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti.  

Kovo 5 d. 

 

Teminė paroda „Mes mylime 

Trakus“, skirta „Trakų vasara 

2020“. 

Nuo 

birželio 2 d. 

iki birželio  

28 d. 

Popietė vaikams „Poezija – tai 

sielos kalba“, skirta Pasaulinei 

poezijos dienai.  

 

Kovas  Popietė vaikams „Mūsų gimtinė“. 

M. Baranauskienės (trakietės) 

apysakos „Senosios Trakų pilies 

paslaptys“ pristatymas ir 

aptarimas – skirta Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai bei „Trakų 

vasara 2020“. 

Birželio  

1 d. 

Popietė vaikams „Žemė- žmonių 

planeta“. R. Lietuvninkienės 

knygos „Gulbės kelionė po 

Trakų žemę“ pristatymas, skirtas 

Pasaulinei žemės dienai.  

Kovas  Popietė vaikams „Pasmerktieji“. 

J. Vilės knygos „Sibiro Haiku“ 

pristatymas, skirtas Gedulo ir 

vilties dienai atminti.  

Birželio  

13 d. 

III KETVIRTIS IV KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Vasaros skaitymai „Vasara su 

knyga“. 

Liepa  

(4 k. per 

mėn.) 

Teminė paroda „Kaip mėgautis 

gyvenimu būnant senjoru“, skirta 

Tarptautinei senjorų dienai. 

Nuo spalio 

1 d. iki 

spalio 31 d. 

Kūrybinės dirbtuvės „Istoriniai 

odiniai kapšeliai – pasisiūk 

pats“, skirtos Lietuvos Karaliaus 

Mindaugo karūnavimo dienai 

paminėti.  

Liepos  

4 d. 

Popietė „Biblioteka – susitikimų 

vieta“, skirta Tarptautinei senjorų 

dienai.  

Spalio 1d. 

Teminė paroda „Aš skaitau“, 

skirta Tarptautinei knygų 

mylėtojų dienai. 

Nuo 

rugpjūčio 

4 d. iki 

rugpjūčio 

31 d.  

Teminė paroda „Kepiniai švenčių 

stalui“. 

Nuo 

lapkričio  

3 d. iki 

lapkričio  

28 d. 

Popietė „Žygimanto Augusto ir 

Barboros Radvilaitės legenda“, 

Rugpjūčio 

1 d. 

Akcija „Ateik į biblioteką – 

paragauk pyrago“, skirta Pyragų 

Lapkričio 

6 d. 



skirta Lenkijos karaliaus ir 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio 

Žygimanto Augusto 500-osios 

gimimo metinėms.   

dienai paminėti. 

Teminė paroda „Aš lauksiu prie 

Vilniaus...“, skirta poeto 

Pauliaus Širvio 100-osios 

gimimo metinės paminėti.  

Nuo 

rugsėjo  

1 d. iki 

rugsėjo  

31 d. 

Renginys vaikams „Šviesos ir 

žodžio šventė“, skirtas Šiaurės 

šalių bibliotekų savaitei paminėti. 

Lapkritis 

Popietė „Susipažinkime – aš esu 

biblioteka“ – darželinukų 

supažindinimas su biblioteka. 

Rugsėjis  Paroda „Seni sveikinimų 

atvirkai“, skirta Šv. Kalėdoms. 

Nuo 

gruodžio  

1 d. iki 

gruodžio  

31 d. 

  Popietė „Vakaras su knyga 

rankose“, skirta akcijai „Knygų 

Kalėdos“.  

Gruodis 

 

Senųjų Trakų filialas 

 

I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

„Visada mūsų širdyje“ – paroda, 

skirta Laisvės Gynėjų dienai. 

Nuo 

sausio  

1 d. iki 

sausio  

15 d. 

Popietė „Mano mylimiausia 

knyga“, skirta Tarptautinei vaikų 

dienai. 

Balandžio 

2 d. 

Literatūros paroda, skirta 

Antanui Baranauskui – 185 m.  

Nuo 

sausio  

16 d. iki 

sausio  

31 d. 

Edukacinis užsiėmimas „Velykų 

kiaušinis“. 

Balandžio 

9 d. 

Popietė „Trakų krašto istorija“, 

skirta „Trakai – 2020 Lietuvos 

kultūros sostinė“. 

Sausio  

28 d. 

Anekdotų, juokingų vaizdų 

stendas „Juokas – prailgina 

gyvenimą“.  

Nuo 

balandžio  

1 d. iki 

balandžio 

30 d. 

  Susitikimas su tautodailininke 

Dalia Ališauskiene. 

Balandžio 

23 d. 

Literatūros paroda, skirta Santos 

Montefior 50-osioms gimimo 

metinėms.  

Nuo 

vasario  

1 d. iki 

vasario  

29 d. 

Edukacinis užsiėmimas „Saulės 

spindulėlis“ – atvirukų gamyba 

mamos dienai. 

Balandžio 

30 d. 

Eilėraščių konkursas, skirtas 

poezijos dienai. 

Kovo 2 d. Bibliografinė apžvalga „Vytauto 

Petkevičiaus 90-osios gimimo 

metinės“.   

Gegužės  

15 d. 

Bibliografinė apžvalga „Justino 

Marcinkevičiaus 90-osios 

Kovo  

10 d. 

Literatūros paroda „Prie atvertos 

langinės“, skirta Žemaitės 175-

Nuo 

gegužės  



gimimo metinės“. osioms gimimo metinėms 

paminėti.  

1 d. iki 

gegužės  

31 d.  

Popietė „Tėvų ir brolių takais“, 

skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 30-

mečiui. 

Kovo  

13 d. 

Edukacinis užsiėmimas 

„Vaikystės svajonė“ – burbulų 

šou. 

Birželio  

1 d. 

Popietė „Žemės diena“ Kovo  

20 d. 

Literatūros paroda, skirta Gedulo 

ir vilties dienai.  

Nuo 

birželio  

1 d. iki 

birželio  

30 d. 

III KETVIRTIS IV KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

„Sugiedokime giesmę Lietuvai“ 

– skirta Valstybės dienai. 

Liepos  

6 d.  

Edukacinis užsiėmimas „Mano 

rudens derlius“ – iš daržovių 

gaminsime darbelius. 

Spalio 8 d. 

Garsiniai „Mažojo Princo“ 

skaitymai, skirti Antoine de 

Saint-Exupery 120-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

Liepos  

13 d. 

Popietė „Su Kake Make 

linksmiau“, skirta knygos 10-

mečiui. 

Spalio  

16 d. 

Paroda „Mano geriausia knyga“ 

– skaitytojų geriausiai įvertintos 

knygos. 

Nuo 

rugpjūčio 

1 d. iki 

rugpjūčio 

30 d. 

Popietė „Lietuvos Steigiamajam 

seimui – 100“. 

Spalio  

20 d. 

„Atverk bibliotekos duris“ – 1-2 

klasės pažintis su bibliotekos 

taisyklėmis. 

Rugsėjo  

8 d. 

Popietė „Lietuva – tai MES“ – 

žaidimas apie Lietuvą.  

Spalio  

26 d. 

Popietė „Europos kalbų diena“ – 

viktorina. 

Rugsėjo 

25 d. 

Literatūros paroda, skirta Marko 

Tveno 185-osioms gimimo 

metinėms paminėti.  

Nuo 

lapkričio 

1d. iki 

lapkričio 

30 d. 

„Senieji Trakai – istorijos 

verpetuose“ – nuotraukų paroda, 

skirta Turizmo dienai paminėti. 

Nuo 

rugsėjo  

1 d. iki 

rugsėjo  

30 d. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitei 

skirti renginiai. 

Lapkričio 

16 d. 

  Edukacinis užsiėmimas 

„Pasigamink žaisliuką“.  

Gruodžio  

3 d. 

 

Šklėrių filialas 

 

I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Literatūros paroda, skirta A. 

Baranausko 180-mečiui. 

Nuo sausio 

2 d. iki 

sausio 31 d. 

Bibliografinė H. K. Anderseno 

(215 m.) apžvalga, skirta 

Tarptautinei vaikų knygos 

dienai.                                  

Balandžio  

2 d. 



Literatūros paroda, skirta 

Lietuvos Valstybės atkūrimo 

dienai. 

Nuo 

vasario 1 d. 

iki vasario 

29 d. 

Nacionalinė bibliotekų savaitė. Balandžio 

20–25 d. 

Literatūros paroda, skirta 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai. 

Nuo kovo  

3 d. iki 

kovo 31 d. 

Velykinių karpinių paroda, 

skirta Tautodailės metams.    

Nuo 

balandžio  

1 d. iki 

balandžio  

30 d. 

Literatūros paroda, skirta 

Knygnešio dienai. 

Nuo kovo  

3 d. iki 

kovo 31 d. 

Stendas Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai. 
Nuo 

gegužės 1 d. 

iki gegužės  

30 d. 

Bibliografinė apžvalga, skirta 

Just. Marcinkevičiaus 90-

mečiui. 

Kovo 10 d. Literatūros paroda „R. Šerelytei 

– 50“. 

Nuo 

gegužės 1 d. 

iki gegužės  

30 d. 

  Literatūros paroda, skirta 

Gedulo ir vilties dienai. 

Nuo 

birželio 2 d. 

iki birželio 

30 d. 

III KETVIRTIS IV KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Edukacinis užsiėmimas, skirtas 

vasarai palydėti.  

Rugpjūčio 

22 d. 

Literatūros paroda „S. 

Jeseninas – 125“ 

Nuo spalio 

1 d. iki 

spalio 31 d. 

Literatūros paroda, skirta M. K. 

Čiurlionio 145-mečiui. 

Nuo 

rugsėjo 1 d. 

iki rugsėjo 

30 d. 

Šiaurės šalių literatūros savaitė. Lapkritis 

  Edukacinis užsiėmimas, skirtas 

Kalėdoms. 

Gruodžio  

5 d.  

  Akcija „Knygų Kalėdos“         Gruodis  

 

 

 

 

Šventininkų filialas 

 

I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Literatūros paroda 

„Stebuklingas knygų medis“. 

Nuo sausio 

4 d. iki 

sausio  

11 d. 

Literatūrinė paroda „Lietuviška  

pasaka gyva“, skirta 

Tarptautinei vaikų knygos 

dienai.  

Nuo 

balandžio  

1 d. iki 

balandžio 

18 d. 

Praktiniai užsiėmimai su vaikais 

„Gydome sergančias knygeles“. 

 

Sausio  

24 d.  

Edukacinis užsiėmimas „Pažink 

savo Kaimą“, skirtas 

Tarptautinei vaikų knygos 

Balandžio 

10 d. 



dienai. 

 

Popietė „Mylėkime ir būkime 

mylimi“, skirta Valentino 

dienai. 

 

Vasario  

14 d.  

Spaudinių paroda „Ką norėčiau 

sužinoti apie Velykas?“. 

Nuo 

balandžio  

1 d. iki 

balandžio 

30 d.  

Užgavėnių persirengėlių eitynės 

„Varom žiema iš kiemo“.  

 

Kovo 7 d. Vaikų piešinių paroda „Mano 

Velykinis margutis“. 

Nuo 

balandžio 

24 d. iki 

balandžio 

30 d. 

Paroda „Jei prakalbėtų daug 

pasakytų“, skirta knygnešio 

dienai. 

 

Nuo kovo 

16 d. iki 

balandžio  

2 d. 

Vakaronė Motinos dienai 

„Sveikiname su Mamos diena“. 

 

 

Gegužės  

2 d.  

  Popietė „Kiekvieną vasaros 

dienelę po mažą knygelę“ – 

išsirink knygą vasaros 

skaitymui. 

 

 

Birželio 1 d. 

III KETVIRTIS IV KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Piešinių paroda 

Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai  

„Spalvota Vaikystė“. 

 

Nuo 

birželio  

15 d. iki 

birželio  

30 d. 

Spaudinių ir fotografijų paroda 

Tarptautinei pagyvenusių 

žmonių dienai „Kaip gera 

prisiminti...“. 

 

Nuo spalio 

2 d. iki 

spalio 31 d. 

Spaudinių paroda „Tai – visų 

pirmoji“ mokslo ir žinių dienai.  

 

Nuo 

rugsėjo  

2 d. iki 

rugsėjo  

12 d. 

Edukacinis užsiėmimas 

„Spalvotos  

rudeninės dekoracijos“. 

 

Spalio 23 d. 

Vaikų piešinių paroda „Vasaros 

prisiminimai“. 

Nuo 

rugsėjo  

12 d. iki 

rugsėjo  

25 d. 

„Šiaurės šalių literatūros savaitė 

2020“. Šiaurės šalių  

rašytojų kūrinių garsiniai 

skaitymai vaikams.   

 

Lapkričio 

13 d. 

  Edukacinė popietė „Nupink 

advento vainiką“. 

Lapkričio 

30 d. 

  Knygų Kalėdos Gruodžio  

1 d. 

  Adventinė popietė „Prie balto 

Kūčių stalo“. 

 

Gruodžio 

22 d. 

 

Tiltų filialas 

 



I KETVIRTIS II KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Literatūros paroda, skirta Laisvės 

gynėjų dienai. 

Nuo 

sausio     

3 d. iki 

sausio   

31 d. 

Literatūros paroda „Lietuvos 

Steigiamasis Seimas“, skirta 

Lietuvos Steigiamojo Seimo 

šimtmečio metams. 

Nuo 

balandžio   

2 d. iki 

balandžio 

30 d. 

Literatūros paroda, skirta Almos 

Karosaitės 75-osioms gimimo 

metinėms.  

Nuo 

sausio     

4 d. iki 

sausio   

31 d. 

Literatūros paroda „Riedėkit, 

margučiai“, skirta Velykų 

šventei. 

Nuo 

balandžio   

3 d. iki 

balandžio 

20 d. 

Literatūros paroda, skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai. 

Nuo 

vasario    

1 d. iki 

vasario  

29 d. 

Spaudinių parodą  ,,Iš Trakų 

viešosios bibliotekos fondų“ 

Nuo 

balandžio   

2 d. iki 

balandžio 

29 d. 

Bibliografinė apžvalga, skirta 

Emilijos Liegutės 90-osioms 

gimimo metinėms. 

Vasario 

22 d. 

  

Popietė, skirta Lietuvos 

bibliotekų savaitei. 

Balandžio 

27 d. 

Literatūros paroda, skirta 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai. 

Nuo kovo 

3 d. iki 

kovo     

31 d. 

Literatūros paroda „UNESCO 

pasaulio paveldas Lietuvoje“. 

Nuo 

gegužės 2 d. 

iki gegužės    

30 d. 

Literatūros paroda, skirta poeto 

Justino Marcinkevičiaus 90-

osioms gimimo metinėms. 

Nuo kovo 

3 d. iki 

kovo     

31 d. 

Trakų viešosios bibliotekos 

teatriuko spektaklis „Asiliuko 

Mafino nuotykiai“ (aut. Jūratė 

Januškevičiūtė). 

Gegužės   

30 d. 

Viktorina „Ką žinau apie 

Lietuvą“, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo     

30-osioms metinėms. 

Kovo    

28 d. 

Literatūros paroda „Trakai – 

2020 Lietuvos kultūros sostinė“ 

Nuo 

birželio 2 d. 

iki birželio 

30 d. 

„Vasara su knyga“. „Skaitymo 

iššūkis“. 

Birželis–

Rugpjūtis 
  



„Vasara su knyga“ skaitymai. Birželio    

27 d. 

III KETVIRTIS IV KETVIRTIS 

Tema Data Tema Data 

Literatūros paroda, skirta 

Žygimanto Augusto ir Barboros 

Radvilaitės 500-osioms gimimo 

metinėms. 

Nuo 

rugpjūčio 

1 d. iki 

rugpjūčio 

29 d. 

Literatūros paroda 

„Kryždirbystės menas“, skirta 

Tautodailės metams. 

Nuo spalio 

1 d. iki 

spalio 31 d. 

Pažintinis žygis į Naujienų 

kaimo muziejų, skirtas kraštui 

pažinti. 

Rugpjūtis Literatūros paroda, skirta žurnalo 

„Genys“ pirmojo numerio 70-

mečiui. 

Nuo spalio 

1 d. iki 

spalio 31 d. 

„Vasara su knyga“ skaitymai. Rugpjūčio 

7 d. 

Literatūros paroda, skirta Ričardo 

Gavelio 70-osioms gimimo 

metinėms. 

Nuo 

lapkričio   

3 d. iki 

lapkričio 

28 d. 

Vytauto Vilkišiaus knygos 

„Laisvės kibirkštėlė“ 

pristatymas. 

Išleidus 

knygą 

Skaitymai, skirti Šiaurės šalių 

literatūros savaitei. 

Lapkričio 

14 d. 

„Vasara su knyga“ baigiamasis 

renginys. 

Rugpjūčio 

29 d. 

Literatūros paroda, skirta 

Sauliaus Šaltenio 75-osioms 

gimimo metinėms. 

Nuo 

gruodžio   

1 d. iki 

gruodžio 

31 d. 

Literatūros paroda, skirta 

Pauliaus Širvio 100-osioms 

gimimo metinėms. 

Nuo 

rugsėjo   

1 d. iki 

rugsėjo 

30 d. 

Renginys, skirtas „Knygų 

Kalėdoms“. 

Gruodžio 

14 d. 

 


