
Bibliotekos renginių planas 
 
 

Sausio 10 d.  Literatūros paroda „Laisvės knygą Lietuva rašo“, skirta Laisvės gynėjų dienai 
paminėti. 

Sausio 13 d. Stendinis pranešimas ,,Mes būsime: Lietuva 1991-01-13“, skirtas Laisvės gynėjų 
dienai paminėti. 

Sausio 17 d. ,,Antano Baranausko gyvenimas ir kūryba“, paroda, skirta 185-sioms gimimo 
metinėms. 

Vasario mėn.  ,,Vasaris – sveikos gyvensenos mėnuo“.  
Vasario 5d.  ,,Šv. Agota, duonos diena“. 
Vasario 11 d. ,, A. Miškinis – Lietuvos poetas“ paroda-stendas 115- sioms gimimo metinėms. 
Vasario 13d. ,,Ar daug žmogui reikia? – Algimantas Baltakis“,  jubiliejinis stendas – paroda 90 - 

sioms gimimo metinėms. 
Vasario 14d. ,,Vasario 16-sios Akto signatarai“ (Lietuvos valstybės atkūrimo diena). 
Vasario 26 d. ,,Aleksandras Stulginskis – antrasis Lietuvos prezidentas“, stendas 135-sioms 

gimimo metinėms. 
Vasario 27 d. . ,,Motiejus Gustaitis – gimnazijos įkūrėjas“, stendas – paroda 150 gimimo 

metinėms. 
Kovo  3-10 d. ,,Dainuoju Lietuvą...“ stendas – paroda skirta J. Marcinkevičiaus 90-sioms gimimo 

metinėms. 
Kovo 11 d. Stendas ,,Lietuvos pasirinkimas: nepriklausomybė“. 
Kovo 16 d.  Stendas – paroda Knygnešio dienai ,,Kada knygas draudė“,filmo ,,Knygnešys“ 

peržiūra. 
Kovo 20 d. ,,Kovo 20-oji – Pasaulinė Žemės diena“. 
Balandžio 2 d. Stendas-paroda Tarptautinei vaikų knygos dienai ,,Pasakos Jus padarys 

nemirtingą“. 
Balandžio 8 d. Stendas ,,7 pasaulio stebuklai“. 
Balandžio 30 d.  ,,Dionizas Poška – XIX a. lietuvių rašytojas“. 
Gegužės 1 d. Literatūrinė paroda Motinos dienai ,,Noriu nusilenkti mamai...“ 
Gegužės 7 d. Stendas Knygos dienai ,,Gegužės 7-oji Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“. 
Gegužės 17 d.  ,,Motiejus Valančius. Gyvenimo ir kūrybos kelias“, stendas 145-sioms mirties 

metinėms. 
Birželio 4 d. ,,Žemaitę atmenant“, stendas paroda 175-sioms gimimo metinėms. 
Rugsėjo 1 d. ,,Gimnazijos duris atvėrus“  Su rugsėjo pirmąja. 
Rugsėjo 15d. Jubiliejinė paroda ,,M. Katiliškis – Lietuvos išeivijos rašytojas“. 
Rugsėjo 22 d. ,,M. K. Čiurlionio palikimas“ , jubiliejinė darbų paroda. 
Rugsėjo 28 d. ,,Vilniaus įkūrėjo Gedimino diena“, stendinis pranešimas. 
Spalio 5 d. ,,Tau, Mokytojau...“ 
Spalio 23 d. ,,Valsų karalius Johanas Štrausas“ , jubiliejinis  stendas. 
Lapkričio 9 d. ,,Keisčiausi pasaulio pastatai“ informacinis stendas. 
Lapkričio 21 d. ,,Pasaulinė sveikinimosi diena“ informacinis stendas. 
Gruodžio 1 d. Informacinis stendas ,,AIDS – tikrovė šalia mūsų“. 
Gruodžio 21 d. ,,Saulius Šaltenis – jaunatviškos dvasios rašytojas“, jubiliejinis stendas – paroda. 
Gruodžio 23d. 9.33. Jubiliejinė paroda ,,Rašytojas Bronius Radzevičius (1940-1980). 
 
 
 
 
 
 
 


