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Data Vieta Laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

LITERATŪROS PARODOS 

1 – 29 Abonementas Bibliotekos 

darbo metu 
Literatūros paroda „Žmogaus apnuoginta širdis“, 

skirta V. Mačenio 100-osioms gimimo metinėms 

A. Ivčenko 

6 – 29 Abonementas Bibliotekos 

darbo metu 
Literatūros paroda „Trys Fiodoro Dostojevskio 

meilės“,  skirta 200-osioms  rusų rašytojo  

F. Dostojevskio  gimimo metinėms 

A. Ivčenko 

11 – 29 Kraštotyros 

skaitykla 

Bibliotekos 

darbo metu 

„Vertybės, įprasminančios gyvenimą“, skirta 

Visagino metraštininko humanitarinių mokslų 

daktaro  Algirdo Kavaliausko 80-mečiui 

J.Černiauskaitė 

 18 – 

29 

Vaikų 

literatūros 

sektorius 

Bibliotekos 

darbo metu 
Literatūros paroda „Rudens laiškai“, skirta 

rašytojos Ramutės Skučaitės 90-osioms gimimo 

metinėms         

R. Sorokina 

KITI RENGINIAI  

4 – 29 Kraštotyros 

skaitykla 

Bibliotekos 

darbo metu 

Keramikos darbų paroda „Pasakų personažai – 

gyvūnai“,  skirta  Pasaulinei gyvūnijos dienai  

 

J.Černiauskaitė 

6 VVB vaikų 

literatūros 

skyrius 

10 val. Rytmetys  „Knygų pasaulyje“ T. Filcova 

12 Vaikų 

literatūros 

sektorius 

10 val. Ekskursija  „Susipažinkite – aš biblioteka“ R. Sorokina 

12 Komunika-

cijų salė 

15.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarės 

Birutės Valionytės paskaita „Didžiosios Lietuvos 

paveldas“, skirta Archyvų metams paminėti 

 

D. Savickaitė 

14-29* Užsienio 

kalbų ir 

interneto 

skaitykla 

Bibliotekos 

darbo laiku 

*Kino festivalio „Nepatogus 

kinas“  dokumentinių filmų peržiūros internetu 

(bibliotekoje nemokamai).  

K.Rutkovskaja 

T. Filcova 

17 Vaikų 

literatūros 

sektorius 

17 val. Skaitančių mamų ir vaikų klubo susitikimas  T. Filcova 



24 Nuotolinis 

užsiėmimas 

10 val. Kūrybinio rašymo dirbtuvės su kūrybinio rašymo 

lektore, Kauno technologijos universiteto 

dėstytoja, publicistikos ir grožinės literatūros 

autore Aldona Tuur (istorijų pasakojimo menas 

„Herojaus kelionė – būdas išmokti rašyti taip, 

kad skaitytų visi“) 

V. Aidukaitė 

27 Vaikų 

literatūros 

sektorius 

12 val. Literatūros  popietė  „Jei nereikėtų skubėti“, 

skirta rašytojos R. Skučaitės  90-osioms gimimo 

metinėms             

R. Sorokina 

 

 

Visagino viešosios bibliotekos filialas (Sedulinos al. 14/3) 

Data Vieta Laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

LITERATŪROS PARODOS 

2 – 30 Abonementas Bibliotekos 

darbo laiku 

Literatūros paroda „Kelionių magija“, 

skirta Pasaulinei turizmo dienai  

A.Vergejenko 

2 – 30 Vaikų 

sektorius 

Bibliotekos 

darbo laiku 
Literatūros paroda „Kiekvienas eilėraštis 

man yra atskiras pasaulis“, skirta poetės, 

dramaturgės, vertėjos Ramutės Skučaitės 

90-osioms  gimimo metinėms 

N. Sokolova 

5 – 30 Meno galerija   Virtualioje 

erdvėje 
Virtuali paroda „Naujos knygos Meno 

galerijoje - skaitykloje“ 

V. Šeršniovienė 

5 – 30 Viešojoje 

interneto 

prieigoje 

Bibliotekos 

darbo laiku 

M. K. Čiurlionio kūrinių reprodukcijos 

paroda „Bičiulystė“  

O. Belskaja 

15 – 30 Vaikų 

sektorius 

Virtualioje 

erdvėje 
Virtuali knygų paroda „Knygos 

ilgėjantiems rudens vakarams“ 

N. Sokolova 

16 –  30 Skaitytojų 

aptarnavimo 

sektorius 

Bibliotekos 

darbo laiku 

Literatūros paroda  „Konstitucija – 

pagrindinis valstybės įstatymas“, skirta 

Konstitucijos dienai  

O. Belskaja  

KITI RENGINIAI 

 

1 – 14 

 

Meno galerija 

 

Bibliotekos 

darbo laiku 

Taisijos Kalininos kūrybos darbų paroda  

„Kūryba – sielos atspindys“ 

 

V.Šeršniovienė 

1– 30 Bibliotekos 

fojė 

Bibliotekos 

darbo laiku 

Klasikinės muzikos vinilinių plokštelių 

paroda „Tarp muzikos garsų...“, skirta 

Pasaulinei muzikos dienai  

A.Vergejenko 

2 Vaikų 

sektorius 

15 val. Popietė „Nuotaikingos istorijos apie tikrą 

draugystę“, skirta Pasaulinei gyvūnijos 

dienai  

N. Sokolova 

12 – 30 Vaikų 

sektorius 

Bibliotekos 

darbo laiku 
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 

moksleivių  kūrybos darbų paroda 

„Ramutės Skučaitės eilėraščių šalyje“, 

skirta poetės, dramaturgės, vertėjos R. 

Skučaitės  90-osioms gimimo metinėms 

N. Sokolova 

 

15 – 30 Meno galerija  16 d. 

15 val. 

parodos 

pristatymas 

 Daugpilio (Latvija) fotografų klubo 

„Ezerzeme F“ narių kūrybos  darbų paroda 

„Akimirkų mozaika“ 

 

V. Šeršniovienė 



19 – 23 Viešoji 

interneto 

prieiga 

Bibliotekos 

darbo metu 

Atvirų durų ir konsultacijų dienos 

bibliotekoje. „Pasikartokime: kompiuteris, 

internetas, puslapio  neapsigauk.lt 

pristatymas“ 

E. Koninė 

25 Nuotolinis 

užsiėmimas 

11 val. Kūrybinio rašymo dirbtuvės „Kūrybinis 

rašymas – kaip iš to užsidirbti?“ su 

jaunosios kartos rašytoju, slemo atlikėju, 

Vilniaus universiteto Komunikacijos 

fakulteto rinkodaros ir komunikacijos 

vadovu, „Start FM“ radijo laidų vedėju 

Povilu Šklėriumi 

E. Koninė 

28  

 

Meno galerija 10 val. Renginys ,,Žurnalistų pusryčiai” 

(specialistams, dirbantiems žiniasklaidoje) 

Tema tiriamosios žurnalistikos metodai, 

etninė įtampa bei propaganda). Mokymus 

ves Lietuvos žurnalistikos centro  lektoriai 

Jurga Tvaskienė ir dr. Viktor Denisenko. 

D. Savickaitė 

30 Meno galerija  14 val. Edukacinis užsiėmimas „Moliūgų žibintai“, 

Helovyno šventės  dekoro kūrimas 

V. Šeršniovienė 

 

*„Spalio 14-29 d. Tarptautinio žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalio „Nepatogaus kino 

tinklalapis  šiemet taps vartais į virtualią kino salę – čia išsirinkę filmą, lankytojai bus nukreipiami į 

platformą, kur galės nemokamai žiūrėti filmą jiems patogiu metu Visagino viešosios bibliotekos 

(Taikos pr. 52 ) interneto skaityklos kompiuteriuose. Būtina turėti ausines, o prisijungimo prie 

virtualios kino platformos suteiks bibliotekininkas. Bibliotekos darbo laikas 10–19 val. darbo 

dienomis ,  penktadieniais 10–17 val.  

Plačiau žr. https://www.visaginobiblioteka.lt/renginiai/festivalis-nepatogus-kinas-atvyksta-i-

visagino-viesaja-biblioteka/ 

 

Svarbu!  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-2192 sprendimu – bibliotekoje privaloma dėvėti nosį ir burną 

dengiančias kaukes, laikytis saugaus atstumo bei higienos reikalavimų. Įėjimas į renginius - turintiems Galimybių pasą 

ar jam prilygintą dokumentą. 
 

 

Parengė: 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Violeta Aidukaitė 

Filialo vedėja Violeta Šeršniovienė 
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https://nepatoguskinas.lt/2020/kampanija/
https://nepatoguskinas.lt/2020/kampanija/
https://www.visaginobiblioteka.lt/renginiai/festivalis-nepatogus-kinas-atvyksta-i-visagino-viesaja-biblioteka/
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