
VISAGINO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

TVIRTINU 

Visagino viešosios bibliotekos  

direktorė  

Olga Melnik 

 

 

RENGINIŲ PLANAS 

2022 M. RUGPJŪČIO MĖNESIUI 

2022-07-28  Nr. 

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

Data Vieta Laikas Priemonės pavadinimas Atsakingas 

LITERATŪROS PARODOS 

2 – 30 Skaitytojų 

aptarnavimo 

sektorius 

Bibliotekos 

darbo laiku 

Literatūros paroda „Mano mylimas miestas 

- Visaginas“ 

O. Belskaja 

2 – 30 Abonementas Bibliotekos 

darbo laiku 

Literatūros paroda „Kartais būtina nueiti 

toli, kas suprastum tai, kas yra arti...“, 

skirta brazilų rašytojui Paulo Coelho 75 - 

osioms gimimo metinėms paminėti 

A.Vergejenko 

3 – 31 Vaikų sektorius Bibliotekos 

darbo laiku 

Literatūros paroda  „Apie ką loja šunys...ׅ“, 

skirta Tarptautinei šuns dienai ir gyvūnų 

gerovės metams paminėti 

N. Sokolova 

4 – 26 Skaitytojų 

aptarnavimo 

sektorius 

Bibliotekos 

darbo laiku 

Literatūros paroda „Vaistažolių kraitelė“, 

skirta Žolinėms 

O. Belskaja 

17 – 28 Skaitytojų 

aptarnavimo 

sektorius 

Bibliotekos 

darbo laiku 

Literatūros paroda „Apjuoskim Baltiją“, 

skirta Baltijos kelio dienai 

O. Belskaja 

 

KITI RENGINIAI 

08.02 – 

09.03 

Meno galerija - 

skaitykla 

2 d. 17.00 

val. parodos 

pristatymas 

Visagino miesto menininkų kūrybos darbų 

paroda „Ežerų kraštas 2022“ 

V. Šeršniovienė 

2 Viešinama 

viešosios 

bibliotekos 

interneto 

svetainėje ir 

bibliotekos 

facebook 

paskyroje 

- Virtuali paroda „Visaginas. Nuo ištakų iki 

šiandienos“ 

A.Vergejenko 



2 Viešinama 

viešosios 

bibliotekos 

interneto 

svetainėjė  ir 

bibliotekos 

facebook 

paskyroje 

- Virtuali viktorina „Žinok ir mylėk savo 

miestą“ 

N. Sokolova 

2 – 30 Bibliotekos fojė Bibliotekos 

darbo laiku 

Darijos Sitra origami paroda ,,Stebuklai iš 

popieriaus lapo“ 

O. Belskaja 

 

2 – 30 Bibliotekos fojė Bibliotekos 

darbo laiku 

Nuotraukų paroda „Biblioteka Visagino 

miesto šventėje“  

O. Belskaja 

9 Viešinama 

viešosios 

bibliotekos 

interneto 

svetainėjė  ir 

bibliotekos 

facebook 

paskyroje 

- Virtualus istorinis testas „XX a. Lietuvos 

istorija“ 

A.Vergejenko 

12 Meno galerija - 

skaitykla 

14.00 val. Edukacinis užsiėmimas „Kai pakvimpa 

žolynais“ 

V. Šeršniovienė 

23 Viešinama 

viešosios 

bibliotekos 

interneto 

svetainėjė  ir 

bibliotekos 

facebook 

paskyroje 

- Virtuali fotodokumentinė paroda „Baltijos 

kelias. 1989-ųjų įvykius prisiminus“ 

 

A.Vergejenko 

27 Viešinama 

viešosios 

bibliotekos 

interneto 

svetainėjė  ir 

bibliotekos 

facebook 

paskyroje 

- Virtuali viktorina „Literatūrinių ir istorinių 

šunų pėdsakais“, skirta gyvūnų gerovės 

metams paminėti 

N. Sokolova 
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