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R E N G I N I A I  

ŠIAULIŲ RAJONO BIBLIOTEKOSE  

RENGINIAI 

 

■ 21 d.13 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS 

SKYRIUJE – literatūrinis protų mūšis. Dalyvauja Kuršėnų Stasio Anglickio, Pavenčių mokyklos ir 

Daugėlių pagrindinės mokyklos moksleiviai. 

■ 22 d. 15 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE– literatūrinė popietė „Menininkų sriuba“. Dalyvauja 

humanitarinės studijos „Plėvesparniai“ nariai. 

■ 22–29 d. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE– knygos skirtuko spalvinimas „Pakeliui į svečius – užsukit 

pas mus“. 

■ 23–29 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE– akcija „Aklas pasimatymas su 

knyga“. 

■ 23–29 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE– akcija „Biblioteka man – kaip 

namai“. 

■ 23 d. 11 val. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE– popietė „Knygos mūsų sielos draugai“. 

■ 23–29 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE– akcija-skaitymo virusų perdavimas „Knyga – tai gera 

liga“. 



■ 24 d. 15 val. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE– įvairių kartų bendruomenės narių skaitymų ir diskusijų 

popietė „Šiandieniniai V. Šekspyro „Romeo ir Džiuljetos““, skirta V. Šekspyro 400-osioms mirties 

metinėms. 

■ 25 d. 14 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE– garsiniai skaitymai „Šekspyro sonetai“. 

■ 25 d. 12 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PARODŲ SALĖJE 

(Ventos g. 11A, Kuršėnai) – Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo: 

monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“, pristatymas. Rengia Kuršėnų Vytauto Vitkausko 

biblioteka. 

■ 25–28 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE– akcija „Aš skaitau, nes...“, (skaitytojai pabaigia 

sakinį). 

■ 25–28 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE– akcija „Išsitrauk V. Šekspyro citatą“. 

■ 25 d. 11 val. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE– informacinė pamokėlė I klasės mokiniams 

„Susipažinkime: AŠ – Biblioteka“. 

■ 25 d. 15 val. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE– garsinis skaitymas suaugusiems „V. Šekspyro 

sonetai“. 

■ 26 d. 14 val. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE–popietė vaikams „Per knygą pažinsi pasaulį“. 

■ 26 d. 18 val. – DRĄSUČIŲ BIBLIOTEKOJE– V. Šekspyro skaitymai „Mylįs Protėjas, kenčiantis 

Protėjas, Mieliausiai Džiulijai“, skirta V. Šekspyro 400-osioms mirties metinėms. 

■ 26 d. 18 val. – MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOJE– Meškuičių miestelio bendruomenės poezijos skaitymo 

popietė „Poezijos pavasarėlis“. Rengia Meškuičių ir gimnazijos bibliotekos. 

■ 26 d. 18 val. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE– popietė „Pasaulio vidurys“. 

■ 27 d. 14 val. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE– valandėlė „Stiprios bibliotekos – stipri 

visuomenė“, skirta Bibliotekų metams. 

■ 27 d. 17 val. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE– literatūrinė popietė „Biblioteka Jums – Jūs 

bibliotekai“, skirta Bibliotekų metams. 

■ 27 d. 15 val. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE– susitikimas su knygų heroje „Ragana Lilė ir Šiupylių 

vaikai“. 

■ 27–gegužės 31 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE– pasiūlymų skrynelė „Kokios bibliotekos 

norėčiau“. 

■ 27 d. 15 val. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE– popietė „Biblioteka bendruomenei“. 

■ 28 d. 17.30 val. – GINKŪNŲ KULTŪROS CENTRE – Ginkūnų bibliotekos veiklos 45-mečio 

minėjimo šventė „Į Laiko knygą viskas surašyta“, skirta Bibliotekų metams (Rengia Ginkūnų 

biblioteka). 

■ 29 d. 16 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE– ataskaitinė popietė 

„Biblioteka – žmonijos dvasinių turtų šventovė“. 



■ 29 d. 17 val. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE– literatūrinė valandėlė „Pabūkime drauge knygų 

šalyje“, skirta Bibliotekų metams. 

■ 29 d. 12 val. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE– protų mūšis „Knygas skaitau – daug sužinau“. 

■ 29 d. 14 val. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE– skaitytojų susitikimas su bibliotekos globėja Jūrate 

Termeniene „Bendraukime ir bendradarbiaukime“. 

 

PARODOS 

 

■ 1 d. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE – fotografijų paroda „Akimirkos su bibliotekos draugais“, 

skirta Bibliotekų metams (veiks iki 04-28). 

■ 4 d. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – paroda „Lentynose visų epochų vėtros, visų epochų 

išmintis“, skirta Bibliotekų metams (veiks iki 04-29). 

■ 15 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – 

fotografijų iš renginio „Metų knygos rinkimai“ paroda „Kai kitus bandėme „užkrėsti““ (veiks iki 04-

30). 

■ 16 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – parengtų skelbimų paroda „Prisiminus renginius 2011–

2015 m.“ “ (veiks iki 04-29). 

■ 18 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – paroda „Bibliotekoje kartu su knyga“ (veiks iki 04-30). 

■ 19 d. – ŠIUPYLIŲ BIBLIOTEKOJE – paroda „Mano svajonių profesija“, skirta Tarptautinei 

jaunimo solidarumo dienai (veiks iki 04-26). 

■ 21 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE –spaudinių paroda „Knygos su paslaptimi“ (veiks iki 04-

29). 

■ 22 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE –grafikės Lolitos Putramentienės-Braza ekslibrisų paroda 

„Ekslibris geriau nei sriuba“ (veiks iki 04-30). 

■ 22 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE –spaudinių paroda „Atverkim pasakai duris“ (veiks iki 04-29). 

■ 22 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE –spaudinių paroda „Viljamo Šekspyro gyvenimas ir 

kūryba“ (veiks iki 04-30). 

■ 23 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE –spaudinių paroda „Knygos apie skaitymą, knygas ir 

biblioteką“ (veiks iki 04-29). 

■ 23 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – paroda „Stiprios bibliotekos – 

stipri visuomenė“ (veiks iki 04-29). 

■ 23 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Tu juk žinai – 

tokia lemtis visų“, skirta V. Šekspyro 400-osioms mirties metinėms (veiks iki 04-29). 

■ 23 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – Bibliotekos kronikų, metraščių, albumų paroda „Laikas ėjo, 

kaip jam buvo liepta“, skirta Bibliotekų metams (veiks iki 05-31). 



■ 25 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – knygų skirtukų paroda „Knygos puslapių skirtukas – 

mažas meno kūrinys“ (veiks iki 04-28). 

■ 25 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Nėra nei gerų, nei blogų dalykų – 

mūsų galvojimas paverčia juos tokiais“ (V. Šekspyras), skirta V. Šekspyro 400-osioms mirties 

metinėms (veiks iki 04-28). 

■ 25 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – naujų knygų paroda „Literatūrinis desertas Tau“ (veiks iki 

05-31). 

 


