
■ 28 d. 16 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO 

GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – diskusija su 

socialiniais partneriais „Biblioteką 

kuriame kartu“. 

■ 28 d. 16 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO 

VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ 

LITERATŪROS SKYRIUJE – bibliotekos 

vaikų klubo „Smalsučiai“ popietė-knygelių 

su kompaktinėmis plokštelėmis 

pristatymas „Literatūrinė diskoteka“. 

■ 28 d. 10.30 val. – ŠAKYNOS 

BIBLIOTEKOJE – valandėlė vaikams 

„Mano knygelės dar plonos“. 

■ 28 d. 15 val. – VOVERIŠKIŲ 

BIBLIOTEKOJE – bibliotekos globėjos 

Jūratės Termenienės fotografijų parodos 

atidarymas ir pokalbis aktualia tema 

„Kurkime biblioteką kartu“. 

PARODOS 

■ 3 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – 

spaudinių paroda „Saulė, knyga ir 

vaikystė“ (veiks iki 04-28). 

■ 4 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – 

spaudinių paroda „Vaikų knyga 2016“ 

(veiks iki 04-27). 

■ 4 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – 

spaudinių paroda „Knygos ir vaikai“ 

(veiks iki 04-28). 

■ 20 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – knygų 

paroda „Jas skaito kelios kartos“ (veiks 

iki 04-28). 

■ 20 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – 

fotografijų paroda „Bibliotekos praeities 

atspindžiai“ (veiks iki 06-01). 

■ 24 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO 

GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių 

paroda „A. Griciaus bibliotekos istorija 

ir dabartis“ (veiks iki 04-30). 

■ 24 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO 

VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ 

LITERATŪROS SKYRIUJE – fotografijų 

paroda „Mėgstama mūsų biblioteka“ 

(veiks iki 04-30). 

■ 25 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – vaikų 

piešinių ir darbelių paroda „Mes iš 

pasakų šalies“ (veiks iki 05-10). 

■ 26 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – 

Aukštelkės socialinės globos namų 

gyventojų rankdarbių paroda „Gavau aš 

šiandien laišką nuo pavasario“ (veiks iki 

05-27). 

■ 28 d. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – 

fotografijų paroda „Ten, kur gyvenu 

(veiks iki 05-28). 
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■ 9 d. 14 val. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE 

– popietė-savanoriška knygų tvarkymo 

akcija „Tegul knygutės šypsosi“. 

■ 21 d. 13 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO 

VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ 

LITERATŪROS SKYRIUJE – knygų 

pristatymo konkursas miesto mokykloms. 

■ 24–30 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO 

GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – akcija 

„Savaitė, kvepianti kava“. 

■ 24–30 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO 

GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – akcija 

„Pagamink knygai skirtuką“. 

■ 24–28 d. – KURTUVĖNŲ 

BIBLIOTEKOJE – akcija „Renkame 

bibliotekos skaitomiausių knygų 

penketuką“. 

■ 25 d. 11.15 val. – GRUZDŽIŲ 

AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE 

– popietė vaikams „Pasaką skaito 

močiutė“. 

■ 25 d. 18 val. – KURTUVĖNŲ 

BIBLIOTEKOJE – diskusija suaugusiems 

„Kurkime biblioteką kartu“. 

■ 25 d. 8 val. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – 

pamokėlė Kužių gimnazijos III pradinės 

klasės mokiniams „Dar vienas žingsnis 

link knygos“. 

■ 25 d. 16 val. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE 

– popietė „Knygų šviesa niekada 

negęsta“. 

■ 25 d. 10.30 val. – ŠAKYNOS 

BIBLIOTEKOJE – bibliografinė valandėlė I 

kl. mokiniams „Susipažinkime: Aš – 

Biblioteka“. 

■ 25 d. 14 val. – ŠIUPYLIŲ 

BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas 

suaugusiems „Tautinės juostos grožis“. 

■ 26 d. 11 val. – AUKŠTELKĖS 

BIBLIOTEKOJE – pokalbis-diskusija „Tu 

esi biblioteka. Tu gali ją keisti. Kurkime 

biblioteką kartu“. 

■ 26 d. 15 val. – GILVYČIŲ 

BIBLIOTEKOJE – popietė „Šiuolaikinė 

biblioteka“. 

■ 26 d. 15 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO 

VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – popietė-

diskusija „Bibliotekos vizija 

bendruomenės akimis“. 

■ 26 d. 13 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE 

– poezijos popietė „Žodžiai iš širdies“. 

■ 26 d. 17 val. – ROMUČIŲ 

BIBLIOTEKOJE – garsinis knygos 

skaitymas ir aptarimas „Kelionė į knygų 

šalį“. 

■ 26 d. 16 val. – ŠIUPYLIŲ 

BIBLIOTEKOJE – pasaka–vaidinimas 

„Pasek mums pasakėlę“. 

■ 26 d. 10 val. – VERBŪNŲ 

BIBLIOTEKOJE – susitikimas-diskusija su 

Aukštelkės socialinės globos namų 

gyventojais „Biblioteka – tai Mes“. 

■ 26 d. 15 val. – ŽADŽIŪNŲ 

BIBLIOTEKOJE – popietė „Bibliotekos 

vaidmuo bendruomenėje“. 

■ 26 d. 13 val. – VARPUTĖNŲ 

BIBLIOTEKOJE – diskusija „Biblioteka – 

žinių dalijimosi draugija“. 

■ 27 d. 14 val. – KURTUVĖNŲ 

BIBLIOTEKOJE – popietė „Perskaičiau 

aš – perskaityk ir tu“. 

■ 27 d. 12 val. – RAUDĖNŲ 

BIBLIOTEKOJE – viktorina „Linksmi 

klausimai, įdomūs atsakymai“. 

■ 27 d. 17 val. – RINGUVĖNŲ 

BIBLIOTEKOJE – garsinis knygos 

skaitymas ir aptarimas su Pepe Ilgakojine 

„Knygose paslėpta įvairių žinių 

pradžia“. 

■ 28 d. 15 val. – GILVYČIŲ 

BIBLIOTEKOJE – piešimo valandėlė 

mokiniams „Mano mėgstamas 

personažas“. 

 


