
PARODOS 

 

■ 6 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO 

BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS 

SKYRIUJE – spaudinių paroda „Vaikystės 

įgūdžių magija“, skirta Astridos Lindgren 

gimimo 110-mečiui (veiks iki 12-01). 

■ 10 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – 

spaudinių paroda „Rašytojos kūrinių 

įkvėpėja – gimtinės aplinka“ (Astridai 

Lindgren – 110) (veiks iki 11-25). 

■ 10 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – 

spaudinių paroda „Astrida Lindgren – 

vaikams“ (Astridai Lindgren – 110) (veiks iki 

11-21). 

■ 10 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – 

spaudinių paroda „Astridos Lindgren 

kūrybos pasaulyje“ (Astridai Lindgren – 

110) (veiks iki 11-25). 

■ 11 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – 

spaudinių paroda „Po Šiaurės dangum – 

Europos literatūra“ (veiks iki 11-30). 

■ 13 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – 

spaudinių paroda „Literatūrinės šiaurės 

salos“ (veiks iki 11-19). 

■ 13 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO 

GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių 

paroda „Šiaurės šalys. Salos“ (veiks iki 

11-18). 

■ 13 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO 

GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – darbelių 

paroda „Šiaurinijos sala“ (veiks iki 11-25). 

■ 14 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – 

spaudinių paroda „Pepė Ilgakojinė ir 

Šiaurės salos“ (Astridai Lindgren – 110), 

(veiks iki 11-30). 

■ 14 d. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – 

spaudinių paroda „Pažinkime Šiaurės 

šalis“ (veiks iki 11-25). 

■ 14 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – 

Ginkūnų S. ir V. Zubovų mokyklos mokinių 

kūrybinių darbų paroda „Kelionė po 

Šiaurės šalių salas“ (veiks iki 11-25). 

■ 14 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – 

spaudinių paroda „Šiaurės šalių literatūra“ 

(veiks iki 11-23). 

■ 14 d. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – 

knygų paroda „Knyga yra kelias, pasaulis 

– knyga“ (veiks iki 11-19). 

■ 14 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – 

knygų paroda „Šiaurės šalių rašytojų 

kūryba“ (veiks iki 11-25). 
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■ 13 d. 11 val. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE 
– literatūrinė popietė „Šiaurės salos“. 

■ 13 d. 10 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO 
GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių 
bibliotekų savaitės atidarymas „Auštant“. 

■ 13 d. 10.30 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės garsiniai 
skaitymai „Auštant“: Mauri Kunnas „Lobių 
sala“. 

■ 13 d. 10 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO 
VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ 
LITERATŪROS SKYRIUJE  – Šiaurės šalių 
bibliotekų savaitės garsiniai skaitymai vaikams 
„Auštant“ : Mauri Kunnas „Lobių sala“. 

■ 13 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE 
– Šiaurės šalių bibliotekų savaitės garsiniai 
skaitymai mažiausiems „Auštant“: Mauri 
Kunnas „Lobių sala“. 

■ 13 d. 17 val. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės vakaro 
skaitymai suaugusiems „Sutemų valanda“. 

■ 13 d. 14.30 val. – MEŠKUIČIŲ 
BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių bibliotekų 
savaitės garsiniai skaitymai vaikams: Iš Mauri 
Kunno knygos „Lobių sala“. 

■ 13 d. 10 val. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė: „Šviesos ir 
žodžio šventė“, garsiniai skaitymai „Auštant“ 
(Mauri Kunnas „Lobių sala“). 

■ 13 d. 17 val. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – 
„Šviesos ir žodžio šventė. Sutemų valanda“. 

■ 13 d. 9 val. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės skaitymai 
„Uždekime žvakę ir drauge skaitykime 
knygą“. 

■ 14 d. 10 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės garsiniai 
skaitymai „Auštant“: Maria Turtschaninoff  
„Maresė“. 

■ 14 d. 11 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO 
GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių 
bibliotekų savaitė: edukacinis užsiėmimas 
„Kuriame piratų žemėlapį“. 

■ 14 d. 17 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO 
GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių 
bibliotekų savaitės vakaro skaitymai „Sutemų 
valanda“. 

■ 14 d. 12 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės garsiniai 
skaitymai: Ulla-Lena Lundberg „Ledas“ 

■ 14 d. 13 val. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės atidarymas 
„Šviesos ir žodžio šventė“. Garsiniai skaitymai 
vaikams „Auštant“. 

■ 14 d. 17 val. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE 
– „Šviesos ir žodžio šventė. Sutemų 
valanda“. 

■ 14 d. 11 val. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės garsiniai 
skaitymai vaikams „Kelionė po Šiaurės šalių 
salas.  

■ 15 d. 9 val. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – 
edukacinis užsiėmimas su šviečiančiais 
staliukais „Šiaurinė pašvaistė“. 

■ 15 d. 15 val. – VAIKŲ DIENOS CENTRE „VšĮ 
ETERNA VITA“ – literatūrinė valandėlė 
„Pažintis su piratais ir lobiais“. Rengia 
Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vaikų 
literatūros skyrius. 

■ 15 d. 14 val. – VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE 
– popietė „Sala – uostas laukiantis 
grįžtančių“. 

■ 15 d. 15 val. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – 
garsiniai skaitymai mažiausiems Mauri Kunnas 
„Lobių sala“.  

■ 16 d. 10 val. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE 
– literatūrinė popietė vaikams „Šiaurės salos“. 

■ 16 d. 12.30 val. – BAZILIONŲ 

BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas su 

šviečiančiais smėlio staliukais „Lobių salos 

gyventojai“. 

■ 16 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-
DAUGIAFUNKCIO CENTRO SALĖJE – šventė 
mažiesiems „Piratas Fluntas pas vaikus“. 
Organizuoja: Kurtuvėnų biblioteka. 

■ 17 d. 10.30 val. – BAZILIONŲ 

BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas su 

šviečiančiais smėlio staliukais „Šiaurės šalių 

piratai“. 

■ 17 d. 13 val. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės garsiniai 
skaitymai vaikams.  

■ 17 d. 11.30 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO 
GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – Šiaurės šalių 
bibliotekų savaitės „Šiaurės salos“ uždarymas. 

■ 17 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE 
– Šiaurės šalių bibliotekų savaitės „Šiaurės 
salos“ uždarymas. 

 


