Kėdainių rajono savivaldybės kultūros įstaigų renginiai, organizuojami 2019 m. lapkričio mėnesį
Renginio
data
val.

Renginio pavadinimas

Renginio vieta

Kėdainių kultūros centras
Vakaras mirusiems menininkams atminti
Garbaus kėdainiečio Jono Viržonio 120-osioms gimimo metinėms paminėti
Dalyvauja Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos styginių instrumentų orkestras (vad.
K. Domarkienė). Solistai: Orenda Čekanauskaitė (sopranas, Kaunas) ir Marius
Domeika (J Viržonio anūkas, baritonas, Uppsala, Švedija)
Filmas „Monstrų atostogos“ (dubliuotas lietuviškai)
Dailininko Eugenijaus Marcinkevičiaus ir poeto Rimvydo Stankevičiaus kūrybinio
dueto paroda „Nutapyti eilėraščiai“
Edukacinis užsiėmimas „Akvarelės etiudai“. Užsiėmimą veda Marija Burneikienė
„MAN – GO“ paskutinis 20-mečio koncertas
Kino filmas „Pats sau milijonierius“ (komedija)
Teatralizuotas cirko šou vaikams „Alisa stebuklų šalyje“ (Ukraina)
Komedija „Spąstai“ („Kitoks teatras“)
Jaunųjų talentų konkurso „Galim 2019“ I etapas
Spektaklis vaikams „Augintinių istorijos“
Susitikimas su kūrėjais – dailininku Eugenijumi Marcinkevičiumi ir poetu Rimvydu
Stankevičiumi
Spektaklis vaikams „Kakė Makė ir atversta knyga“
Komedija „Silvija“ arba meilės trikampis... KITAIP“
Spektaklis „Man gal magnio trūksta“
Grupės „Tango Argentina“ koncertas
Jaunųjų talentų konkurso „Galim 2019“ baigiamasis koncertas. Koncerto svečias –
Jurijus Veklenko
Kalnaberžės skyrius
Kalnaberžės folkloro ansamblio „Kalnaberžiai“ 60-ties metų ir Sirutiškio folkloro
ansamblio „Radasta“ 20-ties metų kūrybinės veiklos sukakčių šventė

2 d.

17 val.

Kėdainių kultūros centras

3 d.

15 val.

Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras

4 d.
5, 6 d.
7 d.
8 d.
10 d.
14 d.
15 d.
16 d.

17 val.
18 val.
17.30 val.
12 val.
18 val.
15 val.
14 val.

Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras

16 d.

16 val.

Kėdainių kultūros centras

21 d.
22 d.
27 d.
29 d.

18 val.
18 val.
18 val.
18 val.

Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras

30 d.

14 val.

Kėdainių kultūros centras

24 d.

14 val.

Kalnaberžės bendruomenės centras

Labūnavos skyrius
9 d.

13 val.

Kėdainių kultūros centro Labūnavos
skyrius

9 d.

14 val.

Kėdainių kultūros centro Labūnavos
skyrius

16 d.

12 val.

Kėdainių kultūros centro Nociūnų
skyrius

Pelėdnagių seniūnijos padėkos vakaras žemdirbiams „Po rudens darbų“

8 d.

18 val.

Popietė „Susipažinkime iš arčiau“

14 d.

17 val.

Popietė „Šermukšnių uogienė“

19 d.

17 val.

Edukacinis užsiėmimas „Advento vainikas“. Užsiėmimą veda Loreta Šaduikė

26 d.

18 val.

Jaunųjų talentų konkurso „Galim 2019“ I etapas

8 d.

13 val.

Koncertas „Muzikinis pasimatymas su Mariumi Jampolskiu“

23 d.

19 val.

Humoro šventė „Bobų radijui – 20“

30 d.

16 val.

Renginys „Išliksit mūsų atminty...“

1 d.

14.30 val.

Aukštaitijos folkloro ansamblių šventė „Ant kožnos kertės po gegutėlą...“

17 d.

15 val.

Vakaras „Spalvingo rudens akordai“

29 d.

18.30 val.

Daivos Palionytės-Batavičienės riešinių ir siuvinėtų paveikslų paroda
Poezijos ir muzikos popietė „Būties trapumas vario taku nurieda...“. Dalyvauja
Labūnavos skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“ ir liaudiškos muzikos
kolektyvas „Ašarėna“
Nociūnų skyrius
Popietė vaikams „Mūsų gražioji Pepė“, skirta šiaurės šalių bibliotekų savaitei
Pelėdnagių skyrius

Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių
skyrius

Surviliškio skyrius
Kėdainių kultūros centro Surviliškio
skyrius
Kėdainių kultūros centro Surviliškio
skyrius
Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė
mokykla

Tiskūnų skyrius
Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir
Povilo bažnyčia
Kėdainių kultūros centro Tiskūnų
skyrius
Kėdainių kultūros centro Tiskūnų
skyrius

Vilainių skyrius
Paveikslų paroda „Spalvotos akimirkos“

4–16 d.

Jaunųjų talentų konkurso „Galim 2019“ I etapas

5 d.

16 val.

6, 13 d.

17 val.

7 d.

18 val.

16 d.

12 val.

18 d.

17.30 val.

20, 27 d.

17 val.

Regioninis romansų vakaras „Baltos rožės“

21 d.

18.30 val.

LPŽS Kėdainių skyriaus regioninė konferencija „Aktyvūs senjorai kuria pilietišką
visuomenę“

22 d.

12 val.

Spektaklis „Tik suaugusiems“ (Vilniaus teatras „Atviras ratas“)

28 d.

18 val.

Renginys, skirtas Tarptautinei neįgaliųjų dienai

30 d.

12 val.

Edukacinis užsiėmimas „Gėlių iš krepinio popieriaus gaminimas“. Užsiėmimą veda
Vitalija Augulienė
Vakaras „Puoselėjame Kėdainių krašto kultūros tradicijas“. Dalyvauja Kėdainių
kultūros centro folkloro ansamblis „Jorija“
Kėdainių rajono klubo „Mano namai“ veiklos 20-mečio šventė. Dalyvauja rankdarbių
klubai iš Alytaus, Biržų ir Pasvalio
Parodos „Išraiškos“ pristatymas
Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinio žaisliuko gaminimas“. Užsiėmimą veda Vitalija
Augulienė

Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Lančiūnavos bendruomenės centras
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius

Akademijos kultūros centras
Tautodailininkės Birutės Šinkūnienės darbų paroda
Kėdainių neįgaliųjų draugijos amatų būrelio „Auksarankės“ darbų paroda
Jaunųjų talentų konkurso „Galim 2019“ I etapas
Edukacinis užsiėmimas „Popierinių maišelių lankstymas ir dekoravimas“
Kino filmas „Pats sau milijonierius“
Mėgėjų teatrų festivalis „Sveiki gyvi“
Renginių ciklas „Sugrįžimai“. Susitikimas su Fausta Gutauskiene ir darželio-

1–30 d.
7–11 d.
6 d.
7 d.
8 d.
9 d.
15 d.

13 val.
15 val.
18.30 val.
15 val.
17 val.

Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras

mokyklos „Kaštonas“ atstovais
Romantinės dainos festivalis „Ko taip trokšta širdis“
16 d.
Akademijos kultūros centro laisvalaikio klubo „Šokio DNR“ atidarymas
21 d.
22 d.
Renginiu ciklas „Sugrįžimai“. Susitikimas su kraštiečiu Arvydu Golcu
29 d.
Keistuolių teatro spektaklis „Raulas keliauninkas“. Satyrinė agitacija pagal Kazį Binkį
Gudžiūnų skyrius
1 d.
Akcija „Atminimo žvakelė užmirštiesiems“
8 d.
Jaunųjų talentų konkurso „Galim 2019“ I etapas
22 d.
Edukacinis užsiėmimas „Ruošiamės Adventui“
29 d.
Teklės Ritikaitės-Balsevičienės knygos pristatymas
Josvainių kultūros centras
5, 12, 19, 26
Edukacinis užsiėmimas
d.
„Rudenėlio šventė“
10 d.
Jaunųjų talentų konkurso „Galim 2019“ I etapas
13 d.
Projekto „Kūrybiniai susitikimai“ dalyvių kūrybos darbų paroda
28 d.
Pernaravos skyrius
„Kaimynų šventė“
9 d.
Vokalinių ansamblių šventė „Reikia tikėt viltim gera“

17 d.

„Rudens šventė“

30 d.

14 val.
18 val.
17.30 val.
18 val.

Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras

15 val.
15 val.
14 val.

Paberžės kapinės
Miegėnų bendruomenės salė
Miegėnų bendruomenės salė
Gudžiūnų seniūnijos salė

18 val.

Josvainių kultūros centras

15 val.
13 val.
18 val.

Skaistgirių bendruomenės centras
Josvainių kultūros centras
Josvainių kultūros centras

18 val.

Paaluonio bendruomenės centras
Josvainių gimnazijos Pernaravos
skyrius
Langakių bendruomenės centras

13 val.

Krakių kultūros centras
Koncertas Jono Viržonio 120-osioms gimimo metinėms paminėti
Etnologės Daivos Šeškauskaitės kūrybinių darbų paroda
Pyragų diena
Jaunųjų talentų konkurso „Galim 2019“ I etapas
Žygis vaikams į Pilsupių piliakalnį
Šeimų protų mūšis „Ką žinai apie Kauną“, skirtas Laikinosios sostinės atminimo ir
Lietuvos valstybės prezidento A. Smetonos metams paminėti
Edukacinis užsiėmimas „Meduolis mano draugui“
Praktiniai mokymai „Aš su kitais, kiti su manimi“

2 d.
4–30 d.
6 d.
8 d.
8 d.

14 val.
16 val.
13.30 val.

Krakių kultūros centras
Krakių kultūros centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Pajieslys–Pilsupiai

13 d.

15 val.

Pajieslio daugiafunkcis centras

22 d.
23–24 d.

16 val.
11 val.

Krakių AJE
Krakių kultūros centras

12 val.

Literatūrinė-muzikinė popietė „Dainuok, širdie, gyvenimą...“
Bendruomenės vakaras „Praeitis vilioja ir moko“
Spalvoto meduolio diena
Krakių seniūnijos bendruomenių forumas

22 d.
29 d.
30 d.
30 d.

16 val.
18 val.
11 val.
15 val.

Pyrago ir muzikos vakaras

6 d.

18 val.

Edukacinis užsiėmimas „Šv. Martyno ir Ožio diena“

12 d.

10.30 val.

Edukacinis užsiėmimas „Rudeniniai vitražai“

20 d.

16 val.

Pajieslio daugiafunkcis centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras

Meironiškių skyrius

Tautodailininkės Albinos Mackevičienės kūrybinių darbų paroda

4–30 d.

Krakių kultūros centro Meironiškių
skyrius
Krakių kultūros centro Meironiškių
skyrius
Krakių kultūros centro Meironiškių
skyrius
Krakių kultūros centro Meironiškių
skyrius

Šėtos kultūros centras
Jaunųjų talentų konkurso „Galim 2019“ I etapas
Filmas „Pats sau milijonierius“
Andriaus Rimiškio autorinis vakaras

6 d.
8 d.
9 d.

13 val.
19 val.
20 val.

Šėtos kultūros centras
Šėtos kultūros centras
Šėtos kultūros centras

1 d.
7, 12 d.
20 d.

18 val.
15 val.
18 val.

Pagirių kapinės
Pagirių daugiafunkcis centras
Pagirių daugiafunkcis centras

16 val.
16 val.
18 val.

Truskavos kultūros centras
Truskavos seniūnijos salė
Truskavos kultūros centras

Pagirių skyrius
Vėlinių akcija „Uždekime žvakelę pamirštiems“
Edukacinis užsiėmimas „Šlepečių vėlimas“
Protų mūšis „Aš žinau viską!?“

Truskavos kultūros centras
Jaunųjų talentų konkurso „Galim 2019“ I etapas
Indrės Makelytės tapybos darbų parodos atidarymas. Koncertas
Vokalinių ansamblių šventė „Dainoje randu draugus“

11 d.
25 d.
29 d.

Kėdainių krašto muziejus
Lietuvos liaudies buities muziejaus paroda „Daiktai nuo raštininko stalo“
1–30 d.
Amatų meistro Klaido Navicko (Vilnius) ir menininko Oleksandro Brydnikovo
1–30 d.
(Lvovas) raižinių paroda
Tapybos darbų paroda „Paberžės vaizdai“ (iš muziejaus fondų)
1–30 d.
Styginių kvarteto IPA koncertas „Artšokas“
6 d.

Tradicinių amatų centras Arnetų name
Tradicinių amatų centras Arnetų name
1863 m. sukilimo muziejus Paberžėje
17.30 val. Daugiakultūris centras

Konferencija „Žemė prašo nepamiršti vardų“, skirta Vietovardžių metams
8 d.
Koncertas, skirta Lenkijos nepriklausomybės dienai paminėti. Dalyvaus ansambliai iš
9 d.
Lenkijos „Oberek“ ir „Pogranicze“ ir Kėdainių lenkų draugijos ansamblis „Issa“
Protų mūšis Lietuvos partizanų laisvės kovoms atminti Kėdainių miesto ir rajono
12 d.
bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams
Konferencija-seminaras „Kunigaikščių Radvilų katalikiškoji kripta Nesvyžiuje ir
13 d.
evangelikų reformatų kripta Kėdainiuose: istorija, dabartis, tyrimai ir perspektyvos“
Kasmetiniai R. M. Rilkės poezijos skaitymai „Dievas kalba kiekvienam“. Vakaronėje
15 d.
dalyvaus poetė Eglė Miliušytė-Brazdžiūnė (Egmilė) (Jonava)
Sirutiškio bendruomenės centro diena
27 d.
Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
Renginiai
Akcija „Metų knygos rinkimai“, skirta skaitymo skatinimui

4, 22, 29 d.

TV intelektinis žaidimas „Auksinis protas“

Kiekvieną
antradienį

Garsiniai skaitymai mažiesiems iš edukacinės programos renginių ciklo „Ir vėl mes
pasakų šaly“, skirta skaitymo skatinimui
Bendravimo valanda „Kas iškepa kiškio pyragą...“ iš renginių ciklo „Kol žodžiai į
duoną pavirs...“, skirta Pyragų dienai, skaitymo skatinimui
Susitikimas su rašytoja, dailininke-dizainere, dailės ir dizaino pedagoge-eksperte
Violeta Židonyte ir jos kūrybos pristatymas (dalyvaus smuikininkė Kristina
Katavičiūtė)
Popietė „Bibliotekoje kvepia pyragais“ iš renginių ciklo „Knygos – kaip
sekmadieniai“, skirta Pyragų dienai, skaitymo skatinimui
Konferencija „Kraštietis filologas, tekstologas, vertėjas Aleksandras Žirgulys“
(pranešėjai: knygos „Aleksandras Žirgulys. Laiškai. Rinktinė“ sudarytoja Ilona
Čiužauskaitė, asociacijos „Slinktys“ pirmininkas Juozas Žitkauskas, Kėdainių r.
savivaldybės Švietimo skyr. vyr. specialistas Rytas Tamašauskas
Popietė „Poezijos paukštė viršum Lietuvos“ iš renginių ciklo „Knyga gali nuraminti“,
skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
Literatūriniai skaitymai „Lauk manęs, kai nebelauks...“ iš renginių ciklo „Skaityti, tai
rišti raidę prie raidės“, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms,

14 val.

Daugiakultūris centras

16 val.

Daugiakultūris centras

9 val.

Daugiakultūris centras

17 val.

Daugiakultūris centras

16 val.

1863 m. sukilimo muziejus Paberžėje

17 val.

Tradicinių amatų centras Arnetų name

M. Daukšos viešosios bibliotekos
vaikų ir jaunimo skyrius
19–22 val. Surviliškio filialas

6, 20 d.

10 val.

Aristavos filialas

6 d.

12 val.

Pajieslio filialas

7 d.

17.30 val.

7 d.

15 val.

12 d.

17.30 val.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
renginių salė

14 d.

16.30 val.

Okainių filialas

16 d.

14 val.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
renginių salė
Mantviliškio filialas

Lančiūnavos filialas

skaitymo skatinimui
Dariaus Petkevičiaus paskaita „Laivybos istorija Kėdainiuose ir Lietuvoje“. Skaidrių
apie Kėdainių vytinę „Vėtrą“ ir Klaipėdos Jūros muziejaus sukurto filmo apie
senovinio laivo kurėno „SUD1“ atkuriamąją statybą, peržiūra
Susitikimas su poetu, leidyklos „Kauko laiptai“ direktoriumi Viktoru Rudžiansku
(dalyvaus Kėdainių literatai)
Perskaitytų knygų Advento kalendorius–konkursas „Laukdami Šv. Kalėdų skaitome“
iš renginių ciklo „Skaitomi noksta žodžiai...“, skirta skaitymo skatinimui
Edukacinis užsiėmimas mažiesiems „Surask knygelę“ iš edukacinės programos
renginių ciklo „Iš pasakos į pasaką“, skirta skaitymo skatinimui
Valandėlė vaikams „Aš tarp draugų“ iš renginių ciklo „...raidės – lapotais žodžiais
išauga“, skirta Draugo dienai, skaitymo skatinimui
Pokalbis „Reikia draugų turėti...“ iš renginių ciklo „Skaitymas širdimi“, skirta Draugo
dienai, skaitymo skatinimui
Popietė „Keturios žvakelės – laiko svirtelės“ iš renginių ciklo „Skaityti verta“, skirta
Adventui
Edukacinis užsiėmimas senjorų klube „Šviesus Advento laukimas“ (Advento vainiko
pynimas) iš renginių ciklo „Skaitymas – geriausias mokymasis “, skirta Adventui,
skaitymo skatinimui
Edukacinis užsiėmimas „Pasigamink Advento vainiką“ iš renginių ciklo „... kad žodis
tartum sparnas suplazdėtų“, skirta Adventui, skaitymo skatinimui
„Šiaurės šalių literatūros savaitės“ renginiai:
Spaudinių paroda „Mano herojai iš Šiaurės“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Skaitykime ir pažinkime Šiaurės šalis“ iš renginių ciklo „... per
knygos pakylėjimą“, skirta skaitymo skatinimui
Akcija vaikams „Keliaukime internetu po Šiaurės šalis“ iš renginių ciklo „... per
knygos pakylėjimą“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Pepė Ilgakojinė švenčia gimtadienį“ ištrauka iš
švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos
„Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Mintys kaip ir paukščiai mėgsta aukštį“, skirta
skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Riestų kasyčių ir strazdanėlių šventė“ ištrauka
iš švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren)

16 d.

17 val.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
vaikų ir jaunimo skyrius

21 d.

17.15 val.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
renginių salė
Pelėdnagių filialas

23 d.–01.3 d.
27 d.

10 val.

Aristavos filialas

29 d.

16 val.

Nociūnų filialas

29 d.

13 val.

Akademijos filialas

30 d.

16 val.

Krakių filialas

30 d.

13 val.

Pagirių filialas

30 d.

15 val.

Tiskūnų filialas

11 d.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
vaikų ir jaunimo skyrius

11 d.

Miesto filialas „Jaunystė“

11–17 d.

Miesto filialas „Jaunystė“

11 d.

10 val.

Dotnuvos filialas

11 d.

12 val.

Langakių filialas

knygos „Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Pasaulis – graži knyga“, skirta skaitymo
skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Pepės gimtadienis“ ištrauka iš švedų vaikų
rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Knyga gali nuraminti“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Šiaurės šalių literatūra“ iš renginių ciklo „Knyga gali nuraminti“,
skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Gimtadienio šventė Pepės stiliumi“ ištrauka iš
švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos
„Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Kol žodžiai į duoną pavirs...“, skirta skaitymo
skatinimui
Sutemų valanda. Skaitymai suaugusiems „Įsimintina, nepaprasta vakarienė...“ ištrauka
iš danų klasikės Karen Blixen apysakos „Babetės puota“ (norvegiškos miltų košės
virimas ir ragavimas) iš renginių ciklo „Kol žodžiai į duoną pavirs...“, skirta skaitymo
skatinimui
Spaudinių paroda „Draugystė šildo“ iš renginių ciklo „Atverkime sielą žodžiui...“,
skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Gimtadienis, kuriame viskas turi būti
pramuštgalviška ir smagu“ ištrauka iš švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved.
Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Atverkime
sielą žodžiui...“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Linksma ir juokinga šventė Pepės Viloj Vilaitėj“
ištrauka iš švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia
Lindgren) knygos „Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Skaitydami mąstome“, skirta
skaitymo skatinimui
Vaikų piešinių paroda „Pepės gimtadienio svečiai“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Šventės šildo, net Šiaurėje“ ištrauka iš švedų
vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Skaitymas širdimi“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Giliausi, amžini žmonių jausmai Šiaurės šalių literatūroje“ iš
renginių ciklo „Skaitymas širdimi“, skirta skaitymo skatinimui
Vaikų piešinių paroda „Pepės gimtadieniui“ pagal švedų vaikų rašytojos Astridos
Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygą „Pepė Ilgakojinė“ iš renginių
ciklo „Knyga mintį augina“, skirta skaitymo skatinimui

11 d.

16.30 val.

Okainių filialas
Okainių filialas

11 d.

11 d.

9.30 val.

Pajieslio filialas

11 d.

19 val.

Pajieslio filialas
Surviliškio filialas

11 d.

11 d.

9 val.

Surviliškio filialas

11 d.

10 val.

Truskavos filialas

11 d.
12 d.

Truskavos filialas
10 val.

Akademijos filialas

12 d.

Akademijos filialas

12 d.

Ažytėnų filialas

Spaudinių paroda „Vaikystės pašaukta atbėga pas vaikus knyga...“ iš renginių ciklo
„Tas magiškas žodis – knyga“, skirta skaitymo skatinimui
Vaikų piešinių parodos „Pabūkime kartu su Pepe“ atidarymas. Spektaklis „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Mintys kaip ir paukščiai mėgsta aukštį“, skirta skaitymo
skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Pasisvečiuokime Pepės Ilgakojinės gimtadienio
šventėje“ ištrauka iš švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna
Emilia Lindgren) knygos „Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Skaitymas – erdvės
plėtimas“, skirta skaitymo skatinimui
Akcija-paroda „Knygų mainų turgus“ (kad perskaitytos knygos surastų naujus namus)
iš renginių ciklo „... tarp raidžių ir garsų“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Nepakartojama Pepės šventė“ ištrauka iš švedų
vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Viskas sutelpa į vieną mintį...“, skirta skaitymo
skatinimui
Spaudinių paroda „Kelionė Šiaurės šalių knygų puslapiais“ iš renginių ciklo „Viskas
sutelpa į vieną mintį...“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Draugaukime ir švęskime kartu su knygų herojais“ iš renginių
ciklo „Knyga – tylus ir patikimas draugas“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Knygų laivu plaukiame į Šiaurės šalis“ iš renginių ciklo „Skaityti
verta“, skirta skaitymo skatinimui
Viktorina „Šventės – kasdienybės prošvaistės“ iš renginių ciklo „Nuo žodžio lig
širdies...“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Literatūrinis vėjas iš Šiaurės“ iš renginių ciklo „Pasaulis – graži
knyga“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Strazdanėlėm išpuošta Ilgakojinės puota“
ištrauka iš švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia
Lindgren) knygos „Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Knygos – kaip sekmadieniai“,
skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Tolimos ir artimos Šiaurės šalys“ iš renginių ciklo „Knygos – kaip
sekmadieniai“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Šiaurės šalių literatūros lobynas“ iš renginių ciklo „Norėčiau
suskambėti žody...“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Šiaurės šalių literatūros lobiai“ iš renginių ciklo „...raidės – lapotais

Ąžuolaičių paslaugų punktas

12 d.
12 d.

11 val.

Dotnuvos filialas

12 d.

11 val.

Gudžiūnų filialas
Josvainių filialas

12–17 d.

12 d.

14 val.

Kalnaberžės filialas

12 d.

Kalnaberžės filialas

12 d.

Keleriškių paslaugų punktas

12 d.

Krakių filialas

12 d.

14 val.

Langakių filialas

12 d.

12 d.

Labūnavos filialas

14 val.

Mantviliškio filialas

12 d.

Mantviliškio filialas

12 d.

Meironiškių paslaugų punktas

12 d.

Nociūnų filialas

žodžiais išauga“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Ar linksmintis ir švęsti – tas pats?..“ ištrauka iš
švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos
„Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“, skirta skaitymo
skatinimui
Spaudinių paroda „Mus jungia Baltija žydra“ iš renginių ciklo „Skaitymas – geriausias
mokymasis “, skirta skaitymo skatinimui
Edukacinis užsiėmimas vaikams „Piešiame spalvingą Pepės portretą“ (piešimas
vaškinėmis kreidelėmis; žaidimas „Dovanų ratas“) iš renginių ciklo „Kol žodžiai į
duoną pavirs...“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Šventės stebuklas“ ištrauka iš švedų vaikų
rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Skaitomi noksta žodžiai...“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Šiaurės šalys iš arčiau“ iš renginių ciklo „Skaitomi noksta
žodžiai...“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Draugai, knyga ir aš“ ištrauka iš švedų vaikų
rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Knygos sušildo širdį...“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Sustabdyta minutė Šiaurės šalių knygai“ iš renginių ciklo
„Skaitymas eina per širdį...“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Šventė Šiaurės šalių literatūros takais“ iš renginių ciklo „Jos
didenybė knyga“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Šventė, kupina vilčių ir lūkesčių!“ ištrauka iš
švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos
„Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Žmogus virš savo žodžio pasilenkęs“, skirta
skaitymo skatinimui
Vaikų piešinių paroda „Mano gimtadienis su Pepe Ilgakojine“ pagal švedų vaikų
rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygą „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Žmogus virš savo žodžio pasilenkęs “, skirta skaitymo
skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Kas sakė, kad būtinai reikia užaugti?“ ištrauka
iš švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren)
knygos „Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Mano sielos gelmė – Tavo knygų
pasauly...“, skirta skaitymo skatinimui

12 d.

16 val.

Paaluonio filialas
Pagirių filialas

12 d.
12 d.

13 val.

Pajieslio filialas

12 d.

12 val.

Pelėdnagių filialas
Pelėdnagių filialas

12 d.
12 d.

13 val.

Pernaravos filialas

12 d.

Plinkaigalio filialas

12 d.

Sirutiškio filialas

12 d.

11 val.

12 d.

12 d.

Skaistgirio filialas

Skaistgirio filialas

16 val.

Šėtos filialas

Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Šventė – džiaugsmas būti su draugais“ ištrauka
iš švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren)
knygos „Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „... kad žodis tartum sparnas suplazdėtų“,
skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Ateik, į Pepės gimtadienį“ ištrauka iš švedų
vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Knygos – mūsų dvasios duona“, skirta skaitymo
skatinimui
Sutemų valanda. Skaitymai suaugusiems „Kai lapkritis, kai sutemos/knyga tave
paguos, išaiškins, nuramins...“ ištrauka iš danų klasikės Karen Blixen apysakos
„Babetės puota“ iš renginių ciklo „Knygos ugdo protą...“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Kas didžiausia pasaulyje pramuštgalvė?“
ištrauka iš švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia
Lindgren) knygos „Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Knygos ugdo protą...“, skirta
skaitymo skatinimui
Šiaurės šalių rašytojų knygų parodos „Po sidabrinėm pasakų žvaigždėm“ atidarymas iš
renginių ciklo „Mintys kaip ir paukščiai mėgsta aukštį“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Literatūrinės šventės per rašytinio žodžio magiją“ iš renginių ciklo
„Skaitymas – erdvės plėtimas“, skirta skaitymo skatinimui
Sutemų valanda. Skaitymai suaugusiems „Vakarėlis, kurį daugelis prisimins dar
ilgai...“ ištrauka iš danų klasikės Karen Blixen apysakos „Babetės puota“ iš renginių
ciklo „Viskas sutelpa į vieną mintį...“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Viskas, kas tinka prie dryžuotų kojinių ir
strazdanų ant nosies“ ištrauka iš švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid
Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Skaityti, tai rišti
raidę prie raidės“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Šventės. Kokios jos?“ iš renginių ciklo „Su knyga ir juoktis, ir
liūdėti“, skirta skaitymo skatinimui
Viktorina vaikams „Šiaurės šalių herojai“ iš renginių ciklo „Skaitomi noksta
žodžiai...“, skirta skaitymo skatinimui
Vaikų piešinių paroda „Pepė Ilgakojinė švenčia gimtadienį“ pagal švedų vaikų
rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygą „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Mano žodis tuoj skambės“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Vertybės šiaurės šalių rašytojų kūriniuose“ iš renginių ciklo „Mano

12 d.

12 val.

Tiskūnų filialas

12 d.

16 val.

Vikaičių filialas

13 d.

14 val.

Aristavos filialas

13 d.

10 val.

Aristavos filialas

13 d.

10 val.

Dotnuvos filialas
Gudžiūnų filialas

13 d.
13 d.

17 val.

Kalnaberžės filialas

13 d.

10 val.

Lančiūnavos filialas
Miegėnų filialas

13 d.
13 d.

12 val.

Pelėdnagių filialas

13 d.

Pelutavos filialas

13 d.

Šėtos filialas

sielos gelmė – Tavo knygų pasauly...“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Šventės Šiaurės šalyse“ iš renginių ciklo „Iš meilės knygai...“,
skirta skaitymo skatinimui
Popietė „Šiandien kakavą noriu gerti mėnulyje...“ iš renginių ciklo „Mintys kaip ir
paukščiai mėgsta aukštį“, skirta švedų vaikų rašytojai Astridai Lindgren (šved. Astrid
Anna Emilia Lindgren), skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Pepė švenčia gimtadienį“ ištrauka iš švedų
vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „... tarp raidžių ir garsų“, skirta skaitymo skatinimui
Vaikų piešinių paroda „Pepės Ilgakojinės gimtadienis“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Švęskime kartu su Pepe Ilgakojine“ ištrauka iš
švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos
„Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Su knyga ir juoktis, ir liūdėti“, skirta skaitymo
skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai paaugliams ir jaunimui „Šventė sode“ ištrauka iš norvegų
rašytojo Josteino Gorderio (norv. Jostein Gaarder) knygos „Sofijos pasaulis“ iš
renginių ciklo „Mano žodis tuoj skambės“, skirta skaitymo skatinimui
Kūrybinės dirbtuvės vaikams (tapyba) „Svarbiausia – draugystė“ iš renginių ciklo
„Mano sielos gelmė – Tavo knygų pasauly...“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Švenčiame Pepės gimtadienį“ ištrauka iš švedų
vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Žodžio ten tėviškė“, skirta skaitymo skatinimui
Viktorina „Šventės Šiaurės šalyse“ iš renginių ciklo „... kad žodis tartum sparnas
suplazdėtų“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Pakeliaukime po šventinio sodo puslapius“ iš renginių ciklo
„Knygos – mūsų dvasios duona“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Stebuklingas jausmas – draugystė“ ištrauka iš
švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos
„Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Knyga mintį augina“, skirta skaitymo skatinimui
Garsiniai skaitymai „Knyga, pakeitusi miestelio gyvenimą“ pagal norvegų rašytojo
Klauso Hagerupo (norv. Claus Hagerup) knygą „Mergaitė, norėjusi išgelbėti knygas“
iš renginių ciklo „Mintys kaip ir paukščiai mėgsta aukštį“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai paaugliams ir jaunimui „Sofijos pasaulis mūsų akimis“
ištrauka iš norvegų rašytojo Josteino Gorderio (norv. Jostein Gaarder) knygos „Sofijos

Vilainių filialas

13 d.
14 d.

11 val.

Dotnuvos filialas

14 d.

10 val.

Josvainių filialas
Lančiūnavos filialas

14 d.
14 d.

9.30 val.

Miegėnų filialas

14 d.

15 val.

Pelutavos filialas

14 d.

15 val.

Šėtos filialas

14 d.

12 val.

Šlapaberžės filialas

14 d.

15 val.

Tiskūnų filialas
Vikaičių filialas

14 d.
15 d.

17 val.

Ažytėnų filialas

15 d.

12 val.

Dotnuvos filialas

15 d.

16 val.

Meironiškių paslaugų punktas

pasaulis“ iš renginių ciklo „Norėčiau suskambėti žody...“, skirta skaitymo skatinimui
Edukacinis užsiėmimas „Dovana Pepei“ iš renginių ciklo „Su knyga ir juoktis, ir
liūdėti“, skirta skaitymo skatinimui
Sutemų valanda. Skaitymai suaugusiems „Tikra šventė širdžiai“ ištrauka iš danų
klasikės Karen Blixen apysakos „Babetės puota“ iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių
spalvos“, skirta skaitymo skatinimui
Sutemų valanda. Skaitymai suaugusiems „Puota sutemoje“ ištrauka iš danų klasikės
Karen Blixen apysakos „Babetės puota“ iš renginių ciklo „Knygos sušildo širdį...“,
skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Smagu, kad švęsime drauge“ ištrauka iš švedų
vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Iš meilės knygai...“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Švęsti ir svajoti noris visiems...“ ištrauka iš
švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos
„Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Tas magiškas žodis – knyga“, skirta skaitymo
skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Šventės Šiaurės šalyse: švenčiu su Pepe“
ištrauka iš švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia
Lindgren) knygos „Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „... ir buvo gera skaityti“, skirta
skaitymo skatinimui
Edukacinis užsiėmimas „Nupiešk Pepės arba savo gimtadienį“, skirta skaitymo
skatinimui
Viktorina „Ką žinai apie Šiaurės šalis“ (prie kavos puodelio) iš renginių ciklo „Viskas
sutelpa į vieną mintį...“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Gimtadienis Viloje Vilaitėje“ ištrauka iš švedų
vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Knyga – tylus ir patikimas draugas“, skirta skaitymo
skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Draugai/kaip dangaus atsiųsta dovana“ ištrauka
iš švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren)
knygos „Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Skaityti verta“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Švęskime kartu su Pepe“ ištrauka iš švedų vaikų
rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Skaitome, augame dvasioj...“, skirta skaitymo skatinimui

15 d.

13 val.

Miegėnų filialas

15 d.

17 val.

Paaluonio filialas

15 d.

16 val.

Pernaravos filialas

15 d.

11 val.

Vilainių filialas

16 d.

11 val.

Ąžuolaičių paslaugų punktas

16 d.

12 val.

Beinaičių filialas

16 d.

15 val.

Josvainių filialas

16 d.

13 val.

Kalnaberžės filialas

16 d.

14 val.

Keleriškių paslaugų punktas

16 d.

16 val.

Krakių filialas

16 d.

10 val.

Kunionių filialas

Viktorina „Šiaurės šalių paslaptys“ iš renginių ciklo „Knygos – kaip sekmadieniai“,
skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Pepė tebedžiugina viso pasaulio vaikus“
ištrauka iš švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia
Lindgren) knygos „Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „...raidės – lapotais žodžiais
išauga“, skirta skaitymo skatinimui
Vaikų piešinių paroda „Šiaurės šalių knygų veikėjai“, skirta skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Šiaurės šalių knygos“ iš renginių ciklo „Mano žodis tuoj skambės“,
skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Pepės gimtadienio šventė“ ištrauka iš švedų
vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Skaitymas eina per širdį...“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Su Pepe visada nutinka kas nors įdomaus!“
ištrauka iš švedų vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia
Lindgren) knygos „Pepė Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Jos didenybė knyga“, skirta
skaitymo skatinimui
„Žodžio ir šviesos šventė“ (Danijos, Norvegijos ir Švedijos knygų ir autorių
pristatymas), skirta asociacijos „Norden“ 100-mečio jubiliejui, skaitymo skatinimui
Spaudinių paroda „Vidurvasario šventė sujungia Baltijos ir Šiaurės šalis“ iš renginių
ciklo „... kad žodis tartum sparnas suplazdėtų“, skirta skaitymo skatinimui
Auštant. Garsiniai skaitymai vaikams „Kai lauki kažko netikėto...“ ištrauka iš švedų
vaikų rašytojos Astridos Lindgren (šved. Astrid Anna Emilia Lindgren) knygos „Pepė
Ilgakojinė“ iš renginių ciklo „Skaitydami labiau suprantame save“, skirta skaitymo
skatinimui
Spaudinių parodos:
„Jie buvo tokie, kaip ir mes, pakeleivi... “, skirta Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dienai
„Uždekim žvakeles, ties ilgesiu ir vieniša malda“ iš renginių ciklo „Knygos ugdo
protą...“, skirta Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dienai, skaitymo skatinimui
„Kad sielos sušiltų...“ iš renginių ciklo „... tarp raidžių ir garsų“, skirta vieno
žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojų, profesoriaus Kazimiero Būgos 140-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Kai gaudžia Vėlinių sielos varpai...“, skirta Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dienai
„Nuo angelo delnų nukritusi žvaigždė...“, skirta Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dienai
„Mirusiųjų šviesa – gyviesiems...“, skirta Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dienai
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„Šildyti ir šviesti ištikimiausia šviesa...“, skirta Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dienai
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„Sveika mityba – sveikatos pagrindas“, skirta Europos sveikos mitybos dienai

4 d.

„Lietuvių kalbos mokslo kūrėjas“, skirta vieno žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojų,
profesoriaus Kazimiero Būgos 140-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Tautoj, audroj, dainoj ieškokite manęs“ iš renginių ciklo „Knygos ugdo protą...“,
skirta vokiečių klasiko Frydricho Šilerio (vok. Johann Christoph Friedrich Schiller)
260-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Kalba priklauso visiems ja kalbantiems“ iš renginių ciklo „Skaitymas – erdvės
plėtimas“, skirta skirta vieno žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojų, profesoriaus
Kazimiero Būgos 140-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„... ką amžiai pagadino, čėsas yra sutaisyti“ iš renginių ciklo „Viskas sutelpa į vieną
mintį...“ skirta kultūros veikėjo, lietuvių literatūros klasiko Simono Stanevičiaus 220osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Gyvenimas žmogaus yra sunkus kelias“ iš renginių ciklo „Knyga – tylus ir patikimas
draugas“, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo
skatinimui
„Darbštumas/tapęs legenda“ iš renginių ciklo „Pasaulis – graži knyga“, skirta vieno
žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojų, profesoriaus Kazimiero Būgos 140-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Žmonių kalba – įvairių įvairiausių žinių aruodas“ iš renginių ciklo „Su knyga ir
juoktis, ir liūdėti“, skirta vieno žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojų, profesoriaus
Kazimiero Būgos 140-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Išpažintinė lyrika, dainingoji, grynoji lyrika yra neišnykstanti vertybė...“ iš renginių
ciklo „Skaitomi noksta žodžiai...“, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo
metinėms, skaitymo skatinimui
„... lyg kalbos gausmo besiklausantis“ iš renginių ciklo „Mano žodis tuoj skambės“,
skirta vieno žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojų, profesoriaus Kazimiero Būgos 140osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Kalba – tai archyvas“ iš renginių ciklo „Mano sielos gelmė – Tavo knygų pasauly...“,
skirta vieno žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojų, profesoriaus Kazimiero Būgos 140osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Karai, politika ir kitos beprotybės...“ iš renginių ciklo „Skaitymas širdimi“, skirta
skaitymo skatinimui
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„Ir pravirko beržų lapai – rudenio gaida...“ iš renginių ciklo „Nuo žodžio lig širdies...“,
skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Lietuviško žodžio tyrėjas“ iš renginių ciklo „Knygos sušildo širdį...“, skirta vieno
žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojų, profesoriaus Kazimiero Būgos 140-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Maistas kaip vaistas“ iš renginių ciklo „Knygos ugdo protą...“, skirta Europos
sveikos mitybos dienai, skaitymo skatinimui
„O greitai pasiliks tik mano vardas“ iš renginių ciklo „Jos didenybė knyga“, skirta
vokiečių klasiko Frydricho Šilerio (vok. Johann Christoph Friedrich Schiller) 260osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Blyksniai dieviškos minties“ iš renginių ciklo „Mintys kaip ir paukščiai mėgsta
aukštį“, skirta vokiečių klasiko Frydricho Šilerio (vok. Johann Christoph Friedrich
Schiller) 260-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Ir gluosniais mes virtom prie didelio kelio...“ iš renginių ciklo „Mano sielos gelmė –
Tavo knygų pasauly...“, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms,
skaitymo skatinimui
„Kur pamažu gyvenimas sustos“ iš renginių ciklo „Knyga mintį augina“, skirta
vokiečių klasiko Frydricho Šilerio (vok. Johann Christoph Friedrich Schiller) 260osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Nuskriskite mintys, į tolį slaptingą...“ iš renginių ciklo „Tas magiškas žodis –
knyga“, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo
skatinimui
„Dramatiškų vidinių lūžių poetė“ iš renginių ciklo „... ir buvo gera skaityti“, skirta
poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Žmogaus vertė pareina/nuo valios“ iš renginių ciklo „Skaityti, tai rišti raidę prie
raidės“, skirta vokiečių klasiko Frydricho Šilerio (vok. Johann Christoph Friedrich
Schiller) 260-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Sugrįžtu į tave, mano mūza baltoji“ iš renginių ciklo „...raidės – lapotais žodžiais
išauga“, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo
skatinimui
„... žmogus gali viską, jeigu tiki“ iš renginių ciklo „Žodžio ten tėviškė“, skirta
vokiečių klasiko Frydricho Šilerio (vok. Johann Christoph Friedrich Schiller) 260osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Seniai nutrynė vėjas pėdas smėly...“ iš renginių ciklo „Skaitymas – geriausias
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mokymasis “, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo
skatinimui
„Racionalusis optimistas“ iš renginių ciklo „Atverkime sielą žodžiui...“, skirta anglų
vaikų literatūros kūrėjo Džeremio Strongo (angl. Jeremy Strong)
70-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Gyvenimas mano – vėjas palaidas!“ iš renginių ciklo „Skaitydami mąstome“, skirta
poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Mano gyvenimas – sapnų laivelis, meilės bangų supamas“ iš renginių ciklo „Iš
meilės knygai...“, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms,
skaitymo skatinimui
„Nepalik beprasmiškos tylos“ iš renginių ciklo „Mintys kaip ir paukščiai mėgsta
aukštį“, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo
skatinimui
„Čiulbanti lakštingala“ iš renginių ciklo „Skaitymas – erdvės plėtimas“, skirta poetės
Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Nesenstančio grožio poezija“ iš renginių ciklo „Skaityti verta“, skirta poetės
Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Skriskite mintys į tolį slaptingą“ iš renginių ciklo „Pasaulis – graži knyga“, skirta
poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Šviesos ir tiesos kelyje“ iš renginių ciklo „Knygos – kaip sekmadieniai“, skirta LR
nacionalinio himno autoriaus, publicisto, vieno iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų,
chrestomatinės asmenybės Vinco Kudirkos 120-osioms mirties metinėms, skaitymo
skatinimui
„Klajonė ir sapnas – gyvenimas mano“ iš renginių ciklo „Norėčiau suskambėti
žody...“, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo
skatinimui
„... smerkti ar išteisinti/ne tai yra svarbiausia“ iš renginių ciklo „Kol žodžiai į duoną
pavirs...“, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo
skatinimui
„Poezijos gėlyne Salomėja Nėris žydės...“ iš renginių ciklo „Skaitymas eina per
širdį...“, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo
skatinimui
„Dramatiškų lūžių poetė“ iš renginių ciklo „Skaitymas širdimi“, skirta poetės
Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
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„Mumyse gyvena knygos ir draugai“ iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“,
skirta anglų vaikų literatūros kūrėjo Džeremio Strongo (angl. Jeremy Strong) 70osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Dainuok, širdie, gyvenimą“ iš renginių ciklo „Knygos sušildo širdį...“, skirta poetės
Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Gyvenimas yra ieškojimas, ieškojimas – kūryba“ iš renginių ciklo „Žmogus virš savo
žodžio pasilenkęs“, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms,
skaitymo skatinimui
„Nemuno krašto lakštingala...“ iš renginių ciklo „... kad žodis tartum sparnas
suplazdėtų“, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo
skatinimui
„Aš myliu savo kelią“ iš renginių ciklo „Skaitydami labiau suprantame save“, skirta
poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Ir mintys, tos kankinančios, taip margos“ iš renginių ciklo „Knygos – mūsų dvasios
duona“, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, skaitymo
skatinimui
„Didesnės garbės nėra už tarnybą Tėvynei...“ iš renginių ciklo „... per knygos
pakylėjimą“, skirta Lietuvos kariuomenės dienai, skaitymo skatinimui
„Kiekviena knyga turi savo skaitytoją“ iš renginių ciklo „Knygos ugdo protą...“, skirta
skaitymo skatinimui
„Kai ištuštėja širdis, norisi kažką daryti“ iš renginių ciklo „Knyga – tylus ir patikimas
draugas“, skirta žurnalistės, poetės, politinės ir visuomenės veikėjos Dalios
Teišerskytės 75-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Kai saulė skyla perpus...“ iš renginių ciklo „Tas magiškas žodis – knyga“, skirta
žurnalistės, poetės, politinės ir visuomenės veikėjos Dalios Teišerskytės 75-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Maža gėlytė sielos sode“ iš renginių ciklo „Mintys kaip ir paukščiai mėgsta aukštį“,
skirta anglų kilmės amerikiečių rašytojos Frensės Hodžson Bernet (angl. Frances
Hodgson Burnett) 170-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Iš kur atsiranda žodžiai – nežinau...“ iš renginių ciklo „... tarp raidžių ir garsų“, skirta
prozininkės, dramaturgės, eseistės Vandos Juknaitės 70-osioms gimimo metinėms,
skaitymo skatinimui
„Kai/dangus nusileidžia į širdį...“ iš renginių ciklo „... tarp raidžių ir garsų“, skirta
žurnalistės, poetės, politinės ir visuomenės veikėjos Dalios Teišerskytės 75-osioms
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Josvainių filialas

gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Per rudenį brendu ar per gyvenimą“ iš renginių ciklo „Pasaulis – graži knyga“, skirta
žurnalistės, poetės, politinės ir visuomenės veikėjos Dalios Teišerskytės 75-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Nedovanok man to, ko neturi...“ iš renginių ciklo „Atverkime sielą žodžiui...“, skirta
žurnalistės, poetės, politinės ir visuomenės veikėjos Dalios Teišerskytės 75-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Vidinis kilnumas ir stiprybė“ iš renginių ciklo „Žodžio ten tėviškė“, skirta anglų
kilmės amerikiečių rašytojos Frensės Hodžson Bernet (angl. Frances Hodgson
Burnett) 170-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Man rašymas dažnai yra žūtbūtinis bandymas“ iš renginių ciklo „Knyga mintį
augina“, skirta prozininkės, dramaturgės, eseistės Vandos Juknaitės 70-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Senoj kuprinėj krebžda mažos raidės“ iš renginių ciklo „Skaitymas – erdvės
plėtimas“, skirta žurnalistės, poetės, politinės ir visuomenės veikėjos Dalios
Teišerskytės 75-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Skausmą ir mirtį nugalintis gyvenimo geismas“ iš renginių ciklo „Pasaulis – graži
knyga“, skirta prozininkės, dramaturgės, eseistės Vandos Juknaitės 70-osioms gimimo
metinėms, skaitymo skatinimui
„Kai protas išeina į dangų, dangus nusileidžia į širdį...“ iš renginių ciklo „Kol žodžiai į
duoną pavirs...“, skirta žurnalistės, poetės, politinės ir visuomenės veikėjos Dalios
Teišerskytės 75-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Skaitymai rudes vakarui“ iš renginių ciklo „Skaitomi noksta žodžiai...“, skirta
skaitymo skatinimui
„Per rudenį brendu ir per gyvenimą...“ iš renginių ciklo „Mano žodis tuoj skambės“,
skirta žurnalistės, poetės, politinės ir visuomenės veikėjos Dalios Teišerskytės 75osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Nepaverskim gyvenimo vakaro naktimi“ iš renginių ciklo „Knygos sušildo širdį...“,
skirta žurnalistės, poetės, politinės ir visuomenės veikėjos Dalios Teišerskytės 75osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Gimiau rudens užkampyje“ iš renginių ciklo „Jos didenybė knyga“, skirta žurnalistės,
poetės, politinės ir visuomenės veikėjos Dalios Teišerskytės 75-osioms gimimo
metinėms, skaitymo skatinimui
„Vienatvė – sielos buveinė“ iš renginių ciklo „Žodžio ten tėviškė“, skirta žurnalistės,
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poetės, politinės ir visuomenės veikėjos Dalios Teišerskytės 75-osioms gimimo
metinėms, skaitymo skatinimui
„Kai pavasaris glostys rankas“ iš renginių ciklo „Knygos – mūsų dvasios duona“,
skirta žurnalistės, poetės, politinės ir visuomenės veikėjos Dalios Teišerskytės 75osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Eik, vaikeli, paskui mane, aš tau pėdas praminsiu“ iš renginių ciklo „Iš meilės
knygai...“, skirta prozininkės, dramaturgės, eseistės Vandos Juknaitės 70-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Stiklinio gyvenimo delnuose“ iš renginių ciklo „Norėčiau suskambėti žody...“, skirta
prozininkės, dramaturgės, eseistės Vandos Juknaitės 70-osioms gimimo metinėms,
skaitymo skatinimui
„Vietų vardais į mus kalba pati Žemė“ iš renginių ciklo „Su knyga ir juoktis, ir
liūdėti“, skirta Vietovardžių metams, skaitymo skatinimui
„Rašymas man yra tik būdas suprasti“ iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“,
skirta prozininkės, dramaturgės, eseistės Vandos Juknaitės 70-osioms gimimo
metinėms, skaitymo skatinimui
„Uždekim žvakes, jei laukimas Ateinančio duotas“ iš renginių ciklo „Skaitydami
labiau suprantame save“, skirta Adventui, skaitymo skatinimui
„Advento rimty – laukimo džiaugsme“, skirta Adventui
Kitos parodos:
Dailininko Viktoro Žilinsko (Kaunas) tapybos, piešinių ir poezijos tekstų paroda
„Tarp vakar ir rytoj“
Fotografijų paroda „Iš Kėdainių dainuojamosios poezijos festivalių „Ant Nevėžio
kranto“ archyvų“
Kraštotyros paroda „Dienų ir metų bėgime niekada nepamiršęs savo šaknų“, skirta
kraštiečio humanitarinių mokslų daktaro docento Stanislovo Stašaičio
85-osioms gimimo metinėms
Kraštotyros paroda „Istorijos mokytojų mokytojas“ iš renginių ciklo „Mano sielos
gelmė – Tavo knygų pasauly...“, skirta kraštiečio humanitarinių mokslų daktaro
docento Stanislovo Stašaičio 85-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
Kraštotyros paroda „Kaimai, likę tik prisiminimuose“ iš renginių ciklo „Knyga mintį
augina“, skirta Vietovardžių metams, skaitymo skatinimui
Kraštotyros paroda „Tai gyva mūsų širdyse...“ iš renginių ciklo „Skaitome, augame

26 d.

Vikaičių filialas

26 d.

Vilainių filialas

27 d.

Meironiškių paslaugų punktas

27 d.

Miegėnų filialas

27 d.

Paaluonio filialas

29 d.

Vainikų filialas

30 d.

Pagirių filialas

2 d.
2 d.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
parodų erdvė
M. Daukšos viešosios bibliotekos
vaikų ir jaunimo skyriaus renginių
erdvė

2 d.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
šakinės literatūros I salė

2 d.

Šėtos filialas

5 d.

Ažytėnų filialas

5 d.

Kunionių filialas

dvasioj...“, skirta skaitymo skatinimui
Dailininkės-dizainerės Violetos Židonytės (Kaunas) meno darbų parodos atidarymas
Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio ugdytinių kūrybinių darbų paroda
„Mes visi skirtingi“, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai
Kraštotyros paroda „Semkis sau naudą iš knygų“ iš renginių ciklo „... ir buvo gera
skaityti“, skirta kraštiečio kunigo, humanisto, švietėjo, vieno iš lietuvių raštijos kūrėjų
Mikalojaus Daukšos „Postilės“ 420-osioms metinėms, skaitymo skatinimui
Kraštotyros paroda „Nuėjusi tėvo pėdomis“, skirta kraštietės teatro ir kino dailininkės
Gražinos Konstancijos Remeikaitės 85-osioms gimimo metinėms
Kūrybinių darbų paroda „Laukiant stebuklo“, skirta Adventui

7 d.

17.15 val.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
parodų erdvė

16 d.

Labūnavos filialas

23 d.

Beinaičių filialas

25 d.

VB šakinės literatūros II salė

27 d.

Pernaravos filialas

