Kėdainių rajono savivaldybės kultūros įstaigų renginiai, organizuojami 2020 m. kovo mėnesį
Renginio pavadinimas

Renginio
data
val.

Kėdainių kultūros centras
Pilietinė-meninė akcija „Esu vienmetis su atkurta Lietuvos nepriklausomybe“
2–10 d.
(vizualinė)
Kino filmas „Importinis jaunikis“
5 d.
Tradicinės dailės mokytojų kūrybinių darbų parodos „Aš tau papasakosiu apie...“
6 d.
atidarymas
Kėdainių kultūros centro liaudiškų šokių grupės „Lankesa“ 55-erių metų kūrybinės
7 d.
veiklos sukakties šventė
Nuotykių komedija „Testas“ (premjera)
9 d.
Konferencija–forumas „Kovo 11-oji. Prisiminti ir suvokti“
10 d.
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Mykolo Arlausko atminimo pagerbimas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti
Pilietinė-meninė akcija „Esu vienmetis su atkurta Lietuvos nepriklausomybe“
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Povilo Aksomaičio atminimo pagerbimas
11 d.
Šventė „Mano širdies Lietuva“. Programoje: Baltijos baleto teatro šokio ir vaizdo
spektaklis „Mindaugas“ (pagal Justino Marcinkevičiaus istorinę dramą)
Muzikinė komedija „Dobilėlis penkiašakis“(KĮ „Kauno santaka“)
13 d.
Muzikali tragikomedija „Dar vienas Džokeris“ („Žiūrovų teatras“)
18 d.
Istorinis-edukacinis spektaklis vaikams „Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“ (Kauno
19 d.
valstybinis lėlių teatras)
Komedija „Intrigantės“ („Kitoks teatras“)
20 d.
Operetė „Išsipildžiusios svajonės istorija“ (Duetas „Bella Vita“)
21 d.
Radži ir Laisvos koncertas „Gražiausios dainos Jums!“
22 d.
Spektaklis vaikams „Pikseliukai arba kas telefone gyvena“ (Panevėžio teatras
26 d.
„Menas“)
Drama „Nuodai“ (Panevėžio teatras „Menas“)
26 d.
Kalnaberžės skyrius
Vakaronė „Žydėkit, kvepėkit, klestėkit!“, skirta Tarptautinei Moterų solidarumo
6 d.
dienai

Renginio vieta

Kėdainių miestas
17.30 val.

Kėdainių kultūros centras

16.30 val.

Kėdainių kultūros centras

14 val.

Kėdainių kultūros centras

18 val.
12 val.
13 val.

Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras
Vilniaus Antakalnio kapinės

10–12 val.
14 val.
15 val.

Kėdainių miestas
Kėdainių Kauno g. kapinės
Kėdainių arena

18 val.
18 val.

Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras

11 val.

Kėdainių kultūros centras

18 val.
16 val.
15 val.

Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras
Kėdainių kultūros centras

11 val.

Kėdainių kultūros centras

18 val.

Kėdainių kultūros centras

18 val.

Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės
skyrius

Liaudiškos muzikos kapelos „Beržynėlis“ koncertas
Popietė, skirta Tarptautinei Moterų solidarumo dienai paminėti. Sirutiškio mėgėjų
meno kolektyvų koncertinė programa

8 d.

12 val.

Sirutiškio bendruomenės centras

Labūnavos skyrius
Paroda „Nupiešiu Lietuvą“

2–31 d.

Vakaras „Čia mūsų žemė Lietuva“. Dalyvauja Labūnavos skyriaus liaudiškos muzikos
kapelos „Barupė“ ir poetė Aldona Volodkienė

6 d.

18 val.

Liaudiškos muzikos grupės „Nemakščių vyrai“ muzikinis sveikinimas moterims

6 d.

20 val.

Poezijos ir muzikos popietė „Pasiutpolkė su laiku“. Aldonos Volodkienės 4-os
poezijos knygos pristatymas

21 d.

14 val.

Rankdarbių mugė

28 d.

16 val.

28 d.

18 val.

Tapybos darbų parodos atidarymas

3 d.

15 val.

Šventė „Pavasariui, saulei, gyvenimui“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
30-mečiui paminėti

7 d.

13 val.

Respublikinė liaudiškos muzikos kapelų šventė „Kaimo muzikantų suvažiavimas
2020“
Nociūnų skyrius

Kėdainių kultūros centro Labūnavos
skyrius
Kėdainių kultūros centro Labūnavos
skyrius
Kėdainių kultūros centro Labūnavos
skyrius
Kėdainių kultūros centro Labūnavos
skyrius
Kėdainių kultūros centro Labūnavos
skyrius
Kėdainių kultūros centro Labūnavos
skyrius
Kėdainių kultūros centro Nociūnų
skyrius
Kėdainių kultūros centro Nociūnų
skyrius

Pelėdnagių skyrius
Foto paroda „Šeimos stebuklas“

1–31 d.

Edukacinis užsiėmimas „Pelėdos kiaušinis“. Užsiėmimą veda L. Šaduikė

7 d.

17 val.

Pavasario lygiadienio šventė

10 d.

12 val.

Pelėdnagių seniūnijos protų mūšis „Lietuva istorijos vingiuose“

20 d.

18 val.

Stalo teniso varžybos ir interaktyvi diskusija jaunimui „Saugus eismas“

26 d.

17 val.

Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių
skyrius
Pelėdnagių atviroji jaunimo erdvė

Surviliškio skyrius
Komedija „Ekstrasensė“ (Šilutės kamerinis dramos teatras)
Pilietinė iniciatyva „Laisvė skirta tiesai, o judėjimas – laisvei!”, skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti
Komedija „Susipyko“ (Panevėžio r. Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatras)
Komedija „Kas netiesa – nebūtinai melas“ (Tauragės kultūros centro Skaudvilės
skyriaus mėgėjų teatras)
Spektaklis „Andrius“ (Panevėžio r. Paįstrio kultūros centro teatro „Skruzdėlė“
jaunimo grupė)
Spektaklis „Laiko lašai“ (Panevėžio r. Ramygalos kultūros centro teatro trupė
„Ąžuolynė“) ir kapela „Ramgala“
Komedija „Loterija po 15-ka metų“ (Panevėžio r. Krekenavos kultūros centro mėgėjų
teatras „Avilys“)
Komedija ,,Jaunikis iš Kauno“ (Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro mėgėjų
teatras)
Vilainių skyrius
Kėdainių dailės mokyklos mokytojų kūrybinių darbų paroda

6 d.

19 val.

Kėdainių kultūros centro Surviliškio
skyrius

10 d.

15 val.

Surviliškio miestelis

20 d.

19 val.
20 val.

Kėdainių kultūros centro Surviliškio
skyrius

18 val.
26 d.

19 val.

Kėdainių kultūros centro Surviliškio
skyrius

19 val.
27 d.

20 val.

Kėdainių kultūros centro Surviliškio
skyrius

Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius
Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius

2–31 d.

9–17 val.

4, 18, 25 d.

17 val.

Spektaklis „Atleisk man“ (Vilniaus Naujasis teatras)

6 d.

18 val.

Kazimierinių kermošius. Tautodailės dirbinių mugė
Kauno r. Raudondvario kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų: liaudiškos muzikos
kapelos „Raudonpilis“ ir folkloro ansamblio „Piliarožė“ koncertinė programa
Akcija „30 Laisvės paukščių“

7 d.

10–14 val.
12 val.

Kėdainių kultūros centro Vilainių
skyrius

10 d.

16.30 val.

Regioninis humoro vakaras „Liežuvio šventė 2020“

15 d.

13 val.

Estrados atlikėjo Edmundo Kučinsko koncertas

15 d.

19 val.

Aido Maniko ir Vitalijos Katunskytės koncertas

29 d.

15 val.

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

Edukacinis užsiėmimas „Papuošalai iš odos“. Užsiėmimą veda Ilona Macionienė

Akademijos kultūros centras
Reginos Marijos Vaškevičiūtės-Bagdonienės skiautinių paroda „Lietuvos laikinosios
sostinės tarpukario architektūros detalės“
Vidos Railienės darbų paroda „Vilnos tapyba“
Edukacinis užsiėmimas „Tapyba ant stiklo“. Užsiėmimą veda Marija Giliova-Urbiete
Kino filmas „Importinis jaunikis“
Tautinės muzikos ansamblio „Auštaras“ koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečiui paminėti. Trispalvių vėjo malūnėlių akcija
Protmūšis „Ką žinai apie Lietuvą?“
Keistuolių teatro spektaklis „Mašininkai“
Renginys, skirtas Teatro dienai paminėti
Gudžiūnų skyrius

1–31 d.

Akademijos kultūros centras

1–31 d.
2 d.
5 d.

17.30 val.
18.30 val.

Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras

10 d.

17.30 val.

Akademijos kultūros centras

10 d.
23 d.
26 d.

18.30 val.
18 val.
17.30 val.

Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras
Akademijos kultūros centras

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimas

10 d.

18 val.

Edukacinis užsiėmimas vaikams „Velykų belaukiant“

17 d.

15 val.

Akademijos kultūros centro Gudžiūnų
skyrius
Akademijos kultūros centro Gudžiūnų
skyrius

Dotnuvos skyrius
Pilietinė-kūrybinė iniciatyva „Tautos žiedai“, skirta Lietuvos nepriklausomybės
10 d.
atkūrimo 30-mečiui paminėti
13 d.
Edukacinis užsiėmimas vaikams „Dekoracijų ir lėlių gamyba lėlių teatrui“
27 d.
Tarptautinė teatro diena. Dotnuvos vaikų ir suaugusių teatrų pasirodymai
Josvainių kultūros centras
Vytauto Didžiojo karo muziejaus paroda „Tas laisvės nevertas, kas negina jos“, skirta
9–20 d.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti
Šventinis koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui paminėti
10 d.
Vlado Ščiavinsko fotoparoda „Per didįjį ežerą“
21 d.
Spektaklis jaunimui „Įsilaužėlis“, pagal Matso Wahlio kūrinį
25 d.
Pernaravos skyrius
Koncertas „Nauji atspalviai“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui
15 d.
paminėti

16 val.
18 val.
18 val.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
Dotnuvos filialas
Dotnuvos pagrindinė mokykla
Dotnuvos bendruomenės centras
Josvainių kultūros centras

18 val.
12 val.

12 val.

Josvainių kultūros centras
Josvainių kultūros centras
Josvainių kultūros centras
Josvainių gimnazijos Pernaravos
skyrius

Edukacinis užsiėmimas vaikams „Kai lėlė atgyja“, skirtas Tarptautinei lėlininkų dienai
paminėti

20 d.

11 val.

Renginys vaikams „Kas slepiasi po kauke“, skirtas Tarptautinei teatro dienai paminėti.

27 d.

11 val.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
Pernaravos filialas
Josvainių gimnazijos Pernaravos
skyrius

Krakių kultūros centras
Tautodailininkės Albinos Mackevičienės karpinių paroda
1–30 d.
Fotomenininko Vaidoto Grigo paroda „Moterų visata“
1–30 d.
Bendruomenės popietė „Mūsų norai ir galimybės“
2 d.
Viktorina, skirta Gimtosios kalbos dienai
6 d.
Šventinis vakaras „Kartais norisi...“, skirtas Moters dienai
7 d.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimas. Krakių kultūros centro
jaunimo teatro studijos spektaklis „Spektaklio pabaiga“. Muzikinis vakaras su
11 d.
grupėmis „Šilko garsas“, „Kepti zefyrai“, „Step by step“ ir „For fun“
Kino popietė vaikams, jaunimui ir bendruomenei
13, 27 d.
Susitikimo popietė „Klausk drąsiai...“ su mokytoja Vilma Sinickiene
16 d.
Susitikimas su poete Dalia Teišerskyte
19 d.
Akcija, skirta Žemės dienai
20 d.
Etninės kultūros renginys vaikams „Lietuvių liaudies žaidimai ir rateliai“
24 d.
Meironiškių skyrius

17.30 val.
13.30 val.
18 val.
17 val.
14 val.
16 val.
15 val.
16 val.
14.30 val.

Edukacinis užsiėmimas šeimininkėms „Taupiai ir skaniai“

18 d.

16 val.

Popietė „Mano žodžiai eilėse sugulę...“, skirta Pasaulinei poezijos dienai paminėti

20 d.

15 val.

Spektaklis „Mūsų meilutis“, skirtas Tarptautinei teatro dienai paminėti

29 d.

15 val.

2 d.
5 d.
11 d.
15 d.
27 d.

13 val.
19 val.
16 val.
16 val.
13 val.

Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Krakių kultūros centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Krakių kultūros centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centras
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių AJE
Pajieslio daugiafunkcis centras
Krakių kultūros centro Meironiškių
skyrius
Krakių kultūros centro Meironiškių
skyrius
Krakių kultūros centro Meironiškių
skyrius

Šėtos kultūros centras
Edukacinis užsiėmimas „Laisvės malūnėliai“
Filmas „Importinis jaunikis“
Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti
Edmundo Kučinsko koncertas
Spektaklis vaikams, skirtas Teatro dienai paminėti

Šėtos kultūros centras
Šėtos kultūros centras
Šėtos kultūros centras
Šėtos kultūros centras
Šėtos kultūros centras

Pagirių skyrius
Protmūšis jaunimui, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti
9 d.
Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti
11 d.
Popietė, skirta Pasaulinei poezijos dienai, lietuvių kalbos dienoms ir A. Jakšto 16024 d.
osioms gimimo metinėms paminėti
Truskavos kultūros centras

18 val.
13 val.

Marijos Burneikienės tapybos darbų parodos atidarymas. Koncertas
6 d.
Koncertas „Skriski, skriski Lietuvėlėn“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
30-mečiui paminėti. Dalyvauja Panevėžio muzikinio teatro solistė Laima Česlauskaitė
8 d.
ir styginių kvartetas
Kėdainių tautodailininkų darbų parodos atidarymas, skirtas Tautodailės metams
23 d.
paminėti
Kėdainių krašto muziejus
Daivos Šeškauskaitės fotografijos, tapybos darbų parodos „Lietuviškos apeigos ir
1 d.
simboliai“ atidarymas
Vokalo ir fortepijono muzikos vakaras. Atlikėjos: Emilė Elena Dačinskaitė (sopranas)
4 d.
ir Eglė Rudokaitė (fortepijonas)
Nacionalinės mokinių meninės raiškos dailės piešinių konkurso „Pažintis su žydų
kultūros paveldu“, skirto Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti,
8–27 d.
paroda
Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ Kėdainių rajono turo
13 d.
parodos uždarymas
Artūro Aleknos (Jonava) medinių šaukštų parodos atidarymas
16 d.
Susitikimas su Rygos lietuvių bendruomenės atstovais
20 d.
Asociacijos „Akademijos bendruomenė“ diena
20 d.
Susitikimas su „Misija Sibiras 2019“ dalyviais
27 d.
Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
Renginiai
3, 10, 17, 24,
TV intelektinis žaidimas „Auksinis protas“
31 d.
Renginys „Bendrauju su knyga“ (pagal amerikiečių rašytojo Viljamo Džoiso (angl.
4 d.
William Joyce) knygą „Stebuklingos skraidančios Moriso Lesmuro knygos“), skirta

15 val.

Truskavos seniūnijos salė

16 val.

Truskavos kultūros centras

16 val.

Truskavos seniūnijos salė

13 val.

Pagirių daugiafunkcis centras
Pagirių daugiafunkcis centras
M. Daukšos viešosios bibliotekos
Pagirių filialas

11.30 val.

1863 m. sukilimo muziejus

17.30 val.

Daugiakultūris centras

14 val.

Daugiakultūris centras

14 val.

Tradicinių amatų centras Arnetų name

16 val.
12 val.
16 val.
17.30 val.

Tradicinių amatų centras Arnetų name
Daugiakultūris centras
Tradicinių amatų centras Arnetų name
Daugiakultūris centras

19–22 val.

Surviliškio filialas

11 val.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
vaikų ir jaunimo skyrius

skaitymo skatinimui
Garsiniai skaitymai mažiesiems iš edukacinės programos renginių ciklo „Iš pasakos į
pasaką“, skirta skaitymo skatinimui
Popietė „Gal ir visas gyvenimas/ didžiausias mano stebuklas, nepaprastas
paprastumu“ iš renginių ciklo iš renginių ciklo „Knygos ugdo protą...“, skirta poeto,
dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo
metinėms, skaitymo skatinimui
Kompleksinis renginys „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“ iš renginių ciklo „Su
knyga ir juoktis, ir liūdėti“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo
Justino Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, Lietuvių kalbos dienoms,
skaitymo skatinimui
Viktorina „Tautosakos skrynią pravėrus“ iš renginių ciklo „Skaitomi noksta
žodžiai...“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms,
Lietuvių kalbos dienoms, skaitymo skatinimui
Popietė „... gražiausi žodeliai iš mažosios širdelės“ iš renginių ciklo „Žodžio ten
tėviškė“, skirta Lietuvių kalbos dienoms, skaitymo skatinimui
Tarptautinio FAI piešinių konkurso „Skrydžio vakardiena ir rytojus“ parodos
baigiamasis nacionalinio turo renginys
Kraštiečio Algio Augustaičio knygos „Kitur yra manyje“ (papildytas leidimas) ir
tapybos parodos „Laisvė delnuose“ pristatymas, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-osioms metinėms
Kompleksinis renginys „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“ iš renginių ciklo „Tas
magiškas žodis – knyga“, skirta Lietuvių kalbos dienoms, skaitymo skatinimui
Popietė „Ačiū/ už žodžio skonį burnoj“ iš renginių ciklo „Skaitome, augame
dvasioj...“, skirta Lietuvių kalbos dienoms, skaitymo skatinimui
Popietė „Tu – moteris, tu – nuostabi knyga“ iš renginių ciklo „Kol žodžiai į duoną
pavirs...“, skirta Tarptautinei moterų solidarumo dienai, skaitymo skatinimui
Popietė „Tai gražiai skambėjo žodžiai...“ iš renginių ciklo „Žmogus virš savo žodžio
pasilenkęs“, skirta Lietuvių kalbos dienoms, skaitymo skatinimui
Popietė „Laiškas Lietuvai“ iš renginių ciklo „Kol žodžiai į duoną pavirs...“, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo skatinimui
Popietė „Sveikata ir gyvata yra čia pat, po mūsų kojomis...“ (vaistažolių arbatos
degustavimas) iš renginių ciklo „Skaityti, tai rišti raidę prie raidės“, skirta gydytojos,
žolininkės, etnografės, hab. gamtos m. dr. Eugenijos Šimkūnaitės 100-osioms gimimo

Kiekvieną
trečiadienį

10 val.

Aristavos filialas

5 d.

14 val.

Aristavos filialas

6 d.

12 val.

Miegėnų filialas

6 d.

15 val.

Pelėdnagių filialas

6 d.

11.30 val.

Šlapaberžės filialas

7 d.

11 val.

7 d.

12 val.

7 d.

11 val.

Ąžuolaičių paslaugų punktas

7 d.

15 val.

Kunionių filialas

7 d.

17 val.

Pajieslio filialas

7 d.

12 val.

Skaistgirio filialas

9 d.

12 val.

Pajieslio filialas

10 d.

15 val.

Lančiūnavos filialas

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

metinėms, Eugenijos Šimkūnaitės metams, skaitymo skatinimui
Popietė „... tu spindėsi man žvaigždžių šviesoj“ iš renginių ciklo „Pasaulis – graži
knyga“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
Garsiniai poezijos skaitymai vaikams „Gintarėlį tau nešu ant delno“ iš renginių ciklo
„Su knyga ir juoktis, ir liūdėti“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30osioms metinėms, Lietuvių kalbos dienoms, skaitymo skatinimui
Viduramžių Lietuvos stalo žaidimo „Kvirkatas“ turnyras, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms
Edukacinė popietė „Vaikai piešia laisvę“ iš renginių ciklo „... kad žodis tartum
sparnas suplazdėtų“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms
metinėms, skaitymo skatinimui
Knygos-albumo „Adolfas Ramanauskas-Vanagas fotografijose“ pristatymas (dalyvaus
knygos sudarytoja Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, vyks rež. Danguolės
Bunikienės filmo „Nužudytas, bet nenugalėtas“ peržiūra), skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms
Paskaita „Metų žodis ir metų posakis Lietuvoje ir svetur“ (lektorė žurnalo „Gimtoji
kalba“ redaktorė Rita Urnėžiūtė
Edukacinis užsiėmimas „Kažkaip keistai tas kovas veikia“ (tapyba ant drobės su
dailininke Neringa Dambrauskiene)
Valandėlė „Knygomis gynę Tėvynę“ iš renginių ciklo „Skaitymas širdimi“, skirta
Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
Viktorina „Čia istorija praėjo – KNYGNEŠYS“ iš renginių ciklo „Skaitymas – erdvės
plėtimas...“, skirta Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
Viktorina „Istorijon įrašė mano kuklų vardą“ iš renginių ciklo „Skaityti, tai rišti raidę
prie raidės“, skirta Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
Popietė „Kai žodis lietuviškas baudžiavą ėjo...“ iš renginių ciklo „Knygos – mūsų
dvasios duona“, skirta Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
Paskaita „Darnūs santykiai šeimoje ir kolektyve“ (lektorė Renata Venslovienė)
Edukacinis užsiėmimas mažiesiems „Mažieji gamtos draugai“ (piešimas ant asfalto),
skirta Žemės dienai
Baigiamasis Lietuvių kalbos dienų renginys. Paskaita „Naujųjų skyrybos taisyklių
aptarimas“ (lektorius doc.dr. Albinas Drukteinis)

10 d.

16 val.

Langakių filialas

10 d.

11 val.

Miegėnų filialas

10 d.

14 val.

Pelėdnagių filialas

10 d.

16 val.

Tiskūnų filialas

12 d.

17.15 val.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
renginių salė

13 d.

14 val.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
renginių salė

13 d.

16 val.

Šėtos filialas

14 d.

14 val.

Akademijos filialas

14 d.

11 val.

Gudžiūnų filialas

14 d.

14 val.

Lančiūnavos filialas

14 d.

15 val.

Vikaičių filialas

19 d.

17.15 val.

19 d.

11 val.

Miesto filialas „Liepa“

20 d.

14 val.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
vaikų ir jaunimo skyriaus renginių

M. Daukšos viešosios bibliotekos
renginių salė

erdvė
Literatūrinė popietė „Išskleisk eilėraštį kaip žiedą“ (dalyvaus Kėdainių krašto literatų
sambūrio kūrėjai, vad. Genė Sereikienė) iš renginių ciklo „Knygos lavina sielą...“,
skirta Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo skatinimui
Poezijos popietė „Mano žodžiai eilėse sugulę...“ iš renginių ciklo „Norėčiau
suskambėti žody...“, skirta Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo skatinimui
Poezija – visų pirma – svajonė, jausmas ir muzika, meilė/ ir ilgesys...“ iš renginių
ciklo „Skaitymas – geriausias mokymasis“, skirta Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo
skatinimui
Popietė „Pažinti ir išsaugoti“ iš renginių ciklo „Skaitomi noksta žodžiai...“, skirta
Žemės dienai, skaitymo skatinimui
Popietė vaikams „Amžinas žiede, motina žeme...“ iš renginių ciklo „Knygos sušildo
širdį...“, skirta Žemės dienai, skaitymo skatinimui
Garsiniai skaitymai „Ir eilėraštis turi sparnus“ iš renginių ciklo „Skaitymas eina per
širdį...“, skirta Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo skatinimui
Valandėlė vaikams „Žalioji pamoka“ iš renginių ciklo „... ir buvo gera skaityti“, skirta
Žemės dienai, skaitymo skatinimui
Popietė „Laikas gelbėti dangaus žydrumą, rasos skaidrumą ir šaltinio versmę“ iš
renginių ciklo „Skaitome, augame dvasioj...“, skirta Žemės dienai, skaitymo
skatinimui
Popietė „Nebijok dalinti gerumą...“ (svečiuosis jonavietė poetė Eglė MiliušytėEgmilė) iš renginių ciklo „Skaityti, tai rišti raidę prie raidės“, skirta Pasaulinei
poezijos dienai, skaitymo skatinimui
Popietė „Pagaukim poezijos paukštę“ iš renginių ciklo „Knygos – kaip sekmadieniai“,
skirta Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo skatinimui
Valandėlė vaikams „Dalinkimės skaitymo džiaugsmu“ iš renginių ciklo „...raidės
lapotais žodžiais išauga“, skirta Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo skatinimui
Poezijos valanda „Vienu žodžiu užburti“ iš renginių ciklo „Kol žodžiai į duoną
pavirs...“, skirta Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo skatinimui
Garsiniai skaitymai „Žodžiai tau, siela“ iš renginių ciklo „... kad žodis tartum sparnas
suplazdėtų“, skirta Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo skatinimui
Užsiėmimas mažiesiems „Atrask knygelę“ iš edukacinės skaitymo skatinimo
programos vaikams „Iš pasakos į pasaką“ (mokymas naudotis bibliotekos
paslaugomis)

Miesto filialas „Liepa“

20 d.

16.30 val.

20 d.

16 val.

Meironiškių paslaugų punktas

20 d.

15 val.

Pagirių filialas

20 d.

15 val.

Pelėdnagių filialas

20 d.

12 val.

Pernaravos filialas

20 d.

15 val.

Plinkaigalio filialas

21 d.

12 val.

Beinaičių filialas

21 d.

15 val.

Kunionių filialas

21 d.

13 val.

Lančiūnavos filialas

21 d.

12 val.

Mantviliškio filialas

21 d.

13 val.

Nociūnų filialas

21 d.

12 val.

Pajieslio filialas

21 d.

16 val.

Tiskūnų filialas

25 d.

10 val.

Aristavos filialas

Valandėlė „Po sidabrinėm pasakų žvaigždėm“ iš renginių ciklo „Knyga gali
nuraminti“, skirta skaitymo skatinimui
Alfo Pakėno knygos „Palik tik dainą“ pristatymas (dalyvaus P. Širvio žmona Birutė,
aktorius Petras Venslovas, romansus dainuos Laima Žilytė)
Valandėlė „Vaikystės pasaka spalvota“ iš renginių ciklo „Skaitydami mąstome“, skirta
skaitymo skatinimui
Teatralizuotas užsiėmimas vaikams „Atbuskite mano žaislai“ iš renginių ciklo „Knyga
mintį augina“, skirta Tarptautinei teatro dienai, skaitymo skatinimui
Filmo „Kino ir teatro legenda – Donatas Banionis“ peržiūra, skirta Tarptautinei teatro
dienai
Susitikimas su Anželika ir Rimvydu Laužikais. Liudvikos Didžiulienės-Žmonos
knygos „Lietuvos gaspadinė, arba pamokinimai, kaip prigulinčiai suvartoti Dievo
dovanas“ pristatymas
Popietė „Laikas pasižiūrėti kur mūsų šaknys“ (pokalbis apie vaistinius augalus ir jų
pritaikymą; žolelių arbatos degustacija) iš renginių ciklo „Skaityti verta“, skirta
gydytojos, žolininkės, etnografės, hab. gamtos m. dr. Eugenijos Šimkūnaitės 100osioms gimimo metinėms, Eugenijos Šimkūnaitės metams, skaitymo skatinimui
Spaudinių parodos:
„Ne sudie sakau tau – iki...“ iš renginių ciklo „Knygos lavina sielą...“, skirta poeto,
dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo
metinėms, skaitymo skatinimui
„Visi mes išskrendame iš vaikystės“ iš renginių ciklo „Knyga – tylus ir patikimas
draugas“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Trisdešimt laisvės pavasarių“ iš renginių ciklo „Knygos – kaip sekmadieniai“, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo skatinimui
„Kokia nuostabi, Lietuva, esi“ iš renginių ciklo „...raidės lapotais žodžiais išauga“,
skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo
skatinimui
„Ir plaukia tavo žodžiai – kaip rugiai“ iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“,
skirta Tarptautinei rašytojų dienai, skaitymo skatinimui
„Kūryba įkvėpimo pašaukta“ iš renginių ciklo „Skaitydami mąstome“, skirta
Tarptautinei rašytojų dienai, skaitymo skatinimui
„Suspaudžia širdį vasaros didumas“ iš renginių ciklo „... per knygos pakylėjimą“,

Okainių filialas

25 d.

17 val.

26 d.

17.15 val.

26 d.

10 val.

Truskavos filialas

27 d.

17 val.

Ažytėnų filialas

27 d.

15 val.

Lančiūnavos filialas

28 d.

14 val.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
renginių salė

28 d.

16 val.

Krakių filialas

M. Daukšos viešosios bibliotekos
renginių salė

2 d.

Miesto filialas „Liepa“

3 d.

Keleriškių paslaugų punktas

3 d.

Mantviliškio filialas

3 d.

Nociūnų filialas

3 d.

Paaluonio filialas

3 d.

Truskavos filialas

4 d.

Miesto filialas „Jaunystė“

skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Aš tarytum jo akim žiūriu/ į pasaulį, į save, į daiktus...“ iš renginių ciklo „Knygos
ugdo protą...“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Kai eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies šešėlis“ iš renginių ciklo „Tas magiškas žodis
– knyga“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Nutrūksta rožančius. Gyvenimas išsibarsto“ iš renginių ciklo „Skaityti verta“, skirta
poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Moteris – tai horizontas, kur susitinka dangus ir žemė“ iš renginių ciklo „Skaitymas –
geriausias mokymasis“, skirta Tarptautinei moterų solidarumo dienai, skaitymo
skatinimui
„Visą laiką ieškau vieno žodžio, iš kurio išplaukia visos upės“ iš renginių ciklo
„Skaitomi noksta žodžiai...“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo
Justino Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Nepriklausomybė – siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis“, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms
„...laisvas paukštis giesmininkas be sparnų“ iš renginių ciklo „Knygos lavina sielą...“,
skirta dvasininko, poeto, pirmojo spausdinto lietuviškų eilėraščių rinkinio autoriaus
Antano Strazdo 260-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Vaizdą perteikiu žodžiu“ iš renginių ciklo „Skaitymas širdimi“, skirta dvasininko,
poeto, pirmojo spausdinto lietuviškų eilėraščių rinkinio autoriaus Antano Strazdo 260osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„O Lietuva, visų regėjimų brasta...“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30osioms metinėms
„Strazdas – paprastas paukštis“ iš renginių ciklo „Mintys kaip ir paukščiai mėgsta
aukštį“, skirta dvasininko, poeto, pirmojo spausdinto lietuviškų eilėraščių rinkinio
autoriaus Antano Strazdo 260-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Žodžio pilkam mauzoliejuj“ iš renginių ciklo „Skaitymas – erdvės plėtimas“, skirta
poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Laisvas paukštis giesmininkas“ iš renginių ciklo „... tarp raidžių ir garsų“, skirta

4 d.

Aristavos filialas

4 d.

Ąžuolaičių paslaugų punktas

4 d.

Krakių filialas

4 d.

Pagirių filialas

4 d.

Pelėdnagių filialas

5 d.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
šakinės literatūros III salė

5 d.

Miesto filialas „Liepa“

5 d.

Akademijos filialas

6 d.

Miesto filialas „Jaunystė“

6 d.

Dotnuvos filialas

6 d.

Gudžiūnų filialas

6 d.

Josvainių filialas

dvasininko, poeto, pirmojo spausdinto lietuviškų eilėraščių rinkinio autoriaus Antano
Strazdo 260-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Duoną raikančios rankos“ iš renginių ciklo „Atverkime sielą žodžiui...“, skirta poeto,
dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo
metinėms, skaitymo skatinimui
„Tėvyne, ties tavim, kaip ties versme skaidria...“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-osioms metinėms
„Viešpatie, nejaugi neprašvis“ iš renginių ciklo „Iš meilės knygai...“, skirta poeto,
dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo
metinėms, skaitymo skatinimui
„Gintaro laše – mano Lietuva“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30osioms metinėms
„Poezija labai artima tautosakai“ iš renginių ciklo „Knygos ugdo protą...“, skirta
dvasininko, poeto, pirmojo spausdinto lietuviškų eilėraščių rinkinio autoriaus Antano
Strazdo 260-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Dainuojame Laisvę“ iš renginių ciklo „Mintys kaip ir paukščiai mėgsta aukštį“, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo skatinimui
„... kylant į gelmę, krintant į aukštį“ iš renginių ciklo „Mintys kaip ir paukščiai mėgsta
aukštį“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Čia mano Lietuva“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms
„Apkabink mane, kad būčiau gyvas...“ iš renginių ciklo „... tarp raidžių ir garsų“,
skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Tavo paukštis ir šauksmas, gimtine!“ iš renginių ciklo „Viskas sutelpa į vieną
mintį...“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Ką žino tik ragana...“ iš renginių ciklo „Knyga – tylus ir patikimas draugas“, skirta
gydytojos, žolininkės, etnografės, hab. gamtos m. dr. Eugenijos Šimkūnaitės 100osioms gimimo metinėms, Eugenijos Šimkūnaitės metams, skaitymo skatinimui
„Aš Lietuvą lipdau po gabalėlį...“ iš renginių ciklo „Skaityti verta“, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms
„Lietuva, kai aš tave tariu...“ iš renginių ciklo „Skaitome, augame dvasioj...“, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo skatinimui

6 d.

Surviliškio filialas

6 d.

Šėtos filialas

6 d.

Vilainių filialas

7 d.

Akademijos filialas

7 d.

Aristavos filialas

7 d.

Dotnuvos filialas

7 d.

Dotnuvos filialas

7 d.

Josvainių filialas

7 d.

Josvainių filialas

7 d.

Kalnaberžės filialas

7 d.

Keleriškių paslaugų punktas

7 d.

Krakių filialas

7 d.

Kunionių filialas

„Turbūt ne dėl savęs esu...“ iš renginių ciklo „Nuo žodžio lig širdies...“, skirta poeto,
dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo
metinėms, skaitymo skatinimui
„Visą šitą pasaulį jis į giesmę sudėjo“ iš renginių ciklo „Skaityti, tai rišti raidę prie
raidės“, skirta dvasininko, poeto, pirmojo spausdinto lietuviškų eilėraščių rinkinio
autoriaus Antano Strazdo 260-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
,,Dideli žmonės neišeina...“ iš renginių ciklo „Skaityti, tai rišti raidę prie raidės“,
skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Bet pats brangiausias žodis – Lietuva“ iš renginių ciklo „Pasaulis – graži knyga“,
skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo
skatinimui
„Strazdas čilba visa burna“ iš renginių ciklo „Pasaulis – graži knyga“, skirta
dvasininko, poeto, pirmojo spausdinto lietuviškų eilėraščių rinkinio autoriaus Antano
Strazdo 260-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Gal aušra uždegs tave ugnim staigia...“ iš renginių ciklo „Knygos – kaip
sekmadieniai“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Skriski, skriski Lietuvėlėn...“ iš renginių ciklo „Knygos – kaip sekmadieniai“, skirta
40-ties paukščių dienai, skaitymo skatinimui
„Viskas yra teisybė ko aš nepasakiau“ iš renginių ciklo „Norėčiau suskambėti
žody...“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Tu – kaip gėlė iš paukščio skrydžio“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
30-osioms metinėms
„Kiek duodi – tiek tavęs ir lieka“ iš renginių ciklo „Knyga gali nuraminti“, skirta
poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Aš tik dievo aveles ganau“ iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“, skirta
dvasininko, poeto, pirmojo spausdinto lietuviškų eilėraščių rinkinio autoriaus Antano
Strazdo 260-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Žmogus – kaip raidė knygoje“ iš renginių ciklo „Kol žodžiai į duoną pavirs...“, skirta
poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui

7 d.

Labūnavos filialas

7 d.

Lančiūnavos filialas

7 d.

Lančiūnavos filialas

7 d.

Langakių filialas

7 d.
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Miegėnų filialas
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Pajieslio filialas

„O už vis labiausiai kalbą gerbk gimtinę...“ iš renginių ciklo „Knygos sušildo širdį...“,
skirta dvasininko, poeto, pirmojo spausdinto lietuviškų eilėraščių rinkinio autoriaus
Antano Strazdo 260-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Kokia prasmė eilutėje, kurią rašau žvaigždėtam vakare...“ iš renginių ciklo „Knygos
sušildo širdį...“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Kur nors manęs nėra, kur nors turėčiau būti, kažkas manęs neras...“ iš renginių ciklo
„Skaitymas eina per širdį...“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo
Justino Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Vakarėjantis dienų medus“ iš renginių ciklo „Jos didenybė knyga“, skirta poeto,
dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo
metinėms, skaitymo skatinimui
„... lyg visas jau būtų praėjęs gyvenimas be manęs“ iš renginių ciklo „Žmogus virš
savo žodžio pasilenkęs“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Neliks duonos su druska – liks tėvynė“ iš renginių ciklo „Mano sielos gelmė – Tavo
knygų pasauly...“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Šiandien staiga pasenau: vienu sakiniu, vienu eilėraščiu...“ iš renginių ciklo „Žodžio
ten tėviškė“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Nedaug prašau: tik atminties...“ iš renginių ciklo „Skaitydami mąstome“, skirta
poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Tiešydamas gražioms giesmelėms“ iš renginių ciklo „Skaitydami labiau suprantame
save“, skirta dvasininko, poeto, pirmojo spausdinto lietuviškų eilėraščių rinkinio
autoriaus Antano Strazdo 260-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Jau ilgai per giliai į vakarą užsižiūrėjau...“ iš renginių ciklo „Knygos – mūsų dvasios
duona“, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo, visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Visų gražiausia Lietuva – Nepriklausoma valstybė“, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms
„Po laisvės angelo sparnu...“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
30-osioms metinėms
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Miesto filialas „Liepa“
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Truskavos filialas

„Skaitykite, mokykitės mintinai ir ... neskubėkite užaugti“, skirta poeto, dramaturgo,
vertėjo, visuomenės veikėjo Justino Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms
„Nuo delno paukštis nulesė metus“ iš renginių ciklo „Knygos lavina sielą...“, skirta
poeto, vertėjo Roberto Keturakio 85-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Lietuva, viskas telpa į tavo trumpą vardą...“ iš renginių ciklo iš renginių ciklo
„Knygos ugdo protą...“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms
metinėms, skaitymo skatinimui
„Prie savo kalbos prikalti, prie istorijos prirakinti“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-osioms metinėms
„Lietuva – mano meilė, malda ir tikėjimas mano...“ iš renginių ciklo „Knyga mintį
augina“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo
skatinimui
„Be gamtos žmogus nekurtų“ iš renginių ciklo „Knyga mintį augina“, skirta poeto,
vertėjo Roberto Keturakio 85-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Graži tu mano...“ iš renginių ciklo „... ir buvo gera skaityti“, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo skatinimui
„Nėr žolynų negydančių“ iš renginių ciklo „Mintys kaip ir paukščiai mėgsta aukštį“,
skirta gydytojos, žolininkės, etnografės, hab. gamtos m. dr. Eugenijos Šimkūnaitės
100-osioms gimimo metinėms, Eugenijos Šimkūnaitės metams, skaitymo skatinimui
„Mėnesienos pilnos tavo saujos“ iš renginių ciklo „Mintys kaip ir paukščiai mėgsta
aukštį“, skirta poeto, vertėjo Roberto Keturakio 85-osioms gimimo metinėms,
skaitymo skatinimui
„Skambanti laisvė“ iš renginių ciklo „Skaitymas – erdvės plėtimas...“, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo skatinimui
„Kas lengva – išdalinki ir išeik...“ iš renginių ciklo „Skaitymas – erdvės plėtimas“,
skirta poeto, vertėjo Roberto Keturakio 85-osioms gimimo metinėms, skaitymo
skatinimui
„Amžinai žydėk, Atminimo vyšnia“ iš renginių ciklo „... tarp raidžių ir garsų “, skirta
gydytojos, žolininkės, etnografės, hab. gamtos m. dr. Eugenijos Šimkūnaitės 100osioms gimimo metinėms, Eugenijos Šimkūnaitės metams, skaitymo skatinimui
„Atrodo, teks iš naujo Tau gyventi“ iš renginių ciklo „... tarp raidžių ir garsų“, skirta
poeto, vertėjo Roberto Keturakio 85-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„... su vienybės šventu vainiku ant galvos“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-osioms metinėms
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M. Daukšos viešosios bibliotekos
vaikų ir jaunimo skyrius
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Miesto filialas „Liepa“
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Josvainių filialas
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Kalnaberžės filialas

„Netiesa, kad viskas praeina“ iš renginių ciklo „Viskas sutelpa į vieną mintį...“, skirta
poeto, vertėjo Roberto Keturakio 85-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„O Lietuva, visų regėjimų brasta...“ iš renginių ciklo „Nuo žodžio lig širdies...“, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo skatinimui
„O rytoj kažkas/ prisimerkęs šias eiles skaitys“ iš renginių ciklo „Pasaulis – graži
knyga“, skirta poeto, vertėjo Roberto Keturakio 85-osioms gimimo metinėms,
skaitymo skatinimui
„Kai sutemos dengė baltąsias lankas“ iš renginių ciklo „...raidės lapotais žodžiais
išauga“, skirta Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„Su Lietuva širdy“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms
„Ji mums viena. Ji – Lietuva“ iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo skatinimui
„Žolynų takeliais į sveikatos šalį“ iš renginių ciklo „Kol žodžiai į duoną pavirs...“,
skirta gydytojos, žolininkės, etnografės, hab. gamtos m. dr. Eugenijos Šimkūnaitės
100-osioms gimimo metinėms, Eugenijos Šimkūnaitės metams, skaitymo skatinimui
„Motulė Lietuva“ (eilėraščiai apie Lietuvą) iš renginių ciklo „Skaitomi noksta
žodžiai...“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms
,,Mūsų širdyse trys spalvos“ iš renginių ciklo ,,Mano žodis tuoj skambės“, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo skatinimui
,,Sveiko gyvenimo paslaptys“ iš renginių ciklo ,,Mano žodis tuoj skambės“, skirta
gydytojos, žolininkės, etnografės, hab. gamtos m. dr. Eugenijos Šimkūnaitės 100osioms gimimo metinėms, Eugenijos Šimkūnaitės metams, skaitymo skatinimui
„Eilėraštis – tai jausmų ir minties blyksnis“ iš renginių ciklo „Knygos sušildo širdį...“,
skirta poeto, vertėjo Roberto Keturakio 85-osioms gimimo metinėms, skaitymo
skatinimui
„Ta šalis, kurion kasdien eini...“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30osioms metinėms
„... su vasaros žydinčiom pievom, žvaigždynais puikiais“ iš renginių ciklo „Žmogus
virš savo žodžio pasilenkęs“, skirta poeto, vertėjo Roberto Keturakio 85-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Ant Lietuvos mano širdis patekėjo...“ iš renginių ciklo „Atverkime sielą žodžiui...“,
skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo
skatinimui
„Gyvenimas be tablečių“ iš renginių ciklo „Atverkime sielą žodžiui...“, skirta
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gydytojos, žolininkės, etnografės, hab. gamtos m. dr. Eugenijos Šimkūnaitės 100osioms gimimo metinėms, Eugenijos Šimkūnaitės metams, skaitymo skatinimui
„Nėr negydančių žolynų“ iš renginių ciklo „Žodžio ten tėviškė“, skirta gydytojos,
žolininkės, etnografės, hab. gamtos m. dr. Eugenijos Šimkūnaitės 100-osioms gimimo
metinėms, Eugenijos Šimkūnaitės metams, skaitymo skatinimui
„Ramybės apstu – tai kodėl aš nurimti nemoku?“ iš renginių ciklo „Žodžio ten
tėviškė“, skirta poeto, vertėjo Roberto Keturakio 85-osioms gimimo metinėms,
skaitymo skatinimui
„Dėkoju, Lietuva, kad tu kaip geras draugas...“ iš renginių ciklo „... kad žodis tartum
sparnas suplazdėtų“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms
metinėms, skaitymo skatinimui
„Čia Lietuva – ji nesibaigianti. Sakmė žilųjų mitų...“ iš renginių ciklo
„Skaitydami labiau suprantame save“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30osioms metinėms, skaitymo skatinimui
„Sugrįžt į debesis, į vėją ir į lietų“ iš renginių ciklo „Skaitydami labiau suprantame
save“, skirta poeto, vertėjo Roberto Keturakio 85-osioms gimimo metinėms, skaitymo
skatinimui
„Lietuva – akmuo prie slenksčio seno“ iš renginių ciklo „Knygos – mūsų dvasios
duona“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo
skatinimui
„Stiprūs, nes laisvi“ iš renginių ciklo „Iš meilės knygai...“, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms, skaitymo skatinimui
„Lietuvos žiniuonė“ iš renginių ciklo „Iš meilės knygai...“, skirta gydytojos,
žolininkės, etnografės, hab. gamtos m. dr. Eugenijos Šimkūnaitės 100-osioms gimimo
metinėms, Eugenijos Šimkūnaitės metams, skaitymo skatinimui
„Su šviesos ryšuliu ant pečių“, skirta Knygnešio dienai
„Knygnešių dėka – skamba graži lietuviška kalba“ iš renginių ciklo „Pasaulis – graži
knyga“, skirta Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„Nešė žodį, nešė viltį...“ iš renginių ciklo „... per knygos pakylėjimą“, skirta
Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„Su maldaknygių žodžiais keliauja kalendorių šviesa...“ iš renginių ciklo „Skaityti
verta“, skirta Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„Knygnešiai jau istorijoj miega“ iš renginių ciklo „Knygos lavina sielą...“, skirta
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Miesto filialas „Liepa“

Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„Už sunkų kelią, baugią naktį ar kas mus, knygnešius, atmins?“ iš renginių ciklo „Tas
magiškas žodis – knyga“, skirta kunigo, švietėjo, publicisto, knygnešio Dominyko
Tumėno 160-osioms gimimo metinėms, Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„... tikiu tave, žodi, draustą rašyti“ iš renginių ciklo „... tarp raidžių ir garsų“, skirta
Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„Knygnešių dvasia šventa išsūpavo mums po raidę...“ iš renginių ciklo
„Norėčiau suskambėti žody...“, skirta Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„Į kelią amžiną – Lietuviškus žodžius“ iš renginių ciklo „Su knyga ir juoktis, ir
liūdėti“, skirta Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„Uždek, senele, žiburį, kad Žodis nepaklystų“ iš renginių ciklo „Kol žodžiai į duoną
pavirs...“, skirta Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
,,Nešė žodį, nešė viltį“ iš renginių ciklo ,,Mano žodis tuoj skambės“, skirta Knygnešio
dienai, skaitymo skatinimui
„Ačiū, proseni mano, kad išsaugojai gimtą žodį...“ iš renginių ciklo „Knygos sušildo
širdį...“, skirta Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„Knygnešėlis parneš savo kraštui šviesos...“ iš renginių ciklo „Skaitymas eina per
širdį...“, skirta Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„Eikit draudžiamą žodį ištarti...“ iš renginių ciklo „Jos didenybė knyga“, skirta
Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„Lūpose Lietuva – prie širdies knyga“ iš renginių ciklo „Atverkime sielą žodžiui...“,
skirta Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„Gimtas žodis jei nežuvo – atpirkti visi vargai“ iš renginių ciklo „Mano sielos gelmė –
Tavo knygų pasauly...“, skirta Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„Svaigsta oras obelų žieduos“ iš renginių ciklo „Mano sielos gelmė – Tavo knygų
pasauly...“, skirta Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo skatinimui
„Istorijon įrašė mano kuklų vardą“ iš renginių ciklo „Iš meilės knygai...“, skirta
Knygnešio dienai, skaitymo skatinimui
„Ir žmonės kaip medžiai žemę pamilsta...“, skirta Žemės dienai
„Ir nušvis gimtoji žemė tūkstančiais vaiskių spalvų“, skirta Žemės dienai
„Poezija – visų pirma – svajonė, jausmas ir muzika...“ iš renginių ciklo „Skaitymas –
geriausias mokymasis“, skirta Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo skatinimui
„Gamta poezijos posmuose“ iš renginių ciklo „Skaitymas širdimi“, skirta Žemės
dienai, skaitymo skatinimui
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„Poezija – tai sielos kalba“, skirta Pasaulinei poezijos dienai

19 d.

„Eime pavasario žiūrėti...“, skirta Žemės dienai
„Mokausi tave mylėti, Žeme“ iš renginių ciklo „Knyga mintį augina“, skirta Žemės
dienai, skaitymo skatinimui
„Atsigręšk į Žemę – mūsų maitintoją“ iš renginių ciklo „Mano sielos gelmė – Tavo
knygų pasauly...“, skirta Žemės dienai, skaitymo skatinimui
„Kai žodžiui išauga sparnai“ iš renginių ciklo „Mintys kaip ir paukščiai mėgsta
aukštį“, skirta Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo skatinimui
„Skambėkite paukščių minoru“ iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“, skirta
Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo skatinimui
„Eilėraštis – tai pauzė, galimybė nors trumpam susimąstyti ir pasigrožėti“ iš renginių
ciklo „Skaitomi noksta žodžiai...“, skirta poetų: Roberto Keturakio 85-osioms ir
Vytauto Bložės 90-osioms gimimo metinėms, Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo
skatinimui
„Žodžiai sielai“ iš renginių ciklo „Mano žodis tuoj skambės“, skirta Pasaulinei
poezijos dienai, skaitymo skatinimui
„Poezija – /Viskas, kas žmogiška“ iš renginių ciklo „Žodžio ten tėviškė“, skirta
Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo skatinimui
„Žodžiai sielai...“ iš renginių ciklo „... kad žodis tartum sparnas suplazdėtų“, skirta
Pasaulinei poezijos dienai, skaitymo skatinimui
„Sidabrinis mėnulio žirgas“ iš renginių ciklo „Mintys kaip ir paukščiai mėgsta aukštį“,
skirta danų rašytojos Lene Kaaberbol (dan. Lene Kaaberbøl) 60-osioms gimimo
metinėms, skaitymo skatinimui
„LIE-TU-VA kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų pajusite medaus ir kraujo skonį...“ iš
renginių ciklo „Knygos lavina sielą...“, skirta Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio
metams, skaitymo skatinimui
„Kai vaikui į rankas įduodame knygą...“ iš renginių ciklo iš renginių ciklo „Knygos
ugdo protą...“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai, skaitymo skatinimui
„... entuziazmas padaro stebuklus“ iš renginių ciklo „Viskas sutelpa į vieną mintį...“,
skirta režisieriaus, aktoriaus, publicisto Boriso Dauguviečio
135-osioms gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Mes gyvename pasakų šaly“ iš renginių ciklo „Knyga – tylus ir patikimas draugas“,
skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai, skaitymo skatinimui

19 d.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
grožinės literatūros salė
Miesto filialas „Liepa“

19 d.

Ažytėnų filialas

19 d.

Šėtos filialas

20 d.

Dotnuvos filialas

20 d.

Paaluonio filialas

20 d.

Pelėdnagių filialas

20 d.

Pelutavos filialas

20 d.

Šlapaberžės filialas

20 d.

Tiskūnų filialas

21 d.

Dotnuvos filialas

24 d.

Miesto filialas „Liepa“

24 d.

Aristavos filialas

24 d.

Kalnaberžės filialas

25 d.

Keleriškių paslaugų punktas

„Pasakysiu tau pasaką...“ iš renginių ciklo „Tas magiškas žodis – knyga“, skirta danų
poeto, rašytojo Hanso Kristiano Anderso (dan. Hans Christian Andersen) 215-osioms
gimimo metinėms, skaitymo skatinimui
„Knyga kaip saulė – šviečia ir šildo“ iš renginių ciklo „Iš meilės knygai...“, skirta
Tarptautinei vaikų knygos dienai, skaitymo skatinimui
Kitos parodos:

28 d.

Ąžuolaičių paslaugų punktas

31 d.

Vilainių filialas

Tautodailininko Viliaus Sirutavičiaus (Kėdainiai) šviestuvų paroda „Vakaras“

2 d.

Kraštiečio kompozitoriaus, KTU docento Antano Jasenkos tapybos paroda „Pradžioje
nebuvo nieko“

2 d.

Kraštotyros paroda „Mokslas kiekvienam krikščioniui privalus“, skirta Mikalojaus
Daukšos išversto jėzuito Jokūbo Ledesmos (lenk. Jakob Ledesma) katekizmo 425osioms metinėms
Vaikų piešinių paroda „Mes iš pasakų...“ iš renginių ciklo „Skaitymas eina per
širdį...“, skirta Tarptautinei rašytojų dienai, skaitymo skatinimui
Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio ugdytinių kūrybinių darbų paroda
„Mano knygelės dar plonos...“ iš renginių ciklo „Nuo žodžio lig širdies...“, skirta
Tarptautinei rašytojų dienai, skaitymo skatinimui

2 d.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
šakinės literatūros I salė

3 d.

Plinkaigalio filialas

5 d.

Labūnavos filialas

Tarptautinio FAI piešinių konkurso „Skrydžio vakardiena ir rytojus“ paroda

7 d.

Kraštiečio Algio Augustaičio tapybos paroda „Laisvė delnuose“, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms

7 d.

Nijolės Railaitės (Dotnuva) tapybos darbų paroda „Mūsų namai – Lietuva“, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-osioms metinėms
Vaikų piešinių paroda „Lietuviški žodžiai, kaip bangos...“ iš renginių ciklo „Skaitomi
noksta žodžiai...“, skirta Lietuvių kalbos dienoms, Knygnešio dienai, skaitymo
skatinimui
Fotografijų paroda „Kaip aš surinksiu Lietuvą dabar, kuri kiekvieno širdyje kitokia?“
iš renginių ciklo „Knygos sušildo širdį...“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
30-osioms metinėms, skaitymo skatinimui
Vaikų piešinių paroda „Mes – Lietuvos vaikai“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-osioms metinėms

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

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

10 d.

Lančiūnavos filialas

10 d.

Pelėdnagių filialas

10 d.

Pernaravos filialas

10 d.

Skaistgirio filialas

„Nupiešiu gimtinę gražiausia spalva“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30osioms metinėms
Kraštotyros paroda „Gymnasium Illustre“, skirta Kėdainių Šviesiosios gimnazijos
395-osioms metinėms, Mokyklų bendruomenių metams
Atvirukų paroda „Knyga mano. Meile mano“ (Miguel A. Fernandez-Pacheco), skirta
skaitymo skatinimui
Vaikų piešinių paroda ,,Žaliasis žemės rūbas”, skirta Žemės dienai
Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos 2 klasės moksleivių kūrybinių darbų
paroda „Keisk vienkartinį į nuolatinį“ (vartojimo kultūros formavimas), skirta Žemės
dienai
Kėdainių dailės mokyklos ugdytinių (mokyt. E. Venclovienė) piešinių paroda
„Apkabinkime Žemę gerais darbais“, skirta Žemės dienai
Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio ugdytinių kūrybinių darbų paroda
„Laiškas Žemei“ iš renginių ciklo „Nuo žodžio lig širdies...“, skirta Žemės dienai,
skaitymo skatinimui

10 d.

Šlapaberžės filialas

17 d.

M. Daukšos viešosios bibliotekos
šakinės literatūros I salė
M. Daukšos viešosios bibliotekos
parodų erdvė „Arka“
Miegėnų filialas

19 d.

Kalnaberžės filialas

20 d.

Miesto filialas „Liepa“

20 d.

Labūnavos filialas

16 d.
16 d.

