
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės 
„Tvari biblioteka“ renginiai: 

  

Kūrybinės dirbtuvėlės „Kai sena tampa vėl 
nauju”  

2022-04-23 11:00 Miegėnų filialas 

Garsiniai skaitymai vaikams „Knygoj 
kiekvienoj yra durelės...“ 

2022-04-23 11:00  Gudžiūnų filialas  
 

Diskusija „Tvarumo idėjos bibliotekoje“ 2022-04-23 12:00  Ąžuolaičių paslaugų punktas 

Edukacinis renginys „Atgimsta senos 
knygos“  iš edukacinės programos  renginių 
ciklo „Knygos suburia veiklai“ 
 

2022-04-23 12:00 Pelėdnagių filialas 

Pokalbis su vaikais „Kaip gyventi tvariai ir 
ekologiškai“ 

2022-04-23 13:00 Nociūnų filialas 

Edukaciniai renginys „Smagios ir spalvotos 
dirbtuvėlės“  

2022-04-23 15:00 
 

Ažytėnų filialas  

Diskusija „Tvarumo idėjos  bibliotekoje“ 2022-04-23 15:00  Mantviliškio biblioteka 

Edukacinis renginys „Atgijau iš naujo“: 
įvairių žaislų gaminimas iš plastiko butelių 

2022-04-23-15:00 Krakių filialas 

Akcija  „Jus aptarnauja vaikai“ 2022-04-25 M. Daukšos viešosios bibliotekos  
Vaikų ir jaunimo skyrius 



Knygų dovanojimo bibliotekai akcija „Kas 
vieniems nereikalinga, kitiems – 
atradimas“, skirta Nacionalinei Lietuvos 
bibliotekų savaitei 

2022-04-26–29 Pajieslio filialas 
 

Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“  
ugdytinių ekskursija „Susitiksim 
bibliotekoje“ 

2022-04-26 11:00 
 

Miesto filialas „Liepa“ 

Garsiniai skaitymai „Tvari bibliotekos knyga 
ant mano stalo“ 

2022-04-26 16:00  Vikaičių filialas 

Edukacinis renginys „Tvari biblioteka: kaip 
nurašytas knygas prikelti antram 
gyvenimui“ 

2022-04-26 16:30 
2022-04-30 11:00 

Paaluonio filialas 

Knygų pristatymas ir garsinis skaitymas 
mažiesiems „Su knyga ir juoktis, ir liūdėti“ 

2022-04-27 11:00 Šėtos filialas 

Viktorina „Ateitis mūsų rankose“  2022-04-27 12:00 Pelėdnagių filialas 

Kūrybinės dirbtuvėlės ,, Knygos suburia 
veiklai“: skirtuko gamyba, panaudojant 
antrines žaliavas 

2022-04-27 14:00 Šėtos filialas 

Edukacinis užsiėmimas mažiesiems 
,,Atrask knygelę‘‘   iš renginių ciklo vaikams 
,,Ir vėl mes pasakų šaly“ 
 

2022-04-27 16:00 Aristavos filialas 

Rytmetis su Vilainių mokyklos - darželio 
„Obelėlė“ pirmokais „Tau, mano Mama...“  

2022-04-28 11:00 Vilainių filialas 

Edukacinė pamokėlė „Gaminame iš senų 
knygų, laikraščių ir žurnalų“ 

2022-04-28 15:00 Miesto filialas „Jaunystė“ 



Edukacinis užsiėmimas (gėlių iš popieriaus 
kūrimas) vaikams  „Gražiausias žiedas 
žemėje – mano Mamai...“   

2022-04-28 15:00  Plinkaigalio biblioteka 

Jūratės Norvaišienės knygos „Vienos 
raidės istorija“ ir Aisčio Mickevičiaus 
kvepalų kolekcijos pristatymas 

2022-04-28 17:30 M. Daukšos viešosios bibliotekos  
III a. renginių salė 

Valandėlė vaikams „Tvarūs pasakų herojai“ 2022-04-28 16:00 Mantviliškio biblioteka 

Popietė „Nuo molinės iki skaitmeninės 
knygos“  

2022-04-28 16:00 Langakių filialas 

Viktorina „Aš ir gamta“ 2022-04-29 13:00 Šlapaberžės filialas 

Edukacinis užsiėmimas (atvirukų 
mamytėms kūrimas) vaikams „Iš mažų 
širdelių – daug šiltų žodelių...“  

2022-04-29 14:00 Meironiškių paslaugų punktas 

Edukacinis užsiėmimas „Knygos kitaip“ 2022-04-29 12:00 Pajieslio filialas 

Parodos:   

Vaikų piešinių paroda „Gamtos akimis“, 
skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 
savaitei 

2022-04-23–29 Šlapaberžės filialas 

Virtuali paroda „Ką byloja knygos vardas“, 
skirta Pasaulinei knygos ir autorinių teisių 
dienai 

2022-04-23 Nociūnų filialas 

Vaikų piešinių paroda „Pati geriausia ir 
gražiausia“, skirta Motinos dienai. 

2022-04-25 Filialas „Jaunystė“ 



Virtuali kompozicija skirta Nacionalinei 
Lietuvos bibliotekų savaitei. 
 

2022-04-26  Labūnavos biblioteka | Facebook 

Pagal Vytės Nemunėlio eiliuotą pasaką 
„Meškiukas Rudnosiukas“ iš senų 
laikraščių, medžių lapų, kankorėžių  ir kitų 
medžiagų pagamintų  darbelių paroda „Ten 
miške, kur eglės ošia“, skirta Nacionalinei 
Lietuvos bibliotekų savaitei 
 

2022-04-26–29 Pelutavos  filialas 

Rankdarbių paroda „Atgimsta senos 
knygos“,  skirta Nacionalinei Lietuvos 
bibliotekų savaitei   

 2022-04-26–30 Pelėdnagių filialas 

Vaikų darbelių iš senų spaudinių paroda 
,,Kai žydi knygų gėlės“, skirta Nacionalinei 
Lietuvos bibliotekų savaitei   

2022-04-28 Dotnuvos filialas  

 

https://www.facebook.com/Labunavosbiblioteka

