
 

KVIEČIA PANEVĖŽIO APSKRITIES GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
 

        Balandžio 23 d. (antradienį) 12–13 val. NACIONALINĖS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS ATIDARYMO ŠVENTĖ  
 

        Kviečiame į biblioteką, kur Jus pasitiks instrumentinės saksofono muzikos atlikėjo Henriko Staškausko atliekamos muzikos  

   garsai ir kitos staigmenos 
 

        Ateikite į biblioteką, Jums – NEMOKAMAS SKAITYTOJO PAŽYMĖJIMAS! 
 

        INTERAKTYVUS ŽAIDIMAS PANEVĖŽIO KRAŠTO PAŽINIMUI 
 

        ATVIRLAIŠKIS BIČIULIUI. Jūsų laukia visas pluoštas bibliotekos veiklas atspindinčių atviručių-rekomendacijų. Išrinkite tą,  

   kuri labiausiai nudžiugintų Jūsų bičiulį, užrašykite adresą, priklijuokite pašto ženklą, ir Jūsų laiškelis jau pakeliui! 
 

 

        Balandžio 23 d. (antradienį) 17.15 val. konferencijų salėje – „Tėvas ir sūnus. Teatro ir kino legenda Donatas Banionis  

   režisieriaus Raimundo Banionio prisiminimuose“. Projekto „Literatūros ir kino dienos“ renginys 
 

        Balandžio 24 d. (trečiadienį) 17.15 val. konferencijų salėje – Ryto Šalnos kelionių įspūdžiai „Naujoji Zelandija –   

   septintasis pasaulio žemynas“ 
 

        Balandžio 25 d. (ketvirtadienį) 13 val. Vaikų literatūros skyriuje (Aukštaičių g. 4) – ŽODŽIŲ labdaros akcijos, skirtos  

   praturtinti lietuvių kalbą, uždarymo renginys. Instaliacijos „Mums trūksta žodžių“ pristatymas 
 

        Balandžio 25 d. (ketvirtadienį) 18 val. Menų skaitykloje – diskusija jaunimui „Ar Europos Sąjungai reikalinga 

   kariuomenė, kai turime NATO“. Organizuoja jaunųjų konservatorių lyga 
 

        Balandžio 29 d. (pirmadienį) 17.15 val. konferencijų salėje – Algimanto Kaminsko jubiliejinis vakaras 
 

        Balandžio 29 d. (pirmadienį) 17 val. Atviroje jaunimo erdvėje (Respublikos g. 26–4) – Jaunimo knygų klubo užsiėmimas 
 

        Balandžio 30 d. (antradienį) 16 val. konferencijų salėje – „Alfonsui Nykai-Niliūnui – 100“. Poeziją skaitys aktorius Petras 

   Kežys, fleita gros Justinas Mačys. Projekto „Literatūros ir kino dienos“ renginys 
 
 

 

   Kviečiame į parodas, vykstančias Bibl iotekoje  
 
 

 
 

        Balandžio 23–24 d. 10 ir 14 val. – edukaciniai užsiėmimai Pojūčių erdvėje. Kviečiame registruotis tel. 8 675 55 019 
 

        Balandžio 23–24 d. 11 ir 17.15 val. – visiems pageidaujantiems – „Pažintinė ekskursija po biblioteką“. Teirautis tel.   

   (845) 50 16 49 
 

        Balandžio 23–25 d. 10–12 val. – kviečiame mokytis skaitmeninio raštingumo (pradedantiesiems) 
 

        Balandžio 24–25 d. 9–12 val. – kviečiame mokytis skaitmeninio raštingumo (pažengusiems).  

   Į skaitmeninio raštingumo mokymus (pradedantiesiems ir pažengusiems) kviečiame registruotis tel. 8 616 19 013 
 

        Balandžio 24 d. (trečiadienį) 10–11.30 val. Juozo Miltinio palikimo studijų centre (Algirdo g. 54–19) – edukacijos  

   „Režisieriaus Juozo Miltinio palikimas moderniai visuomenei“ pristatymas pedagogams. Kviečiame registruotis tel.  

   (845) 43 69 89, mob. tel. 8 616 19 168 
 

        Balandžio 25 d. (ketvirtadienį) 10–12.30 val. – netradicinė diena bibliotekoje „Eduk-a-teka“ – edukacinių programų 

   pristatymas pedagogams. Kviečiame registruotis tel. 8 675 55 019 
 

        Balandžio 29–30 d. Juozo Miltinio palikimo studijų centre (Algirdo g. 54-19) – kviečiame į edukacijas „Režisieriaus Juozo   

   Miltinio autentiškoje aplinkoje“, „Su teatro legenda į XXI amžių“. Grupes kviečiame registruotis tel. (845) 43 69 89, mob. 

   tel. 8 616 19 168 
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