
Literatūrinė vais�nė
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos organizuojama 
„Literatūrinė vaistinė“ pagelbės renkantis knygą. Čia edukacinius literatūros terapijos 
užsiėmimus ves ne tik bibliotekininkai-vaistininkai, bet ir ekspertai-gydytojai. 

Vasario 27 d. 12–13 val. vyks kūrybinio rašymo seminaras su psichologe Aldona 
Steponavičiūte;
15–16 val. vyks biblioterapijos seminaras su psichologe Brigita Gelumbauskiene. 

Bibliorakulas
Visi lankytojai bus kviečiami įsileisti šiek tiek mistikos į savo gyvenimą ir išbandyti 
paslaptingąjį, interaktyvųjį „Bibliorakulą“. Jis pateiks atsakymus į bet kokius mugės 
lankytojams kilusius klausimus, dalinsis patarimais ir savo išmintimi. 

Gyvoji biblioteka – kur knygos yra 
žmonės, o skaitymas – pokalbis
„Gyvoji biblioteka“ yra neformalaus ugdymo metodas, skatinantis tarpusavio 
supratimą, toleranciją ir pagarbą žmogaus teisėms. Skaitytojas gali pasirinkti pašnekovą, 
užduoti jam rūpimus klausimus ir išgirsti atsakymus. 

Vasario 25 d. 12–17 val.; 26 d. 14–19 val.; 27 d. 14–19 val.

Parodos
Kauno apskrities viešosios bibliotekos paroda „Asmenybė ir knyga“.

Virtualios parodos: „Atviros Lietuvos Fondo inicijuotos, leistos ir remtos knygos“, 
„Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekai – 90“, „Kuršėnų biblioteka – lituanistikos 
atminties ir sklaidos vieta, skirta kalbininko prof. Vytauto Vitkausko 80-čiui“.

Bibliotekų laboratorija
Žaismingi ir įtraukiantys edukaciniai užsiėmimai, skirti visai šeimai. Pristato Vilniaus 
universiteto biblioteka ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas 
„Bibliotekos pažangai 2“. 

Vasario 25 d. (ketvirtadienis) 
11.30–12.30 val.; 15–16 val. „Knygų lobis“
Interaktyvaus žaidimo „Knygų lobis“ pristatymas specialistams. (Organizuoja 
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.)

12–16 val. Žaidimas „BiblioPuzzle“
Išbandyk savo jėgas atkaklumą ir pastabumą lavinančiame žaidime „BiblioPuzzle“ – 
surask ir atpažink Lietuvos bibliotekų pastatus! 
(Organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto biblioteka.)

12–16 val. Bendradarbiaujančios ir kuriančios bendruomenės krašto pažinimui
Interaktyvūs žaidimai, kuriuose bus galimybė laimėti įvairiausių prizų! 
(Organizuoja Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka.)

12–14 val. 3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis 
Gyva viktorina „Atpažink personažą ir išbandyk 3D spausdintuvą PATS!“ 
(Organizuoja Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka.)

12–16 val. Išmok programuoti robotus 3D spausdintuvu! 
Dirbtuvės, kuriose bus galima susikurti pasirinktus daiktus – knygų skirtukus ar 
laikiklius – ir pamatyti, kaip susikurti bet ką norimo! Be to, jau septyniose 
bibliotekose visoje Lietuvoje galite įgyti ir gilesnių projektavimo, elektronikos ir 
programavimo įgūdžių. (Organizuoja „Robotikos mokykla“ kartu su Švenčionių 
rajono savivaldybės viešąja biblioteka.)

14–16 val. „Virtualios kelionės po knygų pasaulį“
Vaikai, jaunimas ir visi neabejingi knygai kviečiami susipažinti bei pasitelkus  
planšetinį kompiuterį išbandyti interaktyvius, vartotojui patogius elektroninius 
produktus – edukacinį žaidimą „Knygos kelias“ ir edukacinę programėlę 
„Atgimę vaikystės autoriai ir senosios iliustracijos“.
(Organizuoja Kauno apskrities viešoji biblioteka.)

14–16 val. Mobili inovatyvių technologijų laboratorija jaunimui
Lankytojai galės susikurti QR kodą, išbandyti robotą-žaislą Sphero BB-8, o su 
3D spausdintuvu galės atsispausdinti užprogramuotą modelį. 
(Organizuoja Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.)

15–17 val. Asmeninio ekslibriso kūrimo dirbtuvės 
Ar teko girdėti, kad anksčiau asmenines knygas buvo įprasta žymėti savo 
susikurtais ženklais (ekslibrisais)? Šiose dirbtuvėse bus galima atgaivinti 
tradiciją ir susikurti savo ženklą, panaudojant įvairiausias bei įmantriausias 
formas ir net unikalias spaudimo stakles. 
(Organizuoja Vilniaus universiteto biblioteka.)



Vasario 26 d. (penktadienis) 
12–16 val. Žaidimas „BiblioPuzzle“
Išbandyk savo jėgas atkaklumą ir pastabumą lavinančiame žaidime „BiblioPuzzle“ – 
surask ir atpažink Lietuvos bibliotekų pastatus! (Organizuoja Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto biblioteka.)

12–16 val. Išmok programuoti robotus 3D spausdintuvu! 
Dirbtuvės, kuriose bus galima susikurti pasirinktus daiktus – knygų skirtukus ar 
laikiklius – ir pamatyti, kaip susikurti bet ką norimo! Be to, jau septyniose 
bibliotekose visoje Lietuvoje galite įgyti ir gilesnių projektavimo, elektronikos ir 
programavimo įgūdžių. (Organizuoja „Robotikos mokykla“ kartu su Tauragės 
rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešąja biblioteka.)

12–14 val. #MŪSŲKRAŠTAS: biblioteka apie žmones ir vietas
Ar daug žinai apie savo kraštą? Ar pažįsti jo istoriją bei svarbiausius objektus? 
Pasitikrink žinias interaktyvioje paskaitoje. (Organizuoja Vilniaus apskrities 
Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.)

12–16 val. Bendradarbiaujančios ir kuriančios bendruomenės krašto pažinimui
Interaktyvūs žaidimai, kuriuose bus galimybė laimėti įvairiausių prizų! 
(Organizuoja Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka.)

12–15 val. Susipažink su Vilniaus centrine biblioteka!
Vilniaus centrinės bibliotekos darbuotojai kvies užsiregistruoti į naująją biblio-
teką Žirmūnuose bei padalinį Antakalnyje ir nemokamai gauti LIBIS 
skaitytojo pažymėjimą, galiojantį visoje Lietuvoje. Mugės lankytojų laukia 
įvairūs konkursai, prizai, galimybė daugiau sužinoti apie bibliotekos projek-
tus ir užsiregistruoti į 3D spausdinimo dirbtuves. 
(Organizuoja Vilniaus centrinė biblioteka.)

15–18 val. Asmeninio ekslibriso kūrimo dirbtuvės
Ar teko girdėti, kad anksčiau asmenines knygas buvo įprasta žymėti savo 
susikurtais ženklais (ekslibrisais)? Šiose dirbtuvėse bus galima atgaivinti tradiciją 
ir susikurti savo ženklą, panaudojant įvairiausias bei įmantriausias formas ir net 
unikalias spaudimo stakles. 
(Organizuoja Vilniaus universiteto biblioteka.)

Vasario 27 d. (šeštadienis) 
12–15 val. „Knygų lobis“
Išbarstytas knygų lobis laukia vaikų – ir mažų, ir didelių! Tereikia kantrybės, 
gudrybės ir narsos, kad surastumėte kažkur paslėptas pirato brangenybes! Jei 
mėgstate nuotykius ir knygas – dalyvaukite interaktyviame žaidime „Knygų lobis“. 
(Organizuoja Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.)

12–16 val. Bendradarbiaujančios ir kuriančios bendruomenės krašto 
pažinimui
Interaktyvūs žaidimai, kuriuose bus galimybė laimėti įvairiausių prizų! 
(Organizuoja Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka.)

12–15 val. Susipažink su Vilniaus centrine biblioteka!
Vilniaus centrinės bibliotekos darbuotojai kvies užsiregistruoti į naująją bibliote-
ką Žirmūnuose bei padalinį Antakalnyje ir nemokamai gauti LIBIS skaitytojo 
pažymėjimą, galiojantį visoje Lietuvoje. Mugės lankytojų laukia įvairūs konkur-
sai, prizai, galimybė daugiau sužinoti apie bibliotekos projektus ir užsiregistruoti 
į 3D spausdinimo dirbtuves. 
(Organizuoja Vilniaus centrinė biblioteka.)

Vasario 28 d. (sekmadienis) 
11–12 val. Justino Žilinsko rašymo dirbtuvės paaugliams
Renginio metu vaikai išgirs apie rašytojo kūrybos metodus, sužinos asmeninę 
rašytojo patirtį, įdomesnius būdus išsikviesti kūrybos mūzą, patys išbandys kelis 
kūrybinio rašymo pratimus. (Organizuoja leidykla „Aukso žuvys“.)

12–15 val. Asmeninio ekslibriso kūrimo dirbtuvės
Ar teko girdėti, kad anksčiau asmenines knygas buvo įprasta žymėti savo 
susikurtais ženklais (ekslibrisais)? Šiose dirbtuvėse bus galima atgaivinti tradiciją 
ir susikurti savo ženklą, panaudojant įvairiausias bei įmantriausias formas ir net 
unikalias spaudimo stakles. (Organizuoja Vilniaus universiteto biblioteka.)

12–15 val. „Knygų lobis“
Išbarstytas knygų lobis laukia vaikų – ir mažų, ir didelių! Tereikia kantrybės, 
gudrybės ir narsos, kad surastumėte kažkur paslėptas pirato brangenybes! Jei 
mėgstate nuotykius ir knygas – dalyvaukite interaktyviame žaidime „Knygų 
lobis“. (Organizuoja Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.)

12–16 val. Bendradarbiaujančios ir kuriančios bendruomenės krašto pažinimui
Interaktyvūs žaidimai, kuriuose bus galimybė laimėti įvairiausių prizų! 
(Organizuoja Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka.)

14.30–15.30 val. Justino Žilinsko rašymo dirbtuvės paaugliams
Renginio metu vaikai išgirs apie rašytojo kūrybos metodus, sužinos asmeninę 
rašytojo patirtį, įdomesnius būdus išsikviesti kūrybos mūzą, patys išbandys kelis 
kūrybinio rašymo pratimus. (Organizuoja leidykla „Aukso žuvys“.)

12–16 val. Išmok programuoti robotus 3D spausdintuvu! 
Dirbtuvės, kuriose bus galima susikurti pasirinktus daiktus – knygų skirtukus ar 
laikiklius – ir pamatyti, kaip susikurti bet ką norimo! Be to, jau septyniose 
bibliotekose visoje Lietuvoje galite įgyti ir gilesnių projektavimo, elektronikos ir 
programavimo įgūdžių. (Organizuoja Robotikos mokykla kartu su Kauno 
miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešąja biblioteka.)

15–18 val. Asmeninio ekslibriso kūrimo dirbtuvės
Ar teko girdėti, kad anksčiau asmenines knygas buvo įprasta žymėti savo 
susikurtais ženklais (ekslibrisais)? Šiose dirbtuvėse bus galima atgaivinti tradiciją 
ir susikurti savo ženklą, panaudojant įvairiausias bei įmantriausias formas ir net 
unikalias spaudimo stakles. (Organizuoja Vilniaus universiteto biblioteka.)
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