
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės atidarymas ir 
geriausių bibliotekininkų apdovanojimai
Balandžio 23 d. 11 val., atrijus, Renginių erdvė, III a.
Atidarymas bus transliuojamas tiesiogiai Nacionalinės bibliotekos „YouTube“ kanale.

Meno edukacija „Monotipija“ su menininke Egle Jovaišaite
Balandžio 23 d. 17 val., Meno erdvė, V a.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos diskusija 
„Koks naratyvas kuriamas lietuvių migrantų šeimose?“
Balandžio 23 d. 18 val., Valstybingumo erdvė, II a.

Wernerio Herzogo filmo „Voicekas“ (1979) peržiūra
Balandžio 23 d. 18 val., Kino salė, V a.

Paskaitų ciklo „Durys į baltų dievų pasaulį“ paskaita 
„Žemele žemele, tu mus nešioji, tu mus sotini“ 
Lektorė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mitologė dr. Daiva Vaitkevičienė
Balandžio 23 d. 18 val., Renginių erdvė, III a.

Susitelkimo valdymo praktinis užsiėmimas „Poilsio valanda su muzika“
Balandžio 24 d. 13 val., Meno erdvė, V a.

Nacionalinės bibliotekos rengiami mokymai 
„Informacinis raštingumas: elektroniniai valdžios vartai“
Balandžio 24 d. 14 val., Susitikimų kambarys, 307, III a.

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, fotografijos istorijos tyrinėtojo, 
fotografo Stanislovo Žvirgždo paskaita „Legendinės Vilniaus vietos“
Balandžio 24 d. 15 val., Konferencijų salė, V a.

Renginiai Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje



Prancūzų instituto Lietuvoje organizuojamo paskaitų ciklo „Didieji XXI amžiaus įtrūkiai“ 
pirmoji paskaita „Žmogaus pasipriešinimo galia prieš neteisybę“
Lektorius – rašytojas, mokytojas dr. Eugène Ebodé

Lektorius – rašytojas, mokytojas dr. Eugène Ebodé
Penkiolikos knygų autorius, daugiausia dėmesio savo veikloje skiriantis socialiniams lūžiams ir būtinybei 
bendradarbiauti tarpusavyje. E. Ébodé romanuose dažnai vaizduojamos herojiškų moterų asmenybės. 
Paskaita bus verèiama į lietuvių kalbą.
Balandžio 24 d. 17.30 val., Valstybingumo erdvė, II a.

Teatrologės Daivos Šabasevièienės knygos „Juozo Budraièio teatrinis likimas“ 
pristatymas, susitikimas su aktoriumi ir knygos autore
Balandžio 24 d. 18 val., Konferencijų salė, V a.

Teatro studijos „Berniukas Žirniukas“ spektaklis
Balandžio 25 d. 11 val., Vaikų ir jaunimo literatūros departamento renginių kambarys, 103, I a.

Prancūzų instituto Lietuvoje organizuojamo paskaitų ciklo 
„Didieji XXI amžiaus įtrūkiai“ antroji paskaita.
Lektorius – sociologas prof. dr. Fran�ois Héran
Mokslininko tyrimų kryptys: tarptautinės migracijos priežastys ir pasekmės, giminystės sistemų formalizavi-
mo istorija nuo Romos teisės iki šių dienų, sociologinių veiksmų teorijų istorija, kalbų evoliucija Prancūzijo-
je. Paskaita bus verèiama į lietuvių kalbą.

Balandžio 25 d. 17.30 val., Valstybingumo erdvė, II a.

Wernerio Herzogo filmo „Tamsos imperijos aidai“ (1990) peržiūra
Balandžio 25 d. 18 val., Kino salė, V a.

Kūrybiniai pusryèiai (angl.Creative mornings). Susitikimo tema 
Inclusive (liet. turįs savyje, apimantis). Kalbėtoja – Živilė Diawara 
Susitikimo tema Inclusive (liet. turįs savyje, apimantis). Kalbėtoja – Živilė Diawara

Balandžio 26 d. 8 val., Renginių erdvė, III a.

Virtualiosios realybės kūrybinės dirbtuvės „Išlaisvink savo kūrybiškumą“
Balandžio 26 d. 9 val., Dirbtuvės PATS SAU, I a.

Kino popietė. Kultūros metraštis. Iš ciklo „Kelias į namus“. Stasys Eidrigevièius
Balandžio 26 d. 12 val., Kino salė, V a.

Nacionalinės bibliotekų savaitės uždarymas. Dokumentinio filmo 
„Aš priglaudžiau prie žemės širdį“ (2018) peržiūra, rež. R. Kudzmanaitė
Jos kūrė Lietuvos valstybę: Pirmosios Lietuvos Respublikos Prezidentienė ir pirmoji Lietuvos moteris diplo-
matinėje tarnyboje, seserys bajoraitės Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė. Jų gyvenimo kelias iki Sovi-
etų okupacijos, atskleidžia vieną prasmingiausių, kilniausių Lietuvos istorijos puslapių.

Balandžio 26 d. 15 val., Kino salė, V a.

Maloniai kvieèiame dalyvauti 
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės 
renginiuose Nacionalinėje bibliotekoje.
Daugiau informacijos www.lnb.lt
Primename, kad visą šią savaitę, pavėluotai grąžinus knygas, nereikės mokėti delspinigių.


