ŠIAULIUOSE RENGIAMŲ LIETUVIŲ KALBOS KULTŪROS METAMS SKIRTŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Seimas, pabrėždamas moksleivių lietuvių kalbos žinių prastėjimą, vertindamas lietuvių kalbos unikalumą ir originalumą ir siekdamas
atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos, kaip kultūros paveldo, svarbą visuomenei, 2017 metus paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais. Šiaulių miesto
įstaigos, palaikydamos šią iniciatyvą, organizuoja įvairių renginių ir kviečia juose dalyvauti.
Priemonių planas ir renginių datos gali keistis. Pasitikslinti dėl tikslios datos ar laiko galite el. pašto adresais, nurodytais lentelės skiltyje
„Rengėjas, vieta, kontaktai“. Informacija atnaujinta kovo 1 d.
Eil.
nr.

Planuojama data

Priemonės pavadinimas

Rengėjas, vieta, kontaktai

1.

Sausio mėn.

Raštingiausiojo mokinio konkursas

Šiaulių ,,Juventos“ progimnazija
(P. Višinskio g. 16, el. p. juv.rast@gmail.com)

2.

Sausio 24–25 d.

Mažasis mokyklinis diktantas „Rašom...“

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
(Dainų g. 15, el. p. spmregina@splius.lt)

3.

Vasario mėn.

Jausmų vakaras prie arbatos „Girdžiu Vienuolį“, skirtas
rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio 135-osioms gimimo
metinėms. Dalyvauja A. Baranausko ir A. Žukausko-Vienuolio
memorialinio muziejaus darbuotojai. Skaito Valstybinio Šiaulių
dramos teatro aktorė Nijolė Mirončikaitė

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“
(Žemaitės g. 83, el. p. kcgalerija@gmail.com)

4.

Vasario mėn.

Šiaulių regiono raštingumo konkursas

Šiaulių Lieporių gimnazija
(V. Grinkevičiaus g. 22, el. p. lieporiai@splius.lt)

5.

Vasario–kovo mėn.

Parodų, skirtų kalbininkų jubiliejams paminėti, ciklas

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
„Varsos“ filialas
(Vilniaus g. 38D, el. p. smsvb@splius.lt)

6.

Vasario–kovo mėn.

Kalbos specialistų straipsniai (2–3) apie kalbos aktualijas
Šiaulių žiniasklaidoje

Šiaulių miesto savivaldybė, LKD Šiaulių skyrius
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7.

Vasario–gegužės
mėn.

Diktantas „Prisiminkime taisyklingą lietuvišką raštą“

Šiaulių mokytojų pensininkų klubas „Šviesa“
(Tilžės g. 137,
el. p. zita.klimanskiene@gmail.com)

8.

Vasario 14 d. –
kovo 9 d.

Paroda „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
„Šaltinėlio“ filialas
(Trakų g. 20A, el. p. smsvb@splius.lt)

9.

Vasario 15 d.

Meninio skaitymo konkursas „Aš tikrai myliu Lietuvą“

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
(Dainų g.15, el. p. spmregina@splius.lt)

10.

Vasario 16–20 d.

Gimtosios kalbos savaitė pradinių klasių mokiniams

Šiaulių Salduvės progimnazija
(K. Kalinausko g. 19, el. p. salduves@gmail.com)

11.

Vasario 16 d. –
kovo 11 d.

XX a. I pusės lietuvių kalbos vadovėlių paroda

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos II aukšto fojė
(Aušros al. 62, el. p. bibl@savb.lt)

12.

Vasario 16 d. –
kovo 11 d.

Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai bibliotekoje. Bibliotekos
lankytojai rašys jiems gražiausius žodžius ant geltonų, žalių ir
raudonų popieriaus lapelių, iš kurių bus sudėliota trispalvė

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji
biblioteka (Aušros al. 62, el. p. bibl@savb.lt)

13.

Vasario 16 d. –
kovo 11 d.

Dailyraščio rašymas. Bibliotekos lankytojai kviečiami rašyti
tekstus iš knygos „Sielos tėvynė – kalboj“

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji
biblioteka (Aušros al. 62, el. p. bibl@savb.lt)

14.

Vasario 16 d. –
kovo 11 d.

Spaudinių parodos: „Lietuvių kalbos istorinis kelias“, „Ką
skaitė ir iš ko mokėsi mūsų seneliai“

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
(Tilžės g. 137, el. p. janon.gimn@su.lt)

15.

Vasario 16 d.–
kovo 11 d.

470 metų Martyno Mažvydo „Katekizmui“. „Katekizmo“
ištraukų kaligrafinio rašymo darbų paroda. Katekizmų paroda

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
(Tilžės g. 137, el. p. janon.gimn@su.lt)
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16.

Vasario 16 d. –
kovo 11 d.

Parengtos ir gimnazijos TV demonstruojamos skaidrės
„Lietuvių kalbos ugdytojai“

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
(Tilžės g. 137, el. p. janon.gimn@su.lt)

17.

Vasario 16 d. –
kovo 11 d.

Patarlės ir priežodžiai Šventajame Rašte ir lietuvių
tautosakoje (integruotosios pamokos)

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
(Tilžės g. 137, el. p. janon.gimn@su.lt)

18.

Vasario 16 d. –
kovo 11 d.

Lietuvių kalbos instituto interneto svetainėje paskelbto
žaidimo „Barbora Radvilaitė. Kalbos turtai“, skirto lietuvių
kalbos mokymuisi, žaidimas

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
(Tilžės g. 137, el. p. janon.gimn@su.lt)

19.

Vasario 17 d.

Akcija-viktorina „Mano telefonas – nešveplas“. Akcijos metu
mokiniai bus raginami rašyti trumpąsias SMS žinutes telefone
lietuviškomis raidėmis, varžysis, kas rašo greičiausiai,
taisyklingiausiai

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
(K. Korsako g. 8, el. p. info@sandora.eu)

20.

Vasario 17 d. –
kovo 10 d.

Edukacinė programa su detektyvinėmis užduotimis
„Miglovara ir Šiauliai“. Registruotis iš anksto,
tel. 52 37 59, el. p. vaikuskyrius@savb.lt

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos Vaikų literatūros skyrius
(Aušros al. 62, el. p. bibl@savb.lt)

21.

Vasario 20 d.
14.00 val.

Viktorina 5–6 kl. mokiniams ,,Auginkime žodį“

Šiaulių Dainų progimnazija
(Dainų g. 45, el. p. info@dainai.lt)

22.

Vasario 20 d.

Kalbos viktorina

Šiaulių Rėkyvos progimnazija
(Poilsio g. 1, el. p. rekyvam@splius.lt)

23.

Vasario 21 d.
11 val.

Popietė „Gimtoji kalba – žmogaus garbė“

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
„Šaltinėlio“ filialas
(Trakų g. 20A, el. p. smsvb@splius.lt)

24.

Vasario 21 d.

Raštingumo konkursas (1–4 kl.)

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija
(Dainų g. 7, el. p. romuvos.gim@siauliai.lt)
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25.

Vasario 21 d.

Diktanto konkursas

Šiaulių Gegužių progimnazija
(S. Dariaus ir S. Girėno g. 22,
el. p. rastine@geguziai.lt )

26.

Vasario 22 d.

Dr. Silvijos Papaurėlytės-Klovienės paskaita studentams
„Svetimvardžių vartojimas moksliniame tekste“

Šiaulių valstybinė kolegija
(Aušros al. 40, el. p. administracija@svako.lt)

27.

Vasario 22 d.

Eglės Dumšienės paskaita technologijos mokslų studijų srities
dėstytojams „Viešoji technologijos mokslų specialistų kalba:
tarties ir kirčiavimo normos“

Šiaulių valstybinė kolegija
(Aušros al. 40, el. p. administracija@svako.lt)

28.

Vasario 22 d.

Paskaita „Kalbininko Jono Jablonskio veikla Mintaujoje ir
Šiauliuose“ parodoje „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir
Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“. Lektorė prof. Giedrė
Čepaitienė

Šiaulių „Aušros“ muziejus,
Chaimo Frenkelio vila
(Vilniaus g. 74, tel. 52 43 89)

29.

Vasario 22 d.

Šiaulių m. mokyklų literatų konkurso „Rudens godos“
laureatų kūrybos vakaras „Jaunųjų kūrėjų balsai“

Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filialas
(Spindulio g. 2, tel. 54 50 55)

30.

Vasario 22 d.

Viktorina I–II kl. mokiniams „Kalbos riešutėliai“

Šiaulių universiteto gimnazija
(Dainų g. 33, el. p. gimnazija@su.lt)

31.

Vasario 22 d.,
kovo 1 d.,
kovo 8 d.

Protų kovos, skirtos A. J. Greimui ir lietuvių kalbai, jos
kultūrai paminėti

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
(Tilžės g. 137, el. p. janon.gimn@su.lt)

32.

Vasario 23 d. 16.00
val.

„Lietuviški elementoriai iš kartos į kartą“. Šeimų vakaras

Bendras Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus ir
Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros, literatūros
ir komunikacijos katedros renginys
(Aušros al. 62, el. p. bibl@savb.lt)
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33.

Vasario 23 d.

Socialinė akcija „Žodis žvirbliu išskrenda, jaučiu sugrįžta“

Šiaulių valstybinė kolegija
(Aušros al. 40, el. p. administracija@svako.lt)

34.

Vasario 23 d.

Studentų ir dėstytojų protų mūšis, skirtas Lietuvių kalbos
dienoms paminėti

Šiaulių valstybinė kolegija
(Aušros al. 40, el. p. administracija@svako.lt)

35.

Vasario 23 d.

Diktantas tėvams ir vaikams

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
(Dvaro g. 129, el. p. v.kudirkos.mok@gmail.com)

36.

Vasario 24 d.

Prof. Skirmanto Valento paskaita akademinei bendruomenei
„Lingvistinė kultūros rekonstrukcija“

Šiaulių valstybinė kolegija
(Aušros al. 40, el. p. administracija@svako.lt)

37.

Vasario 24 d.
10 val.

Nacionalinio diktanto konkursas. Registruotis iki vasario 24 d.
tel. 50 05 19, el. p. laima.drazdauskiene@siauliai.lt arba Šiaulių
miesto savivaldybės administracijos priimamajame prie 9 langelio

Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salė,
I a. (Vasario 16-osios g. 62)

38.

Vasario 24 d.
10 val.

Nacionalinio diktanto konkursas. Registruotis iki vasario 24 d.
tel. 39 99 68, el. p. l.feimaniene@savb.lt

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos Didžioji skaitykla, III a.
(Aušros al. 62, el. p. bibl@savb.lt)

39.

Vasario 24 d.
10 val.

Nacionalinio diktanto konkursas vyresniųjų klasių
moksleiviams

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija
(Dainų g. 7, el. p. romuvos.gim@siauliai.lt)

40.

Vasario 28 d.

Kalbininkės doc. Jolantos Vaskelienės vieša paskaita
„Baigiamųjų darbų kalbos (ne)taisyklingumas“

Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros, literatūros
ir komunikacijos katedra
(P. Višinskio g. 38, el. p. lklkk@su.lt)

41.

Kovo mėn.

Paroda „Pertraukų kalba“. Gimnazijų ir progimnazijų
moksleivių parengta paroda, jos pristatymas, kalbininko
pastebėjimai

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
Bibliografijos-informacijos skyrius
(Aido g. 27, el. p. smsvb@splius.lt)

42.

Kovo mėn.

Doc. Rūtos Kazlauskaitės vieša paskaita „Reklamos

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
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informatyvumas ir paveikumas“

Skaitytojų aptarnavimo skyrius
(Aido g. 27, el. p. smsvb@splius.lt)

43.

Kovo mėn.

Projektas „Knygos kelias: skaitymo skatinimas ugdant
kūrybiškumą“

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
„Šaltinėlio“ filialas
(Trakų g. 20A, el. p. smsvb@splius.lt)

44.

Kovo 1 d.

Kalbos kultūros testas 5–6 klasių mokiniams

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
(Dvaro g. 129, el. p. v.kudirkos.mok@gmail.com)

45.

Kovo 1 d.

Rašinio konkursas Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų
5–8 klasių mokiniams

Šiaulių Jovaro progimnazija
(Vytauto g.132, el. p. info@jovaras.com)

46.

Kovo 2 d.
16.30 val.

Protų kovos gimnazistams „Ant liežuvio galo...“ 4 turai po 10
smagių klausimų apie kalbą, literatūrą ir kt. Registruoti komandą
(nuo 4 iki 6 žmonių) el. p. jaunujuprotukovos@gmail.com iki
vasario 28 d.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji
biblioteka (Aušros al. 62, el. p. bibl@savb.lt)

47.

Kovo 2 d.

Popietė „Žymūs janoniečiai, lietuvių kalbos puoselėtojai“

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
(Tilžės g. 137, el. p. janon.gimn@su.lt)

48.

Kovo 2 d.

Konkursas „Žaidžiu žodžiu“

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
(Dainų g.15, el. p. spmregina@splius.lt)

49.

Kovo 3 d. 16 val.

„Tekstų skaitymų“ seminaras, skirtas kalbininko, Šiaulių miesto
garbės piliečio, Šiaulių universiteto profesoriaus Kazimiero
Župerkos 80-mečiui. Bendras Bibliotekos ir ŠU Lietuvių
kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros renginys

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji
biblioteka (Aušros al. 62, el. p. bibl@savb.lt)

50.

Kovo 6 d.

Diktanto konkursas

Šiaulių Rėkyvos progimnazija
(Poilsio g. 1, el. p. rekyvam@splius.lt)
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51.

Kovo 7 d.
17 val.

Paroda-pristatymas ,,Nenutrūkstantis ryšys su mūsų kultūra“.
Renginys kartu su Šiaulių profesinio rengimo centro lituanistais

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
„Varsos“ filialas
(Vilniaus g. 38D, el. p. smsvb@splius.lt)

52.

Kovo 7 d.

Pokalbis-susitikimas su kalbininku „Sakiau ir sakysiu: kalboje
gyvena tautos dvasia“ (R. Granauskas)

Šiaulių universiteto gimnazija
(Dainų g. 33, el. p. gimnazija@su.lt)

53.

Kovo 7 d.

Dailyraščio konkursas (1–4 kl.), skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija
(Dainų g. 7, el. p. romuvos.gim@siauliai.lt)

54.

Kovo 8 d.

Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms skirto
moksleivių ir studentų kūrybinių darbų konkurso baigiamasis
renginys, laureatų apdovanojimai

Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros, literatūros
ir komunikacijos katedra, Menų katedra
(P. Višinskio g. 38, el. p. lklkk@su.lt)

55.

Kovo 9 d.

Algirdo Juliaus Greimo auditorijos atidarymas Šiaulių
universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų
fakultete

Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių
mokslų ir menų fakultetas, Lietuvių kalbotyros,
literatūros ir komunikacijos katedra
(P. Višinskio g. 19, el. p. shmmf@su.lt)

56.

Kovo 9 d.

Popietė ,,Kalba gimtoji lūposna įdėta“.
Gegužių progimnazijos moksleiviams bus surengta literatūros
paroda, vaizdinis pristatymas apie lietuvių kalbos raštiją, ją
puoselėjusius kalbininkus ir rašytojus ir viktorina iš bendrinės
lietuvių kalbos kultūros taisyklių. Geriausiai viktorinos klausimus
atsakę moksleiviai bus apdovanoti

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyrius
(Gvazdikų tak. 8, el. p. smsvb@splius.lt)

57.

Kovo 9 d.

Popietė „Iš gimtosios kalbos versmės“

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
„Varsos“ filialas ir Šiaulių profesinio rengimo
centro lituanistai
(Vilniaus g. 38D, el. p. smsvb@splius.lt)

58.

Kovo 9 d.

Susitikimas su Šiaulių universiteto kalbos tvarkytoju Algirdu

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
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Malakausku

(Tilžės g. 137, el. p. janon.gimn@su.lt)

59.

Kovo 9 d.

IX Šiaulių krašto mokinių vieno žanro kūrybos konkursas
„Kuriame humoreską“. Gimnazijos projekto „Z. Gėlės tradicija“
renginys

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija
(Dainų g. 7, el. p. romuvos.gim@siauliai.lt)

60.

Kovo 9 d.

Integruotosios pamokos „A. J. Greimas – vienas geriausių
semiotikų“

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
(S. Daukanto g. 71, el. p. sdgimnazija@gmail.com)

61.

Kovo 10 d.
17 val.

Renginys „Viešpatie, nejaugi neprašvis.“ Tekstai Justino
Marcinkevičiaus. Skaito Valstybinio jaunimo teatro aktorius
Andrius Bialobžeskis. Muzikuoja Valstybinio Vilniaus kvarteto
primarijus – smuikininkė Dalia Kuznecovaitė

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“
(Žemaitės g. 83, el. p. kcgalerija@gmail.com)

62.

Kovo 10 d.

Liaudies dainų varžytuvės

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
(Tilžės g. 137, el. p. janon.gimn@su.lt)

63.

Kovo 10 d.

Literatūrinė viktorina „Knyga – žmogaus sielos šviesa“ (1 kl.),
skirta Knygnešio dienai paminėti

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija
(Dainų g. 7, el. p. romuvos.gim@siauliai.lt)

64.

Kovo 20 d.

Kalbos kultūros akcija

Šiaulių Rėkyvos progimnazija
(Poilsio g. 1, el. p. rekyvam@splius.lt)

65.

Kovo 16 d.

Knygnešio dienos minėjimas, kuriame bus pristatyti Šiaulių
universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto
humanitariniai leidiniai, išleisti nuo praėjusių metų Knygnešio
dienos

Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros, literatūros
ir komunikacijos katedra
(P. Višinskio g. 38, el. p. lklkk@su.lt)

66.

Kovo 23 d.
12.30 val.

Viktorina 5–8 kl. mokiniams „Myliu gimtąją kalbą“

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
„Spindulio“ filialas
(Spindulio g. 5, el. p. smsvb@splius.lt)
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67.

Balandžio mėn.

Vakaras su poetu, filosofu Liutauru Degėsiu

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“
(Žemaitės g. 83, el. p. kcgalerija@gmail.com)

68.

Balandžio pradžia

Vakaras su rašytoja Danute Kalinauskaite

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“
(Žemaitės g. 83, el. p. kcgalerija@gmail.com)

69.

Balandžio–gegužės
mėn.

Renginių ciklas „Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu“

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
„Aido“ filialas (Aido g. 27, el. p. smsvb@splius.lt)

70.

Balandžio 5 d.
18 val.

„Ar ne kalba – poezijos esmė?“ Tekstai Jono Mačiulio-Maironio. Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“
Skaito Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Egidijus
(Šv. Jurgio bažnyčia, Kražių g. 17,
Stancikas. Muzikuoja M. K. Čiurlionio kvartetas
el. p. kcgalerija@gmail.com)

71.

Balandžio 5 d.
12 val.

Popietė moksleiviams „Renkame gražiausią lietuvišką žodį“

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
„Saulės“ filialas
(K. Korsako g. 10, el. p. smsvb@splius.lt)

72.

Gegužės mėn.

Vakaras su rašytoja, filosofe Rasa Aškinyte

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“
(Žemaitės g. 83, el. p. kcgalerija@gmail.com)

73.

Gegužės 7 d.
17 val.

Akcija „Skaitanti Lietuva“, skirta Spaudos ir kalbos dienai
paminėti

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
„Varsos“ filialas
(Vilniaus g. 38D, el. p. smsvb@splius.lt)

74.

Gegužės 8 d.
13 val.

Susitikimas su Šiaulių universiteto kalbininku. Menų šaltinio
literatų klubo susitikimas su kalbininku, kuris papasakos, kokių
žodžių nereikėtų vartoti rašant poeziją

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
„Saulės“ filialas
(K. Korsako g. 10, el. p. smsvb@splius.lt)

75.

Gegužės 18 d.
13 val.

Edukacinė popietė „Nepamiršk manęs, šventoji kalba mūsų“

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
„Aido“ filialas (Aido g. 27, el. p. smsvb@splius.lt)

76.

Rugpjūčio–rugsėjo

„Nešu, kaip Dievą, amžinasties naštą – karūną Saulės...“

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“

10

mėn.

Tekstai Balio Sruogos. Skaito Valstybinio Šiaulių dramos teatro
aktorė Monika Šaltytė. Groja ansamblis „Regnum Musicale“

(Žemaitės g. 83, el. p. kcgalerija@gmail.com)

77.

Spalio–lapkričio
mėn.

Vakaras prie arbatos su Ieva Simonaityte, skirtas rašytojos 120osioms gimimo metinėms. Skaito Valstybinio Šiaulių dramos
teatro aktorė Nijolė Mirončikaitė. Dalyvauja Klaipėdos
universiteto Literatūros katedros vedėjas Marius Šidlauskas

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“
(Žemaitės g. 83, el. p. kcgalerija@gmail.com)

78.

Spalio 9–30 d.

Knygų paroda „Kalba gimtoji lūposna įdėta“

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
„Saulės“ filialas
(K. Korsako g. 10, el. p. smsvb@splius.lt)

79.

Lapkričio mėn.

Susitikimas su Z. Gėlės premijos laureate Vitalija
Pilipauskaite-Butkiene. Vitalijos Pilipauskaitės-Butkienės
knygos „Kvėpuoju“ pristatymas

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
(Aido g. 27, el. p. smsvb@splius.lt)

80.

Lapkričio pradžia

„Palaimink atmintį ir pražūtį, tačiau nesigailėk manęs.“
Tekstai Tomo Venclovos. Skaito Valstybinio jaunimo teatro
aktorius Giedrius Arbačiauskas. Groja Valstybinis Vilniaus
kvartetas

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“
(Žemaitės g. 83, el. p. kcgalerija@gmail.com)

81.

Lapkričio pabaiga

„Tiems, kurie neprašę gavo ir jau žino...“ Tekstai Oskaro
Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“
Milašiaus. Skaito Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Dalia (Žemaitės g. 83, el. p. kcgalerija@gmail.com)
Michelevičiūtė. Muzikuoja kamerinės muzikos ansamblis „Musica
Humana“

82.

Lapkričio 24 d.

Dailiojo rašto konkursas „Dailus raštas akį glosto“

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
(Dainų g. 15, el. p. spmregina@splius.lt)

83.

Gruodžio 7 d.
18 val.

„Meilės giesmė...“ Tekstai iš Šventojo Rašto „Saliamono giesmių
giesmė“. Skaito Valstybinio jaunimo teatro aktorius Andrius
Bialobžeskis. Muzikuoja „Schola Cantorum Vilnensis“ nariai

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“
(Žemaitės g. 83, el. p. kcgalerija@gmail.com)
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84.

Vasario–gruodžio
mėn.

Ugdomoji priemonė kalbos vartotojams „Pasitikrink kalbos
žinias“. Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainės skyriaus
„Gyventojams“ poskyrio „Kalbos aktualijos“ skiltyje „Pasitikrink
kalbos žinias“ ir, esant galimybei, svetainės bėgančiojoje eilutėje
aktualiomis kalbos temomis pateikiami klausimai ir atsakymai, o
juos pažymėdamas vartotojas gali pasitikrinti savo kalbos žinias

______________

Šiaulių miesto savivaldybė

