LIETUVIŲ KALBOS DIENŲ RENGINIAI
ŠIAULIŲ RAJONAS
2020 M. VASARIO 11–KOVO 11 D.
Vasario 13 d. (ketvirtadienis)
10 val. popietė ,,Visų gražiausias žiedas – gimtinė Lietuva“.
Rengėjai – Kurtuvėnų biblioteka kartu su Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkciu centru.
Kurtuvėnų bibliotekoje
Vasario 18 d. antradienis)
11 val. viktorina „Stebuklų šalis – Lietuva“, skirta Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metams ir
Lietuvių kalbos dienoms 2020.
Varputėnų bibliotekoje
Vasario 19 d. (trečiadienis)
15 val. literatūrinė popietė „Gimtųjų žodžių apkabintas. Aš gyvas kalboje“.
Bubių bibliotekoje
Vasario 25 d. (antradienis)
10 val. konferencija „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos
dienai.
Rengia Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyrius, Kuršėnų Vytauto
Vitkausko biblioteka
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje
Vasario 27 d. (ketvirtadienis)
11 val. viktorina „Moki žodį – žinai kelią“, skirta Lietuvių kalbos dienoms 2020.
Paežerių bibliotekoje
Vasario 28 d. (penktadienis)
11 val. Nacionalinis diktantas
Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje
17.30 val. „Skamba kalba, aidi melodijos“, literatūrinė-muzikinė popietė, skirta Lietuvių kalbos dienoms ir
Mikalojaus Daukšos „Postilei“.
Rengėjai – Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka ir Kuršėnų meno mokykla
Kuršėnų meno mokykloje

Kovo 3 d. (antradienis)
16 val. leidinių, finansuotų iš Šiaulių rajono savivaldybės leidybos programos, pristatymas.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius ir Kultūros centras
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salėje
Kovo 5 d. (ketvirtadienis)
10.30 val. protų mūšis, skirtas Lietuvių kalbos dienoms.
Aukštelkės bibliotekoje
13 val. poezijos popietė „Su Lietuvos vardu“
Naisių bibliotekoje
Kovo 6 d. (penktadienis)
12 val. viktorina ,,Kalba gimtoji – versmė šaltinio, džiuginanti sielą“.
Rengia Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka ir Gruzdžių gimnazija.
Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje
Kovo 10 d. (antradienis)
10 val. valandėlė ,,Kalba mūs skambioji“.
Kurtuvėnų bibliotekoje
PARODOS, AKCIJOS
Senų lietuviškų spaudinių paroda „Laiko lapus atvertus“.
Paroda veiks nuo vasario 11 d. iki kovo 14 d. bibliotekos darbo valandomis.
Verbūnų bibliotekoje
Akcija ,,Dailus raštas akį glosto“.
Akcija vyks nuo vasario 17 d. iki kovo 10 d.
Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje
Spaudinių paroda „Mintis, ženklas, prasmė“, skirta Lietuvių kalbos dienoms 2020.
Paroda veiks nuo vasario 20 d. iki kovo 11 d. bibliotekos darbo valandomis.
Naisių bibliotekoje
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