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Susitikite. Susipažinkite. Bendraukite. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – ISSN 1822-444X. – 2022, 

bal. 1, p. 2. 

   Širvintų rajono savivaldybės iniciatyva vyko antrasis Ukrainos karo pabėgėlių, apsistojusių 

Širvintų rajone, susitikimas. Renginio dalyviams pristatyta Širvintų vaikų dienos centro, Širvintų 

meno mokyklos, Atviros jaunimo erdvės, trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veiklos. 

Zibalas, Romas 

    Kiaukliuose atsigręžta į Ievos Simonaitytės kūrybą. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – ISSN 1822-

444X. – 2022, bal. 1, p. 9. 

    Širvintų rajone, Kiaukliuose vyko Zibalų seniūnijos kultūros diena-koncertas pagal rašytojos 

Ievos Simonaitytės kūrinį „Pikčiurnienė“. Ta proga Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos 

Kiauklių filialo vyr. bibliotekininkė Vidmantė Meškienė parengė parodą „Ievos Simonaitytės 

gyvenimas ir kūryba“. 

Kviečiame išbandyti naujas paslaugas, teikiamas bibliotekoje / Širvintų rajono savivaldybės 

Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos inf. . – Iliustr. // Širvintų kraštas. – ISSN 1822-444X. – 2022, 

bal. 8, p. 9. 

   Viena iš naujausių paslaugų , teikiamų Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje, yra plataus 

naudojimo skeneris „Epson V600“, tinkamas skaitmeninti negatyvus ir nuotraukas. Nuotraukas 

galima nusiskenuoti ir atsispausdinti daugiafunkciniu spausdintuvu „Epson L850“. Visa įranga 

gauta įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus. 

Trumpickaitė, Ugnė  

   Bibliotekoje – paroda „Augame Lietuvai, kuriame Tėvynei 2022“. – Iliustr. // Širvintų kraštas. 

– ISSN 1822-444X. – 2022, bal. 8, p. 10 

   Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko Širvintų meno mokyklos dailės skyriaus mokinių 

kūrybinių darbų parodos „Augame Lietuvai, kuriame Tėvynei 2022“ atidarymas. Renginį vedė 

Širvintų meno mokyklos metodininkė Joalita Mackonienė.  

Pliukštienė, Lolita 

   Kūrybiškumo skatinimas su iliustratore Agne Nananai. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – ISSN 

1822-444X. – 2022, bal. 8, p. 10. 

   Švenčiant Tarptautinę vaikų knygos dieną, Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko 

Kūrybinės atvirukų dirbtuvės, įkvėptos Agnės Nananai (Kananaitienės) iliustruotų knygų. 

Renginyje dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 3a klasės mokiniai (mokytoja Aušra Lebedevienė) 

ir mamos su vaikučiais. 

Biblioteka kviečia paminėti Jono Meko gimimo šimtmetį / Bibliotekos informacija. – Iliustr. // 

Širvintų kraštas. – ISSN 1822-444X. – 2022, bal. 15, p. 4. 

   Balandžio 23-29 dienomis jau 22-ąjį kartą vyks Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Širvintų 

rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka ją pasitiks pristatydama unikalią Jono Meko 

gimimo šimtmečiui skirtą fotografijų parodą „Semeniškių idilės“. 

Palinauskienė, Aistė 

   Gyvenamąjį namą puošdavo gonkas. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – ISSN 1822-444X. – 2022, 

bal. 22, p. 10. 

   Rytų Lietuvoje yra išlikę daug senųjų kaimų, kurių sodybose vyrauja kone šimtamečiai statiniai, 

nedaug besiskiriantys nuo archajinių provaizdžių. Labai daug informacijos apie senąjį kaimą, jo 



gyvenimo būdą, papročius, statinius pateikė Limonių kaimo gyventojos Jadvyga Zibalienė, 

Melanija Šmigelskaitė, Veronika Kazlauskienė ir Sudokių kaimo gyventoja Veronika 

Meškerevičienė. 

 


