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Trumpickaitė, Ugnė 

    I. Šeiniaus bibliotekoje paminėta Pasaulinė medijų ir informacinio raštingumo savaitė. – 

Iliustr. // Širvintų kraštas. – ISSN 1822-444X. – 2022, lapkr. 4, p. 10. 

   Spalio 24-31 dienomis Lietuvoje vykstant tradicinei Pasaulinei medijų ir informacinio raštingumo 

(MIR) savaitei, Širvintų I. Šeiniaus viešoji biblioteka taip pat prisijungė prie MIR savaitės metu 

organizuojamų nuotolinių renginių. Vyko susitikimai su Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazistais ir informacinių technologijų mokytojais, pristatyta MIR savaitė, stebėtos transliacijos, 

sprendžiami testai. 

Trumpickaitė, Ugnė.  

   Spektaklis „Raudonkepuraitė ir vilkas“. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – ISSN 1822-444X. – 

2022, lapkr. 11, p. 4. 

   Apie Širvintų kultūros centre vykusį Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ spektaklį „Raudonkepuraitė ir 

vilkas“, sukurtą pagal žymaus rašytojo Š. Pero to paties pavadinimo pasaką. Spektaklio pažiūrėti 

atvyko Širvintų pradinės mokyklos priešmokyklinukai, I ir II klasių mokiniai, Musninkų A. Petrulio 

gimnazijos I ir II klasių mokiniai, 1/d „Boružėlė“ „Pelėdžiukų“ grupės priešmokyklinukai. 

Spektaklis vyko Širvintų r. savivaldybės I. Šeiniaus bibliotekai vykdant projektą „Literatūros ir 

meno sintezė bibliotekoje“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų r. savivaldybė. 

Trumpickaitė, Ugnė 

   Spektaklis „Arklio Dominyko meilė“. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – ISSN 1822-444X. – 2022, 

lapkr. 18, p. 8. 

   Apie Širvintų kultūros centre vykusį lėlių teatro „Avilys“ spektaklį „Arklio Dominyko meilė“. 

Spektaklio pažiūrėti atvyko darželinukai, priešmokyklinukai, pradinių mokyklų mokiniai. Renginys 

vyko Igno Šeiniaus viešajai bibliotekai vykdant projektą „Literatūros ir meno sintezė bibliotekoje, 

kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų rajono savivaldybė. 

Trumpickaitė, Ugnė 

   Knygos „Giminės. Taip jie jas kūrė“ pristatymas. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – ISSN 1822-

444X. – 2022, lapkr. 18, p. 8. 

   Širvintų r. savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje svečiavosi Bronius Bušma – 

ilgametis TV režisierius ir pirmojo lietuviško serialo „Giminės“ autorius. Vyko režisieriaus, 

rašytojo naujos knygos „Giminės.Taip jie jas kūrė“ pristatymas. Renginys vyko bibliotekai vykdant 

projektą „Literatūros ir meno sintezė bibliotekoje“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir 

Širvintų r. savivaldybė. 

Trumpickaitė, Ugnė 

   Teatrinė-muzikinė impresija „Buvau! Mylėjau!“. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – ISSN 1822-

444X. – 2022, lapkr. 18, p. 9. 

   Apie Širvintų kultūros centro parodų salėje vykusią teatrinę-muzikinę impresiją „Buvau! 

Mylėjau!“, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės kūrybai. Svečiavosi žinomi atlikėjai: aktorė Virginija 

Kochanskytė, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Egidijus Bavikinas ir koncertmeisterė 

Beata Vingraitė. Renginys vyko bibliotekai vykdant projektą „Menas – tobuliausia žmonių 

bendravimo kalba“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų r. savivaldybė. 



Taparauskienė, Dalia 

   „Tai nekalbėk Lietuvą, gyvenk Lietuvą...“. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – ISSN 1822-444X. – 

2022, lapkr. 18, p. 9. 

   Širvintų r. Musninkų bendruomenės „Spindulys“ bendruomenės namų pastate vyko literatūrinė-

muzikinė programa „Tai nekalbėk Lietuvą, gyvenk Lietuvą...“, skirta Jono Meko, kūrėjo, 

menininko 100-ajam jubiliejui paminėti. Svečiavosi aktorius Andrius Bialobževskis, kanklininkė 

Aistė Bružaitė ir birbynininkas Egidijus Ališauskas. Ši muzikinė kompozicija vyko bibliotekai 

įgyvendinant projektą „Literatūros ir meno sintezė bibliotekoje“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros 

taryba ir Širvintų r. savivaldybė. 

Trumpickaitė, Ugnė 

   Susitikimas su dainuojančiais knygų vaikams autoriais. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – ISSN 

1822-444X. – 2022, lapkr. 25, p. 11. 

   Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje koncertavo vaikų rašytojų muzikos grupė 

„Knygų vaikai“. Du grupės nariai – skaitomiausias vaikų rašytojas Tomas Dirgėla ir žmogus 

orkestras, jaunimui rašantis Justinas Žilinskas – surengė šventę dideliam būriui vaikų ir jų 

mokytojų. Renginys vyko Igno Šeiniaus viešajai bibliotekai vykdant projektą „Kūrybinis-

patyriminis vaikų knygų festivalis „Meno jungtys“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir 

Širvintų r. savivaldybė. 

Trumpickaitė, Ugnė 

    Lėlių teatro „Aitvaras“ lėlininko dirbtuvėlės. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – ISSN 1822-444X. 

– 2022, lapkr. 25, p. 11. 

   Apie Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vykusias Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ 

lėlininko dirbtuvėles. Edukaciją vedė lėlių teatro dailininkė Loreta Skruibienė ir aktorė Jūratė 

Kundrotienė. Renginys vyko bibliotekai vykdant projektą „Kūrybinis-patyriminis vaikų knygų 

festivalis „Meno jungtys“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų r. savivaldybė. 

Trumpickaitė, Ugnė 

   Susitikimas su Sigute Ach. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – ISSN 1822-444X. – 2022, lapkr. 25, p. 

11. 

   Širvintų r. savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas ir spalvotų minčių 

knygučių kūrimo edukacija su dailininke Sigute Ach. Susitikime dalyvavo Širvintų pradinės 

mokyklos 4 klasės mokiniai su mokytoja Virginija Lisauskiene ir Ukmergės „Ryto“ specialiosios 

mokyklos 5-10 klasių mokiniai su mokytojomis Regina Krikštaponiene, Oksana Kamarauskiene, 

Lina Ordavičiene. Renginys vyko bibliotekai vykdant projektą „Kūrybinis-patyriminis vaikų knygų 

kūrėjų festivalis „Meno jungtys“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų r. savivaldybė. 


