
 

 

ŠIAURĖS ŠALIŲ 

BIBLIOTEKŲ  

SAVAITĖ – 

„ŠIAURĖS SALOS“ 

2017 11 13 - 19 
 

2017  m. lapkričio 13 - 19 dienomis gimnazijos informacijos  

centre vyks tradicinė šiaurietiška šviesos ir knygos šventė 

„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“, kurios tema – „Šiaurės salos“.  

Pagrindinė šventės idėja – populiarinti literatūrą ir knygų skaitymą, skatinti savišvietą, 

organizuojant kultūros renginius bibliotekose pasiūlyta bendra tema. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitę sudaro dvi dalys: skaitymas vaikams „Auštant“ ir skaitymas 

suaugusiesiems „Temstant“. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė prasidės lapkričio 13 d., pirmadienį, 9 

valandą, rytiniu skaitymu vaikams. 

2017  m. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė kviečia vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius pakeliauti po 

salas Šiaurės šalyse. Šiemet Suomija mini 100-ąsias nepriklausomybės metines ir šia proga Šiaurės 

šalių bibliotekų savaitė išskirtinį dėmesį skiria suomių literatūrai. Todėl ir skaitymams yra siūlomi 

suomių autorių tekstai. Visos šių metų skaitymams siūlomos knygos siejasi su tema „Šiaurės salos“. 

Kiekviena jų savaip perkelia mus į literatūrinę salą. M. Kuno (Mauri Kunnas) „Lobių saloje“ 

knygos personažai keliauja į Kaulų salą ieškoti paslėpto lobio. Knyga parašyta pagal garsią Roberto 

Luiso Styvensono istoriją apie jūrų piratus. Knygoje apstu pavojingų jūrų piratų, nuotykių troškimo 

ir azartiškos aukso ir deimantų paieškos. Ten sutinkame vienišą piratą, užsilikusį Kaulų saloje, bet 

svajojantį grįžti namo ir paskanauti sūrio. Jei tam vargšui sala yra tapusi izoliacijos vieta, kitam sala 

gali tapti saugia užuovėja. Magiškame M. Turščianinof (Maria Turtschaninoff) romane „Maresė“ 

nedidelė Menos sala tampa prieglobčiu ir saugiais namais salos gyventojoms. Ulos-Lenos Lundberg 

(Ulla-Lena Lundberg) romane „Ledas“ pasakojama apie jauną pastoriaus šeimą, atvykstančią į 

Alandų salas. Susitikimai su vietos gyventojais ir atšiauria gamta atspindi ypatingą salų atmosferą ir 

atskleidžia saliečių gyvenimo būdą.  

Šių metų plakato iliustracijos autorė - estų dailininkė Regina Luk-Tomperė (Regina Lukk-

Toompere) - garsi estų dailininkė, iliustravusi ir apipavidalinusi daugiau kaip 70 knygų, vinilinių 

plokštelių viršelių, plakatų, atvirukų ir kt. Dailininkė yra pelniusi ne vieną reikšmingą 

apdovanojimą ir nominaciją, jos darbai net 12 kartų atrinkti tarp „5 geriausių Estijos knygų vaikams 

iliustracijų“, dailininkė yra daugkartinė Astridos Lindgren atminimo premijos laureatė, yra ne kartą 

apdovanota Talino knygų iliustracijų trienalėje. R. Luk-Tomperė studijavo knygų dizainą ir 

iliustravimą, 1981 m. baigė Estijos valstybinį meno institutą. Jos darbai yra saugomi Estijos Dailės 

muziejaus, Nacionalinės bibliotekos, vaikų literatūros centro fonduose, nemažai darbų yra 

privačiose kolekcijose Estijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Suomijoje, Ukrainoje ir Rusijoje. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitę organizuoja Asociacijų Norden Sąjunga, bendradarbiaudama su 

nacionalinėmis asociacijomis Norden. Projektą remia Šiaurės ministrų taryba. Šiuo projektu 

siekiama skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą, pabrėžti bibliotekų svarbą 

visuomenės kultūriniame gyvenime. Taip pat siekiama suteikti bibliotekoms projektinio darbo 

įgūdžių, gerinti jų veiklą ir įvairinti darbo formas, ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių, 

supažindinti Lietuvos skaitytojus su Šiaurės šalių literatūra ir kultūros paveldu bei sudaryti sąlygas 



socialiai izoliuotoms visuomenės grupėms dalyvauti kultūriniuose renginiuose. Projektą Lietuvoje 

kuruoja Šiaurės ministrų tarybos biuras. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Šiaurės šalyse rengiama 21, o  Baltijos šalyse – 20   kartą. Šiaurės 

šalių bibliotekų savaitė Baltijos šalyse rengiama nuo 1998 m., jos tema buvo „Humoras“. Vėliau 

vykusių savaičių temos: „Mitologija“ (1999), „Vaikas“ (2000), „Žodis ir gaida“ (2001), „Šiaurės 

tarybos premijos laureatai“ (2002), „Jūra“ (2003), „Seku seku pasaką“ (skirta H.K. Andersenui) 

(2004), „Keliaujant po Šiaurės šalis“ (2005), „Kvapą gniaužiančios Šiaurės šalių istorijos“ (2006), 

„Moterys Šiaurės šalyse“ (2007), „Meilė Šiaurės šalims“ (2008), „Karas ir taika Šiaurės šalyse“ 

(2009), „Magiška Šiaurė“ (2010), „Humoras Šiaurėje“ (2011), „Įvairialypė Šiaurė“ (2012), „Žiema 

Šiaurėje” (2013),  „Troliai Šiaurėje“ (2014), „Draugystė“(2015), „Ateitis Šiaurės šalyse“(2016). 

Daugiau informacijos apie Šiaurės šalių bibliotekų savaitę: http://bibliotek.org/lt 

 

PROJEKTO, SKIRTO ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITEI 2017,  

TEMA „ŠIAURĖS SALOS“ PROGRAMA  

 

Data ir laikas Renginys Atsakingi 

 2017 10 10 - 11 30  Kūrybinis darbas „Nuotykiai keliaujant piratų 

laivu“ , 2 a klasės mokiniai 

Pradinių klasių mokytoja 

metodininkė D. Maldžiuvienė  

2017 10 23 - 11 17  „Skaitome vieni kitiems“ gimnazijos skaitykloje 

pertraukų metu , skandinavų rašytojų kūrinius 

vyresniųjų klasių mokiniai skaito jaunesniems 

mokiniams  

Lietuvių kalbos mokytojos 

metodininkės D.Burneikaitė,  

A. Gigelevičienė, pradinių klasių 

mokytojai, I–II kl.  mokiniai  

(socialinė veikla)  

2017 11 13 - 30  Spaudinių parodos: „Šiaurės Europos salos“,  

„Suomijos nepriklausomybei – 100“, 

„Astridai Lindgren – 110“, skirtos 1 – IV klasių 

mokiniams 

Bibliotekos vedėja V. Vikonytė 

2017  11 13 - 17 „Šiaurietiškos salos“ gimnazijos fojė ( informacija 

apie Skandinavijos šalis 1 – IV klasių mokiniams)  

Lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė D.Burneikaitė, 

bibliotekos vedėja V. Vikonytė 

2017 11 13 

9.00 val. 

Savaitės atidarymas. Šviesos ir žodžio šventė. M. 

Kuno „Lobių sala“ ištraukų garsiniai skaitymai 

gimnazijos skaitykloje 3 a ir 3 b klasių mokiniams 

Pradinių klasių mokytojos 

metodininkės L. Navickienė,  

J. Jankevičienė 

2017  11 13 - 30 5–8 klasių mokinių piešinių paroda „Neatrasta  

sala šiaurėje“ gimnazijos informacijos centre 

Dailės mokytoja B. Gasiulytė  

2017 11 13 - 17 „Skaitymo korpusas“. Skandinavų rašytojų kūrinių 

skaitymai klasėje 5 - 7 klasių mokiniams. 

Lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė D. Burneikaitė 

2017 11 13 - 17 Garsiniai skaitymai „Kelionė po Šiaurės šalių 

knygų jūros salas“, 4 a ir 4 b klasės mokiniams  
 

Pradinių klasių mokytojos 

metodininkės I. Bilinskienė,  

J. Šoliūnaitė Pavilionienė 

2017 11 14  

14.00 val.  

Viktorina „Paslaptingosios šiaurės šalys“ 7 a, b 

klasių mokiniams gimnazijos skaitykloje 

Lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė D. Burneikaitė 

2017  11 15  

14.00 val.  

 

„Bičiulių valanda“, Visagino miesto mokyklų 

bibliotekininkų pasitarimas skirtas Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitei, gimnazijos skaitykloje 

Bibliotekos vedėja V. Vikonytė 

2017 11 16  

8.55 val.  

 

„Kirvirsaveras – be galo puiki sala“, pagal  A. 

Lindgren kūrinį „Pepė Ilgakojinė“ 2 b klasės 

mokiniams 

Pradinių klasių mokytoja 

metodininkė A. Kurpienė 

2017 11 17  

9.50 val.  

 

Integruota pasaulio pažinimo pamoka „Vaikai, 

gyvenkime draugiškai !“ pagal A. Lindgren kūrinį 

„Pepė Ilgakojinė“ 1a klasės mokiniams  

Pradinių klasių mokytoja 

ekspertė D. Savičienė 

 

Gimnazijos bibliotekos vedėja                                                                                                 Vida Vikonytė 

http://bibliotek.org/lt

