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I aukštas

Visą dieną. Knygų instaliacija „Labirintas“. Ala Volkova (KAVB). I a. fojė. 

Visą dieną. Paroda-instaliacija „Kelyje LT“ (KAVB). I a. fojė. 

Visą dieną. Paroda „Kaunas: vieno vaizdo metamorfozės“ (KAVB). I a. fojė.

12.30–14 val. Paskaita „Apie pyragus ir kitus skanėstus Lietuvos gastronomijos istori-

joje“. Lekt. VU prof. dr. Rimvydas Laužikas. I a. salė.

14.30–16 val. Gardumynų iš aitriųjų paprikų degustacija. „Piprės ūkis“. I a. salė.

16–18 val. Miesto bitininkystės ir medaus produktų pristatymas. Dalyvauja iniciatyvos 

Urbanbee.lt sumanytojai. I a. fojė.

18–20 val. Filmas „Medaus šalis“ (Honeyland), 2019, 85 min. Rež. Ljubomir Stefanov, 

Tamara Kotevska. Prieš filmą – diskusija apie miesto bitininkystę su Urbanbee.lt. I a. salė.

21 val. Spektaklis-atmosferinis dangaus stebėjimas „Signalai“. Meno ir mokslo labora-

torija. Bibliotekos prieigos.



II aukštas

Visą dieną. Keliaujanti Kauno valstybinio lėlių teatro paroda. II a. fojė.

12 val. Šventės atidarymas. Dalyvauja Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų klasi-

kinio dainavimo studija, pramoginių šokių studija „Mida“ ir šiuolaikinio šokio studija 

„Vėtra“. II a. fojė.

12–20 val. Įsegamų ženkliukų dirbtuvės su KAVB Vaikų literatūros skyriaus edukatorėmis. 

II a. fojė.

12.30–14.30 val. Edukacinė programa „Vabzdžių karalystė zoologijos sode“ su Lietu-

vos zoologijos sodo edukatoriais. II a. fojė.

12.30–14 val. Kūrybinės dirbtuvės „Stebuklingi senelio batai“ su rašytoja Igne Zaram-

baite. Dalyvių skaičius ribotas. Būtina registracija el. paštu vaikai@kvb.lt arba telefonu 

(8 37) 324 225. II a. fojė.

13–18 val. Šventinę nuotaiką bibliotekoje kuria radijo stotis Extra FM. II a. fojė.

14 ir 16 val. Ekskursija į 30 m aukščio bibliotekos bokštą-knygų saugyklą. Dalyvių 

skaičius ribotas. Būtina registracija tel. (8 37) 324 248 arba el. paštu 

ekskursijos@kvb.lt. Pradžia II a. fojė.

14.30–16.30 val. Kūrybinės dirbtuvės „Muzikinių pasakų kūrimas“ su knygų autoriumi, 

iliustruotoju Pauliumi Juodišiumi ir rašytoju, edukatoriumi Virgiu Šidlausku. Dalyvių 

skaičius ribotas. Būtina registracija el. paštu vaikai@kvb.lt arba telefonu    

(8 37) 324 225. II a. fojė.

17–19 val. Kūrybinės dirbtuvės „O kas ta biblioteka?“ su KAVB Meno leidinių skyriaus 

edukatorėmis. II a. fojė.

III aukštas

Visą dieną. Aklas pasimatymas su... knyga. Laiptinė.

12–18 val. Linksma fotosesija žaliosios sienelės augalų fone. Grožinės literatūros skai-

tykla.

13–16 val. Edukacinis užsiėmimas „Vienas atspaudas“. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka. 322 k.

13–16 val. Edukacinis užsiėmimas „Žvelgiu į pasaulį pro bitės akinius“. Panevėžio ap-

skrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. 322 k.

13–16 val. Edukacinis užsiėmimas „Kamishibai teatras ir knyga“. Panevėžio Elenos 

Mezginaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“. 322 k.



Visą dieną. Knygų instaliacija „Labirintas“. Ala Volkova (KAVB). I a. fojė. 

Visą dieną. Paroda-instaliacija „Kelyje LT“ (KAVB). I a. fojė. 

Visą dieną. Paroda „Kaunas: vieno vaizdo metamorfozės“ (KAVB). I a. fojė.

12.30–14 val. Paskaita „Apie pyragus ir kitus skanėstus Lietuvos gastronomijos istori-

joje“. Lekt. VU prof. dr. Rimvydas Laužikas. I a. salė.

14.30–16 val. Paskaita „Aitriosios paprikos šildo ir gundo“ ir degustacija. Dalyvauja 

„Piprės ūkio“ įkūrėja Laura Garšvaitė. I a. salė.

16–18 val. Miesto bitininkystės ir medaus produktų pristatymas. Dalyvauja iniciatyvos 

Urbanbee.lt sumanytojai. I a. fojė.

18–20 val. Filmas „Medaus šalis“ (Honeyland), 2019, 85 min. Rež. Ljubomir Stefanov, 

Tamara Kotevska. Prieš filmą – diskusija apie miesto bitininkystę su Urbanbee.lt. I a. salė.

21 val. Spektaklis-atmosferinis dangaus stebėjimas „Signalai“. Meno ir mokslo labora-

torija. Renginys vyks tik esant palankioms oro sąlygoms. Bibliotekos prieigos.

13.30–15.30 val. Dailės terapijos užsiėmimas su neuroedukatore Rimante Tamoliūniene. 

Dalyvių skaičius ribotas. Registracija el. paštu renginiai@kvb.lt arba tel.     

(8 37) 324 417. 304 k.

17–19 val. Improvizacijos dirbtuvės su teatrinės improvizacijos klubo IMPRO Kaunas 

komanda. 322 k.

IV aukštas

Visą dieną. Paroda „Asmenybė ir knyga“ (KAVB).

Visą dieną. Menininkės Gabrielės Aleksės tapybos paroda „Perspektyva tai taškas 

horizonte“. IV a. fojė.

12–20 val. Legendinė kavinė CHAIKA iš Kauno senamiesčio vienai dienai persikelia į 

biblioteką! IV a. fojė.

13–14 val. Diskusija apie jaunimo savanorystės galimybes su Europos solidarumo 

korpuso programos konsultante, savanore Milda Lukoševičiūte. Edukacijų erdvė „404“.

13–15 val. Ekodirbtuvės su įvaizdžio dizainere Greta Ūbaite. Dalyvių skaičius ribotas. 

Būtina registracija: shorturl.at/ekGN3. IV a. fojė.

14–15.30 val. Arbatų pristatymas ir degustacija. Parduotuvių tinklas „Skonis ir kvapas“. 

IV a. fojė.

14–18 val. Europos jaunimo informacijos tinklo „Eurodesk“ atstovybės veiklų bibliote-

koje pristatymas. Dalyvauja bibliotekos specialistas ir „Eurodesk“ atstovas. Edukacijų 

erdvė „404“.

14–18 val. Virtualios realybės, Xbox pramogos ir stalo žaidimai. Edukacijų erdvė 

„404“.

16 val. Gabrielės Aleksės parodos „Perspektyva tai taškas horizonte“ atidarymas ir 

menininko Gasparo Aleksos muzikinis pasirodymas Live coding. IV a. fojė.

17–19 val. Kūrybinės papuošalų ir aksesuarų dirbtuvės su aplinkosaugininke, antrinio 

dizaino gaminių platformos „Textale“ įkūrėja Viktorija Nausėde. Dalyvių skaičius ribo-

tas. Būtina registracija: shorturl.at/qBQWZ. IV a. fojė.

Įėjimas nemokamas. Reikalinga registracija per Paysera sistemą.

Daugiau informacijos www.kvb.lt ir https://www.facebook.com/kvb.lt

Renginyje privaloma laikytis visų LR Vyriausybės ir SAM nustatytų sveikatos saugos taisyklių bei 

rekomendacijų.

www.shorturl.at/ekGN3
www.shorturl.at/qBQWZ
https://tickets.paysera.com/lt/event/kauno-apskrities-viesosios-bibliotekos-svente

