
Rytmečio skaitymai su 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarais 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ikimokyklinio amžiaus vaikus ir pradinių 
klasių mokinius kviečia į rytmečio skaitymus, vyksiančius kiekvieną darbo dieną. Juose ne tik 
garsiai skaitysime knygas, bet ir aptarinėsime iliustracijas, kalbėsimės apie kūrinius, perkursi-
me ar tęsime pasakojimus, piešime, žaisime. Kiekvieną savaitę rinksimės skaitinius nauja 
tema. Vaikams skaitys bibliotekininkai, knygų autoriai ir iliustruotojai, vertėjai, leidyklų 
darbuotojai. Tikimės sulaukti ir kitų profesijų atstovų – ugniagesių, gydytojų, policininkų ir 
kitų. 
Kovo 6–10 dienomis skaitymuose dalyvaus ir su vaikais bendraus Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarai: Vidmantė Jasukaitytė, Kazys Saja, prof. Vytautas Landsbergis, Česlovas 
Juršėnas ir Egidijus Bičkauskas (kiekvieną dieną vis kitas svečias).

Kovo 6–10 d. 
Vaikų ir jaunimo literatūros skaitykla, I a.

6–10 d.

Sigutės Ach knygos 
„Balta ir spalvota“ pristatymas
„Balta ir spalvota“ – antrasis Sigutės Ach kūrybos albumas, apimantis 2008–2016 m. kūrybinį 
dailininkės gyvenimo etapą. Autorės parinktas pavadinimas kviečia klausytis balto popie-
riaus tylos, išdrįsti paversti jį spalvotu ir ryžtis gyventi visavertiškai, kūrybingai. Sigutės darbai 
šį kartą atsiveria stipriai, brandžiai. Knygoje autorę jaudina gyvenimo gelmės klausimas, kuris 
įaudžiamas į nepaprasto turtingumo grafinius kūrinius – lyg siūlas į pasakų kilimą.
Šios knygos pasirodymo proga Sigutė Ach, susitikusi su gerbėjais, pasakos apie savo jaukiai 
gilų pasaulį, atsakys į publikos klausimus. Tai romantiškas ir šiltas susitikimas, palytėtas 
kūrybos sparnų, kuriuos taip mėgsta vaizduoti Sigutė.

Kovo 25 d. 13 val.
Vaikų ir jaunimo literatūros skaitykla, I a.

25 d.

Jolantos Klietkutės knygos „Pakutuvėnai: 
kaimo istorija“ sutiktuvės
„... žmonės patys statėsi bažnyčią ir išlaikė mokyklą; buvo ir karai, ir tremtys, ir grįžimas namo, 
buvo ir merdėjimas, ir naujas prisikėlimas...“ 
Dalyvauja knygos autorė, režisierius Audrius Stonys, moderuoja Gediminas Jaunius.

Kovo 14 d. 18 val.
Bendradarbystės erdvė, III a.

Rimanto Dichavičiaus albumo pristatymas 
„Negalvok, ką valstybė gali duoti tau, pamąstyk, ką tu gali skirti valstybei“ – šūkis, kuris išorės 
grėsmės bei valstybinių švenčių akivaizdoje įgauna aktualų skambesį. Vieniems tai tik proginė 
retorinė figūra, kitiems – jų, deja, mažuma – realus veikimo planas ir gyvenimo perspektyva.
Tokiai mažumai, tiksliau, didžiajai mažumai, priklauso ir fotomenininkas, dailininkas, leidėjas, 
Valstybinės premijos laureatas Rimantas Dichavičius, kovo 1-ąją atšventęs savo 80-metį. Trys 
albumo „Laisvės paženklinti“ tomai, kurių paskutinį, trečiąjį, sutikome lygiai prieš metus – tai 
individuali, personalizuota valstybės kūrybos pastanga, gebanti istorinio vyksmo didybę 
įžvelgti ir mažiausiose, kasdienėse detalėse.
Reginyje dalyvaus albumų autorius Rimantas Dichavičius. Renginio vedėjas – Ginas Dabašinskas.

Kovo 10 d. 17 val. 
Konferencijų salė, V a.

10 d.

Kūrybinės dirbtuvės 
„Draugų būry muzikuojame visi“ 
Kviečiame vaikučius ir jų tėvelius muzikuoti kartu pagal visame pasaulyje populiarią, japonų 
mokslininko Shinichi Suzuki (1898–1998) sukurtą metodiką. Skirtingai nei vakarietiškos 
ugdymo programos, Sh. Suzuki metodas teigia, kad talentas slypi kiekviename iš mūsų, 
belieka jį atskleisti. Dirbtuvės skirtos įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiesiems. Jų metu 
grosime iš Nacionalinėje bibliotekoje esančių natų, grupėmis ir individuliai. Renginį vaini-
kuos baigiamasis koncertas. Atraskite savo talentą!

Kovo 25 d. nuo 10 iki 18 val. 
Muzikavimo erdvė, Kino salė ir Konferencijų salė, V a.

25 d.

Zino Kazėno-Zika 
dekoratyvi erdvinė instaliacija „Gelmės“ 
Kovo 10–17 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje menininkas Zinas Kazė-
nas-Zika pristatys dekoratyvinę erdvinę instaliaciją „Gelmės“, kurios pagrindą sudarys 
abstrakčios fotografijos ir ornamentikos technika marginti cilindrai, tapyba ant medžio 
pliauskų, paveikslai, eskizai ir piešinių pagrindu sukurti videoopusai. Pastarieji – savotiški 
kūrybiniai katalogai, pristatantys ne tik konkrečius darbus, bet ir atspindintys pačią autoriaus 
kūrybos esmę.

Kovo 10–17 d. 
Meno erdvė, V a.

10 –17 d.

14 d.



Stanislovo Žvirgždo fotografijos paskaitų ciklas
Kviečiame į Lietuvos Respublikos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, fotografi-
jos istorijos tyrinėtojo, fotografo Stanislovo Žvirgždo paskaitas iš 10 susitikimų ciklo apie 
Lietuvos fotografiją.
S. Žvirgždas – vienas geriausių Lietuvos fotografijos žinovų, žymiausių peizažo fotografijos 
meistrų. Ryškų pėdsaką palieka ir jo, kaip fotografijos kritiko ir istoriko, veikla. S. Žvirgždas yra 
daugelio fotografijos leidinių sudarytojas, knygų vertėjas, straipsnių ir jų rinkinių apie Lietu-
vos fotografijos istoriją autorius ar bendraautoris.

Kovo 1, 8 ir 15 dienomis, 18 val.
Konferencijų salė, V a.

Renginių ciklas 
„Lietuviški ženklai Europos kultūrose“
Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, knygos „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“ 
sudarytoja Jūratė Caspersen skaitys paskaitą apie lietuviškuosius atspindžius Šveicarijos 
kultūroje. Renginio metu taip pat bus atidaryta Šveicarijos lietuvių bendruomenės kilnojamo-
ji fotoparoda „Lietuvių Šveicarija“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Parodoje – 
Šveicarijos lietuvių bendruomenės narių fotografijos, kuriose įamžintas Šveicarijos lietuvių 
gyvenimas ir veikla, puoselėjant tautinį tapatumą, gimtąją kalbą, kultūrą ir tradicijas.  

Kovo 3 d. 17 val.
Konferencijų salė, V a.

3 d.

Stasio Eidrigevičiaus paroda „Šaknys ir šakos“
Kviečiame pasižvalgyti po Stasio Eidrigevičiaus parodą „Šaknys ir šakos“. Pasaulinio garso 
menininko S. Eidrigevičiaus piešinių parodos ekspozicijoje darbai kurti nuo 1971 iki 2012 
metų, geriausiai perteikiantys menininko piešinio raida, įamžinantys laiką ir vietas.
Stasys Eidrigevičius – grafikas, tapytojas, plakatistas, iliustratorius, instaliacijų, hepeningų 
kūrėjas. Gimė 1949 m. Mediniškiuose, Panevėžio apskrityje. 1968–1973 m. studijavo  grafiką 
LTSR valstybiniame dailės institute. Nuo 1980 m. gyvena ir kuria Varšuvoje.
Menininkas yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius, 2001 m. apdova-
notas Nacionaline kultūros ir meno premija, 2010 m. apdovanotas Lenkijos sidabro medaliu 
„Gloria Artis“ ir daugybe tarptautinių premijų. Menininko kūrinių yra Lietuvos ir Lenkijos 
muziejuose, Britų muziejuje Londone, Modernaus meno muziejuje Niujorke, Nacionalinėje 
bibliotekoje Vašingtone, Vatikano muziejuje, Tokijo kūrybos galerijoje, privačiose kolekcijose 
Lietuvoje ir užsienyje.

Paroda veiks iki kovo 8 d.
Parodų salė, III a.

Knygos „The Art of Identity and Memory“ 
(Boston, 2016) pristatymas 
Renginyje bus pristatyta praėjusiais metais Amerikoje išleista lituanistinės serijos knyga „The 
Art of Identity and Memory. Toward a Cultural History of the Two World Wars in Lithuania“ 
(Boston, 2016). Pristatyme dalyvaus leidinio sudarytojos Giedrė Jankevičiūtė ir Rasutė Žukie-
nė, serijos vyriausiasis redaktorius Darius Staliūnas ir kt.

Kovo 9 d. 
Meno erdvė, V a. (535)

9 d.

1, 8, 15 d.02.21–03.08


