Lapkričio 13-17 dienomis vyko tradicinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.
Šviesos ir žodžio šventė Lietuvoje surengta jau dvidešimtą kartą. 2017 metų Šiaurės šalių
bibliotekų savaitės tema – „Šiaurės salos“. Šiaurės šalių Asociacija „Norden“ vėl pakvietė
bibliotekas leistis į įvairias literatūrines patirtis. Šias metais išskirtinis dėmesys buvo
skiriamas Suomijai, nes šiais metais ji mini savo Nepriklausomybės šimtmetį.
Šventinės savaitės atidarymo dieną prie uždegtos simbolinės šviesos vyko
garsiniai skaitymai pradinių klasių mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams.
Pirato kostiumais apsirengę 5b klasės mokiniai Milėja Bičkaitytė ir Jonas Valeika skaitė
ištrauką iš suomių rašytojo Mauri Kunno knygos ,,Lobių sala“. Išklausę ištrauką renginio
dalyviai smagiai atliko ,,Pirato mankštą“, piešė įsimintiniausias skaitytos ištraukos akimirkas.
Paaugliams (5c kl. mokiniams) garsiniam skaitymui buvo parinkta suomių rašytojos Marios
Turtschaninoff fantastinio romano ,,Maresė“ ištrauka. Visą savaitę skaitykloje veikė ,,Knygų
apie salas“ parodėlė, Suomijos rašytojų knygų paroda bei stendas apie Suomiją ir kitas
Šiaurės šalis. Pertraukų metu mokiniai galėjo dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse: pasigaminti
pirato kaukę, sudėti iš detalių Šiaurės šalių vėliavas. Edukacinės pamokėlės 3a klasės
mokiniams ,,Suomija iš arčiau“ metu bibliotekininkei talkino 8b klasės mokinės Evelina
Dukanauskaitė, Vesta Gailiūtė, Ernesta Taučiūtė, Raminta Stanaitytė, kurioms vadovavo
geografijos mokytojas Antanas Jurgilas. Pamokėlės dalyviai ne tik išgirdo naudingos
informacijos apie Suomiją, bet ir išmoko keletą suomiškų žodžių bei frazių, atlikdami įvairias
užduotis sužinojo daug įdomių dalykų apie šią šalį.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės proga buvo išleistas plakatas, kurį sukūrė estų
dailininkė Regina Luk-Tomperė. Nuostabi iliustracija, gausia simbolika atspindinti šių metų
garsiniam skaitymui siūlomų knygų tematiką, buvo puikus idėjų šaltinis pasakojimams,
kuriuos kūrė 2-4, 5-6 klasių mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojų Rugilės
Jančauskienės, Astos Januškienės.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės uždarymo dieną mokiniai leidosi į Lobio
paiešką. Draugiškai atlikdami painias užduotis, atidžiai vykdydami duotus nurodymus,
mokiniai surado Lobių skrynią. Renginio metu dalyviai patyrė daug džiaugsmo ir gerų
emocijų, tai atsispindėjo jų veiduose. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – puiki proga susibūrus
draugėn persikelti į magišką knygų pasaulį, prisiminti senąją pasakojimo tradiciją, artimiau
susipažinti su Šiaurės šalimis ir jų literatūra.
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