
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norinčius turiningai ir įdomiai praleisti vakarą namuose Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka balandžio 26 d. 

pakvietė į virtualų susitikimą su vienu populiariausių lietuvių vaikų rašytojų Tomu Dirgėla. Gausus vaikų ir tėvelių būrys 

jungėsi į virtualų susitikimą „TOMAS DIRGĖLA ŠOKA BALETĄ“. Su dideliu nekantrumu visi laukė rašytojo prisistatymo 

ir pokalbio apie jo sukurtas knygas, personažus. 

Rašytojas, linksmai bendraudamas su vaikais, pristatė knygą „Domas ir Tomas. Vasaros atostogų byla“ bei perskaitė 

trumpą ištrauką apie Domo ir Tomo atostogas, netikėtai virtusias tikru detektyvu. Dalyviai įdėmiai klausėsi skaitomo 

teksto, vėliau uždavė klausimų svečiui. 

Vaikams buvo smalsu sužinoti, ar tikrai Tomas Dirgėla šoka baletą, kokio amžiaus pradėjo rašyti, kiek knygų parašė, kas 

jį skatina ir įkvepia, kur semiasi minčių, kuri iš parašytų knygų pati geriausia, kokia pirmoji rašytojo perskaityta knyga, 

koks laisvalaikio hobis, kiek iš viso yra  parašęs knygų, kuris sukurtas jo personažas labiausiai jam pačiam patinka?... 

Rašytojas šmaikščiai ir išsamiai atsakinėjo į visus vaikų pateiktus klausimus. 

Nuotaikingas susitikimas prabėgo akimirksniu. Vaikai plojimais atsidėkojo Tomui Dirgėlai už linksmas akimirkas, įdomias 

knygas ir palinkėjo kūrybinio įkvėpimo naujoms įdomioms istorijom ir  nuotykiams kurti. Jau kitą dieną bibliotekoje 

sulaukėme ne vieno norinčio rašytojo knygas pasiimti  paskaityti į namus. 

Susitikimas organizuotas įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 

programos projektą „Šeimų stiprinimas, bendradarbiaujant bibliotekoms, kaip indėlis į socialinį ir ekonominį augimą 

Ludzos savivaldybėje, Rokiškio rajone ir Jēkabpilio mieste“, LLI-422 (HOME). 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vykdomo projekto LLI-422 (HOME) dėka šeimoms su vaikais ar be jų bus 

organizuojami pramogų kupini edukaciniai-kūrybiniai užsiėmimai, seminarai, išvykos, susitikimai su rašytojais, karjeros 

konsultantais, verslininkais ir t. t. 

Šeimas kviečiame sekti mūsų naujienas ir aktyviai dalyvauti veiklose! 

Projektą finansuoja Europos Sąjunga.  



2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus 

programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. 

Už šios informacijos turinį atsako Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. 

Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 

 

Plačiau apie projektą: https://www.rokiskis.rvb.lt/project-lli-422-home/ 

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu 

 

 

 

 

 

 


