
VIKTORINA 
SKIRTA SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS 

IR KNYGOS DIENAI



1. Kurią dieną yra minima Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos diena? 

a) kovo 16 d.

b) balandžio 2 d.

c) gegužės 7 d.



2. Kuriam garsiam poetui priklauso ši citata?

„Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios 

ugnies pagrobimui - nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto 

žvėrių, jei ne knyga, kuo sušildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne 

knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais.“ 

a)  Marcelijaus Martinaičio

b) Justino Marcinkevičiaus

c) Pauliaus Širvio



3. Kiek metų truko spaudos draudimas Lietuvoje? 

a)   40

b)   20

c)   10



4. Kokios tautybės buvo LDK visuomenės veikėjas 

Pranciškus  Skorina, išspausdinęs pirmąją knygą Lietuvoje? 

a)  rusų

b) baltarusių

c) lietuvių



5. Kokia yra pirmoji lietuviška knyga, išspausdinta 1547 

metais? 

a)  „Katekizmas“

b) „Mažoji kelionių knygelė“

c)  „Postilė“



6. Kokia yra pirmoji pasaulyje knyga, parašyta spausdinimo 

mašinėle? 

a) Martynas Mažvydas „Katekizmas“

b) Markas Tvenas „Tomo Sojerio nuotykiai“

c) Kenjiro Tokutomi „Samurajaus duktė“



7. Koks Lietuvos kalbininkas, profesorius, vienas iš 

žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojų, gimęs Zarasų rajone, 

Pažiegėje? 

a) Kazimieras Būga

b) Antanas Pakerys

c) Vytautas Mažiulis



8. Kokia spaustuvė veikė  Zarasuose 1932–1942 m.?

a) E. Rozeno

b) D. Šteimano

c) „Fortūna“



9. Koks Lietuvos kalbininkas, filologijos mokslų daktaras, 

gimęs Zarasų rajone, apgynęs  habilituoto daktaro 

disertaciją „Lietuvių literatūrinės kalbos prozodijos 

akustinė struktūra“?

a)  Liudas Mažylis

b) Zigmas Zinkevičius 

c) Antanas Pakerys



10. Įvardinkite 2010 m. literatūrinės Pauliaus Širvio 

premijos laureatą. Pauliaus Širvio literatūrinė premija 

inicijuota Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

1995 metais, minint poeto Pauliaus Širvio 75-ąsias gimimo 

metines.

a) Marcelijus Martinaitis už lyrikos albumą „Atmintys“

b) Juozas Erlickas už knygą „Mano meilė stikliniais 

kaliošais“

c) Antanas A. Jonynas už poezijos rinkinį „Kambarys“



11. 1973 m. „Poezijos pavasario“ laureatas, gimęs Zarasų 

rajone?

a) Juozas Erlickas

b) Paulius Širvys

c) Laimutis Balys Švalkus



12. Koks poetas, tituluojamas  jauniausiu lietuvių literatūros 

klasiku? (Jo 100-ąsias gimimo metines minėjome 

2021metais).

a) Vytautas Mačernis

b) Paulius Širvys

c) Vaidotas Spudas



13. Kokia yra ilgiausią sakinį turinti knyga? 

a) Viktoro Hugo „Vargdieniai“

b) Romualdo Granausko „Gyvenimas po klevu“

c) Kristinos Sabaliauskaitės „Petro imperatorė“



14. Įvardinkite poetus tėvą ir sūnų, iš kurių vienas buvo 

LSSR rašytojų sąjungos poezijos konsultantu, o kitas –

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininku? 

a) Gintaras Grajauskas ir Dovydas Grajauskas

b) Antanas Venclova ir Tomas Venclova

c) Antanas Jonynas ir  Antanas A. Jonynas



15. Kokia knyga 2020 m. yra patekusi į geriausių knygų 

penketuką bei išrinkta geriausia Metų knyga suaugusiųjų 

kategorijoje? 

a) Undinė Radzevičiūtė „Žuvys ir drakonai“

b) Rimantas Kmita „Pietinia kronikas“

c) Akvilė Kavaliauskaitė „Kūnai“



Atsakymus siųsti el. paštu: 

aptarnavimo.sk@zarasubiblioteka.lt iki 2022 gegužės 23 d.

Trys laimėtojai bus išrinkti burtų keliu. Su laimėtojais 

susisieksime.

Klausimus viktorinai parengė Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Saulė Pelekienė


