ŠILUTĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
16-OSIOS NACIONALINĖS LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS
„STIPRIOS BIBLIOTEKOS – STIPRI VISUOMENĖ“
PROGRAMA

Balandžio 25 d. (pirmadienis)
10.00 val. Grabupių filiale
Edukacinė pamoka: Šilutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyriaus mokiniai piešia tema ,,Kaip aš
įsivaizduoju biblioteką po 20 metų“.
Balandžio 26 d. (antradienis)
10.00 val. Juknaičių filiale
„Aš ir knyga“: naujų vaikams skirtų knygų pristatymas Juknaičių lopšelio-darželio „Giliukas“
auklėtiniams. Žaidimai, personažų inscenizacija darželinukams.
11.00 val. Šilutės miesto filiale
Smulkiosios tautosakos rytmetys vaikams „Čiulba ulba ūbauja“: žaismingas Ventės rago ornitologijos
stoties direktoriaus Vytauto Jusio fotografijų parodos pristatymas.
13.00 val. Vainuto filiale
„Žinių kodas“: protų mūšis „Iš knygų lobių“.
15.00 val. Kintų filiale
Susitikimas-diskusija „Atversk knygą – atverk duris“. Dalyvauja Kintų neformalios bendruomenės „XXL
klubas“, „Emeritai“, „Kintų jaunimo klubas“.
Balandžio 27 d. (trečiadienis)
13.00 val. Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje
Projekto „Bendruomenės „HUB'as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“ pristatymo šventė.
Programoje: susipažinkite: „Kūrybiškumo kodas”, „Elektronikos kodas”, „Žinių kodas”, „Modeliavimo
kodas”, „Multimedijos kodas”; atraskite savąjį saviraiškos kodą; dalyvaukite „Žinių kodo” muzikiniame
ringe „Spauskim gazą...“; šventinę nuotaiką Jums kurs kaimo kapela „Šilo aidai“ (vadovas Antanas Kmita).
13.00 val. Žemaičių Naumiesčio filiale
Poezijos, meno ir muzikos valanda su jaunaisiais kūrėjais – Žemaičių Naumiesčio gimnazijos gimnazistais.
Balandžio 28 d. (ketvirtadienis)
11.00 val. Gardamo filiale
Susitikimas su poete ir prozininke Vilma Isevičiūte-Grigoniene ir jos knygos „Aš norėjau sesutės“
pristatymas.
13.00 val. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Konferencijų salėje (IV a.)
Šilutės rajono mokinių metodinė-praktinė konferencija „Informacinės technologijos mokinių darbuose“.
15.00 val. Balčių filiale

„Kūrybiškumo kodas“: edukacinis užsiėmimas „Riešinių mezgimo menas“, dalyvaujant mezgėjai
Valentinai Vingienei.
18.00 val. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Periodikos skaitykloje (I a.)
Edukacinė programa „Vėluks mums rodys keliuką“. Dalyvauja Šilutės kraštotyros draugijos folkloro
ansamblis „Ramytė“ (vadovė Giedrė Pocienė).
Balandžio 29 d. (penktadienis)
11.30 val. Grabupių filiale
Viktorina „Pasibelsk į knygos širdį“. Šilutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyriaus mišrios
priešmokyklinės grupės inscenizacija pagal knygą „Varliukų abėcėlė“.
15.00 val. Usėnų filiale
Literatūros ir muzikos popietė „Miela lemties drobulė“: virtualios parodos „Bibliotekininkė, literatė Vlada
Biliūnienė“ pristatymas; literatūriniai skaitymai. Muzikinę programą atlieka Usėnų moterų vokalinis
ansamblis „Smiltė“ (vadovė Dalia Svirskaitė). Skirta Vlados Biliūnienės 85-osioms gimimo metinėms.
15.30 val. Inkaklių filiale
Violetos Astrauskienės fotografijų parodos „Kelionių spalvos“ pristatymas, dalyvaujant darbų autorei.
Balandžio 30 d. (šeštadienis)
13.00 val. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Periodikos skaitykloje (I a.)
Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko
biografija“ pristatymas, dalyvaujant autorei.
13.00 val. Inkaklių mokykloje-daugiafunkciame centre
Popietė „Poezija, skambanti fotografijos mene“. Dalyvauja Tatjana Petravičienė (fotografijos darbai,
fortepijonas), Gintare Merkytė (koliažai, poezija), Danutė Gailiūnienė (fotografijos darbai), Eugenijus
Šuldiakovas (poezija, fotografijos darbai). Organizuojama kartu su Inkaklių mokykla-daugiafunkciu centru.
Jūs esate laukiami...

