Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų renginiai
Viešojoje bibliotekoje
veikia paroda:
Šilutės r. Vainuto gimnazijos 11 klasės mokinių erdvinių kompozicijų paroda „Laivai“ (vadovas –
dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis).
***
Gruodžio 6 d. 10.00 val. – tiesioginė transliacija iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos „Būk protingas, nepermokėk už vaistus“. Siekdama pacientus paskatinti vaistus
įsigyti ir vartoti racionaliau Valstybinė ligonių kasa vykdo socialinę kampaniją. Transliacijoje
dalyvausiantys Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos specialistai bei
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos atstovas atsakys į visus iškilusius klausimus.
Klausimus galite pateikti iš anksto: klausimas.3erdve.lt; 15.00 val. – „Elektronikos kodas“:
užsiėmimai su konstruktorių rinkiniais; 17.00 val. – „Kai knygos atgyja spalvose...“: edukacinis
užsiėmimų ciklas literatūros mėgėjams.
***
Gruodžio 6, 8 d. 10.00 val. – „Kūrybiškumo kodas”: naujų vaikams skirtų knygų pristatymas vaikų
lopšelių-darželių auklėtiniams, piešimas, tapymas, lipdymas iš molio, modelino, koliažų kūrimas,
kt.
***
Gruodžio 7 d. 15.30 val. – muzikinis ringas „Spauskim gazą“.
***
Gruodžio 8 d. 15.00 val. – „Modeliavimo kodas“: užsiėmimai su trimatėmis modeliavimo
programomis ir 3D spausdintuvu; 15.00 val. Saugų vaikų globos namuose – kalėdinės varžytuvės
„Muzikos ritmu“. Skirta nacionalinei akcijai „Knygų Kalėdos“.
***
Gruodžio 9 d. 10.00 val. – „Multimedijos kodas“: interaktyvios integruotos pamokos jauniesiems
bibliotekos lankytojams; 17.30 val. – prieškalėdis bibliotekoje: Eugenijaus Šuldiakovo akvarelės
parodos „Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios. Dievo namų didybė“ atidarymas,
dalyvaujant autoriui. Tatjanos Petravičienės atliekama muzikinė programa (klavišiniai, vokalas).
***

VB filialuose:
Gruodžio 6 d. 15.00 val. Balčių fil., gruodžio 8 d. 11.00 val. Vainuto fil. – popietė vaikams
„Volto Disnėjaus gyvenimas ir pasakos“: animacinio filmuko „Peliukas Mikis“ peržiūra; V.
Disnėjaus biografijos ir knygelių vaikams apžvalga.
***
Gruodžio 9 d. 13.30 val. Žemaičių Naumiesčio fil. – virtualios parodos „Poetė, mokytoja Marija
Irena Siliūtė-Malakūnienė“ pristatymas. Skirta kraštietės 105-osioms gimimo metinėms.
***
Renginiai, skirti nacionalinei akcijai „Knygų Kalėdos“:
gruodžio 8 d. 11.00 val. Vainuto gimnazijos Bikavėnų skyriuje – advento vidudienis „Kūčios –
susikaupimas, tikėjimas ir šviesa“: poezijos skaitymai prie arbatos puodelio; 13.30 val. Katyčių fil.,
15.00 val. Degučių fil. – pedagogės, tautodailininkės Teresės Leciūtės-Lorenčienės kūrybos
popietė: knygos „Mes karpome, vaidiname, deklamuojame“ ir karpinių parodos pristatymas.
Dalyvauja Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja Gailutė Stirbienė, muzikuoja Erikas
Lorenčas; 16.00 val. Traksėdžių fil. – edukacinis užsiėmimas kalėdinių žaislų gamyba šventinei
eglutei;

gruodžio 9 d. 12.00 val. Rusnės fil. – edukaciniai užsiėmimai „Papuoškime kalėdinę dovanėlę
savo rankutėmis“, dalyvaujant Rusnės pagrindinės mokyklos 1–4 klasių mokiniams; 14.00 val.
Vilkyčių fil. – rašytojo Audriaus Šikšniaus romano „Žiemojantis angelas“ sutiktuvės, dalyvaujant
autoriui ir svečiams; 14.00 val. Žemaičių Naumiesčio fil. – kūrybinės dirbtuvėlės „Nuspalvink
Kalėdas“: atvirukų, žaisliukų, kalėdinių papuošimų gamyba; 15.00 val. Katyčių fil. – Dianos
Mickienės floristinių darbų parodos „Kalėdoms artėjant“ pristatymas, dalyvaujant autorei;
gruodžio 10 d. 12.00 val. Kintų daugiafunkciame centre – muzikinis-literatūrinis advento
koncertas. Dalyvauja Augusta Jusionytė (smuikas) ir Eglė Andrejevaitė (fortepijonas), Lietuvos
menų mėgėjų draugijos „Vydūno Branduma“ poetai, Šilutės meno mokyklos Kintų muzikos
skyriaus auklėtiniai; 12.00 val. Usėnų fil. – edukacinė pamoka „Kalėdiniai žaisliukai mano
namams“. Užsėmimą veda Birūta Mišeikienė.
***
Veikia parodos:
Gardamo fil. – Gintarės Mišeikytės fotografijų paroda „Gamtos stebuklai“; Grabupių fil. – Šilutės
Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyriaus 1–4 klasių mokinių karpinių paroda „Baltais pūkeliais
krinta snaigės...“; Juknaičių fil. – Elvyros Mockienės karpytų atvirukų paroda; Katyčių fil. –
Katyčių pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinių dailės projekto darbų paroda „Verpstės“ (vadovė
– technologijų mokytoja Brigita Vitkauskienė); Kintų fil. – Šilutės socialinių paslaugų centro
Socialinių paslaugų įstaigoje tarnybos lankytojų rankdarbių paroda „Švenčių belaukiant“; Vilkyčių
fil. – tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“
paroda.

