Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų renginiai
Viešojoje bibliotekoje:
veikia parodos:
Kintų pagrindinės mokyklos 5, 7, 8 klasių mokinių tapybos darbų paroda „Žiemos motyvai“ (mokyt.
Aurimas Liekis); tautodailininkės Dianos Behm tapybos darbų paroda; dokumentikos stendai
„Klaipėdos sukilimas: istorija, faktai, versijos“.
***
Sausio 22 d. 15.00 val. – konstruojame: užsiėmimai su elektronikos konstruktorių rinkiniais; 15.00 val.
– robotikos užsiėmimai su konstruktorių „LEGO MINDSTORM EV3“ rinkiniais.
***
Sausio 23 d. 15.00 val. – užsiėmimai su trimatėmis modeliavimo programomis ir 3D spausdintuvu.
***
Sausio 24 d. 15.00 val. – pramogauk interaktyviai: boulingas, šokiai, aukštikalnių įveikimas, kt.
***
Sausio 25 d. 11.00 val. – edukacinis užsiėmimas „Informacijos detektyvai“, dalyvaujant Šilutės Pamario
pagrindinės mokyklos antros klasės mokiniams.
***
VB filialuose:
Sausio 25 d. 11.00 val. Švėkšnos fil. – pasakų kūrimo dirbtuvėlės: pirštininių lėlių gamyba, dalyvaujant
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 4 klasės mokiniams; 15.00 val. Grabupių fil. – literatūros popietė
„Teofilis Tilvytis – Mažosios Lietuvos poetas“: rašytojo kūrybos pristatymas, eilėraščių skaitymai.
Skirta poeto 115-osioms gimimo metinėms; 15.00 val. Juknaičių fil. – tautodailininkės Rūtos Emigart
Čiuželienės (Šilutė) parodos pristatymas ir edukacinis užsiėmimas „Menas gyvenime, gyvenimas
mene“; 15.00 val. Šylių fil. – kompiuterinio raštingumo kursai ,,E. sveikata, e. pirkiniai, e. paslaugos“.
***
Sausio 26 d. 11.00 val. Degučių fil. – skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems ,,Elektroninės
paslaugos“; 12.00 val. Saugų fil. – Laimutės Fišeraitės-Bočkienės akvarelės darbų parodos „Ieškojimai
ir atradimai“ pristatymas, dalyvaujant autorei.
***
Veikia parodos:
Gardamo fil. – Virginijos Rukšnaitienės kūrybinių darbų paroda „Gėlių žieduos sužibo rasos“; Inkaklių
fil. – Sofijos Vasilenkaitės-Vainilaitienės knygų vaikams iliustracijų paroda; Juknaičių fil. – Rūtos
Emigart Čiuželienės (Šilutė) kūrybinių darbų paroda „Aš iškarpysiu meilę Lietuvai“; Juknaičių
pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų piešinių paroda „Žiemos pasaka“; Katyčių
fil. – Ritos Užgalienės (Šilutė) karpinių paroda „Karpinių magija“; Kintų fil. – Kintų pagrindinės
mokyklos 6 klasės moksleivės Aristėjos Būdvydaitės piešinių paroda „Natiurmortai“; Pašyšių fil. –
Macikų socialinės globos namų užimtumo grupės ,,Vytelė“ darbų paroda ,,Karklo kelias“ (vad. Danutė
Grikšienė); Ramučių fil. – tautodailininkės Teresės Lorenčienės karpinių paroda „Laisvos akimirkos“;
Rusnės fil. –Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro retrospektyvinė paroda (rengėjas – dailės
mokytojas Aurimas Liekis); Usėnų fil. – Rusnės plenerų metu sukurtų tapybos darbų paroda; Žemaičių
Naumiesčio fil. – Šilutės meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbų paroda; Traksėdžių fil. –
Šilutės meno mokyklos suaugusiųjų grupės tapybos darbų paroda „Polėkis“ (mokyt. Daina Nognienė);
Usėnų fil. – 2014–2016 m. Rusnės plenerų metu sukurtų tapybos darbų paroda (aut. Vytautas A.
Gocentas, Renata Kasiulytė, Rolandas Karalius).

