
 

 

 

Šilutės  Fridricho  Bajoraičio  viešosios bibliotekos 
 

ŠVENTINIŲ RENGINIŲ P R O G R A M A 

 

 

 

Praturtėkime skaitydami, dovanodami, besidalindami Šv. Kalėdų laukime... 
 

 

Lapkričio 27 d. (ketvirtadienį) 11.00 val. Švėkšnos filiale 

Lapkričio 28 d. (penktadienį) 15.00 val. Degučių filiale 

Gruodžio 11 d. (ketvirtadienį) 16.00 val. Inkaklių filiale 

Susitikimai su Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nariu, Fridricho Bajoraičio literatūrinės 

premijos laureatu Audriumi Šikšniumi ir jo knygos „Motinų valanda“ sutiktuvės, dalyvaujant mecenatui 

Arvydui Jakui, leidinio redaktorei Birutei Morkevičienei ir Šilutės kamerinio dramos teatro aktoriui 

Vygantui Paldauskui.  

 

Lapkričio 27 d. (ketvirtadienį) 10.45 val. Žemaičių Naumiesčio filiale;  

       13.00 val. Katyčių filiale

Kūrybinės dirbtuvės „Spalvotos knygų istorijos“ su Lietuvos dailininkų sąjungos nariu, knygų vaikams 

autoriumi Kęstučiu Kasparavičiumi. 

 

Lapkričio 28 d. (penktadienį) 16.30 val. VB Saugų filiale 

Pasibuvimas prie arbatos puodelio: knygos „Minčių ženklai“ pristatymas, dalyvaujant autorei Violetai 

Astrauskienei; Saugų parapijos klebono Vytauto Tamošausko ir Šilutės miškų urėdo Vaido 

Bendaravičiaus įspūdžiai apie perskaitytas lietuvių autorių knygas; akcijos „Knygų Kalėdos“ dovanos 

Saugų filialui. 

 

Gruodžio 2 d. (antradienį) 17.00 val. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kultūrinėje palėpėje (IV a.) 

Literatūrinė muzikinė programa „Do-ne-lai-tis! Klausykit, skamba kaip varpas“ (Just. Marcinkevičius). 

Dalyvauja literatūrologas, rašytojas Regimantas Tamošaitis,  tekstus skaito aktorė Regina Paliukaitytė, 

dainuoja Aušra Liutkutė (sopranas), muzikuoja Viktorija Zabrodaitė (fleita) ir Aleksandras Vizbaras 

(pianinas). 

 

Gruodžio 5 d. (penktadienį) 11.00 val. Vainuto filialas 

Advento popietė „Knyga – didelė vertybė“, dalyvaujant parapijos klebonui Dainorui Židackui. Vainuto 

gimnazijos Bikavėnų skyriaus mokiniai deklamuoja eilėraščius. Renginys vyks Vainuto gimnazijos 

Bikavėnų skyriaus patalpose. 

 

 Gruodžio 5 d. (penktadienį) 12.00 val. Kintų filialas

Kilnojamosios parodos „Kristijono Donelaičio atminimo įamžinimas“ pristatymas. K. Donelaičio 

pasakėčių skaitymai pradinių klasių mokiniams. Ąžuolas Valčiukas (1 klasė, mokytoja Irena Šerkienė) 

deklamuoja, dainuoja ir groja K. Donelaičio pasakėčios „Ąžuols grynpelnys“ ištraukas. Vaikai ir jų 

tėveliai kviečiami palikti dovanas – knygas bibliotekai po Kalėdų eglute. Renginys vyks Kintų 

pagrindinės mokyklos daugiafunkciame skyriuje. 

 

 



Gruodžio 5 d. (penktadienį) 15.00 val. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kultūrinėje palėpėje (IV a.) 

Advento pradžios vakarėlis „Knygų Kalėdos“. Marijaus Budraičio naujų eilėraščių iš rinkinio „Duoklė 

lietuviškam raidynui“ skaitymai. Pučiamųjų instrumentų ansamblio ,,Pamario Brass“ (vadovas Gražvydas 

Raila) programa. Akcija „Pasidalinkime gerumu – padovanokime knygą bibliotekai“, kurios metu 

naujomis knygomis prekiaus Šilutės knygynas „Pegasas“. Jūs galėsite įsigyti ir padovanoti knygų 

bibliotekai.  

 

Gruodžio 5 d. (penktadienį) 16.00 val. Traksėdžių filiale 

Popietė „Gerumu sušildyk...“: poezijos skaitymai;  pasakojimai apie žiemos švenčių papročius, burtus, 

spėjimus ir advento laikotarpio žaidimai.  

 

Gruodžio 5 d. (penktadienį) 16.30 val. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kultūrinėje palėpėje (IV a.) 

Daivos Kostiuškienės (Šilutė) ir Eglės Lipinskaitės (Palanga) jungtinės tapybos ant šilko parodos „Šilkas 

kaip kava“ atidarymas, dalyvaujant autorėms. 

 

Gruodžio 6 d. (šeštadienį) 12.00 val. Gardamo filiale 

Edukacinė popietė vaikams „Papuoškime širdis šventine nuotaika“: giedamos kalėdinės giesmės; jaunieji 

bibliotekos lankytojai puošia biblioteką savo kurtomis kalėdinėmis dekoracijomis; vyksta edukaciniai 

advento vainiko pynimo užsiėmimai. 

 

Gruodžio 6 d. (šeštadienį) 12.00 val. Usėnų filiale 

Edukacinė-kūrybinė pamokėlė „Kalėdų belaukiant“: patarimai, kaip puošti namus; žaisliukų gaminimas, 

dalyvaujant bendruomenės narei Birutai Mišeikienei. 

 

Gruodžio 6 d. (šeštadienį) 13.00 val. Pašyšių filiale 

Edukacinis užsiėmimas suaugusiems „Šiluma ir jaukumas mano rankomis“: advento vainiko pynimas, 

kalėdinių dekoracijų gamyba. 

 

Gruodžio 10 d. (trečiadienį) 12.00 val. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kultūrinėje palėpėje (IV a.) 

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų parodos „Kalėdinių eglučių 

miškas“ (projekto vad. Violeta Chockevičienė) pristatymas su programa.  

Pamario pagrindinės mokyklos 4 klasės mokinių literatūrinė muzikinė kompozicija „Metų ratas“ (vad. 

Asta Grigalienė, Virginija Macijauskienė, Vita Bočkuvienė). 

 

Gruodžio 12 d. (penktadienį) 10.30 val. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kultūrinėje palėpėje (IV a.) 

„Mažoj širdelėj daug gerumo telpa...“ – Šilutės miesto vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ šventinė 

programa (priešmokyklinio ugdymo pedagogės Vitalija Martišienė, Diana Tubutienė, muzikos mokytoja 

Danguolė Čeliauskienė). 

 

Gruodžio 12 d. (penktadienį) 16.00 val. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kultūrinėje palėpėje (IV a.) 

Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“, surengto (2014) 

bendradarbiaujant su Lietuvos dailininkų sąjunga, parodos atidarymas ir laureatų apdovanojimas. 

Parodoje eksponuojama 117 mažosios grafikos kūrinių – ekslibrisų, sukurtų 47 konkurso dalyvių iš 19 

šalių. Dalis darbų publikuojama ir išleistame parodos kataloge. Atidaryme dalyvaus vertinimo komisijos 

nariai ir ekslibrisų autoriai. Muzikines improvizacijas atliks Nacionalinės premijos laureatas, džiazo 

muzikantas Petras Vyšniauskas (saksofonas, klarnetas). Renginio vedėjas – Marijus Budraitis. 

 

Gruodžio 12 d. (penktadienį) 16.00 val. Rusnės filiale 

Tebūnie Kalėdos lietuviškoms knygoms! – lietuvių autorių knygų paroda; populiariausios knygos 

rinkimai; kalėdinės eglutės dėlionė iš knygų; padėka geradariams, dovanojantiems knygas bibliotekai. 

 



Gruodžio 16 d. (antradienį) 10.30 val. Šilutės miesto filiale  

Rytmetys „Žiemos pasaka“: Šilutės Žibų pradinės mokyklos moksleiviai savo sukurtais atvirukais, 

kuriuose pavaizduoti perskaitytų pasakų knygų personažai, puošia kalėdinę eglutę; aptaria perskaitytas 

knygas, diskutuoja; mena mįsles; dalyvauja viktorinoje „Lietuviškų pasakų karuselė“. 

 

Gruodžio 16 d. (antradienį) 15.00 val. Juknaičių filiale 

Literatūrinis muzikinis advento vakaras „Džiugus laukimas rimtyje“: lietuvių poeziją skaito Juknaičių 

pagrindinės mokyklos mokiniai, muzikinę programą atlieka Šilutės meno mokyklos Juknaičių filialo 

mokiniai. 

 

Gruodžio 19 d. (penktadienį) 16.00 val. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kultūrinėje palėpėje (IV a.) 

Numizmatikos parodos „Atsisveikinimas su litu“ atidarymas: eksponatai – iš žurnalisto, kolekcininko 

Petro Skutulo asmeninio rinkinio. Dalyvauja rinkinio autorius P. Skutulas. 

 

Gruodžio 19 d. (penktadienį) 14.00 val. Pašyšių filiale 

Kalėdinių giesmių ir poezijos vakaras ,,Ant angelo sparnų“: muzikuoja ir eiles skaito Juknaičių ir Pašyšių 

pagrindinių mokyklų mokiniai, savo kūrybą skaito Pašyšių bendruomenės gyventojai.  

 

Gruodžio 20 d. (šeštadienį) 12.00 val. Laučių filiale 

Advento popietė „Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni“: vaikai seka pasaką pagal Birutės Lenktytės 

„Kalėdų vėjo dainelę“; Kalėdų Senelio ir Snieguolės sutiktuvės; advento žaidimai vaikams. 

 

 

Susitikime... Jūs esate laukiami! 

 

 


