Dalyvaukime renginių programoje
„Pažink ir pajusk Europos kultūros paveldo skonį“
Gegužės 9-ąją minėsime Europos dieną. Prie šios dienos paminėjimo kasmet prisideda ir Šilutės
Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje skyrė 1 000 Eur
finansavimą Europos dienai Šilutės rajone paminėti, kofinansavimą skirs ir Šilutės rajono
savivaldybė. Jau gegužės 8 dieną, 9.30 val., pakviesime šilutiškius į dienos iškylą autobusu Šilutės
rajono kultūros paveldo žymiausiomis vietomis maršrutu: Šilutė-Rusnė-Kintai-Švėkšna-DegučiaiŠilutė. Pietų pertraukėlės metu dalyviai galės pabendrauti, pasivaišinti kava, arbata ir „Močiutės“
bandelėmis (registruotis į iškylą galima tel. (8 441) 45 965, el. p. vita.geruliene@silutevb.lt iki
gegužės 6 dienos).
Gegužės 9 dieną, nuo 10.00 val., Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje bus galima spręsti
užduotis žinių apie Europos Sąjungą patikrinimo konkurse „Europos egzaminas‘2018“, aplankyti
fotomenininko Alberto Švenčionio fotografijų parodą „Lietuvos piliakalniai“.
Šilutės rajone aplankysite: Rusnės moterų rankdarbių parodą „Mamos skrynią atvėrus“ –
Rusnės filiale; Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijos suaugusių dailės studijos parodą
„Margažiedis“ – Laučių filiale; Šilutės pirmosios gimnazijos mokinių tapybos ant šilko parodą
„Atminties šešėlis šilke“ – Juknaičių filiale; Kristinos Kuzmickienės parodą „Vaizdais ir žodžiais
siuvinėti gyvenimai“ – Ramučių filiale; Alberto Kiviliaus retrospektyvinę kūrybos parodą – Vilkyčių
filiale; architekto Egidijaus Vidrinsko kūrybos darbų parodą „Architektūra ir kraštovaizdis“ –
Žemaičių Naumiesčio filiale; Danutės Gailiūnienės ir Vytauto Marcinkevičiaus fotografijos parodą
„Švėkšna“ – Švėkšnos filiale; Ritos Užgalienės karpinių parodą „Karpinių magija“ – Traksėdžių
filiale.
Šilutės kamerinio dramos teatro aktoriai parodys spektaklį vaikams „Sniego karalienė” pagal
rašytojo Hanso Kristiano Anderseno pasaką. Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Vasaros
kiemelyje vaikai rungsis žaidime „Kelionė žemėlapiu aplink Europą“ ir interaktyviame ture
„Žaidžiame Europą“.
Varžytuvėse „Nepasiduok virtualiam šokėjui” vaikai šoks pagal Europos šalies muziką su
virtualiu šokėju pagal „Just Dance‘2018“ žaidimą. Dalyviai naudodamiesi programine įranga galės
pasinerti į virtualią realybę ir keliauti po Prancūzijos sostinę Paryžių, Vokietijos sostinę Berlyną,
Olandijos sostinę – Amsterdamą, pabūti virtualiame ture po Anglijos, Italijos ir Portugalijos
žymiausias lankomas vietas. Nenorintys judrių žaidimų galės pažaisti stalo žaidimus „Bilietas į
kelionę: Europa“ ir „UPPSALA“.
Vakare vyks žinių ringas „Laiko mašina šimtmečio greitkeliu!“, skirtas Europos kultūros
paveldo metams. Prizus šiam ringui skyrė Lietuvos kultūros taryba.
Kviečiame dalyvauti Europos dienos renginiuose gegužės 8–9 dienomis, kur Jūsų laukia įvairūs
prizai, staigmenos ir gera nuotaika.
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