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Ambrazas, Jurgis. Kraštas, kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą : [pokalbis su Šilutės rajono 

savivaldybės mere Daiva Žebeliene apie buvusios 2011 m. Lietuvos kultūros sostinės Šilutės 

išskirtinumą, krašto kūrėjų, kultūros puoselėtojų ir bičiulių pasiekimus, idėjas. Taip pat apie Šilutės 

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuojamą kraštiečių sueigą „Šviesos parnešti, gera 

padaryti...“]. – Iliustr. // Savivaldybių žinios, 2012, spalio 18, p. 4-5.  

Akcija „Biblioteka skolina – Jūs grąžinate!“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

vykdytą akciją „Biblioteka skolina – Jūs grąžinate!“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, rugpjūčio 

7, nr. 59, p. 6.  

Akcija : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vykdytą akciją „Biblioteka skolina – Jūs 

grąžinate!“] // Pamarys, 2012, rugpjūčio 10, nr. 62, p. 1. 

Apie „Naktigonę“ – solidžiame literatūriniame savaitraštyje : [informacija apie literatūriniame 

savaitraštyje  „Nemunas“ paskelbtą šilutiškio Marijaus Budraičio pirmosios poezijos rinktinės 

„Naktigonė“ recenziją] // Pamarys, 2012, birželio 29, nr. 51, p. 4.  

Arnašiūtė, N. ; Plauškaitė, M. Prisiminė Maironį : [apie Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio 

gimnazijoje įvykusį renginį, skirtą Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti 

ir bibliotekoje eksponuotas mokinių sukurtas iliustracijas „Taip tolimas ir artimas Maironis“ poeto 

eilėraščių temomis]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, lapkričio 9, nr. 88, p. 8.  

Astrauskienė, Violeta. Saugiškiai prisiminė svariausius darbus, pagerbė aktyviausius žmones : [apie 

Šilutės r. Saugų seniūnijos, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Saugų filialo ir 

bendruomenės iniciatyva  saugiškiams surengtą Padėkos vakarą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2012, vasario 21, nr. 14, p. 7. 

Astrauskienė, Violeta. Sveikata – tai fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Saugų filiale surengtą pokalbį-diskusiją „Viso gyvenimo pailginimo paslaptis 

– jo netrumpinti“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, gegužės 8, nr. 34, p. 4.  

Astrauskienė, Violeta. Rašytojo R. Černiausko atminimui – „Popietinė pasaka“ : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Švėkšnos filiale surengtą rašytojo Rimanto Černiausko atminimui 

skirtą popietę]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, birželio 8, nr. 43, p. 2.  

Astrauskienė, Violeta ; Budrikienė, Vilija ; Puidokienė, Daiva. Tremtinių kančios – nedylantis 

mūsų istorijos randas : [apie Šilutės rajone pagerbtą tremtinių atminimą ir ta proga  Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Bikavėnų filiale surengtą prisiminimų popietę]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2012, birželio 19, nr. 46, p. 5. 

Astrauskienė, Violeta. Saugiškiai prasmingai pasitiko adventą : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Saugų filiale įvykusį renginį „Pabūkime kartu“]. – Iliustr. //  Šilutės naujienos, 2012, 

lapkričio 30, nr. 91, p. 5.  



Astrauskienė, Violeta. Saugiškiai atvėrė knygos duris : [apie  Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Saugų filiale įvykusią Saugų vaikų darželio priešmokyklinukų  pažintį su biblioteka]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, gruodžio 14, nr. 95, p. 8. 

Audriaus Šikšniaus atsivėrimai : [interviu su  Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

organizuojamo Literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ 2012 m.  laureatu, 

apdovanotu  Fridricho Bajoraičio literatūrine premija – Audriumi Šikšniumi]. – Iliustr. // Literatūra 

ir menas, 2012, spalio 12, nr. 37, p. 16-17. 

Bagvilienė, Sofija. Kraštietės jubiliejų usėniškiai minėjo su jos eilėmis :  [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Usėnų filiale surengtą literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Žymioji menininkė 

Aldona Gustas“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, kovo 27, nr. 24, p. 6. 

Baltutienė, Jolita. Pristatytas filmas apie olimpinį čempioną R. Ubartą : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įvykusį dokumentinio filmo „Pirmasis...“ pristatymą]. – Iliustr. // 

Šilokarčema, 2012, liepos 17, nr. 54, p. 2. 

Baltutienė, Jolita. Filmo „Pirmasis...“ pristatymas : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

įvykusį dokumentinio filmo „Pirmasis...“ pristatymą]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, liepos 17, nr. 55, 

p. 7. 

Barkauskienė, Laima. Juknaičių bendruomenė jau pasisodino Kalėdų eglutę : [apie kalėdinės 

eglutės įžiebimo šventę Juknaičiuose, kurioje dalyvavo ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Juknaičių filialo bibliotekininkė Dileta Daujotienė]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2012, balandžio 12, nr. 

29, p. 2. 

Belokopytova, Gerda. Protų turnyre savo žinias surėmė septynios komandos : [apie Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje Vietos savivaldos dienos proga surengtą protų turnyrą 

„Šaukinys – vietos savivalda“] // Šilokarčema, 2012, spalio 16, nr. 80, p. 7.  

Bibliotekininkai kviečia bendradarbiauti : [kvietimas prisidėti rengiant monografiją „Šilutė. 

Gaideliai“, sudarysiančią monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui 

ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui] // Pamarys, 2012, gegužės 15, nr. 38, p. 8. 

Bibliotekininkai pristatė savo patirtį Rumunijoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

atstovų dalyvavimą Brašove (Rumunija) Džordžo Baritiu  apskrities viešosios bibliotekos 

surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Atvira biblioteka“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, 

birželio 12, nr. 44, p. 6.  

Bibliotekoje – tarptautiniai ryšiai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

bendradarbiavimą su Brašovo (Rumunija) Džordžo Baritiu apskrities viešąja biblioteka, 

įgyvendinant tarptautinį projektą IFLA Sister Project] // Šilutės naujienos, 2012, gegužės 11, nr. 35, 

p. 3. 

Bielskis, Stasys. Savivaldybės naujienos : [apie projektą „Bibliotekos pažangai“, kurio dalyvė ir 

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, taip pat kitos Savivaldybės naujienos] // Šilokarčema, 2012, 

sausio 17, nr. 5, p. 2. 



Bielskis, Stasys. R. O. Dobranskienei įteiktos Šilutės garbės piliečio regalijos : [apie Romualdai 

Onai  Dobranskienei  suteikto Šilutės miesto garbės piliečio vardo, kurį suteikti rekomendavo ir 

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, regalijų įteikimo ceremoniją]. – Iliustr. // Šilokarčema, 

2012, sausio 27, nr. 8, p. 2. 

Bielskis, Stasys. Saugų vaikų namuose ir Šilutės bibliotekoje – daugybė buhalterinės apskaitos 

pažeidimų : [apie Šilutės r. savivaldybės kontrolierės Jolitos Stonkuvienės Kontrolės komiteto 

nariams pristatytas atliktų auditų ataskaitas, kuriose minima ir Šilutės F. Bajoraičio viešoji 

biblioteka]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2012, balandžio 20, nr. 31, p. 1, 3. 

Bielskis, Stasys ; Lileikytė, Ligita ; Sodonis, Saulius. Miesto šventė, tarptautinis festivalis ir 

daugybė linksmybių... : [apie Šilutės miesto 501-ojo gimtadienio šventę ir šia proga surengtus 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos renginius]. – Iliustr. //  Šilokarčema, 2012, gegužės 29, 

nr. 41, p. 1, 8-9. 

Bikavėniškiai dainavo, deklamavo ir piešė Lietuvai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Bikavėnų filiale  paminėtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2012, vasario 21, nr. 14, p. 8. 

Bikavėnų pradinei mokyklai – 65-eri : [apie Šilutės rajono Vainuto seniūnijos Bikavėnų pradinės 

mokyklos 65-ojo gimtadienio šventę, padėkas ir sveikinimus, prie kurių prisidėjo ir Šilutės F. 

Bajoraičio viešoji biblioteka]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, lapkričio 20, nr. 88, p. 2.  

Blauzdytė, Rita. Viduržiemį gimnazistai prisiminė K. Donelaičio „Metus“ : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, bendradarbiaujant su Šilutės pirmąja gimnazija, surengtą renginį 

„Viduržiemio – Žynių dienos – apmąstymai“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, sausio 31, nr. 9, 

p. 8.  

Blauzdytė, Rita. Prisimenant Kristijono Donelaičio „Metus“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje, bendradarbiaujant su Šilutės pirmąja gimnazija, surengtą renginį „Viduržiemio – 

Žynių dienos – apmąstymai“]. – Iliustr. //  Tarp knygų, 2012, kovas, nr. 3, p. 35-36.  

Blauzdytė, Rita. Rengiama monografija „Šilutė. Gaideliai“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje įvykusį susitikimą su architektu, humanitarinių mokslų daktaru, docentu, rengiamos 

monografijos „Šilutė. Gaideliai“ vyriausiuoju redaktoriumi ir sudarytoju Martynu Purvinu]. – 

Iliustr. // Pamarys, 2012, gegužės 25, nr. 41, p. 5. 

Blauzdytė, Rita. Poetas A. Šikšnius: „Atsivėrimai būtini visiems...“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įvykusias poeto Audriaus Šikšniaus poezijos rinkinio „Atsivėrimai“ 

sutiktuves]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, rugsėjo 14, nr. 70, p. 8.  

Brundzaitė, Ramunė. Paukščiai, katės, ožkos ir kiti žvėrys „Poezijos pavasaryje“ : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos surengtą  „Poezijos pavasario“ šventę]. – Iliustr. // Šiaurės Atėnai, 

2012, birželio 15, nr. 22, p. 9. 

Budreckienė, Nijolė. Tapkite didžiausios krašto monografijos autoriais : [kvietimas prisidėti 

rengiant monografiją „Šilutė. Gaideliai“, sudarysiančią monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“, 



skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui] // Šilutės naujienos, 

2012, gegužės 15, nr. 36, p. 7.  

Budrikienė, Vilija. Naumiestiškiai prisiminė kraštotyrininką B. Orentą : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Ž. Naumiesčio filiale  surengtą minėjimą, skirtą žymaus kraštiečio  Benedikto 

Orento  90-mečiui]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, vasario 10, nr. 12, p. 2. 

Budrikienė, Vilija.  Šilutės bibliotekininkai – geriausiųjų dvidešimtuke : [apie Vilniuje surengtą 

projekto  „Bibliotekos pažangai“  baigiamąjį renginį „Moderniai visuomenei – naujoviška 

biblioteka“ ir apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos atstovų pelnytą nominaciją 

„Viešiausia biblioteka‘2012“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, kovo 6, nr. 18, p. 1, 5. 

Budrikienė, Vilija.  Saugiškiai valdžios nekeikė – su ja diskutavo : [apie Šilutės rajono savivaldybės 

vadovų susitikimą su Saugų seniūnijos gyventojais, kuriame savo kalbėta ir apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Saugų ir Vilkyčių filialų veiklą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2012, balandžio 3, nr. 26, p. 6.  

Budrikienė, Vilija.  Vainutiškių rūpesčiai: reikėtų hidrantų, piktina atliekų tvarkymas : [apie Šilutės 

rajono savivaldybės vadovų susitikimą su Vainuto seniūnijos gyventojais, kuriame savo 

pastebėjimus išsakė ir  Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, balandžio 12, nr. 28, p. 5. 

Budrikienė, Vilija.  Katyčiai laukia naujo automobilio, mokyklos grindų ir autobusiuko : [apie 

Šilutės rajono savivaldybės vadovų susitikimą su Katyčių seniūnijos gyventojais, kuriame savo 

pastebėjimus išsakė ir  Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, balandžio 17, nr. 29, p. 5.  

Budrikienė, Vilija. Muziejuje prabilo ližė, gorčiai, kuparas ir kriūkelis : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Degučių filialo bibliotekininkės Elenos Dragūnienės parengtą projektą  „Tėvų 

ir senelių takais“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, liepos 13, nr. 52, p. 2.  

Budrikienė, Vilija. 56 kūrėjai pasidalijo savo kraičiu – 75-iomis knygomis. Pirmasis F. Bajoraičio 

premijos laureatas – poetas A. Šikšnius : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ketvirtą 

kartą surengtą Literatūrinį rudenį „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ ir pirmąjį Fridricho 

Bajoraičio literatūrinės premijos laureatą Audrių Šikšnių]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, 

spalio 16, nr. 79, p. 8. 

Budrikienė, Vilija. Gerumo nešėjams švedams – kraštiečių pagarba : [apie švedų organizacijos  

„Pagalba Lietuvai – Tikėjimas. Viltis. Meilė“ veiklą, pagalbą šilutiškiams, bendradarbiavimą su 

Šilutės F. Bajoraičio viešąja biblioteka ir kitomis organizacijomis]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2012, gruodžio 21, nr. 97, p. 10. 

Burbaitė, Violeta. Pajamų mokesčio deklaravimas bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos bibliotekininkams surengtus elektroninio mokesčių deklaravimo mokymus]. – 

Iliustr. // Šilokarčema, 2012, kovo 6, nr. 19, p. 3. 



Degantys žmonės – viešojoje bibliotekoje : [apie  Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

įvykusį fotomenininko, Nacionalinės premijos laureato, Vytauto Didžiojo universiteto Menų 

fakulteto Šiuolaikinių menų katedros prof. Romualdo Požerskio ir jo dukros Monikos fotografijų 

parodos „Degantis žmogus“ pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, lapkričio 16, nr. 87, p. 

7. 

Dumšienė, Laima ; Pupšytė, Dalia. Bibliotekininkai tarptautinėje konferencijoje : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos atstovų dalyvavimą Helsinkyje (Suomija) surengtoje tarptautinėje 

konferencijoje „Bibliotekos tinkluose: kuriančios, dalyvaujančios, bendradarbiaujančios“] // Šilutės 

žinios, 2012, rugsėjo 4, nr. 67, p. 6.  

Dumšienė, Laima. „Europrotų“ prizininkai – Vydūno gimnazijos komandos : [apie  Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą „Europrotų“ turnyrą]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, 

lapkričio 30, nr. 94, p. 15. 

Dumšienė, Laima. Rudens sezono „Europrotų“ nugalėtojai – „Eurowin draugeliai“ : [apie  Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą „Europrotų“ turnyrą]. –  Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, 

gruodžio 4, nr. 92, p. 8. 

Eidėnaitė, Asta. Pašyšių šventėje – pramogos vaikams ir talentų paieška : [apie tradicinę Pašyšių 

bendruomenės šventę, prie kurios organizavimo prisidėjo ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Pašyšių filialo bibliotekininkė Danutė Lisauskienė]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, 

liepos 13, nr. 52, p. 8. 

Ežerinskė, Rūta. „Paskutinis traukinys“ – karo tryptų „vilko vaikų“ tragedija : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą  susitikimą su kraštiečiu rašytoju Roku Flick, romano 

„Paskutinis traukinys“ autoriumi]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, rugsėjo 7, nr. 68, p. 7.  

Ežerinskė, Rūta. Fridricho Bajoraičio lekiantis knygynas virto viešąja biblioteka : [apie poetą, 

publicistą, mokytoją, kultūros ir visuomenės veikėją, lietuvybės puoselėtoją Fridrichą Bajoraitį,  

kurio vardu pavadinta Šilutės biblioteka ir šios bibliotekos veiklą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2012, gruodžio 28, nr. 98, p. 6. 

Filmas : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialo dalyvavimą projekte 

„Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai“] // Pamarys, 2012, sausio 10, nr. 3, p. 1. 

Finansavimas : [informacija apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos  projektų „Tarptautinis 

literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ ir „Kultūros paveldo palikimas: praeities 

akcentai ir novatoriškumas“ rėmimą] // Pamarys, 2012, vasario 10, nr. 12, p. 1. 

Finansavimas : [informacija apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos projekto „Skaitmeninės 

paveldosauginės knygos gyvasties ženklai“ finansavimą] // Pamarys, 2012, birželio 5, nr. 44, p. 1. 

Finansavimas : [informacija apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos tarptautiniam projektui  

„Trys keliaujančios knygų mugės „Lietuviško žodžio akiračiai“ įgyvendinti skirtas lėšas] // 

Pamarys, 2012, rugsėjo 25, nr. 75, p. 1. 



F. Bajoraičio bibliotekai skirtas finansavimas : [informacija apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos projekto „Skaitmeninės paveldosauginės knygos gyvasties ženklai“ finansavimą] // 

Šilutės naujienos, 2012, birželio 1, nr. 41, p. 3.  

F. Bajoraičio bibliotekai – 11 949 litai : [informacija apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

tarptautiniam projektui  „Trys keliaujančios knygų mugės „Lietuviško žodžio akiračiai“ įgyvendinti 

skirtas lėšas ir projekto pobūdį] // Šilutės naujienos, 2012, rugsėjo 11, nr. 69, p. 5. 

Galvydė, Skirmantė. Usėniškių herbe – ūsai ir trys upeliai : [apie tradicinę Usėnų seniūnijos šventę  

„Mūsų kaimas pilnas gerumo“ bei šia proga Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filiale 

surengtą literatūrinį-muzikinį vidudienį]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, rugpjūčio 21, nr. 63, p. 

2. 

Gerulienė, Vita. Kelias į biblioteką atrandamas vaikystėje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje mažuosius skaitytojus sukvietusį susitikimą su bibliotekos bičiule,  mokytoja Dalia 
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Pamarys, 2012, kovo 9, nr. 20, p. 5.  

Norbutienė, Aldona. Gimnazistės paroda – Vydūno gimtadieniui : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje paminėtas Mažosios Lietuvos krašto šviesuolio, filosofo, rašytojo Vydūno 

144-ąsias gimimo metines]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, kovo 30, nr. 25, p. 8. 

Norbutienė, Aldona. „Poezijos pavasario“ paukštės skrydis Pamaryje : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos surengtą Poezijos dieną Pamaryje]. – Iliustr. // Apžvalga, 2012, gegužė, nr. 5, 

p. 59-60. 

Norbutienė, Aldona. Vakaras, skirtas Ievai Simonaitytei : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje surengtą atminimo vakarą, skirtą rašytojos Ievos Simonaitytės 115-osioms gimimo 

metinėms paminėti]. – Iliustr. // Tarp knygų, 2012, birželis, nr. 61, p. 39. 

Norbutienė, Aldona. Poezijos Pavasario paukštė skraidė Pamaryje : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje surengtą Poezijos dieną – tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos 

pavasaris‘2012“ dalyvių viešnagę]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, birželio 5, nr. 42, p. 6.  

Pagerbtos ir Kultūros ministerijoje, ir namuose : [informacija apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėjos Vitos Gerulienės  bei Salos etnokultūros ir 

informacijos centro direktorės Birutės Servienės laimėtas Kultūros ministerijos premijas]. – Iliustr. 

// Šilokarčema, 2012, sausio 3, nr. 1, p. 2.  



Paldauskienė, Vida. Traksėdiškiai stebėjo poezijos ir džiazo improvizacijų gimimą : [apie 

Traksėdžių bendruomenės narių susitikimą su poezijos knygos „Aš tau“  autoriumi Sauliumi 

Grinkevičiumi ir jį atlydėjusiu džiazo muzikantu, gitaros virtuozu Eugenijumi Jonavičiumi].  –

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, kovo 20, nr. 22,  p. 6. 

Parėmė : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos projekto „Mes turtingi patirtim, dovanota 

jauniems“ rėmimą] // Pamarys, 2012, balandžio 17, nr. 30, p. 1. 

Parodos : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje veikusias literatūros ir meno parodas] // 

Pamarys, 2012, gruodžio 28, nr. 101, p. 1. 

Pasveikino pirmąją Šilutės garbės pilietę : [apie Šilutės garbės piliečio regalijų įteikimą pedagogei, 

socialinių mokslų daktarei Romualdai Dobranskienei, tarp kurios kandidatūrą pasiūliusiųjų buvo ir 

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, sausio 31, nr. 9, p. 2.  

Petro Auštrevičiaus viešnagė pamario krašte : [apie Lietuvos Respublikos Seimo nario Petro 

Auštrevičiaus apsilankymą Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // Šilokarčema, 

2012, rugsėjo 25, nr. 74, p. 3.  

Plungienė, Gintarė. Gyvybės draudimo ir iPod‘o merui dar niekas nepadovanojo : [apie Šilutės 

rajono savivaldybės vadovų įvairiomis progomis gautas originalias dovanas, tarp kurių ir Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos dovana]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, sausio 31, nr. 9, p. 1-

2. 

Plungienė, Gintarė. Jaunimui leido įgyvendinti 9 projektus : [apie Šilutės rajono savivaldybės 

projektams suteiktą finansinę paramą, taip pat apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

projektą „Atrask save: jaunų žmonių socialinis dialogas“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, 

balandžio 3, nr. 26, p. 5. 

Plungienė, Gintarė. Į Kaliningradą vilnijantis kelias – tautų bendrystės tiltas : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą literatūrinį vidudienį „Lietuviško žodžio puoselėtojai 

Karaliaučiaus krašte“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, balandžio 27, nr. 32, p. 8. 

Plungienė, Gintarė. Metų bibliotekininkės vardas – už viduje šviečiančias 1000 saulių : [apie 

Geriausio Pamario krašto bibliotekininko šventę ir geriausios 2011 m. Pamario krašto  

bibliotekininkės titulą pelniusią Sandrą Jablonskienę]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, gegužės 

3, nr. 33, p. 7. 

Plungienė, Gintarė ; Pužaitė, Simona. Ožkos kėsinasi sugraužti „Auksinių svogūnų“ galvas : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse 

surengtą nuotaikingą „Pamario ožkų“ šventę]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, gegužės 8, nr. 34, 

p. 2. 

Plungienė, Gintarė. Europos dieną Šilutėje kartų bendravimas : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje paminėtą Europos dieną]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, gegužės 15, nr. 36, p. 7.  

Plungienė, Gintarė. 15-mečio fantazijos dėka į Vilkyčius nusileido galaktikos : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Vilkyčių filiale surengtą Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos  



mokinio Vytauto Jocio pirmąją personalinę dailės darbų parodą „Galaktikos šviesuliai“]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2012, birželio 29, nr. 49, p. 7. 

Plungienė, Gintarė. Sveikatos šaltinis ne vaistuose, o gamtoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Kintų filiale surengtą popietę „Sveikata iš gamtos“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, 

lapkričio 13, nr. 86, priedas Sveikatos šaltinis, p. 1-2. 

Poetas, ėjęs nauju ir neišmintu keliu : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį 

renginį „Jau niekas tavęs taip giliai nemylės“, skirtą poeto Maironio 150-osioms gimimo metinėms 

paminėti] // Savivaldybių žinios, 2012, kovo 1, nr. 8, p. 8.  

Poezija vasarai pasibaigus : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusias poeto 

Audriaus Šikšniaus poezijos rinkinio „Atsivėrimai“ sutiktuves]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, rugsėjo 

14, nr. 72, p. 6. 

Premija : [apie „Lietuvininkų vilties“ premijos įteikimo ceremoniją ir kandidatus, nominuotus šiai 

premijai gauti, tarp kurių ir Oskaras Venckus, kurį pasiūlė Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka]. 

Pamarys, 2012, spalio 23, nr. 83, p. 1.  

Puidokienė, Daiva. Dainavo, deklamavo : [apie kiekvienais metais Bikavėnų pagrindinės mokyklos 

švenčiamą „Rudenėlio“ šventę, prie kurios organizavimo prisidėjo ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Bikavėnų filialo bibliotekininkė Daiva Puidokienė]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, 

lapkričio 23, nr. 92, p. 4. 

Pupšytė, Dalia. Penkių šimtmečių kolekcija : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

Šilutės miesto gimnazistams surengtą „Penkių šimtmečių“ knygų kolekcijos pristatymą] // Tarp 

knygų, 2012, vasaris, nr. 2, p. 36. 

Pupšytė, Dalia. Poetas A. A. Jonynas: „Poezijos nepasirinksi, ji tave pasirenka“ : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį susitikimą su poetu, vertėju, rašytoju Antanu A. Jonynu]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, gegužės 11, nr. 35, p. 6. 

Putriuvienė, Laima. Rašytinis paminklas Mažajai Lietuvai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje  įvykusias žinomo architekto, humanitarinių mokslų daktaro, docento Martyno Purvino 

knygos „Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai“ sutiktuves]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, vasario 

17, nr. 14, p. 1, 3. 

Putriuvienė, Laima. Šventė salėse ir ant pievų ledo : [apie Šilutės rajone paminėtą Vasario 16-ąją ir 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos indėlį minint šią šventę]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, 

vasario 21, nr. 15, p. 1, 4. 

Putriuvienė, Laima. Fridricho Bajoraičio biblioteka – tarp geriausių Lietuvoje : [apie Vilniuje 

surengtą projekto  „Bibliotekos pažangai“  baigiamąjį renginį „Moderniai visuomenei – naujoviška 

biblioteka“ ir apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos atstovų pelnytą nominaciją 

„Viešiausia biblioteka‘2012“ ].  –   Iliustr. // Pamarys, 2012, kovo 9, nr. 20, p. 4. 



Putriuvienė, Laima. Knyga apie poetą, gyvą mums visiems : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje įvykusį Valentino Sventicko  knygos „Apie Justiną Marcinkevičių“ pristatymą].  –

Iliustr. // Pamarys, 2012, kovo 16, nr. 22, p. 15.  

Putriuvienė, Laima. Savivaldybės vadovai stebėjosi bendruomenės aktyvumu : [apie Švėkšnos 

seniūnijoje įvykusį Savivaldybės vadovų apsilankymą ir pateiktą metinę ataskaitą bei apie Švėkšnos 

miestelį papuošusį naują medinį pastatą, kuriame įsikurs ir F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Švėkšnos filialas].  – Iliustr. // Pamarys, 2012, kovo 20, nr. 23, p. 1-2. 

Putriuvienė, Laima. Šaktarpis – pavasario ir žuvies šventė : [apie Rusnėje surengtą Šaktarpio šventę 

ir jos metu pagerbtas iškilias asmenybes, tarp kurių  ir tuometine Rusnės bibliotekos vedėja dirbusi 

Onutė Malinauskienė]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, balandžio 3, nr. 27, p. 1-2. 

Putriuvienė, Laima. Aldona Gustas: „kai Šilutę snieguolės juosdavo...“ : [apie Vokietijoje 

gyvenančios kraštietės, poetės ir dailininkės Aldonos Gustas bičiulystę ir kraštietės 80-ojo 

gimtadienio proga Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą atminimo popietę]. – Iliustr. 

// Pamarys, 2012, balandžio 6, nr. 28, p. 11.  

Putriuvienė, Laima. Penkiasdešimtmetį pasitinkant – penktoji knyga : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Rusnės filiale įvykusias penktosios poeto Audriaus Šikšniaus knygos 

„Atsivėrimai“ sutiktuves]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, balandžio 27, nr. 33, p. 5. 

Putriuvienė, Laima. Bibliotekininkai tiesia tiltus per Nemuną : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje surengtą literatūrinį vidudienį „Lietuviško žodžio puoselėtojai Karaliaučiaus krašte“]. – 

Iliustr. // Pamarys, 2012, balandžio 27, nr. 33, p. 2.  

Putriuvienė, Laima. Geriausia 2011 metų Pamario krašto bibliotekininkė : [apie Geriausio Pamario 

krašto bibliotekininko šventę ir geriausios 2011 m. Pamario krašto  bibliotekininkės titulą pelniusią 

Sandrą Jablonskienę]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, gegužės 1, nr. 34, p. 1-2.  

Putriuvienė, Laima. Humoro lauke – septintosios „Pamario ožkos“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse surengtą nuotaikingą 

„Pamario ožkų“ šventę]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, gegužės 8, nr. 36, p. 7. 

Putriuvienė, Laima. „Pamario ožkų“ nominacijos : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse surengtą nuotaikingą „Pamario ožkų“ 

šventę]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, gegužės 11, nr. 37, p. 7. 

Putriuvienė, Laima. Ir vėl ant Rambyno renkasi iš visos Lietuvos : [apie ant Rambyno kalno 

surengtą Joninių šventę, kurioje dalyvavo ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė 

Dalia Užpelkienė]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, liepos 5, nr. 52, p. 4, 15.  

Putriuvienė, Laima. Rusnėje – laiškų potvynis : [apie Salos etnokultūros ir informacijos centro 

gyvavimo dešimties metų sukakties šventę, kurios proga centro darbuotojų pasveikinti atvyko ir 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bei Rusnės filialo atstovai]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, 

rugpjūčio 14, nr. 63, p. 1-8. 



Putriuvienė, Laima. Šilutės miesto šventė bus ir šiemet : [apie Šilutės miesto 501-ojo gimtadienio 

šventę bei numatomus renginius, tarp kurių  ir  Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos renginiai] 

// Pamarys, 2012, gegužės 18, nr. 39, p. 1-6. 

Putriuvienė, Laima. Vydūno pasekėjai susitiko su šilutiškiais : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje surengtą susitikimą su Vydūno draugijos nariais]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, rugpjūčio 

17, nr. 62, p. 6. 

Putriuvienė, Laima. Per vasarą išaugo knygų medis : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos įgyvendintą  leidyklos „Alma litera“ inicijuotą vasaros skaitymo projektą „Augu 

skaitydamas“]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, rugsėjo 7, nr. 70, p. 8. 

Putriuvienė, Laima. Rytų Prūsijos aimanos romane „Paskutinis traukinys“ : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą  susitikimą su kraštiečiu rašytoju Roku Flick, romano 

„Paskutinis traukinys“ autoriumi]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, rugsėjo 7, nr. 70, p. 4. 

Putriuvienė, Laima. Tobulinamas kultūros administravimo modelis : [apie Šilutėje surengtą 

seminarą „Kultūros administravimo modelio tobulinimas ugdant kultūros administratorių vadybos ir 

administravimo kompetencijas“, kurio dalyviai buvo pakviesti ir į Šilutės F. Bajoraičio viešąją 

biblioteką]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, rugsėjo 14, nr. 72, p. 5-6. 

Putriuvienė, Laima. Bibliotekoje apsigyveno du spalvingi vikšriukai : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įgyvendinamą originalią edukacinę programą „Mokykla + BIBLIOTEKA = 

žinios XXL“]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, rugsėjo 14, nr. 72, p. 8.  

Putriuvienė, Laima. Kraštiečio knyga „Man nereikia likimo kito“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje surengtą susitikimą su kraštiečiu pedagogu, žurnalistu Rimantu Greičiumi, 

knygos „Man nereikia likimo kito“ autoriumi]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, rugsėjo 21, nr. 74, p. 5. 

Putriuvienė, Laima. Bibliotekoje – tarptautinė literatūrinio rudens šventė : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos ketvirtą kartą surengtą Literatūrinio rudens šventę-konkursą 

„Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ ]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, spalio 12, nr. 80, p. 6. 

Putriuvienė, Laima. Savivaldos dieną – „Protų mūšis“ : [apie Šilutės rajono savivaldybėje paminėtą 

savivaldos dieną bei ta proga F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą „Protų mūšį“]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2012, spalio 19, nr.  82, p. 5.  

Putriuvienė, Laima. Prisijaukinę žodį, paukštį, debesį : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos organizuojamo tarptautinio literatūrinio rudens šventės-konkurso „Prisijaukinkim žodį, 

paukštį, debesį...“ nominantų apdovanojimo ceremoniją]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, spalio 19, nr. 

82, p. 1, 7.  

Putriuvienė, Laima. Mažosios Lietuvos kapinaičių vartus pravėrus : [apie prieš šešis metus 

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos  instituto pradėtas fiksuoti senąsias 

Mažosios Lietuvos kapinaites ir į šią veiklą įsitraukusią Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Usėnų filialo bibliotekininkę Onutę Miliauskienę bei ūkininką Richardą Lolat]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2012, lapkričio 6, nr. 87, priedas Vakarų Lietuva, p. 1, 3. 



Putriuvienė, Laima. Biblioteka greta namų : [lankytojų atsiliepimai apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Miesto filialą]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, lapkričio 9, nr. 88, p. 4. 

Putriuvienė, Laima. Trys kartos iliustravo eilėraščius : [apie suaugusiųjų švietimo savaitės „Kartų 

mokymasis kartu“ renginius Šilutėje, kurių viename dalyvavo ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos tarptautinio literatūrinio rudens  „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ premijos 

laureatas Audrius Šikšnius]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, lapkričio 23, nr. 92, p. 15. 

Putriuvienė, Laima. Knyga apie Jurgio Platerio biblioteką keliauja po Lietuvą : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusias prof. Domo Kauno naujos knygos apie grafo Jurgio 

Platerio biblioteką  „BIBLIOTHECA GEORGII COMITIS DE PLATER. Jurgio Platerio biblioteka 

– Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas“ sutiktuves].  – Iliustr.  // Pamarys, 2012, lapkričio 

30, nr. 94, p. 6. 

Putriuvienė, Laima. „Degantis žmogus“ uždegė šilutiškius : [apie  Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje įvykusį fotomenininko, Nacionalinės premijos laureato, Vytauto Didžiojo universiteto 

Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros prof. Romualdo Požerskio ir jo dukros Monikos 

fotografijų parodos „Degantis žmogus“ pristatymą]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, gruodžio 4, nr. 95, 

p. 1, 3. 

Putriuvienė, Laima. Bibliotekoje – baldai, skulptūros, juvelyriniai darbai : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto studentų 

kūrybinių kursinių ir bakalauro studijų baigiamųjų darbų parodą]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, 

gruodžio 11, nr. 97, priedas Vakarų Lietuva, p. 5.  

Putriuvienė, Laima. Paroda su Pamario ženklais ir simboliais, Maironio eilėmis : [apie Kintų 

Vydūno kultūros centro ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialo organizuotą 

renginį, kurio metu pristatyta „Pamario ženklų“  edukacinių užsiėmimų dalyvių-kūrėjų darbų 

paroda bei surengti Maironio kūrybos skaitymai]. – Iliustr. // Pamarys, 2012, gruodžio 21, nr. 100, 

p. 8. 

Pužaitė, Simona. Dvasios turtų skrynią papildė naujos kultūros brangenybės : [apie aštuntą kartą 

laikraščio „Šilutės naujienos“, bendradarbiaujant su Šilutės rajono savivaldybe, išrinktą 

įsimintiniausių, ryškiausių, originaliausių rajono kultūrinių įvykių kaleidoskopą „Atverkime dvasios 

turtų skrynią“, tarp kurio kandidatų į „Metų akcijos“ nominaciją buvo ir Šilutės F. Bajoraičio viešoji 

biblioteka]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2012, sausio 29, nr. 8, p. 1, 6-7. 
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