
BIBLIOTEKOS VEIKLA 2011 M. PERIODINĖJE SPAUDOJE 

 

Abėcėlės šventė Bikavėnuose : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Bikavėnų filiale 

įvykusią abėcėlės šventę]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, rugsėjo 23, nr. 72, p. 8.  

Astrauskienė, Violeta. Saugose draugauja biblioteka ir vaikų darželis : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Saugų filialo ir Saugų vaikų darželio bendradarbiavimą]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2011, balandžio 22, nr. 31, p. 8. 

Astrauskienė, Violeta ; Budrikienė, Vilija ; Grinčinaitis, Sigitas ; Pužaitė, Simona. Niekada neišleiskim 

Saulės iš akių ir iš širdies... : [apie Šilutėje paminėtą Valstybės dieną ir šia proga Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos pristatytą renginį – teatrinę, literatūrinę, muzikinę kompoziciją „Nuo jūros link 

regėjimų jūros“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, liepos 8, nr. 51, p. 2. 

„Atrask vasaros horizontus su biblioteka“ : [informacija apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

organizuotą renginį „Nuo jūros link regėjimų jūros“] // Šilokarčema, 2011, liepos 8, nr. 53, p. 3.  

Balvočienė, Tatjana. Gimnazisto fotografijos kviečia prisiminti vasarą : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje surengtą gimnazisto Oskaro Venckaus fotografijų parodą]. – Iliustr. // Pamarys, 

2011, rugsėjo 9, nr. 70, p. 3.  

Bardauskienė, Gražina. Usėnai pasveikino savo poetę : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Usėnų filiale įvykusį susitikimą su miestelio bendruomenės nare, poete Vlada Biliūniene]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2011, liepos 5, nr. 50, p. 2. 

Bielskis, Stasys. Lietuvos mokslų akademijos diena Šilutėje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje, Šilutės miesto ir rajono gimnazijose įvykusius susitikimus su  Lietuvos mokslų akademijos 

nariais]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2011, sausio 21, nr. 6, p. 2. 

Bielskis, Stasys. Ar tikrai Šilutės kultūra – basomis per sniegą? : [apie kultūros projektų įgyvendinimą 

Šilutės rajone, Kultūros rėmimo fondo lėšas, skirtas Šilutės kultūros įstaigų projektams įgyvendinti, tarp 

kurių ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos projektai] // Šilokarčema, 2011, kovo 11, nr. 20, p. 4. 

Bielskis, Stasys. Vilkytiškės istorija – įdomiausia rajone : [apie projekto „Bibliotekos pažangai“ 

įdomiausių istorijų atranką „Interneto mozaika. Sėkmės istorijos iš pirmų lūpų“ ir atranką praėjusios 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vilkyčių filialo lankytojos Aldonos Krutikovienės istorija]. – 

Iliustr. // Šilokarčema, 2011, kovo 11, nr. 20, p. 4. 

Bielskis, Stasys. Bibliotekos pastatas penktąsias metines pasitinka... griūvantis : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos pastato būklę]. – Iliustr. //  Šilokarčema, 2011, gegužės 17, nr. 38, p. 1–

3. 

Bielskis, Stasys. Į 500 metų amžiaus Šilutę kraštiečiai atvyko iš viso pasaulio : [apie vieną pirmųjų 

Šilutės miesto jubiliejinių iškilmių renginių – F. Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuotą pasaulio 

šilutiškių kraštiečių sueigą „Šviesos parnešti, gera padaryti...“ ir kitus iškilmių renginius]. – Iliustr. // 

Ūkininko patarėjas, 2011, gegužės 31, nr. 64, p. 9.  

Bielskis, Stasys. Iš viso pasaulio – į gimtąjį miestą Šilutę : [apie vieną pirmųjų Šilutės miesto 

jubiliejinių iškilmių renginių – F. Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuotą pasaulio šilutiškių 

kraštiečių sueigą „Šviesos parnešti, gera padaryti...“]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2011, gegužės 31, nr. 42, 

p. 3. 



Bielskis, Stasys ; Toleikienė, Kristina. Šilute galima pasigrožėti ir iš paukščio skrydžio : [apie Šilutės 

miesto 500 metų sukakties proga Savivaldybės iniciatyva išleistą albumą „Fotoskrydis. Šilutės kraštas“ 

ir Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje pristatytą kraštiečio Stasio Jurgučio fotografijų parodą]. – 

Iliustr. // Šilokarčema, 2011, birželio 3, nr. 43, p. 2. 

Bielskis, Stasys. Gardamas atšventė 450 metų sukaktį : [apie Šilutės r. Gardamo miestelio 450 metų 

jubiliejaus šventę, kurios metu kartu su kitais nusipelniusiais asmenimis buvo pagerbta ir Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filialo bibliotekininkė Laima Butkutė]. – Iliustr. // 

Šilokarčema, 2011, birželio 28, nr. 50, p. 6. 

Bielskis, Stasys. „Lietuvininkų vilties“ premija – L. Kašėtienei : [apie „Lietuvininkų vilties“ premiją ir 

2011 m. išrinktą šios premijos  laureatę Liudmilą Kašėtienę]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2011, lapkričio 

15, nr. 89, p. 8. 

Bielskis, Stasys ; Sodonis, Saulius. Kultūros sostinės titulą perleidusi Anykščiams, Šilutė sušvito Kalėdų 

spalvomis : [apie baigiamuosius 2011 m. Lietuvos kultūros sostinės Šilutės renginius, tarp kurių ir F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos renginiai]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2011, gruodžio 13, nr. 97, p. 8. 

Biblioteka jai – lyg antri namai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialo 

bibliotekininkę Onutę Miliauskienę]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, kovo 22, nr. 22, p. 7. 

Biblioteka pakvietė dalyvauti socialinėje akcijoje : [apie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės inicijuotą socialinę akciją „Knygų Kalėdos“ ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

kvietimą šilutiškiams dalyvauti šioje akcijoje]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2011, lapkričio 25, nr. 92, p. 9. 

Bibliotekininkai prisistatė Sovetske, Klaipėdoje, Černiachovske : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos atstovų dalyvavimą lietuvių kultūros dienose Černiachovske, Sovetsko (Rusija) miesto 

Isaako Jakovlevičiaus Rutmano centrinėje bibliotekoje ir Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės 

bibliotekoje] // Šilutės naujienos, 2011, lapkričio 3, nr. 83, p. 5. 

Budreckienė, Nijolė. Bibliotekininkai – paveldosauginėje konferencijoje Įsrūtyje : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojų grupės apsilankymą Černiachovske vykusioje mokslinėje - 

praktinėje konferencijoje „Mokytojų paruošimas – nuo tradicijos iki modernumo“] // Šilokarčema, 2011, 

lapkričio 11, nr. 88, p. 8. 

Budrikienė, Vilija. Akademikai domėjosi švietimu, kultūra, medicina ir energetika : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, Šilutės miesto ir rajono gimnazijose įvykusius susitikimus su  

Lietuvos mokslų akademijos nariais]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, sausio 21, nr. 6, p. 6. 

Budrikienė, Vilija. Pagerbėme išradingiausius ir iniciatyviausius kultūros puoselėtojus : [apie konkurso 

„Atverkime dvasios turtų skrynią 2010“ baigiamąjį renginį, kurio metu pagerbti ir apdovanoti 

išradingiausi ir iniciatyviausi kultūros puoselėtojai, tarp jų ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

bibliotekininkai]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, sausio 25, nr. 7, p. 6. 

Budrikienė, Vilija. Finansų analitikė konsultavo norinčius sutaupyti milijoną : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje  įvykusį susitikimą su knygos „Pinigų medis“ autore Julita Varanauskiene]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, vasario 4, nr. 10, p. 6. 

Budrikienė, Vilija. Žibų pradinukams naują mokyklą dovanojo „Žibai“ : [apie Šilutės Žibų pradinės 

mokyklos įkurtuvių iškilmes naujose patalpose, į kurias pasveikinti bičiulių atvyko ir Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkai]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, vasario 8, nr. 11, 

p. 7. 



Budrikienė, Vilija. Gardamiškius piktina keliai, seniūnas nerimauja dėl miestelio jubiliejaus : [apie 

Šilutės rajono savivaldybės vadovų susitikimą su Gardamo bendruomenės nariais, kuriame  dalyvavo ir 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filialo bibliotekininkė Laima Butkutė]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2011, vasario 15, nr. 13, p. 1–6. 

Budrikienė, Vilija. Fotografė V. Astrauskienė nubraukė istorijos dulkes : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Saugų filiale surengtą švėkšniškės Violetos Astrauskienės fotografijų parodos 

pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, gegužės 3, nr. 33, p. 8. 

Budrikienė, Vilija. Pati pačiausia bibliotekininkė išrinkta modelių atrankoje : [apie geriausią 2010 metų 

Pamario krašto bibliotekininkę – Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Katyčių filialo darbuotoją – 

Mariną Lodusovą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, gegužės 6, nr. 34, p. 10. 

Budrikienė, Vilija. Ką „Pamario ožkos“ pridirbo per metus? : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje įvykusius tradicinius apdovanojimus „Pamario ožkos“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, 

gegužės 10, nr. 35, p. 2. 

Budrikienė, Vilija. Švėkšnos bendruomenei – nauji namai : [apie Šilutės r. Švėkšnos miestelyje 

vykdomą pastato, kuriame įsikurs bendruomenės atstovybė ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Švėkšnos filialas, remontą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, birželio 14, nr. 45, p. 6. 

Chuliganams užkliuvo langai : [apie chuliganų išpuolius Šilutėje, kurių metu nukentėjo ir F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos pastatas]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, kovo 25, nr. 23, p. 4. 

Daujotienė, Dileta. Juknaitiškiai sukūrė pirmąjį filmą : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Juknaičių filiale pristatytą filmą „Juknaičių bendruomenė“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, rugsėjo 

12, nr. 69, p. 12. 

Eglinskas, Romualdas. Šilutė budins Mažosios Lietuvos dvasią : [interviu su Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičiene apie Šilutės istoriją, 2011 m. kultūros 

projektus, Šilutės 500 metų sukakčiai skirtus renginius, tarp kurių ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos renginiai]. – Iliustr. // Savivaldybių žinios, 2011, vasario 24, nr. 7, p. 1, 4–5. 

Eglinskas, Romualdas. Šilutėje ragauta 26 rūšių žuvienės : [apie Šilutės prieplaukoje įvykusį trečiąjį 

Žuvienės virimo čempionatą, kurio metu parodą surengė ir Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka]. – 

Iliustr. // Savivaldybių žinios, 2011, rugsėjo 15, nr. 29, p. 12–13.  

F. Bajoraičio viešajai bibliotekai – nauja „Microsoft“ dotacija už 30 635 JAV dolerių : [apie 

kompiuterinių technologijų kompanijos „Microsoft“ Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skiriamą 

dotaciją]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, gruodžio 9, nr. 93, p. 5. 

Fabijonavičienė, Agnesė. Kintuose išskleisti „Vėjo sparnai“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Kintų filiale pristatytą fotografijų parodą „Vėjo sparnai“] // Šilutės naujienos, 2011, 

gruodžio 2, nr. 91, p. 6. 

Filmo „Vaiko širdis“ pristatymas Šilutėje: [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje pristatytą 

režisierės Dalios Kanclerytės filmą „Vaiko širdis“]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2011, vasario 1, nr. 9, p. 

12. 

Galvydė, Skirmantė. 450-metis Gardamas didžiuojasi nauju herbu ir vėliava : [apie Šilutės r. Gardamo 

miestelio 450 metų jubiliejaus šventę, kurios metu kartu su kitais nusipelniusiais asmenimis buvo 

pagerbta ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filialo bibliotekininkė Laima Butkutė]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, liepos 1, nr. 49, p. 2. 



Gamtos ir žmogaus galia – kūrybos užtaisas : [apie 2011 m. liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje 

Šilutės r. Mingės kaime vykusį dailės plenerą ir Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą 

plenero metu sukurtų darbų parodos atidarymą]. – Iliustr. // Klaipėda, 2011, rugpjūčio 4, nr. 178, p. 19. 

Genutis, Stanislovas. Prie „Naktigonės“ laužo : [apie Telšių r. Varnių kultūros namuose įvykusį 

susitikimą su šilutiškiu poetu Marijumi Budraičiu, tarp kurį lydėjusių bičiulių  buvo ir  Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė]. – Iliustr. // Telšių žinios, 2011, spalio 14. 

Geriausi : [apie Lietuvos viešosiose bibliotekose vykusius elektroninius rinkimus „Bibliotekininkas – e. 

mokytojas“] // Pamarys, 2011, gruodžio 16, nr. 97, p. 1. 

Gerulienė, Vita. Vaikų kultūros diena : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusią 

mokiniams skirtą viktoriną „Pažįstu raštą, knygą ir jos herojus“] // Šilutės naujienos, 2011, balandžio 

12, nr. 28, p. 8. 

Gerulienė, Vita. „Gyvenu su knyga“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį 

baigiamąjį skaitymo skatinimo konkurso „Gyvenu su knyga“ renginį]. – Iliustr. // Pamarys, 2011, 

gruodžio 9, nr. 95, p. 8.  

Grabupių pradinukai mini Šilutės jubiliejų : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Grabupių 

filiale įvykusį literatūros rytmetį, skirtą Šilutės 500 metų sukakčiai]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, 

balandžio 12, nr. 28, p. 8. 

Graicevičiūtė, Džordana. Kultūros premijas pelnė, bet ar visi nusipelnė? : [apie tradicines Lietuvos 

Respublikos Kultūros ministerijos premijas, jų laureatus, tarp kurių ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėja Vita Gerulienė]. – Iliustr. // Vakaro žinios, 2011, 

gruodžio 30, p. 3. 

Grinčinaitis, Sigitas. „Kivylių žiburiai“ svajoja apie duonkepystę : [apie Šilutės r. Balčių kaimo 

bendruomenės „Kivylių žiburiai“, kuri yra įsikūrusi tame pačiame pastate, kaip ir Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Balčių filialas, veiklą, pasiekimus ir perspektyvas]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2011, vasario 8, nr. 11, p. 5. 

Grinčinaitis, Sigitas. Deklaruoti turtą ir pajamas paprasčiau nei pernai : [apie 2011 m. turto deklaravimo 

naujoves ir AVMI Mokestinių prievolių departamento Rajonų ir miestų mokesčių mokėtojų skyriaus  

Šilutės poskyrio  bendradarbiavimą su Šilutės F. Bajoraičio viešąja biblioteka]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2011, kovo 15, nr. 20, p. 3. 

Grinčinaitis, Sigitas. Katyčiuose toliau auga Gerumo kalnas : [apie Šilutės r. Katyčiuose surengtą 

miestelio šventę „Ir piliakalniai kalba“, kurios metu Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Katyčių 

filialo bibliotekininkei Marinai Lodusovai ir kitiems to nusipelniusiems asmenims padėkota už paramą 

bendruomenei]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, liepos 8, nr. 51, p. 7.  

Grinčinaitis, Sigitas. Vainutiškiai patys stebės bendruomenės centro rekonstrukciją : [apie Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto surengtą išvažiuojamąjį posėdį Vainuto 

miestelyje dėl bendruomenės centro, kuriame įsikūręs ir Šilutės F. Bajoraičio   VB Vainuto filialas, 

rekonstravimo darbų įvertinimo]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, lapkričio  15, nr. 86, p. 8. 

Į Šilutės biblioteką atvyks kolegos iš viso pasaulio... : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

gautą tarptautinį kvietimą 2012 m. rugpjūčio mėn. priimti iš viso pasaulio atvykstančių bibliotekininkų 

delegaciją Pamario bibliotekoje]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2011, spalio 28, nr. 85, p. 2. 



Išeivės A. Gustas dovana – XIX a. pr. nuotraukos : [apie kraštietės išeivės Aldonos Gustas atsiųstą 

dovaną Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai – ikonografijos dokumentus] // Šilutės naujienos, 2011, 

lapkričio 11, nr. 85, p. 2. 

Išrinkti geriausi bibliotekininkai – e. mokytojai : [apie Lietuvos viešosiose bibliotekose vykusius 

elektroninius rinkimus „Bibliotekininkas – e. mokytojas“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, gruodžio 

16, nr. 95, p. 5. 

Išvyka : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistų grupės apsilankymą Gruzijos 

Chašurio, Suramio ir Gorio bibliotekose] // Pamarys, 2011, spalio 11, nr. 79, p. 1. 

Jablonskienė, Sandra. „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje  ir jos filialuose pradėtą naują suaugusių gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymų 

kursą „Lietuvos e.piliečiui – paslaugos internete“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, kovo 1, nr. 17, p. 

6. 

Jablonskienė, Sandra. Bibliotekininkai viešėjo Trakuose : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos specialistų studijinę - pažintinę išvyką į Trakus]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, liepos 

26, nr. 56, p. 6. 

Jančauskienė, Palmyra. Vilkytiškiai pažino pasaką : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Vilkyčių filiale paminėtą Tarptautinę vaikų knygos dieną]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, balandžio 

19, nr. 39, p. 8. 

Jančauskienė, Palmyra. Tremties mokykla Vilkyčiuose : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Vilkyčių filiale paminėtą Gedulo ir vilties dieną]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2011, birželio 23, nr. 47, 

p. 8. 

Jaskonienė, Dalia. Lietuvos savivaldybių viešosios bibliotekos 2010 metais : [apie Lietuvos viešųjų 

bibliotekų, tarp jų ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos, 2010 metų veiklos rodiklius]. – Iliustr. // 

Tarp knygų, 2011, rugsėjis, nr. 9, p. 11–18.  

Jašinskienė, Svetlana. Iki sužydėjimo nueitas nelengvas kelias : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Usėnų filiale įvykusį Ievos Lolat eilėraščių knygelės „Ant žiedlapio besėdint“ pristatymą]. – 
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