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Adomavičienė, Danutė. Smagi stovykla Pašyšių bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Pašyšių filiale vykusią vaikų vasaros stovyklą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, 

liepos 8, nr. 50, p. 8. 

 

Adomavičienė, Danutė. „Žemės spalvos“ – Pašyšių bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Pašyšių filiale vykusį fotografo mėgėjo Juliaus Tribičiaus parodos „Žemės 

spalvos“ pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014,  balandžio 1, nr. 25, p. 5. 

 

Adomavičienė, Danutė. Kaip kalbėjo mūsų seneliai Pašyšiuose? : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Pašyšių filiale vykusią edukacinę programą „Kožns paukštis saviška gėd“, 

kurią pristatė Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansamblis „Ramytė“]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2014,  balandžio 8, nr. 27, p. 5. 

 

Advento popietė Bikavėnuose : [apie šventinę advento popietę Vainuto gimnazijos Bikavėnų 

skyriuje, kurioje Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Bikavėnų filialo bibliotekininkė D. 

Puidokienė dėkojo už akcijos „Knygų Kalėdos“ metu padovanotas knygas]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2014, gruodžio 16, nr. 95, p. 6. 

 

Antrojo „Europrotų“ turnyro nugalėtojai – „Megztos beretės“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos surengtą žaidimo „Europrotai“ pavasario sezono turnyrą bei jo nugalėtojus]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2014,  kovo 13, nr. 20, p. 11. 

 

Astrauskienė, Violeta. K. Donelaičio metams paminėti Šilutės rajone – renginių gausybė : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos inicijuotus renginius pagal projektą „Donelaitika: knyga, 

žodis, konfesija, ir menas epochų kultūriniuose perskaitymuose“, skirtus K. Donelaičio 300-osioms 

gimimo metinėms paminėti]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, vasario 7, nr. 11, p. 7. 

 

Astrauskienė, Violeta. Saugiškių karpiniuose – tradiciniai liaudies ornamentai : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Saugų filiale vykusį renginį, skirtą Laisvės gynėjų dienai, kurio 

metu atidaryta Julijos Jauniuvienės karpinių paroda „Mūsų vardas – Lietuva“]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2014, sausio 21, nr. 6, p. 8. 

 

Atidarytas „Europrotų“ rudens sezonas : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

prasidėjusį tradicinio turnyro „Europrotai“ 2014 metų rudens sezoną] // Šilutės naujienos, 2014, 

lapkričio 11, nr. 85, p. 8. 

 

Baltutienė, Jolita. Bibliotekininkai drauge pasitiko šventes ir išlydėjo Gyvatės metus : [apie Šilutės 

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos kolektyvo seminarinę - kultūrinę išvyką į Palangos savivaldybės 

viešąją biblioteką]. – Iliustr.  // Šilutės naujienos, 2014, sausio 7, nr. 2, p. 5. 



Baltutienė, Jolita. Biblioteka atidarys pirmąjį Šilutėje jaunimo informavimo tašką : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje steigiamą Šilutės jaunimo informavimo tašką] // Šilutės naujienos, 

2014, spalio 7, nr. 75, p. 3. 

 

Baltutienė Jolita. Biblioteka atidarys pirmąjį Šilutėje jaunimo informavimo tašką : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje steigiamą Šilutės jaunimo informavimo tašką bei viešosios 

bibliotekos pasirašytą ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį su Eurodesk Lietuva, tampant šios 

programos atstove Šilutės regione] // Pamarys, 2014, spalio 14, nr. 79, p. 7. 

 

Bardauskienė, Elena ; Vasiliauskienė, Alina. Ar knyga – draugas vaikui? : [apie Šilutės Žibų 

pradinės mokyklos mokinių apsilankymą Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2014, lapkričio 4, nr. 83, p. 8. 

 

Belokopytova, Gerda. Per Šilutės gimtadienį pasiruoškite sušlapti kojas Šyšoje : [apie Šilutės rajono 

savivaldybės posėdžių salėje vykusią spaudos konferenciją, kurioje miesto kultūros įstaigos, tame 

tarpe ir Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, pristatė 2014 metų Šilutės miesto gimtadienio 

šventinius renginius]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, gegužės 9, nr. 35, p. 2. 

 

Belokopytova, Gerda. Usėniškei O. Miliauskienei 2014-ieji – apdovanojimų metai : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialo bibliotekininkę Onutę Miliauskienę, įvertintą LR 

kultūros ministro Šarūno Biručio padėkos raštu už kūrybingą, aktyvią bei profesionalią veiklą 

įgyvendinant skaitymo skatinimo iniciatyvas]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, gegužės 16, nr. 37, p. 

6. 

 

Belokopytova, Gerda. Už laisvą Lietuvą! : [apie Šilutės miesto ir rajono švietimo bei kultūros 

įstaigose, tarp jų ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Bikavėnų filiale, vykusius Laisvės 

gynėjų (Sausio 13-osios) dienos minėjimo renginius]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, sausio 17, nr. 

5, p. 16. 

 

Belokopytova, Gerda. Saugose: ypatinga akcija „Knygų Kalėdos“ ir naujos knygos sutiktuvės : 

[apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Saugų filiale vykusį Violetos Astrauskienės knygos 

„Minčių ženklai“ pristatymą bei akciją „Knygų Kalėdos“]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, gruodžio 

5, nr. 93, p. 6. 

 

Belokopytova, Gerda. Ir sugužėjo visi į Pašyšius : [apie Pašyšiuose (Juknaičių sen., Šilutės r.) 

vykusią šio kaimo tradicinę vasaros šventę „Susirinkime visi“, kurios metu Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Pašyšių filiale atidaryta tautodailininko Vytauto Tribičiaus dailės darbų paroda 

„Gimtais takais“]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, liepos 15, nr. 53, p. 8-9. 

 

Belokopytova, Gerda. Degutiškė E. Dragūnienė – geriausia pamario krašto bibliotekininkė : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį tradicinį Geriausio Pamario krašto 

bibliotekininko pagerbimo renginį, kurio metu Degučių filialo bibliotekininkė Elena Dragūnienė 

tituluota Geriausia 2013 metų bibliotekininke]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, gegužės 2, nr. 33, p. 

2, 3. 



Belokopytova, Gerda. Žemaičių Naumiestyje skambėjo Tautiška giesmė : [apie Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos paminėjimo renginį, kurį organizavo Žemaičių Naumiesčio seniūnija ir Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filialas]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, 

vasario 18, nr. 14, p. 9. 

 

Biblioteka kviečia prisijungti prie iniciatyvos : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

iniciatyvą „Atrask vaikystės biblioteką“, prie kurios kviečiami prisijungti aktyvūs bendruomenės 

nariai bei socialiniai partneriai] // Šilutės naujienos, 2014, rugpjūčio 19, nr. 61, p. 6. 

 

Bibliotekininkai jubiliejinėje IFLA konferencijoje Prancūzijoje : [apie Lione vykusią tradicinę 80-

ąją tarptautinę bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) generalinę konferenciją ir 

asamblėją „Bibliotekos, piliečiai, visuomenė: žinių santaka“, kurioje dalyvavo ir Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė Sandra Jablonskienė]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, rugsėjo 9, nr. 67, p. 6. 

 

Bibliotekoje – grafikos kūrimo studija : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

vyksiančius kūrybinius „Grafikos kūrimo stovyklos – studijos“ užsiėmimus, kuriems vadovaus 

Šilutės r. vaikų meno mokyklos Dailės skyriaus mokytojas Andrius Sirtautas] // Šilutės naujienos, 

2014, rugsėjo 16, nr. 69, p. 6. 

 

Bibliotekoje – savitarnos svetainė „Mano elektra“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

įrengtą kompiuterizuotą darbo vietą, kurioje galima naudotis LESTO savitarnos svetaine] – Iliustr. 

// Šilutės naujienos, 2014, liepos 1, nr. 48, p.5. 

 

Bibliotekos projektui skirta 15 tūkst. litų: [apie Lietuvos Kultūros ministerijos skirtą finansavimą 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos parengtam projektui „Donelaitika: knyga, žodis, liturgija 

ir menas epochų kultūriniuose perskaitymuose“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, birželio 3, nr. 

41, p. 5. 

 

Budreckienė, Nijolė. 77 ekslibrisai – tarptautiniam konkursui : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos organizuojamą tarptautinį ekslibrisų konkursą „Kuršių marių vėtrungės“ bei šiam 

konkursui atsiųstus ekslibrisus]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, liepos 25, nr. 57, p. 8. 

 

Budreckienė, Nijolė. Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių 

„feisbukas“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuojamą tarptautinį ekslibrisų 

konkursą „Kuršių marių vėtrungės“ bei šiam konkursui atsiųstus ekslibrisus]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2014, liepos 22, nr. 54, p. 6. 

 

Budreckienė, Nijolė. Biblioteka mezga ryšius su miškininkais : [apie Šilutės miškų urėdo Vaido 

Bendaravičiaus ir urėdijos vyr. inžinieriaus Arūno Skirbuto apsilankymą F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje bei Kintų, Katyčių, Švėkšnos filialuose]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, liepos 4, 

nr. 49, p. 5. 

 



Budrikienė, Vilija. Bibliotekoje laukia K. Donelaičio skaitykla : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje atidarytą Kristijono Donelaičio skaityklą] // Šilutės naujienos, 2014,  kovo 21, nr. 22, p. 

12. 

 

Budrikienė, Vilija. Naumiestiškiai gilinasi į lietuvininkų ir žydų kultūrų ypatumus: [apie Žemaičių 

krašto etnokultūros centro muziejaus projektą „Lietuvininkų ir žydų kultūros pėdsakai Žemaitijos 

pasienyje“ bei šio projekto partneres – Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių 

Naumiesčio filialo bibliotekininkes Nijolę Rimkienę ir Danutę Bružienę, kurios pagelbėjo 

įgyvendinant projektą ir parengė spaudai lankstinuką „Žmonės, garsinę Žemaičių Naumiestį]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, birželio 6, nr. 42, p. 6. 

 

Budrikienė, Vilija. Poetas Audrius Šikšnius – „Man eilėraštis – aukščiau už viską“ : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį poeto ir prozininko Audriaus Šikšniaus septintosios knygos 

„Motinų valanda“ pristatymą bei susitikimą su autoriumi]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, kovo 

13, nr. 20, p. 6. 

 

Budrikienė, Vilija. LEU rektorius įvertino šilutiškių knygą : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje pristatytą naują Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo narių 

knygą „Laiškai mokytojui“ ir Lietuvos edukacinio universiteto rektoriaus Algirdo Gaižučio 

įvertinimą] // Šilutės naujienos, 2014, liepos 11, nr. 51, p. 6. 

 

Budrikienė, Vilija. 6-ajame žuvienės virimo čempionate – jūra dalyvių ir beveik 3 tonos žuvienių : 

[apie Žuvies virimo čempionatą 2014, kuriame dalyvavo bei kartu su komanda „LI-LA-RU“ varžėsi 

ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2014,  rugsėjo 9, nr. 67, p. 1, 7, 8. 

 

Budrikienė, Vilija. Jubiliejinį kartą atvėrėme dvasios turtų skrynią : [apie 10-tąjį kartą laikraščio 

„Šilutės naujienos“ ir Šilutės rajono savivaldybės surengtą ryškiausių rajono kultūros renginių 

organizatorių pagerbimo šventę, reikšmingiausius kultūros kūrėjų darbus, tarp kurių ir Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos veikla]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, sausio 31, nr. 9, p. 1, 6-

7. 

 

Budrikienė, Vilija. Aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai ir suvalkiečiai Šilutėje suko metų ratą : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį teatro mėgėjų renginį „Dyvų dyvai“ pagal 

teatrinę programą „Donelaitika: knyga, žodis, liturgija ir menas epochų kultūriniuose 

perskaitymuose“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, liepos 18, nr. 53, p. 8. 

 

Budrikienė, Vilija. Metų bibliotekininkė – degutiškė E. Dragūnienė : [apie Nacionalinės bibliotekų 

savaitės proga Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą šventę, kurios metu Degučių 

filialo bibliotekininkė Elena Dragūnienė tituluota geriausia praėjusių metų bibliotekininke]. – 

Iliustr.  // Šilutės naujienos, 2014, balandžio 30, nr. 32, p. 1, 10. 

 

 



Budrikienė, Vilija. Būrų vestuvių puota gimnazistai bibliotekoje pradėjo Donelaitiadą : [apie Šilutės 

F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje Šilutės Vydūno gimnazijos gimnazistų suvaidintas Kristijono 

Donelaičio (1714-1780) laikmečio būrų vestuves „Būrų česnis“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2014, vasario 21, nr. 15, p. 8. 

 

Budrikienė, Vilija. Šilutės ir Saugų bendruomenės priėmė naują kūdikį – „Lietuvininkų tarmių 

žodyną“ : [apie naujos knygos „Lietuvininkų tarmių žodynas“ pristatymo renginį, kurio metu už šį 

kruopštų darbą padėkota Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkėms Virginijai 

Veiverienei, Loretai Liutkutei ir Žanetai Jokužytei]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, kovo 13, nr. 

20, p. 7. 

 

Čiužauskaitė, Ilona. Pagarba savosios tarmės žodžiui : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos darbuotojų parengtą „Lietuvininkų tarmių žodyną“ ir šio žodyno pristatymo renginius]. 

– Iliustr. // Pamarys, 2014, kovo 7, nr. 19, p. 5. 

 

Degutienė, Virginija. „Cukrinius avinėlius“ skaitome drauge : [apie Žibų pradinės mokyklos 

mokytojos Ritos Kriščiūnienės ir jos mokinių surengtą rašytojo Petro Cvirkos 105-ųjų gimimo 

metinių paminėjimą, vykusį Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos miesto filiale]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2014,  balandžio 5, nr. 26, p. 8. 

 

Diksienė, Indrė. Anglų kalbos mokėmės linksmai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

vykusį kasmetinį anglų kalbos festivalį „Linksminkimės anglų kalba“ pradinukams]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2014, gegužės 16, nr. 36, p. 8. 

 

Donelaičio metai išlydėti įspūdingu renginiu : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

vykusį projekto „Donelaitika: knyga, žodis, liturgija ir menas epochų kultūriniuose perskaitymuose“ 

baigiamąjį renginį „DO-NE-LAI-TIS! Klausykit, skamba kaip varpas…“] // Šilutės naujienos, 

2014, gruodžio 9, nr. 93, p. 3. 

 

Donelaičio metams – velykinis kalendorius ir nauja programa : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį renginį „Dedikacijos Donelaičiui“, kurio metu pristatyta Šilutės kraštotyros 

draugijos folkloro ansamblio „Ramytė“ edukacinė programa „Lietuvininkų metų darbai ir čėsnis“ 

bei tautodailininkų Angelės ir Vytauto Raukčių vieno kūrinio paroda „Kalendorius „2014. 

Kristijono Donelaičio metai“]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014,  balandžio 15, nr. 29, p. 9. 

 

Donelaitika: kompiuterinės grafikos interpretacijos : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos organizuotą rajono moksleivių piešinių konkursą „Donelaitika: kompiuterinės grafikos 

interpretacijos“ ir šio konkurso laureatus]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, birželio 20, nr. 48, p. 8. 

 

Dragūnienė, Elena. Degučiuose pristatyta R. Šveikauskienės knygelė : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Degučių filiale vykusią popietę, kurios metu pristatyta Juodžių kaime 

gyvenančios Ramutės Šveikauskienės antroji eilėraščių knygelė „Piliakalnio nakties paslaptys“]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, gegužės 7, nr. 33, p. 7. 

 



Edukacinė valstybės stipendija – D. Vasiliauskytei : [apie dvidešimt pirmąją tarptautinę 

konferenciją „CRIMEA 2014“ Sudako mieste, Ukrainoje, kurioje dalyvaus Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė Dalia Vasiliauskytė] // Šilutės 

naujienos, 2014, kovo 7, nr. 19, p. 5. 

 

Eglinskas, Romualdas. Katiluose kunkuliavo žuvienė : [apie Šilutės prieplaukoje 6-tą kartą surengtą 

Žuvies virimo čempionatą, kuriame Šilutės bibliotekininkai ir jų partneriai iš Latvijos ir Rusijos 

gavo prizus ir padėkas už įspūdingiausią debiutą]. – Iliustr. // Savivaldybių žinios, 2014, rugsėjo 13, 

nr. 24, p. 10. 

 

Elektroninės skaityklės paslauga Šilutės viešojoje bibliotekoje : [apie elektroninės skaityklės 

paslaugą, kuria gali pasinaudoti Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Periodikos skyriaus bei 

Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Saugų ir Švėkšnos filialų lankytojai]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, 

birželio 26, nr. 47, p. 3. 

 

Europrotai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje prasidedantį tradicinio turnyro 

„Europrotai“ 2014 metų rudens sezoną] // Pamarys, 2014, spalio 17, nr. 80, p. 3. 

 

„Europrotai“ atidaryti : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje prasidėjusį „Europrotų“ 

pavasario sezoną ir pirmojo turnyro rezultatus] // Šilutės naujienos, 2014, kovo 4, nr. 18 p. 8. 

 

Ėžerinskė, Rūta. K. Donelaičio metams paminėti Šilutės rajone – renginių gausybė : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos inicijuotus renginius pagal projektą „Donelaitika: knyga, žodis, 

konfesija, ir menas epochų kultūriniuose perskaitymuose“, skirtus K. Donelaičio 300-osioms 

gimimo metinėms paminėti]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, vasario 7, nr. 11, p. 7. 

 

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos projektui – finansavimas : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 
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knygos „Laiškai mokytojui“ pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, gegužės 13, nr. 35, p. 

7. 

 

Laukdami Kalėdų traksėdiškiai prisiminė tradicijas : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Traksėdžių filiale vykusį prieškalėdinį renginį]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, 

gruodžio 19, nr. 96, p. 8. 

 

Lelytė, Urtė. Naujausiame Roko Flick istoriniame romane – skaudūs austrų emigrantų išgyvenimai 

lietuvininkų krašte : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį Roko Flick istorinio 

romano „Emma, pastoriaus duktė“ pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, rugsėjo 30, nr. 

73, p. 6. 

 

Levo Šerstianojaus „Prūsiškoji elegija“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje eksponuojamą 

Rusijos dailininkų sąjungos ir tarptautinės vaizduojamojo meno asociacijos UNESCO nario Levo 

Šerstianojaus grafikos darbų parodą „Prūsiškoji elegija“]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, lapkričio 28, 

nr. 92, p. 8. 

 

Liutkutė, Loreta. Olimpinės dvasios įkvėptoje knygoje – žinios apie Šilutės kraštiečius : [apie 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Arvydo Stirnos parengtą knygą „Olimpinės ugnies 

apšviesti. Nuo Olimpijos iki Sočio. Lietuvos olimpiečiai“, kurią autorius padovanojo Šilutės F. 

Bajoraičio viešajai bibliotekai]. – Iliustr.  // Šilutės naujienos, 2014, rugpjūčio 8, nr. 59, p. 8. 

 

Liutkutė, Loreta. M. Purvino monografijoje – Mažosios Lietuvos kaimų ir žmonių gyvenimai : 

[apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje pristatytą Martyno Purvino mokslo monografijos 

„Mažosios Lietuvos kaimų istorinė raida“ pirmąją knygą]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, balandžio 24, 

nr. 32, p. 8. 

 

Liutkutė, Loreta. Šilutės bibliotekininkų viešnagė Lenkijoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos darbuotojų kelionę maršrutu Šilutė - Balstogė – Augustavas ir susitikimą su kolegomis 

iš Palenkės Lukaszo Gornickio bibliotekos]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, liepos 11, nr. 51, p. 

8. 

 

Liutkutė, Loreta. Knygoje – ir apie Šilutės kraštiečius : [apie Jonavos rajono savivaldybės tarybos 

nario Arvydo Stirnos parengtą knygą „Olimpinės ugnies apšviesti. Nuo Olimpijos iki Sočio. 

Lietuvos olimpiečiai“, kurioje minimi ir žymūs Šilutės krašto sportininkai, ir kurią autorius 

padovanojo Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai] // Pamarys, 2014, rugpjūčio 5, nr. 60, p. 4. 

 

Liutkutė, Loreta. M. Purvino monografijoje – Mažosios Lietuvos žmonių gyvenimai : [apie Šilutės 

F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje pristatytą Martyno Purvino knygą monografiją „Mažosios 

Lietuvos kaimų istorinė raida. I knyga“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, balandžio 30, nr. 32, p. 

11. 

 



Liutkutė, Loreta. Monografijoje – Mažosios Lietuvos kaimų ir žmonių gyvenimai : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį architekto, etnografo, istoriko, humanitarinių mokslų 

daktaro Martyno Purvino monografijos „Mažosios Lietuvos kaimų istorinė raida“ I dalis pristatymą, 

dalyvaujant knygos autoriui bei architektei, Mažosios Lietuvos tyrinėtojai Marijai Purvinienei]. – 

Iliustr. // Tarp knygų, 2014, liepa-rugpjūtis, nr. 7-8, p. 32. 

 

Liutkutė, Loreta. Viešojoje bibliotekoje atidaryta grafikos kūrimo stovykla : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusią pirmąją mokyklėlės „Grafikos kūrimo stovykla – studija“ 

pamoką „Pamario krašto atpažinimo simbolis – vėtrungės“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, 

gegužės 6, nr. 33, p. 8. 

 

Maliauskaitė, Evelina. Gyventojai raginami siūlyti idėjas Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimui : 

[apie Šilutės rajono savivaldybės mero Šarūno Laužiko organizuotą spaudos konferenciją, kurioje 

Lietuvos valstybės šimtmečio metų paminėjimo sukakčiai idėjas pasiūlė ir Šilutės rajono 

savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė] // Šilokarčiama, 2014,  

kovo 28, nr. 24, p. 3. 

 

Maža knygelė – didelis paminklas lietuvininkų tarmei : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos parengtą ir 2014 metais išleistą „Lietuvininkų tarmių žodyną“ pagal Saugų (Šilutės r.) 

bendruomenės „Saugų artuma“ įgyvendintą projektą „Lietuvininkų šnekta: tarmės integravimas į 

šiandieninę visuomenę“]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, vasario 21, nr. 12, p. 7. 

 

Mėgstamiausia : [apie Jaunimo reikalų departamento prie LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos organizuotą informacinę akciją „Rezervuota jaunimui“, kurios metu akcijos žemėlapiui 

pasiūlyta Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka pateko tarp daugiausiai jaunimo balsų surinkusių 

mėgstamiausių vietų Šilutės savivaldybėje] // Pamarys, 2014, lapkričio 18, nr. 89, p. 1. 

 

Milkerienė, Daiva. Inkakliškiai mokėsi pinti iš laikraščių : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Inkaklių filiale vykusį edukacinį užsiėmimą „Piname iš laikraščių“]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2014, lapkričio 28, nr. 90, p. 7. 

 

Milerytė, Živilė. Usėniškiai keliavo Prūsijos karalienės Luizės takais : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Usėnų filialo organizuotą turistinį žygį istoriniu keliu, kuriuo kažkada keliavo 

Prūsijos karalienė Luizė]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, birželio 20, nr. 46, p. 6. 

 

Mišeikienė, Vida. Grafikos darbuose – kaltiniai ir lietiniai kryžiai : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Šylių filiale atidarytą Eugenijaus Šuldiakovo grafikos darbų parodą „Mažosios 

Lietuvos kaltiniai ir lietiniai kryžiai“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, rugsėjo 12, nr. 68, p. 6. 

 

Mišeikienė, Vida. E. Šuldiakovo grafikoje – kaltiniai ir lietiniai kryžiai : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Šylių filiale eksponuojamą Eugenijaus Šuldiakovo grafikos darbų parodą 

„Mažosios Lietuvos kaltiniai ir lietiniai kryžiai] . – Iliustr. // Pamarys, 2014,  rugsėjo 12, nr. 70, p. 

5. 

 



Nausėdaitė, Vaida. Kintų bibliotekoje – Salomėjos Nėries jausmų pasaulis : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialo bibliotekininkės Vaidos Nausėdaitės ir Kintų 

pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos Nijolės Sodonienės surengtą pamoką 10-tos klasės 

mokiniams apie S. Nėries kūrybą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, lapkričio 25, nr. 89, p. 8. 

 

Nausėdaitė, Vaida. Atminimo popietė „Su Lietuva širdį gyvename“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Kintų filiale vykusią atminimo popietę, kurioje pristatyta paroda „Vilties ir 

tikėjimo keliu: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo dvidešimtpenkmetis. 

1989-2014“ bei pagerbti šios sąjungos Kintų seniūnijos tremtiniai]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, 

lapkričio 4, nr. 84, p. 10. 

 

Nausėdaitė, Vaida. Kintų pradinukai „suko makaules“ protų kovose : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Kintų filialo organizuotas Kintų pagrindinės mokyklos 3 ir 4 klasės 

moksleivių protų kovas „Pasuk makaulę“] // Šilutės naujienos, 2014, spalio 31, nr. 82, p. 8. 

 

Nausėdaitė, Vaida. Kintuose – tremtinių prisiminimų popietė : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Kintų filiale vykusią atminimo popietę, kurioje pristatyta paroda „Vilties ir tikėjimo 

keliu: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo dvidešimtpenkmetis. 1989-

2014“ bei pagerbti šios sąjungos Kintų seniūnijos tremtiniai]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, 

lapkričio 4, nr. 83, p. 12. 

 

Nausėdaitė, Vaida. Keliautojas A. Varnas pasiekė „pasaulio pabaigą“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Kintų filialo organizuotą susitikimą su kraštiečiu Andriumi Varnu, 

nukeliavusiu piligriminę kelionę „Jokūbo kelias“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, vasario 14, 

nr. 13, p. 7. 

 

Nausėdaitė, Vaida. Atminimo popietė „Su Lietuva širdy gyvename“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Kintų filiale vykusią atminimo popietę, kurioje pristatyta kilnojamoji 

fotodokumentikos paroda „Vilties ir tikėjimo keliu: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 

Šilutės filialo dvidešimtpenkmetis. 1989-2014“ bei pagerbti šios sąjungos Kintų seniūnijos 

tremtiniai]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, lapkričio 7, nr. 86, p. 15. 

 

Nausėdienė, Liuda. Kelionė po Europos Sąjungos šalis : [apie Europos Parlamento narės Vilijos 

Blinkevičiūtės organizuotą kelionę po Europos Sąjungos šalis, kurioje dalyvavo ir Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Liuda Nausėdienė]. – Iliustr. // Tarp knygų, 

2014, rugsėjis, nr. 9, p. 37. 

 

Nausėdienė, Liuda. Aštuntokas trečią knygą skyrė bendraamžiams nuotykiautojams : [apie Šilutės 

F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su jaunuoju rašytoju – M. Jankaus 

pagrindinės mokyklos aštuntoku Luku Arlausku]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014,  birželio 3, nr. 

41, p. 7. 

 

 



Norbutienė, Aldona. Kristijono Donelaičio „Metų“ ratą suko mėgėjų teatrai : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos surengtą renginį ‚Donelaitika: knyga, žodis, liturgija ir menas 

epochų kultūriniuose perskaitymuose“, į kurį suvažiavo mėgėjų teatro kolektyvai iš visų Lietuvos 

etnografinių regionų] . – Iliustr. // Tarp knygų, 2014,  rugsėjis, nr. 9, p. 40, 41. 

 

Norbutienė, Aldona. Šilutiškė kūrėja stengiasi pajausti visatos skambėjimą : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusią Rimantės Bučinskaitės kūrybos parodą ir renginį – 

diskusiją „Pajausti Visatos skambėjimą“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, gegužės 13, nr. 35, p. 

7. 

 

Norbutienė, Aldona. Visatos skambėjimas kūryboje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusią Rimantės Bučinskaitės kūrybos parodą ir renginį – diskusiją „Pajausti Visatos 

skambėjimą“]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, gegužės 16, nr. 38, p. 8. 

 

Nuvilnijo, nubangavo Šilutės miesto 503-iojo gimtadienio šventė : [apie Šilutės miesto 503-iojo 

gimtadienio šventę bei šia proga Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuotus renginius]. 

– Iliustr. // Pamarys, 2014, birželio 3, nr. 43, p. 1-2. 

 

Pagarbos ženklai Kristijonui Donelaičiui : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

inicijuotą renginių ciklą, skirtą K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti]. – Iliustr. // 

Šilokarčiama, 2014,  rugsėjo 16, nr. 70, p. 9. 

 

Pareigūnams – apdovanojimai, padėkos ir vardinės dovanos : [apie Angelų sargų - Policijos dienos 

minėjimo šventę bei Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos pareigūnams surengtą „Protų 

mūšį“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014,  spalio 7, nr. 75, p. 2. 

 

Pastebėtas ir įvertintas kasdienis darbas : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliografę – metodininkę Virginiją Veiverienę bei 

jai skirtą LR kultūros ministerijos premiją už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros 

mokslinius tyrinėjimus ir bei praktinę veiklą bibliotekoje]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, sausio 

14, nr. 4, p. 9-10. 

 

Pažintis su kvilingu Inkaklių bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Inkaklių 

filiale vykusį susitikimą su Virginija Rukšnaitiene, kurio metu buvo pristatyta autorės kvilingo 

darbų paroda „Ir pražydo visos gėlės...“ bei vyko edukacinė kvilingo pamokėlė]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2014, sausio 21, nr. 6, p. 8. 

 

Piročkinas, Arnoldas. Keli pamąstymai vieno žodyno proga : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos išleistą „Lietuvininkų tarmių žodyną“, kurį sudarė Žaneta Jokužytė, Loreta Liutkutė ir 

Virginija Veiverienė]. – Iliustr. // Mokslo Lietuva, 2014,  balandžio 3, nr. 7, p. 4,  9. 

 

 

 



Pleneras „DELTA. Stichijų išlikimas ir trauka“ : [apie Šilutės r. Minijos kaime Kūrybinio 

susivienijimo „Atviroji erdvė“ penktą kartą surengtą plenerą, kurio metu sukurtų darbų parodas 

tradiciškai planuojama eksponuoti ir Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose]. – 

Iliustr.  // Pamarys, 2014, liepos 29, nr. 58, p. 1, 4. 

 

Pokalbis apie kaimynus, kurių jau nebėra : [apie Žemaičių krašto etnokultūros centro muziejuje 

vykusį seminarą „Lietuvininkų ir žydų kultūros pėdsakai Žemaitijos pasienyje“, kuriame Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filialo bibliotekininkės pristatė lankstinuką 

„Žmonės, garsinę Žemaičių Naumiestį“]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, birželio 10, nr. 44, p. 9. 

 

Projekto „Pasitikėk savimi“ veikla Šilutėje pirmąjį pusmetį : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusius mokymus apie e. paslaugas, saugų elgesį internete bei savo privatumo 

saugojimą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, liepos 11, nr. 51, p. 3. 

 

Puidokienė, Daiva. Bikavėnuose – prisiminimų popietė : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Bikavėnų filiale vykusią skaitymo ir prisiminimų popietę, skirtą 105-osioms rašytojo 

Petro Cvirkos gimimo metinėms ir Knygnešių dienai paminėti]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014,  

kovo 21, nr. 22, p. 12. 

 

Pupšytė, Dalia. „Prūsiškosios elegijos“ pristatymas šilutiškiams : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje atidarytą Rusijos dailininkų sąjungos nario, tarptautinės vaizduojamojo meno 

asociacijos UNESCO nario Lev Sherstyanoy grafikos darbų parodą „Prūsiškoji elegija“]. – Iliustr. // 

Šilokarčiama, 2014, lapkričio 25, nr. 90, p. 9. 

 

Pupšytė, Dalia. Roko Flick romanuose – tik stiprios valios moterys : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusį Roko Flick istorinio romano „Emma, pastoriaus duktė“ pristatymą]. – 

Iliustr. // Pamarys, 2014, rugsėjo 26, nr. 74, p. 8. 

 

Putriuvienė, Laima. Šauniausio bibliotekininko šventė : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį tradicinį Geriausio Pamario krašto bibliotekininko pagerbimo renginį, kurio 

metu Degučių filialo bibliotekininkė Elena Dragūnienė tituluota Geriausia 2013 metų 

bibliotekininke]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, balandžio 29, nr. 33, p. 8. 

 

Putriuvienė, Laima. Bibliotekos vizija ir kasdienybė : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį apskritojo stalo pokalbį, kurio metu Šilutės rajono savivaldybės vadovams 

pristatyta šios bibliotekos veikla bei ateities vizija, ir pramoginį žinių turnyrą „Bičiulių kodas – 

biblioteka"]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, gegužės 2, nr. 34, p. 3, 6. 

 

Putriuvienė, Laima. Bibliotekininkei Virginijai Veiverienei – Kultūros ministerijos premija : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkę Virginiją Veiverienę bei jai įteiktą 

LR kultūros ministerijos premiją už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslinius 

tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose]. – Iliustr.  // Pamarys, 2014, sausio 3, nr. 1, p. 4. 

 



Putriuvienė, Laima. Suko Kristijono Donelaičio „Metų“ simbolinius ratus : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį teatro mėgėjų šventę „Dyvų dyvai“ pagal projektą 

„Donelaitika: knyga, žodis, liturgija ir menas epochų kultūriniuose perskaitymuose“]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2014, liepos 18, nr. 55, p. 8. 

 

Putriuvienė, Laima. Šilutėje „užauginta“ knygų eglė : [apie Lietuvos Respublikos Prezidentės 

Dalios Grybauskaitės paskelbtą akciją „Knygų Kalėdos“, šios akcijos metu Šilutės F. Bajoraičio 

viešajai bibliotekai padovanotas knygas bei bibliotekoje vykusį padėkos vakarą]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2014, gruodžio 9, nr. 95, p. 1-2. 

 

Putriuvienė, Laima. Mažieji genijai kviečia į lėlių spektaklį : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykdytą projektą - stovyklą „Mažieji genijai – menininkai“, kurį inicijavo bei 

organizavo Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėja Vita Gerulienė]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, liepos 

4, nr. 51, p. 3. 

 

Putriuvienė, Laima. Socialdemokratai vyrai pakvietė moteris į parodą : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Šilutės skyriaus organizuotą meno 

kūrinių parodos „Moterys, vynas, gėlės“ pristatymą]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, kovo 11, nr. 20, p. 

8. 

 

Putriuvienė, Laima. Į skaitytojų širdis beldžiasi „Motinų valanda“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusį poeto ir prozininko Audriaus Šikšniaus poezijos ir prozos knygos 

„Motinų valanda“ pristatymą bei susitikimą su autoriumi]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, kovo 14, nr. 

21, p. 4. 

 

Putriuvienė, Laima. „Tu negirdėjai“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos palėpėje 

vykusį vakarą su pedagoge, dainų autore ir atlikėja Žydre Adomaitiene]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, 

vasario 14, nr. 13, p. 8, 16. 

 

Putriuvienė, Laima. Iškilmingos „Lietuvininkų tarmių žodyno“ sutiktuvės : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkių Virginijos Veiverienės, Loretos Liutkutės ir 

Žanetos Jokužytės parengtą „Lietuvininkų tarmių žodyną“ ir jo pristatymo renginį]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2014, kovo 14, nr. 21, p. 5. 

 

Putriuvienė, Laima. „Tik rašydamas poetas tampa žmogumi...“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje surengtus rudens lygiadienio skaitymus, kurių metu šilutiškiai klausėsi 

eseisto, poeto Aido Marčėno kūrybos ir Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vyr. redaktoriaus 

literatūros kritiko Valentino Sventicko minčių] . – Iliustr. // Pamarys, 2014,  spalio 3, nr. 76, p. 6. 

 

Putriuvienė, Laima. Žuvies virimo čempionatas – 2014 : [apie Žuvies virimo čempionatą 2014, 

kuriame dalyvavo bei kartu su komanda „LI-LA-RU“ varžėsi ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė]. – Iliustr. // Pamarys, 2014,  rugsėjo 9, nr. 69, p. 2. 

 



Putriuvienė, Laima. Būrų gyvenimas net vasarą nebuvo labai spalvingas : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusį dailininko Šarūno Leonavičiaus iliustracijų Kristijono Donelaičio 

poemai „Metai“ parodą bei naujo Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklos „asteria“ leidinio K. 

Donelaičio „Metai“ pristatymą]. – Iliustr. // Pamarys, 2014,  rugsėjo 12, nr. 70, p. 8. 

 

Putriuvienė, Laima. Kultūros ministras sakė Šilutėje pamatęs tikrą biblioteką: [apie LR kultūros 

ministro Šarūno Biručio apsilankymą Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje bei susitikimą su 

bibliotekos bendruomene]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, vasario 21, nr. 15, p. 2, 8. 

 

Putriuvienė, Laima. Minčių ženklai, išsakyti žodžiais, nutapyti vaizdais : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Saugų filiale vykusį Violetos Astrauskienės knygos „Minčių ženklai“ 

pristatymą bei fotografijų ant drobės parodą]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, gruodžio 5, nr. 94, p. 8. 

 

Putriuvienė, Laima. Šilta advento meto paroda : [apie Šilutės F Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

vykusį menininkių Eglės Lipinskaitės ir Daivos Kostiuškienės jungtinės tapybos ant šilko parodos 

„Šilkas kaip kava“ atidarymą]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, gruodžio 19, nr. 98, p. 8. 

 

Rašytinis paminklas Macikuose kalėjusiems įvairių tautybių žmonėms : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje pristatytą Stasio Mėlinausko knygą „Macikai: sugrįžimas atminties takais“]. – 

Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, spalio 14, nr. 78, p. 9. 

 

Renginiai, skirti Saugesnio interneto savaitei : [apie Saugesnio interneto savaitės renginius, kurie 

vyks Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose] // Šilutės naujienos, 2014, vasario 

11, nr. 12, p. 3. 

 

Savukynaitė, Jolanta. Vaikai Lietuvos bibliotekose 2013 metais : [apie Lietuvos savivaldybių 

viešosiose bibliotekose, tame tarpe ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

skyriuje, organizuotus kultūrinius, edukacinius, informacinius ir kt. renginius vaikams, paaugliams 

ir jaunimui]. – Iliustr. // Tarp knygų, 2014, gruodis, nr. 12, p. 8-12. 

 

Septintosios Audriaus Šikšniaus knygelės sutiktuvės : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį poeto ir prozininko Audriaus Šikšniaus knygos „Motinų valanda“ pristatymą bei 

susitikimą su autoriumi]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, kovo 18, nr. 21, p. 9. 

 

Skutulas, Simonas. Apie dziudo klubo „Kumikata“ veiklą : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį susitikimą su dziudo klubo „Kumikata“ treneriu Rimvydu Lukošiu]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2014,  spalio 14, nr. 79, p. 4. 

 

Skutulas, Petras. Keletas priežasčių, kodėl jums verta nueiti į bibliotekoje esančią parodą: [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį skulptūrų parodos „Skulptoriai skaito Donelaitį“ 

atidarymą, kuriame dalyvavo skulptūrų autoriai Dalia Matulaitė bei Arvydas Ališanka]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2014, birželio 6, nr. 44, p. 8. 

 



Skutulas, Petras. Eidami į Šilutės miesto šventę nepamirškite kodo... : [apie vyksiančią Šilutės 

miesto 503-iojo gimtadienio šventę bei šia proga Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

organizuojamus renginius]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, gegužės 16, nr. 38, p. 1-2. 

 

Skvarbiausi „europrotai“ – Vydūno gimnazijoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

surengtą žaidimo „Europrotai“ pavasario sezono finalą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014,  kovo 

28, nr. 24, p. 8. 

 

Sodonis, Saulius. Trumpas, bet išsamus vadovėlis apie išnykusius kaimus ir gyvenimą : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje pristatytą Martyno Purvino knygą monografiją 

„Mažosios Lietuvos kaimų istorinė raida. I knyga“]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, liepos 1, nr. 49, 

p. 9. 

 

Sodonis, Saulius. Visuomenei pristatyta vertinga knyga, kurią sudaro 2,5 milijono ženklų : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį Martyno Purvino knygos „Mažosios Lietuvos 

kaimų istorinė raida“ I-osios dalies pristatymą, dalyvaujant autoriui bei architektei Marijai 

Purvinienei]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, balandžio 29, nr. 32, p. 9. 

 

Sodonis, Saulius. Gyvenvietė vėjo jėgainių apsuptyje : [apie Vilkyčių (Saugų sen., Šilutės r.) 

gyvenvietę, jos aplinką, mokyklą bei Šilutės F. Bajoraičio bibliotekos Vilkyčių filialo ir mokyklos 

biblioteką]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, birželio 17, nr. 46, p. 9. 

 

Sodonis, Saulius. Piešiniuose atgiję senieji metaliniai kryžiai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį dailininko Eugenijaus Šuldiakovo grafikos darbų parodos „Mažosios Lietuvos 

kaltiniai ir lietiniai kryžiai“ atidarymą]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, sausio 28, nr. 8, p. 7. 

 

Sodonis, Saulius. Ir ėmė žodynas savarankiškai „gyventi“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos bibliotekininkių Virginijos Veiverienės, Loretos Liutkutės ir Žanetos Jokužytės 

parengtą „Lietuvininkų tarmių žodyną“ ir jo pristatymo renginį]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, 

kovo 18, nr. 21, p. 9. 

 

Šilutėje – krašto paveldo liudijimas : [Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusią 

fotorefleksijų parodą „Mažosios Lietuvos laiko ženklai“, kurią pristatė žurnalistė ir fotomenininkė 

Lilija Valatkienė]. – Iliustr. // Lietuvos evangelikų kelias, 2014, spalis-lapkritis, nr. 10-11, p. 15. 

 

Šilutės bibliotekininkus pasveikino ministras pirmininkas : [apie ministro Algirdo Butkevičiaus 

sveikinimą, kurio sulaukė Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojai, surengę 

Tarptautinę mokslinę konferenciją „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiametėje 

Prūsijos visuomenėje“] // Šilutės naujienos, 2014, spalio 17, nr. 78, p. 3. 

 

Šilutės viešojoje bibliotekoje atidaryta LESTO paslaugų savitarnos vieta : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įrengtą LESTO paslaugų kompiuterizuotą savitarnos vietą] // 

Šilokarčiama, 2014, liepos 15, nr. 53, p. 2. 

 



Šilutiškiai dvi dienas mėgavosi Knygų mugės teikiamais malonumais : [apie Vilniuje vykusią 

tradicinę Vilniaus knygų mugę, kurioje dalyvavo ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

bibliotekininkai bei šioje mugėje Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėjos Vitos Gerulienės skaitytą 

ištrauką iš Kristijono Donelaičio poemos „Metai“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, kovo 4, nr. 

18, p. 6. 

 

Šilutiškiai dvi dienas mėgavosi Knygų mugės teikiamais malonumais: [apie Vilniuje vykusią 

tradicinę Vilniaus knygų mugę, kurioje dalyvavo ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

bibliotekininkai bei šioje mugėje Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėjos Vitos Gerulienės skaitytą 

ištrauką iš Kristijono Donelaičio poemos „Metai“] // Pamarys, 2014, vasario 28, nr. 17, p. 1. 

 

Šilutiškiai Nacionalinę bibliotekų savaitę palydėjo Seime : [apie 14-ąją Nacionalinę bibliotekų 

savaitę užbaigusią konferenciją, kurios metu padėkos raštu įvertinta Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Usėnų filialo bibliotekininkė Onutė Miliauskienė už kūrybingą, aktyvią bei 

profesionalią veiklą įgyvendinant skaitymo skatinimo iniciatyvas]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2014, gegužės 7, nr. 33, p. 7. 

 

Šilutiškiai skaitė ir klausė Donelaičio : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį 

Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ pirmosios dalies „Pavasario linksmybės“ visuotinį 

skaitymą]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, balandžio 29, nr. 32, p. 9. 

 

Šventiniame žinių turnyre – pagarba policijos pareigūnams ir jauniesiems šauliams : [apie Angelų 

sargų arba Policijos dienos minėjimo išvakarėse Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos surengtą 

žinių turnyrą „Gink, saugok, padėk, bet išlik...2“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014,  spalio 3, nr. 

74, p. 4, 11. 

 

Toleikienė, Kristina. Tarmiškai apie šišioniškių gyvenimą krašte gainiojamą vėjų ir semiamą 

vandens : [apie Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) pristatytą Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos išleistą „Lietuvininkų tarmės žodyną“]. – Iliustr. // Šilokarčiama, 2014, gegužės 13, nr. 

36, p. 9. 

 

Užpelkienė, Dalia. Šilutės bibliotekos partneriais tapo Bialystoko ir Vroclavo universitetai : [apie 

Bialystoko ir Vroclavo universitetų dėstytojų ir bibliotekininkų delegaciją, Mokslo ir žinių dieną 

apsilankiusią Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014,  

rugsėjo 5, nr. 66, p. 6. 

 

Užpelkienė, Dalia. Bibliotekininkai Punske pasakojo apie K. Donelaitį : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos darbuotojų kelionę į Lenkiją pas Punsko knygininkus, kurios tikslas – 

Kristijono Donelaičio 300 metų jubiliejinė renginių programa „K. Donelaitis: epochos ir dabarties 

laiko sąskambiai“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, lapkričio 25, nr. 89, p. 6. 

 

 

 



Užpelkienė, Dalia. Karaliaučiuje skambėjo „Metų“ ištraukos ir lietuviškos dainos : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistų apsilankymą Kaliningrado (Rusija) A. Gaidaro vaikų 

bibliotekoje, vykdant projektą „Donelaitika: knyga, žodis, konfesija ir menas epochų kultūriniuose 

perskaitymuose“]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, spalio 31, nr. 84, p. 6. 

 

Užpelkienė, Dalia. Tarptautinė konferencija „Baltijos valstybių knyga ir jos iškilūs veikėjai“ : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusią tarptautinę konferenciją „Baltijos valstybių 

knyga ir jos iškilūs veikėjai“, įgyvendinant projektą „Donelaitika: knyga, žodis, konfesija ir menas 

epochų kultūriniuose perskaitymuose“]. – Iliustr. // Tarp knygų, 2014, gruodis, nr. 12, p. 30-31. 

 

Užpelkienė, Dalia. Karaliaučiuje skambėjo „Metų“ tekstai ir „Muzikinės paletės“ lietuviškos dainos 

: [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistų apsilankymą Kaliningrado A. Gaidaro 

vaikų bibliotekoje, vykdant projektą „Donelaitika: knyga, žodis, konfesija ir menas epochų 

kultūriniuose perskaitymuose“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, spalio 31, nr. 82, p. 6. 

 

Vaitkevičienė, Drąsutė ; Verbickienė, Violeta. Grabupių pradinukai pažino biblioteką : [apie Šilutės 

Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyriaus mokinių pažintinį apsilankymą Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, gegužės 9, nr. 34, p. 8. 

 

Vasiliauskytė, Dalia. Bibliotekoje moksleiviai kūrė knygos ženklą – ekslibrisą : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį kūrybinį „Grafikos kūrimo stovyklos – studijos“ 

užsiėmimą, kurio metu Šilutės r. vaikų meno mokyklos Dailės skyriaus mokytojas Andrius 

Sirtautas mokė kurti ekslibrisus]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, rugsėjo 26, nr. 74, p. 4. 

 

Vasiliauskaitė, Dalia. Bibliotekoje moksleiviai kūrė knygos ženklus : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusį kūrybinį „Grafikos kūrimo stovyklos – studijos“ užsiėmimą, kurio 

metu Šilutės r. vaikų meno mokyklos Dailės skyriaus mokytojas Andrius Sirtautas mokė kurti 

ekslibrisus]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, rugsėjo 26, nr. 74, p. 4. 

 

Vasiliauskytė, Dalia. Donelaičio metai išlydėti įspūdingu renginiu : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusį projekto „Donelaitika: knyga, žodis, liturgija ir menas epochų 

kultūriniuose perskaitymuose“ baigiamąjį renginį „DO-NE-LAI-TIS! Klausykit, skamba kaip 

varpas…“]. – Iliustr. // Tarp knygų, 2014, gruodis, nr. 12, p. 31. 

 

Vasiliauskytė, Dalia. Trečiasis „Europrotų turnyras užminė mįslę : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusio „Europrotų“ turnyro rezultatus] // Šilutės naujienos, 2014, lapkričio 

21, nr. 88, p. 7. 

 

Vasiliauskytė, Dalia ; Liutkutė, Loreta. Bibliotekininkų diena sostinėje: žinios ir džiugios naujienos 

: [apie IX Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavimą, kuriame dalyvavo ir Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos bei jos filialų bibliotekininkai]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, vasario 11, 

nr. 12, p. 3. 

 



Veiverienė, Virginija. Biblioteka kviečia Baltijos kelią įamžinti skaitmeniniame archyve 

„Europeana 1989“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos dalyvavimą projekte 

„Europeana 1989“, skaitmeniniame archyve įamžinant „Baltijos kelią“]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2014, birželio 10, nr. 43, p. 3, 5. 

 

Veiverienė, Virginija. Kuršių marių vėtrungė – pasaulio dailininkų darbuose : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos 2014 metais vykdytą tarptautinį ekslibrisų konkursą „Kuršių marių 

vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ bei šio konkurso laureatus]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, 

sausio 9, nr. 2, p. 8. 

 

Veiverienė, Virginija. Rašytoja Aldona Gustas: „Meilė yra širdies žodis“ : [apie rašytojos, 

dailininkės Aldonos Gustas knygą „Dviese apie meilę“, kurią autorė padovanojo ir Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygų muziejui]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, lapkričio 25, 

nr. 89, p. 6. 

 

Veiverienė, Virginija. Bibliotekai – vertinga kraštietės dovana : [apie dailininkės, poetės išeivės 

Aldonos Gustas poezijos ir iliustracijų knygą „Wurfelworter“, kurią menininkė atsiuntė ir Šilutės F. 

Bajoraičio viešajai bibliotekai] // Šilutės naujienos, 2014, sausio 10, nr. 3, p. 3. 

 

Veiverienė, Virginija. Biblioteka kviečia Baltijos kelią įamžinti skaitmeniniame archyve 

„Europeana 1989“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos dalyvavimą projekte 

„Europeana 1989“, skaitmeniniame archyve įamžinant „Baltijos kelią“] // Pamarys, 2014, birželio 

6, nr. 44, p. 6. 

 

Veiverienė, Virginija. Bibliotekoje – A. Vaičiulaičio „Laiškai“ : [apie dr. Ilonos Čiužauskaitės 

Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai dovanotą Antano Vaičiulaičio „Laiškų“ rinktinę] // Šilutės 

naujienos, 2014,  balandžio 18, nr. 30, p. 11. 

 

Vilkas, Vaidotas. Prasidėjo dešimtasis pajamų deklaravimo laikotarpis : [apie Klaipėdos apskrities 

valstybinės mokesčių inspekcijos Šilutės poskyryje surengtą spaudos konferenciją, kurios metu 

buvo paminėta ir Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, kaip viena iš viešojo interneto prieigos 

vietų, kur galima elektroniniu būdu pateikti gyventojų pajamų deklaracijas]. – Iliustr. // Pamarys, 

2014,  kovo 21, nr. 23, p. 1, 16. 

 

Vilkas, Vaidotas. Mažas paukštelis apie didelę grėsmę gieda: [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusią mokslininkų, gamtosaugininkų bei visuomenės atstovų diskusiją apie 

biologinių rūšių įvairovę ir meldinės nendrinukės išsaugojimą]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, sausio 7, 

nr. 2, p. 2. 

 

V. Gerulienė – „Metų“ skaitymų dalyvė : [apie tarptautinės Vilniaus knygų mugės metu vyksiantį 

Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms skirtą renginį, kuriame bus skaitoma poema 

„Metai“, o viena iš skaitovų bus Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo 

skyriaus vedėja Vita Gerulienė]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2014, vasario 14, nr. 13, p. 3. 

 



Vita Gerulienė – „Metų“ skaitymų dalyvė : [apie tarptautinės Vilniaus knygų mugės metu vyksiantį 

Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms skirtą renginį, kuriame bus skaitoma poema 

„Metai“, o viena iš skaitovų bus Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo 

skyriaus vedėja Vita Gerulienė]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, vasario 14, nr. 13, p. 4. 

 

Zakaraitė, Ingrida. Mažosios Lietuvos kryžiai – senosios kalvystės atspindžiai : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje atidarytą Eugenijaus Šuldiakovo grafikos darbų parodą „Mažosios 

Lietuvos kaltiniai ir lietiniai kryžiai“]. – Iliustr. // Pamarys, 2014, sausio 24, nr. 7, p. 8. 

 

Zakaraitė, Ingrida. Mažosios Lietuvos laiko ženklai – L. Valatkienės kūryboje : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusią edukacinę programą „Mažoji Lietuva davė mums kalbą, 
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