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Norbutienė, Aldona. Knygos apie Abraomą Kulvietį pristatymas : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įvykusį kraštietės rašytojos Editos Barauskienės knygos „Amžinasis keleivis 

Abraomas iš Kulvos“ pristatymą] // Tarp knygų, 2010, liepa–rugpjūtis, nr. 7–8, p. 35. 

Norbutienė, Aldona. Menininkė išsilieja poezijoje, tapyboje ir milimetrinėse miniatiūrose : [apie 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą kraštietės menininkės Giedrės 

Bulotaitės-Jurkūnienės kūrybos vakarą „Skambėjimai“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2010, spalio 

18, nr. 77, p. 5. 

Norbutienė, Aldona. Knyga – geriausias paminklas žmogui : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įvykusį kraštiečio, leidyklos „Kalendorius“ direktoriaus A. Noruševičiaus 

sudarytos knygos „Mokytojas Algirdas“ pristatymą] // Tarp knygų, 2010, lapkritis, nr. 11, p. 34. 

Norbutienė, Aldona. Kalėdinėje mozaikoje – karpiniai, eilės, sakralinė muzika : [apie Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį vakarą, pavadintą „Kalėdinė mozaika“, kuriame 

buvo pristatyta šilutiškių tautodailininkių R. Emigrat-Čiuželienės, T. Lorenčienės, ir S. Mikutienės 

karpinių paroda]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, gruodžio 28, nr. 101, p. 8. 



Nuo veidų – prie miražų : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje pristatytą V. 

Karaciejaus fotografijų ciklą „Būties miražai“]. – Iliustr. // Klaipėda, 2010, balandžio 28, priedas 

„Durys“, p. 9. 

Pancerovas, Dovydas. Seimo pirmininkės vizitas baigėsi netikėtu pokalbiu centrinėje Šilutės miesto 

gatvėje : [apie Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės apsilankymą Pagėgių bei Tauragės rajonų 

savivaldybėse ir Šilutėje, kur susitikimas su Seimo pirmininke įvyko Fridricho Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2010, balandžio 27, nr. 31, p. 1–3.    

Pareiga – saugoti ir ginti žmones : [apie Šilutėje paminėtą Angelų sargų dieną bei Šilutės rajono 

policijos komisariato pareigūnams įvairių institucijų bei įstaigų atstovų išsakytus sveikinimus, tarp 

kurių ir Fridricho Bajoraičo viešosios bibliotekos darbuotojų sveikinimai]. – Iliustr. // Pamarys, 

2010, spalio 8, nr. 78, p. 4. 

Parodos : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filiale 

eksponuotą meno darbų parodą „Kūrybinių minčių virpesiai“] // Pamarys, 2010, vasario 23, nr. 14, 

p. 2. 

Petrošiūtė, Milda. Senųjų amatų mokėsi apie 100 moksleivių : [apie Bikavėnų senųjų kaimo 

tradicijų centro surengtą senųjų amatų stovyklą bei stovyklos metu eksponuotas meno dirbinių 

parodas, kurias vėliau buvo galima pamatyti ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Vainuto filiale]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2010, birželio 14, nr. 43, p. 7.  

Pirmoji kelionė į knygų šalį : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Švėkšnos 

filiale surengtą popietę, kurioje apsilankė Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos pirmokai]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2010, rugsėjo 13, nr. 67, p. 8.  

Pupšytė, Dalia. Bibliotekoje – edukacinė pamoka jaunimui : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įvykusią istorijos pamoką, skirtą Lietuvos sovietinės okupacijos ir aneksijos 

70-mečiui paminėti]. – Iliustr. // Savivaldybių žinios, 2010, birželio 17, nr. 21, p. 5. 

Pupšytė, Dalia. Bibliotekoje – edukacinė pamoka jaunimui : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įvykusią istorijos pamoką, skirtą Lietuvos sovietinės okupacijos ir aneksijos 

70-mečiui paminėti]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2010, birželio 21, nr. 45, p. 5. 

Putriuvienė, Laima. Gyvenimas su knyga – gražesnis ir turtingesnis : [apie Šilutės rajono 

savivaldybės Švietimo skyriaus ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos surengtą 

skaitymo skatinimo konkursą „Gyvenu su knyga“]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, sausio 29, nr. 8, p. 8. 

Putriuvienė, Laima. Apie Juozo Kinderio poezijos šviesą : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Rusnės filiale surengtą poeto Juozo Kinderio (1930–2005) knygos „Už metų 

kalno“ pristatymą]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, sausio 29, nr. 8, p. 6. 

Putriuvienė, Laima. Projektas „Bibliotekos pažangai“ neaplenkė ir Pašyšių : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale įvykusį projekto „Bibliotekos pažangai“ pristatymą]. 

– Iliustr. // Pamarys, 2010, vasario 2, nr. 9, p. 12. 



Putriuvienė, Laima. Prie gyvenimo vingių šulinio : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje įvykusį šilutiškės medikės ir politikės Reginos Jaunienės-Kulpienės ir verslininko Ado 

Nausėdos autorinės kūrybos vakarą]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, vasario 23, nr. 14, p. 8.  

Putriuvienė, Laima. Įsimylėjęs savo žemę : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

įvykusį dailininko Lino Julijono Jankaus tapybos ir fotografijų parodos pristatymą „Visuomet tikėta 

šviesa...“]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, vasario 23, nr. 14, p. 8. 

Putriuvienė, Laima. Lietuvos Nepriklausomybės 20-metį šventė visi : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filiale surengtą dokumentų parodą, skirtą 

Lietuvos Nepriklausomybės 20-mečiui] // Pamarys, 2010, kovo 16, nr. 20, p. 8. 

Putriuvienė, Laima. Lietuvos nepriklausomybės 20-asis pavasaris : [apie Lietuvos 

Nepriklausomybės 20-mečiui skirtus renginius Šilutės rajone bei padėkos raštais apdovanotus 

rajono įmonių, įstaigų, organizacijų ir seniūnijų vadovus, tarp kurių ir Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos direktorė]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, kovo 16, nr. 20, p. 1–2.  

Putriuvienė, Laima. Skaitytojai pasitinka „Afganistano karius“ : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įvykusį žurnalisto M. Milinio knygos „Afganistano kariai“ pristatymą]. – 

Iliustr. // Pamarys, 2010, balandžio 9, nr. 27, p. 6.  

Putriuvienė, Laima. Šilutiškai „darė“ – tvarkė miestą : [apie šilutiškių dalyvavimą kasmetinėje 

gamtos švarinimo akcijoje „Darom 2010“, prie kurios prisijungė ir Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos darbuotojai]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, balandžio 20, nr. 30, p. 1–7.  

Putriuvienė, Laima. Geriausia Pamario krašte : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje įvykusią 2009-ųjų metų geriausios Pamario krašto bibliotekininkės pagerbimo šventę]. 

– Iliustr. // Pamarys, 2010, gegužės 7, nr. 35, p. 5 

Putriuvienė, Laima. Gimnazistai – apie Hugo Šojų : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje įvykusį renginį, kurio metu Hugo Šojaus asmenybę pristatė Šilutės pradinės bei kitų 

mokyklų moksleiviai, mokytojai ir folkloro ansamblis „Ramytė“]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, 

gegužės 7, nr. 35, p. 8. 

Putriuvienė, Laima. Turtingi gerumu, dovanotu kitiems : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įvykusį renginį „Mes turtingi gerumu, dovanotu kitiems...“, skirtą Europos 

dienai paminėti]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, gegužės 14, nr. 37, p. 8. 

Putriuvienė, Laima. Atgimimo istorija internete : [apie projekto „Bibliotekos pažangai“ inicijuotą 

akciją „Atgimimo istorija internete“, į kurią įsitraukė ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos filialų bibliotekininkės] // Pamarys, 2010, gegužės 21, nr. 39, p. 16. 

Putriuvienė, Laima. Rami 499 metų miesto sukaktis su žvilgsniu į Šilutės 500-metį : [apie Šilutės 

rajono savivaldybėje įvykusią konferenciją, kurios metu pasidalinta mintimis bei susipažinta su 

Šilutės miesto 500 metų jubiliejui planuojamais darbais. Taip pat apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos numatomą veiklą, skirtą miesto sukakčiai]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, 

gegužės 28, nr. 41, p. 1–2. 



Putriuvienė, Laima. 499-asis Šilutės gimtadienis su paukščiais ir ambasadoriais : [apie 499-ojo 

Šilutės miesto gimtadienio šventę, ta proga organizuotus renginius, tarp kurių minimi ir Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos renginiai]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, birželio 1, nr. 42, p. 1–2, 11. 

Putriuvienė, Laima. Kraštietis alpinistas – apie nugalėtas viršukalnes : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį susitikimą su kraštiečiu alpinistu S. Venskumi]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2010, birželio 1, nr. 42, p. 3. 

Putriuvienė, Laima. Fridricho Bajoraičio pėdomis : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos darbuotojų ir Šilutės pirmosios gimnazijos moksleivių išvyką į Paleičių kaimą, kurios 

metu buvo fiksuojama ir renkama medžiaga apie F. Bajoraitį]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, birželio 

8, nr. 44, p. 2. 

Putriuvienė, Laima. Šiaurės Sacharoje arba Kuršių nerijoje : [apie Šilutės rajono savivaldybės 

Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį kraštiečio Roko Flick knygos „Šiaurės Sachara“ 

pristatymą]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, birželio 26, nr. 49, p. 1. 

Putriuvienė, Laima. Grojo, šoko, pasakojo, sportavo : [apie Šilutės rajono savivaldybės Gardamo 

seniūnijoje surengtą tradicinę šventę „Suskambėkim, sugužėkim“, kurios metu Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filiale veikė gardamiškio J. Kaktos fotografijų paroda, 

buvo pasakojama apie fotografijos atsiradimą ir pirmąsias fotonuotraukas]. – Iliustr. // Pamarys, 

2010, liepos 2, p. 2–8. 

Putriuvienė, Laima. Valstybės dieną Juodžiuose ir Šilutėje : [apie Šilutės mieste bei rajone 

įvykusius renginius, skirtus Valstybės dienai, tarp kurių ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos organizuoti renginiai]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, liepos 9, nr. 52, p. 2–5. 

Putriuvienė, Laima. Penkiems šilutiškiams – valstybiniai apdovanojimai : [apie Valstybės dienos 

proga Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanotus 5 Pamario krašto 

žmones, tarp kurių ir Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

direktorė D. Užpelkienė, kuriai įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2010, liepos 9, nr. 52, p. 1. 

Putriuvienė, Laima. Išskirtinis miesto bruožas – žaluma : [apie Šilutės miesto estetinį vaizdą bei 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos pastato aplinką, jos puošybos elementus]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2010, rugpjūčio 13, nr. 62, p. 2. 

Putriuvienė, Laima. Mokytojui Algirdui skirta knyga : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje įvykusį kraštiečio, leidyklos „Kalendorius“ direktoriaus A. Noruševičiaus sudarytos 

knygos „Mokytojas Algirdas“ pristatymą]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, rugpjūčio 24, nr. 65, p. 1–2. 

Putriuvienė, Laima. Dvi dienas rimtai ir linksmai apie knygas : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje surengtą tarptautinę vaikų knygos mugę „Mes iš Baltijos valstybių 2010“]. – 

Iliustr. // Pamarys, 2010, rugsėjo 3, nr. 68, p. 2–6.  

Putriuvienė, Laima. Karalienė Gustė : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

surengtą tarptautinę vaikų knygos mugę „Mes iš Baltijos valstybių 2010“ bei tarptautinės vaikų 



knygos mugės karaliene išrinktą Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos moksleivę Gustę 

Skirmantaitę]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, rugsėjo 10, nr. 70, p. 8. 

Putriuvienė, Laima. Gimnazistę sužavėjo tekančios saulės šalis : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įvykusį susitikimą su Šilutės pirmosios gimnazijos moksleive Kornelija 

Čepyte, kuri susirinkusiuosius supažindino su tekančios saulės šalimi – Japonija]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2010, rugsėjo 24, nr. 74, p. 8. 

Putriuvienė, Laima. Fridricho Bajoraičio pėdomis : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos atstovų ir Šilutės pirmosios gimnazijos gimnazistų ekspediciją į Paleičių kaimą, kur 

rinkta ir fiksuota medžiaga apie poetą ir kultūros veikėją Fridrichą Bajoraitį]. – Iliustr. // Tarp 

knygų, 2010, rugsėjis, nr. 9, p. 33.  

Putriuvienė, Laima. Ar buvot šventėje, kur žuviene visus vaišino? : [apie Šilutės miesto uoste 

įvykusį žuvienės virimo čempionatą, kuriame apsilankė ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos direktorė D. Užpelkienė]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, spalio 5, nr. 77, p. 1–2.  

Putriuvienė, Laima. Diena, kai durys atviros visiems : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje įvykusią bibliotekos gimtadienio šventę „Durys, atviros visiems”]. – Iliustr. // Pamarys, 

2010, spalio 19, nr. 81, p. 2. 

Putriuvienė, Laima. 65-os sukakties proga – 65 obuoliai : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įvykusią bibliotekos gimtadienio šventę „Durys, atviros visiems”]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2010, spalio 22, nr. 82, p. 5. 

Putriuvienė, Laima. Reprezentacinis Šilutės kalendorius – „džiazovas“ : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje pristatytą miesto 500 metų jubiliejui skirtą sieninį metų kalendorių 

„Šilutė 500“]. – Iliustr. // Pamarys, 2010, gruodžio 10, nr. 96, p. 1–3. 

Pužaitė, Simona. „Darom 2010“ dalyviams Šilutėje pritrūko šiukšlių : [apie šilutiškių dalyvavimą 

kasmetinėje gamtos švarinimo akcijoje „Darom 2010“, prie kurios prisijungė ir Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojai]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2010, balandžio 22, nr. 

28, p. 2. 

Pužaitė, Simona. Juknaičiuose – velnių grimasos : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Juknaičių filiale surengtą liaudies menininko S. Meškausko darbų parodą]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2010, balandžio 22, nr. 28, p. 6. 

Pužaitė, Simona. Šilutės rajonas bendradarbiaus su Lietuvos mokslų akademija : [apie Šilutės 

rajono savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, kurią 

pasirašant dalyvavo ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė D. Užpelkienė]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2010, birželio 3, nr. 40, p. 5. 

Pužaitė, Simona. Žinią apie Šilutės jubiliejų išskraidino balti balandžiai : [apie Šilutės miesto 499-

ąją gimtadienio šventę, numatomą veiklą Šilutės miesto 500 metų jubiliejui bei septyniolika 

ambasadorių, skleisiančių pasauliui apie miesto jubiliejų, tarp kurių ir Fridricho Bajoraičio 



viešosios bibliotekos direktorė D. Užpelkienė]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2010, birželio 3, nr. 

40, p. 1–3. 

Pužaitė, Simona. Joninių savaitgalį juknaitiškiai šaudė, slidinėjo ir prisijaukino ugnį : [apie Šilutės 

rajono savivaldybės Juknaičių seniūnijoje surengtą Joninių šventę „Visada jauni“, kurią vedė Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Juknaičių filialo bibliotekininkė Dileta Daujotienė]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2010, liepos 1, nr. 47, p. 9. 

Pužaitė, Simona. Šilutiškiams – Riterio ir Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiai : [apie Valstybės dienos 

proga Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanotus 5 Pamario krašto 

žmones, tarp kurių ir Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

direktorė D. Užpelkienė, kuriai įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2010, liepos 8, nr. 48, p. 2. 

Pužaitė, Simona. Šilutiškės kaligrafiški štrichai apie Tekančios saulės šalį [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį susitikimą su Šilutės pirmosios gimnazijos moksleive 

Kornelija Čepyte, kuri susirinkusiuosius supažindino su tekančios saulės šalimi – Japonija]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2010, rugsėjo 27, nr. 71, p. 8. 

Pužaitė, Simona. Svarbiausi 2010 metų Šilutės rajono įvykiai : [apie svarbiausius, daugiausia 

visuomenės dėmesio sulaukusius 2010 metų Pamario krašto įvykius, tarp kurių minimas ir Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės Dalios Užpelkienės gautas apdovanojimas – ordino „Už 

nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius, įteiktas Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios 

Grybauskaitės]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2010, gruodžio 30, nr. 96, p. 1–8. 

Regintys žmonės pažino nereginčiųjų pasaulį : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje įvykusią popietę „Uždekim šviesą širdyse“, skirtą Pasaulinei baltosios lazdelės dienai]. 

– Iliustr. // Šilutės naujienos, 2010, spalio 21, nr. 78, p. 8. 

Saugiškiai puoselėja viltį apie dviračių taką iki Vilkyčių : [apie Šilutės rajono savivaldybės 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės D. Užpelkienės bei kitų rajono įstaigų atstovų 

apsilankymą Saugų seniūnijoje ir pateiktas ataskaitas] // Šilokarčema, 2010, birželio 29, nr. 48, p. 2.  
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priešmokyklinės grupės ugdytinių pažintį su Šilutės Fridricho Bajoraičio Saugų filialo biblioteka]. – 

Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, spalio 10 [žiūrėta 2010 spalio 13 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Astrauskienė, Violeta. Svečiuose – Gruzijos bibliotekos vadovė [interaktyvus] : [apie Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Saugų filiale apsilankiusią Gruzijos Chašurio miesto 

bibliotekos vadovę Dianą Gelašvili bei Lietuvos ambasados Gruzijoje darbuotojus]. – Iliustr. // 

Šilutės žinios, 2010, gruodžio 3 [žiūrėta 2010 gruodžio 8 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Balčytienė, Jurgita. Pamario mokykla plečia ugdymo geografiją [interaktyvus] : [apie Šilutės rajono 

savivaldybės Pamario pagrindinės mokyklos bendradarbiavimą su Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešąja biblioteka bei kitomis kultūros institucijomis]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, lapkričio 10 

[žiūrėta 2010 lapkričio 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Balčytienė, Jurgita. Pamario mokykla plečia ugdymo geografiją [interaktyvus] : [apie Šilutės rajono 

savivaldybės Pamario pagrindinės mokyklos bendradarbiavimą su Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešąja biblioteka bei kitomis kultūros institucijomis]. – Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, lapkričio 

10 [žiūrėta 2010 lapkričio 11 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.silutesetazinios.lt>. 

Bibliotekininkai plečia interaktyvias paslaugas vartotojams [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos sėkmingai įgyvendinamą tarptautinį projektą „Bibliotekos 

pažangai“]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, sausio 6 [žiūrėta 2010 sausio 7 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Bibliotekininkų projektams – 19 tūkstančių litų [interaktyvus] : [apie tris Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos projektus, kuriems gautas finansavimas iš Lietuvos Respublikos 

Kultūros rėmimo fondo bei Šilutės rajono savivaldybės]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, kovo 10 

[žiūrėta 2010 kovo 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Bibliotekoje pradėtos interneto vartotojų individualios konsultacijos [interaktyvus] : [apie Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistų darbo internete klausimais teikiamas 

konsultacijas bibliotekos filialų lankytojams]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, kovo 19 [žiūrėta 2010 

kovo 25 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Bibliotekininkai apie savo veiklą [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos interneto svetainės skyrelyje „Bibliotekos veikla“ skelbiamą informaciją, skirtą 

bibliotekos paslaugų vartotojams]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, kovo 19 [žiūrėta 2010 kovo 25 

d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Butkutė, Laima. Bibliotekos aprūpinamos kompiuterine įranga [interaktyvus] : [apie Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filiale įvykusį projekto „Bibliotekos pažangai“ 
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pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, sausio 24 [žiūrėta 2010 sausio 24 d.]. Prieiga per 

internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Butkutė, Laima. „Gandrinės“ – Gardamo filiale [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Gardamo filiale įvykusią popietę, skirtą Gandro dienai paminėti]. – Iliustr. // 

Šilutės žinios, 2010, kovo 28 [žiūrėta 2010 balandžio 20 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Dainos veteranai sulaukė deramo įvertinimo [interaktyvus] : [apie 2010 m. „Sidabrinės nendrės“ 

premijos laimėtoją – mišrų chorą „Pamario aidas“ bei laureatus, tarp kurių ir Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešoji biblioteka].– Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, vasario 17 [žiūrėta 2010 birželio 

30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.silutesetazinios.lt>. 

D. Užpelkienei – ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ [interaktyvus] : [apie Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo proga Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorei D. 

Užpelkienei Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės įteiktą apdovanojimą – ordiną „Už 

nuopelnus Lietuvai“]. – Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, gegužės 29 [žiūrėta 2010 birželio 30 d.]. 

Prieiga per internetą: <http://www.silutesetazinios.lt>. 

Degutienė, Virginija. Bibliotekos pažanga – Miesto filiale [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Miesto filiale įvykusį projekto „Bibliotekos pažangai“ pristatymą]. 

– Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, vasario 2 [žiūrėta 2010 vasario 23 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Degutienė, Virginija. Keliaujančio lagamino lobiai [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Miesto filiale pristatytą Nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos vykdomą skaitymo skatinimo projektą „Keliaujantis lagaminas“, kurio dėka jauniesiems 

bibliotekos lankytojams suteikta galimybė susipažinti su naujausiomis knygomis]. – Iliustr. // 

Šilutės žinios, 2010, balandžio 1 [žiūrėta 2010 balandžio 20 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Esketaitė, Jolita. Metų išlydėtuvės bibliotekoje su literatūros klasika ir tautine daina [interaktyvus] : 

[apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį Lietuvos vardo paminėjimo 

jubiliejinių metų palydėtuvių vakarą „Lietuva tarp praeities ir dabarties: dialogai meno kalba“]. – 

Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, sausio 5 [žiūrėta 2010 sausio 7 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Esketaitė, Jolita. Kraštiečio dailininko paroda bibliotekoje [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį susitikimą su kraštiečiu dailininku Linu Julijonu Jankumi]. 

– Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, vasario 20 [žiūrėta 2010 vasario 23 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Europos diena Šilutėje [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Vasaros kiemelyje įvykusią Europos dienai skirtą popietę „Mes turtingi gerumu, dovanotu 

kitiems“]. – Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, gegužės 10 [žiūrėta 2010 birželio 30 d.]. Prieiga per 

internetą: <http://www.silutesetazinios.lt>. 
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F. Bajoraičio viešoji biblioteka atšventė 65 metų jubiliejų [interaktyvus] : [apie Šilutės rajono 

savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 65 metų jubiliejaus proga Šilutės 

evangelikų liuteronų bažnyčioje įvykusį koncertą „Giesmė ir žodis Tavo šlovei“]. – Iliustr. // Šilutės 

žinios, 2010, spalio 18 [žiūrėta 2010 spalio 19 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Gerulienė, Vita. Biblioteka atvira visiems [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus Interneto  skaitykloje vykusius mokymus  

„Dokumentų paieška ir jų užsakymas elektroniniame kataloge“]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, 

vasario 4 [žiūrėta 2010 vasario 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Gerulienė, Vita. Keliaujančio knygų lagamino kelionė po rajono bibliotekas [interaktyvus] : [apie 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos vykdytą akciją, kurios metu atokiausių kaimų 

mažieji skaitytojai galėjo susipažinti su 2007–2008 m. išleistomis knygomis]. – Iliustr. // Šilutės 

žinios, 2010, vasario 8 [žiūrėta 2010 vasario 23 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Gerulienė, Vita. Malonios staigmenos viešajai bibliotekai [interaktyvus] : [apie gydytojos, poetės iš 

Kauno Dalios Milukaitės - Buragienės apsilankymą Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje, kurio metu viešnia bibliotekai padovanojo savo išleistų poezijos knygų]. – Iliustr. // 

Šilutės žinios, 2010, kovo 19 [žiūrėta 2010 kovo 25 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Gerulienė, Vita. Viešojoje bibliotekoje vyko „Voro vestuvės“ [interaktyvus] : [apie Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį teatralizuotą Justino Marcinkevičiaus poemėlės 

„Voro vestuvės“ pristatymą, skirtą mažiesiems bibliotekos lankytojams]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 

2010, kovo 31 [žiūrėta 2010 balandžio 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Gerulienė, Vita. Vaikų knygos dienai paminėti – „Burbulyno“ linksmybės: [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį renginį, skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai]. – Iliustr. 

// Šilutės žinios, 2010, balandžio 6 [žiūrėta 2010 balandžio 7 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Gerulienė, Vita. Meilė žirgams perteikta piešiniuose [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje eksponuotą Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro 

moksleivės Bertos Stonytės tapybos darbų parodą]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, balandžio 9 

[žiūrėta 2010 balandžio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Gerulienė, Vita. Rimtai, linksmai ir prasmingai apie animaciją [interaktyvus] : [apie Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusią edukacinę kino, animacijos ir fotografijos 

pamoką, kurioje dalyvavo Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro mėgėjiško kino studijos „Febas“ 

vadovas V. Ramanauskas ir studijos vedėjai]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, gegužės 28 [žiūrėta 

2010 gegužės 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Gerulienė, Vita. Moksleivių meninės kūrybos festivalis [interaktyvus] : [apie Varėnos rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos organizuotą antrąjį moksleivių meninės kūrybos festivalį 

„Susitikimas ežio dvare“, kuriame dalyvavo ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 
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skaitytojos V. Jokužytė ir A. Girulytė, patekusios tarp devyniolikos geriausiųjų]. – Iliustr. // Šilutės 

žinios, 2010, rugpjūčio 17 [žiūrėta 2010 rugpjūčio 18 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Gerulienė, Vita ; Jablonskienė, Sandra. Bibliotekininkų viešnagė Briuselyje ir Amsterdame 

[interaktyvus] : [apie Lietuvos bibliotekininkų, tarp jų ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos atstovų studijinę kelionę, kurios metu apsilankyta Europos parlamente Briuselyje ir 

Amsterdamo miesto viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, rugsėjo 23 [žiūrėta 

2010 rugsėjo 24 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Gerulienė, Vita. Advento popietė bibliotekoje [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje  įvykusią advento popietę „Advento takas – žiemos ženklai“, skirtą vaikų 

etnokultūriniam švietimui]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, gruodžio 11 [žiūrėta 2010 gruodžio 18 

d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Gerulienė, Vita. Kalėdinių eglučių paroda F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje [interaktyvus] : [apie 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje eksponuotą Pamario pagrindinės bei Žibų 

pradinės mokyklų netradicinių kalėdinių eglučių parodą]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, gruodžio 

28 [žiūrėta 2010 gruodžio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Iš prezidentės D. Grybauskaitės rankų apdovanojimus gavusius pagerbė ir Šilutės meras 

[interaktyvus] : [apie Lietuvos Respublikos Prezidentės apdovanotus šilutiškius, tarp kurių ir Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 

2010, liepos 7 [žiūrėta 2010 liepos 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Į Pamarį atvyksta LR Seimo pirmininkė [interaktyvus] : [apie Lietuvos Respublikos Seimo 

pirmininkės apsilankymą Pagėgių ir Tauragės rajonuose, taip pat ir Šilutėje, kur susitikimas su 

Seimo pirmininke įvyko Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // Šilutės eta žinios, 

2010, balandžio 23 [žiūrėta 2010 liepos 30 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.silutesetazinios.lt>. 

Jablonskienė, Sandra. F. Bajoraičio viešoji biblioteka teikia patogesnes paslaugas lankytojams 

[interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įdiegtą naują savitarnos 

įrangą, kurios dėka skaitytojai gali patys pasiimti arba grąžinti knygas]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 

2010, kovo 22 [žiūrėta 2010 kovo 25 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Jablonskienė, Sandra. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos aktualijos [interaktyvus] : [apie pagal 

projektą „Bibliotekos pažangai“ Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir filialų 

darbuotojams surengtus mokymus]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, balandžio 7 [žiūrėta 2010 

balandžio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Jablonskienė, Sandra. Bibliotekininkams talkino jų socialiniai partneriai [interaktyvus] : [apie 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos ir jos socialinių partnerių vykdytus šalia 

bibliotekos esančio Vasaros kiemelio teritorijos tvarkymo darbus]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, 

balandžio 16 [žiūrėta 2010 balandžio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 
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Jančauskaitė, Augustė. Tai nepamiršim, kol gyvi bus mūsų atminimai [interaktyvus] : [apie Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Vilkyčių filiale įvykusį renginį, skirtą Lietuvos tremtinių 

atminimui, kuriame dalyvavo buvę tremtiniai, jų vaikai, vaikaičiai ir pažįstami žmonės]. – Iliustr. // 

Šilutės žinios, 2010, birželio 15 [žiūrėta 2010 birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Jokužytė, Žaneta. Bibliotekoje bus pristatyta knyga „Mokytojas Algirdas“ [interaktyvus] : [apie 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuotą kraštiečio, leidyklos „Kalendorius“ 

direktoriaus A. Noruševičiaus sudarytos knygos „Mokytojas Algirdas“ pristatymą]. – Iliustr. // 

Šilutės žinios, 2010, rugpjūčio 12 [žiūrėta 2010 rugpjūčio 12 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Jokužytė, Žaneta. Knyga apie mokytoją Algirdą Červinską [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuotą kraštiečio, leidyklos „Kalendorius“ direktoriaus A. 

Noruševičiaus sudarytos knygos „Mokytojas Algirdas“ pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės eta žinios, 

2010, rugpjūčio 12 [žiūrėta 2010 rugpjūčio 12 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.silutesetazinios.lt>. 

Jucikaitė, Daiva. „Keliaujantis knygynėlis“ – bibliotekoje [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos vykdytą mainų ir dovanojimo akciją „Pasikeiskime perskaityta 

knyga“]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, kovo 6 [žiūrėta 2010 kovo 13 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Jucikaitė, Daiva. Vidudienis „Uždekim šviesą širdyse“ [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį renginį, skirtą akliesiems ir silpnaregiams šilutiškiams]. – 

Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, spalio 19 [žiūrėta 2010 spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.silutesetazinios.lt>. 

Kulikauskytė, Irma. Šilutės muziejaus eksponatai parodoje „Baltų menas“ [interaktyvus] : [apie 

Šilutės muziejaus surengtą archeologinių eksponatų parodą „Baltų menas“ bei tokiu pačiu 

pavadinimu išleistą katalogą, kurio vienas egzempliorius padovanotas ir Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešajai bibliotekai]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, sausio 27 [žiūrėta 2010 sausio 30 

d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Liutkutė, Loreta. Pristatyta Enziui Jagomastui skirta paroda [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje  pristatytą virtualią literatūros ir ikonografijos parodą „Lietuviško 

žodžio istorija: Enzys Jagomastas“]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, kovo 25 [žiūrėta 2010 kovo 25 

d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Liutkutė, Loreta. Poringės apie Mažąją Lietuvą [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įvykusį susitikimą su Mažosios Lietuvos metraštininku, fotožurnalistu 

Bernardu Aleknavičiumi, kuris pristatė savo knygą „Mažosios Lietuvos poringės“]. – Iliustr. // 

Šilutės žinios, 2010, gegužės 10 [žiūrėta 2010 gegužės 15 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Liutkutė, Loreta. Grafo Jurgio Pliaterio atminimas [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Švėkšnos filiale įvykusį renginį, skirtą paminėti 200-osioms lietuvių istoriko, 
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filologo, knygotyrininko, kolekcininko, bibliofilo grafo Jurgio Pliaterio gimimo metinėms]. – 

Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, liepos 20 [žiūrėta 2010 liepos 20 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.silutesetazinios.lt>. 

Liutkutė, Loreta. Bikavėnų bendruomenei – poezijos šiluma ir krašto praeities įdomybės 

[interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Bikavėnų filiale įvykusią 

advento popietę – literatūrinius pašnekesius „Nuo rašytinio žodžio lobyno iki individualios 

kūrybos“, kur dalyvavo kraštotyrininkas Anatolijus Žibaitis ir poetė Dalia Žibaitienė]. – Iliustr. // 

Šilutės eta žinios, 2010, gruodžio 16 [žiūrėta 2010 gruodžio 18 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.silutesetazinios.lt>. 

Lukošius, Edvardas. Klaipėdos krašto dainos skambėjo F. Bajoraičio viešosios bibliotekos palėpėje 

[interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį kraštiečio Vyto 

Karaciejaus fotografijų ant drobės parodos pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, balandžio 

24 [žiūrėta 2010 balandžio 24 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Mačiulaitienė, Ramutė. Kintų biblioteka – meno buveinė [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filiale surengtą kintiškio Jono Ožolo žirgų eksponatų bei 

Šilutės rajono vaikų meno mokyklos Kintų dailės skyriaus mokinių piešinių ir kaukių parodą 

„Užgavėnių Morė ir velniai“]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, vasario 25 [žiūrėta 2010 kovo 3 d.]. 

Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Mačiulaitienė, Ramutė. Romo Bernoto himnas Kintams [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filiale surengtą kraštiečio Romo Bernoto kūrybos vakarą]. – 

Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, gegužės 26 [žiūrėta 2010 gegužės 26 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Mačiulaitienė, Ramutė. Tik laisvas žmogus gali kurti : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Kintų filiale pristatytą tautodailininko, poeto, filosofo ir kino menininko Vaclovo 

Kiselevičiaus fotografijų parodą „Pusiau jubiliejus...Beveik jubiliejus...arba Trys metai po visko“]. 

– Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, gegužės 26 [žiūrėta 2010 gegužės 26 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Mačiulaitienė, Ramutė. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos indėlis Lietuvos krašto 

enciklopedijoje [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos dalyvavimą 

projekto „Bibliotekos pažangai“ inicijuotoje akcijoje „Atgimimo istorija“ bei indėlį pildant 

internetinę krašto enciklopediją „Graži tu mano“ ir už šią veiklą gautą apdovanojimą – diplomą]. – 

Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, birželio 7 [žiūrėta 2010 birželio 8 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Mažeikaitė, Virginija. Metai tekančios saulės šalyje... [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį susitikimą su Šilutės pirmosios gimnazijos moksleive K. 

Čepyte, kuri pasidalino įspūdžiais apie mokymosi metus Japonijoje, apie šalies gamtą, kultūrą, 

žmones, tradicijas ir kt.]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, rugsėjo 21 [žiūrėta 2010 rugsėjo 22 d.]. 

Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 
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Miliauskienė, Onutė. Usėnų biblioteka 55-erių metų sukaktį sutiko naujose patalpose [interaktyvus] 

: [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filiale paminėtą Bibliotekos 55-

metį, projekto „Bibliotekos pažangai“ atidarymą ir įkurtuves naujose patalpose]. – Iliustr. // Šilutės 

žinios, 2010, sausio 17 [žiūrėta 2010 sausio 30 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Mockienė, Sonata. Projekto „Bibliotekos pažangai“ atstovai Grabupių bibliotekoje [interaktyvus] : 

[apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Grabupių filiale įvykusį projekto 

„Bibliotekos pažangai“ žurnalistės R. Lukoševičiūtės apsilankymą]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, 

lapkričio 18 [žiūrėta 2010 lapkričio 19 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Nausėdienė, Liuda. Smurtui ir patyčioms – NE [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įvykusį renginį, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai]. – Iliustr. // Šilutės 

žinios, 2010, birželio 3 [žiūrėta 2010 birželio 3 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Nausėdienė, Liuda. Šilutės biblioteką aplankė kolegos iš Pakruojo [interaktyvus] : [apie Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje apsilankiusius kolegas bibliotekininkus iš Pakruojo 

Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos bei įvykusį seminarą „Bibliotekų veikla: dabartis ir 

perspektyvos]. – Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, rugpjūčio 3 [žiūrėta 2010 rugpjūčio 4 d.]. Prieiga 

per internetą: <http://www.silutesetazinios.lt>. 

Nausėdienė, Liuda. Kolegos iš Pakruojo aplankė Šilutės biblioteką [interaktyvus] : [apie Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje apsilankiusius kolegas bibliotekininkus iš Pakruojo 

Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos bei įvykusį seminarą „Bibliotekų veikla: dabartis ir 

perspektyvos]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, rugpjūčio 4 [žiūrėta 2010 rugpjūčio 4 d.]. Prieiga per 

internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Nausėdienė, Liuda. Konferencijos „Baltijos valstybių knygos Lietuvos Vakarų link“ atgarsiai 

[interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą tarptautinę vaikų 

knygos mugę „Mes iš Baltijos valstybių‘2010“]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, rugsėjo 2 [žiūrėta 

2010 rugsėjo 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Norbutienė, Aldona. Minint Pasaulinę žemės dieną – pokalbis prie parodos [interaktyvus] : [apie 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį šilutiškių dailininkių G. Aršėnaitės, K. 

Blankaitės, L. Mcivor tapybos darbų parodą „Kad gyventum turi eiti“, skirtą Pasaulinei žemės 

dienai]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, kovo 20 [žiūrėta 2010 kovo 20 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Norbutienė, Aldona. Bibliotekoje pristatyti giesmynai [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje apsilankiusį Parmos universiteto profesorių, Klaipėdos 

universiteto garbės daktarą Guido Michelini iš Italijos, kuris šilutiškiams pristatė savo išleistus 

giesmynus]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, balandžio 16 [žiūrėta 2010 balandžio 20 d.]. Prieiga per 

internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Norbutienė, Aldona. Knygos apie mokytoją sutiktuvės [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį kraštiečio, leidyklos „Kalendorius“ direktoriaus A. 
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Noruševičiaus sudarytos knygos „Mokytojas Algirdas“ pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, 

rugpjūčio 23 [žiūrėta 2010 rugpjūčio 25 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos mokslų akademija [interaktyvus] : [apie Šilutės 

rajono savivaldybės mero Virgilijaus Pozingio pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos 

mokslų akademijos prezidentu akademiku V. Razumu, kurią pasirašant dalyvavo ir Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė D Užpelkienė]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, 

birželio 5 [žiūrėta 2010 birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Pirmas kartas internete [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

teikiamas konsultacijas norintiems išmokti naudotis internetu]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, 

rugsėjo 24 [žiūrėta 2010 rugsėjo 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Prasiskolinusi savivaldybė trūkstamų lėšų algoms išmokėti ieško perskirstydama santaupas 

[interaktyvus] : [apie Šilutės rajono savivaldybės finansinę situaciją bei finansines problemas, kurių 

turi Šilutės rajono švietimo bei kultūros įstaigos, tame tarpe ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji 

biblioteka]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, lapkričio 11 [žiūrėta 2010 lapkričio 17 d.]. Prieiga per 

internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Pupšytė, Dalia. Edukacinė pamoka jaunimui „Ką mums reiškia Lietuvos istorijos 1940 ir 1941 metų 

birželis? [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą istorijos 

pamoką, skirtą Lietuvos sovietinės okupacijos ir aneksijos 70-mečiui paminėti]. – Iliustr. // Šilutės 

žinios, 2010, birželio 15 [žiūrėta 2010 birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Putriuvienė, Laima. Fridricho Bajoraičio pėdomis [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos darbuotojų ir Šilutės pirmosios gimnazijos moksleivių išvyką į Paleičių kaimą, 

kurios metu buvo fiksuojama ir renkama medžiaga apie F. Bajoraitį]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 

2010, birželio 7 [žiūrėta 2010 liepos 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Ramašauskienė, Virginija. „Bibliotekos pažangai“ [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filiale įvykusį projekto „Bibliotekos pažangai“ 

pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, vasario 12 [žiūrėta 2010 vasario 23 d.]. Prieiga per 

internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Renginiai Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti [interaktyvus] : [apie Šilutės mieste bei 

rajone organizuotus renginius, skirtus Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti]. – Iliustr. // 

Šilutės eta žinios, 2010, liepos 13 [žiūrėta 2010 liepos 17 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.silutesetazinios.lt>. 

„Sidabrinė nendrė“ linksta į „Pamario aido“ pusę [interaktyvus] : [apie Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos įsteigtą „Sidabrinės nendrės“ premiją, 2010 m. kandidatus šiai premijai gauti bei ankstesnių 

metų laureatus, tarp kurių ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka].– Iliustr. // Šilutės eta 

žinios, 2010, vasario 5 [žiūrėta 2010 birželio 30 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.silutesetazinios.lt>. 
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Skaitlingiausia‘2010 biblioteka Lietuvoje – F. Bajoraičio [interaktyvus] : [apie Vilniaus universiteto 

Tarptautinio verslo mokykloje Šilutės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai projekto 

„Bibliotekos pažangai“ atstovų įteiktą apdovanojimą už vieną didžiausių aptarnautų interneto 

vartotojų skaičių]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, gruodžio 15 [žiūrėta 2010 gruodžio 18 d.]. 

Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Stulga, Klemensas. Pasaulinė poezijos diena [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Traksėdžių filiale paminėtą Pasaulinę poezijos dieną]. – Iliustr. // Šilutės 

žinios, 2010, kovo 19 [žiūrėta 2010 kovo 25 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Stulga, Klemensas. Knyga – amžina vertybė [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Traksėdžių filialo surengtą viktoriną „Knyga – amžina vertybė“, skirtą 

Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, balandžio 6 [žiūrėta 

2010 balandžio 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Stulga, Klemensas. Europos kalbų diena Traksėdžiuose [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Traksėdžių filiale paminėtą Europos kalbų dieną]. – Iliustr. // 

Šilutės žinios, 2010, rugsėjo 24 [žiūrėta 2010 rugsėjo 29 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Stulga, Klemensas. Ugdomi būsimieji skaitytojai [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Traksėdžių filiale įvykusį priešmokyklinės grupės ugdytiniams skirtą renginį 

„Paklausyk, vaikeli, ką kalba knygelės“]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, lapkričio 22 [žiūrėta 2010 

lapkričio 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Suaugusiųjų švietimo asociacija įvertino Šilutės bibliotekininkų darbą [interaktyvus] : [apie 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

bendradarbiavimą bei kartu suorganizuotus renginius]. – Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, sausio 12 

[žiūrėta 2010 sausio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.silutesetazinios.lt>. 

Šilutės rajono „Sidabrinės nendrės“ premija bus įteikta minint Kovo 11-ąją [interaktyvus] : [apie 

„Sidabrinės nendrės“ premiją, kuri 1996 m. buvo įteikta Šilutės Fridricho Bajoraičo viešajai 

bibliotekai] // Šilutės žinios, 2010, sausio 21 [žiūrėta 2010 sausio 30 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Šilutės meninės saviraiškos ledus laužo politikai [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje įvykusį šilutiškės medikės ir politikės Reginos Jaunienės-Kulpienės ir 

verslininko Ado Nausėdos autorinės kūrybos vakarą]. – Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, vasario 20 

[žiūrėta 2010 gegužės 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.silutesetazinios.lt>. 

Šilutės krašto bibliotekininkai pareiškė užuojautą savo bičiuliams Lenkijoje [interaktyvus] : [apie 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkų pareikštą užuojautą Lenkijai dėl 

prezidento, jo žmonos, žymių politikų bei dvasininkų žūties]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, 

balandžio 13 [žiūrėta 2010 balandžio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Šilutės ruošiasi jubiliejui [interaktyvus] : [apie 2011 m. įvyksiantį Šilutės miesto 500 metų jubiliejų, 

prie kurio prisidės ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka, rinkdama „Penkių šimtmečių 
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kolekciją]. – Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, gegužės 25 [žiūrėta 2010 birželio 30 d.]. Prieiga per 

internetą: <http://www.silutesetazinios.lt>. 

Šilutė atšventė savo 499-ąjį gimtadienį [interaktyvus] : [apie Šilutės miesto 499-ojo gimtadienio 

šventę bei ta proga Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą grafikės O. 

Staponkutės - Juršėnienės personalinę dailės darbų parodą „Prisiminimai“]. – Iliustr. // Šilutės 

žinios, 2010, gegužės 30 [žiūrėta 2010 birželio 1 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Šilutės bibliotekininkai kviečia padėti Afganistano vaikams [interaktyvus] : [apie VšĮ „Savanorių 

centro“ paskelbtą akciją „Geros širdys – šiltos kojos“, prie kurios prisidėti kvietė Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešoji biblioteka, Šilutės raštijos ir knygių bei Šilutės rajono draugijos]. – Iliustr. // 

Šilutės žinios, 2010, rugsėjo 3 [žiūrėta 2010 rugsėjo 3 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Šilutės policija paminėjo savo profesinę šventę [interaktyvus] : [apie Šilutės rajono policijos 

komisariato aktų salėje paminėtą Angelų sargų dieną bei pasveikinti policijos komisariato 

darbuotojų atvykusius svečius, tarp kurių buvo ir Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 

atstovai]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, spalio 1 [žiūrėta 2010 spalio 13 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Tarptautinė vaikų gynimo diena Usėnuose [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Usėnų filiale paminėtą Tarptautinę vaikų gynimo dieną]. – Iliustr. // Šilutės 

žinios, 2010, birželio 3 [žiūrėta 2010 birželio 3 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Tiesioginėje interneto transliacijoje aktualiausi ir naujausi bibliotekų pokyčiai iš viso pasaulio 

[interaktyvus] : [Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos pateikiama informacija apie Bilo 

ir Melindos Geitsų fondo „Pasaulių bibliotekų“ programos direktorės Deboros Džeikobs atvykimą į 

Lietuvą]. // Šilutės žinios, 2010, balandžio 15 [žiūrėta 2010 balandžio 20 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Trys H. Šojaus portretai [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

surengtą literatūros ir muzikos vakarą „Hugo Šojus: trys portretai“, skirtą H. Šojaus 165 metų 

gimimo sukakčiai paminėti]. – Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, balandžio 16 [žiūrėta 2010 gegužės 

30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.silutesetazinios.lt>. 

Usėnuose paminėta Žemės diena [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Usėnų filiale paminėtą Žemės dieną]. – iliustr. // Šilutės žinios, 2010, kovo 25 [žiūrėta 

2010 kovo 25 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Šilutiškiai bibliotekininkai bendradarbiauja su kolegomis iš Kaliningrado 

[interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje apsilankiusius Kaliningrado 

municipalinio ikimokyklinio ugdymo vaiko raidos centro bibliotekininkus]. – iliustr. // Šilutės 

žinios, 2010, sausio 6 [žiūrėta 2010 sausio 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 
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Užpelkienė, Dalia. Bibliotekininkų bičiulių dovanos [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešajai bibliotekai jos bičiulių, rėmėjų ir bendraminčių padovanotas knygas]. – iliustr. // 

// Šilutės žinios, 2010, sausio 8 [žiūrėta 2010 sausio 13 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Nauja Laisvės kovų knygų kolekcija – dovana pamario viešajai bibliotekai 

[interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos vykdytą akciją „Padovanok 

bibliotekai knygą iš svarbaus sąrašo“ bei akcijos metu surinktą Laisvės kovų knygų kolekciją]. – 

iliustr. // Šilutės žinios, 2010, sausio 8 [žiūrėta 2010 sausio 13 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Ilgapirščiams F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje nebebus saugu [interaktyvus] : 

[apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įrengtą elektroninę knygų apsaugos 

sistemą]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, sausio 8 [žiūrėta 2010 sausio 13 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>   

Užpelkienė, Dalia. Naujų knygų bibliotekose bus mažiau [interaktyvus] : [apie Lietuvos viešųjų 

bibliotekų naujų dokumentų įsigijimui 2010 m. numatytas lėšas bei Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos knygų fondų papildymo galimybes]. – Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, sausio 

22 [žiūrėta 2010 birželio 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.silutesetazinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Bibliotekose naujų knygų bus ženkliai mažiau [interaktyvus] : [apie Lietuvos 

viešųjų bibliotekų naujų dokumentų įsigijimui 2010 m. numatytas lėšas bei Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos knygų fondų papildymo galimybes]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 

2010, sausio 22 [žiūrėta 2010 sausio 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Bibliotekininkai tobulina profesinius įgūdžius [interaktyvus] : [apie Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos vykdomą nacionalinį projektą „Bibliotekos pažangai“ bei 

pagal šį projektą surengtus bibliotekininkų mokymus ECDL pažymėjimams gauti]. – Iliustr. // 

Šilutės žinios, 2010, vasario 1 [žiūrėta 2010 vasario 23 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Šilutės bibliotekininkai tobulina įgūdžius [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos vykdomą nacionalinį projektą bibliotekos pažangai bei pagal šį 

projektą surengtus bibliotekininkų mokymus ECDL pažymėjimams gauti]. – Iliustr. // Šilutės eta 

žinios, 2010, vasario 1 [žiūrėta 2010 birželio 30 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.silutesetazinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Nacionalinė bibliotekų savaitė „Biblioteka yra tavo“ [interaktyvus] : [apie 10-ąją 

Nacionalinę bibliotekų savaitę „Biblioteka yra Tavo“ bei Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos šia proga organizuotus renginius]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, vasario 4 [žiūrėta 

2010 vasario 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Į bibliotekas sugrįžta aristokratiškieji knygų dovanojimo laikai [interaktyvus] : 

[apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai dovanotas bibliotekos bičiulių bei rėmėjų 

knygas]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, vasario 20 [žiūrėta 2010 vasario 23 d.]. Prieiga per 

internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 
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Užpelkienė, Dalia. Vilniaus knygų mugėje‘2010 – pigių knygų ir prekiaujančių autorių gausa 

[interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos atstovų apsilankymą 

Vilniaus knygų mugėje]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, vasario 20 [žiūrėta 2010 vasario 23 d.]. 

Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Šilutiškių įspūdžiai iš Knygų mugės [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos atstovų apsilankymą Vilniaus knygų mugėje]. – Iliustr. // Šilutės 

eta žinios, 2010, vasario 20 [žiūrėta 2010 birželio 30 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.silutesetazinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Specializuotos duomenų bazės bibliotekų vartotojams [interaktyvus] : [apie 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos lankytojams suteiktą galimybę naudotis 

specializuotomis duomenų bazėmis]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, kovo 10 [žiūrėta 2010 kovo 13 

d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Šilutės miesto jubiliejui – penkių šimtmečių kolekcija [interaktyvus] : [apie 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos paskelbtą akciją „Penkių šimtmečių kolekcija“ bei 

UAB „Ecosevice“ generalinį direktorių, bibliotekai padovanojusį 3000 litų, skirtų įsigyti 

vertingiems leidiniams]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, gegužės 18 [žiūrėta 2010 gegužės 19 d.]. 

Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Šilutės biblioteka renka penkių šimtmečių kolekciją [interaktyvus] : [apie Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos paskelbtą akciją „Penkių šimtmečių kolekcija“ bei UAB 

„Ecosevice“ generalinį direktorių, bibliotekai padovanojusį 3000 litų, skirtų įsigyti vertingiems 

leidiniams]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, gegužės 18 [žiūrėta 2010 gegužės 19 d.]. – Iliustr. // 

Šilutės eta žinios, 2010, gegužės 18 [žiūrėta 2010 birželio 30 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.silutesetazinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Vokietijos spauda apie šilutiškius ir Šilutės 500 metų jubiliejų [interaktyvus] : 

[apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai padovanotą Vokietijos laikraštį „Rytų Prūsijos 

lapas“, kuriame išspausdintame straipsnyje „Kaimyninių valstybių bendrumai: vokiečiai ir lietuviai 

susitiko Heydekrug“ skelbiama informacija apie Šilutės miesto 500 metų jubiliejų]. – Iliustr. // 

Šilutės žinios, 2010, rugpjūčio 20 [žiūrėta 2010 rugsėjo 3 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Aukštaičiai šilutiškius bibliotekininkus pasitiko ne tik aukštaitiškomis vaišėmis 

[interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkų išvyką į 

studijinę vasaros kelionę maršrutu Šilutė – Bauskė – Rundalė – (Latvija) – Biržai – Šilutė]. – Iliustr. 

// Šilutės žinios, 2010, rugpjūčio 27 [žiūrėta 2010 rugsėjo 3 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Aukštaičiai šilutiškius bibliotekininkus pasitiko ne tik aukštaitiškomis vaišėmis 

[interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos bibliotekininkų išvyką į 

studijinę vasaros kelionę maršrutu Šilutė – Bauskė – Rundalė – (Latvija) – Biržai – Šilutė]. – Iliustr. 

// Šilutės eta žinios, 2010, rugpjūčio 28 [žiūrėta 2010 rugpjūčio 28 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.silutesetazinios.lt>. 
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Užpelkienė, Dalia. Šilutės knygmylius subūrė tarptautinė vaikų knygos mugė [interaktyvus] : [apie 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą tarptautinę vaikų knygos mugę „Mes iš 

Baltijos valstybių 2010“]. – Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, rugsėjo 2 [žiūrėta 2010 rugsėjo 8 d.]. 

Prieiga per internetą: <http://www.silutesetazinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Tarptautinė vaikų knygos mugė vėl subūrė šilutiškius knygmylius [interaktyvus] 

: [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą tarptautinę vaikų knygos mugę 

„Mes iš Baltijos valstybių 2010“]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, rugsėjo 2 [žiūrėta 2010 rugsėjo 3 

d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Bibliotekininkai jau renka „Penkių šimtmečių kolekciją“ [interaktyvus] : [apie 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos naujais leidiniais komplektuojamą Šilutės 500 

metų jubiliejui skirtą „Penkių šimtmečių kolekciją“]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, lapkričio 2 

[žiūrėta 2010 lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Užsienio šilutiškiai – savo Šilutei [interaktyvus] : [apie 2011 metais įvyksiančią 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuojamą pasaulio šilutiškių sueigą „Šviesos 

parnešti, gera padaryti...“ bei Kanadoje gyvenančią kraštietę A. Kemėžytę - Gailius, kuri bibliotekai 

atsiuntė 100 JAV dolerių čekį]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, lapkričio 2 [žiūrėta 2010 lapkričio 2 

d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Šilutės bibliotekos naujienos [interaktyvus] : [apie 2011 metais įvyksiančią 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuojamą pasaulio šilutiškių sueigą „Šviesos 

parnešti, gera padaryti...“ bei Kanadoje gyvenančią kraštietę A. Kemėžytę - Gailius, kuri bibliotekai 

atsiuntė 100 JAV dolerių čekį]. – Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, lapkričio 3 [žiūrėta 2010 

lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.silutesetazinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Šilutės bibliotekos naujienos [interaktyvus] : [apie Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje apsilankiusius Vilniaus universiteto dekanus bei bibliotekos laimėtą pilotinį 

projektą „Bibliotekų interneto svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams]. – 

Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, lapkričio 8 [žiūrėta 2010 lapkričio 9 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.silutesetazinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Tradicinės Vilniaus universiteto dienos Šilutėje: [apie Šilutės pirmojoje ir 

Vydūno gimnazijose bei Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį Vilniaus 

universiteto dekanų apsilankymą]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, lapkričio 8 [žiūrėta 2010 

lapkričio 9 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Užpelkienė, Dalia. Žaismingos metų išlydėtuvės nykštukų knygų karalystėje [interaktyvus] : [apie 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojų šventę, kurios metu paskirtos 

šmaikščios nominacijos ir prisiminti didžiausi metų pasiekimai]. – Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, 

lapkričio 31 [žiūrėta 2010 lapkričio 31 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.siluteszinios.lt>. 

Valstybės dienos proga Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanos penkis Šilutės rajono gyventojus 

[interaktyvus] : [apie Liepos 6-osios, Valstybės dienos proga įvykusius apdovanojimus, kurių metu 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Šilutės Fridricho Bajoraičio 

viešosios bibliotekos direktorę Dalią Užpelkienę ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“]. – Iliustr. // 
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Šilutės žinios, 2010, birželio 29 [žiūrėta 2010 birželio 31 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Veiverienė Virginija. Dovana F. Bajoraičio viešajai bibliotekai [interaktyvus] : [apie Šilutės 

Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai Viktoro Stanciko padovanotas retas ir vertingas knygas]. – 

Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, gegužės 18 [žiūrėta 2010 gegužės 19 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Vilkas. Vaidotas. Kaprizingi orai nesutrukdė smagiai atšvęsti Jonines [interaktyvus] : [apie Šilutės 

rajono Vainuto miestelyje įvykusią Joninių šventę, kurios metu pynimo amato mokė Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Vainuto filialo bibliotekininkės B. Paldauskienė ir G. Gofmanienė]. 

– Iliustr. // Šilutės žinios, 2010, liepos 1 [žiūrėta 2010 liepos 21 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Vilniaus universiteto padėka F. Bajoraičio viešosios bibliotekos kolektyvui [interaktyvus] : [apie 

Šilutės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai įteiktą Vilniaus universiteto padėkos raštą už 

sėkmingą dalyvavimą geriausių ryšių su visuomene projektų konkurse „Patirtis‘09“]. – Iliustr. // 

Šilutės žinios, 2010, vasario 20 [žiūrėta 2010 vasario 23 d.]. Prieiga per internetą: 

<http://www.siluteszinios.lt>. 

Žalgirio mūšį paminėjo ir Šilutė [interaktyvus] : [apie Šilutės muziejuje bei Šilutės Fridricho 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusius renginius, skirtus paminėti Žalgirio mūšio 600-osioms 

metinėms]. – Iliustr. // Šilutės eta žinios, 2010, liepos 15 [žiūrėta 2010 liepos 17 d.]. Prieiga per 

internetą: <http://www.silutesetazinios.lt>. 
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