
ŠILUTĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

IR JOS FILIALŲ VEIKLA 2015 M. SPAUDOJE 
 

Astrauskienė, Violeta. Švėkšnoje ketvirtą kartą proza skaitoma rudenį : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Švėkšnos filiale vykusį renginį „Proza skaitoma rudenį“]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2015, lapkričio 13, nr. 86, p. 6.  

 

Aš esu įdomi biblioteka – ateik! : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 70-mečio šventę]. 

– Iliustr. // Pamarys, 2015, rugsėjo 11, nr. 70, p. 1. 

 

Bagdonienė, Rūta. Bibliotekų patirties sklaidos forumas Slovėnijoje : [apie tarptautinį 

išvažiuojamąjį forumą „Atvira biblioteka“, vykusį Slovėnijos bibliotekose]. – Iliustr. // Savivaldybių 

žinios, 2015, spalio 31, nr. 28, p. 17. 

 

Belokopytova, Gerda. Bibliotekos ir senjorų namų draugystė : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filialo ir Pašusčių kaime (Gardamo sen.) esančių senelių namų 

„Senjorų Eldoradas“ draugystę]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2015, birželio 5, nr. 41, p. 6. 

 

Belokopytova, Gerda. Darbščių naumiestiškių rankomis kuriama šviesi ateitis : [apie Žemaičių 

Naumiesčio miestelio įstaigas, tarp jų ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių 

Naumiesčio filialą]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2015, kovo 20, nr. 21, p. 6. 

 

Belokopytova, Gerda. Išskirtinės padėkos usėniškiams – atlygis už kruopštų darbą : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialo bibliotekininkę Onutę Miliauskienę]. – Iliustr. // 

Šilokarčema, 2015, balandžio 9, nr. 26, p. 5. 

 

Belokopytova, Gerda. Kintiškei V. Nausėdaitei įteiktas išskirtinis apdovanojimas : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos puoselėjamą tradiciją išrinkti geriausią pamario krašto 

bibliotekininkę]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2015, gegužės 5, nr. 32, p. 6. 

 

Belokopytova, Gerda. Kovingai nusiteikę katytiškiai sutiko rajono vadovus : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos atstovų dalyvavimą susitikime su rajono vadovais]. – Iliustr. // 

Šilokarčema, 2015, vasario 13, nr. 12, p. 8. 

 

Belokopytova, Gerda. Pažinkime H. Šojaus dvarą iš naujo! : [apie vykusią spaudos konferenciją, 

skirtą pristatyti H. Šojaus 170-ųjų gimimo metinių programą]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2015, kovo 

17, nr. 20, p. 4. 

 

Belokopytova, Gerda. Žemaičių Naumiesčio biblioteka kraustosi į naujas patalpas : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filialo džiaugsmus ir vargus kraustantis į 

naujas patalpas]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2015, liepos 31, nr. 56, p. 5. 

 

Belokopytova, Gerda. Žemaičių Naumiesčio knygų namų džiaugsmai ir vargai : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filialą ir jo darbuotojas]. – Iliustr. // 

Šilokarčema, 2015, balandžio 14, nr. 27, p. 6. 

 

Bibliotekininkai aplankė unikalius Aukštaitijos kultūros objektus : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos bibliotekininkų tradicinę studijinę – pažintinę kelionę į Aukštaitiją – Panevėžį 

ir Pakruojį]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, liepos 9, nr. 50, p. 6. 



 

Bibliotekininkei – Gabrielės Petkevičaitės–Bitės medalis : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Usėnų filialo bibliotekininkę Onutę Miliauskienę]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, kovo 3, 

nr. 17, p. 8. 

 

Bibliotekoje – skaitymai Lietuvai ir J. Marcinkevičiui : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusius šviesos skaitymus „Lietuva – tai visi“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, 

kovo 13, nr. 19, p. 6. 

 

Bibliotekos projektui Lietuvos kultūros taryba skyrė 2000 eurų : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos tarptautiniam projektui „Kūryba, diskursas ir pažinimas kultūros paslaugų 

inovacijoms“ Lietuvos kultūros tarybos skirtą finansavimą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, 

liepos 21, nr. 53, p. 5. 

 

Bibliotekos projektui skirta 45 200 eurų : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos projektui 

„Bendruomenės „HUB‘as“ „Atrask savo saviraiškos kodą“ skirtą finansavimą]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2015, gegužės 19, nr. 36, p. 3. 

 

Bielskis, Stasys. Bendruomenės galvos skausmas – bibliotekininkė : [apie vykusį Ramučių 

bendruomenės susirinkimą, kuriame minima Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Ramučių 

filialo bibliotekininkė]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2015, lapkričio 24, nr. 89, p. 1, 5. 

 

Bielskis, Stasys ; Kirtiklytė, Karolina. 504-asis Šilutės gimtadienis paminėtas 24-ąjį kartą, švęstas 

15 valandų : [apie Šilutės miesto šventę bei Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį 

poezijos vakarą „Poezija be sienų“]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2015, birželio 2, nr. 40, p. 1. 

 

Budrikienė, Vilija. Biblioteka skaitytojų laukia naujose patalpose : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filialo persikėlimą į naujas patalpas]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2015, liepos 17, nr. 52, p. 5. 

 

Budrikienė, Vilija. Bibliotekos jubiliejuje – plakančios širdys ir puota sieloms : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos 70-ies metų jubiliejų]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, rugsėjo 

15, nr. 69, p. 8. 

 

Budrikienė, Vilija. Mis Marpl, Mis Fišer ir Kamenskaja tardė pareigūnus ir jiems prijaučiančiuosius 

: [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį renginį „Gink, padėk, bet išlik...“, skirtą 

Policijos – Angelų sargų bei Kriminalinės policijos dienai]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, 

spalio 27, nr. 81. 

 

Budrikienė, Vilija. Nacionalinio diktanto rašytojus priėmė biblioteka : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusį Nacionalinio diktanto konkursą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, 

vasario 24, p. 14. 

 

Budrikienė, Vilija. Pernykščius dvasios turtus įvertinome per horoskopų prizmę : [apie kasmetinį 

kultūros darbuotojų pagerbimą „Atverkime dvasios turtų skrynią“ konkurse, kuriame apdovanotas ir 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos kolektyvas]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, sausio 

23, nr. 6, p. 2. 

 



Budrikienė, Vilija. Protų mūšyje susikovė seniūnijų legionai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį protų mūšį Savivaldos dienai paminėti]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, 

spalio 13, nr. 77, p. 2. 

 

Budrikienė, Vilija. Ramučiai – karo laukas tarp bendruomenės ir buvusios jos pirmininkės : [apie 

vykusį Ramučių bendruomenės susirinkimą bei Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Ramučių 

filialo bibliotekininkę]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, lapkričio 27, nr. 90, p. 1. 

 

Degutienė, Virginija. Bibliotekos skaitytojai sako: „Sudie, gražuole vasara“ : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Miesto filiale vykusias palydėtuves „Sudie, gražuole vasara“]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, rugsėjo 1, nr. 65, p. 8. 

 

Degutienė, Virginija. Vaikams – įdomiai apie knygas : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Miesto filiale vykusį renginį vaikams „Skaitome drauge“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2015, lapkričio 13, nr. 86, p. 8. 

 

Diksienė, Indrė. Pradinukai linksminosi su anglų kalba : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį meninės raiškos festivalį „Linksminkimės su anglų kalba“ „I‘m a reciter“ (Aš –

skaitovas]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, kovo 27, nr. 23, p. 8. 

 

Eksponuojama paroda „Baibokai ir jų lazdos“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

eksponuojamą Juozo Šikšnelio mažosios plastikos parodą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, 

rugsėjo 25, nr. 72, p. 7. 

 

Europos dienos šventė „Padėdami kitiems, padėsime ir sau“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį renginį „Padėdami kitiems, padėsime ir sau“, skirtą Europos dienai]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2015, gegužės 15, nr. 35, p. 7. 

 

Ežerinskė, Rūta. Dr. A. Smetona: „Universitetas duoda žinių, o ne profesiją“ : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto „Žinių ir 

karjeros mugę“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, spalio 13, nr. 77, p. 6. 

 

F. Bajoraičio viešoji biblioteka savo projektams gavo 6 300 eurų : [apie Lietuvos kultūros tarybos 

paskelbtus galutinius sprendimus projektų finansavimui gauti]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, 

kovo 27, nr. 23, p. 5. 

 

Finansavimas : [apie Lietuvos kultūros tarybos finansuotus Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos projektus]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, kovo 24, nr. 23, p. 1. 

 

Formanikaitė, Diana. Advento popietė Gardame : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Gardamo filiale vykusią advento popietę, kurią surengė bendruomenė „Tenenys“ ir filialo 

bibliotekininkė]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, gruodžio 11, nr. 96, p. 2. 

 

Formanikaitė, Diana. L. Stankaus apsilankymas gimtajame Gardame : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Gardamo filiale vykusį susitikimą su kraštiečiu Liudviku Stankumi]. – Iliustr. 

// Šilokarčema, 2015, gegužės 5, nr. 32, p. 6. 

 

Formanikaitė, Diana. Liudviko Stankaus knyga „Įspaudai širdyje ir kelyje“ : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filiale vykusį susitikimą su kraštiečiu Liudviku 

Stankumi]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, gegužės 8, nr. 35, p. 4. 



 

Fortūna vėl nusišypsojo Šilutės bibliotekininkams : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

pripažinimą ir įvertinimą projekte „Biblioteka – policijos bendražygė nusikaltimų prevencijos 

greitkelyje!]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, birželio 2, nr. 40, p. 5. 

 

Galvydė, Skirmantė. Kitą savaitę minėsime H. Šojaus gimimo 170-metį : [apie minėjimą, skirtą 

dvarininko dr. Hugo Šojaus 170-osioms gimimo metinėms]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, 

kovo 27, nr. 23, p. 6. 

 

Galvydė, Skirmantė. Praskleidę šimtmečių skraistę, keliavome H. Šojaus pėdomis : [apie Šilutės 

mecenato H. Šojaus 170-mečio jubiliejų, kurio programoje dalyvavo ir Šilutės F. Bajoraičio viešoji 

biblioteka]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, balandžio 3, nr. 25, p. 1, 11. 

 

Galvydė, Skirmantė ; Jokubauskaitė, Saulina. Artėja H. Šojaus gimimo 170-metis. Kaip pagerbsime 

Šilutės mecenatą? : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos dalyvavimą H. Šojaus 

jubiliejaus minėjimo programoje]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, vasario 19, nr. 13, p. 8. 

 

Gerulienė, Vita. Biblioteka – atvira visiems : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

vykusią šventę – veiklos septyniasdešimtmetį]. – Iliustr. // Savivaldybių žinios, 2015, rugsėjo 26, nr. 

24, p. 11. 

 

Gerulienė, Vita. Bibliotekos kiemelyje obelaitė augins pažangumo vaisius : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį projekto „Bendruomenės Hub‘as bibliotekoje“ „Atrask 

savo saviraiškos kodą“ idėjos pristatymą – medelio sodinimo šventę]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2015, birželio 19, nr. 45, p. 8. 

 

Gerulienė, Vita. Poezijos pavasarį pasitinkant : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

vykusią literatūros popietę „Poezijos pavasarį pasitinkant“, skirtą Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei]. – Iliustr. // Gintaro gimtinė, 2015, balandžio 1-30, nr. 4, p. 1. 

 

Gerulienė, Vita. Viešnios iš Prezidentūros aplankė ir biblioteką : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusį Prezidentės patarėjų apsilankymą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, 

balandžio 3, nr. 25, p. 3. 

 

Gerulienė, Vita. Žymūs lėlininkai stovyklavo bibliotekoje kartu su Šilutės vaikais : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį projektą–stovyklą „Jaunieji genijai – menininkai“]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, liepos 9, nr. 50, p. 8. 

 

Gerulienė, Vita. Žymūs lėlininkai stovyklavo su vaikais : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusią stovyklą „Jaunieji genijai – menininkai]. – Iliustr. // Tarp knygų, 2015, spalis, 

nr. 10, p. 36.  

 

Grigalienė, V. Advento popietės metu gerumas apjungė bikavėniškius : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Bikavėnų filialo ir Vainuto gimnazijos Bikavėnų skyrius darbuotojų surengtą 

advento popietę]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, gruodžio 18, nr. 96, p. 8. 

 

Išrinkti 2015 m. Gabrielės Petkevičiūtės–Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai : 

[apie Gabrielės Petkevičaitės–Bitės atminimo medalio „Tarnaukime Lietuva“ laureatus, tarp kurių ir 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnių filialo bibliotekininkė Onutė Miliauskienė]. – 

Iliustr. // Mokslo Lietuva, 2015, kovo 27, nr. 6, p. 8. 



 

Įvertinti 2014-ųjų laimėjimai : [apie  Lietuvos Respublikos kultūros ministro Šarūno Biručio 

paskelbtus ir apdovanotus geriausius 2014 metų bibliotekų darbuotojus]. – Iliustr. // Tarp knygų, 

2015, gegužė, nr. 5, p. 4–6. 

 

Jablonskienė, Sandra. „Knygų Kalėdų“ rekordas : [apie „Knygų Kalėdų“ akciją, kurioje dalyvauja ir 

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka]. – Iliustr. // Tarp knygų, 2015, sausis, nr. 1, p. 29–30. 

 

Jablonskienė, Sandra. Šilutiškiai bibliotekininkai Vilniaus Knygų mugėje pristatys ekslibrių parodą. 

– Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, vasario 13, nr. 12, p. 10. 

 

Jablonskienė, Sandra. Usėnų bibliotekininkei – G. Petkevičaitės–Bitės medalis : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialo bibliotekininkę Onutę Miliauskienę, kuri tapo 

Gabrielės Petkevičaitės–Bitės atminimo medalio “Tarnaukime Lietuvai“ laureate už pilietinę 

iniciatyvą valstybės stiprinimo labui]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, kovo 3, nr. 16, p. 6. 

 

Jagintavičienė, Lijana. Bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė atsisako pareigų : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorę Dalią Užpelkienę, kuri pasitraukė iš užimamų pareigų]. – 

Iliustr. // Šilokarčema, 2015, gruodžio 1, nr. 91, p. 1. 

 

Jagintavičienė, Lijana. Gardamiškiai sukvietė į medumi kvepiančią šventę : [apie Gardamo 

miestelio šventę bei Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filiale vykusį Stasio 

Mėlinausko knygos „Macikai: sugrįžimas atminties takais“ pristatymą]. – Iliustr. // Šilokarčema, 

2015, liepos 9, nr. 50, p. 11. 

 

Jaskonienė, Dalia. Savivaldybių viešųjų bibliotekų reitingas : [apie Savivaldybių viešųjų bibliotekų 

reitingus. Minima Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka]. – Iliustr. // Tarp knygų, 2015, liepa–

rugpjūtis, nr. 7–8, p. 2–6 ; 2015, rugsėjis, nr. 10, p. 6–11. 

 

Jaunimo informavimo taško filialai – Švėkšnoje, Rusnėje ir Kintuose : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Švėkšnos, Rusnės bei Kintų filialuose vykusius tarptautinio jaunimo 

informavimo tinklo „Eurodesk“ atidarymus]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, sausio 27, nr. 7, p. 8. 

 

Jaunimo naktis Kintuose : [apie antrą kartą Kintų daugiafunkciniame centre vykusį renginį 

„Jaunimo naktis“, kurio parneris – Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialas]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, spalio 27, nr. 81, p. 8. 

 

Jaunoji bibliotekininkė patirties sėmėsi Pietų Afrikos Respublikoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkę Dalią Vasiliauskytę, kuri viešėjo 

Keiptaune (Pietų Afrikos Respublika)]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, rugsėjo 25, nr. 72, p. 8. 

 

Jokubauskaitė, Saulina. Akcijos „Knygų Kalėdos“ dovanos – ir Šilutės mažiesiems skaitytojams : 

[apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusią akciją „Knygų Kalėdos“]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2015, gruodžio 23, nr. 97, p. 5. 

 

Jokubauskaitė, Saulina. Apdovanoti 5-ojo literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, 

debesį...“ laureatai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusius renginius: 70-ąsias 

bibliotekos įkūrimo metines bei literatūrinio rudens konkurso „Prisijaukinkim žodį, paukštį, 

debesį...“ baigiamąją šventę]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, rugsėjo 15, nr. 69, p. 9. 

 



Jokubauskaitė, Saulina. Bibliotekoje – papročių lobynai, kulinariniai patiekalai ir šokanti komisija : 

[apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvykusį renginį, skirtą palydėti Lietuvos 

etnografinių regionų metus]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, gruodžio 1, nr. 91, p. 3. 

 

Jokubauskaitė, Saulina. Iššūkius mėgstanti Gabija ir jos draugai į „vakarienę“ kvietė visus 

šilutiškius : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos būsimos galerijos salėje surengtą 

Gabijos Vidrinskaitės grafikos darbų parodą „Ko norėtum vakarienei? Svečias maistas vietinėms 

akims“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, rugpjūčio 4, nr. 57, p. 6. 

 

Jokubauskaitė, Saulina. Japonijos animacija ir komiksai padėjo nugalėti patyčių skausmą : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje veikusią tapybos parodą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2015, balandžio 14, nr. 27, p. 8. 

 

Jokubauskaitė, Saulina. Ketvirtąją knygelę išleidęs moksleivis kalba apie naują kūrinį : [apie Šilutės 

F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį jaunojo kūrėjo Luko Arlausko knygos „Pabaisų 

klyksmas“ pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, gegužės 29, nr. 39, p. 8. 

 

Jokubauskaitė, Saulina. Kintai paskelbti knygininkų sostine su geriausia Pamario bibliotekininke : 

[apie Geriausio Pamario krašto 2014 metų bibliotekininko šventę] – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2015, gegužės 5, nr. 32, p. 2. 

 

Jokubauskaitė, Saulina. Reikšmingi įvertinimai – talentingoms šilutiškėms : [apie Šilutę 

garsinančias merginas. Dvi iš jų dirba Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje: D. Vasiliauskytė 

ir I. Zarambaitė]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, kovo 6, nr. 17, p. 2. 

 

Jokubauskaitė, Saulina. Stovykloje Pašyšių jaunimas kūrė ir daug keliavo : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale veikusią vasaros užimtumo stovyklą „Čia aš gimiau, 

čia aš užaugau“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, liepos 31, nr. 56, p. 8. 

 

Jokubauskaitė, Saulina. Su įkurtuvėmis pasveikinti Kintų knygos namai – bendrystės židinys : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialo įkurtuves]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2015, lapkričio 20, nr. 88, p. 7. 

 

Jokužytė, Žaneta. Bibliotekininkai – LESTO konkurso prizininkai : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos komandą, kuri LESTO konkurso pirmame etape užėmė pirmą vietą, o antrame 

etape – trečią vietą]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, gruodžio 31, nr. 100, p. 5. 

 

Jokužytė, Žaneta. Informacijos „detektyvai“ mokysis bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusį neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimą, skirtą informacijos 

„detektyvams“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, spalio 23, nr. 80, p. 8. 

 

Jokužytė, Žaneta. Prasidėjo LESTO mokymai gyventojams : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusius LESTO mokymus gyventojams] // Šilutės naujienos, 2015, lapkričio 3, nr. 83, 

p. 11. 

 

Jokužytė, Žaneta. Svarbiausia – padėti vaikams nepamiršti knygų : [įspūdžiai iš tarptautinės 

konferencijos „Susidraugauti vaikui su knyga“]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, spalio 30, nr. 84, p. 8. 

 



Jokužytė, Žaneta. Tarptautinė konferencija vaikų skaitymo tema : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos darbuotojos dalyvavimą tarptautinėje konferencijoje „Susidraugauti vaikui su 

knyga“]. – Iliustr. // Tarp knygų, 2015, lapkritis, nr. 11, p. 38–39. 

 

Jokužytė, Žaneta. Tarptautinėje konferencijoje ypatingas dėmesys – vaikų skaitymui : [apie 

dalyvavimą tarptautinėje konferencijoje „Susidraugauti vaikui su knyga“]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2015, lapkričio 6, nr. 84, p. 6. 

 

Jokužytė, Žaneta ; Nausėdienė, Liuda. Apie tilviką, varnalėšas ir... informacines technologijas : 

[apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose vykusius susitikimus, skaitymus, 

parodų atidarymus, proto mūšius ir kitus renginius]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, gegužės 8, nr. 35, p. 

9. 

 

Jucikaitė, Daiva. Filmas „Avinėlio vartai“ atskleidė sakraliąją krikšto prasmę : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį filmo „Avinėlio vartai“ pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2015, lapkričio 13, nr. 86, p. 6. 

 

Jucikaitė, Daiva. Parodoje – ažūrinis snaigių grožis : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį kraštietės Kristinos Stasės Mažukaitienės karpinių parodos „Snaigių fantazija“ 

pristatymą]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, gruodžio 4, nr. 94, p. 2. 

 

Jucikaitė, Daiva. Skaitymai „Lietuva – tai visi“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

vykusius Šviesos skaitymus „Lietuva – tai visi“]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, kovo 20, nr. 22, p. 6. 

 

Jucikaitė, Daiva. Tyla ir kalbėjimas fotomenininko A. Budvyčio darbuose : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį retrospektyvinės parodos „Iškalbinga tyla“ atidarymą]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, sausio 20, nr. 5, p. 12. 

 

Jucikaitė, Daiva. Tyla ir kalbėjimas fotomenininko Alfonso Budvyčio darbuose : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį retrospektyvinės parodos „Iškalbinga tyla“ atidarymą]. – 

Iliustr. // Pamarys, 2015, sausio 20, nr. 5, p. 7. 

 

Kairienė, Nijolė. Seniūnijų atgarsiai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialuose 

vykusius renginius ir mokymus]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2015, sausio 27, nr. 7, p. 6. 

 

Kiaulės personažas karikatūrų kūrėjui padeda auklėti visuomenę : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Pašyšių filiale vykusią karikatūrų ir šaržų parodą „Su šypsena per gyvenimą“]. 

– Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, balandžio 17, nr. 28, p. 6. 

 

Kintiškių veikla – pavyzdys kitoms bendruomenėms : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį Jaunimo savanoriškos tarnybos organizuotą atvirų durų dieną, kurią pristatė 

Kintų savanoris Mindaugas Balsys]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2015, gegužės 19, nr. 36, p. 7. 

 

Knyga „Gyvenimo gyventojai“ pradėjo savarankišką gyvenimą : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusį Audriaus Šikšniaus knygos pristatymą]. – Iliustr. // Šilokarčema, 

2015, vasario 24, nr. 14, p. 10. 

 

Konsultuotis asmens duomenų apsaugos klausimais galima ir bibliotekoje : [apie Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų finansuotą projektą „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos 



bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų apsaugos 

politiką“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, kovo 27, nr. 23, p. 2. 

 

Kronika : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos paskelbtą penktąją literatūrinio rudens 

šventę–konkursą „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“]. – Iliustr. // Literatūra ir menas, 2015, 

gegužės 22, nr. 21, p. 15. 

 

Kunkšteinaitė, Karolina ; Neimantaitė, Ema. Pašyšiuose – pažintis su tautiniu kostiumu ir 

knygnešyste : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale vykusią virtualią 

parodą „Klaipėdos krašto tautinio kostiumo istorija ir ypatumai“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2015, balandžio 14, nr. 27, p. 8. 

 

„Kūrybos atodangos“ su Alvydu Šlepiku bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį susitikimą su aktoriumi, režisieriumi Alvydu Šlepiku]. – Iliustr. // Pamarys, 

2015, lapkričio 17, nr. 89, p. 2 ; Šilutės naujienos, 2015, lapkričio 17, nr. 87, p. 12. 

 

Lelytė, Urtė. Dešimtosios knygos rašymas padėjo pakilti iš ligos patalo : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos periodikos skaitykloje įvykusį Dalios Žibaitienės knygos „Tarp dienos ir 

nakties“ pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, gegužės 26, nr. 38, p. 7. 

 

Lelytė, Urtė. Gėlių žiedus tapanti kraštietė Neringa svajoja pomėgį paversti pragyvenimo šaltiniu : 

[apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje surengtą Neringos Petrošiūtės-Elazouny tapybos 

darbų parodą „Neringos gėlių pasaulis“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, rugpjūčio 25, nr. 63, p. 

7. 

 

Lelytė, Urtė. Trečiojoje I. Arlauskienės knygoje – stebuklingas močiutės kuriamas pasaulis : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį Irenos Arlauskienės knygos „Pirmyn per aplink“ 

pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, gegužės 26, nr. 38, p. 7. 

 

Maršrutas žodžio žvaigždynas : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir filialuose 

vykusius renginius, skirtus akcijai „Knygų Kalėdos“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, lapkričio 

24, nr. 89, p. 6. 

 

Milkerienė, Daiva. Inkakliškiai rudens vakarą skyrė knygai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Inkaklių filiale vykusį renginį „Laikas skaityti“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, 

gruodžio 1, nr. 91, p. 5. 

 

Mišeikienė, Vida. Popietė su mažaisiais skaitytojais : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Šylių filiale vykusį garsinį skaitymą vaikams]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, sausio 23, nr. 

6, p. 6 ; Šilokarčema,  2015, sausio 23, nr. 6, p. 6. 

 

Mišeikienė, Vida. Šiaudų sodas – kas tai? : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Šylių 

filiale vykusį edukacinį užsiėmimą „Šiaudų sodas – kas tai?, pagal vykdoma projektą 

„Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“]. – Iliustr. // Šilokarčema, 

2015, spalio 20, nr. 79, p. 7. 

 

Mišeikienė, Vida. Šyliuose suvešėjo šiaudų sodai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Šylių filiale vykusį edukacinį užsiėmimą „Šiaudų sodas – kas tai?, pagal vykdoma projektą 

„Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“]. – Iliustr. // Šilutės 

naujienos, 2015, spalio 23, nr. 80, p. 8. 



 

Nacionalinė bibliotekų savaitė : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose 

vykusius renginius, skirtus Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 

2015, balandžio 21, nr. 29, p. 3. 

 

Nausėdaitė, Vaida. Europos kalbų diena paminėta Kintų bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Kintų filiale vykusį protų turnyrą „Žinių kodas: protų kovos „Pasuk makaulę“ 

Europos kalbų dienos proga]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, spalio 13, nr. 77, p. 7. 

 

Nausėdaitė, Vaida. Jaunimo informavimo taškai – Švėkšnoje, Rusnėje ir Kintuose : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Švėkšnos, Rusnės bei Kintų filialų prisijungimą prie tarptautinio 

jaunimo informavimo tinklo „Eurodesk“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, sausio 27, nr. 7, p. 7. 

 

Nausėdaitė, Vaida. Kintuose – bibliotekos įkurtuvės : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Kintų filialo įkurtuves]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, lapkričio 20, nr. 90, p. 5. 

 

Nausėdaitė, Vaida. Kintuose – paroda „Sugrįžimai prie Vydūno“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Kintų filiale vykusį keliaujantį knygų renginį „Iš pamario krašto bibliofilų 

rinkinių“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, sausio 20, nr. 5, p. 8. 

 

Nausėdaitė, Vaida. Kintų moksleiviai ir neįgalūs jaunuoliai parašė „Laišką pavasariui“ : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialo bibliotekininkės Vaidos Nausėdaitės ir 

Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyriaus moksleivių išvyką į Šilutės socialinių paslaugų įstaigą]. 

– Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, balandžio 30, nr. 31, p. 11. 

 

Nausėdienė, Liuda. „Ačiū už žodžio skonį burnoj..“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį šilutiškės verslininkės Janinos Šveikauskienės knygos „Sodo šeimynėlė“ 

pristatymą]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, vasario 27, nr. 16, p. 8. 

 

Nausėdienė, Liuda. Eiles rašanti verslininkė ir vaikus skatino kurti : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusį šilutiškės verslininkės Janinos Šveikauskienės knygos „Sodo 

šeimynėlė“ pristatymą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, kovo 3, nr. 16, p. 6. 

 

Nausėdienė, Liuda. Startavo „Knygų gidas visai šeimai“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusius garsinius skaitymus]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, vasario 3, nr. 9, p. 8.  

 

Netradicinės pamokos Pašyšių bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Pašyšių filiale vykusį literatūros pamokų ciklą „Žymių žmonių gyvenimo knyga...“]. – Iliustr. // 

Šilutės naujienos, 2015, vasario 6, nr. 10, p. 11. 

 

Pajamas galima deklaruoti bibliotekose : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir jos 

filialų darbuotojams surengtą seminarą „Elektroninis deklaravimas: pažangi patirtis, taupanti Jūsų 

laiką ir lėšas“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, kovo 31, nr. 24, p. 2. 

 

Panevėžyje apdovanoti Gabrielės Petkevičaitės–Bitės atminimo medalio „Tarnaukime Lietuvai“ 

laureatai : [apie Gabrielės Petkevičaitės–Bitės atminimo medalio „Tarnaukime Lietuva“ laureatus, 

tarp kurių Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialo bibliotekininkė  Onutė 

Miliauskienė]. – Iliustr. // Nemunas, 2015, balandžio 2– 22, nr. 9, p. 25. 

 



Penktoji literatūrinio rudens šventė–konkursas „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos skelbiamą penktąją literatūrinio rudens šventę–konkursą 

„Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, gegužės 5, nr. 32, p. 6. 

 

„Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos skelbiamą 

penktąją literatūrinio rudens šventę–konkursą „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2015, gegužės 8, nr. 35, p. 6. 

 

Proza skaitoma rudenį : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Švėkšnos filiale įvykusią 

prozos skaitymo šventę]. – Iliustr. // Klaipėda, 2015, spalio 30, p. 12. 

 

Puidokienė, Daiva. Bikavėnuose karaliavo H. K. Anderseno pasakos : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Bikavėnų filiale vykusį renginį, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai]. – 

Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, balandžio 14, nr. 27, p. 8. 

 

Pukėnaitė, Viktorija. Išaiškintas Vilniaus knygų mugės detektyvas : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos dalyvavimą Vilniaus knygų mugėje bei pristatytą ekslibrių parodą „Kuršių 

marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“]. – Iliustr. // Tarp knygų, 2015, vasaris, nr. 2, p. 1–4. 

 

Pupšytė, Dalia. Šilutiškiai – Baltijos šalių bibliotekininkų kongrese : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos bibliotekininkės dalyvavimą 10-ajame Baltijos šalių bibliotekininkų kongrese 

(CoBaL10)]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, spalio 20, nr. 79, p. 11. 

 

Pupšytė, Dalia ; Zarambaitė, Ignė. Jaunieji Šilutės bibliotekininkai įgyvendino projektą Lenkijoje : 

[apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos jaunųjų bibliotekininkų vykdytą projektą „Maža 

kelionė – dideli pasiekimai“, finansuotą Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo programos]. – Iliustr. 

// Šilutės naujienos, 2015, rugsėjo 8, nr. 67, p. 7. 

 

Putriuvienė, Laima. „Knygų Kalėdų“ karavanas „Diemedžio“ ugdymo centre : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojų išvyką į Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centrą]. – 

Iliustr. // Pamarys, 2015, gruodžio 15, nr. 97, p. 7–8. 

 

Putriuvienė, Laima. „Knygų Kalėdų“ karavanas aplankė šeimyną „Vaikiškos svajonės“ : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojų vykdytą programą „Keturi keliaujančio 

„Knygų Kalėdų“ karavano „Prakalbink Kalėdas“ maršrutai“]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, gruodžio 

18, nr. 98, p. 8. 

 

Putriuvienė, Laima. „Knygų Kalėdų“ karavanas nuvyko į Saugas. – Iliustr. // Pamarys, 2015, 

gruodžio 8, nr. 95, p. 4. 

 

Putriuvienė, Laima. „Pamario“ laikraščio žurnalistų susitikimai su skaitytojais prasidėjo Kintuose : 

[apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filiale vykusį susitikimą su „Pamario“ 

laikraščio žurnalistais]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, spalio 23, nr. 82, p. 15. 

 

Putriuvienė, Laima. 2015-ųjų literatūrinio rudens derlius : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos surengtą literatūrinio rudens konkursą „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį..“]. – Iliustr. 

// Pamarys, 2015, rugsėjo 18, nr. 72, p. 5. 

 



Putriuvienė, Laima. 77 minutės bičiulystės su švėkšniškiais : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Švėkšnos filiale vykusį susitikimą su „Pamario“ laikraščio žurnalistais]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2015, spalio 27, nr. 83, p. 2. 

 

Putriuvienė, Laima. Akistata su biblioteka ir bibliotekininkais : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusią tarptautinę konferenciją „Akistata su biblioteka ir bibliotekininku: įdomu, nes 

netikėta?“]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, birželio 23, nr. 48, p. 1, 4. 

 

Putriuvienė, Laima. Ar sugrįš į Šilutę baigusieji Vilniaus universitetą? : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusias Vilniaus universiteto akademines dienas „Keliaujanti žinių ir 

karjeros mugė“]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, spalio 2, nr. 76, p. 3–4. 

 

Putriuvienė, Laima. Etnografinių regionų varžytuvės „Prieteliau, atverk skarbinyčią savą“ : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuotą renginį]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, 

gruodžio 1, nr. 93, p. 1. 

 

Putriuvienė, Laima. Geriausio Pamario krašto bibliotekininko šventė Kintuose : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusius edukacinius užsiėmimus, parodų pristatymus, renginius]. 

– Iliustr. // Pamarys, 2015, gegužės 2, nr. 33, p. 3. 

 

Putriuvienė, Laima. Kaip patekti pro „Avinėlio vartus“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį filmo „Avinėlio vartai“ pristatymą]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, lapkričio 13, nr. 

88, p. 8. 

 

Putriuvienė, Laima. Klaipėdos prozininkai savo kūrybą skaitė Švėkšnoje : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Švėkšnos filiale vykusius prozos skaitymus]. – Iliustr. // Pamarys, 

2015, lapkričio 13, nr. 88, p. 8. 

 

Putriuvienė, Laima. Knyga, kviečianti į savęs pažinimo kelionę : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusias šilutiškės Marijos Gailienės knygos „Adrianės kamuolys“ 

sutiktuves]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, spalio 23, nr. 82, p. 4. 

 

Putriuvienė, Laima. Kūryba – kaip paukščio giesmė tarp dienos ir nakties, tarp eilių ir prozos : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusias Dalios Žibaitienės knygos „Tarp dienos ir 

nakties“ sutiktuvės]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, balandžio 24, nr. 31, p. 8. 

 

Putriuvienė, Laima. Legionų kautynės bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį renginį, skirtą Vietos savivaldos dienai]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, spalio 13, 

nr. 79, p. 2. 

 

Putriuvienė, Laima. Penktą kartą jaukino žodį, paukštį, debesį ir paminėjo 70-metį : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį „Literatūrinio rudens“ renginį „Prisijaukinkim žodį, 

paukštį, debesį...“ bei bibliotekos 70-ties metų veiklos paminėjimą]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, 

rugsėjo 15, nr. 71, p. 2. 

 

Putriuvienė, Laima. Pokalbis su skaitytojais Žemaičių Naumiestyje apie vakarykštį ir rytdienos 

„Pamarį“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filiale vykusį 

susitikimą su „Pamario“ laikraščio atstovais]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, lapkričio 13, nr. 88, p. 2–
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Putriuvienė, Laima. Smalsūs juknaitiškiai laukia žinių iš viso pasaulio : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Juknaičių filiale vykusį susitikimą su „Pamario“ laikraščio atstovais]. – Iliustr. 

// Pamarys, 2015, lapkričio 20, nr. 90, p. 3, 8. 

 

Putriuvienė, Laima. Vienoje kelio pusėje Meišlaukiai, kitoje – Kavoliai : [apie Usėnų seniūnijos 

kaimus ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialo bibliotekininkę Onutę 

Miliauskienę]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, balandžio 24, nr. 31, p. 3. 

 

Rimaitė, S. Pagerbė Dalią Užpelkienę : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį 
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Sadauskienė, Kristina. Smėlėtais pajūrio pėdsakais Vilniaus knygų mugės detektyve : [apie Vilniaus 

knygų mugę, kurioje dalyvavo ir Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka]. – Iliustr. // Durys, 2015, 
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Seniūnijų atgarsiai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose vykusius 

renginius]. – Iliustr. // Šilokarčema, sausio 23, nr. 6, p. 6. 

 

Slušnytė, Rūta. Kintuose įkurtas Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos filialas : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialo įkurtuves]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2015, 
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Slušnytė, Rūta. Žaidynės – kautynės už vietos savivaldą : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį protų mūšį Savivaldos dienai paminėti]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2015, spalio 

13, nr. 77, p. 6.    

 

Stanelienė, Nijolė. „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Katyčių filiale vykusį renginį „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“]. – Iliustr. // 

Pamarys, 2015, kovo 13, nr. 20, p. 2. 

 

Stanelienė, Nijolė ; Belokopytova, Gerda. Šilutės rajono seniūnijos šventė Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 25-metį : [apie renginius, vykusius miestelio bendruomenėse bei 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos filialuose]. – Iliustr. // Šilokarčema, 2015, kovo 17, nr. 

20, p. 5. 

 

Startuoja penktosios „Knygų Kalėdos“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai dovanotas 

pirmąsias knygas, skirtas akcijai „Knygų Kalėdos“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, lapkričio 

24, nr. 89, p. 6. 

 

Sutkevičienė, Daina. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijai ir toliau vadovaus Danguolė 

Abazoriuvienė : [apie įvykusį Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos susirinkimą bei Šilutės F. 

Bajoraičio viešajai bibliotekai įteiktą apdovanojimą]. – Iliustr. // Savivaldybių žinios, 2015, 

balandžio 25, nr. 11, p. 19.   

 

Šilutė : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį Jaunimo informavimo taško 

atidarymą]. – Iliustr. // Savivaldybių žinios, 2015, sausio 10, nr. 1, p. 9. 

 

Šilutė : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialo bibliotekininkę Onutę 

Miliauskienę bei viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkę Dalią 

Vasiliauskytę]. – Iliustr. // Savivaldybių žinios, 2015, kovo 7, nr. 71, p. 9. 



 

Šilutės bibliotekos vardas sostinėje skambėjo ne kartą : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos dalyvavimą Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarptautinėje konferencijoje „Biblioteka: 

informacija ir žinios – kiekvienam“]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, gegužės 5, nr. 32, p. 6. 

 

Šilutiškei bibliotekininkei – edukacinė valstybės stipendija : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkę Dalią Vasiliauskytę, kuriai skirta edukacinė 

valstybės stipendija]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, kovo 3, nr. 17, p. 8. 

 

Šukytė, Edita. Seimo apdovanojimas – bibliotekos direktorei : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos direktorę Dalią Užpelkienę, kuriai skirtas Aukščiausias Lietuvos Respublikos Seimo 

apdovanojimas]. – Iliustr. // Savivaldybių žinios, 2015, gruodžio 5, nr. 32, p. 16. 
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Šilokarčema, 2015, birželio 19, nr. 45, p. 11. 

 

Toleikytė, Uršulė. Talentinga Švėkšnos menininkė pristatė kūrybą : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Švėkšnos filiale vykusį Violetos Astrauskienės knygos „Subyrėjęs pasaulis“ 

pristatymą ir parodos „Kelionių spalvos“ atidarymą]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, gruodžio 
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Unikali dovana Šilutės bibliotekai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos 

muziejui padovanotą unikalią dovaną – „Lietuvos kelių žemėlapį su atstumais“, išleistą 1929 m. 

Kauno „Žiedo“ spaustuvėje]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 2015, birželio 9, nr. 42, p. 7. 

 

Užpelkienė, Dalia. Biblioteka neturi asocijuotis su knygų sandėliu : [apie vykusį Lietuvos viešųjų 

bibliotekų asociacijos rengiamą susirinkimą bei Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai įteiktą 

apdovanojimą]. – Iliustr. // Pamarys, 2015, balandžio 17, nr. 29, p. 6. 
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asociacijos susirinkimą bei Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai įteiktą apdovanojimą]. – Iliustr. 
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Vasiliauskytė, Dalia „Bajoraičiai“ – LESTO konkurso 1-ojo etapo nugalėtojai! : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos komandą „Bajoraičiai“, kuri tapo konkurso „Susipažinkim: 

savitarnos svetainė www.manoelektra.lt“ 1-ojo etapo nugalėtoja]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 
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Vasiliauskytė, Dalia. Bibliotekose paminėta „Interneto savaitė“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusius tarptautinius „Interneto savaitės“ renginius]. – Iliustr. // Šilutės 
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Vasiliauskytė, Dalia. Elektronikos ir modeliavimo mokymai bibliotekoje : [apie Šilutės F. 
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technologijomis : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusius mokymus bibliotekos 



darbuotojams ir savanoriams „Projektavimas ir trimatis (3D) spausdinimas“ bei „LEGO EV3 

robotai“]. Iliustr. // Šilokarčema, 2015, spalio 6, nr. 75, p. 6. 
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Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusius užsiėmimus gyventojams]. – Iliustr. // Šilutės naujienos, 
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Žemgulienė, Dalia. Eilėmis budiname pavasario gamtą : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 
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Adomavičienė, Danutė. Etnografinių regionų metus išlydint : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Pašyšių filiale vykusią edukacinę programą, skirtą Lietuvos etnografinių regionų 
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Puidokienė]. – [Žiūrėta 2015 m. gruodžio 10 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 
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Atkeliauja „Knygų Kalėdos“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistų 
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< www.šilutiškis.lt >. 

 

Bibliotekoje – kraštietės Neringos Petrošiūtės tapybos darbų parodos atidarymas : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį tapybos darbų parodos „Neringos gėlių pasaulis“ 

atidarymą]. – [Žiūrėta 2015 m. liepos 28 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Bibliotekoje atidaroma fotomenininko  Alfonso Budvyčio paroda „Iškalbinga tyla“ : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį parodos atidarymą]. – [Žiūrėta 2015 m. sausio 12 d.]. 

Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Bibliotekos projektui skirta 45200 eurų : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai skirtą 

projektų finansavimą]. – [Žiūrėta 2015 m. gegužės 15 d.]. Prieiga per internetą 

<www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >, < www.šilutėsetažinios.lt >. 

 

Bružienė, Danutė ; Zarambaitė, Ignė. Mums rašo: poezijos, fotografijos ir muzikos valanda su 

jaunaisiais kūrėjais : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir Žemaičių Naumiesčio 

filiale vykusius susitikimus su jaunaisiais kūrėjais]. – [Žiūrėta 2015 m. spalio 28 d.]. Prieiga per 

internetą < www.šilutėsetažinios.lt >, < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Čėsnienė, Auksė. Kas raštų per gražumas, kas margučio per margumas : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Rusnės filiale vykusias kūrybines–edukacines dirbtuvėles „Kas raštų per 

gražumas, kas margučio per margumas]. – [Žiūrėta 2015 m. balandžio 3 d.]. Prieiga per internetą < 

www.šilutėsžinios.lt >. 
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Degutienė, Virginija. Knygose atgyja lėlės : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Miesto 

filiale vykusią popietę „Knygose atgyja lėlės“]. – [Žiūrėta 2015 m. liepos 23 d.]. Prieiga per 

internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Degutienė, Virginija. Linksmai ir įdomiai apie knygas : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Miesto filiale vykusį edukacinį renginį, skirtą lopšelio–darželio „Žibutė“ auklėtiniams]. 

– [Žiūrėta 2015 m. lapkričio 5 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Degutienė, Virginija. Sudie, gražuole vasara : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Miesto filiale vykusias vasaros palydėtuves]. – [Žiūrėta 2015 m. rugsėjo 3 d.]. Prieiga per internetą 

< www.šilutėsžinios.lt >.  

 

Dumšienė, Laima. F. Bajoraičio viešoji biblioteka – projekto „Inovatyvios informacinės 

technologijos suaugusiųjų švietime“ dalyvė : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

dalyvavimą projekte „Inovatyvios informacinės technologijos suaugusiųjų švietime“]. – [Žiūrėta 

2015 m. birželio 19 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Edukacinė pamoka Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos darbuotojo Donato Dobilinsko Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 8 klasės 

mokiniams surengtą elektroninių knygų bei elektroninių skaitiklių pristatymą]. – [Žiūrėta 2015 m. 

kovo 13 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Eksponuojama Juozo Šikšnelio paroda „Baibokai ir jų lazdos“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį parodos atidarymą]. – [Žiūrėta 2015 m. rugsėjo 21 d.]. Prieiga per internetą < 

www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Elektronikos ir modeliavimo mokymai bibliotekoje subūrė besidominčius šiuolaikinėmis 

technologijomis : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusius mokymus bibliotekos 

darbuotojams ir savanoriams „Projektavimas ir trimatis (3D) spausdinimas“ bei „LEGO EV3 

robotai“]. – [Žiūrėta 2015 m. spalio 5 d.]. Prieiga per internetą < www.žinios.lt >. 

 

Etnografinė pamoka bibliotekoje „Rykaun vaikai pamarės“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį renginį, skirtą Lietuvos etnografinių regionų metams]. – [Žiūrėta 2015 m. spalio 

16 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Europos dienos šventė „Padėdami kitiems, padėsime ir sau“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį renginį „Padėdami kitiems, padėsime ir sau“]. – [Žiūrėta 2015 m. gegužės 13 

d.]. Prieiga per internetą < www.žinios1.lt >, < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Europos kalbų diena paminėta Kintų bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Kintų filiale vykusį protų turnyrą „Žinių kodas: protų kovos „Pasuk makaulę“]. – [Žiūrėta 2015 m. 

spalio 9 d.]. Prieiga per internetą < www.žinios1.lt >. 
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F. Bajoraičio biblioteka pristato: virtuali paroda „Hugo Šojus: asmenybė ir laikmetis“ : [apie Šilutės 

F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusią virtualią parodą: „Hugo Šojus: asmenybė ir laikmetis“]. 

– [Žiūrėta 2015 m. kovo 28 d.]. Prieiga per internetą < www.žinios1.lt >, < www.šilutėsžinios.lt >, 

< www.šilutėsetažinios.lt >. 

 

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos projektui skirtas finansavimas : [apie Lietuvos kultūros tarybos 

sprendimą skirti finansavimą Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos projektui „Kūryba, 

diskursas ir pažinimas kultūros paslaugų inovacijoms“]. – [Žiūrėta 2015 m. liepos 9 d.]. Prieiga per 

internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.šilutėsetažinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Finansuoti F. Bajoraičio viešosios bibliotekos projektai. – [Žiūrėta 2015 m. kovo 23 d.]. Prieiga per 

internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Formanikaitė, Diana. Advento popietė Gardamo bibliotekoje. – [Žiūrėta 2015 m. gruodžio 10 d.]. 

Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Formanikaitė, Diana. Gardame pristatyta knyga „Iš kartos į kartą“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Gardamo filiale vykusį Teresės Lorenčienės knygos pristatymą]. – [Žiūrėta 

2015 m. balandžio 16 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >.  

 

Formanikaitė, Diana. Gardame skambėjo gyvenimo padiktuota poezija ir proza : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filiale vykusį tarptautinio literatūrinio rudens 

„Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ išvažiuojamąjį renginį]. – [Žiūrėta 2015 m. rugsėjo 21 d.]. 

Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Formanikaitė, Diana. Gardamo bibliotekos lankytojams pristatytos AB LESTO  teikiamos 

paslaugos : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filiale vykusius mokymus 

gyventojams kaip naudotis AB LESTO savitarnos svetaine]. – [Žiūrėta 2015 m. vasario 6 d.]. 

Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Formanikaitė, Diana. Gardamo pagrindinėje mokykloje pristatyta elektroninė skaityklė : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filialo darbuotojos vietos pagrindinės mokyklos 

mokiniams surengtą knygų skaityklės „Žinių kodas: „Amazon Kindle“ pristatymą]. – [Žiūrėta 2015 

m. gruodžio 16 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Formanikaitė, Diana. Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai vaikams „Kaukių maskaradas“ : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filiale vykusį kūrybinį-edukacinį užsiėmimą 

vaikams „Kaukių maskaradas“]. – [Žiūrėta 2015 m. vasario 17 d.]. Prieiga per internetą < 

www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Formanikaitė, Diana. Liudviko Stankaus knygos „Įspaudai širdyje ir kelyje“ sutiktuvės Gardamo 

bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filiale vykusį susitikimą su 

kraštiečiu Liudviku Stankumi]. – [Žiūrėta 2015 m. gegužės 13 d.]. Prieiga per internetą < 

www.šilutėsžinios.lt >. 
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Formanikaitė, Diana. Susitikimas su Gardamo kraštiečiu Stasiu Mėlinausku : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Gardamo filiale vykusį Stasio Mėlinausko knygos „Macikai: 

sugrįžimai atminties taku“ pristatymą]. – [Žiūrėta 2015 m. liepos 1 d.]. Prieiga per internetą 

<www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Fortūna vėl nusišypsojo F. Bajoraičio viešajai bibliotekai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešajai 

bibliotekai ministro S. Skvernelio įteiktą padėkos raštą bei premiją]. – [Žiūrėta 2015 m. gegužės 29 

d.]. Prieiga per internetą < www.žinios1.lt >, < www.šilutėsetažinios.lt >. 

 

Fotoreportažas: F. Bajoraičio viešoji biblioteka minėjo 70 metų jubiliejų : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį bibliotekos 70 metų jubiliejų]. – [Žiūrėta 2015 m. rugsėjo 

21 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Gardame prasidėjo šventinis renginių šurmulys : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Gardamo filiale vykusį spektaklį vaikams „Kiškis drąsuolis“]. – [Žiūrėta 2015 m. gruodžio 29 d.]. 

Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Gerlinskaiė, Agnė. Edukacinėse dirbtuvėlėse vaikai mokėsi gaminti Užgavėnių kaukes : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Rusnės filiale vykusias kūrybines-edukacines dirbtuvėles 

„Kaukių margumynas“]. – [Žiūrėta 2015 m. vasario 12 d.]. Prieiga per internetą < 

www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >, < www.šilutiškis.lt >. 

 

Gerlinskaitė, Agnė. Rytmetys vaikams su senąja animacija : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Rusnės filiale vykusį rytmetį vaikams]. – [Žiūrėta 2015 m. balandžio 3 d.]. Prieiga per 

internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Gerlinskaitė, Agnė. Rusnėje svečiavosi literatūrinio rudens dalyviai : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos Rusnės filiale vykusį literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, 

debesį...“ renginį]. – [Žiūrėta 2015 m. rugsėjo 21 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, 

< www.žinios.lt >. 

 

Gerulienė, Vita. Bibliotekos kiemelyje augs simbolinė obelaitė, mezganti pažangumo vaisius : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį projekto „Bendruomenės HUB‘as bibliotekoje 

„Atrask savo saviraiškos kodą“ idėjos pristatymą]. – [Žiūrėta 2015 m. birželio 10 d.]. Prieiga per 

internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Gerulienė, Vita. Knygos namuose lankėsi dosnus svečias : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį susitikimą su verslininku, politiku, visuomenės veikėju Ramūnu Karbauskiu]. – 

[Žiūrėta 2015 m. birželio 4 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >,  < www.žinios1.lt >. 

 

Gerulienė, Vita. Mums rašo: lėlininkai stovyklavo kartu su Šilutės vaikais : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį projektą–stovyklą „Jaunieji genijai – menininkai“, kurioje 
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dalyvavo jaunieji šilutiškiai]. – [Žiūrėta 2015 m. liepos 9 d.]. Prieiga per internetą < 

www.šilutėsžinios.lt >, < www.šilutėsetažinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Gerulienė, Vita. Šilutės rajono viešnios iš Prezidentūros neaplenkė ir F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos : [Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje lankėsi Respublikos Prezidentės 

vyriausioji patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais ir patarėja sveikatos politikos 

klausimais]. – [Žiūrėta 2015 m. balandžio 3 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < 

www.žinios1.lt >. 

 

Gerulienė, Vita. Žaisminga piratų puota bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusią neformalaus vaikų švietimo programą „Kūrybiškumas renginiuose“]. – 

[Žiūrėta 2015 m. gruodžio 29 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Gerulienė, Vita ; Norbutienė, Aldona. „Šventiniai pasižvalgymai po senuosius Žibus“ : [apie Šilutės 

F. Bajoraičio viešosios bibliotekos renginius, vykusius Šilutės miesto šventės metu]. – [Žiūrėta 

2015 m. birželio 4 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Gerulytė, Šarūnė. Grabupių bibliotekoje vaikai rodė spektaklį, skirtą Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Grabupių filiale vykusią teatrinę 

inscenizaciją „Senovės lietuviai“]. – [Žiūrėta 2015 m. kovo 13 d.]. Prieiga per internetą < 

www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Gyventojai kviečiami deklaruoti pajamas Pamario bibliotekose : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusį seminarą „Elektroninis deklaravimas: pažangi patirtis, taupanti Jūsų 

laiką ir lėšas“]. – [Žiūrėta 2015 m. kovo 10 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Gofmanienė, Genė. „Tolima Artima Portugalija“ su kraštiete Violeta Harvey Vainuto bibliotekoje : 

[apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vainuto filiale vykusį fotografijų parodos 

pristatymą]. – [Žiūrėta 2015 m. gegužės 13 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Grauslytė, Irma. Japonų kultūros įtakota Aistės Jauniūtės paroda eksponuojama Šilutės bibliotekoje 

: [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusią dailės darbų parodą „Anime“]. – [Žiūrėta 

2015 m. vasario 14 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Grauslytė, Irma. Kovo 11-ajai – popietė mažiesiems bibliotekos bičiuliams : [apie Šilutės F. 
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13 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Grauslytė, Irma. Vaikų meilės knygai diena : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

vykusį spektaklį vaikams „Teodoras Kubilinis ir geriausias pasaulyje tortas“]. – [Žiūrėta 2015 m. 
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Irenos Arlauskienės trečiosios knygos „krikštynos“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį knygos „Pirmyn per aplink“ pristatymą]. – [Žiūrėta 2015 m. liepos 9 d.]. Prieiga 

per internetą < www.šilutėsžinios.lt > , < www.žinios1.lt > . 

 

Įteiktas Seimo apdovanojimas : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorę Dalią 

Užpelkienę, kuriai įteiktas aukščiausias Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimas]. – [Žiūrėta 

2015 m. gruodžio 8 d.]. Prieiga per internetą <www.šilutėsžinios.lt >, < www.šilutė.lt >. 

 

Jablonskienė, Sandra. Bibliotekininkei – Gabrielės Petkevičaitės–Bitės medalis : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filialo bibliotekininkę Onutę Miliauskienę, kuri tapo 
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viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su kraštiete tautodailininke Terese Leciūte-Lorenčiene]. – 

[Žiūrėta 2015 m. gruodžio 28 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsetažinios.lt >, 

<www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Pupšytė, Dalia ; Zarambaitė, Ignė. „Maža kelionė – dideli pasiekimai“: Šilutės bibliotekininkai 

įgyvendino projektą Lenkijoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos jaunųjų darbuotojų 

išvyką į Lenkiją]. – [Žiūrėta 2015 m. rugsėjo 3 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, 

<www.šilutėsetažinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Saugaus interneto savaitė Šilutės krašto bibliotekose : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje ir filialuose vykusius renginius, skirtus Saugesnio interneto savaitei]. – [Žiūrėta 2015 

m. vasario 20 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Savo saviraiškos kodą bibliotekoje gali atrasti kiekvienas : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusius renginius, užsiėmimus pagal projektą „Bendruomenės „HUB‘as bibliotekoje 

„Atrask savo saviraiškos kodą“]. – [Žiūrėta 2015 m. lapkričio 25 d.]. Prieiga per internetą 

<www.žinios1.lt >, < www.šilutėsžinios.lt >.  

 

Sodonis, Saulius. Dviguba šventė: poezijos ruduo ir bibliotekos jubiliejus : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį bibliotekos veiklos minėjimo septyniasdešimtmetį bei 

literatūrinio rudens konkurso „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ baigiamąjį renginį]. – [Žiūrėta 

2015 m. rugsėjo 21 d.]. Prieiga per internetą < www.žinios1.lt >. 

 

Sprendžiamos jaunimui svarbios problemos : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

vykusią jaunimo ir politikų diskusiją]. – [Žiūrėta 2015 m. birželio 10 d.]. Prieiga per internetą < 

www.šilutėsžinios.lt > , < www.šilutiškis.lt >. 

 

Startuoja „Knygų Kalėdos“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusius renginius, 

skirtus „Knygų Kalėdoms“]. – [Žiūrėta 2015 m. lapkričio 25 d.]. Prieiga per internetą 

<www.šilutėsetažinios.lt >. 

 

Startuoja penktoji literatūrinio rudens šventė – konkursas „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ : 

[apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį penktąją literatūrinio rudens šventę – 

konkursą „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“]. – [Žiūrėta 2015 m. balandžio 28 d.]. Prieiga per 

internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Startuoja penktosios „Knygų Kalėdos“ : [apie Respublikos Prezidentės paskelbtą akciją „Knygų 

Kalėdos“, kurioje dalyvauja ir Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka ir jos filialai]. – [Žiūrėta 2015 

m. lapkričio 30 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt > , < www.žinios1.lt >. 

 

Startuoja penktosios „Knygų Kalėdos“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai padovanotas 

pirmąsias knygas, skirtas šiai akcijai]. – [Žiūrėta 2015 m. lapkričio 25 d.]. Prieiga per internetą 

<www.žinios1.lt >. 
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Stulga, Klemensas. Diena, skirta Žemei : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Traksėdžių filiale vykusį renginį, skirtą Žemės dienai]. – [Žiūrėta 2015 m. kovo 23 d.]. Prieiga per 

internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Stulga, Klemensas. Knygų Kalėdos Traksėdžių bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Traksėdžių filiale vykusį renginį, skirtą „Knygų Kalėdoms“]. – [Žiūrėta 2015 m. 

lapkričio 30 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Stulga, Klemensas. Muzika, dailė, spalvos ir Europos kalbos : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Traksėdžių filiale vykusią terapinę meno popietę „Muzikos ir spalvų virpesiai“]. – 

[Žiūrėta 2015 m. spalio 5 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Stulga, Klemensas. Netradicinė pamoka bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Traksėdžių filiale vykusį renginį, skirtą etnografinių regionų metams]. – [Žiūrėta 2015 

m. vasario 23 d.] Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Stulga, Klemensas. Susitikimas su jaunaisiais literatais : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Traksėdžių filiale vykusią literatūrinę šventę]. – [Žiūrėta 2015 m. spalio 5 d.]. Prieiga 

per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Stulga, Klemensas. Ugdomi jaunieji skaitytojai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Traksėdžių filiale vykusį renginį „Kur kuždasi knygos“]. – [Žiūrėta 2015 m. balandžio 3 d.]. Prieiga 

per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Su nuoširdžiausiais linkėjimais. Prezidentė : [apie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės sveikinimą Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai 70-mečio proga]. – [Žiūrėta 

2015 m. spalio 5 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsetažinios.lt >. 

 

Su šypsena per gyvenimą : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale vykusią 

karikatūros ir šaržo parodą]. – [Žiūrėta 2015 m. balandžio 16 d.]. Prieiga per internetą 

<www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Susitikimas su Stasiu Mėlinausku Bikavėnuose : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

Bikavėnų filiale vykusį knygos „Macikai: sugrįžimai atminties taku“ pristatymą]. – [Žiūrėta 2015 

m. gegužės 13 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Šilutės bibliotekos vardas sostinėje skambėjo ne kartą : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos dalyvavimą tarptautinėje konferencijoje: „Biblioteka: informacija ir žinios – 

kiekvienam“]. – [Žiūrėta 2015 m. gegužės 13 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, 

<www.žinios1.lt >.  

 

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai – 70 : programa. – [Žiūrėta 2015 m. 

rugsėjo 3 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsetažinios.lt >. 
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Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka paminėjo veiklos 70-metį : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį bibliotekos 70-mečio minėjimo renginį „Laiko, 

žmogaus ir žodžio sąskambiai“]. – [Žiūrėta 2015 m. rugsėjo 15 d.]. Prieiga per internetą 

<www.lnb.lt >. 

 

Šilutiškei bibliotekininkei paskirta edukacinė valstybės stipendija : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos darbuotoją Dalią Vasiliauskytę, kuriai paskirta edukacinė valstybės 

stipendija]. – [Žiūrėta 2015 m. vasario 27 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < 

www.žinios1.lt >. 

 

Šilutiškiai aktyviai dalyvavo LESTO paskelbtame konkurse : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį protų mūšį „Susipažinkime. Savitarnos svetainė www.manoelektra.lt“]. – 

[Žiūrėta 2015 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą < www.žinios1.lt >. 

 

Šilutiškiai aplankė Nidos ir Klaipėdos bibliotekas : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 

jaunųjų darbuotojų išvyką]. – [Žiūrėta 2015 m. gegužės 23 d.]. Prieiga per internetą 

<www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Šilutiškiai bibliotekininkai aplankė Aukštaitijos kultūros objektus : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos tradicinę studijinę-pažintinę kelionę]. – [Žiūrėta 2015 m. liepos 9 d.]. Prieiga 

per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios.lt >. 

 

Šilutiškiai bibliotekininkai mokėsi naudotis įsigytais „iPad“ planšetiniais kompiuteriais : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusius mokymus bibliotekos darbuotojams 

„Planšetinių kompiuterių „iPad“ naudojimosi pagrindai“, kuriuos įsigijo pagal vykdomą projektą 

„Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“]. – [Žiūrėta 2015 m. 

lapkričio 3 d.]. Prieiga per internetą < www.žinios1.lt >, < www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Šilutiškius bibliotekininkus pasiekė padėka už Saugesnio interneto savaitės 2015 renginius : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusius Saugesnio interneto savaitei skirtus renginius]. 

– [Žiūrėta 2015 m. kovo 23 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Šventė – konkursas „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos organizuojamą literatūrinio rudens šventę–konkursą „Prisijaukinkim žodį, paukštį, 

debesį...“]. – [Žiūrėta 2015 m. gegužės 26 d.]. Prieiga per internetą < www.literatūrairmenas.lt >. 

 

Tarptautinė konferencija bibliotekoje : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusią 

tarptautinę konferenciją]. – [Žiūrėta 2015 m. birželio 12 d.]. Prieiga per internetą 

<www.šilutėsžinios.lt >, < www.šilutiškis.lt >. 

 

Tarptautinis „Literatūrinis ruduo 2015 Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuojamą tarptautinio literatūrinio rudens šventę–konkursą 
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„Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“]. – [Žiūrėta 2015 m. rugsėjo 3 d.]. Prieiga per internetą < 

www.šilutėsžinios.lt >, <www.šilutėsetažinios.lt >. 

 

Tautinio kostiumo raštais : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Pašyšių filiale vykusį 

virtualios parodos „Klaipėdos krašto tautinio kostiumo istorija ir ypatumai“ pristatymą]. – [Žiūrėta 

2015 m. balandžio 3 d.]. Prieiga per internetą < www.žinios1.lt >. 

 

Tradicinei Europos dienos šventei Šilutėje skirtas finansavimas : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešosios bibliotekos projektui „Padėdami kitiems, padėsime ir sau“ skirta finansavimą]. – [Žiūrėta 

2015 m. balandžio 16 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Trumpai: D. Užpelkienė išeina : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės 

pasitraukimą iš užimamų pareigų]. – [Žiūrėta 2015 m. lapkričio 30 d.]. Prieiga per internetą 

<www.šilutėsetažinios.lt >. 

 

Uždėk savo idėjai pliusą! : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį renginį 

„Idėja+“]. – [Žiūrėta 2015 m. balandžio 22 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, 

<www.žinios1.lt >, < www.šilutiškis.lt >. 

 

Užpelkienė, Dalia. Kultūros ministras: „Biblioteka neturi asocijuotis su knygų sandėliu“ ir... 

Lietuvos „lietuviškiausia biblioteka“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos dalyvavimą 

visuotiniame susirinkime ir bibliotekai skirtą apdovanojimą]. – [Žiūrėta 2015 m. balandžio 16 d.]. 

Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Vareikienė, Aldona; Edita Barauskienė – šilutiškių premijos laureatė : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusį literatūrinį renginį „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ bei jo 

laureatę Editą Barauskienę]. – [Žiūrėta 2015 m. rugsėjo 19 d.]. Prieiga per internetą < 

www.gargždai.lt >. 

 

Vasiliauskytė, Dalia. Bibliotekininkai mokė šilutiškius planuoti savo laisvalaikį internetu : [apie 

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusią akciją „Nežinai ką veikti? Planuok savo 

laisvalaikį internetu. Ateik, sužinok ir panaudok!“]. – [Žiūrėta 2015 m. liepos 23 d.]. Prieiga per 

internetą < www.šilutėsžinios.lt> , < www.žinios1.lt >. 

 

Vasiliauskytė, Dalia. Bibliotekininkai mokėsi naudotis įsigyta nauja įranga : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusį projekto „Bendruomenės HUB‘as bibliotekoje „Atrask 

savo saviraiškos kodą“ partnerių susitikimą bei kvalifikacijos kėlimo mokymus]. – [Žiūrėta 2015 m. 

rugsėjo 21 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios.lt >. 

 

Vasiliauskytė, Dalia. Bibliotekose paminėta „Interneto savaitė‘ 2015“ : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje vykusius renginius, skirtus interneto savaitei]. – [Žiūrėta 2015 m. balandžio 1 

d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 
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Vasiliauskytė, Dalia. Jaunieji Šilutės bibliotekininkai lankėsi Gargžduose : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos jaunųjų darbuotojų išvyką į Klaipėdos rajono savivaldybės Jono 

Lankučio viešąją biblioteką]. – [Žiūrėta 2015 m. vasario 28 d.]. Prieiga per internetą 

<www.šilutėsžinios.lt >. 

 

Vasiliauskytė, Dalia. Šilutės bibliotekoje pristatytos savanorystės galimybės : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusią atvirų durų dieną jauniems šilutiškiams „Ateik ir sužinok 

savo galimybes!“]. – [Žiūrėta 2015 m. gegužės 19 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt>. 

 

Vasiliauskytė, Dalia. Šilutės bibliotekos atstovė – tarptautinėje bibliotekininkų konferencijoje 

Keiptaune : [Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojos įspūdžiai iš Keiptaune (Pietų 

Afrikos Respublika) vykusio pasaulinio bibliotekininkystės ir informacijos kongreso]. – [Žiūrėta 

2015 m. rugsėjo 21 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt > , <www.šilutėsetažinios.lt > , 

< www.žinios1.lt >. 

 

Vasiliauskytė, Dalia. Šilutiškiai Nacionalinį diktantą rašė bibliotekose : [apie Šilutės F. Bajoraičio 

viešojoje bibliotekoje ir filialuose vykusį Nacionalinio diktanto rašymą]. – [Žiūrėta 2015 m. vasario 

23 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Vasiliauskytė, Dalia. Viktorinoje mokiniai pasitikrino žinias apie Šilutės kraštą ir Mažąją Lietuvą : 

[apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusią viktoriną „Kompiuteriniams beraščiams – 

NE!“]. – [Žiūrėta 2015 m. lapkričio 25 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, 

<www.žinios1.lt >.  

 

Vasiliauskytė, Dalia. Žinių turnyre – duoklė Mažajai Lietuvai : [apie Šilutės F. Bajoraičio viešojoje 

bibliotekoje vykusį žinių turnyrą „Mažoji Lietuva – etninės kultūros atlase“]. – [Žiūrėta 2015 m. 

balandžio 16 d.]. Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.šilutėsetažinios.lt >, 

<www.žinios1.lt >. 

 

Veiverienė, Virginija. Idėjų mugė su Estijos ir Vakarų Lietuvos bibliotekininkais : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusią tarptautinę konferenciją „Akistata su biblioteka ir 

bibliotekininku: įdomu, nes netikėta?“]. – [Žiūrėta 2015 m. birželio 19 d.]. Prieiga per internetą 

<www.šilutėsžinios.lt >, < www.šilutėsetažinios.lt >. 

 

Veiverienė, Virginija. Kraštiečio Antano Mažeikos auksinė dovana bibliotekai : [apie Šilutės F. 

Bajoraičio viešajai bibliotekai dovanotą lietuvišką kolekcinę monetą]. – [Žiūrėta 2015 m. sausio 8 

d.] . Prieiga per internetą < www.šilutėsžinios.lt >, < www.žinios1.lt >. 

 

Veiverienė, Virginija. Unikali dovana Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos muziejui : 

[apie Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos muziejui padovanotą „Lietuvos kelių 
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