Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka spaudoje 2018 m.
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Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius

 Bibliotekos darbuotojų straipsniai
Mažeikaitė, Ieva. 32-oji Ievos Simonaitytės literatūrinė premija // Tarp knygų. – 2018, Nr. 2
(vasaris), p. 42
2018 m. sausio 22 d. Klaipėdos apskrities viešojoje bibliotekoje tradicinė rašytojos Ievos
Simonaitytės premija įteikta klaipėdiečiui poetui Sigitui Poškui.
Grigaitytė, Ieva. Biblioteka – sumanios visuomenės ugdytoja // Tarp knygų. – 2018, Nr. 9
(rugsėjis), p. 8-11.
Apie Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos surengtą tarptautinę konferenciją
„Biblioteka – sumanios visuomenės ugdymui“.
Samavičienė, Airida. Virtualiosios realybės paslaugos – nepigu, bet naudinga // Tarp knygų. –
2018, Nr. 10 (spalis), p. 37
Virtualūs žaidimai šiandien yra svarbi žaidimų pramonės dalis, jai reikalinga moderni įranga ir
įvairūs priedai. Daugelis šių laikų paauglių vaizdo žaidimų konsoles laiko gyvenimo būtinybe, o ne
priedu. Tai viena svarbių priežasčių, kodėl pasaulio bibliotekos siekia, kad šie žaidimai taptų viena
iš jų teikiamų paslaugų.
Stasaitienė, Daiva. „Knygosūkio“ karavanas baigė kelionę // Tarp knygų. – 2018, Nr. 12
(lapkritis), p. 24-26.
Apie Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos darbuotojų 2016 m. sukurtą pirmąjį
Lietuvoje literatūrinį stalo žaidimą „Knygosūkis“ bei „Knygosūkio karavaną“ po šalies miestų,
apskričių bibliotekas, mokyklas bei jaunimo centrus.
Juozas Šikšnelis. Bloga reklama vis tiek yra reklama // Vakarų ekspresas. – 2018, gruod. 8, p. 6.
Juozas Šikšnelis. Kasmetinė Mecenato stipendija atiteks Apeirono teatrui // Vakarų ekspresas. –
2018, bal. 20, p. 6.
Juozas Šikšnelis. Baltija plati // Baltija: Literatūrinis-kultūrinis almanachas. – Klaipėda:
Druka, 2018, p. 5-6.
Juozas Šikšnelis. Aloyzas Každailis (1943 – 2018) // Baltija: Literatūrinis-kultūrinis almanachas. –
Klaipėda: Druka, 2018, p. 44.

 Straipsniai apie biblioteką
Laimei, plėšyti knygų dar neliepta / Darius Čiužauskas ; Egidijaus Jankausko nuotr. - Portr. //
Vakaro žinios. - 2018, saus. 19, p. 1, 4.
Apie alkoholio reklamą knygose, lėšų trūkumą naujiems leidiniams įsigyti, rašytojos I.Simonaitytės
metus (2017), mažėjančias skaitytojų gretas Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės viešojoje
bibliotekoje.(Str. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus J.Šikšnelio
mintys).
Biblioteka įveikia mažo miesto uždarumą / Ramūnas Čičelis // Naujienos. - 2018, birž. 19, p.
6.
Straipsnis apie Jonavos r. savivaldybės viešąją biblioteką bei jos veiklą parengtas pagal
pranešimą, skaitytą Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekoje vykusioje konferencijoje
„Biblioteka sumanios visuomenės ugdymui“ (spausdinamas sutrumpintai).
Pagėgių bibliotekininkai kompetencijas kėlė mokymuose / Sonata Vaitkutė ; Astos
Andriulienės nuotr. - Iliustr. - Rubrika: Gėgė // Šilokarčema. - 2018, geg. 15, p. 9.
Apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos darbuotojus, dalyvavusius Klaipėdos
apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos organizuotuose profesiniuose mokymuose
„Media 1“.
Atrask Šilutę su Krašto paveldo gidu! / Virginija Veiverienė ; Donato Dobilinsko nuotr. Iliustr. // Šilutės naujienos. - 2018, kovo 20, p. 2.
Apie Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos sukurtą interaktyvų žemėlapį programą „Krašto paveldo gidas“, prie kurio prisijungė ir Šilutės rajono savivaldybės Fridricho
Bajoraičio viešoji biblioteka.
Rytmetis su „Knygosūkiu“ / Asta Andrulienė. - Iliustr. - Rubrika: Pagėgių kraštas // Pamarys. 2018, spal. 26, p. 15.
Apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje, Klaipėdos Ievos Simonaitytės bibliotekos
darbuotojų pristatytą Lietuvoje skaitymą skatinantį literatūrinį stalo žaidimą „Knygosūkis“.
Klaipėdos biblioteka laukia naujo vadovo / „Vakarų ekspreso“ informacija. - Iliustr. // Vakarų
ekspresas. - 2018, spal. 10, p. 10.
Apie konkursą Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktoriaus
pareigoms eiti.
Naujas požiūris į homeopatiją - filme / „Vakarų ekspreso“ inf. // Vakarų ekspresas. - 2018,
spal. 9, p. 7.
Apie JAV sukurto dokumentinio filmo apie homeopatiją „Tik vienas lašas“ peržiūrą Klaipėdos
apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Dviračių žygyje - pokalbiai apie netektis / Virginija Kesminė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. 2018, rugs. 12, p. 4.
Apie Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro organizuotą dviračių žygį, skirtą pasaulinei
savižudybių prevencijos dienai paminėti. Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje
vyko susitikimas su „Jaunimo linijos“ savanoriais.
Šventėje svarbu išlaikyti jūriškumą / Dalia Bikauskaitė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 2018,
liep. 26, p. 9.
Apie Jūros šventės renginius. Minima paroda apie karo laivą „Prezidentas Smetona“
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekoje.

Bibliotekos kieme - suolelis I. Simonaitytei / Jurga Petronytė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. 2018, liep. 20, p. 3.
Apie menininko R. Klimavičiaus sukurtą Ievos Simonaitytės suolelį Klaipėdos apskrities
viešosios bibliotekos kiemelyje.
Konkurso laureatams garbė būti pamirštų lietuviškų žodžių globėjais / Edita Gudavičė. Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 2018, geg. 11, p. 5.
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje buvo apdovanoti tradicinio
moksleivių meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkurso „Lietuviško žodžio šviesoje“
laureatai.
Ievą Simonaitytę prisimenant / Eglė Jociuvienė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 2018, vas. 1, p.
7.
Apie respublikinę mokytojų ir mokinių konferenciją "Man įdomu: Ieva Simonaitytė istorijos,
kultūros ir literatūros kontekste" Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje. Konferencijoje dalyvavo
VU profesorius D. Kaunas ir Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos darbuotoja
J. Bardauskienė.
Tikisi, jog 2118-aisiais klaipėdiečiai dar mokės lietuviškai / Edita Gudavičė. - Iliustr. // Vakarų
ekspresas. - 2018, kovo 13, p. 2.
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos kiemelyje buvo įkasta kapsulė, kurioje
paslėptas laiškas ateities kartoms.
Sigitas Poškus: "Man svarbu, kad vaikai šypsotųsi" / Jurga Petronytė. - Iliustr. // Vakarų
ekspresas. - 2018, saus. 23, p. 2.
Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje įteikta 32-oji literatūrinė Ievos
Simonaitytės premija. Jos laureatu tapo rašytojas S. Poškus.
Biblioteka turi naują vadovą / Asta Dykovienė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, lapkr. 17, p. 2.
Kultūros ministerijos surengtą konkursą eiti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės
bibliotekos direktoriaus pareigas laimėjo šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja L. Pačebutienė.
Bibliotekininkai gelbsti nykštukus / Asta Dykovienė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, spal. 26, p.
24.
Apie Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos bibliotekininkus, kurie
gelbėdami mažiausius Lietuvos paukščius - nykštukus nuo žūties, įstaigos langus apklijavo plėšriųjų
paukščių siluetais.
Bibliotekai vadovauti nesiveržia / Asta Dykovienė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, spal. 18, p. 2.
Apie Kultūros ministerijos organizuojamą konkursą Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios
bibliotekos direktoriaus pareigoms eiti.
Bibliotekai ieško direktoriaus / Asta Dykovienė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, spal. 9, p. 2.
Apie Kultūros ministerijos paskelbtą konkursą Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės
bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti.
Įvedus kadencijas - pokyčiai / Asta Dykovienė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, rugs. 20, p. 1-2.
Kadenciją baigiantis Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekos direktorius J. Šikšnelis
naujuose rinkimuose į šį postą nedalyvaus.
Bibliotekos kiemelyje - I. Simonaitytės suolelis. - Iliustr. - „Klaipėdos“ inf. - Rubrika:
Pramogų gidas // Klaipėda. - 2018, liep. 20, p. 12.
Apie Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje atidengtą rašytojos I.

Simonaitytės suolelį (projekto iniciatorius - bibliotekos direktorius J. Šikšnelis, dailininkas R.
Klimavičius, mecenatas - bendrovė „Pamario restauratorius“).
I. Simonaitytės suolelis. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, liep. 18, p. 3.
Apie Ievos Simonaitytės suolelio atidengimo ceremoniją Klaipėdos apskrities viešojoje I.
Simonaitytės bibliotekoje.
Nemokama paskaita. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, birž. 5, p. 3.
Apie sveikatos psichologės, kognityvinės elgesio terapijos praktikės M. Cibulskytės paskaitą
„Streso valdymas“ Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Apie prancūzmetį primins trys lentos / Ieva Liškevičiūtė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, birž. 2,
p. 2.
Apie Klaipėdos miesto tarybos priimtą sprendimą, kad laikotarpis, kai po Pirmojo pasaulinio
karo trejus metus Prancūzija administravo Klaipėdos kraštą, būtų įamžintas atminimo lentomis
trijose vietose - ant dabartinio banko fasado Liepų gatvėje, ant Klaipėdos apskrities viešosios I.
Simonaitytės bibliotekos sienos Herkaus Manto gatvėje ir ant buvusio prancūzų prefektūros pastato
sienos Sukilėlių gatvėje.
Klaipėdoje vyks tarptautinė bibliotekininkų konferencija. - „Klaipėdos“ inf. // Klaipėda. 2018, geg. 25, p. 14.
Apie Klaipėdos I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje organizuojamą konferenciją „Biblioteka sumanios visuomenės ugdymui".
"Biblioteka - visų mūsų namai" / Daiva Janauskaitė. - Portr. - Rubrika: Metų klaipėdietės
rinkimai 2018 // Klaipėda. - 2018, vas. 26, p. 3.
Apie Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos direktoriaus pavaduotoją L.
Pačebutienę, kuri Metų klaipėdietės rinkimuose pateko į finalinį septintuką.
I. Simonaitytės premija - rašytojui S. Poškui. - Portr. - "Klaipėdos" inf. - Rubrika: Pramogų
gidas // Klaipėda. - 2018, saus. 19, p. 15.
Apie 32-ąją I. Simonaitytės literatūrinę premiją bei šių metų laureato S. Poškaus apdovanojimo
ceremoniją Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Wundebare Nachricht im Advent vom Archiv der AdM. So kann ich, wann immer ich mӧchte,
darin lesen / Günter Muskat // Memeler Dampfboot. - Jg. 169, Nr. 1 (2018), p. 6-7.
Apie Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyvą.

 Straipsniai apie parodas
Ant realaus pasaulio pagrindo A. Dapkevičiaus fotografijos retrospektyva / Danguolė
Ruškienė. - Iliustr. // Durys. - 2018, Nr. 9 (rugsėjis), p. 40-45.
Apie Lietuvos fotomenininko, klaipėdiečio A. Dapkevičiaus (1929-2007) retrospektyvinę
fotografijų parodą „Ant realaus pasaulio pagrindo“ Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės
bibliotekoje.
Dabartis, išauginta po praėjusios epochos šviesa / Danguolė Ruškienė. - Iliustr. // Durys. 2018, Nr. 8 (rugpjūtis), p. 19-23.
Apie klaipėdiečio fotomenininko A. Šeštoko fotografijų parodą „Vieta ir laikas ambrotipuose“
Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.

Kartais parodos anotacija gali būti apgaulinga / Astijus Krauleidis-Vermontas. - Iliustr. //
Durys. - 2018, Nr. 2 (vasaris), p. 26-29.
Apie kaunietės tapytojos J. Rancevienės personalinę tapybos darbų parodą „Paslapčių
kambarys“ Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Araratas - anapus sienos / Asta Dykovienė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, spal. 30, p. 24.
Apie Armėnijos valstybės 100-mečiui Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės
bibliotekoje surengtą fotomenininko A. Stanevičiaus parodą „Amėnija Ararato akyse“.
Poeto mūzos sugrįžimas / Asta Dykovienė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, rugpj. 4, p. 1, 4-5.
Apie žurnalistą, fotografą ir leidėją A. Stanevičių, kuris svariai prisidėjo į Klaipėdos
senamiestį sugrąžinant legendinę skulptūrą „Taravos Anikė“ bei jo parodą Klaipėdos apskrities
viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje, kurioje eksponuojama Anikės paslapčių istorija.
Parodos pristatymas. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, liep. 24, p. 3.
Apie parodą „Su pirmojo prezidento vardu“ Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės
bibliotekoje.
Šveicarijos lietuvių fotografijos. - Iliustr. - Rubrika: Pramogų gidas // Klaipėda. - 2018, geg.
18, p. 12.
Apie Šveicarijos lietuvių bendruomenės kilnojamosios fotografijų parodos „Lietuvių
Šveicarija“ pristatymą Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Pagerbė Sumgaito kankinius / Asta Dykovienė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, geg. 17, p. 2.
Apie Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekoje atidarytą fotografijų parodą, skirtą Ažerbaidžano
mieste Sumgaite 1988 m. žiauriai nukankintiems armėnams atminti.
Bibliotekoje - fotomenininko kūrybinis palikimas / Danguolė Ruškienė. - Iliustr. - Rubrika:
Pramogų gidas // Klaipėda. - 2018, rugpj. 24, p. 15.
Apie Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekoje atidaromą fotomenininko A. Dapkevičiaus
retrospektyvinę fotografijų parodą „Ant realaus pasaulio pagrindo“ (kuratorė - menotyrininkė D.
Ruškienė).
I. Simonaitytės bibliotekos galerijoje - R. Danisevičiaus fotoparoda "Likę". - Iliustr. Rubrika: Pramogų gidas. - "Klaipėdos" inf. // Klaipėda. - 2018, saus. 5, p. 13.
Apie fotografo R. Danisevičiaus (Vilnius) parodos "Likę" atidarymą Klaipėdos apskrities
viešosios I. Simonaitytės bibliotekos galerijoje "13L".

 Straipsniai apie renginius
Tebėra su mumis / Dalia Zabitienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatas // Mūsų žodis. - 2018, gruod.
14, p. 4.
Apie lapkričio 28 d. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje įvykusį
almanacho „Baltija“ pristatymą, kuriame skirta vietos ir Amžinybėn išėjusiam poetui Stasiui
Jonauskui - Dalios Zabitienės esė „Nušveitęs būtį iki švytėjimo“. Gruodžio 7 d. Kaune, Maironio
lietuvių literatūros muziejuje įvyko lietuvių bendrine kalba rašančių žemaičių kūrybos almanacho
„Už kalno kalnas“ pristatymas, kuriame išspausdinta ir dviejų skuodiškių - Dalios Tamošauskaitės
ir Stasio Jonausko poezijos.
Knygos „Mūsų likimai“ pristatymas Klaipėdoje / Irena Bernatonienė. - Iliustr. // Tremtinys. 2018, liep. 20, p. 4.

Apie knygos „Mūsų likimai“ (sudarytojas ir vienas iš sumanytojų - V. P. Mickus), sudarytos
remiantis tremtinių biografijos faktais, pristatymą Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje
bibliotekoje.
I. Simonaitytės bibliotekoje - spektaklis „Noktiurnas“ / Rūta Žukė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas.
- 2018, rugpj. 17, p. 8.
Apie režisieriaus G. Padegimo spektaklį Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje
bibliotekoje. Vaidina aktorius D. Stončius.
Spektaklis „Noktiurnas“ - nusiteikusiems mąstyti ir jausti. - Iliustr. - „Klaipėdos“ inf. - Rubrika:
Pramogų gidas // Klaipėda. - 2018, rugpj. 10, p. 10.
Apie Kauno miesto kamerinio teatro spektaklį „Noktiurnas“ Klaipėdos apskrities viešojoje I.
Simonaitytės bibliotekoje.
„Noktiurnas“ repo ritmu / Jūratė Grigaitienė. - Iliustr. // Durys. - 2018, Nr. 9 (rugsėjis), p.
10-13.
Apie VšĮ „Vieno aktoriaus teatro“ renginių ciklą Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės
bibliotekoje - Klaipėdos istorijos, kultūros ir menų festivalis „Žemėj Lietuvos“, dedikuotą Lietuvos
valstybės atkūrimo ir Tilžės akto šimtmečiams bei vieną išskirtinių renginių - Kauno miesto
kamerinio teatro spektaklį „Noktiurnas“, kurį pastatė režisierius G. Padegimas.
Šimtmečiui paminėti - šokiai, ekskursijos ir žygis / Rūta Žukė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. 2018, vas. 15, p. 4-5.
Apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirtus renginius Klaipėdoje.
Aprašomos Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje rengiamos šimtmečio dūzgės.
Šimtmečio dūzgės I. Simonaitytės bibliotekoje. - Iliustr. - "Klaipėdos" inf. - Rubrika: Pramogų
gidas // Klaipėda. - 2018, vas. 9, p. 14.
Apie renginį "Šimtmečio dūzgės" Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje,
skirtą atkurtos Lietuvos šimtmečiui.
Klaipėdos knygų mugė - horizonto link, gilyn / Sondra Simanaitienė. - Iliustr. // Durys. - 2018,
Nr. 10 (spalis), p. 40-45.
Apie VI Klaipėdos knygų mugę Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje,
skirtą Valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Knygų gurmanų puota / „Klaipėdos“ inf. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, spal. 5, p. 24.
Apie Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje prasidėjusią VI Klaipėdos
knygų mugę.
Klaipėdos knygų mugė: nuo pristatymų iki edukacinių užsiėmimų / „Klaipėdos“ inf. - Iliustr. Rubrika: Pramogų gidas // Klaipėda. - 2018, rugs. 28, p. 14.
Apie VI Klaipėdos knygų mugę „Laimei, Rėza“ Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės
bibliotekoje.
Klaipėdos knygų mugė: „Laimei, Rėza“ - atrasti ir padovanoti / „Klaipėdos“ inf. - Iliustr. Rubrika: Pramogų gidas // Klaipėda. - 2018, rugs. 21, p. 13.
Apie Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyksiančią VI Klaipėdos knygų
mugę.
Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija / Gintaras Tomkus. - Iliustr. //
Vakarų ekspresas. - 2018, spal. 27, p. 16.
Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje buvo pristatyta keturių istorikų:

V. Safronovo, V. Jokubausko, V. Vareikio ir H. Vitkaus knyga „Didysis karas visuomenėje ir
kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija“.
„Vilties linijai“ - trisdešimt / Rūta Žukė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 2018, spal. 20, p. 4.
Apie emocinės paramos tarnybos suaugusiems „Vilties linija“ konferenciją „Žmogaus
gyvenimas krizių šešėlyje“ Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Jūrinė knygelė vaikams - žurnalistės debiutas / Vidmantas Matutis. - Iliustr. - Rubrika: Jūra //
Klaipėda. - 2018, gruod. 10, p. 12.
Apie žurnalistės R. Bandzienės knygelę vaikams „Kalėdinė uosto istorija. Laivas
paplūdimyje“, kuri bus pristatyta Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje.
Pristatys knygą. - Portr. // Klaipėda. - 2018, lapkr. 22, p. 3.
Apie L. Buividavičiūtės knygos „Helsinkio sindromas“ pristatymą Klaipėdos apskrities
viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Pristatys knygą. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, spal. 16, p. 3.
Apie mokslininkės O. Voverienės knygos „Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji
(1918-2018)“ pristatymą Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Gyvenimo prasmės paieškos fizikoje / Asta Dykovienė. - Iliustr. - Rubrika: Atžalynas //
Klaipėda. - 2018, spal. 10, p. 14.
Apie pedagogės I. Stulpinienės knygą „Fizika širdimi“, kuri buvo pristatyta Klaipėdos I.
Simonaitytės bibliotekos organizuotoje knygų mugėje.
Pristatys albumą. - Portr. // Klaipėda. - 2018, birž. 5, p. 3.
Apie kompozitoriaus ir atlikėjo, rašytojo A. Makejevo knygų ir muzikos albumo pristatymą
Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Prie bibliotekos - 37 eglutės / Ieva Liškevičiūtė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2018, gruod. 8, p. 2.
Apie jau penktą kartą prie Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vykusią
kalėdinių eglučių kiemelio atidarymo šventę, kurioje nušvito 37 originalios eglutės; su Klaipėdos
apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos direktoriaus J. Šikšnelio komentaru.
Pristatys knygą sveikiems neurotikams / „Klaipėdos“ inf. - Iliustr. - Rubrika: Pramogų gidas //
Klaipėda. - 2018, geg. 18, p. 16.
Apie vilnietės psichologės-psichoterapeutės A. Matulaitės knygos „Žali sausainiai: knyga
sveikiems neurotikams“ pristatymą Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
„Užsimerk“ - keturiais pojūčiais. - Iliustr. - Rubrika: Pramogų gidas // Klaipėda. - 2018, geg.
18, p. 14.
Apie knygos vaikams „Užsimerk“, kurią galima skaityti net keturiais pojūčiais - rega,
lytėjimu, klausa ir uosle pristatymą Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Pristatys 5-ąjį „Dorės“ almanachą. - Iliustr. - Rubrika: Pramogų gidas // Klaipėda. - 2018,
kovo 23, p. 12.
Apie 5-ojo Neringos kultūros almanacho „Dorė“ pristatymą Klaipėdos apskrities viešojoje I.
Simonaitytės bibliotekoje.
Pristatys knygą. - „Klaipėdos“ inf. // Klaipėda. - 2018, kovo 20, p. 3.
Apie fotografo M. Čepulio knygos „Visa tiesa apie gyvūnus“ pristatymą Klaipėdos apskrities
viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.

Supažindins su leidiniu. - „Klaipėdos“ inf. // Klaipėda. - 2018, kovo 20, p. 3.
Apie knygos „Pieno ežeras. Tukanų mitas“ pristatymą Klaipėdos apskrities viešojoje I.
Simonaitytės bibliotekoje.
A. Anušausko knygos pristatymas. - Iliustr. - Rubrika: Pramogų gidas // Klaipėda. - 2018,
kovo 9, p. 12.
Apie istoriko, publicisto bei politinio veikėjo A. Anušausko knygos „Prezidento žvalgas: du
gyvenimai“ pristatymą Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Pristatys naują esė rinkinį. - Portr. - "Klaipėdos" inf. - Rubrika: Pramogų gidas // Klaipėda. 2018, vas. 9, p. 16.
Apie poeto, filosofo L. Degėsio naujos esė knygos "Apatiniai gyvenimo drabužiai" pristatymą
Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Pristatys esė rinktinę. - Portr. - "Klaipėdos" inf. // Klaipėda. - 2018, vas. 6, p. 3.
Apie poeto, filosofo L. Degėsio esė knygos "Apatinio gyvenimo drabužiai" pristatymą Klaipėdos
apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje.
Knygos apie I. Simonaitytę sutiktuvės. - Iliustr. - Rubrika: Pramogų gidas // Klaipėda. - 2018,
saus. 26, p. 12.
Apie D. Kauno knygos "Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose" pristatymą
Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekoje.
Meistriškumo pamokas vainikuos koncertai. - Portr. - „Klaipėdos“ inf. - Rubrika: Pramogų
gidas // Klaipėda. - 2018, liep. 20, p. 12.
Apie Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekoje įgyvendinamą tarptautinį projektą „Lido. Canto.
Lituania“, kurio metu meistriškumo pamokas ves JAV dainininkė ir aktorė D. Zimmer ir pianistė R.
Lampsatytė (Berlynas, Vilnius).
Poezijos pavasaris Klaipėdoje / „Klaipėdos“ inf. // Klaipėda. - 2018, geg. 11, p. 13.
Apie tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ renginius Klaipėdos teatro aikštėje,
Klaipėdos skulptūrų parke, Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje, Juodkrantėje
bei Mosėdyje.
Bibliotekoje prisiminta praeities epocha / „Klaipėdos“ inf. - Iliustr. - Rubrika: Atžalynas //
Klaipėda. - 2018, geg. 9, p. 11.
Apie Klaipėdos I. Simonaitytės bibliotekoje vykusį tęstinio edukacinio projekto „Iš praeities
epochų“ renginį, skirtą vokiečių kompozitoriaus J. Brahmso gimimo metinėms paminėti.
Piešiniai ir nuotraukos - valstybės atkūrimo šimtmečiui / Modesta Vainorienė. - Iliustr. Rubrika: Atžalynas // Klaipėda. - 2018, bal. 25, p. 11.
Apie Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro ir Klaipėdos savivaldybės administracijos Ugdymo ir
kultūros departamento Švietimo skyriaus suorganizuotą respublikinį piešinių ir fotografijos darbų
konkursą „Trijų spalvų istorija“. Šio konkurso parodos atidarymas ir nugalėtojų apdovanojimas
vyks Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje.
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė: kartu mes kuriame ateitį. - Iliustr. - „Klaipėdos“ inf. Rubrika: Pramogų gidas // Klaipėda. - 2018, bal. 20, p. 15.
Apie 18-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę bei Klaipėdos miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos bei Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos renginius.

 Leidiniai, kuriuose panaudoti vaizdai iš bibliotekos fondų
Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = Klaipėda (Memel) region: from origins
to the 17th century : paroda ir katalogas / Mažosios Lietuvos istorijos muziejus ; [sudarytoja
Audronė Bliujienė] ; [vertėja Laimutė Servaitė]. - Klaipėda : Mažosios Lietuvos istorijos muziejus,
2018
Viena iš iliustracijų iš AdM archyvo, šaltinį nurodant kaip Klaipėdos apskrities viešosios I.
Simonaitytės bibliotekos rinkinius.
Safronovas, Vasilijus. Migrantai ir pabėgėliai Kuršių nerijoje XX amžiaus viduryje : mokslo
studija. – [Vilnius] : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018
Dalis iliustracijų iš AdM archyvo.
Demereckas, Kęstutis. Klaipėda senuose žemėlapiuose. – Klaipėda : [Libra Memelensis], 2018
Dalis iliustracijų iš AdM archyvo
Saulėnienė, Jovita. Senosios Klaipėdos atvirukai // Kultūros ir meno žurnalas „Durys“. – 2018
vasaris (Nr.2 (50)), p. 60-62.
Iliustracijos iš AdM archyvo.
Drąsutis, Mindaugas. Ar Savivaldybė išgirs architektų nuomonę dėl Šv. Jono bažnyčios? // Vakarų
ekspresas. – 2018 gegužės 9, p. 1, 8-9
Iliustracijos iš AdM archyvo.
Saulėnienė, Jovita. Senoji Klaipėda – tarsi paveikslas... // Kultūros ir meno žurnalas „Durys“. –
2018 rugpjūtis (Nr.8 (56)), p. 60-62.
Kelios iliustracijos iš AdM archyvo.
Saulėnienė, Jovita. Karališkosios mokymo įstaigos senojoje Klaipėdoje // Kultūros ir meno žurnalas
„Durys“. – 2018 rugpjūtis (Nr.9 (57)), p. 60-62.
Iliustracijos iš AdM archyvo.
Saulėnienė, Jovita. Didžiosios senosios Klaipėdos nelaimės // Kultūros ir meno žurnalas „Durys“. –
2018 rugpjūtis (Nr.10 (58)), p. 60-62.
Dalis iliustracijų iš AdM archyvo.
Saulėnienė, Jovita. Senosios Klaipėdos gyventojų dorybės ir ydos (1) // Kultūros ir meno žurnalas
„Durys“. – 2018 lapkritis (Nr.11 (59)), p. 60-62.
Iliustracijos iš AdM archyvo.
Saulėnienė, Jovita. Senosios Klaipėdos gyventojų dorybės ir ydos (2) // Kultūros ir meno žurnalas
„Durys“. – 2018 gruodis (Nr.12 (60)), p. 60-62.
Dalis iliustracijų iš AdM archyvo.
Тайны военного времени - в лабиринтах прошлого / Алина Гуловска. - Iliustr. // Клайпеда. 2018, 5/11 мая, р. 10-11.
Apie 1941 m. liepą Klaipėdoje vykusius bombardavimus. Straipsnis iliustruotas leidėjo Kęstučio
Demerecko Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos AdM archyve rastomis
nuotraukomis; su karo istorija besidominčio E. Kazlauskio komentarais.

 Leidiniai
Senosios gatvės. Klaipėda = Alte Strassen. Memel : [kalendorius]. - [Klaipėda] : [Klaipėdos
apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka], [2018]. - [14] lap., įsk. virš. : iliustr. ; 43 x 30 cm
Gretut. tekstas liet., vok.

