
Literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…2012“  

2012-10-16 

Penktadienį, spalio 12 d. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje (direktorė Dalia 

Užpelkienė) įvyko puiki tarptautinė šventė ir renginys „Literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, 

paukštį, debesį…2012“. Projekto organizatorius - Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio 

viešoji biblioteka; finansuotojai - Šilutės rajono savivaldybė, Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerija, AB DNB bankas – literatūrinės Fridricho Bajoraičio premijos steigėjas, UAB „Šilutės 

būstas“ - laureato ženklo steigėjas, F. Bajoraičio viešoji biblioteka - teminių nominacijų steigėja; 

Projekto partneriai: Šilutės raštijos ir knygių draugija, LBD Šilutės skyrius, Bauskės centrinė 

biblioteka (Latvijos), Latvijos rašytojų sąjunga, Kaliningrado A. P. Gaidaro sritinė vaikų biblioteka 

(Rusijos), Brašovo Džordžo Baritiu apskrities viešoji biblioteka (Rumunijos), Šilutės r. mokyklų 

bibliotekininkų metodinis būrelis, VšĮ Rašytojų klubas, Šilutės kraštiečiai (Vilnius); Projekto 

bičiuliai: Šilutės pirmoji gimnazija, Šilutės Vydūno gimnazija, Šilutės M. Jankaus pagrindinė 

mokykla, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Šilutės Žibų pradinė mokykla, Šilutės r. vaikų meno 

mokykla, Šilutės kamerinis dramos teatras, Kaimiškos muzikos ansamblis „Karčema“,Šilutės 

pučiamųjų instrumentų ansamblis „Pamario brass“; Informaciniai rėmėjai: 

 
 

Literatūrinio rudens 2012 m. konkursui „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ pristatytos 56 

autorių 75 knygos. Iš jų – septyni kolektyviniai autorių ar bendraautorių leidiniai, 68 individualių 

autorių leidiniai. Dalyvauti šventėje-konkurse įregistruoti 53 knygų tekstų autoriai ar bendraautoriai 

(rašytojai, poetai, literatai mėgėjai, mokslo darbuotojai), 13 – knygų sudarytojų, redaktorių ar knygų 

parengėjų, 5 – vertėjai, 4 – iliustruotojai, fotografai. Literatūrinis 2012 m. ruduo – tradicinis, 

vykstantis jau ketvirtą kartą (2005, 2007, 2009 m.), bet kartu ir kitoks. Šiemet pirmą kartą parengti 

ir patvirtinti šventės-konkurso nuostatai, konkursui pristatytas knygas vertino komisija, kurios 

sudėtyje buvo profesionalūs literatūros kritikai ir pirmą kartą šiemet buvo įteikta literatūrinė 

Fridricho Bajoraičio premija. Vertinimo komisijos pirmininkė – Alma Lapinskienė, humanitarinių 

mokslų daktarė, rašytoja, literatūrologė, vertėja. Vertinimo komisijos nariai: Ilona Čiužauskaitė, 

humanitarinių mokslų daktarė, poetė, Skirmantė Galvydė, laikraščio „Šilutės naujienos” redaktorė; 

Žaneta Jokužytė, lituanistė, vyr. bibliotekininkė; Astrida Petraitytė, rašytoja, publicistė; Dalia 

Šulcienė, lituanistė, metodininkė ir lituanistas Anatolijus Žibaitis. 

Šiemet pirmą kartą Literatūrinio rudens šventėje-konkurse dalyvavo 34 autoriai (iš jų - 5 

kolektyvai). Į Literatūrinio rudens šventę atvyko svečiai iš užsienio vaikų rašytojos ir knygų 

leidėjos: Jevgenija Guseva (Rusijos), Sandra Cirule (Latvijos), Bauskės (Latvijos) centrinės 

bibliotekos direktorė Baiba Tormane ir direktorės pavaduotoja metodiniam darbui Mara 

Kulikauska, Bauskės kraštotyros ir meno muziejaus Istorijos skyriaus vedėjas Aigars Urtans, Maja 

Bogdanova, Kaliningrado A. P. Gaidaro vaikų sritinės bibliotekos (Rusijos) direktoriaus 

pavaduotoja ir vyriausioji bibliotekininkė Galina Opanasiuk. 

 

Į šventę taip pat atvyko: 

Šilutės r. (Usėnuose) gimusi ir užaugusi, neseniai pirmąją eilėraščių knygelę „Ant žiedlapio 

besėdint“ išleidusi Ieva Danilevičienė (Kaunas); 

Buvęs šilutiškis, 1951–1952 m. Laisvės kovų dalyvis, nepamirštamos už laisvę kovojusiųjų dvasios 

skleidėjas, rašytojas (dokumentinės literatūros kūrėjas) Eugenijus Rimvydas Stancikas (Vilnius); 

Šilutės krašto kūrybinio žodžio skleidėjai:  

Aktyviai visuomeniniame gyvenime dalyvaujanti dainų tekstų autorė Adelė Jankienė;  

Šilutės r. Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktorė, knygų redaktorė, poetė Birutė Morkevičienė;  
Daug metų prasmingai, su nuoširdžiu atsidavimu lietuvių kalbos mokytoja dirbusi poetė Zofija 

Vingytė-Žvirblienė;  

 



Konkursui savo kūrybą pirmą kartą pristatė ir 4 jaunieji kūrėjai (8-12 metų) šilutiškiai. Šventėje 

dalyvavo Lukas Arlauskas, pristatęs pirmą knygutę „Klevo lapelių pasaka“ ir Deivina Jašinauskaitė, 

paskelbusi sukurtą pasaką rinkinyje „Lietuvos vaikų pasakos“. 

 

Jau nebe pirmą kartą šventėje-konkurse dalyvavo ir atvyko kraštiečiai kūrėjai: 

Šilutėje gyvenęs ir mokęsis habilituotas ekonomikos mokslų daktaras, literatūrinio žodžio mylėtojus 

savo apsilankymais džiuginantis rašytojas Rokas Flick (Klaipėda) su aktore Regina Arbačiauskaite; 

Jūrų geologas, geologijos-mineralogijos habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Rusijos 

Federacijos nusipelnęs mokslo veikėjas, kraštietis, baigęs Šilutės pirmąją gimnaziją Emilis 

Jemeljanovas (Kaliningradas, Rusija); 

„Literatūrinio rudens 2005“ nominacijos „Už gerą knygą vaikams“ laimėtojas, „Literatūrinio rudens 

2007“ laureatas, vienas savičiausių ir įdomiausių šiuolaikinių vaikų rašytojų –  Sigitas Poškus 

(Klaipėda, gimęs Šilutės r., Švėkšnos sen.); 

„Literatūrinio rudens 2005“ nominacijos „Už poeziją kasdienybėje“ laimėtoja, dailininkė ir rašytoja, 

Giedrė Bulotaitė (Vilnius, keletą metų mokėsi Šilutėje); 

Pamariečiai: poetė Vlada Biliūnienė; 

„Literatūrinio rudens 2009“ nominacijos „Pirmoji eilėraščių knyga“ laimėtojas, poetas  ir 

prozininkas Audrius Šikšnius; 

Šilutės r. (Mociškių k.) gimęs politikos ir visuomenės veikėjas, fotomenininkas (kuris taip pat rašo 

ir eilėraščius) Sigitas Kancevyčius (Tauragė);  

Užburianti skaitytojus nuoširdumu prozą ir eilėraščius rašanti kūrėja Filomena Kitova. 

 

Taip pat Literatūrinio rudens renginiuose Saugose, Vilkyčiuose, Švėkšnoje dalyvavo: 

Fotomenininkė, metraštininkė, aktyvi švėkšniškių „Tėviškės“ draugijos narė Violetos Astrauskienė;  

Buvusios lietuvių kalbos mokytoja, aktyvi lietuvininkų tarmės puoselėtoja ir įamžintoja Adelė 

Judeikienė;  

Šilutės r. (Švėkšnos sen.) gimusi pedagogė, kraštotyrininkė, rašytoja, „Literatūrinio rudens 2009“ 

nominacijos „Romano žanras“ laimėtoja Edita Barauskienė (Priekulė); 

Mokytojas, istorikas, kraštotyrininkas, ekskursijų po Švėkšnos miestelį vedėjas, parengęs ir išleidęs 

knygų apie Švėkšnos kraštą, aktyvus Švėkšnos bendruomenės narys Petras Čeliauskas; 

 

Taip pat kituose „Literatūrinio rudens 2012“ renginiuose dalyvavo: 

Šilutės r. (Laučiuose) gimusi ir užaugusi literatūrologė, profesorė, „Literatūrinio rudens 2009“ 

laureatė, habil. dr. Dainora Pociūtė (Vilnius);  

Šilutėje mokęsis „Literatūrinio rudens 2007“ nominacijos „Už literatūros kritiką“ laimėtojas, 

vertėjas, literatūros kritikas, humanitarinių m. dr. Marijus Šidlauskas (Klaipėda);  

Šilutėje gimęs žurnalistas, redaktorius, leidėjas Mindaugas Milinis (Klaipėda);  

Šilutėje mokęsis ir dirbęs, vienas žymiausių uostamiesčio fotomenininkų Vytautas Karaciejus 

(Klaipėda);  

 

Vertinimo komisijos pirmininkė A. Lapinskienė paskelbė, kad pirmoji literatūrinė Fridricho 

Bajoraičio premija įteikiama penkių poezijos ir prozos knygos autoriui Andriui Šikšniui (už knygas 

„Kur keliai po rugius išsivaikšto”, „Du keršuliai karvelėliai”, „Atsivėrimai”). 

Kiti pripažinimai: 

1. PROZOS NOMINACIJA – rašytojui Rokui Flick (už knygas „Šiaurės Sachara”, „Paskutinis 

traukinys”); 

2. IŠTIKIMYBĖS ŠILUTĖS IR JOS KRAŠTO TEMATIKAI NOMINACIJA – 

kraštotyrininkui Petrui Čeliauskui (už pristatytas knygas „Švėkšna atsiminimuose”, „Švėkšna: 

žmonės, kraštas, įvykiai”, „Švėkšnos švento apaštalo Jokūbo bažnyčia”);  

3. JAUNOJO KŪRĖJO NOMINACIJA – jaunajam literatui Lukui Arlauskui (už knygą „Klevo 

lapelių pasaka”);  



4. MOKSLINĖS LITERATŪROS NOMINACIJA – habil. dr. Dainorai Pociūtei (už knygą 

„Abraomas Kulvietis”);  

5. PUBLICISTIKOS, MEMUARISTIKOS NOMINACIJA – rašytojui Eugenijui Rimvydui 

Stancikui (už knygą „Operacija IŠSIGIMĖLIAI, arba moksleiviai MGB pinklėse”); 

6. VERTIMŲ NOMINACIJA – vertėjui Algirdui Jakuliui (už K. Imre knygos „Be likimo“ 

vertimą);  

7. KŪRINIŲ VAIKAMS IR JAUNIMUI NOMINACIJA – rašytojai Giedrei Bulotaitei (už 

knygą „Girios glūdumoj”);  

8. VIZUALINĖS RAIŠKOS NOMINACIJA – fotomenininkui Vytautui Karaciejui (už knygas 

„Klaipėda: laiko ženklai”, „Klaipėda”);  

9. NOMINACIJA LITERATŪRINIO RUDENS STAIGMENA – lietuvininkų tarmės 

puoselėtojai Adelei Judeikienei (už knygą „Taip šneka lietuvininkai Saugose”). 

Šventėje dalyvavusi Šilutės rajono savivaldybės merė Daiva Žebelienė, kartu su vertinimo 

komisijos pirmininke A. Lapinskiene ir Vydūno gimnazijos moksleiviu Oskaru Venckumi, visiems 

laureatams įteikė regalijas.  

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



„Literatūrinio rudens“ dalyviai dalyvavo susitikimuose „Magiški žodžio tiltai...“ Juknaičių, Katyčių, 

Kintų, Rusnės Saugų, Traksėdžių, Degučių, Vainuto, Vilkyčių, Švėkšnos, Žemaičių Naumiesčio 

filialuose.  

Ankstesnių konkursų informacija 

2005 m. 

Konkursui pristatytos 22 knygos 22 autorių (tarp jų - du kolektyviniai), trijų pradedančiųjų Pamario 

literatų kūryba ir tekstai dainoms. 

Laureatė – Astrida Petraitytė. 

2007 m. 

Konkursui pristatyti 42 leidiniai 30 autorių (vienas – kolektyvinis, dainų tekstai 12 kompaktinių 

plokštelių) ir vienos moksleivės kūryba. 

Laureatas – Sigitas Poškus. 

2009 m.  

Konkursui pristatyta 41 autoriaus (7 kolektyviniai) 54 knygos (8 kolektyvinės). 

Laureatė – Dainora Pociūtė (už monografiją „Maištininkų katedros: ankstyvoji reformacija ir 

lietuvių-italų evangelikų ryšiai“ bei už Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos vardo pristatymą 

leidinyje Fridrichas Bajoraitis „Gyvumo žodžiai“). 

 

Komunikacijos skyrius 

(parengta pagal Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos informaciją ir pateiktas fotografijas) 


