ETNOGRAFINIO MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONO INSTITUCIJŲ VYKDOMOS PRIEMONĖS,
SKIRTOSLIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI, VYDŪNO 150-OSIOMS GIMIMO METINĖMS, LIETUVOS
SĄJŪDŽIO 30 METŲ SUKAKČIAI ĮPRASMINTI
2018 M.
VEIKLOS/PROJEKTO/ PRIEMONĖS PAVADINIMAS

1.

2.

3.

4.

5.

VYKDYMO LAIKAS

VYKDYTOJAS IR
KONTAKTAI

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI SKIRTOS PRIEMONĖS
Šilutės rajono savivaldybė
Keliaujanti ekspozicija „Mažosios Lietuvos asmenybės – lietuvių
2018 m. sausio-gruodžio mėn.
Šilutės F. Bajoraičio viešoji
tautos atgimimui“. Paroda skirta Mažosios Lietuvos kultūros ir
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho biblioteka, Nijolė Budreckienė,
visuomenės veikėjų (Martynas Jankus, Erdmonas Simonaitis,
Bajoraičio viešosios bibliotekos
tel.
Fridrichas Bajoraitis-Paukštelis, Vilius Gaigalaitis, Jonas Vanagaitis, Pašyšių, Švėkšnos, Gardamo,
844178214
Kristupas Lekšas,Vilhelmas Storostas-Vydūnas, Dovas Zaunius,
Žemaičių Naumiesčio; Kintų, Saugų,
Enzys Jagomastas) nuopelnų Lietuvos valstybingumo raidai
Rusnės, Vainuto, Vilkyčių, Usėnų,
įprasminimui.
Juknaičių, Katyčių filialuose.
Intelektualus žaidimas „Lietuvos fanų ringas“
2018 m. vasario 1 d. Vainuto filiale;
Šilutės F. Bajoraičio viešoji
2018 m. kovo 9 d. Katyčių filiale;
biblioteka, Sandra Jablonskienė,
2018 m. kovo 21 d. Degučių filiale.
tel. 8 441 77137
Farologo, švyturių istorijos tyrinėtojo, švyturių ir jūrinės kultūros
2018 m. vasario 14 d.
Šilutės F. Bajoraičio viešoji
puoselėtojo Aido Juršto knygos „Lietuvos švyturių istorija“
Šilutės F. Bajoraičio viešojoje
biblioteka, Aldona Norbutienė,
pristatymas, dalyvaujant autoriui.
bibliotekoje
tel.8 441 45963
Anotacija: „Lietuvos švyturių istorija” – tai išsamus veikalas apie
švyturius ir kitus navigacinius objektus, buvusius ir esamus
dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Autorius pateikia platų švyturių
istorijos paveikslą, nagrinėja įvairius temos aspektus. Tai vienintelė
išsami švyturių tema parašyta knyga, kada nors išleista Lietuvoje su
gausybe iliustracijų ir istorinėmis žiniomis. Tai vertingas istorinis
leidinys, turintis didelę išliekamąją vertę. .
„Prakalbinkim Lietuvą“ – šviesos, posmų ir bendrystės vakaras.
2018 m. vasario 16 d.
Šilutės F. Bajoraičio viešoji
Kviečiame šį vakarą visus neabejingus savo istorijai šilutiškiusį Šilutės F. Bajoraičio viešosios
biblioteka, tel. 8 441 78212
stilizuotai apšviestą Bibliotekos kiemelį. Pabūsime drauge ir kartu bibliotekos kieme
Laima Dumšienė
sugiedosime „Lietuva brangi“, tituluojamą antruoju Lietuvos himnu
ir šimtmečio daina. Skaitysime ir klausysime konkurso „Šimtaeilis
tau, LIE-TU-VA“ posmų, gražiausių eilių apie Tėvynę.
Rašytojo Eugenijaus Ignatavičiaus publicistikos knygos „Nepabūgę 2018 m. kovo 8 d.
Šilutės F. Bajoraičio viešoji

laisvės“ pristatymas, skaitymai iš romano „Baltieji stulpai.

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje
bibliotekoje

biblioteka, Aldona Norbutienė,
tel. 8 441 45963

18-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė
Žinių ringas „Laiko mašina šimtmečio greitkeliu!“. Dalyvauja
Šilutės rajono jaunimas, jaunimo organizacijos (NVO).
Fotomenininko Alberto Švenčionio fotografijų paroda „Lietuvos
piliakalniai“.
Anotacija: Gamtos motyvas autoriaus fotografijoje susijungia su
istoriniu kontekstu, pilies ar piliakalnio fiksavimas žadina istorinę
atminti. Fotografijose sukurta skirtinga vietovės atmosfera žadina
vaizduotę ir tampa akstinu domėtis savo krašto istorija bei kelia
patriotiškumo jausmus.
Literatūros ir dokumentikos paroda “Lietuva – atvira daugiatautė
valstybė, turtinga papročiais, tradicijomis ir kalbomis“.

2018 m. balandžio 25 d.
Šilutės F. Bajoraičio viešojoje
bibliotekoje
2018 m. gegužės 9 d.
Šilutės F. Bajoraičio viešojoje
bibliotekoje

Šilutės F. Bajoraičio viešoji
biblioteka, Sandra Jablonskienė,
tel. 77137
Šilutės F. Bajoraičio viešoji
biblioteka, Aldona Norbutienė,
tel. 8 441 45963

2018 m. gegužės 21 d.
Šilutės F. Bajoraičio viešojoje
bibliotekoje
2018 m. gegužės 24 d.
Šilutės F. Bajoraičio viešojoje
bibliotekoje

Šilutės F. Bajoraičio viešoji
biblioteka, Dalia Pupšytė,
tel. 8 441 78216
Šilutės F. Bajoraičio viešoji
biblioteka, Ignė Zarambaitė,
Dalia Pupšytė, tel. 8 441 78216

10

Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Tėvynė Lietuva – mielesnė už
sveikatą“. Dalyvauja aktorius Gediminas Storpirštis, literatas
Juozas Žitkauskas.
11 Kraštietės dailininkės Janinos Urbonaitės-Krasauskienės tapybos
. darbų parodos „Kūrybinės veiklos ataskaita Tėviškei“ atidarymas,
dalyvaujant autorei.

2018 m. gegužės 26 d.
Šilutės F. Bajoraičio viešosios
bibliotekos vasaros kiemelyje
2018 m. birželio 7 d.
Šilutės F. Bajoraičio viešojoje
bibliotekoje

Šilutės F. Bajoraičio viešoji
biblioteka, Aldona Norbutienė,
tel. 8 441 45963
Šilutės F. Bajoraičio viešoji
biblioteka, Aldona Norbutienė,
tel. 8 441 45963

12 Tarpdisciplininio meno paroda „Šimtas jausmų Lietuvai“
. Tarptautinėje parodoje pristatomi menininkų iš Lietuvos, Gruzijos,
Vokietijos sukurti tekstilės, fotografijos, fotografikos, tapybos, kitų
menų sričių darbai apie Lietuvos žmones, Lietuvos ir Gruzijos
laisvės temomis, Lietuvos gamtos, protėvių, meilės Tėvynei temomis
(organizuojama bendradarbiaujant su VšĮ „Gabrielės meno
galerija“).

2018 m. liepos 5 d.
Šilutės F. Bajoraičio viešojoje
bibliotekoje

Šilutės F. Bajoraičio viešoji
biblioteka, Aldona Norbutienė,
tel. 8 441 45963

6.

7.

8.

9.

Šventė „Pasitinkame Šimtmečio vasarą...“ (literatūrinės rungtys,
kūrybinės dirbtuvės, skaitymo akcija, popierinių žiedų lipdymas,
lauko parodos, mobilios lauko bibliotekėlės miesto erdvėje
pristatymas).

13 Pilietinė akcija „Kelionė su švente“.

Vasario 16 d.

14 Regioninis projektas „Rask šimtmečio ženklus“
1.Dviračių žygio dalyviai pagal sudarytą žemėlapį-planą keliaus po
Šilutės kraštą ir aplankys/sutvarkys valstybingumą žyminčius
objektus. Filmuotą ar fotografuotą medžiagą pateiks Facebook
paskiroje.
2.“Rask šimtmečio ženklus „Vėtrungių kelyje“(Lietuvos kultūros
kelias).Dviračių žygis per regioną.
15 „Šimtmečio atvirukas“ .Mokinių piešinių konkursas, skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Visus metus

16 Šilutės mėgėjų meno kolektyvų akcija „Daina Lietuvai“. Mėgėjų
meno kolektyvai dovanos miesto kavinių/restoranų lankytojams
šventinę lietuviškų dainų programą. Tai kultūros darbuotojų ir vietos
verslininkų bendras sumanymas.
17 „Mainom dainą“. Šilutės mėgėjų meno kolektyvų edukacinė
muzikinė programa.

Vasario 16 d.

18 Diskusija tema: “Vasario 16-osios akto reikšmė Lietuvos šimtmečio
įvykių kontekste“. Pranešėjai: D.Barasa pranešimas „Lietuvos
nepriklausomybės 20-mečio minėjimas Klaipėdos krašte“,
V.Jokubauskas (Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto
mokslininkas)pranešimas „Vasario 16-osios Lietuva: apginta ir
prarasta laisvė“.
19 Edukaciniai užsiėmimai vaikams „Tautos vaikai senuosiuose
Šilokarčemos tautos namuose“:
1. „Istorinė operacija Potyrių bomba. Muziejaus lobiai“.
2. „Lietuvos valstybingumo simboliai. Išgirsk, sužinok,
papuošk“.
3. Šimtmečio gimtadienio tortas ir linksmybės su Šilutės teatro
aktoriais.
20 Šviesos instaliacijos Šilutės H.Šojaus muziejaus languose.

Vasario 8 d.

21 Parodos iš muziejaus fondų „Kas mena šimtmetį“. Stendo, skirto

Vasario 16 d.

Sausio 8 d. –vasario 16 d.

Sausio 1 d.-kovo 11 d.

Rusnės salos etnokultūros ir
informacijos centras,
tel.8441 50010, Birutė Servienė
Šilutės kultūros ir pramogų
centras
www.siluteskultura.lt
H.Šojaus muziejus
F.Bajoraičio biblioteka, projekto
„Vėtrungių kelias“ partneriai
Šilutės kultūros ir pramogų
centras. el.p. info@silutekpc.lt
tel.844177113
Šilutės kultūros ir pramogų
centras. el.p. info@silutekpc.lt
tel.844177113
Šilutės kultūros ir pramogų
centras. el.p. info@silutekpc.lt
tel.844177113
Šilutės Hugo Šojaus muziejus
tel. 844162207

Vasario 16 d.

Šilutės Hugo Šojaus muziejus
tel. 844162207

Vasario 16 d.-kovo 11 d.

Šilutės Hugo Šojaus muziejus
tel. 844162207
Šilutės Hugo Šojaus muziejus

signatarui Kazimierui Šauliui atidarymas.

tel.865757151

1.

Projektas „Mažosios Lietuvos amatystė“

Klaipėdos miesto savivaldybė
Sausio-gruodžio mėn.

2.

Renginių ciklas „Klaipėdos krašto balsai“

Vasario-birželio mėn.

3.

„Misija Sibiras 17“ dokumentinio filmo premjera ir susitikimas su
ekspedicijos dalyviais.

Kovo 10 d. 17.00 val.

4.

Tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“

Liepos 19-22 d.

5.

Tradicinių šokių forumas

Spalio 11-14 d.

1.

„Laisvės ąžuolo trispalvė akcija“ šalia Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centro „Agila“ (Taikos g.4)

2.

Etnokultūrinio projekto „Ritin kalne smiltatę“ atidarymas ( tema
„Prieškario Lietuva Kuršių nerijoje-Nidos sklandymo mokykla

Neringos savivaldybė
Vasario 15 d. 16.00 val.

Vasario 15 d. 16.30 val.

Klaipėdos miesto savivaldybės
Etnokultūros centras (Daržų
g.10) www.etnocentras
el.p.i.armoniene@etnocentras.lt
tel.846 310022
Klaipėdos miesto savivaldybės
Etnokultūros centras (Daržų
g.10) www.etnocentras
loreta.darguziene@etnocentras.lt
tel.846 312113
Klaipėdos miesto savivaldybės
Etnokultūros centras (Daržų
g.10) www.etnocentras
rita.sukiene@etnocentras.lt
tel.846 310022
Klaipėdos miesto savivaldybės
Etnokultūros centras (Daržų
g.10) www.etnocentras
n.sliuzinskiene@etnocentras.lt
tel.846 486408
Klaipėdos miesto savivaldybės
Etnokultūros centras (Daržų
g.10) www.etnocentras
el.p.rita.sukiene@etnocentras.lt
tel.846 310022
Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
www.visitneringa.com
Neringos meno mokykla
www.nmm.lt

1923-1939 m.). L.Rėzos kultūros centre ( L.Rėzos g. 8b, Juodkrantė)

L.Rėzos kultūros centras
www.lrezoskc.lt

3.

Akcija „100 minučių skaitymo“ Liudviko Rėzos kultūros centre
(L.Rėzos g. 8b, Juodkrantė), Nidos kultūros ir turizmo informacijos
centre „Agila“ (Taikos g.4 ), V.Miliūno viešojoje bibliotekoje
(Pamario g.53, Nida), Kulršių nerijos istorijos muziejuje (Pamario
g,53, Nida)

Vasario 15 d. 16.30 val.

L.Rėzos kultūros centras
www.lrezoskc.lt
Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
www.visitneringa.com
Neringos muziejai
www.neringosmuziejai.lt
V.Miliūno viešoji biblioteka
www.neringosvb.lt

4.

A. Baryso kino filmas „Įsimylėję Kuršių neriją“ (2016 m.). PreilosPervalkos bendruomenės namuose (Preilos g.27).

Vasario 15 d.18.00 val.

5.

Šventinis koncertas „Vienybė težydi...“ l. Rėzos kultūros centro
koncertų salėje (L.Rėzos g. 54C-9, Juodkrantė).

Vasario 16 d. 14.00 val.

6.

Kolekcijos „Lietuvos kvapas“ pristatymas. Nidos kultūros ir
turizmo informacijos centre „Agila“ (Taikos g.4).

Vasario 16 d. 16.30 val.

Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
www.visitneringa.com
Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
www.visitneringa.com
Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
www.visitneringa.com
Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
www.visitneringa.com
Neringos muziejai
www.neringosmuziejai.lt
Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
www.visitneringa.com
V.Miliūno viešoji biblioteka
www.neringosvb.lt

Lietuvos spaudos fotografų klubo paroda „Nepriklausomybės
keliais“ (pristato Lietuvos spaudos foto klubo prezidentas Jonas
Staselis). Dr. Vytauto Jokubausko istorinis intarpas (KU Baltijos
regiono istorijos ir archeologijos institutas). Nidos kultūros ir
turizmo informacijos centre „Agila“ (Taikos g. 4).
8. Klaipėdos džiazo orkestro ir Neringos meno kolektyvų koncertas
„Laisvės džiazartinė“ . Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre
„Agila“ (Taikos g. 4).
9. PAŠAUKTASIS. Dedikacija Vincui Kudirkai. Vinco Kudirkos
proza, poezija, satyros, prisiminimai. Skaito aktorė, režisierė
Virginija Kochanskytė. Nidos bendruomenės namai (Taikos g. 17)
Koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės nepriklausomybės atkūrimo
10. dienai paminėti. Juodkratės evangelikų liuteronų bažnyčioje
(l.Rėzos g. 56).
7.

Vasario 16 d. 17.30 val.

Vasario 16 d. 18.00 val.

Vasario 21 d. 17.30 val.

Kovo 11 d. 13.00 val.

L.Rėzos kultūros centras
www.lrezoskc.lt

11

Parodos , skirtos Gedulo ir vilties dienai paminėti, atidarymas. “
Liudviko Rėzos kultūros centre (L.Rėzos g. 8b, Juodkrantė)

Birželio 14 d. 17.00 val.

L.Rėzos kultūros centras
www.lrezoskc.lt

12
.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Eduardo Jonušo namuose,
susitikimas su „Misija Sibiras-2017“ dalyviais (E.A.Jonušo g.1,
Nida).
Lietuvos spaudos fotografų klubo parodos pristatymas Nidos
kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ (Taikos g.4)

Birželio 14 d. 18.00 val.

Neringos muziejai
www.neringosmuziejai.lt

Birželio 14 d.15.30 val.

14

Neringos meno saviveiklos kolektyvų koncertas. Nidos kultūros ir
turizmo informacijos centre „Agila“ (Taikos g.4)

Birželio 14 d.16.00 val.

15

Koncertas, skirtas Lietuvos valstybės dienai. . Nidos kultūros ir
turizmo informacijos centre „Agila“ (Taikos g.4)

Liepos 6 d. 19.00 val.

16

Koncertas, skirtas Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai
paminėti. Liudviko Rėzos kultūros centre (L.Rėzos g. 8b,
Juodkrantė)
Tautinės giesmės giedojimas Nidoje, aikštėje prie Neringos
savivaldybės pastato (Taikos g.2), Preiloje greta Preilos Pervalkos
bendruomenės namų (Preilos g. 27), Juodkrantėje prie L.Rėzos
kultūros centro (L.Rėzos g.8b)

Liepos 6 d. 20.00 val.

Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
www.visitneringa.com
Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
www.visitneringa.com
Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
www.visitneringa.com
L.Rėzos kultūros centras
www.lrezoskc.lt

18

XXII Tarptautinis Thomo Manno festivalis, skirtas Lietuvos
Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.

Liepos 14-21 d.

19

X-ojo Baltijos šalių kino festivalio „Baltijos banga“ atidarymas.

Rugpjūčio 23 d.

13
.

17

Liepos 6 d. 21.00 val.

Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
www.visitneringa.com
L.Rėzos kultūros centras
www.lrezoskc.lt
Thomo Manno kultūros centras
www.mann.lt
Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
www.visitneringa.com
Lietuvos kinematografininkų
sąjunga
www.kinosajunga.lt

20

Baltijos keliui skirta rankų susikabinimo akcija pajūryje Nidoje ir
Preiloje.

Rugpjūčio 23 d.

Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
www.visitneringa.com

21

Lietuvos spaudos fotografų klubo parodos pristatymas. Nidos
kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ (Taikos g.4)

22 Mokslinė konferencija „Respublikos ir Nepriklausomybės kovos
šimtmečio kontekste. Karo istorijos skaitymai“.

Rugpjūčio 23 d.

Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“
www.visitneringa.com

Rugsėjo 7-9 d.

Thomo Manno kultūros centras
www.mann.lt

Klaipėdos rajono savivaldybė
Vasario 12 d. 14.00 val.

1.

Memorialinio akmens, skirto Lietuvos Valstybės atkūrimo 100mečiui paminėti, atidengimas “Vardan tos Lietuvos“.

2.

Domo Kauno knygos „Aš esu Etmės Evė: Ieva Simonaitytė
amžininkų liudijimuose sutiktuvės. Dalyvauja autorius. Pranešėja
prof. R.Bončkutė.

Vasario 14 d. 13.30 val.
vasario 15 d. 16.00 val.

J.Lankučio viešosios bibliotekos
Priekulės filialas;
Agluonėnų filialas
www.gargzdaivb.lt

3.

Akcija „Švęsk linksmai“. Šventinė eisena Priekulės m. Turgaus
aikštė.

Vasario 15 d. 11.30 val.

Priekulės kultūros centras
www.priekulkc.lt

4.

Šventinis koncertas Dovilų bažnyčioje, skirtas Valstybės atkūrimo
100-mečiui. Dalyvauja prof. P.Bielskis, prof. R.Balsys, Gyvos
muzikos duetas (Klaipėda).
Lietuvos šimtmečio ąžuolyno Doviluose paminklinio akmens
atidengimas.

Vasario 15 d. 16.00 val.

Dovilų etninės kultūros centras
www.etnodovilai.lt

Vasario 15 d. 14.00 val.

Dovilų etninės kultūros centras
www.etnodovilai.lt

6.

Šventinė popietė Drevernoje „Šviečiame Lietuvą“.

Vasario 15 d. 11.00 val.

Priekulės kultūros centro
Drevernos skyrius
www.priekulekc.lt

7.

Meninės kompozicijos „Iš praeities į ateitį“ (simbolinių vartųpaminklo) atidengimas.

Vasario 15 d. 18.00 val.

Priekulės kultūros centro
Agluonėnų skyrius;
Agluonėnų seniūnija
www.priekulekc.lt

5.

Kretingalės kultūros centras,
Kretingalės seniūnija
www.kretingaleskc.lt

8.

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai skirtas koncertas „Švęskime
laisvę“. Dalyvauja :V.Noreika, A.Anusauskas, K.Rastenytė.

9.

Klaipėdos rajono folkloro kolektyvų šventė „Auga vobilelė“
Kvietiniuose, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui.

10 Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos šventė
. Doviluose „Žemė, kurioje gyvenu“.

Vasario 16 d. 13.30 val.

Gargždų kultūros centras
www.gargzdukc.lt
Gargždų kultūros centro
Kvietinių skyrius
www.gargzdukc.lt

Liepos 6 d.
Pagėgių savivaldybė
Rugpjūčio 24 d.

1.

Renginys ant Rambyno kalno kartu su VŠĮ „Prigimtinės kultūros
institutu“, skirtas Lietuvos Valstybės 100-mečiui.

2.

Baltų vienybės diena ant Rambyno kalno.

Rugsėjo 22 d.

3.

Teatralizuotas edukacinis renginys, skirtas Spaudos atgavimo,
knygos ir kalbos dienai paminėti „Knygnešių keliais-2018“

Gegužės 8 d.

4.

Renginys, skirtas Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus
160-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100osioms metinėms paminėti „Sueiga pas Martyną Jankų-2018“.

Rugpjūčio 11 d.

1.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti renginiai
Viešvilėje ir Smalininkuose. Spektaklio „Tiltai į tėviškę“
pristatymas.

2.

Muziejų naktis Smalininkuose. 100 metų Valstybei prie Nemuno.

Jurbarko rajono savivaldybė
Kovo 10-11 d.

Gegužės 19 d.

Dovilų etninės kultūros centras
www.etnodovilai.lt

Rambyno regioninis parkas
Giedrė Skipitienė
tel.861410285
Rambyno regioninis parkas
Giedrė Skipitienė
tel.861410285
Pagėgių savivaldybės Martyno
Jankaus muziejus
tel. 865615021, Liudvika
Burzdžiuvienė
Pagėgių savivaldybės Martyno
Jankaus muziejus
tel. 865615021, Liudvika
Burzdžiuvienė
Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centras.
arvydas.griskus@gmail.com
tel.860795971
Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centras
gina.meskauskiene@gmail.com
tel.867465570
Smalininkų senovinės technikos
muziejus

3.

Karinė –kultūrinė-edukacinė stovykla moksleiviams „Sakale, lėk“
Smalininkuose, skirta Lietuvos Valstybės ir kariuomenės atkūrimo
100-osioms metinėms

Birželio 11-14 d.

Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centras.
arvydas.griskus@gmail.com
tel.860795971
Smalininkų I.Meškaitytės
pagrindinė mokykla

4.

Smalininkų ir Viešvilės miestelių šventė „100 metų Valstybei prie
Nemuno“

Liepos 21 d.
Rugpjūčio 4-5 d.

5.

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas. Skirta Valstybės ir
kariuomenės atkūrimo 100 metų sukakčiai.

Lapkričio 23 d.

Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centras
gina.meskauskiene@gmail.com
tel.867465570
Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centras.
arvydas.griskus@gmail.com
tel.860795971
Smalininkų I.Meškaitytės
pagrindinė mokykla

1.

2.

3.

VYDŪNO 150 -OSIOMS GIMIMO METINĖMS SKIRTOS PRIEMONĖS
Šilutės rajono savivaldybė
Keliaujanti ekspozicija „Nedylantys Vydūno pėdsakai“, skirtą
2018 m. sausio-gruodžio mėn.
visuomenės veikėjo, filosofo, rašytojo Vilhelmo Storosto-Vydūno
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho
150-osioms gimimo metinėms.
Bajoraičio viešosios bibliotekos
Žemaičių Naumiesčio; Katyčių,
Laučių, Juknaičių, Rusnės, Šylių,
Usėnų, Švėkšnos, Kintų, Vainuto,
Balčių, Degučių filialuose
Edukacinė minčių ir citatų paroda „Gyvenimas - kelionė
2018 m. sausio 2-5 d.
tobuluman“ (Kintų Vydūno kultūros centro projektas).
Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Ex Libris. Vilhelmui StorostuiVydūnui – 150“ darbų paroda

2018 m. kovo 12 d.
Šilutės F. Bajoraičio viešojoje
bibliotekoje, Vydūno kultūros centre,
Pagėgių savivaldybės bibliotekoje,
Pagėgių savivaldybės Martyno
Jankaus muziejuje, Rambyno

Šilutės rajono savivaldybės
Fridricho Bajoraičio viešoji
biblioteka, Nijolė Budreckienė,
tel. 8 44178214

Šilutės F. Bajoraičio viešoji
biblioteka, Aldona Norbutienė,
tel. 8 441 45963
Šilutės F. Bajoraičio viešoji
biblioteka, Nijolė Budreckienė,
tel. 8 44178214

4.

5.

6.

1.
2.

regioninio parko lankytojų centre,
Klaipėdos valstybinėje kolegijoje,
Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos
Simonaitytės bibliotekoje
Vasario 16 d.-liepos 6 d.

Vydūnas. Asmenybė, epocha, kontekstai. Edukacija-interaktyvus
žaidimas „Siunčiu žinią“ kviečiant iš Vydūno muziejaus išsiųsti
sveikinimus, pasidalinant Vydūno bei kitų garsių žmonių mintimis,
citatomis apie žmogų, tautą, laisvę. Integruotos pamokos,
ekskursijos Vydūno muziejuje, tema „Žmogus sau, tautai, žmonijai“.
Šilutės kultūros ir pramogų centras. el.p. info@silutekpc.lt
tel.844177113
Rekreacinio tako „Vydūno sveikatos takas“ įrengimas ir Vydūno
Vasario 16 d.-liepos 6 d.
memorialinio suolelio sukūrimas ir pastatymas Kintuose.

Šilutės r. Kintų Vydūno kultūros
centras
www.vydunocentras.lt

Chorinės muzikos festivalis „Vydūno daina“.

Šilutės kultūros ir pramogų
centras. el.p. info@silutekpc.lt
tel.844177113

Virgilijaus Jankausko fotografijos paroda „Vydūnas. Gyvenimas,
mirtis ir kas toliau...“ ir paskaita.
Dokumentų paroda “Dramaturgui, publicistui, filosofui Viliui
Storostai – VYDŪNUI-150‘‘

Vasario 1d.-spalio 1 d.
Neringos savivaldybė
Lapkričio mėn.
Kovo 22 d.-balandžio 15 d.

Klaipėdos rajono savivaldybė
Kovo mėn.

Šilutės r. Kintų Vydūno kultūros
centras
www.vydunocentras.lt

L.Rėzos kultūros centras
www.lrezoskc.lt
Neringos savivaldybės Viktoro
Miliūno viešoji biblioteka
www.neringosvb.lt

1.

Popietė „prisimenant Vydūną“-skaidrių demonstravimas, burtelių
traukimas (naudojamasi Priekulės laisvės kovų ir tremties istorijos
muziejaus archyvo medžiaga).

J.Lankučio viešosios bibliotekos
Priekulės filialas
www.gargzdaivb.lt

2.

Renginys, skirtas Vydūno metams paminėti. Dalyvauja Lietuvos
menų ir mokslo asociacijos „Vydūno šviesa“ prezidentas
V.Zablockis, literatė G.Jankevičiūtė ir kt.

Gegužės 10 d.

J.Lankučio viešosios bibliotekos
Dituvos filialas
www.gargzdaivb.lt

3.

Paskaita „Sveikas žmogus-jaunas žmogus“. Knygų apie sveiką

Gegužės mėn.

J.Lankučio viešoji biblioteka

4.

gyvenseną ir mitybą pristatymas, sveikuoliškų produktų degustacija
(skirta Vydūno metams paminėti).
Teorinė –praktinė konferencija „Etnokultūros ir tautinės savasties
sąsajos“9projektas „Holizmo link-Vydūno keliu“)

www.gargzdaivb.lt
Rugsėjo 19 d.

Kretingalės kultūros centras
www.kretingaleskc.lt

1.

Kultūros dienos minėjimas, skirtas Vydūno metams.

Pagėgių savivaldybė
Balandžio 13 d.

2.

Tarptautinis meno pleneras „Vydūno erdvė, laikas, ženklai“.

Rugpjūčio 1 d.-rugpjūčio 11 d.

1.

LIETUVOS SĄJŪDŽIO 30-OSIOMS METINĖMS SKIRTOS PRIEMONĖS
Šilutės rajono savivaldybė
Pašnekesiai po trisdešimties metų, skirta Lietuvos sąjūdžio 302018 m. rugpjūčio 24 d.
Šilutės F. Bajoraičio viešoji
mečiui. Renginio vedėjas Saulius Sodonis. Muzikinius kūrinius
biblioteka, Nijolė Budreckienė,
atliks Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro ansamblis
tel. 8 441 78214
,,Verdainė“ (vad. Regina Jokubaitytė).

2.

Lietuvos sąjūdžio 30-osioms metinėms skirta paroda ir renginys.

Rugpjūčio 22 d.

1.

Dokumentų paroda „2018-Sąjūdžio metai. Sąjūdžio 30-mečiui“.

Neringos savivaldybė
Birželio 1-22 d.

1.

Pasidainavimų vakaras „Daina-mūsų tvirtovė“

Klaipėdos miesto savivaldybė
Birželio 5 d.

1.

Atminimo lentos ant Gargždų muzikos mokyklos sienos, kur veikė

Klaipėdos rajono savivaldybė
Sausio 13 d.

Rambyno regioninis parkas
Giedrė Skipitienė
tel.861410285
Pagėgių savivaldybės Martyno
Jankaus muziejus
tel. 865615021,
Liudvika Burzdžiuvienė

Šilutės Hugo Šojaus muziejus
tel. 844162207

Neringos savivaldybės Viktoro
Miliūno viešoji biblioteka
www.neringosvb.lt
Klaipėdos miesto savivaldybės
Etnokultūros centras (Daržų
g.10) www.etnocentras
loreta.darguziene@etnocentras.lt
tel.846 312113
Gargždų kultūros centras

Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, atidengimas ir Laisvės gynėjų dienos
minėjimas.

www.gargzdukc.lt

