
 
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

 

Projektas „Teatralizuoti Ievos Simonaitytės kūrybos vakarai „O buvo 

taip...“ 
 

Projekto tikslas - prasmingais, įdomiais bei įtraukiančiais renginiais, konkursais paminėti 2017-

uosius Ievos Simonaitytės metus ir tokiu būdu siekti išsaugoti bei populiarinti Klaipėdos krašto 

įvairialypį kultūrinį bei literatūrinį paveldą. 

 

Terminas: 2017 m. birželio 5 d. – gruodžio 15 d. 

 

Projektą remia: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. 

 

Projekto partneriai: Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos miesto 

savivaldybės etnokultūros centras. 

 

Trumpas projekto pristatymas: 2017 m. minimos Ievos Simonaitytės 120-osios gimimo metinės. 

Tai puiki proga socialines, kultūros naujoves pralenkusių garsios asmenybės idėjų tęstinumui 

įprasminti, visuomenės valstybinei savivokai ir pilietinei atsakomybei ugdyti. Ši proga taip pat 

suteikia galimybę priminti apie unikalų Klaipėdos krašto paveldą ir apie jo išskirtinumą. Girulių 

bibliotekoje atkursime I.Simonaitytės kūriniuose aprašomą autentišką Klaipėdos krašto aplinką (su 

rūbais, papročiais, tradicijomis ir gastronominiu paveldu), organizuosime I.Simonaitytės kūrinių 

skaitymus ir diskusijas, o jaunimą bandysime sudominti interaktyviomis veiklomis, organizuojant 

esė konkursą bei Skaitymo iššūkį I.Simonaitytės kūrybos tema. 

 

 

Rugpjūčio 8 d. 18.00 val. Girulių filiale-bendruomenės namuose (Šlaito 

g. 10A) – kultūrinių renginių „Pėdink į Girulius“ programoje 

vyko vakaras-dedikacija Mažosios Lietuvos metraštininkei Ievai 

Simonaitytei. Dedikacijos autorė ir atlikėja – I. Simonaitytės literatūrinės 

premijos laureatė, aktorė Virginija Kochanskytė. 

 

Žiniasklaidoje: 
Giruliuose – Mažosios Lietuvos metraštininkei I. Simonaitytei skirtas 

vakaras http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/giruliuose-

mazosios-lietuvos-metrastininkei-i-simonaitytei-skirtas-vakaras-822900 

 

 

 

 

Rugsėjo 19 d. 17.00 val. Laukininkų filiale (Laukininkų g. 42) – Ievai Simonaitytei skirtas 

prisiminimų vakaras „Ak buvo visko“. Dalyvavo bibliotekos skaitytoja S. Kazlauskienė, kuri 

ilgus metus mūsų mylimai rašytojai buvo draugė, slaugė, medicinos sesuo, gydytoja, praleidusi 

daug laiko su ponia Ėve.  

 

 

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/giruliuose-mazosios-lietuvos-metrastininkei-i-simonaitytei-skirtas-vakaras-822900
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/giruliuose-mazosios-lietuvos-metrastininkei-i-simonaitytei-skirtas-vakaras-822900


 

Lapkričio 18 d. 15.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios 

bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) buvo 

pristatyta Šilutės Hugo Šojaus muziejaus etnografinio ansamblio 

„Ramytė" programa „Ieva Simonaitytė – Mažosios Lietuvos 

etnokultūros metraštininkė“. Prisiminėme papročius, prietarus, 

patarimus, dalijamus rašytojos veikėjų lūpomis, pagiedojome savo krašto 

giesmes. 

 

 

 

 

Gruodžio 7 d. 16.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos Jaunimo skyriuje (Tilžės g. 9) vyko 

renginys „Kalėdinis Ievos Simonaitytės knygų aromatas“. 

Renginio metu skaitėme ištraukas iš I. Simonaitytės kūrinių, 

kuriose yra aprašomi patys įvairiausi kvapai. Su 

aromaterapijos namų „Kap Kap“ specialiste kalbėjome apie 

kvapų reikšmę ir poveikį žmogui. 

 

 

 

Projektą vykdė Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka www.biblioteka.lt  

 

http://www.biblioteka.lt/

