
RAŠYTOJO HERMANO ZUDERMANO 160-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ SUKAKTIES IR  

VOKIEČIŲ KULTŪROS DIENOS ŠILUTĖJE  PROGRAMA 

2017- 2018 m. 

 

Laikas Renginys/veikla/priemonė Trumpas aprašymas Vieta Vykdytojai ir partneriai 
Kovo mėn. Organizuoti trumpo metražo 

filmų ir filmuotų siužetų 

konkursą, skirtą rašytojo H. 

Zudermano 160-osioms gimimo 

metinėms. 

Surengti konkursą, kuriame bus kviečiami 

dalyvauti Šilutės mokiniai. Konkursas bus 

paskelbtas balandžio-gegužės mėn. ir vyks iki 

rugsėjo mėn. Rugsėjo mėn. vyks konkursinių 

darbų peržiūra, komisija pagal nustatytus 

kriterijus išrinks laureatus. Bendradarbiaujant 

su Geothe‘s institutu planuojama surengti 

meistriškumo pamoką su kino operatoriumi, 

montažo režisieriumi. 

Šilutės kultūros 

ir pramogų 

centras 

 

 

Vykdytojas – Šilutės kultūros ir pramogų 

centras. 

 Partneriai: Šilutės Hugo Šojaus 

muziejus, Geothe‘s institutas (Vilnius), 

Šilutės H. Zudermano draugija,  

Šilutės r. vokiečių kilmės 

gyventojų bendrija „Heide“. 

Birželio- 

rugsėjo 

mėn. 

Vykdyti projektą (vieną iš 

Lietuvos kultūros kelių)   

„Vėtrungių kelias“ . 

Parengti pažintinę literatūrinę kelionę projekto 

„Vėtrungių kelias“ metu. Dalyviams bus 

siūloma aplankyti objektus, susijusius su 

žymiais šio krašto kūrėjais – rašytojais, 

dailininkais ir kt. Vienas iš kelionės objektų bus 

H. Zudermano atmintinos vietos. 

Šilutė-Klaipėdos 

regionas 

 

Vykdytojas – Šilutės kultūros ir pramogų 

centras. 

Partneriai: Šilutės Hugo Šojaus 

muziejus, projekto „Vėtrungių kelias“ 

partneriai  iš Klaipėdos regiono, 

Šilutės r. vokiečių kilmės 

gyventojų bendrija „Heide“.  

Iki birželio 

mėn. 

Macikuose, H. Zudermano 

tėviškėje, pastatyti informacinį 

stendą apie Macikų dvaro 

istoriją ir rašytoją H. 

Zudermaną. 

Šilutės H. Šojaus muziejaus ir Kultūros skyriaus 

specialistai parengia informaciją stendui ir 

pastato stendą. 

H. Zudermano 

tėviškė, Macikai 

Vykdytojai – Šilutės r. sav. Kultūros 

skyrius, Šilutės H. Šojaus muziejus. 

Partneris – Šilutės r. vokiečių kilmės 

gyventojų bendrija „Heide“. 

Iki birželio 

mėn.  

Viešinti tinklalapiuose H. 

Zudermano gyvenimą, kūrybą. 

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Šilutės 

H. Šojaus muziejus viešina H. Zudermano 

kūrybą ir gyvenimo akcentus tinklalapiuose. 

Išsiunčia nuorodas suinteresuotoms 

institucijoms.  

Šilutės F. 

Bajoraičio 

viešoji 

biblioteka, 

Šilutės H. Šojaus 

muziejus 

Vykdytojai – Šilutės F. Bajoraičio 

biblioteka, Šilutės H. Šojaus muziejus. 

Kas pusę 

metų 

Tvarkyti H. Zudermano tėvų 

kapavietę buvusiose Šilutės 

miesto kapinėse. 

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka toliau 

tęsia tradiciją ir tvarko knygos šviesuolių 

kapus. 

Senosios Šilutės 

miesto kapinės 

Vykdytojai – Šilutės F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka. 

Partneris – Šilutės r. vokiečių kilmės 

gyventojų bendrija  

„Heide“. 

2017–2018 

m. 

Įprasminti H. Zudermano tėviškę 

akcentais. 

Šilutės H. Šojaus muziejui bendradarbiaujant 

su VDA bendruomene sukurti vizualizaciją ir 

ją įvykdyti. 

Macikai Vykdytojas – Šilutės H. Šojaus muziejus 

ir partneriai. 



Partneris – Šilutės r. vokiečių kilmės 

gyventojų bendrija „Heide“. 

Iki rugsėjo 

mėn. 

Parengti edukacinę programą 

„Hermano Zudermano vaikystė, 

jaunystė ir kūrybinis kelias“. 

Šilutės H. Šojaus muziejus parengia edukacinę 

programą, susijusią su H. Zudermano 

gyvenimu, kūryba. 

Šilutė ir jos 

apylinkės 

Vykdytojas – Šilutės H. Šojaus 

muziejus. 

Partneris – Šilutės r. vokiečių kilmės 

gyventojų bendrija „Heide“. 

2017 m. 

rugsėjo 

mėn. – 

2018 m. 

Atnaujinti pažintinį taką, 

vadinamą H. Zudermano taku,  

Žalgirių miške. 

Vykstant į Rusnę, Žalgirių miške, yra pažintinis 

takas, sulaukiantis daug smalsuolių. Jis 

vadinamas H. Zudermano taku. Nemuno deltos 

regioninio parko direkcija 2017 m. pradės tako 

infrastruktūros atnaujinimo darbus.  

Vykstant į 

Rusnę, Žalgirių 

miškas 

Vykdytojas – Nemuno deltos regioninio 

parko direkcija. 

Iki rugsėjo 

mėn. 30 d. 

Parengti edukacinę programą 

apie rašytoją H. Zudermaną 

ugdymo įstaigoms, 

bendruomenėms. 

Dviejų dalių edukacinė programa „Namo 

statymas“ (trukmė 45 min.). 

 

Šilutės 

kamerinis 

dramos teatras ir  

mokyklos 

Vykdytojas – Šilutės kamerinis dramos 

teatras. 

Rugsėjo 

mėn.  

 

Išleisti laikraštį, skirtą H. 

Zudermano sukakčiai.  

Pristatyti H.  Zudermano asmeninio ir 

kūrybinio gyvenimo žinomus bei mažai 

publikuotus faktus.  

Šilutė Vykdytojas – Šilutės F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka. 

Rugsėjo 27 

d.   

Organizuoti filmų vakarą 

„Mažoji Lietuva kino mene“. 

Konkursinių darbų peržiūra. 

Šilutės kultūros ir pramogų centre vyks trumpo 

metražo filmų ir siužetų peržiūra.  

Meistriškumo pamoką ves profesionalai – kino 

operatorius, montažo režisierius. Vakare vyks 

filmų, sukurtų pagal rašytojo H. Zudermano 

kūrinius, peržiūra. 

Šilutės kultūros 

ir pramogų 

centras 

Vykdytojas – Šilutės kultūros ir pramogų 

centras. 

Partneriai: Šilutės H. Šojaus muziejus, 

H. Zudermano draugija, Šilutės 

r. vokiečių kilmės 

gyventojų bendrija „Heide“. 

Rugsėjo 28 

d.  

Pristatyti spektaklio „Namo 

statymas“ premjerą (pagal H. 

Zudermano kūrinius). 

Bus pastatytas spektaklis pagal  H. Zudermano 

kūrinį „Jonas ir Erdmė“. 

Šilutės 

kamerinis 

dramos teatras 

Vykdytojas – Šilutės kamerinis dramos 

teatras (režisierius – Sergėjus Paciukas). 

Paruošti kilnojamąją parodą 

„Hermanas Zudermanas“, skirtą 

rašytojo 160-osioms gimimo 

metinėms. 

Paroda bus pristatoma bibliotekos filialuose. Šilutės F. 

Bajoraičio 

viešosios 

bibliotekos 

filialai 

Vykdytojas – Šilutės  F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka.  

Rugsėjo 29 

d. 

Organizuoti tarptautinę 

konferenciją „Laike neišdylantys 

vardai – Hermanas 

Zudermanas“, skirtą rašytojo 

160-osioms gimimo metinėms. 

Biblioteka ir partneriai įgyvendins Lietuvos 

kultūros tarybos laimėtą projektą.  

Šilutė Vykdytojas – Šilutės F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka.  

Populiarinti Šilutės H. Šojaus 

muziejaus folkloro ansamblio 

„Ramytė“ programą, skirtą H. 

Zudermanui. 

Kolektyvas konferencijos dalyviams, vėliau ir 

kitose įstaigose, pristatys programą (trukmė iki 

30 min.). 

Šilutė ir kitos 

seniūnijos 

Vykdytojas – folkloro ansamblis 

„Ramytė“ (vadovė – Giedrė Pocienė). 



Pristatyti literatūros ir meno 

parodą „Archibaldas Bajorat: 

„esu dėkingas likimui, kad tapau 

menininku...“ 

Konferencijos metu bibliotekoje bus 

eksponuojamos parodos. 

Šilutės F. 

Bajoraičio 

viešoji 

biblioteka 

Vykdytojas – Šilutės F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka. 

Pristatyti parodą iš Zigfrydo 

Ludžuvaito (Siegfried 

Ludszuweit) dovanotų vokiečių 

literatūros knygų rinkinio. 

Bibliotekos lankytojams bus pristatomas  

dovanotų knygų rinkinys, padėsiantis labiau 

domėtis vokiečių literatūros palikimu.  

Šilutės F. 

Bajoraičio 

viešoji 

biblioteka 

Vykdytojas – Šilutės F. Bajoraičio 

viešoji biblioteka. 

Rugsėjo 30 

d.  
RENGINIŲ CIKLAS „DIENA SU RAŠYTOJU HERMANU ZUDERMANU“ 

 

 11.00 val. „Rytas rašytojo 

gimtinėje“. 

Miesto gyventojai ir svečiai kviečiami 

dalyvauti visos dienos renginių programoje, 

aplankant vietas, susijusias su H. Zudermano 

gyvenimu Šilutėje, jos apylinkėse. Pirmasis 

renginys vyks Macikuose, H. Zudermano 

tėviškėje. 

Hermano 

Zudermano 

tėviškė, Macikai 

Vykdytojai – Šilutės H. Šojaus muziejus. 

Partneriai – Šilutės kamerinis dramos 

teatras, Šilutės r. vokiečių kilmės 

gyventojų bendrija „Heide“. 

12.00–14.30 val. Ekskursija 

„Hermano Zudermano takais“ ir  

spektaklis „Nendrių ryšelis“ 

(pagal H. Zudermano kūrybą). 

Šilutės H. Šojaus muziejaus bei Salos 

etnokultūros ir informacijos centro specialistai 

organizuoja ekskursiją. Sudedamoji ekskursijos 

dalis – Usėnų mėgėjų teatro kolektyvo 

spektaklis. Kolektyvas savo pastatymais 

reprezentuoja krašto etnografiją, gyvenimo 

būdą. 

Šilutė ir jos 

apylinkės 

Vykdytojai – Šilutės H. Šojaus muziejus, 

Salos etnokultūros ir informacijos 

centras, Usėnų mėgėjų teatro kolektyvas. 

Partneris – Nemuno deltos regioninis 

parkas. 

15.00 val. Šilutės 

r. vokiečių kilmės 

gyventojų bendrijos 

„Heide“ choro ir kitų kolektyvų 

koncertinė programa. 

Koncertas vyks Šilutės evangelikų liuteronų 

bažnyčioje. 

Šilutė Vykdytojas – Šilutės  r. vokiečių kilmės 

gyventojų bendrija „Heide“. 

Partneris – Šilutės kultūros ir pramogų 

centras. 

 

        Pastaba: vykdytojai pasilieka teisę programą koreguoti. 


