Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai
2019 m. birželio mėn.
VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
(Jaunimo g. 3, Pagėgiai)

Patal
pa

Skyrius
Biblioteka

Data,
valanda
3-14 d.
3-30 d.

10-30 d.

3-30 d.
110

111

107

Informacijos skyrius
Suaugusiųjų 3-30 d.
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius
3-30 d.
Vaikų
literatūros
skyrius

3 d.
10.30 val.
3-14 d.

3-30 d.

3-30 d.

Renginys

Renginio paskirtis

Vilniaus analoginės fotografijos ir kino
festivalio fotografijų paroda
Literatūrinės varžytuvės „Vasaros
skaitymo iššūkis 2018“. Iniciatorė –
Šiaulių apskr. P. Višinskio viešoji
biblioteka. Organizatoriai: Šiaulių apskr.
P. Višinskio viešoji biblioteka, Vilniaus
apskr. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka,
Kauno apskr. viešoji biblioteka,
Klaipėdos apskr. viešoji I. Simonaitytės
biblioteka , Panevėžio apskrities
G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka,
Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija
(AVBA). Partnerė Pagėgių savivaldybėje
– Pagėgių sav. Vydūno viešoji biblioteka.
Fotomenininko, dailininko Valentino
Jankauskio (Tauragė) fotografijos darbų
paroda „Fotografijos paveikslai“
Literatūrinė-kraštotyrinė paroda
„Pagėgių krašto giesmininkę
menant...“

Fotografijos technikų ir
metodų įvairovės atskleidimui.
Skaitymo skatinimui.

Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos
darbų paroda „Pažįstama,
nepažįstama...“
Literatūrinė paroda „Lietuva – vilčių ir
likimų sampynoje“
Edukacinis-žaidybinis rytmetis įvairaus
amžiaus vaikams „Vaikystės žydinčios
pievos“
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos
III ag kl. gimnazistės Emilijos
Skirmantaitės fotografijos darbų paroda
„My way“ (vadovas – vyresnysis
technologių mokytojas Valdas Gečas)
Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams
„Vaikystės pėdomis einu...“
Tradicinė Pagėgių savivaldybės Meno ir
sporto mokyklos Dailės skyriaus
absolventų baigiamųjų kūrybinių darbų
paroda „Pabaiga yra visko pradžia“

Vaizduojamojo meno krypčių
įvairovės atskleidimui.
Tautosakos pateikėjos, liaudies
pasakotojos, dainininkės,
literatės Anelės Čepukienės
115-osioms gimimo metinėms.
Kraštiečių kūrybos sklaidai.

Gedulo ir vilties dienai bei
Okupacijos ir genocido dienai
paminėti.
Tarptautinei vaikų gynimo
dienai paminėti.
Pagėgių krašto jaunosios kartos
kūrybiškumo atskleidimui ir
skatinimui.
Tarptautinei vaikų gynimo
dienai ir Tarptautinei agresijos
prieš vaikus dienai paminėti.
Pagėgių krašto jaunosios kartos
meninių gebėjimų lavinimui.

17-30 d.

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos
buvusių ir esamų mokinių fotografijos
darbų paroda (vadovas – vyresnysis
technologijų mokytojas Valdas Gečas)

Jaunosios kartos meninės
saviraiškos skatinimui.

RENGINIAI IR PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
FILIALUOSE:
KENTRIŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

1.

3-15 d.

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Išskaitytos,
išklausytos pasakos prabyla...“

2.

3-30 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Tolstantys ir
sugrįžtantys žodžiai“

3.

3-30 d.

4.

4 d.
13.00 val.

Įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojų piešinių
paroda „Tėveli, skiriu Tau!“
Edukacinis-kūrybinis vidudienis 1-6 kl. mokiniams
„Mano vaikystės dienų karuselė“

5.

10-30 d.

6.

14 d.
15.00 val.

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Knyga man
– ištikima draugė“
Literatūrinė popietė suaugusiems „Regėti vilties
dienas“

Renginio paskirtis

Rašytojo, knygų iliustruotojo,
dailininko Kęstučio Kasparavičiaus
65-erių metų sukakčiai paminėti.
Prozininko, dramaturgo, poeto,
vertėjo, literatūros kritiko Grigorijaus
Kanovičiaus 90-ies metų sukakčiai
paminėti.
Tėvo dienai paminėti.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir
Tarptautinei agresijos prieš vaikus
dienai paminėti.
Švedų rašytojos Julijos Wieslander
75-erių metų sukakčiai paminėti.
Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos
ir genocido dienai paminėti.

LUMPĖNŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

Kūrybinis-žaidybinis-edukacinis vidudienis
ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams
„Mūsų vaikystės vasarėlė“

1.

3 d.
13.00 val.

2.

3-7 d.
Suaugusiųjų skaitmeninio raštingumo mokymo
9.00-13.00 programa pradedantiesiems (projektas „Prisijungusi
val.
Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“)
3-30 d.
Kraštietės Jadvygos Oberauskienės (Lumpėnų k.,
Pagėgių sav.) nėrinių ir mezginių paroda „Kūryboje
– spalvingos svajos“
3-30 d.
Literatūrinė paroda suaugusiems „Aleksandro
Puškino gyvenimo ir kūrybos ženklai“

3.

4.

5.

3-30 d.

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kai skrenda
knyga nuotykiu nešina...“

Renginio paskirtis

Tarptautinei vaikų gynimo diena ir
Tarptautinei agresijos prieš vaikus
dienai paminėti.
Kompiuterinių įgūdžių ugdymui.

Vaizduojamojo meno ir kraštiečių
kūrybos sklaidai.
Rusų poeto, prozininko, dramaturgo,
vertėjo, leidėjo Aleksandro Puškino
220-osioms gimimo metinėms.
Rašytojo, knygų iliustruotojo,
dailininko Kęstučio Kasparavičiaus
65-erių metų sukakčiai paminėti.

NATKIŠKIŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

1.

3 d.
15.00 val.

Literatūrinė-muzikinė popietė įvairaus amžiaus
vaikams „Koks nuostabus vaikystės pasaulis!“

2.

3-30 d.

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės
mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda
„Vaikystės šypsena – vasaros spalvose“

Renginio paskirtis

Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir
Tarptautinei agresijos prieš vaikus
dienai paminėti.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai
paminėti.

3.

3-30 d.

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Knygų šalies
burtininko istorijos“

4.

10-30 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Atminties
jautrumas ir vertybių sklaida Grigorijaus
Kanovičiaus kūryboje“

5.

14 d.
15.00 val.

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems
„Atminti ir dalintis“

Rašytojo, knygų iliustruotojo,
dailininko Kęstučio Kasparavičiaus
65-erių metų sukakčiai paminėti.
Prozininko, dramaturgo, poeto,
vertėjo, literatūros kritiko Grigorijaus
Kanovičiaus 90-ies metų sukakčiai
paminėti.
Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos
ir genocido dienai paminėti.

6.
PIKTUPĖNŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

Renginio paskirtis

Meninė edukacija įvairaus amžiaus vaikams „Vaikų
valanda su lėlėmis“. Rusnės specialiosios mokyklos
lėlių teatro sukurtų lėlių parodos „Išgirsk ir
pamatyk mane“ pristatymas.
Literatūrinė paroda suaugusiems „Gyvenimo
realybės klasika“

Tėvo dienai, Tarptautinei vaikų
gynimo dienai bei Tarptautinei
agresijos prieš vaikus dienai paminėti.

1.

1 d.
17.00 val.

2.

3-30 d.

3.

3-30 d.

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Spalvinga
diena su Knyga“

4.

3-30 d.

5.

3-30 d.

6.

6 d.
11.00 val.

Rusnės specialiosios mokyklos lėlių teatro sukurtų
lėlių paroda „Išgirsk ir pamatyk mane“ (vadovės –
vyr. spec. pedagogės Nijolė Guntarskienė ir Diana
Alsienė)
Kraštiečio, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso
Bobrovskio gimnazijos dailės ir kūno kultūros vyr.
mokytojo Eligijaus Kriaučiūno (Lumpėnų k.,
Pagėgių sav.) dailės darbų paroda „Pagėgių krašto
vaizdai“
Literatūrinių skaitymų ir edukacinių užsiėmimų
rytmetis 1-4 kl. mokiniams „Margos, linksmos ir
įdomios istorijos“
STONIŠKIŲ FILIALE

Eil.
Nr.
1.

Data,
valanda

3-14 d.

2.

3-30 d.

3.

3-30 d.

4.

3-30 d.

5.

7 d.
14.00 val.

Renginys

Stoniškietės, Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės
mokyklos 4 kl. mokinės Miglės Blaževičiūtės
kolekcionuojamų knygų skirtukų paroda „Kad
skaitant mintys nepaklystų“
Fotomenininko, dailininko Valentino Jankauskio
(Tauragė) tapybos darbų paroda „Spalvos – tai
mano pasaulis“
Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Liko
šiaurėj mūs pėdos įmintos...“
Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Menas –
tarsi maža šventė“
Literatūrinė-edukacinė popietė 1-6 kl. mokiniams „Į
sparnuotos fantazijos padanges“

Prozininko, dramaturgo, poeto,
vertėjo, literatūros kritiko Grigorijaus
Kanovičiaus 90-ies metų sukakčiai
paminėti.
Rašytojo, dailininko, knygų
iliustruotojo Kęstučio Kasparavičiaus
65-erių metų sukakčiai paminėti.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir
Tarptautinei agresijos prieš vaikus
dienai paminėti.
Pagėgių krašto garsinimui ir
vaizduojamojo meno sklaidai.

Rašytojo, dailininko, knygų
iliustruotojo Kęstučio Kasparavičiaus
65-erių metų sukakčiai paminėti.
Renginio paskirtis

Tarptautinei vaikų gynimo dienai
paminėti ir skaitymo skatinimui.
Vaizduojamojo meno krypčių
įvairovės atskleidimui.
Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos
ir genocido dienai paminėti.
Rašytojos, knygų iliustruotojos,
dailininkės, leidėjos Sigutės Ach
(tikr. Sigutė Abramavičienė) 50-ies
metų sukakčiai paminėti.
Rašytojo, dailininko Kęstučio
Kasparavičiaus 65-erių metų
sukakčiai, Tarptautinei vaikų gynimo
dienai ir Tarptautinei agresijos prieš

6.

Eil.
Nr.

10-19 d.
9.0012.00 val.

Data,
valanda

Suaugusiųjų skaitmeninio raštingumo mokymo
programa pažengusiesiems (projektas „Prisijungusi
Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“)
ŠILGALIŲ FILIALE
Renginys

1.

3-30 d.

Fotomenininko, dailininko Valentino Jankauskio
(Tauragė) tapybos darbų paroda „Spalvos – tai mano
pasaulis“
Literatūrinė paroda suaugusiems „Romantizmas ir
modernizmas Aleksandro Puškino kūryboje“

2.

3-30 d.

3.

3-30 d.

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Paslapčių ir
nuotykių labirintuose...“

4.

3-30 d.

5.

6 d.
14.00 val.

Kraštotyrinė bibliotekos fotografijų paroda
suaugusiems „Iš bibliotekos gyvenimo“
Literatūrinė garsinio skaitymo popietė įvairaus
amžiaus vaikams „Margi, saldūs ir linksmi
vaikystės pasakojimai“

vaikus dienai paminėti.
Kompiuterinių įgūdžių lavinimui.

Renginio paskirtis

Vaizduojamojo meno sklaidai.
Rusų poeto, prozininko, dramaturgo,
vertėjo, leidėjo Aleksandro Puškino
220-osioms gimimo metinėms.
Rašytojo, dailininko, knygų
iliustruotojo Kęstučio Kasparavičiaus
65-erių metų sukakčiai bei rašytojos,
knygų iliustruotojos, dailininkės,
leidėjos Sigutės Ach (tikr. Sigutė
Abramavičienė) 50-ies metų sukakčiai
paminėti.
Šilgalių bibliotekos įkūrimo 55-erių
metų sukakčiai paminėti.
Rašytojo, dailininko, knygų
iliustruotojo Kęstučio Kasparavičiaus
65-erių metų sukakčiai bei rašytojos,
knygų iliustruotojos, dailininkės,
leidėjos Sigutės Ach (tikr. Sigutė
Abramavičienė) 50-ies metų sukakčiai
paminėti.

VILKYŠKIŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

1.

3-30 d.

Fotomenininko, dailininko Valentino Jankauskio
(Tauragė) tapybos darbų paroda „Spalvos – tai
mano pasaulis“
Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir
suaugusiems „Atminties salyno klodai –
Grigorijaus Kanovičiaus kūryboje“

2.

3-30 d.

3.

3-30 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Akvarelės
sąskambis knygelėse vaikams“

4.

7 d.
11.00 val.

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams
„Paslaptingų pasakaičių sūkury“

Renginio paskirtis

Vaizduojamojo meno krypčių
įvairovės atskleidimui.
Prozininko, dramaturgo, poeto,
vertėjo, literatūros kritiko, Grigorijaus
Kanovičiaus 90-ies metų sukakčiai
paminėti.
Rašytojo, dailininko, knygų
iliustruotojo Kęstučio Kasparavičiaus
65-erių metų sukakčiai paminėti.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir
rašytojo, dailininko, knygų
iliustruotojo Kęstučio Kasparavičiaus
65-erių metų sukakčiai paminėti.

ŽUKŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

1.

3-30 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Tremties duona“

2.

3-30 d.

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės
mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos
Gečienės kūrybos darbų paroda „Sušildyta
rankomis šventė“

Renginio paskirtis

Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos
ir genocido dienai paminėti.
Kraštiečių kūrybiškumo atskleidimui
ir skatinimui.

3.

3-30 d.

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Mano
braškinė diena su spalvinga knygele!“

4.

3-30 d.

5.

4 d.
15.00 val.

1-4 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių
paroda „Saulės zuikučiais papuošta vaikystė“
Piešinių ant asfalto popietė-konkursas įvairaus
amžiaus vaikams „Mano vaikystės paveikslėliai“

Rašytojo, dailininko, knygų
iliustruotojo Kęstučio Kasparavičiaus
65-erių metų sukakčiai bei rašytojos,
knygų iliustruotojos, dailininkės,
leidėjos Sigutės Ach (tikr. Sigutė
Abramavičienė) 50-ies metų sukakčiai
paminėti.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai
paminėti.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir
Tarptautinei agresijos prieš vaikus
dienai paminėti.

