Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai
2020 m. kovo mėn.
VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
(Jaunimo g. 3, Pagėgiai)

Patalpa

Skyrius
Biblioteka

Data,
valanda
2-31 d.
2-31 d.

110

Renginio paskirtis

Nerijaus Naujoko (Lazduonėnai, Šilutės
r.) dailės darbų paroda „Aš esu Lietuva“
Literatūrinė-kraštotyrinė paroda
suaugusiems „Knygnešystės galia“

Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečiui paminėti.
Lumpėnuose gimusio
Mažosios Lietuvos kultūros ir
visuomenės veikėjo,
spaustuvininko, leidėjo,
bibliofilo Enzio Jagomasto
150-osioms gimimo metinėms
ir Knygnešio dienai paminėti.
Kompiuterinių įgūdžių
ugdymui.

Informacijos skyrius

16-20 d.
9.00 val.

23-24 d.
9.00 val.

25-26 d.
9.00 val.

111

Renginys

Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius

2-9 d.

2-31 d.

6 d.
15.30 val.

Pradedančiųjų skaitmeninio raštingumo
mokymai suaugusiems „Skaitmeninės
technologijos TAU: ateik, sužinok,
išmok“ (projektas „Prisijungusi
Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga
Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“)
Pažengusiųjų skaitmeninio raštingumo
mokymai suaugusiems „Viešosios
paslaugos internetu kiekvienam“
(projektas „Prisijungusi Lietuva“:
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“)
Pažengusiųjų skaitmeninio raštingumo
mokymai suaugusiems „Sumaniau
apsipirkime ir atsiskaitykime
internetu“ (projektas „Prisijungusi
Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga
Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“)
Klaipėdos apskrities viešosios Ievos
Simonaitytės bibliotekos parengta mini
instaliacija „Japonija: gatvė ir žmonės“.
Autoriai – Sida Nakrošytė ir Sigitas
Nakrošis.
Literatūrinė paroda suaugusiems „Laisve
žydintis valstybės trisdešimtmetis“
17-asis Pagėgių literatūrinis pavasaris
„Atidengsiu Tau žodį it širdį...“

Kompiuterinių įgūdžių
tobulinimui.

Kompiuterinių įgūdžių
tobulinimui.

Užsienio šalių kultūros ir
raštijos pažinimo skatinimui.

Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečiui ir
Lietuvių kalbos dienoms
paminėti.
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečiui, Pagėgių
savivaldybės įkūrimo
20-mečiui, Tarptautinei
rašytojų dienai ir Pasaulinei
poezijos dienai paminėti.

107

Vaikų
literatūros
skyrius

10-31 d.
Data gali
keistis.
Sekite
informaciją.
24 d.
Valanda
tikslinama.
Sekite
informaciją.
2-31 d.

2-31 d.

Fotografijos darbų paroda „Kroatijos
nematerialus kultūros paveldas,
įtrauktas į UNESCO sąrašą“

UNESCO pasaulio paveldo
Lietuvoje metams paminėti.

Fotografijos darbų parodos „Kroatijos
nematerialus kultūros paveldas,
įtrauktas į UNESCO sąrašą“
pristatymas

UNESCO pasaulio paveldo
Lietuvoje metams paminėti.

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos
5a kl. mokinės Miglės Blaževičiūtės
kolekcionuojamų knygų skirtukų paroda
„Vaikystės svajonės apie knygas“
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams
„Pažvelk – tai atradimų kupinos
istorijos“

Pagėgių krašto jaunosios kartos
skaitymo skatinimui ir meilės
knygai ugdymui.

18 d.
11.00 val.

Tradicinis edukacinis-žaidybinis
protmūšis 7-10 kl. mokiniams „Vydūno
keliais keleliais...“

30 d.
9.00 val.

Edukacinė-kraštotyrinė valanda įvairaus
amžiaus vaikams, pasitelkiant Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos sukurtą edukacinį, pažintinį
žaidimą-galvosūkį „Mažosios Lietuvos
širdy: kelionė po Pagėgių kraštą“

Prozininko, žurnalisto
Broniaus Jauniškio 100-osioms
gimimo metinėms ir
Tarptautinei rašytojų dienai
paminėti.
Mažosios Lietuvos rašytojo,
dramaturgo, filosofo, kultūros
veikėjo, švietėjo Vydūno
(tikr. Vilhelmas Storostas)
152-osioms gimimo metinėms
ir Tarptautinei rašytojų dienai
paminėti.
Pasaulinei Žemės dienai
paminėti.

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

Data,
valanda

1.

2-31 d.

2.

2-31 d.

3.

2-31 d.

4.

17 d.
15.00 val.

Renginys

Renginio paskirtis

Literatūrinė paroda suaugusiems „Neskubėkime – Poeto, dramaturgo, prozininko, vertėjo,
visuomenės veikėjo Justino
širdimi girdėkime...“
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo
metinėms, Tarptautinei rašytojų dienai,
Pasaulinei poezijos dienai ir Lietuvių
kalbos dienoms paminėti.
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams
Prozininko, žurnalisto Broniaus
Jauniškio 100-osioms gimimo metinėms
„Pasiskaitymai apie knygą ir ne tik...“
ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo,
bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto fotografų
filosofo, kultūros veikėjo, švietėjo
plenero darbų paroda „Europa – Vydūno
Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas)
152-osioms gimimo metinėms paminėti.
pasaulėžiūroje“
Literatūrinė-edukacinė popietė įvairių klasių
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
mokiniams „Prakalbinkim žodį...“
30-mečiui, Knygnešio dienai,
Tarptautinei rašytojų dienai ir Pasaulinei
poezijos dienai paminėti.

5.

20 d.
14.00 val.

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems
„Vydūno žodžiai sielai“

Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo,
filosofo, kultūros veikėjo, švietėjo
Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas)
152-osioms gimimo metinėms ir
Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.

LUMPĖNŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

1.

2-20 d.

2.

2-31 d.

3.

2-31 d.

4.

26 d.
15.00 val.

Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda Kraštiečių kūrybos sklaidai.
„Pažįstama, nepažįstama...“
Literatūrinė paroda suaugusiems „Literatūroje – Poeto, dramaturgo, prozininko, vertėjo,
visuomenės veikėjo Justino
lietuvybės šaknys“
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo
metinėms, Tarptautinei rašytojų dienai ir
Pasaulinei poezijos dienai paminėti.
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
30-mečiui paminėti.
„Išgirskime Tėvynės balsą“
Literatūrinė-kraštotyrinė popietė 5-8 kl.
Lumpėnuose gimusio Mažosios Lietuvos
mokiniams „Mažosios Lietuvos šviesuolis Enzys kultūros ir visuomenės veikėjo,
spaustuvininko, leidėjo, bibliofilo Enzio
Jagomastas – gimtinėje“
Jagomasto 150-osioms gimimo metinėms
paminėti.
PIKTUPĖNŲ FILIALE
Renginys

Renginio paskirtis

Poeto, dramaturgo, prozininko, vertėjo,
visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo
metinėms, Tarptautinė rašytojų dienai ir
Pasaulinei poezijos dienai paminėti.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
30-mečiui paminėti, jaunosios kartos
meninės raiškos skatinimui bei dailės
įgūdžių tobulinimui.
Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo,
filosofo, švietėjo, kultūros veikėjo
Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas)
152-osioms gimimo metinėms paminėti.
Prozininko, žurnalisto Broniaus Jauniškio
100-osioms gimimo metinėms ir
Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.
Tautodailės metams paminėti.

1.

2-31 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Proza, dramos
ir poemos – lietuvių klasiko didis palikimas“

2.

2-31 d.

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės
mokyklos 5-9 kl. mokinių piešinių paroda „Ošia
beržai tėviškėj manoj...“

3.

2-31 d.

Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems
„Šviesa ir širdies darna mūsų kelyje“

4.

2-31 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kur neša
vaikystės upeliai..?“

5.

2-31 d.

6.

27 d.
13.00 val.

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės
mokyklos pradinių klasių mokytojos,
tautodailininkės Vidos Gečienės karpinių ir
rankdarbių paroda „Iš mano minčių išaugę.. it
medžiai paukščiai“
Išvažiuojamoji geriausių suaugusiųjų bibliotekos
skaitytojų pažintinė-kraštotyrinė-kultūrinė
edukacija po Šilutės krašto kultūros objektus
„Mažosios Lietuvos kultūros paveldas iš
arčiau“
STONIŠKIŲ FILIALE

Eil.
Nr.

1.

Data,
valanda

2-31 d.

Renginio paskirtis

Renginys

Stoniškietės Indrės Bernotienės siuvinėtų darbų
paroda „Šilumos dvelksmas“

Tautodailės metams ir Mažosios Lietuvos
kultūros pažinimo skatinimui.

Renginio paskirtis

Tarptautinei moters dienai paminėti ir
kraštiečių kūrybos sklaidai.

2.

2-31 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Gyvenimas –
mano stebuklas, nepaprastas paprastumu...“

3.

2-31 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Rašyti ir
kurti vaikams“

4.

9 d.
15.00 val.

Lyrikos valanda suaugusiems „Gražiausiais
posmais Lietuvą puošiu“

Poeto, dramaturgo, prozininko, vertėjo,
visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo
metinėms, Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečiui ir Lietuvių kalbos
dienoms paminėti.
Prozininko, žurnalisto Broniaus
Jauniškio 100-osioms gimimo metinėms
ir Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.
Poeto, dramaturgo, prozininko, vertėjo,
visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo
metinėms, Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečiui ir Lietuvių kalbos
dienoms paminėti.

ŠILGALIŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

Renginio paskirtis

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
30-mečiui paminėti.
Lumpėnuose gimusio Mažosios Lietuvos
kultūros ir visuomenės veikėjo,
spaustuvininko, leidėjo, bibliofilo Enzio
Jagomasto 150-osioms gimimo metinėms
paminėti.
Poeto, dramaturgo, prozininko, vertėjo,
visuomenės veikėjo Justino
Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo
metinėms, Tarptautinei rašytojų dienai,
Pasaulinei poezijos dienai ir
Lietuvių kalbos dienoms paminėti.
Lietuvių kalbos dienoms, Tarptautinei
rašytojų dienai ir Pasaulinei poezijos
dienai paminėti.

1.

2-31 d.

2.

2-31 d.

Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų
piešinių paroda „Gimtinė mana vardu Lietuva“
Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems
„Enzys Jagomastas – Mažosios Lietuvos
kultūros veikėjas“

3.

2-31 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Justino
Marcinkevičiaus eilėraščių magija“

4.

10 d.
12.00 val.

Edukacinis skaitymo populiarinimo vidudienis
įvairaus amžiaus vaikams „Aš – stebuklingame
knygų pasaulyje...“
VILKYŠKIŲ FILIALE

Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda
„Pažįstama, nepažįstama...“
Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 9-12 kl. mokiniams
ir suaugusiems „Vydūniškoji slėpinių palaima“

1.

2-31 d.

2.

2-31 d.

3.

2-31 d.

Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 5-8 kl. mokiniams
,,Tautos vienybė ir meilė tėvynei – knygnešystėje“

4.

17 d.
11.00 val.

Literatūrinis-edukacinis-kraštotyrinis rytmetis 1-4 kl.
mokiniams „Ir dieną, ir nakčia knygas jie nešė
paslapčia...“
ŽUKŲ FILIALE

Eil.
Nr.

1.

Data,
valanda

2-15 d.

Renginys

Literatūrinė paroda suaugusiems „Lietuva – laisva,
didi, sava...“

Renginio paskirtis

Kraštiečių kūrybos sklaidai.
Mažosios Lietuvos rašytojo,
dramaturgo, filosofo, kultūros veikėjo,
švietėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas
Storostas) 152-osioms gimimo
metinėms paminėti.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
30-mečiui, Knygnešio dienai ir
Lietuvių kalbos dienoms paminėti.
Knygnešio dienai paminėti.

Renginio paskirtis

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
30-mečiui ir Lietuvių kalbos dienoms
paminėti.

2.

2-31 d.

3.

2-31 d.

4.

13 d.
14.00 val.

5.

16-31 d.

Tauragės kultūros centro Dacijonų skyriaus žaislų
gamybos studijos narių kūrybos darbų paroda
„Rankomis sukurtas džiaugsmas“
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „...ir ko tiktai
vaikystėj nenutinka...“
Literatūrinė-edukacinė-kraštotyrinė popietė
5-8 kl. mokiniams „Dalinuosi bibliotekos knygų
turtais...“
Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems
„Begalinės meilės ir šviesos spindulyje“

Vaikų emocinės gerovės metams
ir Tautodailės metams paminėti.
Prozininko, žurnalisto Broniaus
Jauniškio 100-osioms gimimo
metinėms ir Tarptautinei rašytojų
dienai paminėti.
Knygnešio dienai ir Tarptautinei
rašytojų dienai paminėti.
Rašytojo, dramaturgo, filosofo,
kultūros veikėjo, švietėjo Vydūno
(tikr. Vilhelmas Storostas)
152-osioms gimimo metinėms ir
Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.

