Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai
2019 m. balandžio mėn.
Š. m. balandžio 23-30 dienomis Lietuvoje bus minima 19-oji Nacionalinė Lietuvos
bibliotekų savaitė, kurios šių metų šūkis – „Ateik – sužinok ir išmok“. Nacionalinės Lietuvos
bibliotekų savaitės proga krašto bibliotekose bus organizuojama atvirų durų savaitė
„Bibliotekos informacijos šaltiniai – Jums“, kurios metu Jūsų laukia:
 knygų mainų mugė visiems „Dalinkimės knyga – pažinimo šviesa“;
 idėjų mugė visiems „Ateitis – idėjose“;
 atlaidai skolininkams „Grąžinti knygas – kiekvieno bibliotekos skaitytojo pareiga“;
 praktinė edukacija vaikams „Šiandien gali tapti bibliotekininku!“;
 edukaciniai užsiėmimai vaikams „Knygele, pasveik...“;
 ekskursijos po bibliotekas „Biblioteka – kaskart vis besikeičianti, bet visada sava“.
VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
(Jaunimo g. 3, Pagėgiai)

Patal
pa

Skyrius

Data,
valanda
1-20 d.

Biblioteka
11-30 d.

5-30 d.

110

Lietuvos tautodailininkų sąjungos narės,
meno kūrėjos Jūratės Buožienės
(Vilnius) autorinės tekstilės paroda
„Donelaitis“
Tarptautinė ekslibrisų paroda „Atkurtai
Lietuvai – 100“. Parodos iniciatorius ir
koordinatorius – dailininkas, grafikas,
keliautojas, žurnalistas Alfonsas
Čepauskas (Vilnius).
Literatūrinė-kraštotyrinė paroda „Kai
širdyje – Mažosios Lietuvos šviesa“

Informacijos skyrius

4,11,18,25
d.
13.30-16.00
val.
8-9 d.
9.00-12.00
val.
1-10 d.
111

Renginys

Suaugusiųjų
skaitytojų
aptarnavimo
skyrius

Klaipėdos apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos darbuotojai teiks
gyventojams pajamų deklaravimo
paslaugas.
Skaitmeninio raštingumo mokymai
pažengusiesiems
(projektas „Prisijungusi Lietuva“)
Kintų Vydūno kultūros centro parengta
Vydūno gyvenimo ir veiklos tyrinėtojos
Rimos Palijanskaitės knygos „Į
skaidrią būtį Vydūno keliu“ iliustracijų
paroda. Darbų autoriai – Klaipėdos
apskrities ir Kauno miesto Vydūno vardo

Renginio paskirtis
Europinės kultūros šviesuolių
Kristijono Donelaičio ir
Liudviko Rėzos šviesaus
atminimo pagerbimui.
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti.

Knygotyrininko, bibliofilo,
Mažosios Lietuvos kultūros ir
raštijos tyrinėtojo,
profesoriaus, habilituoto
humanitarinių mokslų daktaro,
2006 m. Pagėgių krašto Metų
žmogaus ir 2015 m. Pagėgių
krašto Garbės piliečio Domo
Kauno 70-ies metų sukakčiai
paminėti.
Visuomeniškumo skatinimui.

Kompiuterinių įgūdžių
lavinimui.
Mažosios Lietuvos rašytojo,
dramaturgo, publicisto,
filosofo, švietėjo, chorvedžio,
kultūros veikėjo Vydūno
(tikr. Vilhelmas Storostas)
atminimo pagerbimui.

1-30 d.

24 d.
16.00 val.

1-30 d.
107

Vaikų
literatūros
skyrius

mokyklų moksleiviai.
Literatūrinė paroda „Kitoks žvilgsnis į
Knygą“

Fotožurnalisto, publicisto,
kraštotyrininko, Vydūno, Tėviškės
pažinimo draugijų, Tautodailininkų,
Lietuvos fotomenininkų sąjungų garbės
nario, Šakių ir Klaipėdos garbės piliečio
Bernardo Aleknavičiaus (Klaipėda)
knygos „Aisčių pasaka: nuo Rambyno
žvelgiant: [fotoapybraiža apie
Mažosios Lietuvos šviesuolius]“
(2015 m.) pristatymas. Dalyvauja
autorius Bernardas Aleknavičius, leidėjas
Antanas Stanevičius bei Mažosios
Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto
skyriaus atstovai.
Kintų Vydūno kultūros centro parengta
Klaipėdos regiono mokyklų mokinių
piešinių ir literatūrinės kūrybos darbų
paroda „Žalia – gyvenimo spalva“

Pasaulinei knygos ir autorinių
teisių dienai bei 19-ajai
Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei „Ateik –
sužinok ir išmok“ paminėti.
19-ajai Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei „Ateik –
sužinok ir išmok“ paminėti.

Mažosios Lietuvos rašytojo,
dramaturgo, publicisto,
filosofo, švietėjo, chorvedžio,
kultūros veikėjo Vydūno
(tikr. Vilhelmas Storostas)
atminimo pagerbimui.
Tarptautinei vaikų knygos
dienai ir 19-ajai Nacionalinei
Lietuvos bibliotekų savaitei
„Ateik – sužinok ir išmok“
paminėti.
Prozininko, poeto, literatūros
kritiko, publicisto Jono Biliūno
140-osioms gimimo metinėms.
Tarptautinei vaikų knygos
dienai paminėti.

1-30 d.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos organizuoto poeto, kunigo
dr. Valdo Aušros eilėraščių iliustravimo
konkurso piešinių paroda

1-30 d.

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams
„Išradingieji gamtininko Mikučio
užrašai“
Rašytojo, dainuojamosios poezijos
atlikėjo, žurnalisto Jono Endrijaičio
(Vilnius) eilėraščių ir pasakaičių knygos
vaikams „Viešnagė Vorynėje“
(2019 m.) sutiktuvės, dalyvaujant autoriui
Edukacinis-žaidybinis protmūšis
Mažosios Lietuvos rašytojo,
įvairaus amžiaus vaikams „Vydūno
dramaturgo, publicisto,
filosofo, kultūros veikėjo
keliais keleliais...“
Vydūno (tikr. Vilhelmas
Storostas) atminimo
pagerbimui.
Literatūrinis-edukacinis rytmetis įvairaus Tarptautinei vaikų knygos
amžiaus vaikams „Pasidaryk pats ir
dienai ir 19-ajai Nacionalinei
tapk kūrėju“, dalyvaujant vaikų
Lietuvos bibliotekų savaitei
rašytojui, dailininkui Pauliui Juodišiui
„Ateik – sužinok ir išmok“
(Vilnius)
paminėti.

2 d.
11.00 val.

17 d.
11.00 val.

30 d.
9.00 val.

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

Data,
valanda

1.

1-30 d.

2.

1-30 d.

3.

2 d.
15.00 val.

4.

10-30 d.

5.

15-30 d.

6.

18 d.
13.00 val.

7.

26 d.
15.00 val.

Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

Kraštotyrinė Pagėgių savivaldybės bendruomenių
fotografijos darbų paroda „Bendruomeniškumą
liudijančios akimirkos“
Literatūrinė paroda suaugusiems „Širdies balsas
knygose prabyla...“

Renginio paskirtis

Kultūros dienai paminėti.

Prozininko, dramaturgo, eseisto,
novelisto Romualdo Granausko
80-osioms gimimo metinėms.
Tarptautinei vaikų knygos dienai
paminėti.

Literatūrinė skaitymo skatinimo popietė 1-6 kl.
mokiniams „Kas šnara paslaptingame Knygų
sode..?“
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Apsakymėlių Prozininko, poeto, literatūros kritiko,
publicisto Jono Biliūno 140-osioms
mozaika“
gimimo metinėms.
1-4 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių
Šv. Velykų šventei.
paroda „Margom istorijom apkaišytas Velykėlių
laukimas“
Edukacinis-kūrybinis vidudienis ikimokyklinio
Šv. Velykų šventei.
amžiaus vaikams „Piešiam, tapom velykaitį –
pavasario karalaitį“
Literatūrinė-edukacinė popietė suaugusiems
19-ajai Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok
„(At)radimai knygų puslapiuose“
ir išmok“ paminėti.
LUMPĖNŲ FILIALE
Renginys

Kraštietės Jurgitos Kervelytės (Natkiškių kaimas,
Pagėgių savivaldybė) tapybos ant šilko darbų paroda
„Šilkinės spalvų gamos“
Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems
„Mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos tyrinėtojo
minčių lobynas“

1.

1-30 d.

2.

1-30 d.

3.

1-30 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams
„Susipažinkime: Jono Biliūno kūryba“

4.

23 d.
13.00 val.

5.

23-30 d.

Teatralizuotas-kūrybinis rytmetis ikimokyklinio
amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams „Šast,
VELYKOS jau pas mus!“
Kraštietės Jadvygos Oberauskienės (Lumpėnų k.,
Pagėgių sav.) nėrinių ir mezginių paroda „Kūryboje
– spalvingos svajos“

6.

26 d.
14.00 val.

Meninė-etnografinė popietė suaugusiems
„Bibliotekoje – spalvų pavasaris“. Kraštietės
Jadvygos Oberauskienės (Lumpėnų k., Pagėgių

Renginio paskirtis

Šv. Velykų šventei ir kraštiečių
kūrybos sklaidai.
Knygotyrininko, bibliofilo, Mažosios
Lietuvos kultūros ir raštijos tyrinėtojo,
profesoriaus, habilituoto
humanitarinių mokslų daktaro, 2006
m. Pagėgių krašto Metų žmogaus ir
2015 m. Pagėgių krašto Garbės
piliečio Domo Kauno 70-ies metų
sukakčiai ir 19-ajai Nacionalinei
Lietuvos bibliotekų savaitei Ateik –
sužinok ir išmok“ paminėti.
Prozininko, poeto, literatūros kritiko,
publicisto Jono Biliūno 140-osioms
gimimo metinėms.
Šv. Velykų šventei.
Kraštiečių kūrybos sklaidai ir
Nacionalinei Lietuvos bibliotekų
savaitei Ateik – sužinok ir išmok“
paminėti.
Nacionalinei Lietuvos bibliotekų
savaitei Ateik – sužinok ir išmok“
paminėti.

sav.) nėrinių ir mezginių parodos „Kūryboje –
spalvingos svajos“ pristatymas, dalyvaujant autorei.
NATKIŠKIŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda
„Susitikimai“
Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Įvairių
nutikimų skrynelę pravėrus....“

1.

1-30 d.

2.

1-30 d.

3.

1-30 d.

Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Po
Mažosios Lietuvos istorijos skliautu“

4.

23-30 d.

Literatūrinių-kraštotyrinių-edukacinių renginių ciklas
suaugusiems „Kur gimsta žinios? Bibliotekoje!“

5.

25 d.
14.00 val.

Literatūrinė-muzikinė popietė įvairaus amžiaus
vaikams „Biblioteka: svajonės gimsta čia!“

Renginio paskirtis

Vaizduojamojo meno sklaidai ir
Pagėgių futbolo 95-mečiui paminėti.
Prozininko, poeto, literatūros kritiko,
publicisto Jono Biliūno 140-osioms
gimimo metinėms.
Knygotyrininko, bibliofilo, Mažosios
Lietuvos kultūros ir raštijos tyrinėtojo,
profesoriaus, habilituoto
humanitarinių mokslų daktaro, 2006
m. Pagėgių krašto Metų žmogaus ir
2015 m. Pagėgių krašto Garbės
piliečio Domo Kauno 70-ies metų
sukakčiai ir 19-ajai Nacionalinei
Lietuvos bibliotekų savaitei Ateik –
sužinok ir išmok“ paminėti.
19-ajai Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei Ateik – sužinok ir
išmok“ paminėti.
19-ajai Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei Ateik – sužinok ir
išmok“ paminėti.

PIKTUPĖNŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

1.

1-30 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Novelės žmogui ir
apie žmogų“

2.

1-30 d.

3.

1-30 d.

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Knygų
paslapčių pakerėti“
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kur veda
minčių takai..?“

4.

1-30 d.

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės
mokyklos 5-8 kl. moksleivių dailės darbų paroda
„Tėviškės krašto gaida...“

5.

1-30 d.

6.

25 d.
14.00 val.

7.

29 d.
11.00 val.

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“
Literatūrinė-kraštotyrinė-meninė popietė suaugusiems
„Kultūros ženklai Piktupėnų bibliotekoje“.
Kraštiečio Eligijaus Kriaučiūno (Lumpėnų k.,
Pagėgių sav.) dailės darbų parodos „Pagėgių krašto
vaizdai“ pristatymas, dalyvaujant autoriui.
Literatūrinis rytmetis įvairaus amžiaus vaikams „Aš
skaitau – aš žinau“. Nominacijos „Geriausias
Knygos bičiulis“ laureatų apdovanojimas.

Renginio paskirtis

Prozininko, dramaturgo, eseisto,
novelisto Romualdo Granausko
80-osioms gimimo metinėms.
Tarptautinei vaikų knygos dienai
paminėti.
Prozininko, poeto, literatūros kritiko,
publicisto Jono Biliūno 140-osioms
gimimo metinėms.
Vaizduojamojo meno sklaidai,
meninio grožio suvokties ugdymui ir
Piktupėnų bibliotekos įkūrimo
70-mečiui paminėti.
Pagėgių krašto garsinimui ir
vaizduojamojo meno sklaidai.

Piktupėnų bibliotekos įkūrimo
70-mečiui ir 19-ajai Nacionalinei
Lietuvos bibliotekų savaitei Ateik –
sužinok ir išmok“ paminėti.
19-ajai Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei Ateik – sužinok ir
išmok“ paminėti.

STONIŠKIŲ FILIALE
Eil.
Nr.
1.

Data,
valanda

1-30 d.

2.

1-30 d.

3.

1-30 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Visi
pavasariai kitoniški...“

4.

12 d.
14.00 val.

Literatūrinė popietė 1-6 kl. mokiniams „Ištiesk
ranką Knygai ir Pasauliui!“

5.

23-30 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Knyga –
tobuliausias žmonijos išradimas“

6.

23-30 d.

Literatūrinių-kraštotyrinių renginių ciklas
„Biblioteka – raktas į krašto pažinimą!“

Renginys

Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų
paroda „Spalvos – tai mano pasaulis“
Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems
„Mažosios Lietuvos raštijos spindulys“

Renginio paskirtis

Kultūros dienai ir vaizduojamojo
meno krypčių įvairovės atskleidimui.
Knygotyrininko, bibliofilo, Mažosios
Lietuvos kultūros ir raštijos
tyrinėtojo, profesoriaus, habilituoto
humanitarinių mokslų daktaro, 2006
m. Pagėgių krašto Metų žmogaus ir
2015 m. Pagėgių krašto Garbės
piliečio Domo Kauno 70-ies metų
sukakčiai paminėti.
Prozininko Igno Šeiniaus (tikr. Ignas
Jurkūnas) 130-osioms gimimo
metinėms.
Prozininko, poeto, literatūros kritiko,
publicisto Jono Biliūno 140-osioms
gimimo metinėms.
19-ajai Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok
ir išmok“ paminėti.
Stoniškių bibliotekos įkūrimo
70-mečiui ir 19-ajai Nacionalinei
Lietuvos bibliotekų savaitei „Ateik –
sužinok ir išmok“ paminėti.

ŠILGALIŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų
paroda „Spalvos – tai mano pasaulis“
Literatūrinė paroda suaugusiems „Jono Biliūno
literatūrinis palikimas amžiams pėdsakus palieka“

1.

1-30 d.

2.

1-30 d.

3.

1-30 d.

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Mano
širdelei brangios knygelės“

4.

23 d.
13.00 val.

Literatūrinė-muzikinė popietė įvairaus amžiaus
vaikams „Knyga – raidžių ir žodžių muzika“

5.

26 d.
15.00 val.

Teatralizuota muzikinė popietė suaugusiems
„Šilgalių biblioteka: tobulėjimo keliu einant“

Renginio paskirtis

Kultūros dienai paminėti ir
vaizduojamojo meno sklaidai.
Prozininko, poeto, literatūros kritiko,
publicisto Jono Biliūno 140-osioms
gimimo metinėms.
Tarptautinei vaikų knygos dienai ir
19-ajai Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok
ir išmok“ paminėti.
19-ajai Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok
ir išmok“ paminėti.
Šilgalių bibliotekos įkūrimo
55-mečiui ir 19-ajai Nacionalinei
Lietuvos bibliotekų savaitei „Ateik –
sužinok ir išmok“ paminėti.

VILKYŠKIŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

1.

1-30 d.

2.

1-30 d.

Renginys

Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų
paroda „Spalvos – tai mano pasaulis“
Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 9-12 kl. mokiniams
ir suaugusiems „Mažosios Lietuvos knygos,
knygelės, knygynėliai...“

Renginio paskirtis

Kultūros dienai paminėti ir
vaizduojamojo meno sklaidai.
Knygotyrininko, bibliofilo, Mažosios
Lietuvos kultūros ir raštijos tyrinėtojo,
profesoriaus, habilituoto
humanitarinių mokslų daktaro, 2006
m. Pagėgių krašto Metų žmogaus ir

3.

1-30 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams ,,Šventa
ištikimybė gimtinei – Romualdo Granausko
kūryboje“

4.

2 d.
11.00 val.
4 d.
11.00 val.

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis 1 kl. mokiniams
„Knygele, papasakok...“
Literatūrinis-kūrybinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams
,,Knygose – margaspalvis pasakų pasaulis‘‘
Edukacijų ciklas suaugusiems „Užsuk į biblioteką –
žinių kalvę!“

5.
6.

23-30 d.

7.

25 d.
11.00 val.

Eil.
Nr.

Data,
valanda

Literatūrinis-kūrybinis-edukacinis-meninis rytmetis
įvairaus amžiaus vaikams „Aš daug žinau, nes daug
skaitau“
ŽUKŲ FILIALE
Renginys

2015 m. Pagėgių krašto Garbės
piliečio Domo Kauno 70-ies metų
sukakčiai ir 19-ajai Nacionalinei
Lietuvos bibliotekų savaitei „Ateik –
sužinok ir išmok“ paminėti.
Prozininko, dramaturgo, eseisto,
novelisto Romualdo Granausko
80-osioms gimimo metinėms.
Tarptautinei vaikų knygos dienai
paminėti.
Tarptautinei vaikų knygos dienai
paminėti.
19-ajai Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok
ir išmok“ paminėti.
19-ajai Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei „Ateik – sužinok
ir išmok“ paminėti.
Renginio paskirtis

1.

1-30 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Juozo Baltušio
gyvenimo ir kūrybos spalvos“

2.

1-30 d.

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Vesk,
Knygele, į pasaulį margą...“

3.

1-30 d.

4.

26 d.
14.00 val.

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės
mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos
Gečienės kūrybos darbų paroda „Sušildyta
rankomis šventė“
Edukacinės-kūrybinės dirbtuvės įvairaus amžiaus
Šv. Velykų šventei.
vaikams, tėveliams ir seneliams „Vaško vežimėlyje –
margučių pasakėlės“

Prozininko, dramaturgo, novelisto,
publicisto Juozo Baltušio
(tikr. Albertas Juozėnas) 110-osioms
gimimo metinėms.
Tarptautinei vaikų knygos dienai ir
Nacionalinei Lietuvos bibliotekų
savaitei „Ateik – sužinok ir išmok“
paminėti.
Kraštiečių kūrybiškumo atskleidimui
ir skatinimui.

