
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 

2019 m. lapkričio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Patal-

pa 
Skyrius 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

 

Biblioteka 

4-30 d. Kraštiečio fotografo Kęstučio 

Zdanevičiaus fotografijos darbų paroda 

„Veiduose slypinti istorija“ 

Senųjų Pagėgių gyventojų 

įamžinimui. 

110 
Informaci- 

jos skyrius 

4-8 d. 

9.00 val. 

Pradedančiųjų skaitmeninio raštingumo 

mokymai suaugusiems (projektas 

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi 

ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“) 

Kompiuterinių įgūdžių 

ugdymui. 

  

11-12 d., 

13-14 d., 

18-19 d. 

9.00 val. 

Pažengusiųjų skaitmeninio raštingumo 

mokymai suaugusiems (projektas 

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi 

ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“) 

Kompiuterinių įgūdžių 

tobulinimui. 

  

4-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda  

suaugusiems „Mažoji Lietuva tautos 

istorijos gijose“ 

Mažosios Lietuvos 

prisijungimo prie Didžiosios 

Lietuvos akto dienai paminėti. 

 

111 

Suaugusiųjų 

skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

4-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Vietovardžiais prabylanti tautos 

istorija“ 
Vietovardžių metams paminėti. 

  

4-30 d. Kino menininko, tapytojo Gintauto 

Stungurio (studija „Gin-Dia“, Šiauliai) 

inicijuota ir organizuota jungtinė 

tarptautinė tapytų portretų paroda 

„Vydūną liudiju“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, 

filosofo, švietėjo, chorvedžio, 

kultūros veikėjo Vydūno (tikr. 

Vilhelmas Storostas) šviesaus 

atminimo pagerbimui. 

  

11-30 d. Tradicinė Pagėgių palaikomojo gydymo, 

slaugos ir senelių globos namų gyventojų 

bei Dienos centro lankytojų rankdarbių 

paroda „Ant kūrybos sparnų“. 

Pagėgių krašto gyventojų 

kūrybos sklaidai. 

  

21 d. 

14.00 val. 

Tradicinės Pagėgių palaikomojo gydymo, 

slaugos ir senelių globos namų gyventojų 

bei Dienos centro lankytojų rankdarbių 

parodos „Ant kūrybos sparnų“ ir 

kraštiečio fotografo Kęstučio 

Zdanevičiaus fotografijos darbų parodos 

„Veiduose slypinti istorija“ pristatymas 

Pagėgių krašto gyventojų 

kūrybiškumo skatinimui. 

107 

Vaikų 

literatūros 

skyrius 

4-30 d. Pagėgių savivaldybės administracijos 

Pagėgių seniūnijos rankų darbo lėlių 

paroda. 

Darbų autoriai – Pagėgių savivaldybės 

Meno ir sporto mokyklos mokiniai ir 

mokytojai. 

Jaunosios kartos meninės 

saviraiškos skatinimui. 

  
4-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Raidžių kelią vaivorykštė nudažo...“ 

Poetės, vertėjos Salomėjos 

Nėries (tikr. Bačinskaitė-



Bučienė) 115-osioms gimimo 

metinėms. 

  

4-30 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus 

organizuoto tradicinio vaikų piešinių 

konkurso „Akimirka su augintiniu“ 

darbų paroda 

Jaunosios kartos meninių 

gebėjimų ugdymui. 

  

15 d. 

8.45 val. 

 

Interaktyvi muzikos pamoka 1-4 kl. 

mokiniams „Ritė Bitė ieško smuiko 

rakto“ 

Jaunosios kartos skaitmeninių 

įgūdžių ir muzikos žinių 

lavinimui. 

  

20 d. 

11.00 val. 

Teatralizuotas literatūrinis-edukacinis 

rytmetis ikimokyklinio amžiaus vaikams 

„Kur slepiasi baubaimė?“. Rašytojo 

Beno Bėranto knygos „Baubaimė“ 

(2018 m.) pristatymas, dalyvaujant 

autoriui. 

Vaikų skaitymo ir 

kūrybiškumo skatinimui.  

 

 

 

RENGINIAI IR PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  4-30 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  4-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Istorijos keliais: Mažoji ir Didžioji Lietuva“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai 

paminėti. 

3.  4-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Saulėtas 

eilėraščio kelias“ 

Poetės, vertėjos Salomėjos Nėries  

(tikr. Bačinskaitė -Bučienė)  

115-osioms gimimo metinėms. 

4.  7 d. 

15.00 val. 

Informacinė skaitymo skatinimo popietė 5-8 kl. 

mokiniams „Žinių ir išminties beieškant...“ 

Pasaulinei mokslo dienai taikai ir 

vystymuisi paminėti. 

5.  28 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems 

„Lietuvos prisiminimų dienos“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai 

paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  4-5 d.,  

6-7 d., 

11-12 d., 

13-14 d. 

9.00 val. 

Pažengusiųjų skaitmeninio raštingumo mokymai 

suaugusiems (projektas „Prisijungusi Lietuva: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“) 

Kompiuterinių įgūdžių tobulinimui. 

2.  4-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Mažoji Lietuva: pabudusi gyventi“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai 

paminėti. 

3.  4-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Išsiskleidęs 

kūrybos žiedas“ 

Prozininkės, dramaturgės, eseistės 

Vandos Juknaitės 70-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

4.  4-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Pasisemkime 

idėjų iš Vandos Juknaitės kūrybos šaltinio“ 

Prozininkės, dramaturgės, eseistės 

Vandos Juknaitės 70-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

5.  4-30 d. 6-8 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių 

paroda „Lietuvos kalneliai“ 

 

Vietovardžių metams paminėti. 



6.  14 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė popietė 5-8 kl. mokiniams „Poezijos 

diemedžiu pražydusi Salomėjos Nėries kūryba“ 

Poetės, vertėjos Salomėjos Nėries 

(tikr. Bačinskaitė-Bučienė)  

115-osioms gimimo metinėms. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  4-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Knygos – didelis 

gyvenimo papildinys“ 

Prozininkės, dramaturgės, eseistės 

Vandos Juknaitės 70-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

2.  4-30 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda 

„Spalvingu rudenėlio taku...“ 

Jaunosios kartos kūrybiškumo 

skatinimui. 

3.  4-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Šilko 

spinduliuos Knygelė supas...“ 

Poetės, vertėjos Salomėjos Nėries 

(tikr. Bačinskaitė-Bučienė)  

115-osioms gimimo metinėms. 

4.  18 d. 

13.00 val. 

Literatūrinis vidudienis 1-4 kl. mokiniams „Kur 

bėga saulytė?“ 

Poetės, vertėjos Salomėjos Nėries 

(tikr. Bačinskaitė-Bučienė)  

115-osioms gimimo metinėms. 

5.  29 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems 

„Lietuva – tautos istorijos paveiksle“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai 

paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  4-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Laiškai, sonetai, 

poezijos lyrika ir kita...“ 

Poetės, prozininkės, novelistės Dalios 

Teišerskytės 75-erių metų sukakčiai 

paminėti. 

2.  4-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Laike 

negęstanti poezija“ 

Poetės, vertėjos Salomėjos Nėries 

(tikr. Bačinskaitė-Bučienė)  

115-osioms gimimo metinėms. 

3.  4-30 d. Kraštietės Jurgitos Kervelytės (Natkiškių k., 

Pagėgių sav.) tapybos ant šilko darbų paroda 

„Šilkinės spalvų gamos“ 

Vaizduojamojo meno ir kraštiečių 

kūrybos sklaidai, meninio pasaulio 

suvokimo atskleidimui ir Pagėgių 

krašto garsinimui. 

4.  13-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Susipažinkime – 

Suaugusiųjų prozos Metų knygų penketukas“  

Informacijos apie akciją „Metų 

knygos rinkimai 2019“ sklaidai. 

5.  20 d.  

11.00 val. 

Literatūrinis rytmetis įvairaus amžiaus vaikams 

„Poezija, proza, dienoraščiai, laiškai“ 

Poetės, vertėjos Salomėjos Nėries 

(tikr. Bačinskaitė-Bučienė)  

115-osioms gimimo metinėms. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  4-30 d. 

 

Literatūrinė-meninė kraštiečių kūrybos darbų 

kompozicija suaugusiems „Mintyse – gimtasis 

mano kraštas...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  4-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Taip 

keičias Lietuva ir keisis“  

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai 

paminėti. 

3.  4-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Gyvenimo 

pamokos“ 

Prozininkės, dramaturgės, eseistės 

Vandos Juknaitės 70-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

4.  19 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė popietė 5-8 kl. mokiniams „Skrenda 

gervės, skrenda mano dienos“ 

Poetės, vertėjos Salomėjos Nėries 

(tikr. Bačinskaitė-Bučienė)  

115-osioms gimimo metinėms. 

5.  20-30 d. Literatūriniuose balsavimuose „Metų knygos 

rinkimai 2019“ dalyvaujančių leidinių paroda 

Akcijos „Metų knygos rinkimai 

2019“ populiarinimui. 



suaugusiems „Knygos – širdimi išdainuotas 

gyvenimas...“ 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  4-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Savo meilę 

atidaviau tautai“ 

Poetės, vertėjos Salomėjos Nėries  

(tikr. Bačinskaitė-Bučienė)  

115-osioms gimimo metinėms. 

2.  4-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Šviesa, 

spinduliuojanti vaikuose“ 

Prozininkės, dramaturgės, eseistės 

Vandos Juknaitės 70-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

3.  4-30 d. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų 

piešinių paroda „Tėviškės rudens peizažai“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai 

paminėti. 

4.  13 d. 

15.00 val. 

Informacinė popietė suaugusiems „Ieškok, skaityk, 

žinok!“ 

Pasaulinei mokslo dienai taikai ir 

vystymuisi paminėti bei 

kompiuterinio raštingumo lavinimui. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  4-30 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  4-30 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Po jausmų spalvotais lapais...“ 

Poetės, prozininkės, novelistės Dalios 

Teišerskytės 75-erių metų sukakčiai 

paminėti. 

3.  4-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Literatūrinio 

gyvenimo citatos Salomėjos Nėries kūryboje“ 

Poetės, vertėjos Salomėjos Nėries 

(tikr. Bačinskaitė -Bučienė)  

115-osioms gimimo metinėms. 

4.  12 d. 

10.00 val. 

Literatūrinis-muzikinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams 

„Iš Salomėjos Nėries eilėraščių skrynelės...“ 

Poetės, vertėjos Salomėjos Nėries 

(tikr. Bačinskaitė-Bučienė)  

115-osioms gimimo metinėms. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  4-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Ir žemė ta vadinas Lietuva“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai 

paminėti.  

2.  4-30 d. 

 

Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleivių piešinių 

paroda „Spalvų šventė bibliotekoje“ 

Jaunosios kartos kūrybiškumo 

skatinimui. 

3.  4-30 d. 

 

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Poezijos 

delne – vaikystės šypsena“ 

Poetės, vertėjos Salomėjos Nėries 

(tikr. Bačinskaitė-Bučienė)  

115-osioms gimimo metinėms. 

4.  15 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-diskusinė popietė 1-6 kl mokiniams 

„Pagarba – Tau, man, kiekvienam“ 

Tarptautinei tolerancijos dienai 

paminėti. 
 


