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VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 

3-31 d. Milisentos Misevičiūtės (Vilnius) 

fotografijų paroda „Bolivija ir jos 

žmonės“. Parodos kuratorė – Klaipėdos 

apskr. viešoji I. Simonaitytės biblioteka 

Užsienio šalių kultūros pažinimo 

skatinimui. 

 

7 d.  

13.00 val. 

Sueiga „Po Vydūno ženklu“. 

Konferencija „Vydūno ir doc. dr. 

Vaclovo Bagdonavičiaus  atminties 

ženklai Pagėgių krašte“ (Pagėgių 

savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos įgyvendinamas projektas 

„Vydūnas: atminties ženklai 

Pagėgiuose“) 

Filosofo, rašytojo, dramaturgo Vydūno 

(tikr. Vilhelmas Storostas) ir žymiausio 

Vydūno gyvenimo, veiklos bei dvasinio 

palikimo skleidėjo, literatūrologo, doc. 

dr. Vaclovo Bagdonavičiaus šviesaus 

atminimo pagerbimui. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

3-20 d. Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro 

parengta dailės darbų paroda „Kurčiųjų 

meno pasaulis – pamatykime ir 

susipažinkime“ 

Supažindinti visuomenę su kurtiesiems 

artimiausia meno sritimi – vizualiu 

menu ir per jį atskleisti šių žmonių 

kūrybinius gebėjimus. 

 

3-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Jonas Aušra – Mažosios 

Lietuvos Atminties knygoje“ 

Pagėgiuose gimusio Mažosios Lietuvos 

lietuvių sąjūdžio ir visuomenės veikėjo 

Jono Aušros 130-osioms gimimo 

metinėms paminėti.   

 

3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Tautodailė – tautinės kultūros 

veidrodis“ 

Tautodailės metams paminėti. 

 

3-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

5a kl. mokinės Miglės Blaževičiūtės 

kolekcionuojamų knygų skirtukų paroda 

„Vaikystės svajonės apie knygas“ 

Vaikų emocinės gerovėms metams 

paminėti, Pagėgių krašto jaunosios 

kartos skaitymo skatinimui ir meilės 

knygai ugdymui. 

 
3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Vasaros atostogos su Katšuniu“ 

Rašytojo Gendručio Morkūno  

60-osioms gimimo metinėms paminėti. 
 

 

 

 

 

RENGINIAI IR PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto fotografų 

plenero darbų paroda „Europa – Vydūno 

pasaulėžiūroje“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo,  

filosofo, kultūros veikėjo, švietėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 

šviesiam atminimui pagerbti ir 

Pasaulinei fotografijos dienai paminėti. 

2.  3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Baltijos keliu – 

į Laisvę! Lygybę! Vienybę!“ 

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai 

paminėti. 



3.  3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Apie 

traškančias žvaigždes ir dar kai ką...“ 

Rašytojo Gendručio Morkūno 60-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

4.  27 d. 

15.00 val. 

Informaciniai-edukaciniai užsiėmimai 1-6 kl. 

mokiniams „Tyrinėju begalines interneto 

erdves....“ 

Internautų dienai ir Interneto dienoraščių 

(blogų) dienai paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  4-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Vardan Mažosios Lietuvos ir gimtinės 

brangios“ 

Pagėgiuose gimusio Mažosios Lietuvos 

lietuvių sąjūdžio ir visuomenės veikėjo 

Jono Aušros 130-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

2.  4-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Margame 

ir užburiančiame knygų pasaulyje“ 

Rašytojo Gendručio Morkūno 60-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

3.  4-31 d. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių 

paroda „Vaikystė mana – vasaros spalvose“ 

Vaikų emocinės gerovės metams 

paminėti ir jaunosios kartos 

kūrybiškumui skatinti. 

4.  21 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė popietė 1-6 kl. mokiniams „Linksmų 

nutikimų skrynelę pravėrus...“ 

Rašytojo Gendručio Morkūno 60-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  10-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kūriniai, kaip 

išskridę paukščiai...“ 

Prozininko Algirdo Pociaus 90-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

2.  10-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Apie 

knygas... su laiminga pabaiga!“ 

Rašytojo Gendručio Morkūno 60-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

3.  10-31 d. Įvairaus amžiaus bibliotekos jaunųjų lankytojų 

piešinių paroda „Mes – vasaros glėby...“ 

Vaikų emocinės gerovės metams 

paminėti ir vaikų kūrybiškumui skatinti. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. 

 

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Apie 

vaikystę – džiaugsmingiausią metą...“ 

Rašytojo Gendručio Morkūno 60-osioms 

gimimo metinėms paminėti.  

2.  3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Baltijos kelyje 

– tautų sandrauga“ 

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai 

paminėti. 

3.  3-31 d. 

 

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos 1-5 kl. mokinių piešinių paroda „Aš 

svajoju, skaitau, piešiu, žaidžiu ir kuriu“   

Vaikų emocinės gerovės metams 

paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Paveikslų paroda „Pavasaris“ iš kraštietės  

Ilonos Meirės (Vilkyškiai, Pagėgių sav.) 

asmeninio archyvo. 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

2.  3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Išskirtiniai nepaprastų istorijų herojai“ 

Rašytojo Gendručio Morkūno  

60-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  3-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 9-12 kl. 

mokiniams ir suaugusiems „Širdžių vienybė ir 

rankų tvirtybė – Baltijos kely...“ 

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai 

paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  7-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Žalio žolynėlio paslaptis...“ 

Žolinės šventei ir habilituotos biologijos 

mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės 

metams paminėti. 

2.  7-31 d. Tauragės kultūros centro Dacijonų skyriaus žaislų Vaikų emocinės gerovės metams ir 



 gamybos studijos narių kūrybos darbų paroda 

„Rankomis sukurtas džiaugsmas“ 

Tautodailės metams paminėti. 

3.  7-31 d. 

 

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Įdomiausių istorijų apsuptyje...“ 

Rašytojo Gendručio Morkūno  

60-osioms gimimo metinėms paminėti. 
 

* Rugpjūčio mėnesį atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų ir Šilgalių filialų 

darbuotojos. 

 


