
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 

2020 m. rugsėjo mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 

1-30 d. Milisentos Misevičiūtės (Vilnius) 

fotografijų paroda „Bolivija ir jos 

žmonės“. Parodos kuratorė – Klaipėdos 

apskr. viešoji I. Simonaitytės biblioteka 

Užsienio šalių kultūros pažinimo 

skatinimui. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-15 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Prie 

Nemuno mano pasaulis“ 

Poeto, žurnalisto, redaktoriaus Pauliaus 

Širvio 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

 

1-30 d. Tautodailininko, medžio drožėjo, 

skulptoriaus, Tautodailininkų sąjungos 

nario, meno kūrėjo Petro Balsio 

(Gargždai) personalinė drožinių paroda 

Tautodailės metams paminėti. 

 

1-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Mažosios Lietuvos 

šviesuoliui Viliui Gaigalaičiui atminti“ 

Mažosios Lietuvos kultūros, politikos ir 

visuomenės veikėjo, teologijos mokslų 

daktaro, profesoriaus, „Sandoros“ 

draugijos knygyno Pagėgiuose steigėjo 

Viliaus Gaigalaičio 150-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

 

1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Tautodailė – tautinės kultūros 

veidrodis“ 

Tautodailės metams paminėti. 

 

1-30 d. Tauragės „Aušros“ progimnazijos 5-8 kl. 

mokinių piešinių ir tapybos darbų paroda 

„Spalvų ir linijų dermė“ (dailės 

mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė) 

Vaikų emocinės gerovės metams 

paminėti. 

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

„Mokslo šaknų įkvėptas rugsėjis...“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

 

10-30 d. Fotografijos darbų paroda „Kroatijos 

nematerialus kultūros paveldas, 

įtrauktas į UNESCO sąrašą“ 

UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje 

metams paminėti. 

 

18 d. 

16.00 val. 

 

Fotografijos darbų parodos „Kroatijos 

nematerialus kultūros paveldas, 

įtrauktas į UNESCO sąrašą“ 

pristatymas. 

UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje 

metams paminėti. 

 

 

 

RENGINIAI IR PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 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) 

šviesaus atminimo pagerbimui. 

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Svečiuose pas Rašytojo, publicisto, žurnalisto, 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEoji_Lietuva
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kult%C5%ABra


pasaulio tautas“ keliautojo Mato Šalčiaus 130-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

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

vaikus, sliekus ir... vaiduokliukus!“ 

Prozininko, dramaturgo Rimanto 

Černiausko 70-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

4.  9 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-kūrybinė popietė 1-6 kl. mokiniams 

„Didi knyga renka Tau aukso žinias“ 

Vaikų emocinės gerovės metams, Mokslo 

ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

5.  29 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems 

„Istorija Mieliems Broliams Lietuviams“ 

Mažosios Lietuvos kultūros, politikos ir 

visuomenės veikėjo, teologijos mokslų 

daktaro, profesoriaus, „Sandoros“ 

draugijos knygyno Pagėgiuose steigėjo 

Viliaus Gaigalaičio 150-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Įvairaus amžiaus jaunųjų bibliotekos skaitytojų 

piešinių paroda „Mano vasaros išdaigos“ 

Vaikų emocinės gerovės metams 

paminėti. 

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Linksmos 

istorijos vanagams, sliekams ir... vaikams!“ 

Prozininko, dramaturgo Rimanto 

Černiausko 70-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

3.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Gyvenimo 

lobynas knygon sudėtas“ 

Poeto, žurnalisto, redaktoriaus Pauliaus 

Širvio 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

4.  2 d.  

15.00 val. 

Literatūrinė-edukacinė popietė 5-8 kl. mokiniams 

„Lyg ant rudens sparnų aš į mokslus 

skrendu..!“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Poetinio laiko 

lašai“ 

Poeto, žurnalisto, redaktoriaus Pauliaus 

Širvio 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Sliekų, 

vaiduoklių ir vanagų  pasakėlės“ 

Prozininko, dramaturgo Rimanto 

Černiausko 70-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

3.  1-30 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.  4 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė edukacija 1-4 kl. mokiniams „Žinių 

pily išmokti daug gali!“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Šalis, kur ošia 

svyruokliai beržai“ 

Poeto, žurnalisto, redaktoriaus Pauliaus 

Širvio 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti.  

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Takeliais 

į paslaptingų istorijų ir žinių šalį“ 

Prozininko, dramaturgo Rimanto 

Černiausko 70-osioms gimimo metinėms, 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

3.  1-30 d. Įvairaus amžiaus jaunųjų bibliotekos lankytojų 

piešinių paroda „Mes – vasaros glėby...“ 

Vaikų emocinės gerovės metams, Mokslo 

ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

STONIŠKIŲ FILIALE 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEoji_Lietuva
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kult%C5%ABra


Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. 

 

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos 1-5 kl. mokinių piešinių paroda  

„Spalvingas takas į mokyklą veda“   

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

2.  1-30 d. 

 

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Rašiau 

visiems: mažiems ir dideliems“ 

Prozininko, dramaturgo Rimanto 

Černiausko 70-osioms gimimo metinėms 

paminėti.  

3.  1-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Lietuvių tautai – daugiau šviesos, vienybės, 

išminties...“ 

Mažosios Lietuvos kultūros, politikos ir 

visuomenės veikėjo, teologijos mokslų 

daktaro, profesoriaus, „Sandoros“ 

draugijos knygyno Pagėgiuose steigėjo 

Viliaus Gaigalaičio 150-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

4.  8 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė popietė suaugusiems „Gražiausių 

žodžių rast norėjos“ 

Poeto, žurnalisto, redaktoriaus Pauliaus 

Širvio 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Dailės ir 

muzikos simfonija“ 

Dailininko, kompozitoriaus, chorvedžio, 

kultūros veikėjo Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionio 145-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Vaikai ir 

sliekai – geriausi draugai“ 

Prozininko, dramaturgo Rimanto 

Černiausko 70-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

3.  1-30 d. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų 

piešinių paroda „Skaičių ir raidžių žaidimai“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti.. 

4.  1-30 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Šilgaliai 

nuotraukose“ 

Šilgalių gyvenvietės įkūrimo 400 metų 

jubiliejui paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Paveikslų paroda „Pavasaris“ iš kraštietės  

Ilonos Meirės (Vilkyškiai, Pagėgių sav.) 

asmeninio archyvo. 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda  1-4 kl. mokiniams „Vaikų ir 

sliekų žaismingi nutikimai...“ 

Prozininko, dramaturgo Rimanto 

Černiausko 70-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

3.  1-30 d. Bibliotekos informacinių leidinių paroda 9-12 kl. 

mokiniams  ir suaugusiems „Žinių kūrimas, 

kaupimas ir sklaida – Jūsų bibliotekoje!“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Žiedais 

praregėsiu gėlių“ 

Poeto, žurnalisto, redaktoriaus Pauliaus 

Širvio 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Žinių šaly 

pasaulį atrandi...“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

3.  1-30 d. 

 

Tauragės kultūros centro Dacijonų skyriaus žaislų 

gamybos studijos narių kūrybos darbų paroda 

„Rankomis sukurtas džiaugsmas“ 

Vaikų emocinės gerovės metams ir 

Tautodailės metams paminėti. 

4.  1-30 d. Jaunosios žukiškės, Pagėgių savivaldybės  Vaikų emocinės gerovės metams 



Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 3 kl. 

mokinės Emmos Betingytės piešinių paroda 

„Piešimas – mano gyvenimas“ 

paminėti. 

 

 

 


