
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 

2020 m. sausio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Patal-

pa 
Skyrius 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

 

Biblioteka 

2-10 d.  Tapytojo Ernesto Žvaigždino (Klaipėda) 

tapybos darbų paroda  

 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

 

 

14-31 d. Dailininko, grafiko, keliautojo, žurnalisto 

Alfonso Čepausko (Vilnius) jubiliejinė 

grafikos darbų paroda „Kūrybos 

panorama“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

110 
Informaci- 

jos skyrius 

2-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Klaipėdos krašto istorijos 

pėdomis...“ 

Klaipėdos krašto dienai 

paminėti. 

  

13-17 d. 

9.00 val. 

Pradedančiųjų skaitmeninio raštingumo 

mokymai suaugusiems „Skaitmeninės 

technologijos TAU: ateik, sužinok, 

išmok“ (projektas „Prisijungusi 

Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga 

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“) 

Kompiuterinių įgūdžių 

ugdymui. 

  

20-21 d. 

9.00 val. 

Pažengusiųjų skaitmeninio raštingumo 

mokymai suaugusiems „Karjeros 

galimybės TAU: inovatyvus savęs 

pristatymas“ (projektas „Prisijungusi 

Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga 

Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“) 

Kompiuterinių įgūdžių 

tobulinimui. 

  

22-23 d. 

9.00 val. 

Pažengusiųjų skaitmeninio raštingumo 

mokymai suaugusiems „Viešosios 

paslaugos internetu kiekvienam“ 

(projektas „Prisijungusi Lietuva“: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“) 

Kompiuterinių įgūdžių 

tobulinimui. 

 

111 

Suaugusiųjų 

skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

2-10 d. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos 

Simonaitytės bibliotekos parengta 

istorinė paroda stenduose „Kai Klaipėda 

Memeliu vadinos: laisvalaikio 

pramogos“ 

Klaipėdos krašto istorijos žinių 

sklaidai ir įamžinimui. 

  

2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Knyga, puošianti žmogų ir pasaulį“ 

Informacijos apie literatūrinę 

akciją „Metų knygos rinkimai 

2019“ sklaidai ir skaitymo 

skatinimui. 

 

  
2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Lietuva: laisvės kelio atodangos“ 

Laisvės gynėjų dienai 

paminėti. 

  

13-31 d.  Klaipėdos apskrities viešosios Ievos 

Simonaitytės bibliotekos parengta mini 

instaliacija „Japonija: gatvė ir žmonės“. 

Autoriai – Sida Nakrošytė ir Sigitas 

Nakrošis. 

Užsienio šalių kultūros ir 

raštijos pažinimo skatinimui. 



107 

Vaikų 

literatūros 

skyrius 

2-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

IV ag kl. gimnazisto Gvido Petkaus 

piešinių paroda 

Pagėgių krašto jaunosios kartos 

meninių gebėjimų lavinimui ir 

atskleidimui. 

  

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

„Puslapiuose – raidžių paveikslėliai“ 

Akcijos „Metų knygos 

rinkimai 2019“ populiarinimui 

ir skaitymo skatinimui. 

  

2-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams  

„Margų istorijų malūnas“ 

Prozininko, poeto, vertėjo 

Kazio Borutos 115-osioms 

gimimo metinėms. 

  

8 d. 

10.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis įvairaus 

amžiaus vaikams „Knygų puslapiuose – 

vaikai ir juos supantis gamtos 

pasaulis“ 

Poeto Jono Endrijaičio 65-erių 

metų sukakčiai paminėti. 

207 
Suopio 

paunksmė 

21 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-edukacinis skaitymo 

skatinimo rytmetis ikimokyklinio 

amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams 

„Ilgą ilgą pasaką seku...“  

Vieno iš Brolių Grimų, 

vokiečių pasakų rinkėjo ir 

tyrėjo, bibliotekininko, 

kalbininko Jakobo Grimo  

235-osioms gimimo metinėms. 
 

 

RENGINIAI IR PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos 1-5 kl. mokinių piešinių paroda 

„Vingiuotu šerkšno keleliu...“ 

Trijų Karalių šventei. 

2.  2-31 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai.  

 

3.  2-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Lietuvos širdy – laisvės šviesulys“ 

Laivės gynėjų dienai ir Klaipėdos 

krašto dienai paminėti. 

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

gražiausių pasaulio pasakų skrynelės...“  

Vieno iš Brolių Grimų, vokiečių 

pasakų rinkėjo ir tyrėjo, 

bibliotekininko, kalbininko Jakobo 

Grimo 235-osioms gimimo metinėms. 

5.  6-7 d. 

10.00 val. 

Pažengusiųjų skaitmeninio raštingumo mokymai 

suaugusiems „Viešosios paslaugos internetu 

kiekvienam“ (projektas „Prisijungusi Lietuva“: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“) 

Kompiuterinių įgūdžių tobulinimui. 

6.  8-9 d. 

10.00 val. 

Pažengusiųjų skaitmeninio raštingumo mokymai 

suaugusiems „Sumaniau apsipirkime ir 

atsiskaitykime internetu“ (projektas „Prisijungusi 

Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“) 

Kompiuterinių įgūdžių tobulinimui. 

7.  15 d. 

15.00 val. 

Teatralizuota skaitymo skatinimo popietė 5-8 kl. 

mokiniams „Ką sužinosi Knygų pasaulyje..?“  

Informacijos apie akciją „Metų 

knygos rinkimai 2019“ sklaidai ir 

skaitymo skatinimui. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-20 d. Literatūrinė kompozicija suaugusiems „Aš lietuviška 

knyga šviečiu literatūrinio žodžio šviesa“ 

Informacijos apie akciją „Metų 

knygos rinkimai  2019“ sklaidai ir 

skaitymo skatinimui. 

2.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kalba – tautos 

gyvenimo veidrodis“ 

Poeto, kalbininko, vyskupo Antano 

Baranausko 185-osioms gimimo 



metinėms. 

3.  2-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Iš šlamančių 

Kazio Borutos knygų puslapių“ 

Prozininko, poeto, vertėjo Kazio 

Borutos 115-osioms gimimo 

metinėms. 

4.  2-31 d. 6-10 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių 

paroda „Laisvės žiedais pasipuošusi žemė“ 

Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos 

krašto dienai paminėti. 

5.  10 d. 

14.00 val. 

Edukacinė-kraštotyrinė viktorina 5-8 kl. mokiniams 

„Skaitom knygeles – gilinam žinias“ 

Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos 

krašto dienai paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Iš Kazio Borutos 

kūrybos lobyno“ 

Prozininko, poeto, vertėjo Kazio 

Borutos 115-osioms gimimo 

metinėms. 

2.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Susipažinkime – 

Suaugusiųjų prozos Metų knygų penketukas“ 

Informacijos apie akciją „Metų 

knygos rinkimai 2019“ sklaidai ir 

skaitymo skatinimui. 

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

Šiaurys ir spalvoti sapnai“ 

Poetės Almos Karosaitės 75-osioms 

gimimo metinėms. 

4.  2-31 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos 5-9 kl. mokinių piešinių paroda „Gimtinės 

aidas spalvose“ 

Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos 

krašto dienai paminėti. 

5.  2-31 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. 

6.  22 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis rytmetis įvairaus amžiaus vaikams „Na 

kada gi bus pavasaris..?“ 

Poetės Almos Karosaitės 75-osioms 

gimimo metinėms. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-15 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Sudėtingas buvo 

mūsų amžius...“ 

Prozininko, poeto, vertėjo Kazio 

Borutos 115-osioms gimimo 

metinėms. 

2.  2-31 d. 

 

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos dailės mokytojos-metodininkės Liucijos 

Bungardienės tapybos darbų paroda „Jums...“ 

Stoniškių bibliotekos įkūrimo  

70-mečiui paminėti. 

3.  2-31 d. Akcijoje „Metų knygos rinkimai 2019“ 

dalyvaujančių leidinių suaugusiems paroda „Knygos 

– širdimi išdainuotas gyvenimas...“ 

Informacijos apie akciją „Metų 

knygos rinkimai 2019“ sklaidai ir 

skaitymo skatinimui. 

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

Grimų pasakaičių magija“  

Vieno iš Brolių Grimų, vokiečių 

pasakų rinkėjo ir tyrėjo, 

bibliotekininko, kalbininko Jakobo 

Grimo 235-osioms gimimo metinėms. 

5.  15 d.  

15.00 val. 

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems 

„Laisvė – tautos vertybė, vienybė, stiprybė“ 

Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos 

krašto dienai paminėti. 

6.  15-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Meilė savam 

kraštui, jo istorijai, kultūrai ir žmogui“ 

Lietuvos dailės istoriko ir kritiko, 

grafiko, lietuvių profesionalios 

muziejininkystės pradininko, 

nusipelniusio meno veikėjo Pauliaus 

Galaunės 130-osioms gimimo 

metinėms ir Tautodailės metams 

paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 



1.  2-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Brangiausias širdžiai dalykas – laisvė“  

Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos 

krašto dienai paminėti. 

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

vaikystės skaitinių šaly...“ 

Prozininko, poeto, vertėjo Kazio 

Borutos 115-osioms gimimo 

metinėms. 

3.  2-31 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai.  

 

4.  7 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis ikimokyklinio 

amžiaus vaikams „Žiemos pasaka balta atbėga pas 

Tave...“ 

Trijų Karalių šventei. 

5.  14 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-diskusinė popietė suaugusiems 

„Valanda Metų knygų 2019 draugijoje“ 

Informacijos apie literatūrinę akciją 

„Metų knygos rinkimai 2019“ 
sklaidai ir skaitymo skatinimui. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai.  

 

2.  2-31 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Poetiškai romantinių žmogiškų  

vertybių sklaida Kazio Borutos kūryboje“ 

Prozininko, poeto, vertėjo Kazio 

Borutos 115-osioms gimimo 

metinėms. 

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

kalbantys žvėreliai“ 

Poetės Almos Karosaitės 75-osioms 

gimimo metinėms. 

4.  16 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-diskusinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams 

„Vaikystės dienos su Knyga“ 

Akcijos „Metų knygos rinkimai 

2019“ populiarinimui ir skaitymo 

skatinimui. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Literatūrinė-meninė kompozicija suaugusiems 

„Kelionė į šiuolaikinę lietuvišką Knygą“ 

Informacijos apie akciją „Metų 

knygos rinkimai 2019“ sklaidai ir 

skaitymo skatinimui. 

2.  2-31 d. 

 

Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleivių piešinių 

paroda: „Spalvų šventė bibliotekoje“ 

Mokyklų bendruomenių metams 

paminėti. 

3.  2-31 d. 

 

Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Tautos atminty įprasminta Laisvė“ 

Laivės gynėjų dienai ir 

Klaipėdos krašto dienai paminėti. 

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

knygose įdomų pasaulį matau“ 

Prozininko, poeto, vertėjo Kazio 

Borutos 115-osioms gimimo 

metinėms. 

5.  10 d. 

14.00 val. 

Literatūros ir muzikos popietė suaugusiems  

„Knyga – sielos namų altorius“ 

Akcijos „Metų knygos rinkimai“ 

populiarinimui ir skaitymo skatinimui. 
 


