
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 

2020 m. spalio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 
1-31 d. Dailininkės Ivetos Vasiliauskaitės 

(Kaunas) dailės darbų paroda „IV20“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-15 d. Tradicinis piešinių konkursas 

ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-4 kl. 

mokiniams „Akimirka su augintiniu“ 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai 

paminėti. 

 

1-30 d. Fotografijos darbų paroda „Kroatijos 

nematerialus kultūros paveldas, 

įtrauktas į UNESCO sąrašą“ 

UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje 

metams paminėti. 

 

1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Mažoji Lietuva ir 

lietuvininkai: istorinės patirtys“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido 

dienai paminėti. 

 

1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Eilėse – Klaipėdos 

kraštas ir Lietuva“ 

Mažosios Lietuvos kultūros ir 

visuomenės veikėjo, poeto, ekonomisto 

Gustavo Juozupaičio 125-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

 

1-31 d. Tauragės „Aušros“ progimnazijos 5-8 kl 

mokinių piešinių ir tapybos darbų paroda 

„Spalvų ir linijų dermė“ (dailės 

mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė) 

Jaunosios kartos meninių gebėjimui 

skatinimui. 

 

1-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

mokytojos Janetos Vidraitės-

Marozienės vitražų paroda 

Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. 

 

1-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

II ag klasės gimnazistų piešinių paroda 

„Europa – kalbų ženkluose“ (dailės 

mokytoja metodininkė Virginija 

Kariniauskienė) 

Europos kalbų dienai paminėti. 

 

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

„Roboto ir jo draugų nuotykiai 

orbitoje“ 

Italų rašytojo, žurnalisto Džanio 

Rodario 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

 

5-9 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. 

 

19-31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos organizuoto tradicinio 

piešinių konkurso „Akimirka su 

augintiniu“ darbų paroda 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai 

paminėti. 

 

 

 

 

RENGINIAI IR PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

FILIALUOSE: 



KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

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

„Lietuvininkų balsu prabylanti istorija“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido 

dienai paminėti. 

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

pasakojimai knygelėje atgyja...“  

Italų rašytojo, žurnalisto Džanio Rodario 

100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  1-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos įvairių 

klasių mokinių piešinių paroda „Mokykla – 

margas žinių puslapis...“ 

Tarptautinei mokytojų dienai ir Mokyklų 

bendruomenių metams paminėti. 

4.  16 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-kūrybinė popietė 1-6 kl. mokiniams 

„Skaitau vaikystės pasaką!“ 

Italų rašytojo, žurnalisto Džanio Rodario 

100-osioms gimimo metinėms paminėti.  

5.  21 d. 

14.00 val. 

Informacinių įgūdžių ugdymo popietė 

suaugusiems „Susidraugaukime su internetu 

bibliotekoje!“ 

Pasaulinei informacinių technologijų 

plėtros dienai paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Įvairaus amžiaus jaunųjų bibliotekos skaitytojų 

piešinių paroda „Mano numylėtinis“ 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai ir Vaikų 

emocinės gerovės metams paminėti. 

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

„Tai, kas prisiminimuose sudėta...“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido 

dienai paminėti. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Vartant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

puslapius...“ 

Konstitucijos dienai paminėti. 

4.  19 d.  

15.00 val. 

Informacinė-edukacinė popietė 5-8 kl. mokiniams 

„Skiriu dėmesį informacinėms naujovėms“ 

Pasaulinei informacinių technologijų 

plėtros dienai paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

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

„Mažosios Lietuvos istorijos ratas“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido 

dienai paminėti. 

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

namely apsilankius...“ 

Italų rašytojo, žurnalisto Džanio Rodario 

100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  1-31 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.  5 d. 

14.00 val. 

Kūrybinė popietė 1-4 kl. mokiniams „Mano 

draugystė su augintiniu“ 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai 

paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Su 

gimtosios žemės sauja išėjęs į pasaulį“ 

Poeto, literatūros kritiko Henriko Nagio, 

kuris mokėsi Pagėgiuose, 100-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

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

skrynelės paslaptys“ 

Italų rašytojo, žurnalisto Džanio Rodario 

100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  1-31 d.  Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Gamtos 

apsuptyje“ 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai 

paminėti. 

4.  23 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė popietė įvairaus amžiaus vaikams 

„Šypsenų ilgumo pasakėlės“ 

Italų rašytojo, žurnalisto Džanio Rodario 

100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems Mažosios Lietuvos kultūros ir 



 „Laisvai skamb mūs žodžiai“ visuomenės veikėjo, poeto, ekonomisto 

Gustavo Juozupaičio 125-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

2.  1-31 d.  Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos 5-8 kl. mokinių piešinių paroda 

„Ruduo šią šventę atnešė spalvom  pražydusią“ 

Tarptautinei mokytojų dienai ir Mokyklų 

bendruomenių metams paminėti. 

3.  1-31 d. 

 

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Pasakaičių kūrimo menininkas“   

Italų rašytojo, žurnalisto Džanio 

Rodario 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

4.  14 d.  

15.00 val. 

Poezijos valanda suaugusiems „Ir praversiu aš 

namų duris...“ 

Poeto, literatūros kritiko Henriko Nagio, 

kuris mokėsi Pagėgiuose, 100-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

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

„Gyvenimo ir poezijos fragmentai“ 

Poetės, prozininkės, vertėjos, 

literatūrologės, habilituotos 

humanitarinių mokslų daktarės Birutės 

Baltrušaitytės-Masionienės 80-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

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

linksmąją pasakų šalį“ 

Italų rašytojo, žurnalisto Džanio Rodario 

100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos darbuotojų parengta kraštotyrinė 

fotografijos darbų paroda „Senieji Pagėgiai“ 

Pagėgių savivaldybės įkūrimo 20-mečiui 

ir Pagėgių krašto pažinimo skatinimui. 

2.  1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Mano 

augintinis auga saugus ir laimingas“ 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai 

paminėti. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Ten ir atgal, į praeitį ir dabartį,  

į žodį ir daiktą, į gamtą ir kultūrą...“ 

Rašytojos, literatūrologės, literatūros 

kritikės, poetės, profesorės Viktorijos 

Daujotytės-Pakerienės 75-erių metų 

sukakčiai paminėti. 

4.  22 d. 

11.00 val. 

Kūrybinės dirbtuvėlės įvairaus amžiaus vaikams 

„Mylimo augintinio namelis“ 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai 

paminėti. 

5.  28 d.  

10.00 val. 

Informaciniai-edukaciniai užsiėmimai senjorams 

„Drauge prisijaukinkim internetą...“ 

Pasaulinei informacinių technologijų 

plėtros dienai paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

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

„Klaipėdos krašto atminties vingiuose“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido 

dienai paminėti. 

2.  1-31 d. Tauragės kultūros centro Dacijonų skyriaus žaislų 

gamybos studijos narių kūrybos darbų paroda 

„Rankomis sukurtas džiaugsmas“ 

Vaikų emocinės gerovės metams ir 

Tautodailės metams paminėti. 

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

ir nuostabus Čipolinas“ 

Italų rašytojo, žurnalisto Džanio Rodario 

100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  20 d. 

14.00 val. 

Pažintinė-edukacinė popietė 1-6 kl. mokiniams 

„Informacinių technologijų slėpiniai“ 

Pasaulinei informacinių technologijų 

plėtros dienai paminėti. 
 

 

 


