
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 

2020 m. vasario mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Patal-

pa 
Skyrius 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

 

Biblioteka 

1-29 d. Dailininko, grafiko, keliautojo, žurnalisto 

Alfonso Čepausko (Vilnius) jubiliejinė 

grafikos darbų paroda „Kūrybos 

panorama“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

110 
Informaci- 

jos skyrius 

1-29 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Mažosios Lietuvos 

kultūros tradicijų keliu“ 

Pirmosios Mažosios Lietuvos 

moterų draugijos „Lietuvaičių 

šviesa“ įsteigimo 120-osioms 

metinėms ir pirmosios 

Mažosios Lietuvos moterų 

draugijos „Lietuvaičių šviesa“ 

pirmininkės, Mažosios 

Lietuvos kultūros ir spaudos 

darbuotojos, bibliografės 

Mortos Zauniūtės 145-osioms 

gimimo metinėms. 

  

6-7 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. 

  

10-14 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. 

 

111 

Suaugusiųjų 

skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-29 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. 

  

1-29 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Raštijoje ir kalboje – lietuvybės 

dvasia“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai, Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai ir Lietuvių kalbos 

dienoms paminėti. 

107 

Vaikų 

literatūros 

skyrius 

3-29 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

5a kl. mokinės Miglės Blaževičiūtės 

kolekcionuojamų knygų skirtukų paroda 

„Vaikystės svajonės apie knygas“ 

Pagėgių krašto jaunosios kartos 

meninių gebėjimų lavinimui ir 

atskleidimui. 

  

3-29 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Lėlės ir jos draugų istorijos“ 

Dramaturgės, prozininkės, 

vertėjos Aldonos Liobytės-

Paškevičienės 105-osioms 

gimimo metinėms. 

 



  

19 d. 

10.00 val. 

Literatūrinis-edukacinis rytmetis 

vyresniųjų klasių mokiniams „Iš gimtųjų 

žodžių lobyno“, pasitelkiant skaitymą 

skatinantį literatūrinį žaidimą. 

Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai ir Lietuvių kalbos 

dienoms paminėti. 

  

25 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-edukacinis rytmetis įvairaus 

amžiaus vaikams „Viskas apie lietų ir 

vėją...“, dalyvaujant tauragiškiui vaikų 

poetui Jonui Jakštaičiui. 

Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai ir Lietuvių kalbos 

dienoms paminėti. 

 

 

RENGINIAI IR PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-29 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kurkime ateitį 

ten, kur augome...“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

2.  3-29 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 

organizuoto Pagėgių krašto fotografų plenero darbų 

paroda „Europa  – Vydūno pasaulėžiūroje“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

3.  3-29 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Molinio 

žmogučio pasakojimai“ 

Prozininko Alekso Baltrūno  

95-osioms gimimo metinėms. 

4.  18 d. 

14.00 val. 

Literatūros ir pokalbių popietė suaugusiems 

„Gimtosios kalbos grožis lūpose negęsta...“  

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir  

Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

5.  21 d. 

15.00 val. 

Kraštotyrinė-edukacinė popietė 1-5 kl. mokiniams 

„Gimtosios kalbos šaltinėliai“ 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-29 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  3-29 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Tu, TĖVYNE – 

šviesi ir tvirta“  

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

3.  3-29 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Pasakutės iš 

knygutės“ 

Prozininkės, dramaturgės Emilijos 

Liegutės 90-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

4.  11 d. 

14.00 d. 

Suaugusiųjų prozos Metų knygos rinkimų popietė 

„Suaugusiųjų prozos knyga – 2019“ 

Informacijos apie akciją „Metų 

knygos rinkimai 2019“ sklaidai ir 

skaitymo skatinimui. 

5.  17 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė skaitymo skatinimo popietė 5-8 kl. 

mokiniams „Šypsokis, Lietuva miela...“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-29 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Lietuva: kelias į 

valstybės atkūrimą“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

2.  3-29 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Gerumo 

dienos apsakymai“ 

Prozininkės, dramaturgės Emilijos 

Liegutės 90-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

3.  3-29 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos 5-8 kl. mokinių piešinių paroda „Gimtinės 

aidas spalvose“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti, jaunosios kartos meninės 

raiškos skatinimui ir dailės įgūdžių 

tobulinimui. 

4.  13 d.  

13.00 val. 

Literatūros ir pokalbių vidudienis suaugusiems 

„Piktupėnų Suaugusiųjų prozos Metų knyga 

Akcijos „Metų knygos rinkimai“  

populiarinimui ir skaitymo skatinimui. 



 2019“ 

5.  20 d. 

11.00 val. 

Teatralizuotas literatūrinis rytmetis įvairaus amžiaus 

vaikams „Typu tapu pėdomis link raidžių 

namelio…“ 

Prozininkės, dramaturgės Emilijos 

Liegutės 90-ies metų sukakčiai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-20 d. Akcijoje „Metų knygos rinkimai 2019“ 

dalyvaujančių leidinių suaugusiems paroda „Knygos 

– širdimi išdainuotas gyvenimas...“ 

Informacijos apie akciją „Metų 

knygos rinkimai 2019“ sklaidai. 

2.  3-29 d. 

 

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos dailės mokytojos-metodininkės Liucijos 

Bungardienės tapybos darbų paroda „Jums...“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

3.  3-29 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Laikui 

nepavaldus Eugenijos Šimkūnaitės rašytinis 

palikimas“ 

Habilituotos biologijos mokslų 

daktarės Eugenijos Šimkūnaitės  

100-osioms gimimo metinėms  

ir Eugenijos Šimkūnaitės metams 

paminėti. 

4.  3-29 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kai 

popieriniai drugeliai skrenda knygelėn...“ 

Prozininkės, dramaturgės Emilijos 

Liegutės 90-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

5.  28 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė popietė 5-8 kl. mokiniams „Pasigrožėk 

gimtąja kalba…“   

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-29 d. 

 

Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  3-29 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Vytautas Petras 

Bložė – laiškai sau ir kitiems“ 

Poeto, vertėjo, dainų tekstų autoriaus 

Vytauto Petro Bložės 90-osioms 

gimimo metinėms ir Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai paminėti. 

3.  3-29 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Vaikystės 

sodai“ 

Prozininkės, dramaturgės Emilijos 

Liegutės 90-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

4.  5 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-diskusinė popietė suaugusiems „Metų 

knygos rinkimai 2019: skaitymas – tai gyvenimas“ 

Informacijos apie literatūrinę akciją 

„Metų knygos rinkimai 2019“ 
sklaidai ir skaitymo skatinimui. 

5.  24 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-edukacinė popietė ikimokyklinio 

amžiaus vaikams ir 1-6 kl. mokiniams „Pasakų 

namelyje raidelės sau gyvena...“  

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-29 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai.  

 

2.  3-29 d. Literatūrinė paroda  9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Lietuvos istorijos vingių mozaika“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

3.  3-29 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Su nuotykių 

paslaptimis – į knygų puslapius“ 

Prozininkės, dramaturgės Emilijos 

Liegutės 90-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

4.  25 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams 

„Raidžių šokis nenuoramų šaly...“ 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

 

 



ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-29 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Drugelių 

šokis miegančiam mieste“ 

Prozininkės, dramaturgės Emilijos 

Liegutės 90-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

2.  3-29 d. 

 

1-6 klases lankančių bibliotekos skaitytojų rankdarbių 

paroda „Skrydis į svajų šalį“ 

Vaikų emocinės gerovės metams 

paminėti ir jaunosios kartos 

kūrybiškumui skatinti. 

3.  3-29 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kalba – valstybės 

puošmena“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti 

4.  3-29 d. 

 

Įvairaus amžiaus jaunųjų bibliotekos skaitytojų 

piešinių paroda „Raštų ir simbolių kalba 

bibliotekoje“ 

Tautodailės metams paminėti. 

5.  21 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-kūrybinė edukacija 5-8 kl. mokiniams 

„Gimtosios Lietuvos taku…“ 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 
 


