
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 

2019 m. kovo mėn. 
 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Patal

pa 
Skyrius 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

 

Biblioteka 

1-20 d. Tauragiškio Valentino Jankauskio 

tapybos darbų paroda „Spalvos –  

tai mano pasaulis“ 

Vaizduojamojo meno krypčių 

įvairovės atskleidimui. 

 

 

20-31 d. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narės, 

meno kūrėjos Jūratės Buožienės 

(Vilnius) autorinės tekstilės paroda 

„Donelaitis“ 

Europinės kultūros šviesuolių 

Kristijono Donelaičio ir 

Liudviko Rėzos šviesaus 

atminimo pagerbimui. 

110 
Informaci- 

jos skyrius 

1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda „Tėvynę 

reikia savyje sutverti“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, 

filosofo, švietėjo, chorvedžio, 

kultūros veikėjo Vydūno  

(tikr. Vilhelmas Storostas) 

151-osioms gimimo metinėms 

ir Tarptautinei rašytojų dienai 

paminėti. 

  

25-29 d. 

9.00-13.00 

val. 

Skaitmeninio raštingumo mokymai 

pradedantiesiems  

(projektas „Prisijungusi Lietuva“) 

Kompiuterinių įgūdžių 

ugdymui. 

 

111 

Suaugusiųjų 

skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-31 d. Literatūrinė paroda „Gintarinė Lietuva 

– laiko vėtrose“ 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti. 

  

1-31 d. Kintų Vydūno kultūros centro parengta 

Vydūno gyvenimo ir veiklos tyrinėtojos 

Rimos Palijanskaitės knygos „Į 

skaidrią būtį Vydūno keliu“ iliustracijų 

paroda. Darbų autoriai – Klaipėdos 

apskrities ir Kauno miesto Vydūno vardo 

mokyklų moksleiviai. 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, 

filosofo, švietėjo, chorvedžio, 

kultūros veikėjo Vydūno  

(tikr. Vilhelmas Storostas)  

151-osioms gimimo metinėms. 

  

21 d. 

16.00 val. 
2018 m. išleistų knygų „Vydūnas – 

mūsų epochos šviesulys“ ir „Vydūno 

150 metų jubiliejinis minėjimas“ 

pristatymas, dalyvaujant  Lietuvos menų 

ir mokslo asociacijos ,,Vydūno šviesa“ 

įkūrėjui ir prezidentui dr. Vilimantui 

Zablockiui (Klaipėda) bei šios 

asociacijos nariui, VšĮ „Žmogaus 

kvantinių laukų tyrimai“ direktoriui  

dr. Artūrui Dabkevičiui (Kaunas). 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, 

filosofo, švietėjo, chorvedžio, 

kultūros veikėjo Vydūno  

(tikr. Vilhelmas Storostas)  

151-osioms gimimo metinėms. 

107 

Vaikų 

literatūros 

skyrius 

1-31 d. Kintų Vydūno kultūros centro parengta 

Klaipėdos regiono mokyklų mokinių 

piešinių ir literatūrinės kūrybos darbų 

paroda „Žalia – gyvenimo spalva“ 

 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, 

filosofo, švietėjo, chorvedžio, 

kultūros veikėjo Vydūno  

(tikr. Vilhelmas Storostas)  

151-osioms gimimo metinėms. 



  

1-31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos organizuoto poeto, kunigo  

dr. Valdo Aušros eilėraščių iliustravimo 

konkurso piešinių paroda  

Tarptautinei rašytojų dienai ir 

Pasaulinei poezijos paminėti. 

  

1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Pasakų ir apsakymų šaltinėlis“ 

Prozininko, poeto, vertėjo 

Petro Cvirkos 110-osioms 

gimimo metinėms, Tarptautinei 

rašytojų dienai ir Pasaulinei 

poezijos dienai paminėti. 

 

 

RENGINIAI IR PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Kraštotyrinė Pagėgių savivaldybės bendruomenių 

fotografijos darbų paroda „Bendruomeniškumą 

liudijančios akimirkos“ 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti. 

2.  1-31 d. 1-5 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių 

paroda „Magiškame knygelių pasaulyje“ 

Knygnešio dienai, Tarptautinei 

rašytojų dienai ir Pasaulinei poezijos 

dienai paminėti. 

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

šalies pasakaitės“ 

Prozininko, poeto, vertėjo Petro 

Cvirkos 110-osioms gimimo 

metinėms ir Tarptautinei rašytojų 

dienai paminėti. 

4.  6 d. 

15.00 val. 

Edukacinė-literatūrinė-kūrybinė popietė įvairaus 

amžiaus vaikams „Lietuvininkų šnekta – 

Užgavėnių šventėje!“ 

Užgavėnių šventei ir Lietuvių kalbos 

dienoms paminėti. 

5.  20 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems 

„Gyvenimo šviesa – Vydūno darbuose“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, filosofo, 

švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 

151-osioms gimimo metinėms ir 

Tarptautinei rašytojų dienai paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Kraštietės Jurgitos Kervelytės (Natkiškių kaimas, 

Pagėgių savivaldybė) tapybos ant šilko darbų paroda 

„Šilkinės spalvų gamos“ 

Vaizduojamojo meno ir kraštiečių 

kūrybos sklaidai. 

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

„Vydūno minčių sugrįžimai“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, filosofo, 

kultūros veikėjo Vydūno (tikr. 

Vilhelmas Storostas) 151-osioms 

gimimo metinėms ir Tarptautinei 

rašytojų dienai paminėti. 

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

Lietuvoje ir su Lietuva!“ 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti. 

4.  7 d. 

15.00 val. 

Literatūrinis Lumpėnų kaimo gyventojų rašytinės 

kūrybos sklaidos vakaras „Gimtinei ir pasauliui“ 

Tarptautinei rašytojų dienai, 

Pasaulinei poezijos dienai, Lietuvių 

kalbos dienoms ir Pasaulio lietuvių 

metams paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 



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

„Susitikimai“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai ir 

Pagėgių futbolo 95-mečiui paminėti. 

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

„Vydūnas: idėjos, įžvalgos, pamąstymai“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, filosofo, 

kultūros veikėjo Vydūno (tikr. 

Vilhelmas Storostas) 151-osioms 

gimimo metinėms ir Tarptautinei 

rašytojų dienai paminėti. 

3.  1-31 d. 

 

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Lietuva, 

motute mūsų...“ 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti. 

4.  26 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė popietė 5-8 kl. mokiniams 

„Pasivaikščiojimas su cukriniais avinėliais“ 

Poeto, prozininko, vertėjo Petro 

Cvirkos 110-osioms gimimo 

metinėms, Tarptautinei rašytojų dienai 

ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Juozo Paukštelio 

literatūrinis palikimas“ 

Prozininko, dramaturgo, novelisto, 

vertėjo Juozo Paukštelio (tikr. 

Ptašinskas) 120-osioms gimimo 

metinėms. 

2.  1-31 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos 5-8 kl. mokinių piešinių paroda „Tėviškės 

aidas gilus“ 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai ir pirmojo Lietuvos vardo 

paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 

1010-osioms metinėms paminėti. 

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

„Sveikatos ir jaunumo filosofija pagal Vydūną“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, filosofo, 

švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 

151-osioms gimimo metinėms ir 

Tarptautinei rašytojų dienai paminėti. 

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

bičiulių skaitiniai“ 

Prozininko, poeto, vertėjo Petro 

Cvirkos 110-osioms gimimo 

metinėms, Tarptautinei rašytojų dienai 

ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti. 

5.  15 d.  

11.00 val.  

Literatūrinis-kraštotyrinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams 

„Paslapties skraistei nusileidus...“ 

Prozininko, poeto, vertėjo Petro 

Cvirkos 110-osioms gimimo 

metinėms ir Knygnešio dienai 

paminėti. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. 

 

Pagėgių bendruomenės, bendradarbiaujant su Nidos 

menininkų asociacija „Tiltas“, organizuoto „Pagėgių 

tapybos plenero 2018“ darbų paroda 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti. 

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

„Tokia graži Tėvynė mano...“ 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai ir pirmojo Lietuvos vardo 

paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 

1010-osioms metinėms paminėti. 
3.  1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Vydūniškoji filosofija, patirtis, išmintis“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, filosofo, 

švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 

151-osioms gimimo metinėms ir 

Tarptautinei rašytojų dienai paminėti. 
4.  15 d. Literatūrinis-kraštotyrinis vidudienis 1-6 kl. Tarptautinei rašytojų dienai ir 



14.00 val. mokiniams „Žodis lietuviškas nušvietė kelią“ Knygnešio dienai paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų 

piešinių paroda „Tėvynės tviskantys peizažai...“ 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai, Pasaulio lietuvių metams ir 

Pagėgių krašto jaunimo kūrybingumo 

skatinimui. 

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

„Vydūno asmenybės taurumas ir dvasingumas“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, filosofo, 

švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 

151-osioms gimimo metinėms ir 

Tarptautinei rašytojų dienai paminėti. 

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

įdomiau...“ 

Poeto, prozininko, vertėjo Petro 

Cvirkos 110-osioms gimimo 

metinėms, Tarptautinei rašytojų dienai 

ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti. 

4.  25 d. 

15.00 val. 

Edukacinė skaitymo populiarinimo popietė įvairaus 

amžiaus vaikams „Nuo eilių iki pasakų...“ 

 

Poeto, prozininko, vertėjo Petro 

Cvirkos 110-osioms gimimo 

metinėms, Tarptautinei rašytojų dienai 

ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV bg klasės 

gimnazistės Erikos Rindokaitės fotografijos darbų 

paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas 

Valdas Gečas) 

Meninio pasaulio suvokimo 

atskleidimui ir Pagėgių krašto 

garsinimui. 

2.  1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 9-12 kl. mokiniams 

ir suaugusiems „Vydūno kūryboje – kalba, kuri 

tarnauja mokslui, menui ir dorai“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, filosofo, 

švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 

151-osioms gimimo metinėms ir 

Tarptautinei rašytojų dienai paminėti. 

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

pilnos džiaugsmo ir keistų nuotykių“ 

Poeto, prozininko, vertėjo Petro 

Cvirkos 110-osioms gimimo 

metinėms, Tarptautinei rašytojų  

dienai ir Pasaulinei poezijos dienai 

paminėti. 

4.  6 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis 1-6 kl. mokiniams 

„Sakmė apie Vilkyškių miestelį“ 

Vietovardžių metams, Lietuvių kalbos 

dienoms ir Tarptautinei rašytojų 

dienai paminėti. 

5.  13 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-kūrybinė popietė 1-4 kl. mokiniams 

„Literatūriniai gudrumėliai“ 

Poeto, prozininko, vertėjo Petro 

Cvirkos 110-osioms gimimo 

metinėms, Tarptautinei rašytojų  

dienai ir Pasaulinei poezijos dienai 

paminėti. 

6.  21 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė popietė 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Sudėjo ir supynė į jausmų bei 

išgyvenimų pynę visa, kas gražiausia...“ 

Poeto, prozininko, vertėjo Mykolo 

Karčiausko 80-osioms gimimo 

metinėms, Tarptautinei rašytojų dienai 

ir Pasaulinei poezijos dienai paminėti. 
 


