
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos 

2020 m. lapkričio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Paroda Parodos paskirtis 

Biblioteka 
3-30 d. Dailininkės Ivetos Vasiliauskaitės 

(Kaunas) dailės darbų paroda „IV20“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

3-30 d. Fotomenininko, Lietuvos fotomenininkų 

sąjungos nario, tarptautinės fotografų 

sąjungos FIAP tikrojo nario, ordino „Už 

nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiaus bei 

Nacionalinės kultūros ir meno premijos 

laureato, profesoriaus Romualdo 

Požerskio (Kaunas) fotografijos darbų 

paroda „Degantis žmogus“ 

Modernaus meno sklaidai. 

 

3-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Mažoji Lietuva: laiko 

lašai“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai 

paminėti. 

 

3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Tikrasis kelias – įsitikinimų kelias“ 

Prozininko, dramaturgo, publicisto, 

fiziko Ričardo Gavelio 70-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

 

3-30 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. 

 

3-30 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

mokytojos Janetos Vidraitės-

Marozienės vitražų paroda 

Mokyklų bendruomenių metams 

paminėti ir kraštiečių kūrybos sklaidai. 

 
3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Fantastikos kupini nuotykiai“ 

Amerikiečių rašytojo Marko Tveno 

185-osioms gimimo metinėms paminėti. 

 

3-30 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos organizuoto tradicinio 

piešinių konkurso „Akimirka su 

augintiniu“ darbų paroda 

Tarptautinei draugo dienai paminėti. 

 

 

 

 

 

PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Paroda Parodos paskirtis 

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

žmogus turi atrasti tai, kas brangu...“ 

Prozininko, dramaturgo, publicisto, fiziko 

Ričardo Gavelio 70-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

2.  3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Išaušus 

dienai – nauji nuotykiai!“ 

Amerikiečių rašytojo Marko Tveno  

185-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  3-30 d. 

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos įvairių 

klasių mokinių piešinių paroda „Mokykla – 

margas žinių puslapis...“ 

Mokyklų bendruomenių metams paminėti 

ir skatinti vaikų kūrybiškumą. 



LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Paroda Parodos paskirtis 

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

piešinių paroda „Pagėgių krašte – laiminga 

vaikystė mana“ 

Vaikų emocinės gerovės metams ir  

Pagėgių savivaldybės įkūrimo 20-mečiui 

paminėti. 

2.  3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„(Ne)atrastų istorijų pasaulis“ 

Amerikiečių rašytojo Marko Tveno  

185-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Tarp gyvenimo 

antraščių ir poraščių...“ 

Prozininko, dramaturgo, publicisto, fiziko 

Ričardo Gavelio 70-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Paroda Parodos paskirtis 

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

„Tegyvuoja viena, nedaloma Lietuva!“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

2.  3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Nuotykiai 

po pasaulį prasideda knygoje!“ 

Amerikiečių rašytojo Marko Tveno 

185-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  3-30 d. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių 

paroda „Mano vaikystė linksma, it rudenėlis 

marga!“ 

Vaikų emocinės gerovės metams 

paminėti ir skatinti vaikų kūrybiškumą. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Paroda Parodos paskirtis 

1.  3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Palikęs gilią 

kūrybos brydę“ 

Prozininko, dramaturgo, publicisto, fiziko 

Ričardo Gavelio 70-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

2.  3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Pasaulio 

nuotykinė literatūra: kaskart atgimstanti 

svaja“ 

Amerikiečių rašytojo Marko Tveno  

185-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  3-30 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Gamtos 

apsuptyje“ 

Pagėgių krašto garsinimui ir kraštiečių 

meninės saviraiškos sklaidai. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Paroda Parodos paskirtis 

1.  3-20 d.  Literatūrinė paroda suaugusiems „Savęs ir 

prasmės paieška“ 

Prozininko, dramaturgo, publicisto, fiziko 

Ričardo Gavelio 70-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

2.  3-30 d. 

 

Iš Pagėgių krašto kilusios Danguolės Miklovės 

karpinių paroda „Širdies kertelėj mano – tėviškė 

gyvena“ 

Pagėgių savivaldybės įkūrimo 20-mečiui 

paminėti. 

3.  3-30 d. 

 

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Margiausių nuotykių kupini pasauliai“   

Amerikiečių rašytojo Marko Tveno  

185-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  Lapkričio 

20 d.  – 

gruodžio 

10 d. 

Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Turtingas Mažosios Lietuvos kultūros paveldo 

aruodas“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Paroda Parodos paskirtis 

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

„Lapkričio 30-oji – svarbiausia diena Mažosios 

Lietuvos istorijoje“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

2.  3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Atsakyk Rašytojo, jūreivio Vytauto Brenciaus  



man, jūra...“ 75-osioms gimimo metinėms paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Paroda Parodos paskirtis 

1.  3-30 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.  3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Užburiantys nepaprastų herojų nuotykiai“ 

Amerikiečių rašytojo Marko Tveno  

185-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  3-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda  9-12 kl. 

mokiniams ir suaugusiems „Pagėgių kraštas – 

Mažosios Lietuvos istorijos brydėje“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Paroda Parodos paskirtis 

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

„Mažoji + Didžioji Lietuva = vieninga tauta“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

2.  3-30 d. 

 

Tauragės kultūros centro Dacijonų skyriaus žaislų 

gamybos studijos narių kūrybos darbų paroda 

„Rankomis sukurtas džiaugsmas“ 

Vaikų emocinės gerovės metams ir 

Tautodailės metams paminėti. 

3.  3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Kelionė nuotykių laivu su Marku Tvenu!“ 

Amerikiečių rašytojo Marko Tveno  

185-osioms gimimo metinėms paminėti. 
 

 

 


