
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 

2019 m. gruodžio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Patal-

pa 
Skyrius 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

 

Biblioteka 

2-10 d. Kraštiečio fotografo Kęstučio 

Zdanevičiaus fotografijos darbų paroda 

„Veiduose slypinti istorija“ 

Senųjų Pagėgių gyventojų 

įamžinimui. 

 

 

2019 m. 

gruodžio  

11 d. – 

2020 m. 

sausio 11 d.  

Tapytojo Ernesto Žvaigždino (Klaipėda) 

tapybos darbų paroda  

 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

 

 

14 d. 

10.00 val. 

Teatralizuota pažintinė-literatūrinė 

edukacija „Pagėgių biblioteka: auksinės 

mintys ir pasaulio žinios gyvena čia..!“ 

(Pagėgių mieste, Turgaus gatvėje) 

Tradiciniam kalėdiniam Žąsų 

turgui Mažojoje Lietuvoje. 

110 
Informaci- 

jos skyrius 

2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Lietuviška knyga – gyvenimo 

relikvija“ 

Bibliografo, visuomenės 

veikėjo, publicisto, teisininko, 

profesoriaus, kultūros istoriko 

Vaclovo Biržiškos 135-osioms 

gimimo metinėms. 

  

2-6 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. 

  

9-10 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. 

  

11-12 d. 

9.00 val. 

Pažengusiųjų skaitmeninio raštingumo 

mokymai suaugusiems 

„E. bendruomenės TAU: būk aktyvus, 

unikalus ir verslus!“ (projektas 

„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi 

ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“) 

Kompiuterinių įgūdžių 

tobulinimui. 

 

111 

Suaugusiųjų 

skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Gyvenimo duoklė Tautai, Valstybei, 

Vienybei“ 
Lietuvos Nepriklausomybės 

kovų atminimo metams 

paminėti. 

  

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. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos 

Simonaitytės bibliotekos parengta 

istorinė paroda stenduose „Kai Klaipėda 

Memeliu vadinos: laisvalaikio 

pramogos“ 

Klaipėdos krašto istorijos žinių 

sklaidai ir įamžinimui. 

107 

Vaikų 

literatūros 

skyrius 

2-6 d. Pagėgių savivaldybės administracijos 

Pagėgių seniūnijos rankų darbo lėlių 

paroda. 

Darbų autoriai – Pagėgių savivaldybės 

Meno ir sporto mokyklos mokiniai ir 

mokytojai. 

Jaunosios kartos meninės 

saviraiškos skatinimui. 

  

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 

„Nepakartojamos istorijos – gėlėtame 

dvare“ 

Rašytojos, aktorės, režisierės 

Kristinos Gudonytės 70-ies 

metų sukakčiai paminėti. 

  

9-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

IV ag kl. gimnazisto Gvido Petkaus 

piešinių paroda 

Pagėgių krašto jaunosios kartos 

meninių gebėjimų lavinimui ir 

atskleidimui. 

  

10 d. 

8.30 val. 

Robotikos užsiėmimai 5-6 kl. mokiniams 

„Konstruok ir ugdyk save“ (projektas 

„Gyventojų skatinimas išmaniai 

naudotis internetu atnaujintoje 

viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“) 

Jaunosios kartos naudojimosi  

informacinėmis 

technologijomis įgūdžių 

lavinimui.  

  

12 d. 

11.00 val. 

Akcijai „Metų knygos rinkimai 2019“ 

nominuotos rašytojos Ignės Zarambaitės 

(Šilutė) knygos „Stebuklingi senelio 

batai“ sutiktuvės, dalyvaujant autorei. 

Akcijos „Metų knygos 

rinkimai 2019“ populiarinimui 

ir skaitymo skatinimui. 

 

 

RENGINIAI IR PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-etnografinė edukacija suaugusiems 

„Advento eilių, papročių ir tradicijų pynė“ 

Advento pradžiai paminėti. 

2.  2-20 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Žygis į 

Knygą...“ 

Rašytojos, aktorės, režisierės 

Kristinos Gudonytės 70-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

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

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai ir Pagėgių 

krašto garsinimui. 

4.  5-31 d. 

 

Literatūrinė paroda suaugusiems „Gimtoji kalba – 

tautiškumo šaltinis“ 

Prozininko, kalbininko, 

tautosakininko, publicisto, 

visuomenės ir kultūros veikėjo 

Mikalojaus Akelaičio 190-osioms 

gimimo metinėms. 

5.  12 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė apvaliojo stalo diskusija 5-8 kl. 

mokiniams „Knyga, kurią skaitau visur ir visada“ 

Literatūrinės akcijos „Metų knygos 

rinkimai 2019“ populiarinimui ir 

skaitymo skatinimui. 

6.  16-31 d. 1-6 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių 

paroda „Kai žalios eglutės sidabru blizga...“ 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 



1.  2-31 d. Literatūriniai-adventiniai pasisėdėjimai suaugusiems 

„Šviesios ir kvepiančios adventinės istorijos“  

Advento laikotarpiui ir šv. Kalėdų 

šventei. 

2.  2-31 d. 6-8 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių 

paroda „Lietuvos kalneliai“ 

Vietovardžių metams paminėti. 

 

3.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Aš – lietuviška 

knyga šviečiu literatūrinio žodžio šviesa“ 

Literatūrinės akcijos „Metų knygos 

rinkimai 2019“ populiarinimui ir 

skaitymo skatinimui. 

4.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kai Knygos 

liepsna plazdena širdyje...“ 

Bibliografo, visuomenės veikėjo, 

publicisto, teisininko, profesoriaus, 

kultūros istoriko Vaclovo Biržiškos 

135-osioms gimimo metinėms.  

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

knygų herojus ir leiskis į nuotykius su jais kartu!“ 

Rašytojos, aktorės, režisierės 

Kristinos Gudonytės 70-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

6.  16 d. 

14.00 val. 

Kūrybinės dirbtuvėlės ikimokyklinio amžiaus 

vaikams ir 1-4 kl. mokiniams „Išrašykim, 

iškarpykim Naujus metelius!“ 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kultūros istorijos 

palikimas“ 

Bibliografo, visuomenės veikėjo, 

publicisto, teisininko, profesoriaus, 

kultūros istoriko Vaclovo Biržiškos 

135-osioms gimimo metinėms. 

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

kartas siejanti kūryba“ 

Rašytojos, aktorės, režisierės 

Kristinos Gudonytės 70-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

3.  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. 

4.  18 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis įvairaus amžiaus 

vaikams „Šešėlių sodo ir kitos istorijos“ 

Rašytojos, aktorės, režisierės 

Kristinos Gudonytės 70-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. 

 

Literatūrinė-meninė kraštiečių kūrybos darbų 

kompozicija suaugusiems „Mintyse – gimtasis 

mano kraštas...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  2-31 d. Literatūriniuose balsavimuose „Metų knygos 

rinkimai 2019“ dalyvaujančių leidinių paroda 

suaugusiems „Knygos – širdimi išdainuotas 

gyvenimas...“ 

Akcijos „Metų knygos rinkimai 

2019“ populiarinimui. 

3.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kad Žodis ir 

Knyga ilgai gyventų...“  
 

Bibliografo, visuomenės veikėjo, 

publicisto, teisininko, profesoriaus, 

kultūros istoriko Vaclovo Biržiškos 

135-osioms gimimo metinėms. 

4.  2-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Nepamirškite svajoti, mąstyti ir... skaityti!“ 

Rašytojos, aktorės, režisierės 

Kristinos Gudonytės 70-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

5.  19 d. 

15.00 val. 

Literatūrinis-kraštotyrinis vakaras suaugusiems 

„Stoniškių biblioteka: pokyčiai ir galimybės“ 

Stoniškių bibliotekos įkūrimo  

70-mečiui paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 



1.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Vaclovas Biržiška 

– raštijos istorikas“ 

Bibliografo, visuomenės veikėjo, 

publicisto, teisininko, profesoriaus, 

kultūros istoriko Vaclovo Biržiškos 

135-osioms gimimo metinėms. 

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

apie vaikystę ir paauglystę“   

Rašytojos, aktorės, režisierės 

Kristinos Gudonytės 70-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

3.  3-31 d. Informacinis stendas „Metų knygos rinkimai 2019 – 

skaityk, mąstyk, suvok“  

Informacijos apie literatūrinę akciją 

„Metų knygos rinkimai 2019“ 
sklaidai ir skaitymo skatinimui. 

4.  6 d.  

12.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis vidudienis įvairaus amžiaus 

vaikams „Kalėdinis kaleidoskopas: žaidimai ir 

sėkmės ženklai“  

Šv. Kūčių ir šv. Kalėdų šventėms. 

5.  9-12 d. 

14.00 val. 

Literatūrinės-kūrybinės edukacijos suaugusiems 

„Knyga ir kūryba – sesės“ 

Literatūrinės akcijos „Metų knygos 

rinkimai 2019“ populiarinimui 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 ir Pagėgių 

krašto garsinimui. 

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

suaugusiems „Vaclovas Biržiška – lietuviškos 

knygos kultūros ir istorijos kūrėjas“ 

Bibliografo, visuomenės veikėjo, 

publicisto, teisininko, profesoriaus, 

kultūros istoriko Vaclovo Biržiškos 

135-osioms gimimo metinėms. 

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

knyga už rankos vėl veda Tave...“ 

Informacijos apie akciją „Metų 

knygos rinkimai 2019“ sklaidai ir 

skaitymo skatinimui. 

4.  13 d. 

10.00 val. 

Literatūrinis-žaidybinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams 

„Strykt Knygos vaivorykštėn!“ 

Akcijos „Metų knygos rinkimai 

2019“ populiarinimui ir skaitymo 

skatinimui. 

5.  19 d. 

10.00 val. 

Kūrybinė-literatūrinė edukacija 1-4 kl. mokiniams 

„Su Pūkiu – į nuotykių karalystę!“ 

Akcijos „Metų knygos rinkimai 

2019“ populiarinimui ir skaitymo 

skatinimui. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. 

 

Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleivių piešinių 

paroda „Spalvų šventė bibliotekoje“ 

Jaunosios kartos kūrybiškumo 

skatinimui. 

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

„Kelionė į šiuolaikinę lietuvišką Knygą“ 

Informacijos apie akciją „Metų 

knygos rinkimai 2019“ sklaidai ir 

skaitymo skatinimui. 

3.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Vaclovas Biržiška 

– lietuviškosios raštijos panoramoje“ 

Bibliografo, visuomenės veikėjo, 

publicisto, teisininko, profesoriaus, 

kultūros istoriko Vaclovo Biržiškos 

135-osioms gimimo metinėms. 

4.  2-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Margi knygų 

pasakojimai“ 

Rašytojos, aktorės, režisierės 

Kristinos Gudonytės 70-ies metų 

sukakčiai paminėti. 

5.  11 d. 

15.00 val. 

Teatralizuota literatūrinė edukacija suaugusiems 

„Metų knygos kelias“ 

Akcijos „Metų knygos rinkimai 

2019“ populiarinimui ir skaitymo 

skatinimui. 

6.  18 d. 

14.00 val. 

Edukacinės-kūrybinės dirbtuvėlės 1-6 kl. mokiniams 

„Karpiniuose atgimstanti Kalėdų magija...“ 

Šv. Kalėdų šventei. 

 


