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VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Patal

pa 
Skyrius 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

 

Biblioteka 

1-31 d. Fotomenininko, dailininko Valentino 

Jankauskio (Tauragė) fotografijos darbų 

paroda „Fotografijos paveikslai“ 

Vaizduojamojo meno krypčių 

įvairovės atskleidimui. 

 

 

1-31 d. Literatūrinės varžytuvės „Vasaros 

skaitymo iššūkis 2018“. Iniciatorė – 

Šiaulių apskr. P. Višinskio viešoji 

biblioteka. Organizatoriai: Šiaulių apskr.  

P. Višinskio viešoji biblioteka, Vilniaus 

apskr. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka,  

Kauno apskr. viešoji biblioteka, 

Klaipėdos apskr. viešoji I. Simonaitytės 

biblioteka , Panevėžio apskrities  

G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 

Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija 

(AVBA). Partnerė Pagėgių savivaldybėje 

– Pagėgių sav. Vydūno viešoji biblioteka. 

Skaitymo skatinimui. 

110 
Informaci- 

jos skyrius 

1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda „Elzė 

Jankutė – Bitėnų ir Mažosios Lietuvos 

dukra“ 

Mažosios Lietuvos kultūros 

veikėjos, tautosakos pateikėjos 

Elzės Jankutės 125-osioms 

gimimo metinėms. 

 

111 

Suaugusiųjų 

skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-31 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos 

darbų paroda „Pažįstama, 

nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

  

1-31 d. Literatūrinė paroda „Istorijos tiltu – į 

ateitį“ 

Valstybės (Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) dienai, 

Pasaulio lietuvių metams ir 

Pasaulio lietuvių vienybės 

dienai paminėti. 

107 

Vaikų 

literatūros 

skyrius 

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

„Lietuva ir karaliaus šventė“ 

Valstybės (Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) dienai 

paminėti. 

  

1-31 d. Tradicinė Pagėgių savivaldybės Meno ir 

sporto mokyklos Dailės skyriaus 

absolventų baigiamųjų kūrybinių darbų 

paroda „Pabaiga yra visko pradžia“ 

Pagėgių krašto jaunosios kartos 

meninių gebėjimų lavinimui. 

  

1-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

buvusių ir esamų mokinių fotografijos 

darbų paroda (vadovas – vyresnysis 

technologijų mokytojas Valdas Gečas) 

Jaunosios kartos meninės 

saviraiškos skatinimui. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENGINIAI IR PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

FILIALUOSE: 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-12 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Poetai-klasikai ir 

jų eilės“ 

Poeto, lyriko, eseisto Jono Aisčio  

115-osioms gimimo metinėms ir 

poeto, vertėjo, literatūros kritiko 

Alfonso Nykos-Niliūno  

(tikr. Alfonsas Čipkus) 110-osioms 

gimimo metinėms. 

2.  1-12 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos 5-8 kl. mokinių piešinių paroda „Tėviškės 

medžių šlamėjimas“ 

Valstybės (Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) dienai, 

Pasaulio lietuvių metams paminėti ir 

gimtinės gamtos puoselėjimui. 

3.  1-12 d. Rusnės specialiosios mokyklos lėlių teatro sukurtų 

lėlių paroda „Išgirsk ir pamatyk mane“ ( vadovės 

vyr. spec. pedagogės Nijolė Guntarskienė ir Diana 

Alsienė) 

Vaizduojamojo meno sklaidai ir 

meninio suvokimo ugdymui. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Fotomenininko, dailininko Valentino Jankauskio 

(Tauragė) tapybos darbų paroda „Spalvos – tai mano 

pasaulis“ 

Vaizduojamojo meno krypčių 

įvairovės atskleidimui. 

 

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

suaugusiems „Gyvenimo legendą kuriame patys“ 

Rašytojo, publicisto Sauliaus Stomos 

65-erių metų sukakčiai paminėti. 

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

žodis – LIETUVA“ 

Pasaulio lietuvių metams ir Pasaulio 

lietuvių vienybės dienai paminėti. 

4.  5 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis ikimokyklinio 

amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams „Mes – 

mažieji galvočiukai“ 

Valstybės (Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) dienai 

paminėti.   

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-19 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Lietuva ir 

lietuvaičiai – pasaulio šalių panoramoje“  

Pasaulio lietuvių metams ir Pasaulio 

lietuvių vienybės dienai paminėti. 

2.  1-19 d. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos 

Gečienės kūrybos darbų paroda „Sušildyta 

rankomis šventė“ 

Kraštiečių kūrybiškumo atskleidimui 

ir skatinimui. 

3.  12 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Tautos 

vienybė = stipri valstybė“ 

Valstybės (Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) dienai 

paminėti. 
 

* Liepos mėnesį atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Kentrių, Lumpėnų, Natkiškių,   

Stoniškių ir Šilgalių filialų darbuotojos. 

* Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Piktupėnų ir Žukų filialų darbuotojos atostogauja nuo liepos  

mėnesio vidurio. 

 

 


