
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 

2019 m. rugpjūčio mėn. 
 

 

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 apskr.  

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 

„Pagėgių krašto vaizdai, veidai ir 

kultūros ženklai“ 

Pasaulinei fotografijos dienai 

paminėti. 

 

111 

Suaugusiųjų 

skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-31 d. Žurnalistės, fotomenininkės Lilijos 

Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir 

dokumentinės fotografijos darbų paroda 

„Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“. 

Paroda organizuota Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešajai bibliotekai ir Punsko 

valsčiui įgyvendinant Europos regioninės 

plėtros fondo programos Interreg VA 

Lietuva-Lenkija dalinai finansuotą 

projektą Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir 

Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų 

patrauklumo skatinimas“. 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, 

filosofo, švietėjo, chorvedžio, 

kultūros veikėjo Vydūno  

(tikr. Vilhelmas Storostas)  

150-osioms gimimo metinėms. 

  
1-31 d. Literatūrinė paroda „Baltijos keliu – į 

šviesią rytdieną“ 

Juodojo kaspino ir Baltijos 

kelio dienai paminėti. 

  

6 d. 

14.00 val. 

Konferencija „Vydūno ir Vaižganto 

gyvenimo ir kultūrinės-kūrybinės 

veiklos paralelės“ 

 

Rašytojų Vydūno  

(tikr. Vilhelmas Storostas) ir 

Juozo Tumo-Vaižganto  

150-osioms gimimo metinėms. 

107 

Vaikų 

literatūros 

skyrius 

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

„Knygose – įspūdingi Laimiuko 

nutikimai“ 

Prozininko, dailininko Pauliaus 

Juodišiaus 50-ies metų 

sukakčiai 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 Jaunosios kartos meninės 



buvusių ir esamų mokinių fotografijos 

darbų paroda (vadovas – vyresnysis 

technologijų mokytojas Valdas Gečas) 

saviraiškos skatinimui. 

 

  

13 d. 

14.00 val. 

Edukacinė popietė 5-8 kl. mokiniams 

„Peizažo apsupty...“ 

Tarptautinei jaunimo dienai ir  

Pasaulinei fotografijos dienai 

paminėti. 
 

 

RENGINIAI IR PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Tautų sandrauga 

ir laisvės dvasia – Baltijos kelyje!“ 

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio 

dienai paminėti. 

2.  1-31 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

3.  12 d. 

15.00 val. 

Kūrybinė edukacija 7-12 kl. mokiniams „Kurkime 

kartu – prisijunk ir Tu!“ 

Tarptautinei jaunimo dienai paminėti. 

4.  16-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Didi išmintis 

byloja knygoje“ 

Poeto, prozininko, eseisto, publicisto, 

satyriko Jono Mačiukevičiaus 80-ies 

metų sukakčiai paminėti. 

5.  19-23 d. 

10.00-

14.00 val. 

Suaugusiųjų skaitmeninio raštingumo mokymo 

programa pradedantiesiems (projektas „Prisijungusi 

Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“) 

Kompiuterinių įgūdžių ugdymui. 

6.  26-27 d. 

10.00-

12.00 val. 

Suaugusiųjų skaitmeninio raštingumo mokymo 

programa pažengusiesiems (projektas „Prisijungusi 

Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“) 

Kompiuterinių įgūdžių lavinimui. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  14-31 d. Įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojų piešinių 

paroda „Išdabinti gimtieji žodeliai“ 

Vietovardžių metams paminėti. 

2.  14-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Baltijos kelias – 

Baltijos šalių atgimimo kelias“ 

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio 

dienai paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  8-31 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda 

„Jaunystės vasaros spalvos“ 

Tarptautinei jaunimo dienai ir Žolinei 

(Švenčiausios Mergelės Marijos 

dangun ėmimo šventei). 

2.  8-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Baltijos kelias – 

kelias į laisvę ir vienybę“ 

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio 

dienai paminėti. 

3.  8-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Apelsininių 

sapnų kelionės“ 

Prozininko, dailininko Pauliaus 

Juodišiaus 50-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

4.  13 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė popietė 1-6 kl. mokiniams 

„Stebuklingos ir spalvingos pasakaitės“ 

Prozininko, dailininko Pauliaus 

Juodišiaus 50-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  21-31 d. Fotomenininko, dailininko Valentino Jankauskio 

(Tauragė) tapybos darbų paroda „Spalvos – tai mano 

pasaulis“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 



2.  21-31 d. Kraštotyrinė bibliotekos fotografijų paroda 

suaugusiems „Iš bibliotekos gyvenimo“  

Šilgalių bibliotekos įkūrimo 55-erių 

metų sukakčiai paminėti. 

3.  21-31 d. Informacinių leidinių paroda suaugusiems „Interneto 

pasaulyje“ 

Interneto dienoraščių (blogų) dienai 

paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Dailininko, fotomenininko 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 „Baltijos šalių vardai – Baltijos kely“ 

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio 

dienai paminėti. 

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

istorijų virtuvė“ 

Prozininko, dailininko Pauliaus 

Juodišiaus 50-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

4.  22 d. 

11.00 val. 

 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis ikimokyklinio 

amžiaus vaikams „Iš delnelių mažų – Lietuvėlei 

skiriu...“, dalyvaujant Pagėgių savivaldybės 

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 

ikimokyklinės grupės „Šypsenėlės“ ugdytiniams 

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio 

dienai paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. 

 

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos 

Gečienės kūrybos darbų paroda „Sušildyta 

rankomis šventė“ 

Kraštiečių kūrybiškumo atskleidimui 

ir skatinimui. 

2.  2-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Pipirinių 

zuikių pasakojimai“ 

Prozininko, dailininko Pauliaus 

Juodišiaus 50-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

3.  2-31 d. 

 

Literatūrinė paroda suaugusiems „Kai laisvės 

šaukiasi širdys...“ 

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio 

dienai paminėti. 

4.  29 d. 

14.00 val. 

Informacinė-edukacinė popietė 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Blogų šturmas bibliotekoje!“ 

Interneto dienoraščių (blogų) dienai ir 

Tarptautinei jaunimo dienai paminėti. 
 


