
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 

2019 m. rugsėjo mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Patal-

pa 
Skyrius 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

 

Biblioteka 

2-30 d. Fotomenininko, dailininko Valentino 

Jankauskio (Tauragė) fotografijos darbų 

paroda „Fotografijos paveikslai“ 

Vaizduojamojo meno krypčių 

įvairovės atskleidimui. 

110 
Informaci- 

jos skyrius 

2-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda  

suaugusiems „Iš Mažosios Lietuvos 

spaudos ir raštijos paveldo“ 

Mažosios Lietuvos spaudos 

darbuotojo, Tilžės akto 

signataro, lietuvybės skleidėjo, 

politikos ir visuomenės veikėjo 

Jono Vanagaičio 150-osioms 

gimimo metinėms. 

 

111 

Suaugusiųjų 

skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

2-9 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. 

  

2-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Žmogaus, gamtos ir kultūros darna  

Juozo Tumo-Vaižganto kūryboje“ 
Rašytojo, kunigo, lietuvių 

literatūros istoriko ir kritiko, 

visuomenės veikėjo, vertėjo 

Juozo Tumo-Vaižganto  

150-osioms gimimo metinėms  

ir Juozo Tumo-Vaižganto 

metams paminėti. 

  

10-30 d. Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir 

laisvės kovų muziejaus (Vilnius) 

parengta paroda „Vilko vaikai: duonos 

keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945-

1948“ 

Rytų Prūsijos istorijos žinių 

sklaidai. 

107 

Vaikų 

literatūros 

skyrius 

2-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Žinių ir galvosūkių pasaulyje...“  

Mokslo ir žinių dienai bei 

Tarptautinei raštingumo dienai 

paminėti. 

  
2-30 d. Tauragiškės Austėjos Gendroliūtės 

fotografijos darbų  paroda 

Jaunosios kartos meninės 

saviraiškos skatinimui. 

  

14 d. 

13.00 val.  

Edukacinės-kūrybinės veiklos vaikams ir 

jų tėveliams ,,Juodojo katino 

kiemelyje“ 

Tradicinei Pagėgių krašto 

šventei „Pagėgiai – laiko 

labirintuose“. 
 

 

 

 



 

RENGINIAI IR PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Pasivaikščiojimai 

minčių ir žodžių takais“ 

Prozininko, novelisto, poeto Mariaus 

Katiliškio (iki 1949 m. Albinas 

Marius Vaitkus) 105-osioms gimimo 

metinėms. 

2.  2-30 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

3.  6 d. 

13.00 val. 

Literatūrinis-kraštotyrinis vidudienis suaugusiems 

„Tolimais istorijos keliais...“ 

Mažosios Lietuvos spaudos 

darbuotojo, Tilžės akto signataro, 

lietuvybės skleidėjo, politikos ir 

visuomenės veikėjo Jono Vanagaičio 

150-osioms gimimo metinėms. 

4.  9 d. 

15.00 

Literatūrinė-kūrybinė popietė 1-4 kl. mokiniams „Tų 

gimtųjų žodžių gražumas!“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

5.  16-30 d. 

 

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Literatūrinė 

kelionė vaikystės kloniais“ 

Prozininko, publicisto, visuomenės 

veikėjo, lietuvių literatūros istoriko ir 

kritiko, vertėjo, spaudos darbuotojo, 

pedagogo, kunigo Juozo Tumo-

Vaižganto 150-osioms gimimo 

metinėms bei Juozo Tumo-Vaižganto 

metams paminėti. 

6.  18 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė Kentrių kaimo gyventojų kūrybos 

sklaidos popietė suaugusiems „Į kiekvieno krūtinę 

po viltį įdėsime...“ 

Prozininko, publicisto, visuomenės 

veikėjo, lietuvių literatūros istoriko ir 

kritiko, vertėjo, spaudos darbuotojo, 

pedagogo, kunigo Juozo Tumo-

Vaižganto 150-osioms gimimo 

metinėms bei Juozo Tumo-Vaižganto 

metams paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-edukacinė popietė 5-8 kl. mokiniams 

„Kardeliais pražydęs rugsėjis“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

2.  2-30 d. Kraštotyrinė senųjų fotografijų paroda suaugusiems iš 

Lumpėnų kaimo gyventojų asmeninių archyvų 

„Lumpėnų kaimo dienų fragmentai“ 

Bendruomeniškumo stiprinimui ir 

gimtojo krašto istorijos išsaugojimo 

skatinimui. 

3.  2-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Literatūrinės 

gyvenimo melodijos“ 

Prozininko, publicisto, visuomenės 

veikėjo, lietuvių literatūros istoriko ir 

kritiko, vertėjo, spaudos darbuotojo, 

pedagogo, kunigo Juozo Tumo-

Vaižganto 150-osioms gimimo 

metinėms bei Juozo Tumo-Vaižganto 

metams paminėti. 

4.  2-30 d. 6-8 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių 

paroda „Per langą pasaulin pažvelgus...“ 

Europos kalbų dienai ir Pasaulinei 

turizmo dienai paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Mažosios Lietuvos istorijos prisilietimas“ 

Mažosios Lietuvos spaudos 

darbuotojo, Tilžės akto signataro, 

lietuvybės skleidėjo, politikos ir 

visuomenės veikėjo Jono Vanagaičio 



150-osioms gimimo metinėms. 

2.  2-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Skaitiniai iš 

Gyvenimo knygos“ 

Rašytojo, kunigo, lietuvių literatūros 

istoriko ir kritiko, visuomenės 

veikėjo, vertėjo Juozo Tumo-

Vaižganto 150-osioms gimimo 

metinėms bei Juozo Tumo-Vaižganto 

metams paminėti. 

3.  2-30 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda 

„Spalvingoje žinių karalystėje...“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

4.  6 d. 

13.00 val. 

Literatūrinis-edukacinis vidudienis 1-4 kl. mokiniams 

„Nešinas žinių kraitele, rugsėjis jau čia!“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 

1.  2-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Literatūros 

klasiko žodžių svarba gimtojoje žemėje“ 

Prozininko, publicisto, visuomenės 

veikėjo, lietuvių literatūros istoriko ir 

kritiko, vertėjo, spaudos darbuotojo, 

pedagogo, kunigo Juozo Tumo-

Vaižganto 150-osioms gimimo 

metinėms bei Juozo Tumo-Vaižganto 

metams paminėti. 

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

pasaulyje apsilankius... “ 

Lietuvių spaudos, kultūros ir 

literatūros istoriko, žurnalistikos 

pedagogo, vertėjo Broniaus Raguočio 

90-ies metų sukakčiai paminėti. 

3.  2-30 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 bei Pagėgių 

krašto garsinimui. 

4.  6 d. 

11.00 val. 

Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai įvairaus amžiaus 

vaikams „Knygų paslaptys, mįslės ir kitos 

įdomybės“ 

Lietuvių spaudos, kultūros ir 

literatūros istoriko, žurnalistikos 

pedagogo, vertėjo Broniaus Raguočio 

90-ies metų sukakčiai, Mokslo ir žinių 

dienai bei Tarptautinei raštingumo 

dienai paminėti. 

STONIŠKIŲ FILIALE 

1.  2-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kūriau Lietuvai 

ir jos žmonėms“  
 

Prozininko, publicisto, visuomenės 

veikėjo, lietuvių literatūros istoriko ir 

kritiko, vertėjo, spaudos darbuotojo, 

pedagogo, kunigo Juozo Tumo-

Vaižganto 150-osioms gimimo 

metinėms bei Juozo Tumo-Vaižganto 

metams paminėti. 

2.  10-30 d. 

 

Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

3.  16-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Tautos atsiminimuose išlikęs“ 

Mažosios Lietuvos spaudos 

darbuotojo, Tilžės akto signataro, 

lietuvybės skleidėjo, politikos ir 

visuomenės veikėjo Jono Vanagaičio 

150-osioms gimimo metinėms. 

4.  24 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-edukacinė popietė 1-6 kl. mokiniams 

„Europos kalbų karuselė“ 

Europos kalbų dienai paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Juozo Tumo-

Vaižganto kūrybos savitumas“ 

Prozininko, publicisto, visuomenės 

veikėjo, lietuvių literatūros istoriko ir 



kritiko, vertėjo, spaudos darbuotojo, 

pedagogo, kunigo Juozo Tumo-

Vaižganto 150-osioms gimimo 

metinėms bei Juozo Tumo-Vaižganto 

metams paminėti. 

2.  2-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Rugsėjo 1-oji 

– tegyvuoja MOKSLAI!“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

3.  2-30 d. Fotomenininko, dailininko Valentino Jankauskio 

(Tauragė) tapybos darbų paroda „Spalvos – tai mano 

pasaulis“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

4.  2-30 d. Kraštotyrinė bibliotekos fotografijų paroda 

suaugusiems „Iš bibliotekos gyvenimo“  

Šilgalių bibliotekos įkūrimo 55-erių 

metų sukakčiai paminėti. 

5.  6 d.  

15.00 val. 

Edukacinė viktorina įvairaus amžiaus vaikams 

„Kalba – žinių šventovė“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-9 d. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų 

paroda „Spalvos – tai mano pasaulis“ 

Vaizduojamojo meno krypčių 

įvairovės atskleidimui. 

2.  2-30 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Juozas Tumas-Vaižgantas – tautinio 

tapatumo kūrėjas“ 

Prozininko, publicisto, visuomenės 

veikėjo, lietuvių literatūros istoriko ir 

kritiko, vertėjo, spaudos darbuotojo, 

pedagogo, kunigo Juozo Tumo-

Vaižganto 150-osioms gimimo 

metinėms bei Juozo Tumo-Vaižganto 

metams paminėti. 

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

jau semtis einu...“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

4.  10-30 d. 

 

Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

5.  25 d. 

11.00 val. 

Kūrybinis rytmetis 3-6 kl. mokiniams „Įvairių 

kultūrų sūkury...“ 

Europos kalbų dienai ir Pasaulinei 

turizmo dienai paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-12 d. 

9.30-11.30 

val. 

 

Pradedančiųjų skaitmeninio raštingumo mokymo 

programa „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, 

sužinok, išmok“ (projektas „Prisijungusi Lietuva: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“) 

Kompiuterinio raštingumo 

pradžiamokslio ugdymui. 

2.  2-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Biblioteka – 

žinių skrynia“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti.  

3.  2-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Juozo Tumo-

Vaižganto kūrybos panorama“ 

Prozininko, publicisto, visuomenės 

veikėjo, lietuvių literatūros istoriko ir 

kritiko, vertėjo, spaudos darbuotojo, 

pedagogo, kunigo Juozo Tumo-

Vaižganto 150-osioms gimimo 

metinėms bei Juozo Tumo-Vaižganto 

metams paminėti. 

4.  2-30 d. 

 

Pagėgių savivaldybės mokyklų 9-12 kl. moksleivių 

piešinių paroda „Spalvų šventė bibliotekoje“ 

Jaunimo kūrybiškumo skatinimui. 

5.  20 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-kūrybinė popietė 1-6 kl. mokiniams 

„Lietuvių kalba – Europos kalbų būryje“ 

Europos kalbų dienai ir Pasaulinei 

turizmo dienai paminėti. 
 


