
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 

2019 m. spalio 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. 

110 
Informaci- 

jos skyrius 

1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda  

suaugusiems „Vilius Pėteraitis – 

Mažosios Lietuvos vietovardžių 

istorijos tyrinėtojas“ 

Kalbininko, lingvisto, 

žodynininko Mažosios 

Lietuvos visuomenės veikėjo 

Viliaus Pėteraičio 105-osioms 

gimimo metinėms ir 

Vietovardžių metams paminėti. 

 

111 

Suaugusiųjų 

skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-6 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. 

  

1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Mažoji Lietuva: istorijos 

sąskambiai“ 
Mažosios Lietuvos gyventojų 

genocido dienai paminėti. 

  

22 d. 

15.00 val. 

Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, 

publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, 

kultūros veikėjo Vydūno perlaidojimo 

Bitėnų kapinaitėse (Pagėgių savivaldybė) 

28-ųjų metinių minėjimas. 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, 

filosofo, švietėjo, chorvedžio, 

kultūros veikėjo Vydūno  

(tikr. Vilhelmas Storostas) 

perlaidojimo Bitėnų 

kapinaitėse (Pagėgių 

savivaldybė) 28-osioms 

metinėms. 

  

22-31 d. 

 

Kino menininko, tapytojo Gintauto 

Stungurio (studija „Gin-Dia“, Šiauliai) 

inicijuota ir organizuota jungtinė 

tarptautinė tapytų portretų paroda 

„Vydūną liudiju“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, 

filosofo, švietėjo, chorvedžio, 

kultūros veikėjo Vydūno (tikr. 

Vilhelmas Storostas) šviesaus 

atminimo pagerbimui. 

102 
Tylioji 

skaitykla 

3 d. 

9.40 val. 

Interaktyvių žinių apie Europos kalbas 

turnyras 9-10 kl. mokiniams „Europa – 

kalbų ženkluose“ 

Europos kalbų dienai paminėti. 

107 

Vaikų 

literatūros 

skyrius 

1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Knygose – raidžių paveikslai“ 

Poeto, eseisto, publicisto, 

vertėjo Eduardo Mieželaičio 

100-osioms gimimo metinėms. 

  
7-25 d. 

10.00 val. 

Interaktyvių „Ritės Bitės“ pamokų ciklas 

1-4 kl. mokiniams 

Tarptautinei muzikos dienai 

paminėti. 

  

7-31 d. Tradicinis piešinio konkursas 

ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-4 kl. 

mokiniams „Akimirka su augintiniu“ 

Pasaulinei gyvūnų globos 

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-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Mažosios Lietuvos praeitin įžengus...“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų 

genocido dienai paminėti. 

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

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

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

raštas“ 

Poeto, eseisto, publicisto, vertėjo 

Eduardo Mieželaičio 100-osioms 

gimimo metinėms. 

4.  4 d. 

15.00 val. 

Kūrybinė edukacija 1-4 kl. mokiniams „Gyvas 

išminties šaltinis“ 

Tarptautinei mokytojų dienai 

paminėti. 

5.  25 d. 

15.00 val. 

Informacinė-edukacinė popietė 1-6 kl. mokiniams 

„Mokykimės informacijos ieškoti kartu“ 

Pasaulinei informacinių technologijų 

plėtros dienai paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Kraštotyrinė senųjų fotografijų paroda suaugusiems iš 

Lumpėnų kaimo gyventojų asmeninių archyvų 

„Lumpėnų kaimo dienų fragmentai“ 

Bendruomeniškumo stiprinimui ir 

gimtojo krašto istorijos išsaugojimo 

skatinimui. 

2.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Eduardo 

Mieželaičio gyvenimo ir kūrybos verpetuose“   

Poeto, eseisto, publicisto, vertėjo 

Eduardo Mieželaičio 100-osioms 

gimimo metinėms. 

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

„Susipažinkime: Lietuvos Respublikos 

Konstitucijai“ 

Konstitucijos dienai paminėti. 

4.  1-31 d. 6-8 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių 

paroda „Mažosios Lietuvos istorijos labirintuose...“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų 

genocido dienai paminėti. 

5.  24 d. 

14.00 val. 

Informacinė-edukacinė popietė 5-8 kl. mokiniams 

„Sveiki įžengę į informacinių technologijų 

pasaulį!“ 

Pasaulinei informacinių technologijų 

plėtros dienai paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Sugrįžimai praeities pėdomis“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų 

genocido dienai paminėti. 

2.  1-31 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda 

„Spalvingoje žinių karalystėje...“ 

Tarptautinei mokytojų dienai 

paminėti. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Po žibuoklių 

žvaigždynais“ 

Poeto, eseisto, publicisto, vertėjo 

Eduardo Mieželaičio 100-osioms 

gimimo metinėms. 

4.  4 d. 

13.00 val. 

Literatūrinis-muzikinis vidudienis 1-4 kl. mokiniams 

„Jūs lydit išeinant į kelią...“ 

Tarptautinei mokytojų dienai 

paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Grožinės 

literatūros vingiai“ 

Prozininko Raimondo Kašausko 

85-erių metų sukakčiai paminėti. 

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

mažiems ir didesniems“ 

Poeto, eseisto, publicisto, vertėjo 

Eduardo Mieželaičio 100-osioms 

gimimo metinėms. 



3.  1-31 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.  3 d. 

11.00 val. 

Teatralizuotas literatūrinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams 

„Mažos poemos apie plaštakę, zuikį puikį ir 

žvaigždes“ 

Poeto, eseisto, publicisto, vertėjo 

Eduardo Mieželaičio 100-osioms 

gimimo metinėms. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-15 d. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos 1-5 kl. mokinių piešinių paroda „Ne tik 

ruduo visas spalvas paskyrė Mokytojui“ 

Tarptautinei mokytojų dienai 

paminėti. 

 

2.  1-31 d. 

 

Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Laiko vertė“ Prozininko Raimondo Kašausko  

85-erių metų sukakčiai paminėti. 

4.  1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kai visos 

raidės išrikiuotos...“ 

Poeto, eseisto, publicisto, vertėjo 

Eduardo Mieželaičio 100-osioms 

gimimo metinėms. 

5.  4 d. 

14.00 val. 

Teatralizuotas literatūrinis rytmetis 1-5 kl. 

mokiniams „Ir atlingavo pasakaitė...“ 

Poeto, eseisto, publicisto, vertėjo 

Eduardo Mieželaičio 100-osioms 

gimimo metinėms. 

6.  Spalio 25 

d. – 

lapkričio 

30 d. 

Literatūrinė-meninė kraštiečių kūrybos darbų 

kompozicija suaugusiems „Mintyse – gimtasis mano 

kraštas...“ 

Stoniškių kaimo gyventojų kūrybos 

sklaidai. 

 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  14-31 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Pažįstama, nepažįstama...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  14-31 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Eilėraščių brydė – E. Mieželaičio 

kūrybos mozaikoje“ 

Poeto, eseisto, publicisto, vertėjo 

Eduardo Mieželaičio 100-osioms 

gimimo metinėms. 

3.  14-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Žmogaus 

sielos paslaptingumas R. Kašausko kūryboje“ 

Prozininko Raimondo Kašausko  

85-erių metų sukakčiai paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Lietuvininkų lemčių labirintai“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų 

genocido dienai paminėti. 

2.  1-31 d. 

 

Pagėgių savivaldybės mokyklų 9-12 kl. moksleivių 

piešinių paroda „Spalvų šventė bibliotekoje“ 

Tarptautinei mokytojų dienai 

paminėti. 

3.  1-31 d. 

 

Literatūrinė  paroda 1-4 kl. mokiniams „Ar man 

tinka zuikio mokslai?“ 

Poeto, eseisto, publicisto, vertėjo 

Eduardo Mieželaičio 100-osioms 

gimimo metinėms. 

4.  10 d. 

15.00 val. 

Kūrybinė-pažintinė edukacija ikimokyklinio amžiaus 

vaikams ir 1-4 kl. mokiniams „Maži, ištikimi 

draugai“ 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai 

paminėti. 

 


