
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 

2019 m. vasario mėn. 
 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Patal

pa 
Skyrius 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

 

Biblioteka 

1-28 d. Tauragiškio Valentino Jankauskio 

tapybos darbų paroda „Spalvos –  

tai mano pasaulis“ 

Vaizduojamojo meno krypčių 

įvairovės atskleidimui. 

110 
Informaci- 

jos skyrius 
1-28 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

„Pagėgiai – Lietuvos istorijos smiltyse“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti. 

  
5-6 d. 

9.00 val. 

Interaktyvi edukacijai 4 kl. mokiniams 

„Kurkime geresnį internetą kartu!“ 

Akcijai „Saugesnio interneto 

savaitė“.  

  
6 d. 

11.00 val. 

Mokymai III g klasės gimnazistams 

„Kurkime geresnį internetą kartu!“ 

Akcijai „Saugesnio interneto 

savaitė“. 

 

111 

Suaugusiųjų 

skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-28 d. Kintų Vydūno kultūros centro (Šilutės 

raj. sav.) parengta kilnojamoji 

fotografijos darbų paroda „Vydūno 

portretai“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, publicisto, 

filosofo, švietėjo, chorvedžio, 

kultūros veikėjo Vydūno (tikr. 

Vilhelmas Storostas) šviesaus 

atminimo pagerbimui. 

  

1-28 d. Literatūrinė paroda „Kalba – iš lūpų į 

lūpas kasdien nešama“ 

Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai ir Lietuvių kalbos 

dienoms paminėti. 

  

26 d. 

16.00 val. 

Poeto, evangelikų liuteronų kunigo dr. 

Valdo Aušros (Čikaga, JAV) gyvenimo 

ir kūrybos vakaras 

Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai ir Lietuvių kalbos 

dienoms paminėti. 

107 

Vaikų 

literatūros 

skyrius 

1-20 d. Poeto, kunigo dr. Valdo Aušros eilėraščių 

iliustravimo konkursas įvairaus amžiaus 

vaikams  

Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai ir Lietuvių kalbos 

dienoms paminėti. 

  

1-28 d. Tauragės moksleivių kūrybos centro 

auklėtinių dailės darbų paroda „Spalvų 

versmės“ 

Jaunosios kartos kūrybos 

sklaidai. 

  

1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Margosios kūrėjo istorijos“ 

Rašytojo, žurnalisto Alberto 

Vytauto Misevičiaus 95-

osioms gimimo metinėms. 

  

8 d. 

9.00 val. 

Skaitymo skatinimo edukacijos Pagėgių 

savivaldybės Pagėgių pradinėje 

mokykloje „Ateina pasakų teta...“ 

Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai ir Lietuvių kalbos 

dienoms paminėti. 

 

 

RENGINIAI IR PARODOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Aš esu tikras 

Nepriklausomos Lietuvos pilietis“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

2.  1-28 d. Kraštotyrinė Pagėgių savivaldybės bendruomenių 

fotografijos darbų paroda „Bendruomeniškumą 

liudijančios akimirkos“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 



3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Raidelių iš 

knygelių istorijos“ 

Rašytojo, žurnalisto Alberto Vytauto 

Misevičiaus 95-osioms gimimo 

metinėms. 

4.  14 d. 

14.00 val. 

Edukacinė tapymo ant šilko popietė suaugusiems 

„Išlietos margaspalvės kūrybinės gamos“ 

Bendruomenės narių kūrybiškumo 

skatinimui. 

5.  21 d. 

15.00 val. 

Skaitymo skatinimo popietė 5-8 kl. mokiniams „Man 

brangus gimtasis žodis“ 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Pagėgių bendruomenės, bendradarbiaujant su Nidos 

menininkų asociacija „Tiltas“, organizuoto „Pagėgių 

tapybos plenero 2018“ darbų paroda 

Pagėgių miesto architektūros, 

kultūros, gamtos objektų įamžinimui 

ir populiarinimui. 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Iš gyvenimo 

garstyčių bei krienų“ 

Poeto, eseisto, literatūros kritiko, 

vertėjo Kęstučio Navako 55-erių metų 

sukakčiai paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Knygelių 

pokalbis apie Lietuvą“ 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

4.  19 d. 

13.00 val. 

Literatūrinė garsinio skaitymo popietė 5-8 kl. 

mokiniams „Tebujoja gimtosios kalbos sodai...“ 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda 

„Susitikimai“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai ir 

Pagėgių futbolo 95-mečiui paminėti. 

2.  1-28 d. 

 

Literatūrinė paroda suaugusiems „Lietuva. Kalba. 

Knyga“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kai saulelę 

mėnuo veja...“ 

Poeto, eseisto, literatūros kritiko 

Valdemaro Kukulo 60-osioms gimimo 

metinėms. 

4.  20 d 

14.00 val. 

Literatūrinė-edukacinė popietė įvairaus amžiaus 

vaikams „Ak, tas lietuviškų žodžių žaismas!“ 

 

Vietovardžių metams, Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai ir Lietuvių 

kalbos dienoms paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Gili istorijos 

brydė“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir 

pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo 

rašytiniuose šaltiniuose 1010-osioms 

metinėms paminėti. 

2.  1-28 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos 5-9 kl. mokinių piešinių paroda „Aidas 

gimtinės mielos“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir 

pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo 

rašytiniuose šaltiniuose 1010-osioms 

metinėms paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Nuo vienos 

linksmos istorijos prie kitos...“ 

Rašytojo, žurnalisto Alberto Vytauto 

Misevičiaus 95-osioms gimimo 

metinėms. 

4.  1-28 d. Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos 

vyresniosios mokytojos Dalios Kuisienės kūrybos 

darbų paroda „Sniegui tirpstant“ 

Pagėgių krašto menininkų kūrinijos 

atskleidimui. 

5.  21 d. 

14.00 val. 

Teatralizuota literatūros kūrinių garsinio skaitymo 

popietė įvairaus amžiaus vaikams „Lyg varpeliai, 

lyg giesmelės mūs žodeliai aidi...“   

Rašytojo, žurnalisto Alberto Vytauto 

Misevičiaus 95-osioms gimimo 

metinėms, Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai ir Lietuvių kalbos 



dienoms paminėti. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Pagėgių bendruomenės, bendradarbiaujant su Nidos 

menininkų asociacija „Tiltas“, organizuoto „Pagėgių 

tapybos plenero 2018“ darbų paroda 

Pagėgių miesto architektūros, 

kultūros, gamtos objektų įamžinimui 

ir populiarinimui. 
2.  1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Lietuva – 

istorijos panoramoje“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 
3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Vėjo 

plunksnelėm žodžiai skraido...“ 

Poeto, eseisto, literatūros kritiko 

Valdemaro Kukulo 60-osioms gimimo 

metinėms. 
4.  19 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė edukacija 1-6 kl. mokiniams „Gimtųjų 

žodžių pynimėliai“ 

Vietovardžių metams, Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai ir Lietuvių 

kalbos dienoms paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. 

 

Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų 

piešinių paroda „Tėvynės tviskantys peizažai...“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir 

Pagėgių krašto jaunimo kūrybingumo  

skatinimui. 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Vytautas 

Misevičius – lakios fantazijos kūrėjas“ 

Rašytojo, žurnalisto Alberto Vytauto 

Misevičiaus 95-osioms gimimo 

metinėms. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Mažo 

žmogeliuko rūpesčiai ir džiaugsmai“ 

Vokiečių rašytojo, scenaristo, satyriko 

Ericho Kestnerio 120-osioms gimimo 

metinėms. 

4.  22 d. 

10.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis ikimokyklinio 

amžiaus vaikams „Apkabink lietuvišką žodį“ 

Vietovardžių metams, Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai ir Lietuvių 

kalbos dienoms paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-28 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV bg klasės 

gimnazistės Erikos Rindokaitės fotografijos darbų 

paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas 

Valdas Gečas) 

Meninio pasaulio suvokimo 

atskleidimui ir Pagėgių krašto 

garsinimui. 

2.  1-28 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Muzikos, tapybos, filmų ir nuotykių 

koliažas“ 

Poeto, eseisto, literatūros kritiko, 

vertėjo Kęstučio Navako 55-erių metų 

sukakčiai, Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai ir Lietuvių kalbos 

dienoms paminėti. 

3.  1-28 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Tautosakos 

upės tėkmėje“ 

Tautosakininko, humanitarinių 

mokslų daktaro Ambraziejaus Jonyno 

100-osioms gimimo metinėms. 

4.  5 d. 

10.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis ikimokyklinio 

amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams „Pasakų 

skrynelėje – lietuviškos raidelės“ 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  

paminėti. 
 


