Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų
parodos, renginiai bei virtualios veiklos
2021 m. gegužės mėn.
VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
(Jaunimo g. 3, Pagėgiai)

Skyrius
Biblioteka

Data,
valanda
3-31 d.

Skaitytojų 3-15 d.
aptarnavimo
skyrius
3-31 d.

3-31 d.

3-31 d.
3-31 d.

3-31 d.

12-14 d.
10.00 val.

14 d.
9.00 val.
17-31 d.

Renginys
Tauragės, Šilalės, Jurbarko rajonų bei
Pagėgių savivaldybės dailės ir
technologijų mokytojų plenero
„Rudenėjančios gamtos etiudai“
kūrybinių darbų paroda
Pagėgiškės Daivos Karpienės riešinių
paroda „Su meile ir šiluma! D. K.“
Literatūrinė paroda suaugusiems
„Pasaulinis rašytinio žodžio kelias“

Renginio paskirtis
Kraštiečių kūrybos ir vaizduojamojo
meno sklaidai.

Kraštiečių kūrybos ir tautodailės
tradicijų sklaidai.
Pasaulinei spaudos laisvės dienai bei
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai paminėti.
Literatūrinė-kraštotyrinė paroda
Mažosios Lietuvos raštijos kūrėjo,
suaugusiems „Per gyvenimą – su knyga, redaktoriaus, leidėjo, vieno senosios
kalba ir meile gimtinei širdyje“
lietuvių rašomosios kalbos normintojų
Jono Rėzos 445-osioms gimimo
metinėms paminėti.
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą
„Europa – spalvinga, įdomi, sava..“
dienai ir Europos dienai paminėti.
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos Kraštiečių meninės saviraiškos sklaidai.
mokytojos Janetos VidraitėsMarozienės vitražų paroda
Tauragės „Aušros“ progimnazijos 5-8 kl. Jaunosios kartos meninių gebėjimui
mokinių piešinių ir tapybos darbų paroda skatinimui.
„Spalvų ir linijų dermė“ (dailės
mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė)
Nuotoliniai pažengusiųjų skaitmeninio
Informacinio raštingumo lavinimui.
raštingumo mokymai suaugusiems
„Planuokime laisvalaikį internetu“
(projektas „Prisijungusi Lietuva“:
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“).
Literatūrinis-edukacinis rytmetis 1-ų kl.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
mokiniams „Kalba ir knyga to verta!“
dienai paminėti.
Bibliotekininko, ekonomisto, knygiaus,
Vaizduojamojo meno sklaidai ir
lietuvininkų poeto, kraštotyrininko,
Klaipėdos krašto pažinimo skatinimui.
Mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos
paveldo puoselėtojo, lietuvininkų
bendrijos „Mažoji Lietuva“ vieno iš
kūrėjų, o dabar valdybos nario ir Vilniaus
skyriaus vadovo, Mažosios Lietuvos
reikalų tarybos kolegijos nario, žurnalo
„Donelaičio žemė“ red. kolegijos nario
Vytauto A. Gocento (Vilnius) tapybos
darbų paroda „Klaipėdos kraštas:
etiudai, peizažai“

20 d.
12.00 val.
(Data ir
valanda
gali keistis.
Sekite
informaciją)
Nuo 20 d.

Susitikimas-literatūrinė-kūrybinė
edukacija įvairaus amžiaus vaikams,
dalyvaujant rašytojai, dailininkei, knygų
iliustruotojai Sigutei Ach (Varėna).
(Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos įgyvendinamas projektas
„Išlaisvink savo kūrybinį genijų!“)
Virtuali kraštietės visažistės, stilistės,
fotografės, daugkartinės tarptautinių
konkursų laureatės Jelenos
Jankauskienės (Lumpėnų k., Pagėgių
sav.) sukurto kūrybinio makiažo ir
teminio sušukavimo fotografijų paroda
„Spalvoto įvaizdžio pasaulis“,
publikuojama Pagėgių savivaldybės
Vydūno viešosios bibliotekos
„Facebook“ puslapyje ir Pagėgių
savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos interneto svetainėje.
27 d.
Susitikimas-literatūrinė-kūrybinė
11.00 val.
edukacija įvairaus amžiaus vaikams,
(Data ir
dalyvaujant rašytojai, knygų iliustruotojai
valanda
Linai Žutautei (Šiauliai).
gali keistis. (Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
Sekite
bibliotekos įgyvendinamas projektas
informaciją) „Išlaisvink savo kūrybinį genijų!“)

Vaikų skaitymo bei kūrybiškumo
skatinimui.

Kraštiečių kūrybinių talentų
atskleidimui ir skatinimui.

Vaikų skaitymo bei kūrybiškumo
skatinimui.

PARODOS, RENGINIAI IR VIRTUALIOS VEIKLOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE:
KENTRIŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

Kraštietės Jurgitos Kervelytės (Natkiškių k.,
Pagėgių sav.) tapybos ant šilko darbų paroda
„Šilkinės spalvų gamos“
Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems
„Knyga, spauda, kalba – pasaulį jungianti gija“

1.

3-31 d.

2.

3-31 d.

3.

3-31 d.

4.

7 d.
14.00 val.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Įvairi,
įdomi ir marga – Tavo, mano, mūsų Europa!“
Literatūrinė-informacinė popietė 5-8 kl.
mokiniams „Lietuva – Europos šalių
vaivorykštėje“
LUMPĖNŲ FILIALE

Data,
valanda

Renginys

Eil.
Nr.

1.

3-31 d.

2.

3-31 d.

3.

3-31 d.

4.

14 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Europos
rašytojų kūrybos takais“
Šilutiškės Danguolės Miklovės popieriaus
karpinių paroda „Kai pavasaris pražysta
gėlėmis...“
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Knyga,
kalba – tai laisvės daina“
Literatūrinė popietė 1-6 kl. mokiniams

Renginio paskirtis

Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai ir
kraštiečių kūrybos sklaidai.
Pasaulinei spaudos laisvės dienai bei
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai paminėti.
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą
dienai ir Europos dienai paminėti.
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą
dienai ir Europos dienai paminėti.

Renginio paskirtis

Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą
dienai ir Europos dienai paminėti.
Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos
dienai paminėti.
Pasaulinei spaudos laisvės dienai bei
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai paminėti.
Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos

14.00 val.
Eil.
Nr.

Data,
valanda

1.

3-15 d.

2.

3-31 d.

3.

3-31 d.

4.

17 d.
14.00 val.
17-31 d.

5.

„Eilėraščių kraitelę Mamytei nešu“
NATKIŠKIŲ FILIALE
Renginys

Informacinių bibliotekos leidinių paroda
suaugusiems „Europos panorama atsiveria
knygose...“
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Knygos
puslapiuos – stebuklų sodai“
Kraštietės Elvyros Šulcienės (Natkiškių k.,
Pagėgių sav.) nėrinių paroda „Mano rankom
sukurti stebuklai“
Literatūrinė-kūrybinė popietė 1-4 kl. mokiniams
„Mano Mamytei – gražiausios gėlytės“
Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems
„Jono Rėzos gyvenimas ir kūryba“

dienai paminėti.
Renginio paskirtis

Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą
dienai ir Europos dienai paminėti.
Pasaulinei spaudos laisvės dienai ir
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai paminėti.
Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai ir
kraštiečių kūrybos sklaidai.
Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos
dienai paminėti.
Mažosios Lietuvos raštijos kūrėjo,
redaktoriaus, leidėjo, vieno senosios
lietuvių rašomosios kalbos normintojų
Jono Rėzos 445-osioms gimimo
metinėms paminėti.

PIKTUPĖNŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

1.

3-31 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Istorinės
prozos klasikas – Henrikas Senkevičius“

2.

3-31 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kilnus
tikslas – meilė Knygai ir Tėvynei“

3.

3-31 d.

4.

3-31 d.

5.

Nuo 10 d.

Kraštietės, buvusios bibliotekininkės Nijolės
Žilinskienės (Vėlaičių k., Pagėgių sav.) siuvinėtų
paveikslų paroda „...nakties beribis raštas“
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 2a kl.
mokinių (mokytoja Dalia Kuisienė) sukurtų
knygų skirtukų paroda „Pavasario sparnai“
Virtuali Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos
2a kl. mokinių (mokytoja Dalia Kuisienė) sukurtų
knygų skirtukų paroda „Pavasario sparnai“,
publikuojama Piktupėnų bibliotekos „Facebook“
puslapyje ir Pagėgių savivaldybės Vydūno
viešosios bibliotekos interneto svetainėje.
STONIŠKIŲ FILIALE

Data,
valanda

Renginys

Eil.
Nr.

1.

3-31 d.

2.

3-31 d.

3.

3-31 d.

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės
mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos
Gečienės kūrybos darbų paroda „Į mano širdį
šventė pasibeldė...“
Kraštiečių Ingos Kalnaitienės ir Žydrūnės
Kalnaitienės (Stoniškių sen., Pagėgių sav.)
kūrybos darbų paroda „Švelniausios spalvos –
žmogui artimiausiam“
Literatūrinė paroda suaugusiems „Būnant kartu
stiprybė gimsta...“

Renginio paskirtis

Lenkų rašytojo, istorinės prozos kūrėjo,
Nobelio premijos laureato Henriko
Senkevičiaus 175-osioms gimimo
metinėms paminėti.
Rašytojos, prozininkės, dramaturgės,
visuomenininkės, knygnešių talkininkės
Liudvikos Didžiulienės-Žmonos
165-osioms gimimo metinėms paminėti.
Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai,
tautodailės tradicijų bei kraštiečių
kūrybos sklaidai.
Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos
dienai paminėti.
Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos
dienai paminėti.

Renginio paskirtis

Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai,
tautodailės tradicijų bei kraštiečių
kūrybos sklaidai.
Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos
dienai paminėti.
Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos
dienai paminėti.

4.

3-31 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Žodžiai
knygose gyvena“

Pasaulinei spaudos laisvės dienai bei
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai paminėti.

ŠILGALIŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

1.

3-31 d.

2.

3-31 d.

3.

3-31 d.

4.

Nuo 3 d.

Eil.
Nr.

Data,
valanda

1.

3-15 d.

2.

3-31 d.

3.

3-31 d.

4.

3-31 d.

5.

17-31 d.

6.

28 d.
11.00 val.

Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k.,
Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Gėlėmis
pražydusios spalvos“
Literatūrinė paroda suaugusiems „Laisvės jūra –
galvoti, kalbėti, skaityti...“
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Mamai –
vienintelei ir šauniausiai pasaulyje...“
Virtuali įvairaus amžiaus jaunųjų bibliotekos
lankytojų piešinių paroda „Mamytei – gražiausia
gėlytė“, publikuojama Šilgalių bibliotekos
„Facebook“ puslapyje ir Pagėgių savivaldybės
Vydūno viešosios bibliotekos interneto svetainėje.
VILKYŠKIŲ FILIALE
Renginys

Piešinių konkursas 1-4 kl. mokiniams ,,Mano
šeimos laisvalaikis“
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios
bibliotekos parengta kraštotyrinė fotografijos
darbų paroda „Senieji Pagėgiai“
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams ,,Lietuva –
Europos metrašty...“
Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir
suaugusiems „Tautos istorijos puslapiai –
kalboje, knygoje, spaudoje“
Piešinių konkurso 1-4 kl. mokiniams ,,Mano
šeimos laisvalaikis“ darbų paroda
Piešinių konkurso 1-4 kl. mokiniams ,,Mano
šeimos laisvalaikis“ originaliausių darbų autorių
paskelbimo ir apdovanojimo rytmetis.
ŽUKŲ FILIALE
Renginys

1.

3-31 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Knyga, spauda
ir nauji skaitmeninių realijų iššūkiai“

2.

3-31 d.

3.

3-31 d.

4.

11 d.
12.00 val.

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos buvusių
ir esamų mokinių fotografijos darbų paroda
(vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas
Valdas Gečas)
Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams
„Mama, Tu kiekvienoje širdies kertelėje esi“
Literatūrinis-informacinis vidudienis 5-8 kl.
mokiniams „Kur Europa – ten draugystė ir
taika“

Renginio paskirtis

Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai,
vaizduojamojo meno bei kraštiečių
kūrybos sklaidai.
Pasaulinei spaudos laisvės dienai bei
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai paminėti.
Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos
dienai paminėti.
Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos
dienai paminėti.

Renginio paskirtis

Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos
dienai paminėti.
Pagėgių krašto pažinimo skatinimui.
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą
dienai ir Europos dienai paminėti.
Pasaulinei spaudos laisvės dienai bei
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai paminėti.
Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos
dienai paminėti.
Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos
dienai paminėti.

Renginio paskirtis

Pasaulinei spaudos laisvės dienai bei
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai paminėti.
Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai
paminėti ir jaunimo kūrybiškumui
skatinti.
Motinos dienai ir Tarptautinei šeimos
dienai paminėti.
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą
dienai ir Europos dienai paminėti.

Pastaba:
* Parodų ir renginių datos gali keistis. Maloniai kviečiame sekti bibliotekos naujienas Pagėgių savivaldybės
Vydūno viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.pagegiusvb.lt bei Vydūno viešosios bibliotekos,

vaikų erdvės ir filialų socialinio tinklo „Facebook“ puslapiuose. Renginiai bus fotografuojami, nuotraukos
viešinamos bibliotekos reprezentaciniais tikslais.

