
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai bei parodos 2021 m. lapkričio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 3-30 d. Lietuvos bibliotekininkų draugijos 

Pakruojo skyriaus parengta Pakruojo 

rajono malūnų nuotraukų paroda „Ar dar 

pamos malūnai sparnais?“, parengta 

įgyvendinant Kultūros tarybos ir  

LR Kultūros ministerijos dalinai 

finansuotą projektą „Ar dar pamos 

malūnai sparnais?“ 

Pakruojo rajono vėjo malūnų  

įamžinimui. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

3-12 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

3a kl. mokinės Augustės Miliauskaitės 

dailės darbų paroda „Paslaptingas 

pasaulis“ 

Jaunosios kartos meninės saviraiškos 

skatinimui. 

 3-12 d. Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Žmogus“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

 3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Mylėjęs kalbą, senovės būdą...“ 

Lietuvos visuomenės ir kultūros 

veikėjo, ryškiausio XIX a. pabaigos 

tautinio atgimimo pradininko, pirmojo 

laikraščio „Aušra“ redaktoriaus, 

publicisto, Lietuvos Nepriklausomybės 

Akto signataro, antropologo, etnologo, 

tautosakininko, mokslininko, gydytojo 

Jono Basanavičiaus 170-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

 3-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Mažoji Lietuva – 

gintarinė, žalia ir sava..!“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai 

paminėti. 

 3-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Berniuko Medinuko nuotykiai“ 

Italų rašytojo Karlo Kolodžio  

(tikr. Karlas Lorenzini) 195-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

 3-30 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos organizuoto piešinių 

konkurso „Akimirka su augintiniu“ 

darbų paroda 

Vaikų ir jaunimo kūrybiškumo 

skatinimui. 

 11 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-edukacinis rytmetis 1-4 kl. 

mokiniams „Pasakų pynė mažiesiems“ 

Skaitymo skatinimui. 

 15-30 d. Pagėgių, Jurbarko, Šilalės bei Tauragės 

dailės ir technologijų mokytojų plenero 

„Rudenėjančios gamtos etiudai“ 

kūrybinių darbų paroda 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

 18 d. 

16.00 val. 

Pagėgių, Jurbarko, Šilalės bei Tauragės 

dailės ir technologijų mokytojų plenero 

„Rudenėjančios gamtos etiudai“ 

kūrybinių darbų parodos atidarymas 

Dailės profesionalų kūrybos sklaidai. 

 
22-30 d. Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų 

draugijos dienos užimtumo lankytojų 

Kraštiečių kūrybiškumo skatinimui. 



kūrybos darbų paroda „Mes ne iš kelmo 

spirti!“ 

 

23 d. 

14.00 val. 

Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų 

draugijos dienos užimtumo lankytojų 

kūrybos darbų parodos „Mes ne iš kelmo 

spirti!“ atidarymas 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

 
24 d. 

10.00 val. 

Kūrybiniai užsiėmimai 1-4 kl. mokiniams 

„Adventinių žibintų šviesoje...“ 

Advento pradžiai paminėti. 

 

 

 

RENGINIAI BEI PARODOS 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Apie pasaulį 

Algimanto Čekuolio akimis...“ 

Prozininko, žurnalisto, keliautojo, laidų 

vedėjo, gido Algimanto Jurgio Čekuolio 

90-ies metų sukakčiai paminėti. 

2.  3-30 d. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų 

piešinių paroda „Mažosios Lietuvos rudens 

iliuzija...“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

3.  15-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Nuotaikingas pasaulis, jungiantis visus...“ 

Italų rašytojo Karlo Kolodžio  

(tikr. Karlas Lorenzini) 195-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

4.  16 d. 

14.00 val. 

Edukacinė-kūrybinė popietė įvairaus amžiaus 

vaikams „Būk geras ‒ būk tolerantiškas!“ 

Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. 

5.  26 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė advento tradicijų sklaidos popietė 

suaugusiems „Adventas ‒ minčių, ramybės 

takas“ 

Advento pradžiai paminėti. 

 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-30 d.  Elenos Raštutienės (Šilutė) kryželiu siuvinėtų 

darbų paroda „Paskendę spalvų vandenyne...“  

Tautodailės tradicijų sklaidai, Lumpėnų 

bibliotekos įkūrimo 70-mečiui bei 

Lumpėnų seniūnijos įkūrimo 20-mečiui 

paminėti.  

2.  3-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Lapkritis – simbolizuojantis Mažosios 

Lietuvos prisijungimą prie Didžiosios 

Lietuvos“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

3.  3-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kartu su 

medinuku – nuotykių pasaulin skubu!“  

Italų rašytojo Karlo Kolodžio  

(tikr. Karlas Lorenzini) 195-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

4.  25 d. 

13.00 val. 

Lumpėnų bibliotekos įkūrimo 70-mečio 

minėjimas „Lumpėnų biblioteka: metų 

žingsniai skaičiuoja 70“ 

Lumpėnų bibliotekos įkūrimo 70-mečiui 

paminėti. 

5.  29 d. 

15.00 val. 

Adventinė-kūrybinė popietė įvairaus amžiaus 

vaikams „Balta žiemos paslaptimi žėruojantis 

adventas...“ 

Advento pradžiai paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Lietuvos 

tautinio atgimimo milžinui atminti“ 

 

Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjo, 

ryškiausio XIX a. pabaigos tautinio 

atgimimo pradininko, pirmojo laikraščio 

„Aušra“ redaktoriaus, publicisto, 



Lietuvos Nepriklausomybės Akto 

signataro, antropologo, etnologo, 

tautosakininko, mokslininko, gydytojo 

Jono Basanavičiaus 170-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

2.  3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Istorijos, 

vaizdai, veidai ir... dar šis tas!“ 

Prozininko, vertėjo Kazio Jankausko  

115-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  3-30 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos III g. kl. 

gimnazistės Eglės Momkutės piešinių paroda 

„Rudenėlio spalvų karalijoje“ 

Jaunosios kartos meninės saviraiškos 

skatinimui. 

4.  26 d.  

13.00 val. 

Literatūrinis-muzikinis vidudienis įvairaus 

amžiaus vaikams „Kai advento magija 

pasklinda...“ 

Advento pradžiai paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kai nurimsta 

drugelių plazdėjimas...“ 

Prozininkės, poetės, eseistės, 

dramaturgės, dailininkės Jurgos 

Ivanauskaitės 60-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

2.  3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Aš ne 

rašytojas, o rašyti gabus žmogus“ 

Prozininko, scenaristo Broniaus Bušmos 

75-erių metų sukakčiai paminėti. 

3.  3-30 d. Kraštotyrinė fotografijų paroda iš buvusios 

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos archyvo „Bėgančio laiko sustabdytos 

akimirkos“ 

Krašto istorijos atminimo ženklų 

plėtojimui. 

4.  3-30 d. Nežinomų autorių dailės kūrinių reprodukcijų 

darbų paroda-mainai (paveikslas į naują knygą) 

„Iš bagažinių istorijų... Antras gyvenimas“ 

Šiaurės šalių menininkų darbų 

atskleidimui bei Šiaurės šalių literatūros 

savaitei paminėti. 

5.  24 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė 5-8 kl. 

mokiniams „Istorijos verpetų labirintuose“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-12 d.  Literatūrinė paroda suaugusiems „Vertinkite 

akimirką, kurią gyvenate dabar“ 

Prozininko, žurnalisto, keliautojo, laidų 

vedėjo, gido Algimanto Jurgio Čekuolio 

90-ies metų sukakčiai paminėti. 

2.  3-30 d. 

 

Iš Stoniškių (Pagėgių sav.) kilusios Romos 

Krenciuvienės (Šiauliai) dailės darbų paroda 

„Spalvingo įkvėpimo skrydis“ 

Vaizduojamojo meno krypčių įvairovės  

ir kraštiečių kūrybos darbų sklaidai. 

3.  3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Šviesus ir 

didis tautinio atgimimo simbolis“ 

Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjo, 

ryškiausio XIX a. pabaigos tautinio 

atgimimo pradininko, pirmojo laikraščio 

„Aušra“ redaktoriaus, publicisto, 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto 

signataro, antropologo, etnologo, 

tautosakininko, mokslininko, gydytojo 

Jono Basanavičiaus 170-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

4.  12 d. 

15.00 val. 

Meninė-kraštotyrinė popietė suaugusiems 

„Grįžtu į gimtą kraštą ne tik mintimis....“.  

Iš Stoniškių (Pagėgių sav.) kilusios Romos 

Krenciuvienės (Šiauliai) dailės darbų parodos 

„Spalvingo įkvėpimo skrydis“ pristatymas, 

dalyvaujant autorei 

Kraštiečių kūrybiškumo skatinimui ir 

sklaidai. 

5.  15-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Atklyskit į Prozininkės, poetės, eseistės, 



 mano fantazijų paribį...“   dramaturgės, dailininkės Jurgos 

Ivanauskaitės 60-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Pasvarstymai 

apie laiką ir žmones“  

Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjo, 

ryškiausio XIX a. pabaigos tautinio 

atgimimo pradininko, pirmojo laikraščio 

„Aušra“ redaktoriaus, publicisto, 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto 

signataro, antropologo, etnologo, 

tautosakininko, mokslininko, gydytojo 

Jono Basanavičiaus 170-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

2.  3-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Pašėlę 

nuotykių ieškotojai“ 

Italų rašytojo Karlo Kolodžio  

(tikr. Karlas Lorenzini) 195-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

3.  3-30 d. Įvairaus amžiaus jaunųjų bibliotekos lankytojų 

piešinių paroda „Spalvingi fantazijų 

voratinkliai“ 

Jaunimo kūrybiškumo ir meninės 

saviraiškos skatinimui. 

4.  23 d.  

12.00 val. 

Literatūrinis vidudienis 1-4 kl. mokiniams „Ko 

medinukas nepatars vaikams?“ 

Italų rašytojo Karlo Kolodžio  

(tikr. Karlas Lorenzini) 195-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-30 d. Kraštietės Jurgitos Kervelytės (Natkiškių k., 

Pagėgių sav.) tapybos ant šilko darbų paroda 

„Šilkinės spalvų gamos“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  3-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Pakeliaukime su Pinokiu!“ 
Italų rašytojo Karlo Kolodžio  

(tikr. Karlas Lorenzini) 195-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

3.  3-30 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Toks didelis, spalvingas gyvenimo 

kaleidoskopas“ 

Prozininko, žurnalisto, keliautojo, laidų 

vedėjo, gido Algimanto Jurgio Čekuolio 

90-ies metų sukakčiai paminėti. 

4.  17 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis  1-4 kl. 

mokiniams „Ar moku dovanoti gerumą?“ 

Italų rašytojo Karlo Kolodžio  

(tikr. Karlas Lorenzini) 195-osioms 

gimimo metinėms, Pasaulinei gerumo 

dienai, Pasaulinei sveikinimosi dienai, 

Tarptautinei tolerancijos dienai ir 

Tarptautinei draugo dienai paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Lietuvių tautos išreikšta valia – testamentas 

dabarčiai“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

2.  3-30 d. 

 

Dacijonų bendruomenės narių molio dirbinių 

paroda „Balto molio slėpiniai“ 

Tautodailės tradicijų sklaidai. 

3.  3-30 d. 

 

 

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Guvus 

protas, ilga nosis..? Štai koks nuostabus 

Pinokis!“ 

Italų rašytojo Karlo Kolodžio  

(tikr. Karlas Lorenzini) 195-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

4.  22 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-edukacinė popietė įvairaus amžiaus 

vaikams „Kuriu advento kalendorių!“ 

Advento pradžiai 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. 
 

 

http://www.pagegiusvb.lt/

