
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

parodos bei virtualios veiklos 

2021 m. balandžio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 
1-30 d. Dailininkės Ivetos Vasiliauskaitės 

(Kaunas) dailės darbų paroda „IV20“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

 

1-30 d. Fotomenininko, Lietuvos fotomenininkų 

sąjungos nario, tarptautinės fotografų 

sąjungos FIAP tikrojo nario, ordino „Už 

nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiaus bei 

Nacionalinės kultūros ir meno premijos 

laureato, profesoriaus Romualdo 

Požerskio (Kaunas) fotografijos darbų 

paroda „Degantis žmogus“ 

Modernaus meno sklaidai. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Biblioteka: vartai pasaulin atsiveria 

čia!“ 

Pasaulinei kultūros dienai, Pasaulinei 

knygos ir autorinių teisių dienai bei 

21-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei paminėti. 

 

1-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Adomas Brakas: 

gyvenimo dienoraštis“ 

Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo 

organizatoriaus, dailininko, architekto, 

pedagogo Adomo Brako 135-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

 

1-30 d. Pagėgiškės Daivos Karpienės riešinių 

paroda „Su meile ir šiluma! D. K.“ 

 

Šv. Velykų šventei ir tautodailės 

tradicijų sklaidai. 

 

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

„Staigmenų pilni nuotykiai tęsiasi... “ 

Švedų rašytojo, iliustruotojo, dailininko 

Sveno Nordqvisto 75-erių metų 

sukakčiai ir Tarptautinei vaikų knygos 

dienai paminėti. 

 

1-30 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

mokytojos Janetos Vidraitės-

Marozienės vitražų paroda 

Kraštiečių meninės saviraiškos sklaidai. 

 

1-30 d. Tauragės „Aušros“ progimnazijos 5-8 kl. 

mokinių piešinių ir tapybos darbų paroda 

„Spalvų ir linijų dermė“ (dailės 

mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė) 

Jaunosios kartos meninių gebėjimui 

skatinimui. 

 

Nuo 2 d. 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos sukurtas aktyviausių jaunųjų 

bibliotekos skaitytojų mėgstamiausių 

knygų video pristatymas „Mėgaukis 

puikia draugija su iš bibliotekos 

paimta Knyga“, vyksiantis Pagėgių 

savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos Vaikų erdvės „Facebook“ 

puslapyje ir Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos interneto 

svetainėje. 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti ir skaitymui skatinti. 

 Nuo 15 d. Virtuali kraštotyrinė kraštietės Indrės Pasaulinei kultūros dienai, 21-ajai 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEoji_Lietuva


Kelnerytės-Vasiliauskienės (Lumpėnų 

k., Pagėgių sav.) fotografijos darbų 

paroda „Čia – mano namai“, 

publikuojama Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos 

„Facebook“ puslapyje ir Pagėgių 

savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos interneto svetainėje. 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei paminėti ir Pagėgių krašto 

pažinimui skatinti. 

 

21-23 d. 

10.00 val. 

Nuotoliniai pažengusiųjų skaitmeninio 

raštingumo mokymai suaugusiems 

„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk 

ir dalykis turiniu internete: Efektyvus 

laiko planavimas ir bendravimas“ 
(projektas „Prisijungusi Lietuva“: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“). 

Informacinio raštingumo lavinimui. 

 

27-29 d. 

10.00 val. 

Nuotoliniai pažengusiųjų skaitmeninio 

raštingumo mokymai suaugusiems 

„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk 

ir dalykis turiniu internete: 

Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas 

ir saugus dalijimasis“ (projektas 

„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi 

ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“). 

Informacinio raštingumo lavinimui. 

 

26-30 d. 

 

Virtuali kraštotyrinė viktorina įvairaus 

amžiaus vaikams „Keliauk su Erda: štai 

mano ir Tavo PAGĖGIAI“, 

publikuojama Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos 

„Facebook“ Vaikų erdvės puslapyje ir 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos interneto svetainėje. 

21-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei paminėti. 

 

 

 

PARODOS IR KITOS VEIKLOS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Virtuali kraštietės Jurgitos Kervelytės (Natkiškių 

k., Pagėgių sav.) tapybos ant šilko darbų paroda 

„Šilkinės spalvų gamos“  

Pasaulinei kultūros dienai ir 21-ajai 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

paminėti. 

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

dialogai ir pokalbiai Marcelijaus Martinaičio 

kūryboje“ 

Poeto, literatūros kritiko, dramaturgo, 

eseisto, vertėjo Marcelijaus Martinaičio 

85-osioms gimimo metinėms paminėti.  

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

posmai mažam Tautiečiui...“ 
 

Poeto, prozininko, publicisto, vertėjo 

Juliaus Janonio 125-osioms gimimo 

metinėms ir Tarptautinei vaikų knygos 

dienai paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Biblioteka: naujos žinios kaskart atrandamos 

čia!“ 

Pasaulinei kultūros dienai ir 21-ajai 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

paminėti. 



2.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Prisiminimuose – Karalių miestas be karalių“ 

Prozininko, dramaturgo, filosofo, 

publicisto, sportininko, politikos ir 

visuomenės veikėjo, humanitarinių 

mokslų daktaro Arvydo Juozaičio 65-erių 

metų sukakčiai paminėti. 

3.  1-30 d. Šilutiškės Danguolės Miklovės karpinių paroda 

„Margučiais pražydęs pavasaris“ 

Šv. Velykų šventei. 

4.  27 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė geriausių bibliotekos skaitytojų vaikų 

penketuko pagerbimo popietė „Drauguži, čia – 

Tavo biblioteka!“, vyksianti Pagėgių 

savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos 

kiemelyje. 

21-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Literatūrinė popietė suaugusiems „Ateik ir 

paskaityk, ką šnibžda šimtas paslapčių...“ 

21-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei paminėti. 

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Apie dar 

neparašytą laiką“ 

Poeto, prozininko, vertėjo Vytauto Sirijos 

Giros 110-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

3.  1-30 d. Kraštietės Elvyros Šulcienės (Natkiškių k., 

Pagėgių sav.) nėrinių paroda „Mano rankom 

sukurti stebuklai“ 

Pasaulinei kultūros dienai ir 21-ajai 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

paminėti. 

4.  1-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kartu su 

Kukučiu į Knygą aš brendu...“ 

Poeto, literatūros kritiko, dramaturgo, 

eseisto, vertėjo Marcelijaus Martinaičio 

85-osioms gimimo metinėms paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Eilės ir 

tylantys tekstai“ 

Poeto, literatūros kritiko, dramaturgo, 

eseisto, vertėjo Marcelijaus Martinaičio 

85-osioms gimimo metinėms paminėti. 

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

„Margaspalvių posmų pievelėj“ 

Poeto, prozininko, publicisto, vertėjo 

Juliaus Janonio 125-osioms gimimo 

metinėms ir Tarptautinei vaikų knygos 

dienai paminėti. 

3.  1-30 d. Kraštietės, bibliotekininkės Nijolės Žilinskienės 

(Vėlaičių k., Pagėgių sav.) siuvinėtų paveikslų 

paroda „...nakties beribis raštas“ 

21-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei, tautodailės tradicijų bei 

kraštiečių kūrybos sklaidai. 

4.  Nuo 19 d. Virtuali kraštietės, bibliotekininkės Nijolės 

Žilinskienės (Vėlaičių k., Pagėgių sav.) siuvinėtų 

paveikslų  paroda „...nakties beribis raštas“, 

publikuojama Piktupėnų bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje ir Pagėgių savivaldybės Vydūno 

viešosios bibliotekos interneto svetainėje. 

21-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei, tautodailės tradicijų bei 

kraštiečių kūrybos sklaidai. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. 

 

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos 

Gečienės kūrybos darbų paroda „Į mano širdį 

šventė pasibeldė...“ 

Šv. Velykų šventei ir Pagėgių krašto 

tautodailininkų kūrybos sklaidai. 

2.  1-30 d.  Literatūrinė paroda suaugusiems „Man žemės bus 

tiek, kiek nueisiu“ 

Poeto, literatūros kritiko, dramaturgo, 

eseisto, vertėjo Marcelijaus Martinaičio 

85-osioms gimimo metinėms paminėti. 

 



3.  1-30 d. 

 

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Lobynus 

išminties skubėk pažinti“   

Tarptautinei vaikų knygos dienai ir  

21-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei paminėti. 

4.  Nuo 8 d. Virtuali Pagėgių savivaldybės Stoniškių 

pagrindinės mokyklos mokytojos, tautodailininkės 

Vidos Gečienės karpinių paroda „Toksai 

lengvumas, kai gamta atgimsta...“, 

publikuojama Stoniškių bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje ir Pagėgių savivaldybės Vydūno 

viešosios bibliotekos interneto svetainėje. 

Pagėgių krašto tautodailininkų kūrybos 

sklaidai. 

5.  27 d. 

15.00 val. 

Virtuali literatūrinė pokalbių popietė suaugusiems 

„Knyga – emocijos, gyvenimas ir patirtis...“ 

21-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Gėlėmis 

pražydusios spalvos“ 

Pasaulinei kultūros dienai ir 21-ajai 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

paminėti. 

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Poezijoje ir 

prozoje – laikmečio dvelksmas“ 

Poeto, prozininko, vertėjo Vytauto Sirijos 

Giros 110-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

3.  1-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Ir čiulba 

paukščiai stebuklingi...“ 

Poeto, prozininko, publicisto, vertėjo 

Juliaus Janonio 125-osioms gimimo 

metinėms ir Tarptautinei vaikų knygos 

dienai paminėti. 

4.  Nuo 19 d. Virtuali kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių 

k., Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda 

„Gėlėmis pražydusios spalvos“, publikuojama 

Šilgalių bibliotekos „Facebook“ puslapyje ir 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos interneto svetainėje. 

Kraštiečių kūrybos sklaidai ir 21-ajai 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos parengta kraštotyrinė fotografijos 

darbų paroda „Senieji Pagėgiai“ 

Pagėgių krašto pažinimo skatinimui. 

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Su 

Kukučiu vėlei į vaikystę grįžtu“ 

Poeto, literatūros kritiko, dramaturgo, 

eseisto, vertėjo Marcelijaus Martinaičio 

85-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  1-30 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Istorinių asmenybių prisikėlimas 

A. Juozaičio dramose“ 

Prozininko, dramaturgo, filosofo, 

publicisto, sportininko, politikos ir 

visuomenės veikėjo, humanitarinių 

mokslų daktaro Arvydo Juozaičio 65-erių 

metų sukakčiai paminėti. 

4.  8 d.  

11.00 val. 

Virtuali literatūrinių žinių viktorina 1-4 kl. 

mokiniams „Knygučių ir vaikučių draugystė“ 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti. 

5.  Nuo 26 d. Virtuali kraštotyrinė fotografijos darbų paroda 

„Akimirkos iš Vilkyškių bibliotekos istorijos“, 

publikuojama Vilkyškių bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje ir Pagėgių savivaldybės Vydūno 

viešosios bibliotekos interneto svetainėje. 

Pasaulinei kultūros dienai ir 21-ajai 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Literatūrinė-pažintinė paroda suaugusiems 21-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 



„Biblioteka: pasaulio išminties lobynas slypi 

čia...“ 

savaitei bei Pasaulinei knygos ir autorinių 

teisių dienai paminėti. 

2.  1-30 d. 

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos buvusių 

ir esamų mokinių fotografijos darbų paroda 

(vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas 

Valdas Gečas) 

Pasaulinei kultūros dienai, 21-ajai 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

ir jaunosios kartos meninės saviraiškos 

skatinimui. 

3.  1-30 d. 

 

Literatūrinė naujausių bibliotekos gautų knygelių 

paroda 1-4 kl. mokiniams „Bibliotekoje randu 

pasakėlių daug naujų“ 

21-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei, bibliotekos fondų populiarinimui 

ir skaitymo skatinimui. 
 

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. 
 

 

 

 

 

http://www.pagegiusvb.lt/

