
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai, parodos bei virtualios veiklos 2022 m. balandžio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 1-30 d. Spaudos fotografo, fotožurnalisto 

Pauliaus Lileikio (Vilnius) fotografijų 

paroda „1991 Sausis“ 

Lietuvos istorijos įvykių įamžinimui. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

Nuo 1 d. Virtuali piktupėniškės Rasitos Liulienės 

fotografijų paroda „Ar tu matei?“, 

publikuojama Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos Vaikų 

erdvės „Facebook“ puslapyje ir Pagėgių 

savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos interneto svetainėje 

Gyvūnų gerovės metams paminėti. 

1-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Vydūno viešoji  

biblioteka – dienų sūpuoklėse“ 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos įkūrimo 85-erių metų 

jubiliejui ir 22-ajai Nacionalinei 

Lietuvos bibliotekų savaitei (tema – 

„Tvari biblioteka“) paminėti. 

1-30 d. Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ 

kartu su partneriais organizuoto 

respublikinio karpinių plenero 

„Tautodailė vydūniška dvasia“ darbų 

paroda 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, filosofo, publicisto, 

chorvedžio, švietėjo, kultūros veikėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas)  

154-osioms gimimo metinėms paminėti. 

1-30 d. Pagėgių savivaldybės meno ir sporto 

mokyklos bei Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos parengta 

literatūros-dailės darbų paroda „Tikrovė 

kūrybos detalėj“ 

Kraštiečio rašytojo Algimanto Mackaus 

90-osioms gimimo metinėms paminėti. 

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

„Žvilgsnis į nepakartojamų knygų 

puslapius...“ 

Tarptautinei vaikų knygos dienai ir 

22-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei (tema – „Tvari biblioteka“) 

paminėti. 

1-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Dviejų Nemuno krantų 

poezija“ 

Rašytojo Johaneso Bobrovskio  

105-osioms gimimo metinėms paminėti. 

5 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-edukacinis-kūrybinis 1-4 kl. 

mokinių susitikimas „Knygos 

iliustracijų atsiradimas“ su Evelinos 

Daciūtės knygos „Paslapčiausia 

paslaptis“ (2020 m.) iliustratore Agne 

Nananai (Vilnius) 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti. 

6 d. 

10.00 val. 

Literatūrinis-pažintinis rytmetis 

ikimokyklinio amžiaus vaikams „Su 

stebuklinga knyga rankose...“,  

dalyvaujant Pagėgių savivaldybės 

Pagėgių lopšelio-darželio „Bitučių“ 

grupės ugdytiniams (auklėtoja – 

Vitalija Paulikienė) 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti. 



8 d. 

10.00 val. 

Edukacinis rytmetis įvairaus amžiaus 

vaikams „Pažinkime interneto grėsmes 

kartu!“ 

Akcijai „Skaitmeninė savaitė 2022“  

ir kompiuterinių įgūdžių ugdymui. 

11-15 d. 

ir 19-22 d. 

9.00 val. 

Pradedančiųjų skaitmeninio raštingumo 

mokymai suaugusiems temomis „Kaip 

parengti tekstinį dokumentą?“  
bei „Kuo internetas man gali būti 

naudingas?“ 

Akcijai „Skaitmeninė savaitė 2022“  

ir kompiuterinių įgūdžių ugdymui. 

15-30 d. Jungtinė Lietuvos fotografų fotografijos 

darbų paroda „be pavadini[MO]“  

Pasaulinei pinhole (camera obscura) 

fotografijos dienai paminėti. 

26 d. 

Nuo 8.00 

val. 

Interaktyvų edukacijų, pasitelkiant 

virtualios realybės akinius, ciklas 

„Atrask virtualią realybę!“ 

22-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei (tema – „Tvari biblioteka“) 

paminėti. 

27 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-kūrybinė edukacija įvairaus 

amžiaus vaikams, dalyvaujant rašytojai, 

dailininkei, knygų iliustruotojai Sigutei 

Ach (Varėna) 

Pasaulinei kultūros dienai ir 22-ajai 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei (tema – „Tvari biblioteka“) 

paminėti. 

28 d. 

13.00 val. 

Tautodailininkės, vilnos vėlimo meistrės 

Oksanos Graužinienės (Širvintos) 

vedama kūrybinė-edukacinė vilnos 

vėlimo popietė „Vėlimo pradžiamokslis 

kiekvienam“ 

Tautodailės tradicijų sklaidai, Pasaulinei 

kultūros dienai ir 22-ajai Nacionalinei 

Lietuvos bibliotekų savaitei (tema – 

„Tvari biblioteka“) paminėti. 

28 d. 

17.00 val. 

Autorinis poetės Laimos Petronienės  

(Vilnius) poezijos terapijos ir eilėraščių 

knygų pristatymo vakaras „Tik 

prisimink“ su psichologijos elementais 

bei egzotiškais muzikos instrumentais 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos įkūrimo 85-erių metų 

jubiliejui, Pasaulinei kultūros dienai  

ir 22-ajai Nacionalinei Lietuvos 

bibliotekų savaitei (tema – „Tvari 

biblioteka“) paminėti. 

29 d. 

11.00 val. 

Susitikimas su rašytoja Rebeca Una 

(Kaunas) ir edukacinio-pažintinio 

pabėgimo kambario įvairaus amžiaus 

vaikams ir jaunimui „Įsižiūrėki į 

vidurnaktį...“ pristatymas, 

organizuojamas Vydūno viešajai 

bibliotekai įgyvendinant Lietuvos 

kultūros tarybos dalinai finansuojamą 

projektą „Įsižiūrėki į vidurnaktį...“ 

Kraštiečio rašytojo Algimanto Mackaus 

90-osioms gimimo metinėms ir 22-ajai 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei (tema – „Tvari biblioteka“) 

paminėti. 

 

 

 

 

 

RENGINIAI, PARODOS BEI VIRTUALIOS VEIKLOS 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Įvairias klases lankančių jaunųjų bibliotekos 

skaitytojų piešinių paroda „Velykaičių 

margumynai...“ 

Šv. Velykų šventei. 

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Stipri dvasia – 

Tėvynės gerovei“ 

Prozininko, dramaturgo Antano 

Vienuolio (tikr. Žukauskas) 140-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

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

„Knygelėse – įvairenybių ir įdomybių 

sūkurys...“ 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti. 

4.  4 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-pažintinė popietė 1-4 kl. mokiniams 

„Pažinki ir išsirinki...“ 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti. 



5.  13 d. 

11.00 val. 

Interaktyvi informacinių technologijų edukacija 

suaugusiems „Kokie yra dezinformacijos 

pavojai?“ 

Akcijai „Skaitmeninė savaitė 2022“  

ir informacinių įgūdžių tobulinimui. 

6.  29 d. 

15.00 val. 

Literatūros ir Kentrių kaimo gyventojų kūrybos 

sklaidos vakaras ,,Klaipėdos krašto savitumą 

atrandant...“ 
 

Klaipėdos krašto rašytojos, Mažosios 

Lietuvos metraštininkės, autobiografinių 

apysakų ir romanų kūrėjos Ievos 

Simonaitytės metams, Mažosios Lietuvos 

tradicijų sklaidai ir 22-ajai Nacionalinei 

Lietuvos bibliotekų savaitei (tema – 

„Tvari biblioteka“) paminėti. 

 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Kraštiečio, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių 

Johaneso Bobrovskio gimnazijos fizinio ugdymo-

dailės vyresn. mokytojo Eligijaus Kriaučiūno 

dailės darbų paroda „Pagėgių krašto vaizdai“ 

Pasaulinei kultūros dienai, 22-ajai 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

(tema – „Tvari biblioteka“) ir kraštiečių 

kūrybos sklaidai. 

2.  1-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Kai širdyje ir mintyse – tik Lietuva...“ 

Rašytojo Johaneso Bobrovskio  

105-osioms gimimo metinėms paminėti. 

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

šalelėj – raidžių miestai ir miesteliai“ 

Tarptautinei vaikų knygos dienai  

ir 22-ajai Nacionalinei Lietuvos 

bibliotekų savaitei (tema – „Tvari 

biblioteka“) paminėti. 

4.  8 d.  

14.00 val. 

Interaktyvi edukacija suaugusiems „E. valdžios 

paslaugos Jums!“ 

Akcijai „Skaitmeninė savaitė 2022“  

ir informacinių įgūdžių tobulinimui. 

5.  19 d.  

12.00 val. 

Teatralizuotas-kūrybinis vidudienis ikimokyklinio 

amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams 

„Atskubėjo Velykėlės ir į mūsų kiemą!“  

Šv. Velykų šventei ir Pasaulinei kultūros 

dienai paminėti. 

6.  27 d.  

15.00 val. 

Meninė-etnografinė-muzikinė popietė 

suaugusiems „Pavasariu kvepianti biblioteka“ 

22-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei (tema – „Tvari biblioteka“) 

paminėti. 

 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Literatūrinės 

kūrybos vitražai“ 

Prozininko, dramaturgo, dailininko 

Romualdo Lankausko 90-osioms gimimo 

metinėms bei Pasaulinei knygos ir 

autorinių teisių dienai paminėti. 

2.  1-30 d. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių 

paroda „Margučių spalvos“ 

Šv. Velykų šventei ir jaunosios kartos 

kūrybiškumo skatinimui. 

3.  1-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kai 

knygoje telpa gyvenimas...“ 

Prozininko, dramaturgo Antano 

Vienuolio (tikr. Žukauskas) 140-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

4.  6 d. 

14.00 val. 

Skaitmeninių žinių laboratorija senjorams 

„Socialiniai tinklai: ką vertėtų žinoti 

kiekvienam?“ 

Akcijai „Skaitmeninė savaitė 2022“  

ir informacinių įgūdžių tobulinimui. 

5.  15 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-muzikinė popietė įvairaus amžiaus 

vaikams „O pavasarį margučiais sninga...“ 

Pasaulinei kultūros dienai ir šv. Velykų 

šventei. 

6.  27 d. 

14.00 val. 

Etnografinė-meninė popietė suaugusiems 

„Žmogaus kelias į kūrybą“ 

22-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei (tema – „Tvari biblioteka“)  

bei Pasaulinei kūrybiškumo ir inovacijų 

dienai paminėti. 

 



PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Lietuvių 

literatūros klasikas – Antanas Vienuolis“ 

Prozininko, dramaturgo Antano 

Vienuolio (tikr. Žukauskas) 140-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Knygos, 

nešančios pasaulio pažinimą“ 

Tarptautinei vaikų knygos dienai ir  

22-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei (tema – „Tvari biblioteka“) 

paminėti. 

 

3.  1-30 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Žiedų 

žiedai – pavasario šaukliai...“ 

Mažosios Lietuvos kultūros pažinimo 

skatinimui, kraštiečių kūrybos sklaidai  

ir 22-ajai Nacionalinei Lietuvos 

bibliotekų savaitei (tema – „Tvari 

biblioteka“) paminėti. 

4.  5 d. 

11.00 val. 

Informacinė-praktinė laboratorija suaugusiems 

„Kaip nepaklysti skaitmeninėje erdvėje?“ 

Akcijai „Skaitmeninė savaitė 2022“  

ir informacinių įgūdžių tobulinimui. 

5.  26 d.  

14.00 val. 

Literatūrinė-muzikinė popietė suaugusiems 

„Knygos sveikina Jus: Su žieduotu pavasariu 

širdyse!!!...“ 

22-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei (tema – „Tvari biblioteka“)  

bei Pasaulinei knygos ir autorinių teisių 

dienai paminėti. 

6.  28 d.  

13.00 val. 

Literatūrinis-edukacinis-kūrybinis vidudienis 

įvairaus amžiaus vaikams „Rankų šiluma gerus 

darbus lydi...“ 

22-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei (tema – „Tvari biblioteka“) 

paminėti. 

 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-14 d.  Literatūrinė paroda suaugusiems „Svarbiausia 

mano misija – ugdyti dvasines vertybes“ 

Politinio kalinio ir tremtinio, žinomo 

visuomenės veikėjo, monsinjoro 

Kazimiero Vasiliausko 100-osioms 

gimimo metinėms ir monsinjoro 

Kazimiero Vasiliausko metams paminėti. 

2.  1-30 d. 

 

Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Žmogus“ 

Kraštiečių kūrybos ir vaizduojamojo 

meno sklaidai. 

3.  1-30 d. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos 

Gečienės šiaudinių sodų paroda „Tarp dangaus 

ir žemės“ 

Šv. Velykų šventei ir kraštiečių kūrybos 

sklaidai. 

 

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

„Margaspalviai knygos lapai kviečia ir Tave...“ 

Tarptautinei vaikų knygos dienai  

ir 22-ajai Nacionalinei Lietuvos 

bibliotekų savaitei (tema – „Tvari 

biblioteka“) paminėti. 

 

5.  5 d. 

15.00 val. 

Inovatyvių technologijų sklaidos popietė 

suaugusiems „Technologinė pažanga ir aš“ 

Akcijai „Skaitmeninė savaitė 2022“  

ir informacinių įgūdžių lavinimui.  

6.  15-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Pasaulio 

išmintimi prabylanti biblioteka...“ 

Pasaulinei kultūros dienai, 22-ajai 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

(tema – „Tvari biblioteka“) bei 

Pasaulinei knygos ir autorinių teisių 

dienai paminėti. 

7.  27 d. 

15.00 val.  

Literatūrinė-diskusinė popietė suaugusiems 

„Tarp raidžių ir garsų...“ 

22-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei (tema – „Tvari biblioteka“) 

paminėti. 

 



ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1 d. 

13.00 val. 

Pažintiniai-mokomieji užsiėmimai senjorams 

„Pažinti, įsidėmėti, išmokti naudotis...“  

Akcijai „Skaitmeninė savaitė 2022“  

ir informacinio raštingumo lavinimui. 

 

2.  1-30 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda 

„Potvyniai Pagėgių krašte“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai ir 22-ajai 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

(tema – „Tvari biblioteka“) paminėti. 

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

minčių pėdsakais“  

Prozininko, dramaturgo, dailininko 

Romualdo Lankausko 90-osioms gimimo 

metinėms bei Pasaulinei knygos ir 

autorinių teisių dienai paminėti. 

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

Vienuolis: asmenybės ir kūrybos bruožai“ 

Tarptautinei vaikų knygos dienai  

ir prozininko, dramaturgo Antano 

Vienuolio (tikr. Žukauskas) 140-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

5.  13-30 d. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos 

Gečienės kūrybos darbų paroda  

Šv. Velykų šventei ir Pagėgių krašto 

tautodailininkų kūrybos sklaidai. 

6.  14 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams 

„Kūrybinė improvizacija: PAVASARIS!“ 

Šv. Velykų šventei ir Pasaulinei kultūros 

dienai paminėti. 

7.  22 d. 

15.00 val. 

Literatūrinis-muzikinis kraštiečių kūrybos vakaras 

„Svajingas pavasario noktiurnas“  
 

22-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei (tema – „Tvari biblioteka“) 

paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

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

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda ,,Gamtos 

grožio apsupty...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai ir Pagėgių 

krašto gamtos pažinimo skatinimui. 

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

knygelių paslaptys“ 

Tarptautinei vaikų knygos dienai  

ir 22-ajai Nacionalinei Lietuvos 

bibliotekų savaitei (tema – „Tvari 

biblioteka“) paminėti. 

3.  1-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 9-12 kl. 

mokiniams ir suaugusiems ,,Jaunystės 

kraštovaizdžio prisiminimai Johaneso 

Bobrovskio kūryboje“ 

Rašytojo Johaneso Bobrovskio  

105-osioms gimimo metinėms ir 

Pasaulinei kultūros dienai paminėti. 

4.  4 d.  

15.00 val. 

Kūrybinė-edukacinė-muzikinė popietė įvairaus 

amžiaus vaikams „Knygučių puslapiams 

prabilus...“, dalyvaujant jauniesiems Vilkyškių 

vaikų dienos užimtumo centro lankytojams ir jų 

vadovei Jurgitai Štuikienei. 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti. 

5.  12 d. 

11.00 val. 

Prevencinė edukacija 5-8 kl. mokiniams 

,,Pažinkime internete tykančius pavojus“ 

Akcijai „Skaitmeninė savaitė 2022“  

ir informacinio raštingumo lavinimui. 

6.  26 d. 

11.00 val. 

Pasakojamoji kūrybinė edukacija priešmokyklinio 

amžiaus vaikams „Taip ir gimsta pasakos...“ 

22-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei (tema – „Tvari biblioteka“) 

paminėti. 

 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1 d. 

15.00 val. 

Teatralizuota literatūrinė edukacija įvairaus 

amžiaus vaikams „Aš – pasakos herojus... 

Atspėkite, kas aš?“ 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti. 

 



2.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Knyga – 

dvasinio peno, žinių ir idėjų lobynas“ 

Pasaulinei kultūros dienai, 22-ajai 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

(tema – „Tvari biblioteka“) bei 

Pasaulinei knygos ir autorinių teisių 

dienai paminėti. 

3.  1-30 d. 

 

Tautodailininko Stanislovo Meškausko 

(Juknaičių k., Šilutės raj. sav.) drožinėtų 

Užgavėnių kaukių paroda „Iš liepos medžio 

gimę...“ 

Mažosios Lietuvos kūrėjų darbų 

populiarinimui, tautodailės tradicijų  

ir  vaizduojamojo meno sklaidai. 

 

4.  1-30 d. 

 

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Papuošim 

šv. Velykas margučių karoliais“ 

Šv. Velykų šventei ir Pasaulinei kultūros 

dienai paminėti. 

5.  4 d. 

15.00 val. 

Interaktyvi edukacija suaugusiems „Testas 

atsakys, ar žinios tvirtos“ 

Akcijai „Skaitmeninė savaitė 2022“  

ir informacinio raštingumo lavinimui. 

6.  9 d. 

13.00 val. 

40-osios „Lietuvos valsčių“ serijos dviejų dalių 

monografijos „Viešvilė“ pristatymas 

Pasaulinei knygos ir autorinių teisių 

dienai paminėti. 

7.  23 d.  

13.00 val. 

Tradicinis literatūrinis-žaidybinis rytmetis įvairaus 

amžiaus vaikams ir jų tėveliams „Vaško 

vežimėlyje – margučių pasakėlės“ 

Atvelykiui. 

8.  30 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-žaidybinis rytmetis įvairaus amžiaus 

vaikams „Bibliotekoj man smagu ir įdomu!“ 

22-ajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei (tema – „Tvari biblioteka“) 

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 ir 

filmuojami, medžiaga viešinama bibliotekos reprezentaciniais tikslais. 

 
 

http://www.pagegiusvb.lt/

