
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai bei parodos 2022 m. rugpjūčio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 1-31 d. Fotomenininko Artūro Valiaugos 

(Vilnius) fotografijos darbų paroda 

„Ilgesio žemė“ 

Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros 

įamžinimui bei sklaidai.  

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-31 d. Respublikinio masto literatūrinės 

varžytuvės „Vasaros skaitymo iššūkis 

2022“.  „Vasara su knyga“ skaitymo 

iššūkį koordinuoja Kauno, Klaipėdos, 

Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus apskričių 

bibliotekos, Lietuvos aklųjų biblioteka ir 

Lietuvos savivaldybių viešosios 

bibliotekos. „Vasara su knyga“ skaitymo 

iššūkio veiklas organizuoja Apskričių 

viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos 

savivaldybių viešųjų bibliotekų 

asociacija, LR kultūros ministerija. 

Skaitymo skatinimui. 

1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Baltijos kelyje – tautų ryžtas ir laisvės 

dvasia“ 

Tarptautinei tautos dienai bei Juodojo 

kaspino ir Baltijos kelio dienai 

paminėti. 

1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Kai per gyvenimą veda 

poezija ir giesmės...“ 

Mažosios Lietuvos poeto, giesmių 

kūrėjo, giesmynų sudarytojo, 

visuomenės ir politikos veikėjo 

Kristupo Lekšo 150-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

1-31 d.  Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Pagėgiškiai... 

Saulius“ 

Pasaulinei fotografijos dienai paminėti 

ir Pagėgių krašto pažinimo skatinimui. 

1-31 d. Pagėgių savivaldybės meno ir sporto 

mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda 

„Spalvotas pavasaris“ 

Jaunosios kartos meninių gebėjimui 

skatinimui. 

1-31 d. Tradicinė Pagėgių savivaldybės meno ir 

sporto mokyklos Dailės skyriaus 

absolventų baigiamųjų kūrybinių darbų 

paroda „Pabaiga yra visko pradžia“ 

Jaunosios kartos meninės saviraiškos 

skatinimui 

1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Tobulėki! Ugdyki save!“ 

Tarptautinei jaunimo dienai ir 

Lietuvos jaunimo metams paminėti. 

4 d. 

12.00 val. 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos ir Vydūno draugijos 

organizuojama konferencija „Vydūnas: 

kada karų nebebus“. Renginio vieta – 

Pagėgių savivaldybės kultūros centro 

koncertų salė (Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, filosofo, publicisto, 

chorvedžio, švietėjo, kultūros veikėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 

šviesiam atminimui pagerbti. 

18 d.  

13.00 val. 

Literatūrinis-šviečiamasis vidudienis 

jaunimui „Leisk laiką su knyga ir 

biblioteka!“ 

Tarptautinei jaunimo dienai ir  

Lietuvos jaunimo metams paminėti. 

 



 

RENGINIAI BEI PARODOS  

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  16-31 d. Įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojų piešinių 

paroda „Vaiko rankose – pasaulis didelis...“ 

Jaunosios kartos kūrybiškumo lavinimui 

ir skatinimui. 

2.  16-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Visi kartu – 

Laisvės keliu...“ 

Tarptautinei tautos dienai bei Juodojo 

kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti. 

3.  16-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Jaunimo 

diena su gera knyga“ 

Tarptautinei jaunimo dienai ir Lietuvos 

jaunimo metams paminėti. 

4.  23 d. 

13.00 val. 

Informaciniai-edukaciniai užsiėmimai 1-6 kl. 

mokiniams „Ateik ir sužinok daugiau apie 

interneto platybes...“  

Pasaulinei internautų dienai ir Interneto 

dienoraščių (blogų) dienai paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  18-31 d. Kraštiečio, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių 

Johaneso Bobrovskio gimnazijos fizinio ugdymo-

dailės vyresn. mokytojo Eligijaus Kriaučiūno 

dailės darbų paroda „Pagėgių krašto vaizdai“ 

Pagėgių krašto pažinimo skatinimui  

ir kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  18-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Lai lydi mus 

tvirtybė VISADA!“ 

Tarptautinei tautos dienai bei Juodojo 

kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti. 

3.  18-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Knygos 

papasakos, ko dar nežinai apie internetą“ 

Pasaulinei internautų dienai ir Interneto 

dienoraščių (blogų) dienai paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  4-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Tautos 

didžiavyris – Mykolas Biržiška“ 

 

1918 m. vasario 16-osios Lietuvos 

Nepriklausomybės akto signataro, 

lietuvių literatūros, kultūros bei 

tautosakos istorijos tyrinėtojo Mykolo 

Biržiškos 140-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

2.  4-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Pasisvečiuokime pas marsiečius!“ 

Prozininko Viktoro Kropo 120-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

3.  4-31 d. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių 

paroda „Pasitinkant rudenį su teptuku“ 

Jaunosios kartos kūrybiškumo 

skatinimui. 

4.  5 d. 

14.00 val. 

Edukacinė popietė įvairaus amžiaus vaikams 

„Nuotraukose – įdomių atradimų ir netikėtų 

nutikimų pasaulis“ 

Pasaulinei fotografijos dienai paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Literatūra ir 

tautosaka – amžina išmintis“ 

1918 m. vasario 16-osios Lietuvos 

Nepriklausomybės akto signataro, 

lietuvių literatūros, kultūros bei 

tautosakos istorijos tyrinėtojo Mykolo 

Biržiškos 140-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

 

2.  1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Vorų 

žemėlapių eiliuotos pasakos“ 

Poetės, aktorės Meilės Marijos 

Kudarauskaitės 90-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

 



3.  1-31 d. Įvairaus amžiaus bibliotekos skaitytojų piešinių 

paroda „Vardan mūsų Lietuvos“ 

Tautos dienai bei Juodojo kaspino  

ir Baltijos kelio dienai paminėti. 

4.  12 d. 

13.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis vidudienis įvairaus 

amžiaus vaikams „Augalų ir gamtos paslaptis 

pažinki...“ 

Žolinės šventei ir skaitymo skatinimui. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  16-31 d. 

 

Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda 

„Potvyniai Pagėgių krašte“  

Kraštiečių kūrybos sklaidai ir Pagėgių 

krašto pažinimo skatinimui. 

2.  16-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Visuomenės 

veikėjo, mokslininko, kultūrininko Mykolo 

Biržiškos veiklos atspindžiai“ 

1918 m. vasario 16-osios Lietuvos 

Nepriklausomybės akto signataro, 

lietuvių literatūros, kultūros bei 

tautosakos istorijos tyrinėtojo Mykolo 

Biržiškos 140-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

3.  16-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Mūsų 

margas žodžių kraitis“ 

Poetės, aktorės Meilės Marijos 

Kudarauskaitės 90-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  16-31 d. Dailės pedagogės, kraštietės Dainos Biliūnaitės 

(Kaunas) dailės darbų paroda „Sveika, Gimtine!“ 

Vaizduojamojo meno ir kraštiečių 

kūrybos sklaidai. 

2.  16-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Giesmėse skambanti tautos siela“ 

Mažosios Lietuvos poeto, giesmių kūrėjo, 

giesmynų sudarytojo, visuomenės ir 

politikos veikėjo Kristupo Lekšo  

150-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  16-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Knygose 

– subtilumo ir harmonijos derinys“  

Čilietės rašytojos Izabelės Aljendės  

80-ies metų sukakčiai paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Gamtos 

grožio apsupty...“ 

Pasaulinei fotografijos dienai paminėti, 

kraštiečių kūrybos sklaidai ir Pagėgių 

krašto gamtos pažinimui skatinti. 

 

2.  1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Vorų 

išraizgytais takeliais...“ 

Poetės, aktorės Meilės Marijos 

Kudarauskaitės 90-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Už rankų susikibę – nuo Vilniaus 

iki Talino...“ 

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai 

paminėti. 

4.  25 d.  

11.00 val. 

Interaktyvūs užsiėmimai senjorams „Interneto 

subtilybės“ 

Pasaulinei internautų dienai ir Interneto 

dienoraščių (blogų) dienai paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-12 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Baltijos  

kelyje – tautų vienybė ir sandrauga“ 

Tarptautinei tautos dienai bei Juodojo 

kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti. 

 

2.  1-12 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Žodžių 

pasakaitės knygelėj susiraitė...“ 

Poetės, aktorės Meilės Marijos 

Kudarauskaitės 90-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

 



3.  1-12 d. Šilutės kraštotyros draugijos pirmininkės Reginos 

Meškauskienės-Pečiulytės (Juknaičiai, Šilutės 

raj. sav.) riešinių paroda „Darbščių rankų 

padarytos, žėrūnėliais nusagstytos“ 

Mažosios Lietuvos kūrėjų darbų 

populiarinimui, tautodailės tradicijų  

ir vaizduojamojo meno sklaidai. 

4.  13 d. 

18.00 val. 

 

Šventinis turgus-mainai visiems „Iš bagažinių 

istorijų... Antras gyvenimas“, organizuojamas 

tradicinės Žukų Žolinės šventės metu. 

Bibliotekos fondų gausinimui. 

 

 

Pastabos:  

* 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. 

* 2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka šeštadieniais 

nedirbs. 

* Iki rugpjūčio mėnesio vidurio atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Kentrių, 

Lumpėnų, Stoniškių ir Šilgalių filialų darbuotojos. 

* Nuo rugpjūčio mėnesio vidurio atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Žukų 

filialo darbuotoja. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.pagegiusvb.lt/

