
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai bei parodos 2022 m. gruodžio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 1-31 d. Dailės pedagogių Vidos Karbauskienės 

ir Jurgitos Navickienės vadovaujamos 

Tauragės Suaugusiųjų dailės studijos 

„MMM“ (moterys mokosi meno, meno 

mokyklos moterys) tapybos darbų paroda 

„Interpretacijos“ 

Tauragės Suaugusiųjų dailės studijos 

„MMM“ 12-os metų veiklos sukakčiai 

paminėti. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-31 d.  Lietuvos fotomenininkų ir Lietuvos 

žurnalistų sąjungų nario, Tarptautinės 

meninės fotografijos federacijos 

fotografo menininko, meno kūrėjo 

Alberto Švenčionio (Kaunas) 

fotografijos darbų paroda „Sugrįžti 

spinduliu begalinės šviesos“ 

Mažosios Lietuvos dramaturgo, 

rašytojo, publicisto, filosofo, 

chorvedžio, švietėjo, kultūros veikėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 

šviesaus atminimo pagerbimui. 

 

1-31 d. Informacinė paroda „Vilko vaikai – 

pasiklydę tarp Rytų Prūsijos ir 

Lietuvos“, sukurta pagal rašytojos Sonya 

Winterberg ir fotografės Claudia 

Heinermann žodinės istorijos projektą. 

Antrojo pasaulinio karo pabaigos 

Rytprūsių našlaičių išgyvenimų ir 

likimų įamžinimui bei atskleidimui. 

1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Aš esu 

savo laikas ir savo erdvė“ 

Poeto, eseisto, redaktoriaus, menininko, 

režisieriaus, lietuvių filmų kūrėjo Jono 

Meko 100-osioms gimimo metinėms  

ir Jono Meko metams paminėti. 

1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Vandos Zaborskaitės gyvenimo 

knygos puslapiuos...“ 

Profesorės, lietuvių literatūros 

tyrinėtojos, kritikės, eseistės Vandos 

Zaborskaitės 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

1-31 d. Šilutės meno mokyklos Kintų filialo 

mokinių kūrybinių darbų paroda „Jūros 

dugnas“ 

Jaunosios kartos kūrybiškumo 

skatinimui. 

1-31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos organizuoto piešinių 

konkurso „Akimirka su augintiniu“ 

darbų paroda 

Gyvūnų gerovės metams paminėti. 

1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Šviesos kupinas metas...“ 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms. 

15-16 d. 

(valanda 

tikslinama. 

Sekite 

informaciją) 

Lietuviškų trumpametražių filmų seansų 

ciklas jaunesniojo amžiaus vaikams 

„Trumpa, bet diena“ (organizatorė – 

lietuviškų trumpametražių filmų agentūra 

„Lithuanian Shorts“ (Vilnius)) 

Tarptautinei trumpametražių filmų 

dienai paminėti. 

17 d.  

10.00 val. 

Tradicinė teatralizuota kultūrinė-

šviečiamoji programa „Pagėgių 

Valstybinė Vydūno biblioteka: istorijų 

sugrįžimai...“, organizuojama 

bendradarbiaujant su Pagėgių 

Tradiciniam kalėdiniam žąsų turgui 

Mažojoje Lietuvoje.  



savivaldybės kultūros centru. 

20 d. 

(valanda 

tikslinama. 

Sekite 

informaciją) 

 

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės 

viešosios bibliotekos įgyvendinamo 

projekto „Inovatyvūs Lietuvos 

bibliotekų skaitymo skatinimo 

sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių 

santykių kūrimui su aplinka“ žaidimo 

pristatymo renginys 

Skaitymo skatinimui. 

 

 

 

RENGINIAI BEI PARODOS  

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Kraštotyrinė fotografijų paroda iš buvusios 

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos archyvo „Sugrįžimai į laiko 

sustabdytas akimirkas“  

Krašto istorijos atminimo ženklų 

plėtojimui. 

2.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Jono Meko 

minčių poemos...“ 

Poeto, eseisto, redaktoriaus, menininko, 

režisieriaus, lietuvių filmų kūrėjo Jono 

Meko 100-osioms gimimo metinėms  

ir Jono Meko metams paminėti. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kai 

margalapė Knyga kviečia Tave...“ 

Vieno žymiausių rumunų prozininkų, 

akademiko Čezaro Petresko 130-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

4.  22 d.  

14.00 val. 

Edukacinė šventinių atviručių kūrimo popietė 

įvairaus amžiaus vaikams „Kalėdinių atvirukų 

kūrybėlės!“ 

Šv. Kūčių ir šv. Kalėdų šventėms. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Kraštietės, buvusios bibliotekininkės Nijolės 

Žilinskienės (Vėlaičių k., Pagėgių sav.) siuvinėtų 

paveikslų paroda „Spalvingos raštų istorijos...“ 

Tautodailės tradicijų puoselėjimui  

ir sklaidai, šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 

šventėms. 

2.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kai supas laiko 

kekės...“ 

Poeto, eseisto, redaktoriaus, menininko, 

režisieriaus, lietuvių filmų kūrėjo Jono 

Meko 100-osioms gimimo metinėms  

ir Jono Meko metams paminėti. 

3.  1-31 d. 

 

 

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kai 

knygų istorijos vaizduotėje atgyja...“ 

Vieno žymiausio rumunų prozininkų, 

akademiko Čezaro Petresko 130-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

4.  12 d.  

15.00 val. 

Kūrybinės dirbtuvėlės įvairaus amžiaus vaikams 

„Mėgstu  darbelius ir Naujuosius metelius!“ 

Advento laikotarpiui, šv. Kūčių  

ir šv. Kalėdų šventėms. 

5.  16 d. 

15.00 val. 

Literatūrinis-adventinis vakaras suaugusiems 

„Laiko rate – dienų virsme“ 

Advento laikotarpiui, šv. Kūčių  

ir šv. Kalėdų šventėms. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kai žodžio 

muzika kūryboje skamba“ 

Poeto, eseisto, redaktoriaus, menininko, 

režisieriaus, lietuvių filmų kūrėjo Jono 

Meko 100-osioms gimimo metinėms  

ir Jono Meko metams paminėti. 

2.  1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Literatūriniai siurprizai Tau!“ 

Vieno žymiausių rumunų prozininkų, 

akademiko Čezaro Petresko 130-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 



3.  1-31 d. Kraštietės Jurgitos Kervelytės (Natkiškių k., 

Pagėgių sav.) tapybos ant šilko darbų paroda 

„Šilkinės spalvų gamos“ 

Vaizduojamojo meno ir kraštiečių 

kūrybos sklaidai. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kai genijaus 

mintys nerimsta...“ 

Poeto, eseisto, redaktoriaus, menininko, 

režisieriaus, lietuvių filmų kūrėjo Jono 

Meko 100-osioms gimimo metinėms  

Ir Jono Meko metams paminėti.  

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

žiemos pasakos gerumu šildo...“  

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.  

 

3.  2 d.  

14.00 val. 

 

Edukacinė karpinių ir lankstinių popietė įvairaus 

amžiaus vaikams „O, darbščios rankelės, o, 

žvitrios akelės!“  

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms  

bei vaikų kūrybiškumo skatinimui. 

 

4.  5-31 d. Įvairaus amžiaus jaunųjų bibliotekos lankytojų 

meninė karpinių paroda bibliotekos langų erdvėse 

„Ir išrašys šaltis languos...“ 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  Lapkričio 

15 d. – 

gruodžio 

10 d. 

Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Mes – Lietuva, mes dideli ir stiprūs!“       

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

2.  1-31 d. 

 

Irenos Bakutienės (Usėnų k., Šilutės raj. sav.) 

tapybos darbų paroda „Mano mintys spalvomis 

ištapytos“  

Mažosios Lietuvos gyventojų kūrybos  

ir vaizduojamojo meno sklaidai. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Užburiančios praeities paslaptys....“ 

Prozininko, istorinių apysakų bei mokslo 

populiarinimo knygų kūrėjo, 

muziejininko, archeologo, karininko 

Petro Tarasenkos 130-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

4.  6 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-muzikinė popietė suaugusiems 

„Mažoj mūsų žemėj – laukimas advento 

šviesos...“ 

Advento laikotarpiui paminėti. 

5.  9-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Iš Lietuvos aš 

išsivežiau savo vaikystę“ 

Poeto, eseisto, redaktoriaus, menininko, 

režisieriaus, lietuvių filmų kūrėjo Jono 

Meko 100-osioms gimimo metinėms  

Ir Jono Meko metams paminėti. 

6.  15 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-kūrybinė edukacija įvairaus amžiaus 

vaikams „Advento sapnas brenda atnešdamas 

šalnų gėles“ 

Šv. Kūčių, šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 

šventėms. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Tatjanos Petravičienės (Šilutė) kūrybos darbų 

paroda „Spalvose atgyja gyvenimas“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų kūrybos 

sklaidai. 

2.  1-31 d.  Kraštietės, tautodailininkės Vidos Gečienės 

(Šilgalių k., Pagėgių sav.) rankdarbių paroda 

„Kūryba šildo ir sielą, ir kūną“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų kūrybos  

ir tautodailės tradicijų sklaidai. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kūrėjo 

subtilumo ir harmonijos derinys“  

Poeto, eseisto, redaktoriaus, menininko, 

režisieriaus, lietuvių filmų kūrėjo Jono 

Meko 100-osioms gimimo metinėms  

ir Jono Meko metams paminėti. 

 



4.  1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Žiemos 

pasaka atkeliavo pas mus“ 

Advento laikotarpiui, šv. Kūčių  

ir šv. Kalėdų šventėms. 

5.  9 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė popietė šeimoms „Garsinio skaitymo 

žavesys“ (iš literatūrinių-kūrybinių tautinių 

tradicijų sklaidos renginių ciklo „Žiema mus 

kviečia į svečius...“) 

Advento laikotarpiui, šv. Kūčių  

ir šv. Kalėdų šventėms. 

6.  16 d. 

17.00 val. 

Šventinė etnografinių tradicijų sklaidos vakaronė 

šeimoms „Žiemos tradicinių švenčių pynė“ (iš 

literatūrinių-kūrybinių tautinių tradicijų sklaidos 

renginių ciklo „Žiema mus kviečia į svečius...“) 

Advento pabaigai, šv. Kūčių ir šv. Kalėdų 

šventėms. 

7.  21 d.  

15.00 val. 

Tatjanos Petravičienės (Šilutė) kūrybos darbų 

parodos „Spalvose atgyja gyvenimas“ 

pristatymas (iš literatūrinių-kūrybinių tautinių 

tradicijų sklaidos renginių ciklo „Žiema mus 

kviečia į svečius...“) 

Mažosios Lietuvos gyventojų kūrybos 

sklaidai, advento laikotarpiui, šv. Kūčių 

ir šv. Kalėdų šventėms. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Pagėgiškiai... Saulius“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  1-31 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Tekančio laiko ženklai lietuvių 

literatūros kritikoje“ 

Profesorės, lietuvių literatūros 

tyrinėtojos, kritikės, eseistės Vandos 

Zaborskaitės 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Ypatingas 

metas, kai pildosi norai ir veikia burtai...“ 

Žiemos švenčių tradicijų ir papročių 

puoselėjimui bei populiarinimui. 

4.  8 d.  

12.00 val. 

Adventinis vidudienis suaugusiems ,,Iki 

trumpiausios dienos ir ilgiausios nakties...“ 

Advento laikotarpiui ir žiemos šventėms. 

5.  15 d.  

11.00 val. 

Kūrybinės dirbtuvėlės 1-4 kl. mokiniams  

,,Kalėdinių stebuklų kalvėje...“ 

Šv. Kalėdų šventei. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Pasivaikščiojimai žodžių gatvėmis“ 

Poeto, eseisto, redaktoriaus, menininko, 

režisieriaus, lietuvių filmų kūrėjo Jono 

Meko 100-osioms gimimo metinėms  

ir Jono Meko metams paminėti. 

2.  1-31 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. 

3.  1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Atskleiskim paslaptį Kalėdų...“ 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms. 

 

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. 
 

http://www.pagegiusvb.lt/

