
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai bei parodos 2022 m. lapkričio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 3 d. 

13.00 val. 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai 

bibliotekai sukurtos žurnalistės, 

fotomenininkės Lilijos Valatkienės 

(Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės 

fotografijos darbų parodos „Vydūnas – 

žinomas, bet nepažintas“ atidarymas 

Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, filosofo, kultūros veikėjo, 

švietėjo, publicisto, chorvedžio Vydūno 

(tikr. Vilhelmas Storostas) šviesaus 

atminimo pagerbimui. 

3-17 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai 

bibliotekai sukurtos žurnalistės, 

fotomenininkės Lilijos Valatkienės 

(Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės 

fotografijos darbų parodos „Vydūnas – 

žinomas, bet nepažintas“ eksponavimas 

Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose 

Mažosios Lietuvos rašytojo, 

dramaturgo, filosofo, kultūros veikėjo, 

švietėjo, publicisto, chorvedžio Vydūno 

(tikr. Vilhelmas Storostas) šviesaus 

atminimo pagerbimui. 

3-30 d. Menininkės Irenos Šarkuvienės 

(Švėkšna) piešinių paroda „Senieji 

geležiniai kryžiai – originaliai išlikę“ 

Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms 

paminėti. 

9 d.  

16.30 val. 

Padėkos bičiuliams vakaras. Renginio 

vieta – Pagėgių savivaldybės Vydūno 

viešosios bibliotekos fojė. 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos įkūrimo 85-erių metų 

sukakčiai paminėti. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

Nuo 3 d. Virtuali Pagėgių Algimanto Mackaus 

gimnazijos 4a klasės mokinių (mokytoja 

– Dalia Kuisienė) piešinių paroda 

„Bibliotekai – 85“, publikuojama 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos Vaikų erdvės „Facebook“ 

puslapyje ir Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešosios bibliotekos interneto 

svetainėje. 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos įkūrimo 85-erių metų 

sukakčiai paminėti. 

3-30 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. 

 

3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Poezijos žodis – skambus, gilus ir 

prasmingas“ 

Poetų Juozo Tysliavos 120-osioms  

ir Arvydo Ambraso 75-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

3-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Mažoji Lietuva – laiko 

vingių tėkmėje“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai 

paminėti. 

3-30 d. Šilutės meno mokyklos Kintų filialo 

mokinių kūrybinių darbų paroda „Jūros 

dugnas“ 

Jaunosios kartos kūrybiškumo 

skatinimui. 



3-30 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios 

bibliotekos organizuoto piešinių 

konkurso „Akimirka su augintiniu“ 

darbų paroda 

Gyvūnų gerovės metams paminėti. 

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

„Nykštuko paslapčių skrynelę 

atidarius...“ 

Vokiečių rašytojo, poeto Vilhelmo 

Haufo 220-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

10-30 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. 

14 d. 

8.15 val. 

Šiaurės šalių literatūros savaitės 

skaitymai vaikams „Auštant“ (Šiaurės 

šalių asociacijų „Norden“ sąjungos 

vykdomas projektas) 

Skaitymo skatinimui. 

15-18 d. 

9.00 val. 

 

Pradedančiųjų skaitmeninio raštingumo 

mokymai suaugusiems temomis 

„Viešosios paslaugos internetu 

kiekvienam“ bei „Tekstinio dokumento 

rengimas“ 

Kompiuterinio raštingumo ugdymui. 

22 d. 

10.00 val. 

Kūrybiniai užsiėmimai ikimokyklinio 

amžiaus vaikams „Sukurk šventinį 

vainikėlį“ 

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. Kraštietės, buvusios bibliotekininkės Nijolės 

Žilinskienės (Vėlaičių k., Pagėgių sav.) siuvinėtų 

paveikslų paroda „Siuvinėti raštai naktyje 

prabyla...“  

Advento pradžiai paminėti, tautodailės 

tradicijų ir kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  3-30 d. Virtuali kraštietės Danutės Burmij  (Kentrių k., 

Pagėgių sav.) pynimo iš popieriaus darbų paroda 

„Darbščių rankų sukurtas jaukumas...“, 

publikuojama Kentrių bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje ir Pagėgių savivaldybės Vydūno 

viešosios bibliotekos interneto svetainėje 

Tautodailės tradicijų ir kraštiečių kūrybos 

skaidai. 

3.  3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Julijono 

Lindės-Dobilo kūrybinis palikimas...“ 

Prozininko, dramaturgo, publicisto, 

kritiko, lietuvių psichologinio romano 

pradininko Julijono Lindės-Dobilo  

150-osioms gimimo metinėms paminėti. 

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

„Stebuklingų Haufo pasakų puslapiais“ 

Vokiečių rašytojo, poeto Vilhelmo Haufo  

220-osioms gimimo metinėms paminėti. 

5.  29 d.  

13.00 val. 

Literatūrinis-kraštotyrinis vidudienis suaugusiems 

„Mažoji Lietuva – istorijos, tradicijos, 

akimirkos...“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

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

„Mažoji ir Didžioji Lietuva – viena šalis, viena 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 



tauta“ 

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

pasakai Tave užburti...“ 

Vokiečių rašytojo, poeto Vilhelmo Haufo 

220-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  3-30 d. Buvusios Pagėgių savivaldybės Stoniškių 

pagrindinės mokyklos mokinių (mokytoja – 

Liucija Bungardienė) dailės darbų paroda 

„Lietuva – spalvinga, brangi ir... sava!“  

Lietuvos jaunimo metams paminėti  

bei jaunosios kartos kūrybiškumui 

skatinti. 

4.  25 d.  

15.00 val. 

Kūrybinės dirbtuvėlės įvairaus amžiaus vaikams 

„Į šventinį sūkurį įsisukti noriu ir AŠ...!“ 

Advento pradžiai paminėti. 

5.  29 d. 

14.00 val. 

Darbščiųjų rankų būrelio „Pynimėlis“ steigimo 

bibliotekoje popietė „Kurti smagu, kai esam 

kartu!“. Programoje – kūrybinė edukacija 

suaugusiems „Advento nupinta kūrybinė gija“, 

vedama kraštietės Danutės Burmij (Kentrių k., 

Pagėgių sav.) 

Advento pradžiai paminėti, kūrybiškumui 

bei prasmingam laisvalaikio praleidimui 

skatinti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Iš Julijono 

Lindės-Dobilo gyvenimo ir prisiminimų“ 

Prozininko, dramaturgo, publicisto, 

kritiko, lietuvių psichologinio romano 

pradininko Julijono Lindės-Dobilo  

150-osioms gimimo metinėms paminėti. 

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

apie Muką ir kitus“ 

Vokiečių rašytojo, poeto Vilhelmo Haufo 

220-osioms gimimo metinėms paminėti. 

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

piešinių paroda „Aš ir mano augintinis – 

rudens mozaikoje“ 

Gyvūnų gerovėms metams paminėti  

ir jaunosios kartos meninei saviraiškai 

skatinti. 

4.  23 d. 

14.00 val. 

Kūrybinės dirbtuvės įvairaus amžiaus vaikams 

„Advento stebuklai rankelėse gimsta...“ 

Advento pradžiai paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-30 d. Kraštotyrinė fotografijų paroda iš buvusios 

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos archyvo „O laikas vis skuba, bet 

atmintis lieka“  

Pagėgių krašto istorijos puoselėjimui  

ir sklaidai. 

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

„Mažosios Lietuvos laiko vitražai“       

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

3.  3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „..Ir tegul 

pasakiški nuotykiai prasideda!“ 

Vokiečių rašytojo, poeto Vilhelmo Haufo 

220-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  25 d.  

14.00 val. 

Kūrybinės dirbtuvės įvairaus amžiaus vaikams 

„Pasitikime Adventą – kūrybiškai, linksmai, 

išmaniai!“ 

Advento pradžiai paminėti. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-10 d. Tatjanos Petravičienės (Šilutė) kūrybos darbų 

paroda „Spalvose atgyja gyvenimas“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų kūrybos 

sklaidai. 

2.  3-14 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Krepšinio šalis 

Lietuva: 100-mečio panorama“ 

Lietuvos krepšinio metams paminėti. 

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

gėlės pasakojimai“ 

Rašytojos Joanos Danutės Žilaitytės-

Juškaitienės 90-osioms gimimo metinėms 

paminėti.  

4.  11-30 d. 

 

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

tapybos darbų paroda „Mano mintys spalvomis 

ištapytos“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų kūrybos 

sklaidai. 



5.  Lapkričio 

15 d. – 

gruodžio 

5 d. 

Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Mes – Lietuva, mes dideli ir stiprūs!“       

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

6.  28 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė popietė 1-4 kl. mokiniams 

„Įdomiausia visada pasakėlių šalyje“  

Vokiečių rašytojo, poeto Vilhelmo Haufo 

220-osioms gimimo metinėms paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Poeto jausmai 

ir mintys“ 

Poeto, vertėjo, žurnalisto, leidėjo Juozo 

Tysliavos 120-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

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

„Paslaptinga pasakų karuselė“ 

Vokiečių rašytojo, poeto Vilhelmo Haufo 

220-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  15-30 d. Tatjanos Petravičienės (Šilutė) kūrybos darbų 

paroda „Spalvose atgyja gyvenimas“ 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

4.  25 d.  

15.00 val. 

Kūrybinės dirbtuvės visiems „Kūryba mus 

suartina“ (iš literatūrinių-kūrybinių tautinių 

tradicijų sklaidos renginių ciklo „Žiema mus 

kviečia į svečius...“) 

Advento pradžiai paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-30 d. Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Pagėgiškiai... Saulius“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  3-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 9-12 kl. 

mokiniams ir suaugusiems „Mažosios Lietuvos 

prūsiška ir lietuviška bendrystė“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

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

suprasti kitus“ 

Pasaulinei gerumo dienai, Tarptautinei 

tolerancijos dienai ir Tarptautinei draugo 

dienai paminėti. 

4.  11 d.  

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis ikimokyklinio 

amžiaus vaikams „Aš ir Tu – žaiskime abu  

kartu...“ 

Pasaulinei gerumo dienai, Tarptautinei 

tolerancijos dienai ir Tarptautinei draugo 

dienai paminėti. 

5.  17 d.  

11.00 val. 

Kūrybinės dirbtuvėlės priešmokyklinio amžiaus 

vaikams ,,Rudeniniai gerumo obuoliai...“ 

Pasaulinei gerumo 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 

„Mažoji Lietuva: įvykių atspindžiai“ 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 

Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti. 

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

„Nusišypsok ir gerumu pasidalink“ 

Pasaulinei gerumo dienai, Tarptautinei 

tolerancijos dienai ir Tarptautinei draugo 

dienai paminėti. 

4.  28 d. 

13.00 val. 

Literatūrinės-edukacinės-kūrybinės dirbtuvėlės  

1-4 kl. mokiniams „Žibintais apšviestas 

Adventas“ 

Advento pradžiai paminėti. 

 

 

 

 

 



 

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/

