
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai bei parodos 2022 m. sausio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 3-31 d. Lietuvos bibliotekininkų draugijos 

Pakruojo skyriaus parengta Pakruojo 

rajono malūnų nuotraukų paroda „Ar dar 

pamos malūnai sparnais?“  
(Kultūros tarybos ir LR Kultūros 

ministerijos dalinai finansuotas projektas 

„Ar dar pamos malūnai sparnais?“) 

Pakruojo rajono vėjo malūnų  

įamžinimui. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

3-14 d. Pagėgių savivaldybės antikorupcijos 

komisijos kartu su Pagėgių savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros sporto 

ir civilinės metrikacijos skyriumi 

organizuoto kūrybinių darbų konkurso 

„Už skaidrią Lietuvą“ darbų paroda 

Pagėgių krašto jaunosios kartos meninių 

gebėjimų lavinimui. 

3-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Savo širdies nenešioju 

ant delno...“ 

Klaipėdos krašto rašytojos, 

autobiografinių apysakų ir romanų 

kūrėjos Ievos Simonaitytės 125-osioms 

gimimo metinėms bei Ievos 

Simonaitytės metams paminėti. 

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

„Šepu tepu misija su Šlepete“ 

Prozininko, redaktoriaus Vytauto 

Račicko 70-ies metų sukakčiai 

paminėti. 

3-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Sugrįžimai tautos 

atminties takais“ 

Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos 

krašto dienai paminėti. 

5-31 d. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono 

istorijos ir archeologijos instituto 

parengta 2020 m. organizuotos 

ekspedicijos „Gyvos krosnys“ stendinė 

paroda 

Vakarų Lietuvos istorijos paveldo 

išsaugojimui ir sklaidai. 

10-31 d.  Tauragės meno mokyklos dailės studijos 

,,Koloritas“ dailės darbų paroda 

,,Spalvoti pasakojimai“ (mokyt. Jolita 

Ogintaitė) 

Jaunosios kartos meninių gebėjimų 

lavinimui. 

13 d.  

Nuo 8.00 

val. 

Dokumentinio kraštiečių prisiminimų 

ciklo „Sausio 13-oji: gyvoji atmintis 

pagėgiškių lūpomis“ demonstracija 

Laisvės gynėjų dienai paminėti. 

20 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams 

„Padūkusio Zuikos išdaigos“ 

Prozininko, redaktoriaus Vytauto 

Račicko 70-ies metų sukakčiai 

paminėti. 
 

 

 

 

 

 

 

 



RENGINIAI BEI PARODOS 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Keturių 

metų laikų gamtos peizažai...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  3-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Mažosios Lietuvos pažinimo keliu“ 

Klaipėdos krašto rašytojos, 

autobiografinių apysakų ir romanų 

kūrėjos Ievos Simonaitytės 125-osioms 

gimimo metinėms, Ievos Simonaitytės 

metams bei Klaipėdos krašto dienai 

paminėti. 

3.  3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Su knyga 

– į įdomybių visatą!“ 

Prozininko, redaktoriaus Vytauto 

Račicko 70-ies metų sukakčiai paminėti. 

4.  21 d.  

14.00 val. 

 

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems 

„Klaipėdos krašto istorijos Ievos Simonaitytės 

kūryboje“ 

Klaipėdos krašto rašytojos, 

autobiografinių apysakų ir romanų 

kūrėjos Ievos Simonaitytės 125-osioms 

gimimo metinėms, Ievos Simonaitytės 

metams bei Klaipėdos krašto dienai 

paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Žmogus“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  3-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Klaipėdos krašto puoselėtojos gyvenimo ir 

kūrybos pašvaistės“ 

Klaipėdos krašto rašytojos, 

autobiografinių apsakymų ir romanų 

kūrėjos Ievos Simonaitytės 125-osioms 

gimimo metinėms bei Ievos Simonaitytės 

metams paminėti. 

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

žodis knygelėj sužibęs...“ 

Prozininko, redaktoriaus Vytauto 

Račicko 70-ies metų sukakčiai paminėti. 

4.  10 d. 

15.00 val. 

Edukacinė-kraštotyrinė viktorina 5-8 kl. 

mokiniams „Mano graži ir gimta šalis  

L I E T U V A“  

Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto 

dienai paminėti.  

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-17 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Tu 

maža, bet tvirta – manoji Lietuva“ 

Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto 

dienai paminėti. 

2.  3-31 d. Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Žmogus“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

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

„Stebuklingos padūkėlių istorijos“ 

Prozininko, redaktoriaus Vytauto 

Račicko 70-ies metų sukakčiai paminėti. 

4.  6 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-kūrybinė popietė 1-6 kl. mokiniams 

„Kalėdinę eglutę išlydint...“ 

Trijų Karalių šventei. 

5.  18-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Ieva Simonaitytė: iškili figūra Klaipėdos 

krašto raštijos istorijoje“ 

 

Klaipėdos krašto rašytojos, 

autobiografinių apsakymų ir romanų 

kūrėjos Ievos Simonaitytės 125-osioms 

gimimo metinėms, Ievos Simonaitytės 

metams bei Klaipėdos krašto dienai 

paminėti. 

 

 



PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Didžios meilės kraštui ir žmonėms istorijos“ 

Klaipėdos krašto rašytojos, 

autobiografinių apysakų ir romanų 

kūrėjos Ievos Simonaitytės 125-osioms 

gimimo metinėms, Ievos Simonaitytės 

metams bei Klaipėdos krašto dienai 

paminėti. 

2.  3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Knygos, 

pripildytos gerumo“ 

Prozininko, redaktoriaus Vytauto 

Račicko 70-ies metų sukakčiai paminėti. 

3.  3-31 d. Įvairias klases lankančių jaunųjų bibliotekos 

skaitytojų dailės darbų paroda „Laiko ir tautos 

neužmiršti...“ 

Laisvės gynėjų dienai paminėti. 

4.  3-31 d. Kraštotyrinė fotografijų paroda iš buvusios 

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos archyvo „Bėgančio laiko sustabdytos 

akimirkos“ 

Krašto istorijos atminimo ženklų 

plėtojimui. 

5.  3-31 d. Nežinomų autorių dailės kūrinių reprodukcijų 

darbų paroda-mainai (paveikslas į naują knygą) 

„Iš bagažinių istorijų... Antras gyvenimas“ 

Šiaurės šalių menininkų darbų 

atskleidimui bei bibliotekos fondo 

papildymui naujais leidiniais. 

6.  20 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-edukacinė popietė įvairaus amžiaus 

vaikams „Nuo linksmų išdaigų iki rimtų 

pasikalbėjimų..“ 

Prozininko, redaktoriaus Vytauto 

Račicko 70-ies metų sukakčiai paminėti. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. 

 

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos 5-8 kl. mokinių piešinių paroda 

„Vidury žiemos spalvų vaivorykštės nušvinta“  

Jaunosios kartos kūrybiškumo skatinimui 

ir kūrybos sklaidai. 

2.  3-31 d.  Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Pasiliko amžiams su savo talentu Mažojoj 

Lietuvoj...“ 

Klaipėdos krašto rašytojos, 

autobiografinių apysakų ir romanų 

kūrėjos Ievos Simonaitytės 125-osioms 

gimimo metinėms, Ievos Simonaitytės 

metams bei Klaipėdos krašto dienai 

paminėti. 

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

– vaikų draugas Pūkuotukas“ 

Anglų rašytojo Alano Aleksanderio 

Milno 140-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

4.  13 d. 

8.00 val. 

Literatūrinis atminimo rytmetis suaugusiems „Aš 

prisimenu ryžtą beribį... “ 

Laisvės gynėjų dienai paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Unikalios ir talentingos Klaipėdos krašto 

pasakotojos gyvenimas bei kūryba“ 

Klaipėdos krašto rašytojos, 

autobiografinių apysakų ir romanų 

kūrėjos Ievos Simonaitytės  

125-osioms gimimo metinėms, 

Ievos Simonaitytės metams bei Klaipėdos 

krašto dienai paminėti. 

2.  3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Istorijos 

su rimta šypsena“ 

Prozininko, redaktoriaus Vytauto 

Račicko 70-ies metų sukakčiai. 

3.  3-31 d. Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Žmogus“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

4.  12 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams 

„Svečiuose – Zuika, Nippė ir kiti draugai...“ 

Prozininko, redaktoriaus Vytauto 

Račicko 70-ies metų sukakčiai paminėti. 



VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) personalinė fotografijos darbų 

paroda ,,Akimirkų paletė...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams ,,Į 

nuostabių herojų kupiną knygų pasaulį!“ 

Prozininko, redaktoriaus Vytauto 

Račicko 70-ies metų sukakčiai paminėti. 

3.  3-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 9-12 kl. 

mokiniams ir suaugusiems ,,Mažosios Lietuvos 

istorija ir kultūra Ievos Simonaitytės kūryboje“ 

Klaipėdos krašto rašytojos, 

autobiografinių apysakų ir romanų 

kūrėjos Ievos Simonaitytės 125-osioms 

gimimo metinėms, Ievos Simonaitytės 

metams bei Klaipėdos krašto dienai 

paminėti. 

4.  14 d. 

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams 

,,Su Mike, Juozapėliu ir.... šokoladu!“ 

Prozininko, redaktoriaus Vytauto 

Račicko 70-ies metų sukakčiai paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  3-31 d. Dacijonų bendruomenės narių molio dirbinių 

paroda „Balto molio slėpiniai“ 

Tautodailės tradicijų sklaidai. 

2.  3-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Klaipėdos kraštas Lietuvos istorijos 

panoramoje“ 

Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto 

dienai paminėti.  

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

Knygelė tampa geriausia drauge...“ 

Prozininko, redaktoriaus Vytauto 

Račicko 70-ies metų sukakčiai 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, nuotraukos 

viešinamos bibliotekos reprezentaciniais tikslais. 
 

http://www.pagegiusvb.lt/

