Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų
renginiai bei parodos 2022 m. birželio mėn.
VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
(Jaunimo g. 3, Pagėgiai)

Skyrius
Biblioteka

Data,
valanda
1-23 d.

16-30 d.
Skaitytojų 1 d.
aptarnavimo 8.30 val.
skyrius
1-17 d.
1-30 d.

1-30 d.

1-30 d.

1-30 d.

1-30 d.

15 d.
17.00 val.

23-30 d.

Renginys
Dailininkės, keramikės Irenos
Šliuželienės (Šiauliai) kūrybos darbų
paroda „Daina rankoms“
Fotomenininko Artūro Valiaugos
(Vilnius) fotografijos darbų paroda
„Ilgesio žemė“
Žaidybinis-edukacinis-kūrybinis rytmetis
įvairaus amžiaus vaikams „Kai vaikų
juokas aidi...“
Jungtinė Lietuvos fotografų fotografijos
darbų paroda „be pavadini[MO]“
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.
Literatūrinė paroda suaugusiems
„Kūryba – langelis į žmogaus vidų“
Literatūrinė-kraštotyrinė paroda
suaugusiems „Tikėjimo, vilties, lemties
keliais...“
Pagėgių savivaldybės meno ir sporto
mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda
„Spalvotas pavasaris“
Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams
„Tie pilni šypsenų vaikų veidai...“
Poeto, eseisto, novelisto, vertėjo,
prozininko, žurnalisto, bibliotekininko
Laimono Inio (Kaunas) naujausios
knygos „Aštuoni Kuršmarių vėjai“
(2022 m.) sutiktuvės, dalyvaujant
autoriui.
Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai)
fotografijos darbų paroda „Pagėgiškiai.
Saulius“

Renginio paskirtis
Vaizduojamojo meno sklaidai.
Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros
įamžinimui bei sklaidai.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai
ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus
dienai paminėti.
Vaizduojamojo meno sklaidai.
Skaitymo skatinimui.

Rašytojo, dramaturgo, prozininko,
Kovo 11-osios Akto signataro Kazio
Sajos 90-ies metų sukakčiai paminėti.
Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos
ir genocido dienai paminėti.
Jaunosios kartos kūrybiškumo
skatinimui ir sklaidai.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai
ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus
dienai paminėti.
Mažosios Lietuvos kultūrinio savitumo
išsaugojimui, sklaidai ir skaitymo
skatinimui.

Pagėgių krašto pažinimo skatinimui.

RENGINIAI BEI PARODOS
PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE:
KENTRIŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

1.

1-30 d.

Įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojų piešinių
paroda „Vaiko rankose – pasaulis didelis...“

2.

1-30 d.

3.

1-30 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Tautiečių
likimai istorijos vingiuose...“
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Visos
paslaptys knygų puslapiuose prabyla“

4.

2 d.
14.00 val.

Edukaciniai užsiėmimai 1-6 kl. mokiniams
„Laisvė žaisti, kurti ir... svajoti!“

Renginio paskirtis

Tarptautinei vaikų gynimo dienai
ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus
dienai paminėti.
Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos
ir genocido dienai paminėti.
Rašytojo, dramaturgo, prozininko,
Kovo 11-osios Akto signataro Kazio
Sajos 90-ies metų sukakčiai paminėti.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai
ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus
dienai paminėti.

NATKIŠKIŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

Renginys

1.

1 d.
14.00 val.

Literatūrinė-muzikinė popietė įvairaus amžiaus
vaikams „Žydinti ir marga – vaikystės vasara“

2.

1-30 d.

3.

1-30 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Skaudžias
istorijas prisimenant...“
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Sapnai,
laiškai ir netikėti radiniai“

4.

1-30 d.

Kraštietės Elvyros Šulcienės (Natkiškių k.,
Pagėgių sav.) nėrinių paroda „Raštų ir spalvų
šokis“

Renginio paskirtis

Tarptautinei vaikų gynimo dienai
ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus
dienai paminėti.
Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos
ir genocido dienai paminėti.
Rašytojo, dramaturgo, prozininko, Kovo
11-osios Akto signataro Kazio Sajos
90-ies metų sukakčiai paminėti.
Tautodailės tradicijų ir kraštiečių kūrybos
sklaidai.

PIKTUPĖNŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

1.

1-30 d.

2.

1-30 d.

3.

1-30 d.

4.

2 d.
14.00 val.

Renginys

Literatūrinė paroda suaugusiems „O gyvenimas,
kaip viržių šakelė kvapni...“
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Apie norų
išsipildymą ir dar kai ką...“
Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k.,
Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Žiedų,
žiedai – pavasario šaukliai...“
Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai įvairaus
amžiaus vaikams „Viską nugalintis gėris ir
rankų šiluma“

Renginio paskirtis

Poeto, vertėjo Aleksio Churgino
110-osioms gimimo metinėms paminėti.
Rašytojo, dramaturgo, prozininko,
Kovo 11-osios Akto signataro Kazio
Sajos 90-ies metų sukakčiai paminėti.
Mažosios Lietuvos kultūros pažinimo
skatinimui ir Tėvo dienai paminėti.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai,
Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai
bei Tėvo dienai paminėti.

STONIŠKIŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

1.

1-15 d.

2.

1-15 d.

Renginys

Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k.,
Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda
„Potvyniai Pagėgių krašte“
Literatūrinė paroda suaugusiems „Taip toli
tėvynė, Nemuno krantai...“

Renginio paskirtis

Kraštiečių kūrybos sklaidai.

Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos
ir genocido dienai paminėti.

3.

1-15 d.

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kai
knygose vaikystės juokas aidi...“

4.

14 d.
14.00 val.

Literatūrinė-kraštotyrinė-muzikinė popietė
suaugusiems „Kelią tremtinio praėjom,
nepalūžom...“
ŠILGALIŲ FILIALE

Eil.
Nr.

Data,
valanda

1.

14-30 d.

2.

14-30 d.

3.

14-30 d.

Eil.
Nr.

Data,
valanda

1.

1-17 d.

2.

1-17 d.

3.

1-17 d.

4.

8 d.
12.00 val.

Tarptautinei vaikų gynimo dienai
ir Tarptautinei agresijos prie vaikus
dienai paminėti.
Gedulo ir vilties dienai paminėti.

Renginys

Renginio paskirtis

Literatūrinė paroda suaugusiems „Poeto miražai,
sapnai, dialogai...“
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams
„Knygose – tikėjimas, meilė ir viltis“

Poeto, vertėjo Aleksio Churgino
110-osioms gimimo metinėms paminėti.
Prozininko, dramaturgo, Kovo 11-osios
Akto signataro Kazio Sajos 90-ies metų
sukakčiai paminėti.
Lietuvos jaunimo metams paminėti
ir jaunosios kartos kūrybiškumui skatinti.

Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės
mokyklos buvusių mokinių dailės darbų paroda
„Lietuva – spalvinga, brangi ir... sava!“
(mokytoja – Liucija Bungardienė)
VILKYŠKIŲ FILIALE
Renginys

Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k.,
Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda „Gamtos
grožio apsupty..“
Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Vaikystės
nuotykiai – šių dienų realybėje“
Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir
suaugusiems „Istorijos faktai – ateities
kartoms“
Literatūrinis-kūrybinis vidudienis 5-8 kl.
mokiniams „Jauniems ir išmaniems
skaitytojams“

Renginio paskirtis

Kraštiečių kūrybos sklaidai ir Pagėgių
krašto gamtos pažinimo skatinimui.
Rašytojo, dramaturgo, prozininko, Kovo
11-osios Akto signataro Kazio Sajos
90-ies metų sukakčiai ir Tarptautinei
vaikų gynimo dienai paminėti.
Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir
genocido dienai paminėti.
Rašytojo, dramaturgo, prozininko, Kovo
11-osios Akto signataro Kazio Sajos
90-ies metų sukakčiai ir Tarptautinei
vaikų gynimo dienai paminėti.

ŽUKŲ FILIALE
Eil.
Nr.

Data,
valanda

1.

1-17 d.

2.

1-17 d.

3.

1-17 d.

4.

10 d.
14.00 val.

Renginys

Literatūrinė paroda suaugusiems „Tavo rankose
mano gyvenimas supasi...“
Tautodailininko Stanislovo Meškausko
(Juknaičių k., Šilutės raj. sav.) drožinėtų
Užgavėnių kaukių paroda „Iš liepos medžio
gimę...“
Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Vaikystės
svaja – laiminga šeima“
Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems
„Paklausykime Ėvės...“

Renginio paskirtis

Tėvo dienai paminėti.
Mažosios Lietuvos kūrėjų darbų
populiarinimui, tautodailės tradicijų
ir vaizduojamojo meno sklaidai.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai
ir Tarptautinei agresijos prie vaikus
dienai paminėti.
Klaipėdos krašto rašytojos,
autobiografinių apysakų ir romanų
kūrėjos Ievos Simonaitytės metams
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.
* Birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka šeštadieniais nedirbs.
* Iki birželio mėnesio vidurio atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių
filialo darbuotoja.
* Birželio mėnesį atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filialo
darbuotoja.
* Nuo birželio mėnesio vidurio atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių,
Vilkyškių ir Žukų filialų darbuotojos.

