
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai bei parodos 2022 m. liepos 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 

„Nesvarbu, kur gyveni, jei Lietuvą 

krūtinėje neši“ 

Valstybės (Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) dienai, 

Tautiškos giesmės dienai ir 

Pasaulio lietuvių vienybės dienai 

paminėti. 

1-31 d.  Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Pagėgiškiai... 

Saulius“ 

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 1-4 kl. mokiniams 

„Pavasario akvarelėse liejasi žodžiai...“ 

Poetės, vertėjos Juditos Vaičiūnaitės  

85-osioms gimimo metinėms paminėti. 

15-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Istoriniam Mažosios 

Lietuvos kely...“ 

Mažosios Lietuvos rašytojo, žurnalisto 

Hermano Jokūbo Jakužaičio  

120-osioms gimimo metinėms paminėti. 
 

RENGINIAI BEI PARODOS  

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-15 d. Įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojų piešinių 

paroda „Vaiko rankose – pasaulis didelis...“ 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienai, Tautiškos giesmės 

dienai ir Pasaulio lietuvių vienybės dienai 

paminėti. 



2.  1-15 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Tautiškoje 

giesmėje – didi ir tauri Lietuva“ 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienai, Tautiškos giesmės 

dienai ir Pasaulio lietuvių vienybės dienai 

paminėti. 

3.  1-15 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Spalvoti 

vasaros vėjai knygose supas...“ 

Poetės, vertėjos Juditos Vaičiūnaitės  

85-osioms gimimo metinėms paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 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.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Iš Aleksandro 

Diuma gyvenimo knygos...“ 

Prancūzų rašytojo Aleksandro Diuma 

(tėvo) 220-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

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

pasaulyje lietuvių draugystė“ 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienai, Tautiškos giesmės 

dienai ir Pasaulio lietuvių vienybės dienai 

paminėti. 

4.  29 d. 

13.00 val. 

Edukacinis-žaidybinis vidudienis ikimokyklinio 

amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams „It vasara 

šviesi draugystė mūs graži!“,  vyksiantis  

Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų 

seniūnijos kieme. 

Tarptautinei draugystės dienai paminėti 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  18-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Laiką 

įveikiantys nuotykių romanai“ 

Prancūzų rašytojo Aleksandro Diuma 

(tėvo) 220-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

2.  18-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Vasaros 

takais su Knyga“ 

Poetės, vertėjos Juditos Vaičiūnaitės  

85-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  18-31 d. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės 

mokyklos buvusių mokinių dailės darbų paroda 

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

(mokytoja – Liucija Bungardienė) 

Lietuvos jaunimo metams paminėti ir 

jaunosios kartos kūrybiškumui skatinti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  18-31 d. Kraštietės Irenos Dapkuvienės (Šilgalių k., 

Pagėgių sav.) fotografijos darbų paroda ,,Gamtos 

grožio apsupty...“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai ir Pagėgių 

krašto gamtos pažinimo skatinimui. 

2.  18-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams  ,,Spalvotų 

piešinių realijos“ 

Poetės, vertėjos Juditos Vaičiūnaitės   

85-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  18-31 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems ,,Tarp kūrybos ir gyvenimo 

padėtas lygybės ženklas“ 

Poetės Zinaidos Nagytės-Katiliškienės 

(slapyv. – Liūnė Sutema) 95-osioms 

gimimo metinėms, Valstybės (Lietuvos 

karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai 

ir Tautiškos giesmės dienai paminėti. 

4.  25 d.  

12.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis vidudienis 5-8 kl. 

mokiniams ,,Mėnulio gėlės paslaptį 

atskleidus...“ 

Poetės, vertėjos Juditos Vaičiūnaitės  

85-osioms gimimo metinėms, Valstybės 

(Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienai ir Tautiškos giesmės 

dienai paminėti. 

 



ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Lietuva – 

brangakmenis tautiečių širdyse“ 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienai, Tautiškos giesmės 

dienai ir Pasaulio lietuvių vienybės dienai 

paminėti. 

2.  1-31 d. 

 

Tautodailininko Stanislovo Meškausko 

(Juknaičių k., Šilutės raj. sav.) drožinėtų 

Užgavėnių kaukių paroda „Iš liepos medžio 

gimę...“ 

Mažosios Lietuvos kūrėjų darbų 

populiarinimui, tautodailės tradicijų  

ir vaizduojamojo meno sklaidai. 

3.  1-31 d. 

 

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Vasaros 

eilėraštukų akvarelės“ 

Poetės, vertėjos Juditos Vaičiūnaitės  

85-osioms gimimo metinėms paminėti. 

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

„Susipažinkime: aš – naujas Jūsų draugas“ 

Informacijos apie naujai gautas 

bibliotekos knygas sklaidai. 

5.  15 d. 

14.00 val. 

Edukacinė-kūrybinė-etnografinė popietė 

suaugusiems „Prakalbinta mozaika“ 

Lietuvos jaunimo 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 liepos mėnesio vidurio atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių ir 

Vilkyškių filialų darbuotojos. 

* Liepos mėnesį atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Natkiškių, Piktupėnų ir 

Stoniškių filialų darbuotojos. 

* Nuo liepos mėnesio vidurio atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Kentrių filialo 

darbuotoja. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.pagegiusvb.lt/

