
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai bei parodos 2022 m. rugsėjo mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 1-30 d. Fotomenininko Arturo Valiaugos 

(Vilnius) fotografijos darbų paroda 

„Ilgesio žemė“ 

Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros 

įamžinimui bei sklaidai.  

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1-30 d. Fotomenininko Arturo Valiaugos 

(Vilnius) fotografijos darbų paroda  

„J. Bobrovskio Lietuva: abipus 

Nemuno, tarp Rytų ir Vakarų“ 

Vokiečių rašytojo, poeto Johaneso 

Bobrovskio 105-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Suktinis su Vytauto Bubnio proza“ 

Prozininko, dramaturgo, eseisto Vytauto 

Bubnio 90-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

1-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Hermano Zudermano 

gyvenimo vaizdų knyga“ 

Mažosios Lietuvos vokiečių kilmės 

rašytojo Hermano Zudermano  

165-osioms gimimo metinėms paminėti. 

1-30 d. Pagėgių savivaldybės meno ir sporto 

mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda 

„Spalvotas pavasaris“ 

Jaunosios kartos meninių gebėjimui 

skatinimui. 

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

„Su pirmuoju skambučiu!“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

6 d. 

10.00 val. 

Literatūrinis-edukacinis rytmetis įvairaus 

amžiaus vaikams „Pažinkime kartu 

knygučių paslaptis visas...“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

 

 

 

 

 

RENGINIAI BEI PARODOS  

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų 

piešinių paroda „Mano mokslų ir žinių kraitė...“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Visos  

istorijos – kūrybos eilėse“ 

Poeto, publicisto, vertėjo, literatūros 

tyrinėtojo, profesoriaus Tomo Venclovos 

85-erių metų sukakčiai paminėti. 

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

knyga – smagu ir labai įdomu!“ 

Poeto, prozininko Sigito Poškaus  

65-osioms gimimo metinėms paminėti. 

4.  2 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-edukacinė popietė 1-4 kl. mokiniams 

„Kupinas žinių pasaulis...“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Poezija 

atkartoja pasaulį“ 

Poeto, publicisto, vertėjo, literatūros 

tyrinėtojo, profesoriaus Tomo Venclovos 

85-erių metų sukakčiai paminėti. 



2.  1-30 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. 

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

„Paatostogavusios raidelės vėl mokyklon 

veda!“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

4.  2 d. 

15.00 val. 

Literatūrinė-edukacinė popietė 1-5 kl. mokiniams 

„Ir vėl rugsėjis mokyklėlėn kviečia!“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

NATKIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

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

„Mažosios Lietuvos sūnui Valteriui 

Gaigalaičiui atminti“ 

Rašytojo, bibliotekininko, pedagogo, 

agronomo Valterio Gaigalaičio 

125-osioms gimimo metinėms paminėti. 

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

tarsi skanėstai“ 

Poeto, prozininko Sigito Poškaus 

65-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  1-30 d. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės 

pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių 

paroda „Nuspalvinkim rudenį gražiausiom 

spalvom!“ 

Jaunosios kartos kūrybiškumo skatinimui 

bei vaizduotės lavinimui. 

 

4.  2 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-edukacinė popietė 1-4 kl. mokiniams 

„Knyga – įvairiausių mokslų raktas“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1 d.  

14.00 val. 

Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai įvairaus 

amžiaus vaikams „Sveiki, o, labas, štai ir 

mes..!!!“ 

Mokslo ir žinių dienai paminėti. 

 

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Po vasaros – 

sėja rugius“ 

Prozininko, dramaturgo, eseisto Vytauto 

Bubnio 90-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

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

veda, kur čirpia žiogai“ 

Poeto-satyriko Prano Raščiaus 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

4.  1-30 d. Kraštotyrinė fotografijų paroda iš buvusios 

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos archyvo „O laikas vis skuba, bet 

atmintis lieka...“  

Mokslo ir žinių dienai paminėti. 

 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. 

 

Tatjanos Petravičienės (Šilutė) piešinių paroda 

„Spalvose atgyja gyvenimas“ 
 

Vaizduojamojo meno sklaidai. 

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

sučiulbo, suulbo, suskambo...“ 

Poeto-satyriko Prano Raščiaus 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

3.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Laisvės 

siekimo gija“       

Prozininko, dramaturgo, eseisto Vytauto 

Bubnio 90-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

4.  14 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė edukacija 1-4 kl. mokiniams „Kai 

šypsosi vaikai – širdy taip gera!“  

Poeto, prozininko Sigito Poškaus  

65-osioms gimimo metinėms paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Tomo 

Venclovos kūrybos atsivėrimai“ 

Poeto, publicisto, vertėjo, literatūros 

tyrinėtojo, profesoriaus Tomo Venclovos 



85-erių metų sukakčiai paminėti. 

2.  1-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Žinios – 

laimingas bilietas į ateitį“ 

Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei 

raštingumo dienai paminėti. 

3.  1-30 d. Dailės pedagogės, kraštietės Dainos Biliūnaitės 

(Kaunas) dailės darbų paroda „Sveika, Gimtine!“ 

Vaizduojamojo meno ir kraštiečių 

kūrybos sklaidai. 

4.  17 d. 

12.00 val. 

Dailės pedagogės, kraštietės Dainos Biliūnaitės 

(Kaunas), vedama kūrybinė-edukacinė vilnos 

vėlimo popietė „Kūrybiškumo švelnus 

prisilietimas“ 

Tautodailės tradicijų sklaidai. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

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

fotografijos darbų paroda „Pagėgiškiai... Saulius“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

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

fantazijų ir pasakų pasaulyje“ 

Poeto, prozininko Sigito Poškaus  

65-osioms gimimo metinėms bei Mokslo 

ir žinių dienai paminėti. 

3.  1-30 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Poezija su prasmės ir grožio 

apraiškomis“ 

Poeto, publicisto, vertėjo, literatūros 

tyrinėtojo, profesoriaus Tomo Venclovos 

85-erių metų sukakčiai paminėti. 

4.  22 d.  

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams 

„Drauge su Priešpiečių skaitiniais...“ 

Poeto, prozininko Sigito Poškaus  

65-osioms gimimo metinėms ir 

Tarptautinei raštingumo dienai paminėti. 

ŽUKŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

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

„Padubysyje prabėgęs gyvenimas“ 

 

Rašytojo, bibliotekininko, pedagogo, 

agronomo Valterio Gaigalaičio  

125-osioms gimimo metinėms paminėti. 

2.  1-30 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.  1-30 d. 

 

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Su 

Vytautu Didžiuoju mes laisvę iškovojom“ 

Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos 

už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės 

apgynimą dienai paminėti. 

4.  2 d. 

15.00 val. 

Edukacinė popietė 5-8 kl. mokiniams „? apie 

ateitį? Moksle ir žiniose slypi atsakymai...“ 

Mokslo ir žinių dienai 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/

