
 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų  

renginiai bei parodos 2023 m. sausio mėn. 
 

 

VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

(Jaunimo g. 3, Pagėgiai) 

Skyrius 
Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

Biblioteka 2-31 d. Dailės pedagogių Vidos Karbauskienės 

ir Jurgitos Navickienės vadovaujamos 

Tauragės Suaugusiųjų dailės studijos 

„MMM“ (moterys mokosi meno, meno 

mokyklos moterys) tapybos darbų paroda 

„Interpretacijos“ 

Tauragės Suaugusiųjų dailės studijos 

„MMM“ 12-os metų veiklos sukakčiai 

paminėti. 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

2-11 d. Šilutės meno mokyklos Kintų filialo 

mokinių kūrybinių darbų paroda „Jūros 

dugnas“ 

Jaunosios kartos kūrybiškumo 

skatinimui. 

2-15 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. 

2-31 d.  Lietuvos fotomenininkų ir Lietuvos 

žurnalistų sąjungų nario, Tarptautinės 

meninės fotografijos federacijos 

fotografo menininko, meno kūrėjo 

Alberto Švenčionio (Kaunas) 

fotografijos darbų paroda „Sugrįţti 

spinduliu begalinės šviesos“ 

Mažosios Lietuvos dramaturgo, 

rašytojo, publicisto, filosofo, 

chorvedžio, švietėjo, kultūros veikėjo 

Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 

šviesaus atminimo pagerbimui. 

 

2-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 

suaugusiems „Klaipėdos krašto istorijos 

duris pravėrus...“ 

Klaipėdos krašto prijungimo prie 

Lietuvos ir 1923 metų sukilimo  

100-mečiui, Klaipėdos krašto metams, 

Klaipėdos krašto dienai ir Laisvės 

gynėjų dienai paminėti. 

2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems 

„Ţmogaus gyvenimas, gamta ir kultūra 

susipina kūrybos puslapiuose“ 

Poeto, prozininko, dramaturgo, 

literatūros kritiko, vertėjo, istoriko ir 

teoretiko Vinco Mykolaičio-Putino  

130-osioms gimimo metinėms paminėti. 

2-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Juokų maišely ţėri ţodeliai...“ 

Poeto, rašytojo, vertėjo Martyno 

Vainilaičio 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

18 d. 

(valanda 

tikslinama. 

Sekite 

informaciją) 

 

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės 

viešosios bibliotekos įgyvendinamo 

projekto „Inovatyvūs Lietuvos 

bibliotekų skaitymo skatinimo 

sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių 

santykių kūrimui su aplinka“ žaidimo 

pristatymo renginys 

Skaitymo skatinimui. 

26 d. 

11.00 val. 

Edukacija įvairaus amžiaus vaikams 

„Smėlio ir šviesos terapija“ 

Tarptautinei edukacijos dienai paminėti. 

 

 

 

 



RENGINIAI BEI PARODOS  

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALUOSE: 

KENTRIŲ FILIALE 

Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Kraštotyrinė fotografijų paroda iš buvusios 

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės 

mokyklos archyvo „Sugrįţimai į laiko 

sustabdytas akimirkas“  

Krašto istorijos atminimo ženklų 

plėtojimui ir Klaipėdos krašto metams 

paminėti. 

2.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kosto Kauko 

atminimo keliais“ 

Rašytojo, žurnalisto Kosto Kauko  

95-osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  2-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 5-8 kl. mokiniams 

„Laisvės keliais po Klaipėdos kraštą“ 

Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto 

metams paminėti. 

4.  6 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė popietė suaugusiems „Ţmogaus 

būties spalvos kūryboje veriasi“ 

Poeto, prozininko, dramaturgo, literatūros 

kritiko, vertėjo, istoriko ir teoretiko 

Vinco Mykolaičio-Putino 130-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

LUMPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Kraštietės, buvusios bibliotekininkės Nijolės 

Ţilinskienės (Vėlaičių k., Pagėgių sav.) siuvinėtų 

paveikslų paroda „Spalvingos raštų istorijos...“ 

Tautodailės tradicijų puoselėjimui ir 

sklaidai bei Klaipėdos krašto metams 

paminėti. 

2.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Vinco 

Mykolaičio-Putino kūryba – laike, erdvėje, 

ţmonėse“ 

Poeto, prozininko, dramaturgo, literatūros 

kritiko, vertėjo, istoriko ir teoretiko 

Vinco Mykolaičio-Putino 130-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

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

margos ir eiliuotos Martyno Vainilaičio 

knygelių istorijos...“ 

Poeto, rašytojo, vertėjo Martyno 

Vainilaičio 90-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

4.  11 d. 

15.00 val. 

Edukacinė-kraštotyrinė viktorina 5-8 kl. 

mokiniams „Iš Klaipėdos krašto istorijos 

lobyno“  

Laisvės gynėjų dienai, Klaipėdos krašto 

dienai ir Klaipėdos krašto metams 

paminėti. 

PIKTUPĖNŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Vinco 

Mykolaičio-Putino kūryba – atminties 

vingiuose“ 

Poeto, prozininko, dramaturgo, literatūros 

kritiko, vertėjo, istoriko ir teoretiko 

Vinco Mykolaičio-Putino 130-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

2.  2-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams 

„Spalvingoje eilėraščių pynėje“ 

Poeto, pedagogo Anzelmo Matučio  

(tikr. Matulevičius) 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

3.  2-31 d. Įvairaus amžiaus jaunųjų bibliotekos lankytojų 

piešinių paroda „Išlikę laiko atminty...“ 

Klaipėdos krašto dienai, Klaipėdos krašto 

metams ir Laisvės gynėjų dienai 

paminėti. 

4.  2-31 d. Įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojų meninė 

karpinių paroda bibliotekos langų erdvėse „Ir vėl 

rašo šaltis ant stiklo...“ 

Trijų Karalių šventei ir vaikų 

kūrybiškumui skatinti. 

5.  10 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-kūrybinė popietė įvairaus amžiaus 

vaikams „Ir ką padovanojo dvylika svetelių?..“ 

Poeto, pedagogo Anzelmo Matučio  

(tikr. Matulevičius) 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

STONIŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Irenos Bakutienės (Usėnų k., Šilutės raj. sav.) Mažosios Lietuvos gyventojų kūrybos 



 tapybos darbų paroda „Mano mintys spalvomis 

ištapytos“  

sklaidai. 

2.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Nelengva rasti 

savo pradţią...“       

Rašytojo, žurnalisto Kosto Kauko  

95-osioms gimimo metinėms paminėti. 

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

kaip pievų gėlės posmai“ 

Poeto, rašytojo, vertėjo Martyno 

Vainilaičio 90-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

4.  6 d.  

14.00 val. 

Literatūrinė-meninė popietė suaugusiems „Visą 

pasaulį apglėbti norėjau...“.  

Programoje – Irenos Bakutienės (Usėnų k., 

Šilutės raj. sav.) tapybos darbų parodos „Mano 

mintys spalvomis ištapytos“ pristatymas. 

Poeto, prozininko, dramaturgo, literatūros 

kritiko, vertėjo, istoriko ir teoretiko 

Vinco Mykolaičio-Putino 130-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

5.  14 d. 

14.00 val. 

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems 

„Lietuvos unikalus lopinėlis – Klaipėdos 

kraštas“ 

Klaipėdos krašto dienai, Laisvės gynėjų 

dienai ir Klaipėdos krašto metams 

paminėti. 

ŠILGALIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kūrėjo ţodis, 

nešantis ramybę...“ 

Poeto, prozininko, dramaturgo, literatūros 

kritiko, vertėjo, istoriko ir teoretiko 

Vinco Mykolaičio-Putino 130-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

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

uţburti eilėraščiai“ 

Poeto, pedagogo Anzelmo Matučio  

(tikr. Matulevičius) 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

3.  2-31 d. Tatjanos Petravičienės (Šilutė) kūrybos darbų 

paroda „Spalvose atgyja gyvenimas“ 

Mažosios Lietuvos gyventojų kūrybos 

sklaidai ir Klaipėdos krašto metams 

paminėti. 

4.  5 d. 

12.00 val. 

Skaitymo skatinimo vidudienis įvairaus amžiaus 

vaikams „Skaitymo pramogėlės“ 

Poeto, pedagogo Anzelmo Matučio  

(tikr. Matulevičius) 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

VILKYŠKIŲ FILIALE 
Eil. 

Nr. 

Data, 

valanda 
Renginys Renginio paskirtis 

1.  2-31 d. Fotomenininko Igno Inciaus (Pagėgiai) 

fotografijos darbų paroda „Pagėgiškiai... Saulius“ 

Kraštiečių kūrybos sklaidai. 

2.  2-31 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir 

suaugusiems „Kai ištikimybė – gyvenimo ir 

kūrybos credo“ 

Rašytojo, poeto, prozininko, dramaturgo, 

literatūros kritiko, vertėjo, istoriko ir 

teoretiko Vinco Mykolaičio-Putino  

130-osioms gimimo metinėms paminėti. 

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

vaikuti, dovanoju...“ 

Poeto, pedagogo Anzelmo Matučio  

(tikr. Matulevičius) 100-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

4.  10-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems 

„Istorijos keliais ir kryţkeliais...“ 

Laisvės gynėjų dienai, Klaipėdos krašto 

prijungimo prie Lietuvos ir 1923 metų 

sukilimo 100-mečiui bei Klaipėdos krašto 

metams paminėti. 

5.  17 d.  

11.00 val. 

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams 

„Su ţiogeliu ir jo ţaliuoju smuikeliu...“ 

Poeto, pedagogo Anzelmo Matučio  

(tikr. Matulevičius) 100-osioms gimimo 

metinėms 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/

