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Padalinio 

pavadinimas 
Data Parodos pavadinimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Kovo 1-31 d.d. 
„Tarptautinė rašytojų diena“ 
(knygų paroda) 

Kovo 1-31 d.d. 
„Tarptautinė moters diena“ 
(knygų paroda) 

Kovo 1-31 d.d. 
„Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

diena“ 
(knygų paroda) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Kovo 10-31 d.d. 
„Tautos istoriją prisiminus…“ 
(Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, 

spaudinių paroda) 

Kovo 10 d. - Balandžio 6 d. 
„Paveikslėlių knygų kūrėjas“ 
(Vokiečių dailininko, rašytojo Janosch 90-osios 

gimimo metinės, spaudinių paroda) 

Akmenynės 

biblioteka 
- - 

Baltosios Vokės 

biblioteka 
- - 

Butrimonių 

biblioteka 
- - 

Čiužiakampio 

biblioteka 
Kovo m.  

„Aš laisvas lietuvis“ 
(istorinių spaudinių paroda, skirta Kovo 11-osios  

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti) 

Dainavos biblioteka Kovo 1–11 d.d. 
„Mylėk, puoselėk ir turtink gimtąją kalbą“ 
(literatūros ir spaudiniu paroda skirta Lietuvių kalbos 

dienai) 

Didžiųjų Sėlų 

biblioteka 

Kovo 2-30 d.d. 
„Istorinė Kovo 11-oji“   
(spaudinių paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

dienai) 

Kovo 15-30 d.d. 
„Apkabinkime Žemę“  
(spaudinių paroda, skirta Žemės dienai) 

Dieveniškių 

biblioteka 
Kovo 1–31 d.d. 

„Knyga mane augina“ 
(knygų paroda) 

Eišiškių biblioteka Kovo 1–30 d.d. 
„Šią žemę man likimas dovanojo“ 
(literatūros ir spaudinių paroda, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui) 

Eišiškių Vaikų 

biblioteka 

Kovo mėn. 

„Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

diena!“ 
(knygų ir spaudinių paroda, skirta Kovo 11-ajai – 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti) 

Kovo mėn. 
„Jų gyvenimas nušviestas knygos šviesa“ 
(knygų ir spaudinių paroda,  skirta Knygnešio dienai 

paminėti) 

Gerviškių biblioteka Kovo 8–12 d.d. 
„Kelias už Nepriklausomybę“ 
(spaudinių, istorinių dokumentų paroda, skirta 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti) 

Jančiūnų biblioteka - - 

Jašiūnų biblioteka - - 

Jurgelionių 

biblioteka 
- - 

Kalesninkų 

biblioteka 
- - 
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Milkūnų biblioteka Kovo mėn. 
,,Lietuva graži, didi, miela“ 
(literatūros paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti) 

Pabarės biblioteka - - 

Poškonių biblioteka 
Kovo 5–31 d.d.                                     

„Kelias į Nepriklausomą Lietuvą“ 
(literatūros ir spaudinių paroda, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai) 

Kovo 16 d. - Balandžio 16 d.                                                                                         
„Sveikas, pavasarėli!“                                   
(piešinių paroda, konkursas) 

Purvėnų biblioteka 
Kovo 2–31 d.d. „Istorinė Kovo 11-oji“  

(literatūros ir spaudinių paroda) 

Rūdninkų biblioteka 

Kovo 1-30 d.d. 

„Vergijos pančiai per daug dar įsigraužę į 

mūsų tautos kūną...“ 
(spaudinių paroda, skirta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

160-osioms gimimo metinėms) 

Kovo 9–30 d.d. 
„Lietuvos istorijos vingiuose“ 
(spaudinių paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai) 

Skynimų biblioteka 
Kovo 4-26 d.d.  

„Paslapties kaina“ 
(literatūrinė paroda, skirta Kęstučio Arlausko 85- 

osioms gimimo metinėms) 

Kovo 2d. 
„Iš širdies į širdį“ 
(virtuali piešinių paroda, skirta lietuvių kalbos dienai) 

Šalčininkėlių 

biblioteka 

Kovo 4-12 d.d. 
„Mano vardas – Lietuva“ 
(piešinių paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti) 

Kovo 12–19 d.d. 
„Kovo 16-oji Knygnešio diena“ 
(spaudinių ir knygų paroda) 

Tabariškių 

biblioteka 
Kovo mėn. 

„Aš myliu Lietuvą“ 
(piešinių paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti) 

Tetėnų biblioteka - - 

Tribonių biblioteka - - 

Turgelių biblioteka - - 

Zavišonių biblioteka - - 

 


