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Padalinio 

pavadinimas 
Data Parodos pavadinimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Balandžio 1-30 d.d. 
„Pasaulinė sveikatos diena“ 
(knygų paroda) 

Balandžio 1-30 d.d. 
„Pasaulinė Žemės diena“ 
(knygų paroda) 

Balandžio 1-30 d.d. 
„Nacionalinė bibliotekų savaitė“ 
(knygų paroda) 

Balandžio 1-30 d.d. 
„Velykos – gražiausia pavasario šventė“ 
(literatūrinė paroda) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Balandžio 2-30 d.d. 
„Lietuvių grafinė, knygų iliustratorė“  
(knygų paroda, skirta dailininkei Marijai 

Ladigaitei-Vildžiūnienei 90 gimimo metinėms)  

Balandžio 2-30 d.d. 
„Jos tokios spalvotos ir gražios“ 
(knygų paroda, skirta Tarptautiniei vaikų knygos 

dienai) 

Balandžio 12 d.-Gegužės 3d. 
„Iš gyvenimo į knygą“ 
(spaudinių paroda, skirta Vytauto Sirijos Giros 110 

gimimo metinėms) 

Balandžio 26-30 d.d. 
„Čia geras knygas surasti lengva“ 
(knygų paroda, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 

savaitei) 

Akmenynės 

biblioteka 
- - 

Baltosios Vokės 

biblioteka 
- - 

Butrimonių 

biblioteka 
- - 

Čiužiakampio 

biblioteka 
- - 

Dainavos biblioteka 

Balandžio 1–9 d.d. 
„Knyga patarėja, artimas draugas“ 
(naujai gautu vaikišku knygų  paroda, skirta 

Tarptautinei vaikų knygos dienai)  

Balandžio 23–29 d.d.                                                                                                                                

„Nepaprasti faktai apie pasaulio 

bibliotekas“ 
(spaudiniu paroda, skirta Nacionalinei Lietuvos 

bibliotekų savaitei) 

Didžiųjų Sėlų 

biblioteka 

Balandžio 1-15 d.d. 
„Animaciniai herojai žvelgia iš knygų“   
(spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų knygos 

dienai) 

Balandžio 20-30 d.d. 
„Knygose visas pasaulis“  
(informacinių spaudinių paroda, skirta Nacionalinei 

Lietuvos bibliotekų savaitei) 

Dieveniškių 

biblioteka 
Balandžio 1–20 d.d. 

„Mano gražiausias margutis“ 
(piešinių paroda) 

Eišiškių biblioteka - - 

Eišiškių Vaikų 

biblioteka 

 

Balandžio mėn. 

 

„Aš myliu savo kraštą“ 
(knygų ir spaudinių paroda, skirta Pasaulinės aplinkos 

apsaugos dienai paminėti) 

Gerviškių biblioteka Balandžio 1–20 d.d. 
„Vėlykų kompozicija“ 
(Velykinių kompozicijų paroda, skirta Šv. Velykoms) 

Jančiūnų biblioteka - - 



Jašiūnų biblioteka - - 

Jurgelionių 

biblioteka 

Balandžio 1–30 d.d. 
„Hanso Kristiano Anderseno pasakų 

pasaulis“ 
(spaudinių paroda)                       

Balandžio 1–30 d.d. „Sveiki sulaukę šventų Velykų“ 
(atvirukų paroda) 

Kalesninkų 

biblioteka 
Balandžio 2 d.  

„Verbų sekmadienis“ 
(piešinių paroda) 

Milkūnų biblioteka - - 

Pabarės biblioteka - - 

Poškonių biblioteka 

Balandžio 1–30 d.d. 
,,Atgijusi žodžių šviesa“| 
(literatūros paroda, skirta Marcelijui Martinaičiui 85 

gimimo metinėms) 

 Balandžio 2-23 d.d.                                                                                        
„Velykų šviesa“                                   
(literatūros ir piešinių paroda) 

Balandžio 19 d. – Gegužės 14 d. 
„Biblioteka knygų ir mano namai“        
(literatūros ir spaudinių paroda, skirta Nacionalinei 

Lietuvos bibliotekų savaitei) 

Purvėnų biblioteka - - 

Rūdninkų biblioteka 
Balandžio 1-29 d.d. 

„Myliu aš kaimo...“ 
(J. Janonis – lietuvių poetas, revoliucionierius - 125 

gimimo metinė - spaudinių paroda) 

Balandžio 1–29 d.d. 
„Iš bibliotekos gyvenimo“ (spaudinių paroda, 

skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei) 

Skynimų biblioteka Balandžio 2-30d.         
„Tarptautinė vaikų knygos diena“ 
(vaikiškų knygų paroda) 

Šalčininkėlių 

biblioteka 
Balandžio 1–9 d.d. 

„H.Ch. Anderseno pasakos“ 
(knygų paroda) 

Tabariškių 

biblioteka 
Balandis mėn. 

„Velykų šventė“ 
 (kompozicijų paroda) 

Tetėnų biblioteka - - 

Tribonių biblioteka - - 

Turgelių biblioteka - - 

Zavišonių biblioteka - - 

 


