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Padalinio 

pavadinimas 
Data Parodos pavadinimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Birželio 1-30 d.d. 

„Česlovas Milošas – Nobelio literatūros 

premijos laureatas“  
(knygų paroda, skirta lenkų ir lietuvių rašytojo, poeto, 

literatūros mokslininko 110–osioms gimimo 

metinėms) 

Birželio 1-30 d.d. 

„Juozas Aputis – prozininkas, novelistas, 

publicistas, vertėjas“ 
(knygų ir spaudinių paroda, skirta Juozo Apučio 85-

osioms gimimo metinėms) 

Birželio 1-30 d.d. 

„Teodoro Hermano Alberto Dreizario 

laikotarpis“ 
(knygų paroda, skirta JAV rašytojo natūralisto –

Teodoro Hermano Alberto Dreizario 150-osioms 

gimimo metinėms) 

Birželio 1-30 d.d. „Pasveikink mylimą tėtį su tėčio diena!“ 
(knygų paroda) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Birželio 1-9 d.d. 
„Vaikystė – nuostabus stebuklas“ 
(spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai) 

Birželio 15 d. – Liepos 16 d. 
„Neblėstanti kūrybos magija“ 
(spaudinių paroda, skirta rusų vaikų rašytojui 

Aleksandrui Volkovui 130 gimimo metinėms) 

Akmenynės 

biblioteka 
- - 

Baltosios Vokės 

biblioteka 
- - 

Butrimonių 

biblioteka 
- - 

Čiužiakampio 

biblioteka 
Birželio mėn. 

„Česlovo Milošo 110-sios gimimo metinės“ 
(dokumentų paroda, skirta Česlovo Milošo 110-sios 

gimimo metinės) 

Dainavos biblioteka 

Birželio 1–10 d.d.                                                          
„Kur skrajoja sapnai“ 
(knygų ir spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai)       

Birželio mėn. 

„Milošo keliai: nuo ištakų iki pasaulinės 

šlovės“ 
(knygų ir spaudinių paroda, skirta Česlovo Milošo 

110-osioms gimimo metinėms) 

Didžiųjų Sėlų 

biblioteka 
Birželio  1–30 d.d. 

„Gyvenimas tai kelionė namo“ 
(spaudinių paroda, skirta lietuvių rašytojui Juozui 

Apučiui  85-osioms gimimo metinėms) 

Dieveniškių 

biblioteka 
Birželio 3–30 d.d. 

„Mano geriausios draugės - knygos“ 
(knygų paroda) 

Eišiškių biblioteka - - 

Eišiškių Vaikų 

biblioteka 

 

Birželio mėn. 

 

„Česlovas Milošas ir Lietuva“  
(knygų ir spaudinių paroda, skirta Česlavo Milošo 

110-sios gimimo metinėms) 

Birželio mėn. 

„Vizija – tai mano turtas, svajonė – tai 

mano dabartis, praeitis ir ateitis“ 
(knygų ir spaudinių paroda, skirta Vytauto Mačernio 

100-osios gimimo metinėms) 



Gerviškių biblioteka 

Birželio 1–10 d.d. 
„Vaikystės šypsena” 
(Piešinių paroda) 

Birželio 10–20 d.d. 
„Česlovui Milošui – 110“ 
(Literatūrinė paroda, skirta Česlovo Milošui 110 

gimimo metinės)                 

Jančiūnų biblioteka - - 

Jašiūnų biblioteka - - 

Jurgelionių 

biblioteka 
Birželio 1–30 d.d. 

„Česlovas Milošas – poetas iš poezijos ir 

mitų žemės“ 
(spaudinių paroda, Česlovo Milošo 110-osioms 

gimimo metinėms) 

Kalesninkų 

biblioteka 
- - 

Milkūnų biblioteka Birželio mėn. 
„Česlovas Milošas - 110 metų nuo gimimo“ 
(literatūros paroda, skirta Česlovo Milošo 110-osioms 

gimimo metinėms) 

Pabarės biblioteka - - 

Poškonių biblioteka Birželio 26 d. – Liepa 16 d. 
,,Laiko upė” 
(literatūros paroda, skirta Česlavui Milošui – 110 

gimimo metinėms) 

Purvėnų biblioteka - - 

Rūdninkų biblioteka 

Birželis 1–29 d.d. „Kas normalia tvarka laiko, kad stiprieji 

triumfuoja, silpni žūsta, o gyvenimas 

mirtimi baigiasi, tas sutinka su velnio 

valdymu“  
(spaudinių paroda, skirta lenkų rašytojo Česlovo 

Milošo 110 gimimo metinėms) 

Birželio 1–29 d.d. „Toks jau Dievo žaismas, kad vieną 

užkelia aukštai, o antrą nutrenkia žema“  
(spaudinių paroda, skirta lenkų rašytojai Elizos 

Ožeškovos 180 gimimo metinėms) 

Skynimų biblioteka Birželio 8-18 d.d.         
„Mano vaikystės ruduo“ 
(literatūrinė paroda, skirta Juozui Apučiui 85 – osioms 

gimimo metinėms) 

Šalčininkėlių 

biblioteka 

Birželio 1-10 d.d. 

Tarptautinė vaikų gynimo diena „Mano 

svajonė“ 
(rankdarbių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti) 

Birželio 10-18 d.d. „Vasaros atostogos“ 
(piešinių paroda) 

Birželio 22-30 d.d. 
„Česlovas Milošas – lenkų rašytojas, 

poetas, literatūros mokslininkas“ 
(knygų paroda) 

Tabariškių 

biblioteka 
Gegužė mėn. 

„Henrikas Senkevičius – 175-osios gimimo 

metinės“ 
(literatūros paroda) 

Tetėnų biblioteka Birželio 1-15 d.d. 
„Tarptautinė vaikų gynimo diena“ 
(knygų ir spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai) 

Tribonių biblioteka - - 

Turgelių biblioteka - - 

Zavišonių biblioteka - - 

 


