
ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ 

2022 M. VASARIO MĖNESIO PARODOS 

 

Padalinio 

pavadinimas 
Data Parodos pavadinimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Vasario 1-28 d.d. 

„Bernardas Brazdžionis – lietuvių 

literatūros klasikas, poetas, dramaturgas, 

spaudos darbuotojas, muziejininkas, 

literatūros kritikas“ 
(knygų paroda, skirta paminėti 115 -osios gimimo 

metines) 

Vasario 1-28 d.d. 
„Charlesas Dickensas - garsus anglų 

rašytojas, romanistas ir eseistas“ 
(knygų paroda, skirta 210-osios gimimo metinėms)  

Vasario 1-28 d.d. 
„Sunkiu keliu į laisvę“ 
(knygų ir spaudinių paroda, skirta Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai) 

Vasario 1-28 d.d. 
„Švento Valentino diena“ 
(knygų paroda) 

Vasario 1-28 d.d. 
„Žodžių dėlionė“, skirta Tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai 
(knygų ir spaudinių paroda) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Vasario 7–25 d.d. „Senosios Anglijos perliukas“ 
(knygų paroda, skirta rašytojui Charlesui Dickensui 

210 gimimo metinės) 

Vasario 8 d. - Kovo 11 d. „Pagavęs saulės juoką“ 
(spaudinių paroda, skirta rašytojui Algimantui Zurbai 

80 gimimo metinės) 

Vasario 14-28 d.d. 
„Šalis ta - Lietuva vadinasi“ 
(knygų paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti) 

Vasario 17-28 d.d. „Fantastikos knygų kūrėjas“ 
(knygų paroda, skirta vokiečių rašytojui Peterui Freund 

70 gimimo metinės) 

Vasario 25 d. – Kovo 29 d. „Ryškiausias savo knygų kūrėjas“ 
(knygų paroda, skirta vokiečių rašytojui Karlui Majui 

180 gimimo metinės) 

Vasario 28 d. - Kovo 31 d. 
„Žymiausias XIX amžiaus prancūzų 

romantikas“ 
(spaudinių paroda, skirta rašytojui Viktorui Hugui 220 

gimimo metinės) 

Dieveniškių 

biblioteka 
Vasario 7–25 d.d. 

„Aš myliu savo kraštą“ 
(piešinių paroda) 

Gerviškių biblioteka Vasario 14 –21 d.d. 
„Mūsų vardas – Lietuva“    
(spaudos ir dokumentų paroda, skirta Lietuvos 

Valstybės Atkūrimo dienai paminėti)                   

Jurgelionių 

biblioteka 
Vasario 1–28 d.d. 

„Chalesui Dikensui – 210“ 
(spaudinių paroda) 

Poškonių biblioteka Vasario 15 d. – Kovo 10 d. 
„Gimtoji kalba - gyvastis tautos”                       

(literatūros paroda skirta Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai) 

Rūdninkų biblioteka Vasario 1–25 d.d. 

„Meilė – nelyginant medis: ji išauga pati, 

giliai suleidžia šaknis į mūsų būtybę ir 

neretai žaliuoja ir žydi net mūsų širdies 

griuvėsiuose“ 

(spaudinių paroda, skirta prancūzų rašytojui Viktorui 

Hugo – 220 gimimo metinėms) 



Vasario 7–25 d.d. 

Vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena 
(spaudinių paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai) 

Tabariškių 

biblioteka 
Vasario 10-28 d.d. 

„Vasario 16-oji Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena“ 
(literatūros paroda) 

 


