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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. 
„Dieviname elegantiškumą ir grožį“ 
(knygų paroda, skirta Tarptautinei moters dienai 

paminėti) 

Kovo 1-31 d.d. 

„Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana – 

lietuvių rašytoja, vertėja, pedagogė“ (145-

osios gimimo metinės)  
(knygų paroda, skirta 145 gimimo metinėms) 

Kovo 1-31 d.d. 

„Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

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

paminėti) 

Kovo 1-31 d.d. 
„Pasaulinė poezijos diena“ 
(knygų paroda) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Kovo 11–31 d.d. „Tik Tau, Lietuva, gražiausi žodžiai.....“ 
(knygų paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai) 

Kovo 29 d. – Balandžio 29 d 
„Vienas žymiausių prancūzų humoristinės 

literatūros kūrėjas“ 
(spaudinių paroda, skirta prancūzų rašytojui Marcelo 

Ayme 120 gimimo metinėms) 

Kovo 31 d. – Balandžio 29 d. „Kelionė į nuostabų pasakų pasaulį“ 
(spaudinių paroda, skirta rusų rašytojui Kornejui 

Čiukovskiui 140 gimimo metinės) 

Dieveniškių 

biblioteka 
Kovo 10–30 d.d. 

„Apie laiką ir žmonės“ 
(knygų paroda) 

Gerviškių biblioteka Kovo 8 -15 d.d. 
„Kelias už Nepriklausomybę“ 
(spaudos ir dokumentų paroda, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti)             

Jurgelionių 

biblioteka 
Kovo 7–31 d.d. 

„Kovo – 11 oji Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo diena“ 
(spaudinių paroda) 

Poškonių biblioteka 

Kovo 7–31 d.d.  
„Po laisvės skraistė“  
(literatūros paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti) 

Kovo 10 d. – balandžio 4 d. 
„Pramintais knygnešių takais”                                     
(literatūros ir spaudinių paroda skirta knygnešių 

dienai) 

Rūdninkų biblioteka 

Kovas 1–30 d.d. 

„Pasauli šventas, kokia sunki, kokia paini 

žmogaus kelionė…“ 

(spaudinių paroda,  skirtas rašytojo Algimanto Zurbos 

80-osioms gimimo metinėms) 

Kovas 1–14 d.d. 

 „Kovo 11-oji Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo diena“ 
(spaudinių ir piešinių paroda, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai) 

Kovas 15–30 d.d. 
„Lietuviško žodžio kelias“ 
(spaudinių paroda,  skirtas Knygnešio dienai) 

Skynimų biblioteka Kovo 1-13 d.d. 
,,Mes stiprūs, Lietuva“ 
(spaudinių paroda) 

Tabariškių Kovo 1-30 d.d. „Knygos apie Lietuvą“ 



biblioteka (knygų paroda, skirta gimtosios kalbos dienai) 

Turgelių biblioteka 

Kovo 9 d.- 11 d. 
,,Būk per amžius laisva“  
(spaudinių paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienos minėjimui) 

Kovo 8 d.  
„Tarptautinė moterų solidarumo diena“ 
(knygų paroda) 

Kovo 21 d.- 25 d. 
„Pasaulinė poezijos diena“ 
(spaudinių paroda) 

Zavišonių biblioteka Kovo 7– 13 d.d. 

„Šatrijos Ragana – dvasinės literatūros 

rašytoja“ 
(knygų paroda, skirta Šatrijos Raganai145 gimimo 

metinėms) 

 


