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Padalinio 

pavadinimas 
Data Parodos pavadinimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Gegužės 2-30 d.d. 

 
„Tavo vardas man gražiausias“ 
(knygų paroda, skirta dienai paminėti) 

Gegužės 2-30 d.d. 
„Europa – tai mes“ 

(knygų paroda, skirta Europos dienai) 

Gegužės 2-30 d.d. 
„Tarptautinė šeimos diena“ 
(knygų paroda) 

Gegužės 2-30 d.d. 

„Oskaras Milašius – lietuvių kilmės 

prancūzų rašytojas, poetas, filosofas, 

diplomatas“ 
(knygų ir spaudinių paroda, skirta Oskaro Milašiaus 

145-osios gimimo metinėms paminėti) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Gegužes 2-23 d.d. 
„Genialus talentas ir gyvenimiška patirtis“ 
(spaudinių paroda, skirta rašytojui Alanui Maršalui 

120 gimimo metinės) 

Gegužes 16-25 d.d. 
„Toks nuostabus pasakų pasaulis“ 
(knygų paroda, skirta rašytojui Jonui Avyžiui 100 

gimimo metinės) 

Gegužes 23 d. – Liepos 25 d. 
„Garsi poetė, nuostabi pasakų rašytoja“ 
(spaudinių paroda, skirta rašytojui Marijai 

Konopnickai 180 gimimo metinės) 

Gegužes 25 d.- Birželio 27 d.  
„Pasaulis, kur telpa pasakos“ 
(spaudinių paroda, skirta rašytojui Vytautui V. 

Landsbergiui 60 gimimo metinės) 

Čiužiakampio 

biblioteka 
Gegužės 1-30 d.d. 

 „Maria Konopnicka -180 metu“   
(literatūrine paroda skirta lenkų poetės, novelistės, 

literatūros kritikės, Marijos Konopnickios 180 gimimo 

metinėms) 

Dieveniškių 

biblioteka 
Gegužės 2–28 d.d. 

„Perskaityta knyga keičia žmogaus 

gyvenimą“ 
(knygų paroda) 

Eišiškių Vaikų 

biblioteka 
Gegužė mėn. 

„Eilėraščiai vaikams“ 
(knygų ir spaudinių paroda) 

Gerviškių biblioteka Gegužio 13-31 d.d. 
„Mano šeima“ 
(piešinių paroda, skirta Tarptautinei šeimos dienai 

paminėti)  

Jurgelionių 

biblioteka 
Gegužės 2–31 d.d. „Marijai Konopnickai - 180 metinės“ 

(spaudinių paroda) 

Milkūnų biblioteka Gegužės mėn. 
,,Brangiausia man esi“ 
(piešinių paroda, skirta Motinos dienai) 

Poškonių biblioteka Gegužės 5–31 d.d.  
,,Tautos kalboje – istorija, siela, dvasia“ 
(literatūros ir spaudinių paroda, skirta Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai) 

Rūdninkų biblioteka 

Gegužės 2–30 d.d. 
„Marija Stanislava Konopnicka“ 
(spaudinių paroda,  skirta M. Stanislavai Konopnickai 

– lenkų rašytojai - 180 gimimo metinė) 

Gegužės 2–30 d.d. 

„Pasiaukojimas ateities kartoms žmogui 

suteikia stiprybės ir džiaugsmo“ 
(spaudinių paroda, skirta Jonui Avyžiui - 100 gimimo 

metinei) 

Skynimų biblioteka Gegužės 1-20 d.d. 
,,Darbas žmogų puošia“ 
(piešinių paroda, skirta Tarptautinei darbo dienai) 

Tribonių biblioteka Gegužė  23–30 d.d. 
Oskaras Milašius (1877-05-28) 
(dokumentų paroda, skirta rašytojui, poetui, filosofui, 



diplomatui Oskarui Milašiui 145-osioms gimimo 

metinėms) 

Turgelių biblioteka Gegužės 1–8 d.d. 
„Brangiausias žmogus“ 
(vaikų piešinių paroda skirta Motinos dienai) 

Zavišonių biblioteka Gegužės 23–29 d.d. 

„Marija Konopnicka –ryškiausia realizmo 

laikotarpio poetė“ 
(spaudinių paroda, skirta poetės 180 gimimo 

metinėms) 

 


