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Padalinio 

pavadinimas 
Data Parodos pavadinimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Lapkričio 1-30 d. d.  ,,Prasmingas laikas su knyga“ 
(knygų paroda) 

 

Lapkričio 1-30 d. d. 

 

„Jonas Mačiulis-Maironis – poetas, 

lietuvių literatūros klasikas, dramaturgas, 

kunigas“  
(knygų paroda ir spaudinių paroda, skirta 160-osios 

gimimo metinėms) 

Lapkričio 1-30 d. d. 

 

 

„Sėkmės istorijos“- sėkmingų ir žinomų 

žmonių istorijos 
(knygų paroda) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Lapkričio 14 – 29 d. d.  
,,Astridos Lindgren pasaulis“ 
(knygų paroda, skirta Švedų vaikų rašytojos 115 

gimimo metinėms) 

Lapkričio 29 – Gruodžio 31 d. d.  „Pasakos, gyvuojančios šimtmečiais“ 
(knygų paroda, skirta Vokiečių rašytojo V. Haufo 210 

gimimo metinėms) 

Didžiųjų Sėlų 

biblioteka 
Lapkričio 7- 30 d. d. 

,,Švedų rašytoja Astrida Lindgren“ 
(spaudinių paroda, skirta rašytojos A. Lindgren 115-

osioms gimimo metinėms) 

Dieveniškių 

biblioteka 
Lapkričio 3– 30 d. d. 

„Knyga geriausias draugas“ 
(knygų paroda) 

Gerviškių biblioteka Lapkričio 11 - 18 d. d. 
„Lenkijos Nepriklausomybės diena ” 
(dokumentu paroda, skirta Lenkijos Nepriklausomybės 

dienai paminėti) 

Pabarės biblioteka Lapkričio 3-30 d. d.  

,,Manau, kad žmonės būtų laimingesni 

gavę lėlių ir pasakų knygelių A. Lindgren“   
(literatūros ir spaudinių paroda, skirta A. Lindgren 

115-osioms metinėms paminėti) 

 

 

Purvėnų biblioteka 

Lapkričio 1- 26 d. d. 
„Maironio žodis – lyg versmė šaltinio“ 
(spaudinių paroda, skirta poeto, kunigo Maironio 160-

osioms gimimo metinėms)  

 Lapkričio 10- 25 d. d.  
„Astrida Lindgren – švedų vaikų rašytoja“ 
(literatūros paroda, skirta rašytojos 115-osioms 

gimimo metinėms) 

 

 

 

Rūdninkų biblioteka 

 

Lapkričio 3–29 d. d. 
„Vilhelmo Haufo rinkiniai vadinami 

pasakų almanachais“ 

(spaudinių paroda, skirta V. Haufo 220-osioms 

metinėms paminėti ) 

 

 

Lapkričio 3- 29 d .d  

„Manau, kad žmonės būtų laimingesni 

gavę lėlių ir pasakų knygelių“ 

(spaudinių paroda, skirta A. Lindgren – 115 gimimo 

metinėms) 



 

Šalčininkėlių 

biblioteka 

Lapkričio 7-15 d. d.  
,,Mažylis ir Karlsonas ir kiti“  
(knygų paroda, skirta A. Lindgren - 115 gimimo 

metinėms) 

 Lapkričio 21 -30 d. d 
„Antrinių žaliavų darbeliai“ 
(rankdarbių paroda, skirta atliekų tvarkymo savaitei) 

Zavišonių biblioteka Lapkričio 3 – 30 d. d. 
„Prisimenant Maironį...“ 
(spaudinių paroda, skirta rašytojo 160 gimimo 

metinėms) 

 


