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Padalinio 

pavadinimas 
Data Parodos pavadinimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

 

 

Vasario 1-28 d. d. 

 

„Sigitas Geda – poetas, dramaturgas, 

kritikas, vertėjas, Lietuvos nacionalinės 

kultūros ir meno premijos laureatas“ 

(knygų paroda, skirta 85-osios gimimo 

metinės) 

 

Vasario 1-28 d. d. 

 

„Švento Valentino diena“ 
(knygų paroda, skirta meilės dienai) 

 

Vasario 1-28 d. d. 

 

„Sunkiu keliu į laisvę“ 
(knygų paroda, skirta Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai) 

 
 

Vasario 1-28 d. d. 

„Mano kalba“ 
(knygų paroda, skirta Tarptautinei gimtosios 

kalbos dienai) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Vasario 2 – 28 d. d. 

„Nepaprasta asmenybė-nepaprastos jos 

knygos“ 
( knygų paroda, skirta Lenkų rašytojos Marijos 

Rodzevičuvnos 160 gimimo metinėms) 

Vasario 3 – 16 d. d. 
„Kai siela skamba“ 
(knygų paroda, skirta Poeto Sigito Gedo 80  

gimimo metinėms)  

Vasario 16 – 28 d. d. 
„Mūsų vardas – Lietuva“ 
(knygų paroda, skirta Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai) 

 
Vasario 16 – 28 d. d. 

„Tikrumas, paprastumas, natūralumas“ 
(spaudinių paroda, skirta Prozininkės Bitės 

Vilimaitės 80 gimimo metinėms) 

Čiužiakampio 

biblioteka 
Vasario 6 – 15 d. d. 

„Žiulis Vernas – 195“  
(literatūrinė paroda, skirta Prancūzų rašytojo 

Žiulio Verno 195-osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

 Vasario 15 - 28 d. d. 
„Laisvė – gyvenimas nepriklausomai“ 
(dokumentų paroda, skirta Vasario 16 d. 

paminėti) 

Dieveniškių 

biblioteka 
Vasario 3– 24 d. d. 

„Lietuva švenčia Vasario 16-ąją“ 

(knygų paroda) 

Gerviškių biblioteka Vasario 15 - 22 d. d. 
„Mūsų vardas - Lietuva“   
(dokumentų  paroda, skirta vasario 16 – 

Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienai)                   

Pabarės biblioteka Vasario1-17 d. d. 
,,Vasario 16 Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena“ 
(literatūros ir spaudinių paroda) 

 Vasario  20-28 d. d. 

„Darbas – tai mano gyvybinė funkcija. 

Kai nedirbu, nejuntu savyje jokios 

gyvybės,, 

(literatūros ir spaudinių paroda, skirta 

Žiulio Verno 195-osioms metinėms 

paminėti) 

Poškonių biblioteka Vasario  16 d.  – kovo 09 d. d. 
,, Kalba-valstybės puošmena“ 
(literatūros paroda, skirta Tarptautinei 



gimtosios kalbos dienai)  

Rūdninkų biblioteka 

Vasario 1 – 27 d. d.  „Darbas – tai mano gyvybinė 

funkcija...“  
(spaudinių paroda, skirta prancūzų rašytojui 

Žiulis Vernas (Jules Verne) – 195 gimimo 

metinėms) 

 

Vasario 1 – 27 d. d.  „Poezija – tarp dviejų žodžių ar periodų 

uždaryta dvasia, tai kas nepagaunama“   

(spaudinių paroda, skirta lietuvių rašytojui   

Sigitui Geda  – 80 gimimo metinėms) 

 

Vasario 8 – 22 d. d. „Laisvė – tai vertybė, kurią reikia 

saugoti, branginti kiekvieną dieną“  
(spaudinių paroda, skirta Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai) 

Skynimų biblioteka Vasario 13 – 24 d. d. 
„Mes – tai tu“  
(literatūrinė paroda, skirta Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dienai) 

Tabariškių 

biblioteka 
Vasario 9-28 d. d. 

„Vasario 16-oji Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena“ 
( literatūrinė paroda) 

Zavišonių biblioteka Vasario 1 – 15 d. d. 
„Nusilenksime Sigitui Gedai“ 
(Spaudinių paroda, skirta poeto 80 gimimo 

metinėms) 

 


