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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. 

„Juozas Erlickas – humoristas, 

prozininkas, poetas, publicistas, vaikų 

literatūros kūrėjas, Lietuvos nacionalinės 

premijos laureatas“ 
(knygų paroda, skirta Juozo Erlicko 70 gimimo 

metinėms) 

Kovo 1-31 d. d. 

 
„Moters pasaulis“  
(knygų paroda, skirta Tarptautinei moters dienai 

paminėti ) 

 
Kovo 1-31 d. d. Amerikiečių rašytojai, žurnalistei Sandrai 

BRAUN –75 metai 
(knygų paroda) 

 
Kovo 1-31 d. d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

diena 
(knygų ir spaudinių paroda) 

 
Kovo 1-31 d. d.  Pasaulinė Žemės diena 

(knygų ir spaudinių paroda) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Kovo 6-31 d. d. 
„XIX amžiaus romantikas“ 
(knygų paroda, skirta Amerikiečių rašytojo ir 

iliustruotojo Hovardo Pailo 170 gimimo metinėms) 

Kovo 10-31 d. d. „Jie kūrė valstybę“ 
(spaudinių paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai) 

Kovo 13 d. - Balandžio 3 d. „Laiminga vaikystės dovana“ 
(spaudinių paroda, skirta Rusų vaikų literatūros klasiko 

Sergejaus Michalkovo 110 gimimo metinėms) 

 
Kovo 20 d. - Balandžio 24 d. „Žemė – mūsų planeta“ 

(knygų paroda, skirta  pasaulinei Žemės dienai) 

 

Didžiųjų Sėlų 

biblioteka 

Kovo 13-31 d. d. 

„Humoristas, poetas, prozininkas,  

dramaturgas Juozas Erlickas“                                                     
(knygų paroda, skirta lietuvių rašytojo J. Erlicko  70-

osioms gimimo metinėms) 

 Kovo 8-22 d. d. 
„Istorija kuria žmonės“                                     
(knygų paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

dienai) 

Gerviškių biblioteka Kovo 6-15 d. d. 
„Kelias už Nepriklausomybę ” 
(spaudinių paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai) 

Pabarės biblioteka Kovo 1-30 d. d. 
,,Branginkime laisvę kartu“ 
(Literatūros ir spaudinių paroda, skirta Kovo 11 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga) 

Poškonių biblioteka Kovo 7-31 d. d. 
,,Laisvės keliu“ 
(Literatūros paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai)  

 Kovo 10-31 d. d. 
„Kur glūdi mūsų šaknys” 
(Literatūros ir spaudinių paroda, skirta knygnešių 

dienai) 

 

 

Rūdninkų biblioteka 

 

Kovo 1-30 d. d.  
„Sandra Brown - gyva amerikiečių 

literatūros legenda“ 
(spaudinių paroda, skirta Sandrai Braun – 75 gimimo 

metinėms) 



 
 

Kovo 1-15 d. d.  

„Lietuva, mūsų meilė – tau didžiulė“  
(spaudinių paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai) 

 
 

Kovo 15-30 d. d 
„Knygą tau nešu, pirmą žodį, pirmą 

raidę...“  
(spaudinių paroda, skirta Knygnešio dienai) 

Skynimų biblioteka Kovo 6-13 d .d. 
„Laisvės pavasaris“  
(spaudiniu paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo Dienai) 

 

Zavišonių biblioteka 
Kovo 1–10 d. d. 

„Ko nežinome apie Juozą Erlicką“ 
(Knygų paroda, skirta rašytojo 70 gimimo metinėms) 

 Kovo 13- 24 d. d. 
„Sandra Brown – detektyvinio romano 

meistrė“ 
(knygų paroda, skirta rašytojos 75 gimimo metinėms) 

 Kovo 24- 31 d. d. 
„Mariaus Ivaškevičiaus kūryba“ 
(knygų paroda, skirta dramaturgo 50 gimimo 

metinėms) 

 


