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Padalinio 

pavadinimas 
Data Parodos pavadinimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

 

Vasario 1-28 d.d. 

„Balys Sruoga – poetas, prozininkas, 

dramaturgas, teatrologas, literatūros ir 

tautosakos tyrinėtojas“ 
(knygų paroda) 

Vasario 1-28 d.d. 
„Švento Valentino diena“ 
(knygų paroda) 

Vasario 1-28 d.d. 
„Lietuvos valstybės atkūrimo diena“ 
(knygų paroda) 

Vasario 1-28 d.d. 
„Tarptautinė gimtosios kalbos diena“ 
(knygų paroda) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Vasario 12-23 d.d. „Ta dainelė – aš pati“ 
(spaudinių paroda) 

Vasario 12-26 d.d. „Nuostabus vertėjas Adomas Druktenis“ 
(knygų paroda) 

Vasario 19 d. -  Kovo 10 d.     „Amerikiečių rašytojas, dailininkas Jeff 

Kinney“ 
(knygų ir spaudinių paroda) 

Vasario 23.d. - Kovo 12 d. „Pavasario žibintai“ 
(knygų paroda) 

Vasario 26 d. - Kovo 26 d. „Tautos švietėjas“ 
(spaudinių paroda) 

Akmenynės 

biblioteka 
- - 

Baltosios Vokės 

biblioteka 

Vasario 1– 8 d.d.  

 
„Į mėlynus tolius...“ 
(spaudinių paroda) 

Vasario 8–15 d.d. „Istorinė valstybės vėliava“ 

(piešinių paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena) 

Butrimonių 

biblioteka 
- - 

Čiužiakampio 

biblioteka 
Vasario m.  

„Balys Sruoga 125-osios gimimo metines“ 
(spaudinių paroda) 

Dainavos biblioteka 

Vasario 15–19 d.d.               
„Vasario 16 –osios aidai“ 
(Literatūros ir spaudiniu) 

Vasario 1-5 d.d.                                                                                        
„Maištininkas, praėjęs pragarą“                 
(Literatūros ir spaudiniu  paroda skirta Balio Sruogos 

125 –osioms  gimimo metinėms paminėti) 

Didžiųjų Sėlų 

biblioteka 
- - 

Dieveniškių 

biblioteka 
Vasario 1-26 d.d. 

„Nupiešk gražiausia žodį – Lietuva“ 
(piešinių paroda) 

Eišiškių biblioteka Vasario 1–22 d.d. 
„Balys Sruoga – plataus, šakoto talento 

rašytojas“ 
(literatūros  paroda) 

Eišiškių Vaikų 

biblioteka 

 

Vasario mėn. 

 

„Tau, Lietuva, kad būtum tik laisva...“ 
(knygų ir spaudinių paroda, skirta vasario – 16- tąją 

paminėti) 

Vasario mėn. 
,,Balys Sruoga mūsų atsiminimuose“ 
(knygų ir spaudinių paroda) 



Gerviškių biblioteka - - 

Jančiūnų biblioteka - - 

Jašiūnų biblioteka - - 

Jurgelionių 

biblioteka 

Vasario 1–28 d.d. 
„Balys Sruoga – dramaturgas, poetas, 

prozininkas“ 
(literatūrinė paroda)                       

Vasario 15–16 d.d. 
„Vasario 16 – oji – Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena“ 
(spaudinių paroda) 

Kalesninkų 

biblioteka 
- - 

Milkūnų biblioteka 

Vasario mėn. 
„Mūsų akyse Tu – saulės kraštas“ 
(literatūros paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti) 

Vasario mėn. 
„Sunkus, bet prasmingas gyvenimo kelias“ 
(literatūros paroda, skirta B. Sruogos 125- osioms 

gimimo metinėms) 

Pabarės biblioteka Vasario mėn.  
„Vasario 16-oji – mūsų laisvės simbolis“ 
(literatūros ir spaudinių paroda) 

Poškonių biblioteka 

Vasario 15 d. – Kovo 15 d.                                      
,,Kalba-tavo veidrodis” 
(literatūros paroda skirta Tarptautinei gimtosios kalbos 

dienai) 

Vasario 17 d.- Kovo 5 d.                                                                                        
„Brolių Grimų pasakų skrynelė“                   
(literatūros paroda skirta Vilhelmui Grimui-235 

gimimo metinėms paminėti) 

Purvėnų biblioteka - - 

Rūdninkų biblioteka 

Vasario 1-26 d.d. 
„Tikrai, ko vertos visos mano knygos, jei 

dvidešimtojo amžiaus ...“  
(spaudinių paroda) 

Vasario 11–19 d.d. 
„Lietuva istorijos vingiuose“  
(spaudinių paroda) 

Vasario 17 d. - Kovo 8 d. 
„Kalba – žmogaus turtas“ 
(spaudinių paroda) 

Skynimų biblioteka Vasario 8-15 d.d.      
„Lietuva-Tu mano Saule“ 
(spaudinių paroda, skirta Vasario - 16-osios 

paminėjimui)                                              

Šalčininkėlių 

biblioteka 

Vasario  1-14 d.d.  
„Balio Sruogos 125-mečio gimimo diena“ 
(literatūros paroda) 

Vasario 14-22 d.d. 
,,Diena, kuri reikia paminėti“  
(literatūros paroda) 

Vasario  22–26 d.d. 
„Lietuvių liaudies  pasakos. Skaitau ir 

piešiu“ 
(kūrybinių darbų paroda) 

Tabariškių 

biblioteka 
Vasario mėn. 

„Vasario 16-oji Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena“ 
(literatūrinė paroda) 

Tetėnų biblioteka - - 

Tribonių biblioteka - - 

Turgelių biblioteka 
Vasario 17 d.  

,,Garsūs Lietuvos rašytojai ir jų kūryba“ – 

(online paroda - filmukas) 

Vasario 19-26 d.d. 
,,Tarptautinė gimtosios kalbos diena“ 
(spaudinių paroda) 

Zavišonių biblioteka - - 

 


