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Padalinio 

pavadinimas 
Data Parodos pavadinimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Sausio 3-31 d.d. 
„Umberto Eco – italų rašytojas“ 
(knygų paroda, skirta Umberto Eco 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

Sausio 3-31 d.d. 

 „Laisvė – tai viena brangiausių vertybių, 

dėl kurios žmogus kovoja“  
(knygų paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti) 

Sausio 3-31 d.d. 
„Gaminkime skaniai!“ 
(knygų paroda) 

Sausio 3-31 d.d. 
„Pasaulinė Brailio rašto diena“ 
(knygų paroda, skirta Pasaulinei Brailio rašto dienai 

paminėti) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Sausio 3 d. – Vasario 8 d. 
„Mylimiausias vaikų rašytojas Lietuvoje“ 
(knygų paroda, skirta Vytautui Račickiui 70 gimimo 

metinės) 

Sausio 3-27 d.d. 
„Nerealus rašytojas“ 
(spaudinių paroda, skirta anglų rašytojui Džonui 

Ronaldui Rueliui Tolkienui 130 gimimo metinės) 

Sausio 18 d. - Vasario 7 d.     
„Fantazijos stebuklingas pasaulis“ 
(spaudinių paroda skirta anglų rašytojui Alanui 

Aleksandrui Milnui 140 gimimo metinės) 

Sausio 27 d. – Vasario 17 d. 
„Neblėstanti kūrybos magija“ 
(spaudinių paroda, anglų rašytojui Lewisui Carrollui 

190 gimimo metinės) 

Sausio 28 d. - Vasario 25 d. 

„Daugelio prestižinių šalies ir užsienio 

apdovanojimų laureatė“ 
(spaudinių paroda, skirta lenkų rašytojai Anai 

Onichimovskai 70 gimimo metinės) 

Dieveniškių 

biblioteka 
Sausio 10–21 d.d. 

„Gyvybės ir mirties keliu“ 
(knygų paroda) 

Gerviškių biblioteka 
Sausio 10 –14 d.d. 

„Laisvės gynėjų diena“ 
(spaudos ir dokumentų paroda)                 

Sausio  17–31 d.d. 
„Ievai Simonaitytei – 125 gimimo metinės“   
(literatūros, dokumentų paroda)                

Jurgelionių 

biblioteka 
Sausio 7–31 d.d. 

„Sausio 13 – oji knygų puslapiuose“               
(spaudinių paroda) 

Poškonių biblioteka 

Sausio 3–31 d.d.  
„Sausio įvykiai mūsų atmintyje“               
(literatūros ir spaudinių paroda, skirta Laisvės 

 gynėjų dienai)                                           

Sausio 17 d. – Vasario 14 d.                                                 
 „Ievai Simonaitytei-125“                                      

(literatūros paroda, skirta Ievai Simonaitytei-125 m. 

paminėti)  

Rūdninkų biblioteka 

Sausio 3–28 d.d. 

„Knygos rašomos ne tam, kad jomis 

tikėtume, o tam, kad jas apmąstytume“ 

(spaudinių paroda, skirta italų rašytojui Umbertui Eco 

– 90 gimimo metinėms) 

Sausio 5–14 d.d. 
„Kai degė laisvės laužai“ 
(spaudinių paroda, skirta Sausio 13-oji – Laisvės 

gynėjų dienai) 

Sausio 17-28 d.d. 
„Pūkuotuko nuotykiai!“ 
(spaudinių paroda, skirta anglų rašytojui A. Milnui – 

140 gimimo metinėms) 

 


