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Padalinio 

pavadinimas 
Data Parodos pavadinimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Birželio 1-30 d.d. 
„Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė 

(Lazdynų Pelėda) prozininkė“ 
(knygų paroda, skirta 150-osioms metinėms paminėti) 

Birželio 1-30 d.d. 
„Esi brangus žmogus širdy!“ 
(knygų paroda, skirta Tėvo dienai paminėti) 

Birželio 1-30 d.d. 
„Iš gyvenimo į knygą“ 
(knygų paroda) 

Birželio 1-30 d.d. 
„Šypsokitės visi – atėjo vasara!“ 
(knygų ir spaudinių paroda, skirta vasaros pradžiai 

paminėti) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Birželio 27 d.– Liepos 29 d. 
„Vaikystės pėdsakai“  
(spaudinių paroda, skirta rašytojui Kaziui Sajai 90 –

osioms gimimo metinėms) 

Birželio 28 d.– Liepos 29 d. 
„Vaikų rašytojas - Virgis Šidlauskas“ 
(spaudinių paroda, skirta rašytojui Virgiui Šidlauskui 

40-osioms gimimo metinėms) 

Čiužiakampio 

biblioteka 
Birželio 1-30 d.d. 

„Juozapas Ignotas Kraševskis - 210“   
(spaudinių paroda, skirta lenkų  rašytojo J. I. Kraševskio 

210-osioms gimimo metinėms) 

Dieveniškių 

biblioteka 
Birželio 2– 30 d.d. 

„Geriausios knygos vasaros skaitymui“ 
(knygų paroda) 

Gerviškių biblioteka Birželio 1-30 d.d. 
„Vaikystės šypsena“ 
(piešinių paroda, skirta Tarptautinei Vaikų Gynimo 

dienai)                

Jurgelionių 

biblioteka 
Birželio 1–30 d.d. 

„Vasarėlė laukta, bet knyga nepamiršta“      
(spaudinių paroda) 

Poškonių biblioteka 
Birželio 7–30 d.d.  

,,Su Lietuva širdyje“ 
(literatūros ir spaudinių paroda, skirta Gedulo ir vilties 

dienai) 

 Birželio 13 d. – liepos 12 d.  
„Vasaros linksmybės“                                           
(literatūros ir vaikų piešinių paroda) 

Rūdninkų biblioteka 

Birželio 1–10 d.d. 
„Mano spalvotas pasaulis“ 
(piešinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai) 

Birželio 1–29 d.d. 

„Nebūtina išsivolioti purve, kad atskirtum 

kiaulę nuo žmogaus“ 
(spaudinių paroda, skirta Kazio Sajos – 90-osioms 

gimimo metinėms) 

Birželio 13–29 d.d. 
 „Įkvepiančia kūryba iš senų laikraščių“ 
(Kristinos Šatrovskajos rankdarbiu paroda) 

Skynimų biblioteka Birželio 1-30 d.d. 
,,Milijonas kančių“ 
(spaudinių paroda, skirta Ivanui Aleksandrovičiui 

Gončiarovui 210 -osioms metinėms) 

Zavišonių biblioteka 

Birželio 1–12 d.d. 

 

„Įkvėpk knygų magijos“ 
(spaudinių paroda, skirta akcijos „Vasara su knyga“ 

pristatymui) 

Birželio 13–19 d.d. 

„Ivanas Aleksandrovičius Gončarovas  - 

gyvenimas ir darbas“ 
(spaudinių paroda, skirta rašytojo 210-osioms gimimo 

metinėms) 

Birželio 20–30 d.d. 
„Iki savo dienų pabaigos...“  
(spaudinių parod, skirta rašytojo Kazio Sajos 90-

osioms gimimo metinėms) 
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