
ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
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2021 M. RUGSĖJO MĖNESIO PARODOS 

 

Padalinio 

pavadinimas 
Data Parodos pavadinimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Rugsėjo 1-30 d.d. „Mokslo ir žinių diena“ 
(knygų paroda, skirta rugsėjo 1-ajai paminėti) 

Rugsėjo 1-30 d.d. „Pasaulinė turizmo diena“ 
(knygų paroda) 

Rugsėjo 1-30 d.d. „Pasaulinė širdies diena“ 
(knygų ir spaudinių paroda, širdies dienai paminėti) 

Rugsėjo 1-30 d.d. „Rimti skaitiniai rudens pradžiai“ 
(knygų paroda) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Rugsėjo 2-31  d.d. „Česlovo Jančarskio pasakų šalis“ 
(spaudinių paroda, skirta lenkų rašytojui Česlovui 

Jančarskiui 110 gimimo metinės) 

Rugsėjo 15 d. - Spalio 8 d. „Viskas šiame pasaulyje turi dvasią“ 
(spaudinių paroda, skirta vokiečių rašytojai Liselotte 

Welskopf-Henrich 120 gimimo metinės) 

Rugsėjo 20 d. - Spalio 29 d. 
„Stebuklinga raudona gėlelė“ 
(spaudinių paroda, skirta rusų rašytojui Sergejui 

Aksakovui 230 gimimo metinės) 

Akmenynės 

biblioteka 
- - 

Baltosios Vokės 

biblioteka 
- - 

Butrimonių 

biblioteka 
- - 

Čiužiakampio 

biblioteka 
- - 

Dainavos biblioteka - - 

Didžiųjų Sėlų 

biblioteka 
- - 

Dieveniškių 

biblioteka 
- - 

Eišiškių biblioteka - - 

Eišiškių Vaikų 

biblioteka 

 

Rugsėjo mėn. 

 

„Šventyklos – Dievui, Tėvynei – Laisvė, o 

sau – šlovė“  
(knygų ir spaudinių paroda, skirta Lietuvos – Lenkijos 

karo vado ir Lietuvos valstybės veikėjo Jono 

Chodkevičiaus 400 – osios mirties metinės paminėti) 

Gerviškių biblioteka Rugsėjo 1-20 d.d. 
„Vasaros akimirkos“ 
(piešinių paroda) 

Jančiūnų biblioteka - - 

Jašiūnų biblioteka - - 

Jurgelionių 

biblioteka 
Rugsėjo 1–30 d.d. 

„Stanislovas Lemas – gyvenimas ir 

kūryba“ 
(spaudinių paroda) 

Kalesninkų 

biblioteka 
- - 

Milkūnų biblioteka - - 

Pabarės biblioteka - - 

Poškonių biblioteka - - 



Purvėnų biblioteka - - 

Rūdninkų biblioteka 

Rugsėjo 1 – 29 d.d. „Kai sudžiūvę obuolėliai...“ 
(spaudinių paroda, skirta lietuvių rašytojai Ramutei 

Skučaitei -  90 gimimo metinėms) 

Rugsėjo 1 – 17 d.d. „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“  
(spaudinių paroda, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos 

kelio dienai) 

Skynimų biblioteka - - 

Šalčininkėlių 

biblioteka 
- - 

Tabariškių 

biblioteka 
- - 

Tetėnų biblioteka Rugsėjo mėn. „Krinta lapai auksiniai“ 
(piešinių paroda) 

Tribonių biblioteka - - 

Turgelių biblioteka - - 

Zavišonių biblioteka 

Rugsėjo 1–12 d.d. 
„Laikas į mokyklą...“ 
(spaudinių paroda, skirta mokslo ir žinių dienai 

paminėti) 

Rugsėjo 20–30 d.d. 

„Mokslinės fantastikos tėvas – Herbertas 

Džordžas Velsas“ 
(spaudinių paroda, skirta rašytojo 155 gimimo 

metinėms) 

 


