
ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ 

2021 M. LAPKRIČIO MĖNESIO PARODOS 

 

Padalinio 

pavadinimas 
Data Parodos pavadinimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Lapkričio 3-30 d.d. 

„Algimantas Jurgis Čekuolis – 

prozininkas, publicistas“  
(knygų paroda, skirta rašytojo 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

Lapkričio 3-30 d.d. 

„Fiodoras Michailovičius Dostojevskis – 

rusų literatūros klasikas, publicistas, 

filosofas“ 
(knygų paroda, skirta rašytojo 200-osioms gimimo 

metinėms paminėti) 

 

Lapkričio 3-30 d.d. 

„Jurga Ivanauskaitė – prozininkė, eseistė, 

dramaturgė, dailininkė“ 
(knygų ir spaudinių paroda, skirta rašytojos 60-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Lapkričio 3-30 d.d. 

„Jonas Basanavičius – Lietuvos 

visuomenės ir valstybės veikėjas, Lietuvos 

Nepriklausomybės akto signataras“  
(knygų paroda, skirta J. Basanavičiaus  170-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Lapkričio 3-30 d.d. 

„Antanas Škėma – lietuvių rašytojas, 

prozininkas, dramaturgas“ 
(literatūrinė paroda, skirta rašytojo 110-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Lapkričio 3-30 d.d. 

„Juozas Grušas – rašytojas, prozininkas, 

dramaturgas“ 
(literatūrinė paroda, skirta rašytojo 120-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Lapkričio 13 d. – Gruodžio 14 d. 

„Drąsusis romantikas“ 
(spaudinių paroda, skirta Robertui Stivensonui 170 

gimimo metinėms) 

Akmenynės 

biblioteka 
- - 

Baltosios Vokės 

biblioteka 
- - 

Butrimonių 

biblioteka 
- - 

Čiužiakampio 

biblioteka 
- - 

Dainavos biblioteka Lapkričio 14-30 d.d. 
„Maištingoji Jurga Ivanauskaitė“ 
(knygų ir spaudinių paroda, skirta  Jurgos 

Ivanauskaitės  60- osioms gimimo metinėms) 

Didžiųjų Sėlų 

biblioteka 

Lapkričio 8–30 d.d. 
„Odė džiaugsmui“ 
(spaudinių paroda, skirta lietuvių rašytojos J. 

Ivanauskaitės 60-osioms gimimo metinėms) 

Lapkričio 15–30 d.d. 

„Žinomas ir nežinomas Jonas 

Basanavičius“ 
(spaudinių paroda, skirta daktaro Jono Basanavičiaus 

170-osioms gimimo metinėms) 

Dieveniškių 

biblioteka 
Lapkričio 3–30 d.d. 

„Verta ir naudinga susipažinti“ 
(knygų paroda) 

http://www.ulac.lt/renginiai/Tarptautine-maisto-diena
http://www.ulac.lt/renginiai/Tarptautine-maisto-diena


Eišiškių biblioteka - - 

Eišiškių Vaikų 

biblioteka 

 

Lapkričio mėn. 

 

„Lai skamba auksinis poezijos trimitas“ 
(knygų ir spaudinių paroda,  skirta  Ramutės Skučaitės 

90 - osioms gimimo metinėms) 

Gerviškių biblioteka Lapkričio 11–20 d.d. 

„Lapkričio 11-oji -  Nepriklausomybės 

diena“ 
(dokumentų paroda, skirta Lenkijos Nepriklausomybės 

dienai paminėti) 

Jančiūnų biblioteka - - 

Jašiūnų biblioteka - - 

Jurgelionių 

biblioteka 
Lapkričio 1–30 d.d. 

„Žeme perskrenda drugelio šešėlis“ 
(spaudinių paroda) 

Kalesninkų 

biblioteka 
- - 

Milkūnų biblioteka 

Lapkričio mėn. 
„Valgykime sveikai - gyvenkime ilgai“ 
(spaudinių paroda, skirta Europos sveikos mitybos 

dienai paminėti) 

Lapkričio mėn. 

,,Jurga Ivanauskaitė - maištingiausia 

lietuvių rašytoja“ 
(literatūros paroda, skirta J. Ivanauskaitės 60-osioms 

gimimo metinėms) 

Pabarės biblioteka - - 

Poškonių biblioteka Lapkričio 20 d. – gruodžio 15 d. 
„Juozui Grušui-120“ 
(literatūros paroda  skirta, Juozui Grušui 120 –osioms 

gimimo metinėms) 

Purvėnų biblioteka - - 

Rūdninkų biblioteka 

Lapkričio 3–12 d.d. 

„Lapkričio 11-oji - Lenkijos 

Nepriklausomybės diena“ 
(spaudinių paroda, skirta Lenkijos Nepriklausomybės 

dienai) 

Lapkričio 15–29 d.d. 

„Gyvenkime taip, kad nebūtume kamuoliu 

paspirti gimimo akimirką...“ 
(spaudinių paroda, skirta lietuvių rašytojai  J. 

Ivanauskaitei - 60 gimimo metinėms) 

Skynimų biblioteka Lapkričio mėn. 

,,Nepriklausomos savarankiškos Lietuvos 

geisti mes turime teisę“ 
(literatūros paroda, skirta J. Basanavičiui 170-osioms 

metinėms) 

Šalčininkėlių 

biblioteka 
Lapkričio  3-30 d.d.  

„Senų knygų parodą“ 
(knygų paroda) 

Tabariškių 

biblioteka 
Lapkričio 10-25 d.d. 

„Lenkijos Nepriklausomybės atkūrimo 

diena“ 
(literatūros  ir piešinių paroda) 

Tetėnų biblioteka - - 

Tribonių biblioteka 

Lapkritis 9–20 d.d. 

 

„Robert Louis Stevenson“ 
(spaudinių paroda, skirta 170- osioms gimimo 

metinėms) 

Lapkritis 23-30 d.d 

 

„Antanas Škėma“  
(spaudinių paroda, skirta 110- osioms gimimo 

metinėms) 

Turgelių biblioteka - - 

Zavišonių biblioteka 

Lapkričio 5–14 d.d. 
„Fiodoro Dostojevskio kūryba“ 
(spaudinių paroda, skirta poeto 200 gimimo metinėms) 

Lapkričio 15–27 d.d. 
„Jurga Ivanauskaitė – maištingiausia 

Lietuvos rašytoja“  
(spaudinių paroda, skirta poetės 60 gimimo metinėms) 

 


