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Padalinio 

pavadinimas 
Data Parodos pavadinimas 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Spalio 1-29 d.d. 
„Tegul džiugina muzikinis fontanas!“ 
(knygų paroda, skirta Taptautinei muzikos dienai 

paminėti) 

Spalio 1-29 d.d. 

„Pasaulinė maisto diena“ 
(knygų paroda, skirta Tarptautinė maisto dienai 

paminėti)   

Spalio 1-29 d.d. „Su Konstitucijos diena!“ 
(knygų ir spaudinių paroda, skirta Konstitucijos dienai 

paminėti) 

Spalio 1-29 d.d. 

„Ramutė Skučaitė – poetė, dramaturgė, 

vertėja“ 
(knygų paroda, skirta Ramutei Skučaitei 90 gimimo 

metines) 

Spalio 1-29 d.d. 
„Pasaulinė pašto diena“ 
(literatūrinė paroda, skirta pasaulinei pašto dienai 

paminėti) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Spalio 8 d. - Lapkričio 5 d. 

„Nuostabi fantastikos ir humoru knygų 

autorė“ 
(knygų paroda, skirta lenkų rašytojui Rafalui Kosik 50 

gimimo metinėms) 

Spalio 27 d. - Lapkričio 14 d. 
„Gražiu savu žodžiu žaidžiu“ 
(knygų paroda, skirta lietuvių vaikų rašytojai Ramutei 

Skučaitei 90 gimimo metinės) 

Akmenynės 

biblioteka 
- - 

Baltosios Vokės 

biblioteka 
- - 

Butrimonių 

biblioteka 
- - 

Čiužiakampio 

biblioteka 
Spalio mėn.  

„Gyvūnai mūsų draugai“ 
(knygų paroda, skirta pasaulinei gyvūnų dienai paminėti) 

Dainavos biblioteka - - 

Didžiųjų Sėlų 

biblioteka 
Spalio 1–30 d.d. 

„Rudens spalvų poezija“ 
(knygų paroda) 

Dieveniškių 

biblioteka 
Spalio 1–30 d.d. 

„Rudenėlio gerybės“ 
(piešinių paroda) 

Eišiškių biblioteka - - 

Eišiškių Vaikų 

biblioteka 
- - 

Gerviškių biblioteka Spalio 1-15 d.d. 
„Rudens puokštė“ 
(rudeninės puokštės paroda) 

Jančiūnų biblioteka - - 

Jašiūnų biblioteka - - 

Jurgelionių 

biblioteka 
- - 

Kalesninkų 

biblioteka 
- - 

Milkūnų biblioteka - - 

Pabarės biblioteka - - 

http://www.ulac.lt/renginiai/Tarptautine-maisto-diena
http://www.ulac.lt/renginiai/Tarptautine-maisto-diena
https://www.lvat.lt/naujienos/su-konstitucijos-diena/427
https://www.lvat.lt/naujienos/su-konstitucijos-diena/427


Poškonių biblioteka - - 

Purvėnų biblioteka - - 

Rūdninkų biblioteka 

Spalio 11–29 d.d. „Knygose ir gyvūnai kalba“ 
(knygų paroda) 

Spalio 11 d. – lapkričio 12 d. 

„Niekas taip negundo žmogaus kaip jo 

sąžinės laisvė“  
(spaudinių paroda, skirta rusų rašytojui  F. M. 

Dostojevskiui - 200 gimimo metinėms) 

Skynimų biblioteka - - 

Šalčininkėlių 

biblioteka 
Spalio 18-30 d.d. 

„Aš esu – kas?“ 
(literatūrinė paroda, skirta lietuvių rašytojai Ramutei 

Skučaitei  90 gimimo metinėms) 

Tabariškių 

biblioteka 
- - 

Tetėnų biblioteka - - 

Tribonių biblioteka - - 

Turgelių biblioteka - - 

Zavišonių biblioteka Spalio 25 – 31 d.d. 

„R. Skučaitė: vienus dalykus galima 

pasakyti tik prozos kalba, kitus – tik 

poezijos“ 
(spaudinių paroda, skirta Ramutei Skučaitei 90 gimimo 

metinėms) 

 


