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Padalinio 

pavadinimas 
Data Parodos pavadinimas 

 

 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

 

Spalio 3-31 d. d. 
„Tarptautinė muzikos diena“ 
(knygų ir spaudinių paroda) 

 

Spalio 3-31 d. d. 
„Tarptautinė gyvūnų globos diena“ 
(knygų paroda) 

 

Spalio 3-31 d. d. 

 

„Vincas Krėvė-Mickevičius – lietuvių 

literatūros klasikas, prozininkas, 

dramaturgas“  
(knygų paroda, skirta 140-osioms gimimo metinėms) 

 
Spalio 3-31 d. d. „Helovino belaukiant“ 

(knygų ir spaudinių paroda, skirta Helovino šventei) 

Šalčininkų rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros 

skyrius 

Spalio 31 - Lapkričio 29 d. d. 

„Kiekvienas turi turėti tai, kas galėtų jį 

pakilti ligi žvaigždžių...“ 
(Spaudinių paroda, skirta Amerikiečių rašytojos, H.Ch. 

Anderseno premijos laureatės Katherinos Paterson 90-

osioms gimimo metinėms) 

Čiužiakampio 

biblioteka 
Spalio 1-15 d. d. 

„Šuniukas mano geriausias draugas“ 
(spaudinių ir piešinių paroda, skirta Pasaulinei gyvūnų 

dienai paminėti) 

 

Didžiųjų Sėlų 

biblioteka 

Spalio 3-31 d. d. 

,,Vincas Krėvė-Mickevičius- prozininkas, 

dramaturgas“ 
(Spaudinių paroda, skirta lietuvių rašytojo V. Krėvė 

140-osioms gimimo metinėms) 

 Spalio 5-31 d. d. 
,,Knygelės, kuriose ruduo apsigyveno“ 
(Spaudinių paroda vaikams) 

Dieveniškių 

biblioteka 
Spalio 3– 28 d. d. 

„Ruduo pas mus vieši“ 
(Piešinių paroda) 

Eišiškių Vaikų 

biblioteka 
Spalio 1-31 d. d. 

„Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Gedimino diena“ 
(Knygų ir spaudinių paroda) 

Gerviškių biblioteka Spalio 4-31 d. d. 
„Rudens puokštė“ 
(Rudeninių puokščių paroda) 

Jančiūnų biblioteka Spalio 17-22 d. d. 

,,Vincas Krėvė –Mickevičius 

lietuvių literatūros prozininkas“ 
(knygų paroda, skirta 140-osioms gimimo metinėms 

paminėti) 

Milkūnų biblioteka Spalio 1-31 d. d. 
,,Senųjų dienų pasakorius“ 
(Literatūrinė paroda, skirta V. Krėvės 140-osioms 

metinėms) 

Pabarės biblioteka 
Spalio 3-14 d. d. 

,,Tau nėra kito išėjimo, jei turi drąsos 

gyventi, kaip nori Vincas Krėvė“ 
(Knygų ir spaudinių paroda, skirta Vinco Krėvės 140-

osioms metinėms paminėti) 

Spalio 17-31 d. d. 
,,Rudens spalvos“ 
(Vaikų darbelių paroda) 

 

 

Poškonių biblioteka 

Spalio 3 – 31 d. d. 
,,Mano gyvūnėlis, štai koks jis“ 
(Literatūros ir fotografijų paroda, skirta Pasaulinei 

gyvūnų dienai)  

 Spalio 17  – lapkričio 11 d. d. 
„Vincui Krėvei- Mickevičiui - 140“ 
(Literatūros paroda) 



 

Rūdninkų biblioteka 

 

 

Spalio 3 – 28 d. d. 

,,Nekultivuodamas atviresnių pajautų 

literatūriniame rašinyje, nebent 

permaldamas citatas, nesukursi jokios 

autentikos“ 
(spaudinių paroda, skirta Sauliui Žukui 70-osioms 

metinėms paminėti) 

 
 

Spalio 3-28 d. d. 
,,Pasaulinė gyvūnų globos diena“ 
(Spaudinių paroda, skirta Pasaulinė gyvūnų globos 

dieną) 

Skynimų biblioteka Spalio 17-31 d. d. 
,,Neda sapnuoti sapnai“  
(Knygų paroda, skirta Vincui Krėvė-Mickevičiui 140-

osioms metinėms) 

 

 

Šalčininkėlių 

biblioteka 

Spalio 12 – 18 d. d. 

„Giunteris Grasas Nobelio literatūros 

premijos laureatas“ 
(Spaudinių ir knygų paroda, skirta poeto 90-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

 Spalio 18 – 25 d. d. 
„Vincui Krėvei  - 140“ 
(Spaudinių ir knygų paroda, skirta rašytojo 140-osioms 

gimimo metinėms paminėti) 

Turgelių biblioteka Spalio 10-28 d. d. 
„Mano mylimiausias gyvūnas“ 
(Vaikų piešinių paroda) 

 

 

Zavišonių biblioteka 

Spalio 10 – 16 d. d. 

„Nobelio literatūros premijos laureatas – 

Giunteris Grasas“ 
(Spaudinių paroda, skirta poeto 90-osioms gimimo 

metinėms) 

 Spalio 17 – 23 d. d. „Vincui Krėvei- Mickevičiui – 140“ 
(Spaudinių paroda, skirta rašytojo 140-osioms gimimo 

metinėms) 

 


