ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ
2018 M. GRUODŽIO MĖNESIO PARODOS
Padalinio
pavadinimas
Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

Data
Gruodžio 1 – 30 d.d.

„Kalėdų Belaukiant“

Gruodžio 10 d. – Sausio 31 d.

„Žiemos pasaka: senieji
Kalėdiniai atvirukai“

Gruodžio 2 - 31 d.d.
Gruodžio 10 – 31 d.d.

Šalčininkų rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos
Gruodžio 11 - 31 d.d.
Vaikų literatūros
skyrius

Čiužiakampio
biblioteka

„Rašė tai, kuo gyveno“
(Rašytojos Helenos Bechlerowos 210 – gimimo
metinėms, spaudinių paroda)

„Garsi fantastikos rašytoja“
(Vokiečių rašytojos Cornelios Funke – 60 gimimo
metinėms, spaudinių paroda)

„Žinomiausias šiuolaikinis Vokietijos
rašytojas“
(Vokiečių vaikų rašytojo Knister – 60 gimimo
metinėms paminėti, knygų paroda)

„Angelai žvaigždėtam danguje“

(Knygų paroda)
(Skaitytojų angeliukų paroda –konkursas)

Gruodžio 17 – 27 d.d.

„Adomas Mickevičius – kovingas
romantikas“
(A. Mickevičius – 220 gimimo metinėms, spaudinių
paroda)

Gruodžio 3 - 31 d.d.

,,Susėskime kartu prie Šv. Kūčių stalo“
(Paroda skirta Šv. Kalėdoms)

Gruodžio mėn.

Gruodžio 24 - 31 d.d.
Gruodžio 1 – 31 d.d.

Eišiškių biblioteka

(Kalėdinių žaisliukų paroda)

Gruodžio 10 - 27 d.d.

Dainavos biblioteka

Dieveniškių
biblioteka

naujieji

„Kalėdų spindesio laukimas“

,,Šventų Kalėdų belaukiant“

Gruodžio 17 - 21 d.d.

Didžiųjų Sėlų
biblioteka

ir

Gruodžio 18 - 31 d.d.

Akmenynės
biblioteka

Butrimonių
biblioteka

(Knygų paroda)

(Kalėdinių atvirukų paroda)

Gruodžio 10 d. – Sausio 31 d.

Baltosios Vokės
biblioteka

Parodos pavadinimas

,,Adomui Mickevičiui – 220“
(Lietuvos ir Lenkijos poetui Adomui Mickevičiui 220
gimimo metinėms, spaudinių paroda)

„Rašytojas iš pareigos“
(Knygų ir spaudinių paroda, skirta Prano Mašioto
155 – osioms gimimo metinėms)

„Romantizmo literatūroje pradininkas“
(Knygų paroda, skirta Adomo Mickevičiaus 220 –
osioms gimimo metinėms)

,,Leidžias Kalėdos į žemę“
(Senų Kalėdinių ir Naujametinių atvirukų paroda)

,,Kai aš mažas buvau“
Gruodžio 1- 31 d.d.

(Skirta lietuvių rašytojo P. Mašioto 155-osioms
gimimo metinėms paminėti, knygų ir spaudinių
paroda).

Gruodžio 5 d.

„Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų!“
(Kalėdinių knygų paroda)

Gruodžio 10 d.

„Adomo Mickevičiaus Lietuva“
(Literatūros paroda, skirta A. Mickevičiaus 220
gimimo metinėms.)

Gruodžio mėn. 14 – 31 d.d.
Gruodžio mėn. 10 – 24 d.d.

„Mūsų Kudirka“
(Literatūros paroda, skirta V. Kudirkos 160 gimimo
metinėms.)

„Svitezės ežero pasaka“
(Literatūros paroda, skirta A. Mickevičiaus 220

Gruodžio mėn. 10 – 31 d.d.
Eišiškių Vaikų
biblioteka

-

Gerviškių biblioteka

Gruodžio 17 – 31 d.d.

Jančiūnų biblioteka

Gruodžio 6 - 30 d.d.

Jašiūnų biblioteka
Jurgelionių
biblioteka
Kalesninkų
biblioteka
Milkūnų biblioteka

gimimo metinėms.)
„Baltas angelas kelią nuties“
(Spaudinių paroda, skirta šv. Kalėdoms)

Gruodžio 10 d. – Sausio 8 d.
Gruodžio 17 - 31 d.d.

,,A. Mickevičius – poetas ir Lietuva“
(spaudinių paroda, skirta A. Mickevičiaus 220
gimimo metinėms.)

„Sveikinimai iš praeities“
(Naujametinių atvirukų paroda)

„Su knyga į Kalėdų šalįˮ
(Knygų ir spaudinių paroda)

„Šv. Kalėdos – amžinos vilties ir
džiaugsmo šventė“

-

-

Gruodžio mėn.

,,Lietuva, mano tėvynė“

Gruodžio mėn.

160 metų kai gimė Vincas Kudirka.
,,Adomas Mickevičius – kovingas
romantizmo atstovas visuotinėje
literatūroje“

Gruodžio 1 – 14 d.d.

(Skirta A. Mickevičiaus 220 – mečiui paminėti).

(Spaudinių paroda, skirta 220-osioms A.
Mickevičiaus gimimo metinėms)

Pabarės biblioteka
Gruodžio 17 - 30 d.d.

„Nobelio premijos laureatai grožinės
literatūros srityje“
(Knygų ir spaudinių paroda, skirta Nobelio dienai)

Gruodžio 11 – 31 d.d.
Gruodžio 18 – 31 d.d.
Poškonių biblioteka

Gruodžio 20 - 31 d.d.

„Prano Mašioto pasakų šalyje“
(Knygų ir spaudinių paroda, skirta lietuvių vaikų
rašytojo P. Mašioto 155 gimimo metinėms.)

„Poetas ir Lietuva“
(Knygų ir spaudinių paroda, skirta lietuvių ir lenkų
poeto A. Mickevičiaus 220 gimimo metinėms.)

„Jau skamba Kalėdų varpai“
(Atvirukų ir popieriaus karpinių paroda)

„Tautos dvasios žadintojas“
Gruodžio 28 – Sausio 20 d.

(Knygų ir spaudinių paroda, skirta Lietuvos
valstybės himno autoriaus V. Kudirkos 160 gimimo
metinėns.)

„Vincui Kudirkai - 160“ .
Gruodžio mėn.
Purvėnų biblioteka
Gruodžio 17 – 31 d.d.
Gruodžio 03 – 31 d.d.
Gruodžio 03 - 14 d.d.
Rūdninkų biblioteka
Gruodžio 17 -28 d.d.

(Knygų ir spaudinių paroda. Vincas Kudirka –
rašytojas, poetas, Lietuvos valstybės himno autorius,
publicistas, vertėjas, knygnešys, laikraščio „Varpas“
redaktorius.)

„Adomas Mickevičius – gyvenimas ir
kūryba“
(Literatūros paroda, skirta lenkų - lietuvių poeto 220
–osioms gimimo metinėms paminėti.)

Knygų Kalėdos – dovanotų knygų paroda
„Kas nebuvo žmogus niekados, tam
žmogus ir padėti negali“.
(Adomo Mickevičiaus – 220-osioms gimimo
metinėms, spaudinių paroda.)

„Geriau už teisybę laimėti priešą negu su
melu draugą“.
(Vincas KUDIRKA – 160 gimimo metinėms,
spaudinių paroda)

Skynimų biblioteka
Šalčininkėlių

Gruodžio 10 - 20 d.d.

„Žiemos pasakos“
(Piešinių paroda)

biblioteka
Tabariškių
biblioteka

Gruodžio mėn.

„Adomas Mickevičis - 220 metų
minėjimas“
(Knygų ir spaudinių paroda)

Tetėnų biblioteka

Gruodžio mėn.

,,Įžvelgti tai, kas vyksta staiga nušvitus
sąmonei, yra meno pagrindas‘‘

Tribonių biblioteka

Gruodžio 3-21 d.d.

„Vincui Kudirkai – 160!!!“

Turgelių biblioteka

Zavišonių biblioteka

-

(Knygų paroda, skirta lenkų- lietuvių poeto 220ąjąm jubiliejui paminėti.)
(knygų ir spaudinių paroda)

Gruodžio 17-23 d.d.

,,Pranas Mašiota – vaikų literatūros
tėvas“

Gruodžio 24-31 d.d.

„Vincui Kudirkai – 160!!!“

(Spaudinių paroda, skirta lietuvių rašytojo P.
Mašioto 155 -sioms gimimo metinėms)
(Knygų ir spaudinių paroda)

