ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ
2019 M. SAUSIO MĖNESIO PARODOS
Padalinio
pavadinimas

Data

Parodos pavadinimas

Sausio 10 – 30 d.d.

„Nesustingęs klasikas,
bet gyvas kūrėjas“. 305 –tų gimimo metinių

Sausio 7 d. – vasario 28 d.

„Ar pažįsti savo valstybę?

Sausio 7 d. – kovo 15 d.

„Vilniaus senamiestis“

Kristijonas Donelaitis

Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

proga.
(Knygų ir spaudinių paroda)
(Knygų ir spaudinių paroda)
(Vaizdinė paveikslų paroda)

„Dvasinės išminties mokytojas“
Sausio 1-31 d.d.

Šalčininkų rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos Sausio 3 d.- Vasario 1 d.
Vaikų literatūros
skyrius
Sausio 27 d. - Vasario 13 d.

Akmenynės
biblioteka

Baltosios Vokės
biblioteka

(Amerikiečių rašytojo Davido Jerome Salinger 100
gimimo metinės, spaudinių paroda)

„Vaikams apie vaikus“
(Lenkų rašytojos Joanos Papuzinskos 80 gimimo
metinės, spaudinių paroda)

„Uralo sakmių stebuklingas pasaulis“
(Rusų rašytojo Pavlo Bažovo 140 gimimo metinės,
spaudinių paroda)

Sausio 2-30 d.d.

,,Taigi mokinkis, miels žmogau, čėsu
pasirūpint“

Sausio 11-25 d.d.

„Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 2–17 d.d.

„Taipgi dabar jau vėl šviest sveikint
pradeda žiemą“

(Kristijono Donelaičio 305 gimimo metinėms
paminėti, spaudinių paroda)
(Laisvės gynėjų dienai paminėti, spaudinių paroda)

(K. Donelaitis – 305 gimimo metinės, spaudinių
paroda)

Sausio 2–18 d.d.

„Stanislavas Vyspianskis – lenkų
rašytojas, dailininkas“

Sausio 10–15 d.d.

„Sausio 13 – oji – tautos atmintyje“

(Stanislavo Vyspianskio 150 gimimo metinės,
spaudinių paroda)
(Spaudinių paroda)

„Dokumentika liudija sausio 13-ąją“
Butrimonių
biblioteka

Sausio 7-31 d.d.
Sausio 8-30 d.d.

Čiužiakampio
biblioteka

Sausio mėn.
Sausio mėn.

(Knygų ir spaudinių paroda, skirta Laisvės gynėjų
dienai)

,,Iš amžių glūdumos“
(Paroda skirta K. Donelaičiui 305 gimimo metinės)

„Kornelijus Makušynskis“
(Paroda-apžvalga, skirta Kornelijui Makušynskiui
135 gimimo metinėms)

„Laisvės liepsna“
(Knygų, foto nuotraukų ir piešinių paroda, skirta
laisvės gynėjų dienai)

Sausio mėn.

„Stanislav Vyspianski - biografija,
kūryba, tapyba“

Didžiųjų Sėlų
biblioteka

Sausio 10-31 d.d.

,,Kristijonas Donelaitis: gyvenimas ir
kūryba“

Dieveniškių
biblioteka

Sausio 7-15 d.d.
Sausio 15-30 d.d.

„Nuvytę neužmirštuolių žiedai“
„Pravartu žinoti

Dainavos biblioteka

(Knygų ir spaudinių paroda, skirta lenkų rašytojo S.
Vyspianskio 150 gimimo metinėms)

(K. Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms, knygų
paroda)

(Naujų knygų paroda)

Eišiškių biblioteka

Eišiškių Vaikų
biblioteka

Sausio mėn. 10–31 d.d.

„S. Vyspianski–lenkų pranašautojas“
(Literatūros paroda, skirta 150 gimimo metinėms S.
Vyspianskio)

Sausio mėn. 9-16 d.d.

„Sausio 13-oji: tebeliepsnoja atminimo
laužai“

Sausio mėn.

„Stanislavui Vyspianskiui 150 gimimo
metinės“

(Knygų ir spaudinių paroda, skirta Laisvės gynėjų
dienai)

(Knygų ir spaudinių paroda)

„Kristijonas Donelaitis - kunigas, poetas“
Sausio 2-10 d.d.
Gerviškių biblioteka

(Knygų paroda, skirta K. Donelaičiui 305 gimimo
metinėms)

„Lisvės gynėjų diena“
Sausio 10-18 d.d.

Sausio 7-18 d.d.
Jančiūnų biblioteka

(Spaudos ir dokumentų paroda, skirta Laisvės gynėjų
dienai)

„100 m. Lietuvos raudonasis kryžiaus
įsteigimas“
(Lietuvos kryžiaus įsteigimo 100-sioms metinėms
paminėti, knygų paroda)

„T. Tilvytis- mažosios Lietuvos poetas“
Sausio 25-31 d.d.

(Lietuvių rašytojo 115-osioms gimimo metinėms
paminėti, knygų paroda)

Jašiūnų biblioteka

Sausio 10–18 d.d.

,,Stanislovo Vispianskio gyvenimas ir
kūryba“

Jurgelionių
biblioteka

Sausio 2-31 d.d.

„Kristijonui Donelaičiui – 305 gimimo
metinės“

Kalesninkų
biblioteka

(Lenkų rašytojo S. Vyspianskio 150-osioms gimimo
metinėms, knygų ir spaudinių paroda)

(Knygų ir spaudinių paroda)

Sausio 7–14 d.d.

„Minėkime ir nepamirškime“

Sausio 23–29 d.d.

„Kristijonas Donelaitis – kunigas, poetas
305 gimimo metinės“

(Spaudinių paroda skirta laisvės gynėjų dienai)

(Knygų paroda)

Milkūnų biblioteka

Sausio mėn.

Sausio mėn.

,,Iš amžių glūdumos“
(Skirta Kristijono Donelaičio 305 – osioms gimimo
metinėms)

„Kristijonas Donelaitis paliko poemą... ir
už ją sau nusipelnė nevystantį garbės
vainiką“
(Paroda, skirta K. Donelaičio 305 gimimo metinėms
paminėti)

Pabarės biblioteka
Sausio mėn.

„80-osios Algirdo Matulevičiaus gimimo
metinės
(Skirta 80-osioms A. Matulevičiaus gimimo
metinėms, spaudinių paroda)

„Ir kelio dulkė tavo vardą mena“

Poškonių biblioteka

Sausio 18–31 d.d.

Purvėnų biblioteka

Sausio 7–14 d.d.

„Laisva Lietuva“

Sausio 2–11 d.d.

„Knygų Kalėdos“

(Literatūros paroda, skirta lietuvių poeto, prozininko,
vertėjo T. Tilvyčio 115 gimimo metinėms)
(Paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai)
(Dovanotų knygų paroda)

Rūdninkų biblioteka
Sausio 2-31 d.d.

„Jau saulelė vėl atkopdama budino
svietą, ir žiemos šaltos...“
(Lietuvių rašytojo K. Donelaičio 305 gimimo
metinėms, knygų ir spaudinių paroda)

„Kiekvienam daryti gera“

Skynimų biblioteka

Sausio 1–18 d.d.

(Lietuvių rašytojo Kristijono Donelaičio 305- osioms
gimimo metinėms, knygų paroda)

Šalčininkėlių

Sausio 3-7d.d.

„Šarlis Pero vaikų literatūroje“

(Pasakų ir piešinių konkursas)

biblioteka
Sausio 7-15d.d.

„Laisvės gynėjų diena“

Sausio 21-28 d.d.

,,Močiutės, senelis – aš tave mylių“

Tabariškių
biblioteka

Sausio mėn.

Tetėnų biblioteka

Sausio mėn.

Tribonių biblioteka

Sausio 7- 14 d.d.
Sausio mėn.

Turgelių biblioteka
Sausio mėn.

Sausio 1-11 d.d.
Zavišonių biblioteka

(Spaudinių paroda)
(Piešinių paroda)

„Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena“
(Literatūrinė paroda)

„Lietuva Tu Laisva“
(Knygų, spaudinių paroda, skirta Laisvės gynėjų
dienai)

„Laisvės gynėjų diena“
(Paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai)

„Ilgaamžiškumo paslaptis”
(Knygų ir spaudinių paroda, skirta Kristijonui
Donelaičiui 305 gimimo metinėms)

„Gyvi už laisvę žuvę“
(Knygų ir spaudinių paroda, skirta Sausio 13-ąjai
paminėti)

,,Jau saulelė vėl atkopdama budino
svietą...“
(Lietuvių rašytojo K. Donelaičio 305 gimimo
metinėms, spaudinių paroda)

„Sausio įvykiai mūsų atmintyje“
Sausio 14 d.

(Spaudinių paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai
paminėti)

„S. Vyspianskio kūrybos kelias“
Sausio 15-19 d.d.

(Paroda, skirta S. Vyspianskio 150 gimimo metinėms
paminėti)

