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

Data
Rugpjūčio 1-31 d.

Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

Rugpjūčio 1-31 d.

Šalčininkų rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos Rugpjūčio 9–30 d.
Vaikų literatūros
skyrius
Rugpjūčio 17–30 d.
Akmenynės
biblioteka
Baltosios Vokės
biblioteka
Butrimonių
biblioteka

(amerikiečių rašytojo Hermano Melville 200 gimimo
metinės, spaudinių paroda)

„Paslaptinga Merė Popins“
(anglų rašytojos Pamelos Lyndon Travers 120 gimimo
metinėms, knygų paroda)

„Laimę pažinęs“
(poeto, prozininko Jono Mačiukevičiaus 80 gimimo
metinės, spaudinių paroda)

-

-

-

-

Rugpjūčio 8-31 d. d.

(spaudinių paroda, skirta tarpukario Lietuvos
Respublikos politiko, prezidento Antano Smetonos 145
gimimo metinėms paminėti)

-

-

-

-

-

-

-

Gerviškių biblioteka

Rugpjūčio 1-10 d.

Pabarės biblioteka

„Tarp romantikos ir tikrovės“

-

Rugpjūtis mėn.

Milkūnų biblioteka

(knygų paroda, skirta tautos dienai paminėti)

-

Eišiškių Vaikų
biblioteka

Jurgelionių
biblioteka
Kalesninkų
biblioteka

„Tarptautinė tautos diena“

„Antano Smetonos pėdsakais“

Dainavos biblioteka
Didžiųjų Sėlų
biblioteka
Dieveniškių
biblioteka
Eišiškių biblioteka

Jašiūnų biblioteka

„Johanas Volfganas Gėtė – vokiečių
rašytojas, mąstytojas, gamtininkas“
(literatūrinė paroda)

Rugpjūčio 1–12 d.

Jančiūnų biblioteka

„Neužmirštamos kelionės į moterų širdis ir
protus“
(knygų paroda)

Rugpjūčio 9-31 d.

Čiužiakampio
biblioteka

Parodos pavadinimas

„Antanas Smetona – pirmasis Lietuvos
respublikos prezidentas“
(Knygų ir spaudinių paroda, skirta 145 gimimo
metanėms)

„Myliu vasarą“
(Piešinių paroda)

Rugpjūtis 19–30 d.

„Apie Baltijos kelią“
(spaudinių paroda)

-

-

-

-

-

-

Rugpjūčio mėn.

„Antanas Smetona – „Reikia išsiaiškinti,
ko mes siekiame. Ir mokėti įspėti momentą
savo siekimams įvykinti.“
(skirta pirmajam Lietuvos Respublikos prezidento 145-

osioms gimimo metinėms paminėti, literatūros ir
spaudinių paroda)

Poškonių biblioteka
Purvėnų biblioteka
Rūdninkų biblioteka
Skynimų biblioteka

Rugpjūčio mėn.

(literatūros ir spaudinių paroda)

Rugpjūčio 1-30 d.

„Atlikti savo pareigą kartais būna
skausmingai sunku...“

Rugpjūčio 1–12 d.

Šalčininkėlių
biblioteka

Rugpjūčio 9–30 d.
Rugpjūčio 17–30 d.

Tabariškių
biblioteka
Tetėnų biblioteka
Tribonių biblioteka
Turgelių biblioteka
Zavišonių biblioteka

„Julianas Tuvimas ir jo poezija“

(A. Diuma - prancūzų rašytojas - 195 gimimo metinės,
spaudinių paroda)

„Tarp romantikos ir tikrovės“
(amerikiečių rašytojo Hermano Melville 200 gimimo
metinės, spaudinių paroda)

„Paslaptinga Merė Popins“
(anglų rašytojos Pamelos Lyndon Travers 120 gimimo
metinės, knygų paroda)

„Laimę pažinęs“
(poeto, prozininko Jono Mačiukevičiaus 80 gimimo
metinės, spaudinių paroda)

Rugpjūčio 1-30 d.
-

-

„Enciklopedijos pasaulis“
(knygų paroda)

-

