ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ
2019 M. RUGSĖJO MĖNESIO PARODOS
Padalinio
pavadinimas
Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka
Šalčininkų rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros
skyrius
Akmenynės
biblioteka

Data

Parodos pavadinimas

-

-

-

-

-

-

Rugsėjo 3–10 d.d.
Baltosios Vokės
biblioteka

Rugsėjo 12–19 d.d.

Butrimonių
biblioteka

„Julius Slovackis ir Lietuva“
(spaudinių paroda skirta Julius Slovackis 210 gimimo
metinės paminėti)

„Julianas Tuvmas: gyvenimas ir kūryba“
(spaudinių paroda skirta Julianas Tuvimas 210 gimimo
metinės paminėti)

-

„Negęstanti vilties liepsna“

Čiužiakampio
biblioteka

Rugsėjo 2-31 d.d.

Dainavos biblioteka

Rugsėjo mėn.

Didžiųjų Sėlų
biblioteka
Dieveniškių
biblioteka
Eišiškių biblioteka
Eišiškių Vaikų
biblioteka
Gerviškių biblioteka
Jančiūnų biblioteka
Jašiūnų biblioteka
Jurgelionių
biblioteka
Kalesninkų
biblioteka
Milkūnų biblioteka

Pabarės biblioteka

(spaudinių paroda, skirta Lietuvos rašytojo, literatūros
istoriko, kritiko, visuomenės veikėjo, pedagogo, kunigo
Juozo Tumo-Vaižganto 150- osioms gimimo metinėms
paminėti)

„Juliuš Slovacki – žmogus ir poetas“
(knygų ir spaudinių paroda, skirta lenkų poeto J.
Slovackio 210 – osioms gimimo metinėms)

Rugsėjo 2-30 d.d.

„Aš - rugsėjis tavo draugas...“
(piešinių paroda)

-

-

-

-

Rugsėjo 23-30 d.d.

„Garsieji lenkų poetai“

Rugsėjo 2-20 d.d.

„Nacionalinis lenkų kūrinių skaitymas“

Rugsėjo mėn.

„Tumo Vaižganto asmenybe ir kūryba“

(knygų paroda)
(knygų paroda)

Rugsėjo 3-30 d.d.
-

Rugsėjo mėn.

(dokumentų, knygų paroda)

„Juozui – Tumui Vaižgantui - 150“
(literatūrinė paroda)

„Žmonės nuolat mokosi ko nors naujo –
dažniausiai todėl, kad tai, ką jie išmoko
vakar, buvo klaidinga“ Bilas Vonas (Bill
Vaugham)
(skirta mokslo ir žinių dienai, literatūros ir spaudinių
paroda)

„Juozas Tumas - VAIŽGANTAS“ – „Jo
širdy ir galvoj buvo vien Lietuva“

Rugsėjo mėn.
Poškonių biblioteka
Purvėnų biblioteka
Rūdninkų biblioteka

Rugsėjo 2-27 d.d.

Skynimų biblioteka
Šalčininkėlių
biblioteka

Rugsėjo 4-20 d.d.

Tabariškių
biblioteka
Tetėnų biblioteka
Tribonių biblioteka
Turgelių biblioteka
Zavišonių biblioteka

(skirta J. Vaižgantui 150-osioms metinėms paminėti,
literatūros ir spaudinių paroda)

-

„Daug pasitaiko gražios išvaizdos
žmonių...“
(Dž. F. Kuperis – JAV rašytojas – 230 gimimo
metinėms, spaudinių paroda)

,,Kelionė eilėraščių šalyje“
(knygų paroda, skirta 125 – josioms Juliano Tuvimo
gimimo metinėms)
-

„Iš mano atsiminimų“

Rugsėjo mėn.

(knygų paroda, Juozas Tumas- Vaižgantas skirta 150osioms gimimo metinėms paminėti)

-

-

