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

Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

Data
Spalio 1-31 d.d.

„Muzika sujungia sielas“

Spalio 1-31 d.d.

Salomėja Nėris „Prie didelio kelio“

Spalio 1-31 d.d.

„Tinkamiausias metas skaityti – ruduo “

Spalio 7-31 d.d.

„Rudo vaiko akimis“

Šalčininkų rajono
Spalio 3 - 31d.d.
savivaldybės
viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros
Spalio 23 d. – Lapkričio 26 d.
skyrius
Akmenynės
biblioteka
Baltosios Vokės
biblioteka

Parodos pavadinimas
(knygų paroda)
(piešinių paroda)
(knygų paroda)
(piešinių paroda)

„Poezijos aristokratas“
(Eduardo Mieželaičio 100 gimimo metinės , spaudinių
paroda)

„Lenkų literatūros Karalienė“
(Lenkų rašytojos Vandos Chotomskos 90 gimimo
metinės, spaudinių paroda )

„Rudens gėrybės“

Spalio 15 d.

(paroda)

„Eilėraščiai vaikams“
Spalio 25–31 d.d.

Butrimonių
biblioteka
Čiužiakampio
biblioteka

(spaudinių paroda, skirta Vandai Chotomskai – lenkų
vaikų rašytojos 90 gimimo metinėms paminėti ).

-

-

-

„Ar reikalinga kam nors dar mano lyra“

Spalio 1-14 d.d.
Dainavos biblioteka
Spalio 21-31 d.d.
Didžiųjų Sėlų
biblioteka
Dieveniškių
biblioteka

(knygų ir spaudinių paroda, skirta Eduardo Mieželaičio
100-osioms gimimo metinėms)

„Vanda Chotomska - vaikų literatūros
meistrė“
(knygų ir spaudinių paroda, skirta lenkų rašytojos
Vandos Chotomskos 90 – osioms gimimo metinėms)

Spalio 1-31 d.d.

„Ruduo pas mus vieši - 2019“
(piešinių paroda)

Spalio 1–11 d.d.

„Įspūdingas įvairialypio talento
menininkas“

Spalio 18–25 d.d.

„Juozas Tumas-Vaižgantas – idealus
tautinio charakterio kūrėjas“

Eišiškių biblioteka

(literatūros paroda, skirta E. Mieželaičiui 100 gimimo
metinėms)

(literatūros paroda, skirta J.Tumo-Vaižganto 150
gimimo metinėms paminėti)

„Liublino unijai - 450“
Spalio mėn.
Eišiškių Vaikų
biblioteka

Spalio mėn.

(knygų ir spaudinių paroda, skirta Liublino unijos 450
– ųjų minėjimas).

„Juozui Tumo-Vaižgantui – 150 m.“
(knygų ir spaudinių paroda, skirta Juozo Tumo
Vaižganto 150 – osioms gimimo metinėms paminėti).

Spalio mėn.

„Vanda Chotomska – 90 m.“
(knygų ir spaudinių paroda, skirta lenkų vaikų
rašytojai, scenaristei ir poetei Vandai Chotomskai -

90 gimimo metinėms paminėti).

Gerviškių biblioteka

Spalio 7-20 d.d.

Jančiūnų biblioteka

-

Jašiūnų biblioteka

Spalio 2–31 d.d.

Jurgelionių
biblioteka

Spalio 1–31 d.d.
Spalio 11–31 d.d.

Kalesninkų
biblioteka
Milkūnų biblioteka
Pabarės biblioteka

„Rudens spalvos“
(piešinių paroda)

„Vaikai piešia rudenį“
(piešinių paroda)

„Jūsų eilės spalvingos, kaip pieva gėlių“
(literatūros paroda)

„Vandai Chotomskai – 90 metų“
(literatūros paroda)

-

-

Spalio mėn.

„Darbas – tai žmogaus didžiavimasis pačiu
savimi“

Spalio 1-31 d.d.

„Žmogus - kūrėjas“

Spalio 3-27 d.d.

„Rudens šėlsmas“

(skirta E. Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms
paminėti, literatūros ir spaudinių paroda)

Poškonių biblioteka

(literatūros paroda, skirta Eduardui Mieželaičiui 100
gimimo metinėms paminėti)
(vaikų piešinių paroda apie rudenį)

Purvėnų biblioteka
Rūdninkų biblioteka

Spalio 1-30 d.d.

(Eduardas Mieželaitis – poetas, publicistas, vertėjas
– 100 gimimo metinėms paminėti, spaudinių paroda)

„Darbas - tai žmogaus didžiavimasis pačiu
savimi”

Skynimų biblioteka

Spalio 3–25d.

Šalčininkėlių
biblioteka

Spalio 17-30 d.d.

Tabariškių
biblioteka

„Kūryba yra kruvinas mūšis su viskuo, kas
pasenę“

(Eduardo Mieželaičio – Lietuvos poeto, publicisto,
vertėjo – 100 gimimo metinėms paminėti, knygų
paroda)

,,Kai aš užaugsiu“

-

(knygų paroda, skirta V. Chotomskos 90 – osioms
gimimo metinėms paminėti)
-

„Akimirka iš amžinybės“
Tetėnų biblioteka

Spalio 1-16 d.d.
Spalio 17-30 d.d.

Tribonių biblioteka
Turgelių biblioteka
Zavišonių biblioteka

-

(knygų paroda, skirta poetui, publicistui, vertėjui
Eduardui Mieželaičiui 100-osioms gimimo metinėms
paminėti)

„Gimtoji kalba yra vertybė“
(knygų paroda, skirta lietuvių kalbos dienai)

-

