ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ
2020 M. SAUSIO MĖNESIO PARODOS
Padalinio
pavadinimas
Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

Data
Sausio 3-24 d.d.

Parodos pavadinimas
„Menas tai gyvybė daikte“
(knygų paroda)

„Jautrios širdies balsas“
Sausio 6 - 13 d.d.

Šalčininkų rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos Sausio 13 - 31 d.d.
Vaikų literatūros
skyrius

Sausio 29 d. – Vasario 14 d.

Akmenynės
biblioteka

(poetės Aldonos Elenos Puišytės 90 gimimo metinės,
spaudinių paroda)

„Sugrįžtantys paukščiai“
(lietuvių rašytojo Rimanto Budrio 90 gimimo metinės,
spaudinių paroda)

„Neblėstantis talentas“
(rusų literatūros klasiko Antono Čechovo 160 gimimo
metinės, knygų paroda)

Sausio 2-30 d.d.

„Vaikystę šildo pasakos“

Sausio 6-10 d.d.

,,Menkas poetas, jei jis eilėraščio savo
gyvenimu nerašo. Tai visai ne poetas, bet
tik šiaip sau rašantis”

(mėgstamų pasakų iliustracijos paroda)

(K. Boruta 115 gimimo metinėms paminėti, spaudinių
paroda)

Sausio 11-25 d.d.

„Mūsų širdyse tegul niekada neužgęsta
viltis“
(laisvės gynėjų dienai, spaudinių paroda)

Baltosios Vokės
biblioteka
Butrimonių
biblioteka
Čiužiakampio
biblioteka

-

-

-

-

Sausio 6–31 d.d.

(knygų ir spaudinių paroda, skirta J. Grimo 235 –
osioms gimimo metinėms)

Dainavos biblioteka

„Atmintis gyva“
Sausio 10-17 d.

Dieveniškių
biblioteka
Eišiškių biblioteka
Eišiškių Vaikų
biblioteka

(spaudinių paroda, skirta Lenkų rašytojos M.
Musierowicz 75-osioms gimimo metinėms)

„Pasakų kūrėjas – Jakobas Grimas“

Sausio mėn.

Didžiųjų Sėlų
biblioteka

„Atrask humoro pasaulį M. Musierowicz
kūryboje“

Sausio 15 - 31 d.d.

(knygų ir spaudinių paroda, skirta Laisvės gynėjų
dienai)

,,Didžiausias gyvenimo džiaugsmas jausti,
kad esi reikalingas ir artimas žmonėms“
(spaudinių paroda, skirta rusų rašytojo A. Čechovo
160 gimimo metinėms)

-

-

-

-

-

-

Sausio 10-20 d.d.
Gerviškių biblioteka
Sausio 10–18 d.d.

„Antanas Baranauskas – krikščionis ir
poetas“
(literatūros paroda, skirta A. Baranauskui 185 gimimo
metinėms)

„Laisvės gynėjų diena“
(spaudos ir dokumentų paroda, skirta sausio 13 d.
paminėti)

Jančiūnų biblioteka
Jašiūnų biblioteka

Sausio 2 – 31 d.d.

,, Žiema su įdomia knyga “

Sausio 27 – 31 d.d.

,,Rusų prozininkui, dramaturgui A.P.
Čechovui – 160 m“

(knygų paroda)

(knygų paroda)

„Viską matančios akys ir nerami širdis“

Jurgelionių
biblioteka

(spaudinių paroda skirta Kazio Borutos 115 – osioms
gimimo metinėms paminėti)

Kalesninkų
biblioteka
Milkūnų biblioteka

Pabarės biblioteka

-

„Antano Baranausko kelias“

Sausio mėn.

(literatūros paroda, skirta A. Baranausko 185 gimimo
metinėms)

„Nepasakok man, kad šviečia mėnulis parodyk kaip stiklo šukėje atsispindi
šviesos spindulys“

Sausio mėn.

(literatūros ir spaudinių paroda skirta Antono
Pavlovičiaus Čechovo 200-osioms gimimo metinėms
paminėti)

Sausio 2-31 d.d.

„Maištautojas gyvenime ir kūryboje“

Sausio 6-31 d.d.

„O aš tau seku žiemos pasaką“

Poškonių biblioteka

(literatūros paroda skirta Kaziui Borutai-95 gimimo
metinėms paminėti)
(literatūros ir piešinių paroda)

Purvėnų biblioteka

Sausio 10 – 14 d.
Sausio 15 - Gruodžio 30 d.

Sausio 15 – gruodžio 30 d.
Rūdninkų biblioteka
Sausio 2–30 d.d.

„Žuvę už Lietuvos laisvę“
(spaudinių paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai)

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Žygimanto Augusto 500osios gimimo metinės - spaudinių paroda.
„Esu įsitikinęs, jog kunigas neturi bijoti būti
„Nenaujoviškas“, kadangi...“
Šv. Jono Pauliaus II - 100-ąsias gimimo
metines - spaudinių paroda.
„Didele nelaimė turi ištikti žmogų, kad jis
galėtų susirasti patį save ir savo gyvenimo
kelią“
(Kazys Boruta – poetas, prozininkas, vertėjas lietuvių
rašytojas - 115 gimimo metinės - spaudinių paroda)

„Neužgęstantis laisvės laužas“
Sausio 6–24 d.d.

(Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena - spaudinių
paroda)

„Daug kur mes suklydom“

Skynimų biblioteka

Sausio 6-10 d.d.

Šalčininkėlių
biblioteka

Sausio 10-15 d.d.

(knygų paroda skirta Kazio Boruta 115 gimimo
metinėms)

„Laisvės gynėjų diena“

Sausio 17-25 d.d.
Tabariškių
biblioteka

(spaudos ir dokumentų paroda, skirta Laisvės gynėjų
dienai)

,,Močiutė, seneli – aš Jus myliu“
(piešinių paroda)

-

„Tėvynės labui“

Sausio 2-13 d.d.
Tetėnų biblioteka

(knygų, spaudinių paroda, sausio 13-oji Laisvės
gynėjų diena, Lietuvos valstybinei šventei paminėti)

„Amžina gyvenimo daina“
Sausio 14-31 d.d.

(knygų, spaudinių paroda, lietuvių rašytojas, politinis
veikėjas Kazys Boruta skirta 115-osioms gimimo
metinėms paminėti)

Tribonių biblioteka
Turgelių biblioteka
Zavišonių biblioteka

-

-

