ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ
2020 M. VASARIO MĖNESIO PARODOS
Padalinio
pavadinimas

Data
Vasario 1-28 d.d.

Parodos pavadinimas
„Meilė ir gerumas“
(knygų paroda)

Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

Vasario 1-28 d.d.

Kazys Boruta (lietuvių rašytojas), 115-ųjų
gimimo metinių proga.
(knygų paroda)

Vasario 18-29 d.d.

„Kalba – tai burtai, magiška galia“
(knygų paroda)

„Švedų dailininkė, grafikė Ilon Wikland“
Vasario 5-17 d.d.

Šalčininkų rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos Vasario 17-21 d.d.
Vaikų literatūros
skyrius
Vasario 20 d. - Kovo 10 d.

(Švedų dailininkės 90 gimimo metinės, spaudinių
paroda)

„Ana Katerina Vestly – mylimiausia vaikų
rašytoja Norvegijoje“
(Rašytojos 100 gimimo met. spaudinių paroda)

„Dailininkas, grafikas Šarūnas
Leonavičius“
(Dailininkui 60 m., spaudinių paroda)

Akmenynės
biblioteka

Baltosios Vokės
biblioteka

Vasario 15-20 d.d.

„Lietuva, kai aš tave tariu, prieš akis
sumirga raštų raštai“

Vasario 3–10 d.d.

„Aleksui Baltrūnui - 95“

(Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti,
literatūros paroda)
(paroda, skirta rašytojui Aleksui Baltrūnui 95-osioms
gimimo metinėms )

Vasario 10–19 d.d.
Vasario 24 d. – Kovo 5 d.

„Mano gimtinė - Lietuva“
(paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai)
„Raganų medžioklė“
(interjero lėlių paroda)

Butrimonių
biblioteka

-

„Steigiamasis Seimas - 100 metų“

Čiužiakampio
biblioteka
Dainavos biblioteka

Vasario 3-29 d.d.
Vasario 16 d. – Kovo 13 d.
Vasario 10-21 d.d.

Didžiųjų Sėlų
biblioteka

(istorinė spaudinių paroda, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai paminėti)

„Brangi mano Tėvynė“
(piešinių paroda)

,,Lietuvos praeitį prisimenant“
(Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti,
spaudinių paroda)

„Pažįstu ir džiaugsmą, ir kančią“
Vasario 3-29 d.d.

(spaudinių paroda, skirta rašytojo A. Baltakio 90osioms gimimo metinėms)

,,Žymiausi Lietuvos kalbininkai“
Vasario 12 d. - kovo 13 d.
Dieveniškių
biblioteka
Eišiškių biblioteka

(spaudinių paroda, skirta lietuvių kalbos dienoms
paminėti)

Vasario 3-21 d.d.

„Šiandien švenčia Lietuva vasario 16“

Vasario 10–28 d.d.

„Naujų knygų pažintis“

(Lietuvos valstybės atkūrimo diena)
(dokumentų paroda)

„Lietuvių Valstybės atkūrimo diena“
Vasario 3–20 d.d.

(literatūros ir spaudinių paroda, skirta Lietuvių
valstybės atkūrimo dienai)

„Šviesus, saulėtas žmogus, tauraus
žmogiškumo pavyzdys!”

Vasario mėn.

(Knygų ir spaudinių paroda, skirta Aldonos LiobytėsPaškevičienės – 105-tųjų gimimo metinėms paminėti.

„Jo knygos vis tarp skaitomiausiu!“
Eišiškių Vaikų
biblioteka

(Knygų ir spaudinių paroda, skirta rusų rašytojo
Aleksejo Tolstojo – 75-tosioms mirties metinėms
paminėti).

Vasario mėn.

„Lietuvių rašytojai Emilijai Liegutei - 90“
(Knygų ir spaudinių paroda, skirta lietuvių rašytojos,
dramaturgės gimtadienio – 90- tųjų metinėms
paminėti).

Vasario mėn.

„O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes...“

Vasario mėn.
Gerviškių biblioteka

(Knygų ir spaudinių paroda, skirta vasario – 16- tąją
paminėti).

„Mūsų vardas - Lietuva“
Vasario 12-21 d.d.

Jančiūnų biblioteka

-

Jašiūnų biblioteka

-

Jurgelionių
biblioteka

Vasario 10–29 d.d.

(Spaudinių ir dokumentų paroda, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai paminėti)

„Vasario 16 – oji – Lietuvos valstybės
atkūrimo diena“
(spaudinių paroda)

Kalesninkų
biblioteka

Vasario mėn.

Milkūnų biblioteka
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Pabarės biblioteka
Vasario mėn.

„Prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas“
(Literatūros paroda, skirta A. Baltrūnui 95- sioms
gimimo metinėms)

,,Lietuva žemės žodis švenčiausias“
(Literatūros paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai paminėti)

„Kelias į Lietuvos Nepriklausomybę“
(literatūros ir spaudinių paroda, skirta Lietuvos
valstybės Nepriklausomybės dienai paminėti)

„Lituanistinė literatūra bibliotekos
lentynoje“
(skirta Valstybinės lietuvių kalbos dienoms paminėti)

Vasario 19 d. – Kovo 6 d.
Poškonių biblioteka

„Mūsų kalbos turtas sakmės, padavimai“
(Literatūros paroda, skirta lietuvių kalbos dienai)

„Virpa gyvenimo žvakė“
Vasario 28 d.- Kovo 26 d.

(Literatūros paroda skirta Justinui Marcinkevičiui – 90
gimimo metinėms paminėti)

„Vasario 16-oji – laisvės ir vienybės diena“
Purvėnų biblioteka

Vasario 3 – 17 d.d.
Vasario 14 d. – Kovo 12 d.
Vasario 3-28 d.d.

Rūdninkų biblioteka

(spaudinių paroda)

„Gimtoji kalba – didis tautos turtas“
(spaudinių paroda, skirta Lietuvių kalbos dienoms)

„Apšerkšniję mūsų žiemos: Balta, balta –
kur dairais...“
(Aleksas Baltrūnas – lietuvių rašytojas - 95 gimimo
metinės - spaudinių paroda)

„Laisvė Lietuvai“
Vasario 10–21 d.d.
Vasario 16 d. - Kovo 11 d.

(Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena spaudinių paroda)

„Lietuviško žodžio platintojai ir
saugotojai“
(spaudinių paroda, skirta Lietuvių kalbos dienai).

Skynimų biblioteka

Vasario 14-20 d.d.

„Širdyje nešiojamės tą Tėvynę, kuri gimė

Vasario 16-ąją“
(Spaudinių paroda, skirta Vasario - 16-osios
minėjimui)

Šalčininkėlių
biblioteka
Tabariškių
biblioteka

Vasario 4-12 d.d.

„Aleksas Baltrūnas– lietuvių rašytojas“
(literatūros paroda)

,,Diena, kuri reikia paminėti“
Vasario 13-22 d.d.

(Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti,
literatūros paroda)

-

„Tolimi keliai“

Vasario 3-14 d.d.
Tetėnų biblioteka

„Švęskime laisvę“
Vasario 17-28 d.d.

Tribonių biblioteka
Turgelių biblioteka
Zavišonių biblioteka

(knygų, spaudinių, paroda lietuvių rašytojo Alekso
Baltrūno 95-osioms gimimo metinėms paminėti)

-

(knygų, spaudinių paroda, skirta vasario 16-osoios
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai)

-

