ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ
2021 M. LIEPOS MĖNESIO PARODOS
Padalinio
pavadinimas

Data
Liepos 1-31 d.d.

Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

Parodos pavadinimas
„Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo diena“
(knygų paroda)

Liepos 1-31 d.d.

„Knyga su kurią keliausi neišeidamas iš
namų“
(knygų paroda)

Liepos 7-25 d.d.

„Liepos 7 – Pasaulinė šokolado diena“
(knygų paroda)

Šalčininkų rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos Birželio 15 d. – Liepos 16 d.
Vaikų literatūros
skyrius
Akmenynės
biblioteka

Baltosios Vokės
biblioteka

Dainavos biblioteka
Didžiųjų Sėlų
biblioteka
Dieveniškių
biblioteka
Eišiškių biblioteka
Eišiškių Vaikų
biblioteka
Gerviškių biblioteka

(spaudinių paroda, skirta rusų vaikų rašytojui
Aleksandrui Volkovui 130 gimimo metinėms)

-

Liepos 4–10 d.d.

„Vienytojas Mindaugas – vienintelis
Lietuvos karalius“

Liepos 10-17 d.d.

„Gamtos kampelis“

Liepos 21–30 d.d.

„Vaikystę šildo pasakos“

Butrimonių
biblioteka
Čiužiakampio
biblioteka

„Neblėstanti kūrybos magija“

(spaudinių paroda, skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo dienai)
(knygų ir spaudinių paroda)
(knygų paroda)

-

„Mindaugas valstybės krikštytojas“

Liepos mėn.

(spaudinių paroda, skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo dienai)

Liepos 1 – 30 d.d.

„Lietuvių kilmės poetas Česlovas Milošas“
(spaudinių paroda, skirta poeto Česlavo Milošo 110osioms gimimo metinėms)

-

-

-

-

-

„Karaliai“

Liepos 1–10 d.d.

(dokumentų paroda, skirta Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo dienai)

Jančiūnų biblioteka

-

-

Jašiūnų biblioteka
Jurgelionių
biblioteka
Kalesninkų
biblioteka
Milkūnų biblioteka
Pabarės biblioteka
Poškonių biblioteka

-

-

-

-

-

-

Liepos 2–30 d.d.

„Vasaros akimirkos“

(literatūros ir vaikų piešinių paroda)

Purvėnų biblioteka
Rūdninkų biblioteka
Skynimų biblioteka

Liepos 12-16 d.d.

Šalčininkėlių
biblioteka
Tabariškių
biblioteka
Tetėnų biblioteka

„Žalgirio mūšio diena“
(piešinių paroda)

-

-

-

„Lietuva-Tėvyne mūsų“

Liepos mėn.

(piešinių paroda, skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo dienai)

Tribonių biblioteka

Liepos 12-30 d.d.

Turgelių biblioteka

-

„Jokūbas Stikliorius“ – Mažosios Lietuvos
visuomenės ir kultūros veikėjas,
bibliotekininkas, spaustuvininkas, pedagogas
(spaudinių paroda)

Zavišonių biblioteka

„Lietuvos Karalius – Mindaugas“

Liepos 5-12 d.d.

(spaudinių paroda, skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo dienai)

