ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ
2021 M. RUGSĖJO MĖNESIO PARODOS

Padalinio
pavadinimas

Data
Rugsėjo 1-30 d. d.

Parodos pavadinimas
„Rugsėjo 1-ajai pasiruošta“
(Knygų paroda, skirta mokslo ir žinių dienai)

Rugsėjo 1-30 d. d.

„Aplink pasaulį“
(Knygų paroda, geografijos paroda)

Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

Rugsėjo 1-30 d. d.

„Tomas Venclova – poetas, publicistas,
vertėjas, literatūros tyrinėtojas,
profesorius, Lietuvos nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureatas“
(Knygų paroda, skirta 85-osioms gimimo metinėms)

Rugsėjo 1-30 d. d.

„Pasaulinė turizmo diena“
(Knygų ir spaudinių paroda)

Šalčininkų rajono
Rugsėjo 9-Spalio 10 d. d.
savivaldybės
viešosios bibliotekos
Rugsėjo 26-Spalio 31 d. d.
Vaikų literatūros
skyrius

Baltosios Vokės
biblioteka

Rugsėjo 8-14 d. d.

„Tikrovę regintis sielos akimis“
(Spaudinių paroda, skirta Rašytojo Vytauto Bubnio 90
gimimo metinėms)

„Anglų romanistas ir poetas – Mark
Haddon“
(Spaudinių paroda , skirta rašytojo Marko Haddono 60
gimimo metinėms)

,,Tu gyveni tą gyvenimą, kuri privalai
gyventi“
(Spaudinių paroda, skirta Vytautui Bubnysprozininkas, dramaturgas, vaikų ir paauglių kūrėjas-90
gimimo metinėms)

„Gatvės švinta“
Rugsėjo 12-19 d. d.
Dieveniškių
biblioteka

Rugsėjo 2–30 d. d.

Gerviškių biblioteka

Rugsėjo 19-30 d. d.

Jurgelionių
biblioteka

Rugsėjo 1–30 d. d.

Pabarės biblioteka

(Spaudinių paroda, skirta Tomui Venclova – poetas,
publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas,
profesorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas– 85 gimimo metinės)

„Dieveniškių kraštas ir jo žmonės“
(Knygų paroda)

„Naujai gautos knygos ”
(Naujų knygų paroda)

„Tomas Venclova. Biografija ir kūrybos
bruožai“
(Spaudinių paroda )

Rugsėjo 1-15 d. d.
Rugsėjo 16-30 d. d.

,,Didelis yra tas, kuris nelaiko savęs mažu“
(Knygų ir spaudinių paroda, skirta T. Venclovos 85osioms metinėms paminėti.)

,,Ruduo eilėraščiuose,,
(Knygų ir spaudinių paroda)

„Mano eilės – pokalbis su savimi“
Rūdninkų biblioteka

Rugsėjis 1–30 d. d.

(Spaudinių paroda, skirta T. Venclovo - 85 gimimo
metinėms)

„Gimiau po laiminga žvaigžde“
Rugsėjis 1–30 d. d.
Skynimų biblioteka

Rugsėjo 12-30 d. d.

(Spaudinių paroda, skirta V. Bubnio - 90 gimimo
metinėms)

,,Ir tuomet dirbome Lietuvai“
(Spaudinių paroda , skirta Algirdui Mykolui
Brazauskui 90-osioms metinėms)

Zavišonių biblioteka

Rugsėjo 5–16 d. d.
Rugsėjo 19–25 d. d.

,,Tomo Venclovo kūrybos lobynas“
(Spaudinių paroda, skirta poeto 85 gimimo metinėms)

,,Stivenas Kingas- neįtikėtina vaizduotė
apdovanotas siaubo ir fantastikos genijus“
(Spaudinių paroda, skirta poeto 75 gimimo metinėms)

