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

Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

Data

Parodos pavadinimas

Kovo 1 – 31 d.d.

„Geriausi visų laikų klasikos kūriniai“

Kovo 8 – 12 d.d.

„Stipri ir ištikima moteris“

Kovo 12 – 31 d.d.

„Lėlės iš sapnų pasaulio“

(Knygų paroda)
(Knygų paroda)
(Lėlių paroda)

Kovo 12 – 29 d.d.

„Bibliotekoje atgimsta teatras“
(Knygų paroda)

Kovo 3 d. – Balandžio 1 d.
Šalčininkų rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos Kovo 11 d. - Balandžio 1 d.
Vaikų literatūros
Kovo 20 d. – Balandžio 26
skyrius
d.
Kovo 25 d. - Balandžio 11
d.
Akmenynės
biblioteka
Baltosios Vokės
biblioteka
Butrimonių
biblioteka
Čiužiakampio
biblioteka

Kovo 8-20 d..
Kovo 7 – 14 d.d.

„Prisiminimai apie Lietuvą“
(Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai,
spaudinių paroda)

„GEA – reiškia Žemė“
(Žemės dienai apie ekologiją, spaudinių paroda)

„Laiko ir tautos sūnus“
(Petro Cvirkos 110 gimimo metinės, spaudinių paroda)

„Kovo 11-ji – Laisvė mūsų tėvų
iškovota!“
(Spaudinių paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai)

„Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
diena“
„Biliūnas – sielvartingos prozos meistras“

Kovo 4 – 31 d.d.
Kovo mėn.
Kovo mėn.

Kovo mėn.

Didžiųjų Sėlų
biblioteka

Kovo 11 – 31 d.d.

Eišiškių biblioteka

(Rusų rašytojo Jurijaus Olešo 120 gimimo metinės,
spaudinių paroda)

(Spaudinių paroda )

Dainavos biblioteka

Dieveniškių
biblioteka

„Nesutramdomos fantazijos ir didelių žinių
rašytojas“

(Literatūros paroda skirta Jono Biliūno 140-osioms
gimimo metinėms)

„Lietuva brangi“
(Spaudinių paroda skirta Kovo 11 d.)

„Petrui Cvirkai - 110 metų“
(Knygų paroda skirta Petro Cvirkos 110 - osioms
gimimo metinėms paminėti)

„Petras Cvirka – žymiausias XX a.
Lietuvos rašytojas“
(Knygų ir spaudinių paroda skirta Petro Cvirkos 110osioms gimimo metinėms)

,,Mus jungia Petro Cvirkos knygos“
(Knygų paroda skirta Petro Cvirkos 110-osioms
gimimo metinėms)

Kovo 7 - 15 d.d.

„Jie mums aušrą nešė, naują rytą kėlė“

Kovo 10 - 30 d.d.

„Rinkis knygą ir garsiai skaityk“

Kovo mėn.

„Lietuvių kalbos mokomės iš knygų“

Kovo 4 – 29 d.d.

„Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
diena“

(Knugų paroda)
(Knygų paroda)
(literatūros paroda)

(Literatūros ir spaudinių paroda)

Eišiškių Vaikų

Kovo mėn.

„Kartu mes su Lietuva!“
(Knygų ir spaudinių paroda skirta kovo 11 dienai)

biblioteka

„Ir savo širdį jai įdėjau“

Kovo mėn.

(Literatūros ir spaudinių paroda skirta Petro Cvirkos
110-osioms gimimo metinėms )

„Julianas Tuvimas ir jo poezija“

Kovo mėn.

(Literatūros ir spaudinių paroda skirta lenkų poeto
(JulianTuwim) – 125-tųjų metų sukaktį)

„Jėzuitams Lietuvoje – 450!“

Kovo mėn.
Gerviškių biblioteka

Jančiūnų biblioteka

(Spaudinių paroda)
-

Kovo 6 – 13 d.d.

„A. Smetona - pirmas Lietuvos
prezidentas“

Kovo 1 – 6 d.d.

„Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras“

Jašiūnų biblioteka

Kovo 12 – 22 d.

Jurgelionių
biblioteka

Kovo 5 - 31 d.d.

(Knygų ir straipsnių paroda skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai paminėti)
(Knygų ir straipsnių paroda)

,,Knygnešio dienos minėjimas“
(Spaudinių paroda)

„Atverskim istorijos puslapius“
(Spaudinių paroda skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai)

„Tauta gyva, kol gyva jos istorija“
Kovo 11 - 15 d.d.

Kalesninkų
biblioteka
Kovo 18 - 22 d.d.

Milkūnų biblioteka

-

(Spaudinių paroda skirta Kovo 11-osios dienai
paminėti)

„Petras Cvirka – rašytojas, politinis
veikėjas“
(Knygų paroda skirta Petro Cvirkos 110-osioms
gimimo metinėms)
-

„Tautos kalboje – jos prigimtis, istorija,
siela“

Kovo mėn.

(Spaudinių paroda skirta Valstybinės lietuvių kalbos
dienoms paminėti)

Pabarės biblioteka

„Petras Cvirka: Ne tik cukriniai avinėliai“

Kovo mėn.

(Spaudinių paroda skirta P. Cvirkui 110-osioms
metinėms paminėti)

„Jūsų knygos verčia mus susimąstyti“
Kovo 1 – 22 d.d.

(Literatūros paroda skirta lietuvių rašytojo,
dramaturgo, prozininko, J. Paukštelio 120 gimimo
metinėms)

Kovo 21 d. - Balandžio 15
d.

„Rašytojas iš Nemuno šalies“

Poškonių biblioteka

Purvėnų biblioteka

Kovo 1 - 31 d.d.

(Literatūros paroda skirta lietuvių rašytojo, P. Cvirkai
110 gimimo metinėms)

„Kovo 11-oji – Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo diena“
(Literatūros paroda)

„Padariau nuotaką iš baltojo sniego...“

Rūdninkų biblioteka

Kovo 5 - 28 d.d.

Skynimų biblioteka

Kovo 5 - 28 d.d.

Šalčininkėlių
biblioteka

Kovo 4 – 14 d.d.

„Nors jaunas, buvo kaip degtukas”

Tabariškių
biblioteka
Tetėnų biblioteka

(Spaudinių paroda skirta Lietuvių rašytojo P. Cvirkos
110 gimimo metinėms)

Kovo mėn.

(Knygų paroda skirta Petro Cvirkos 110-osioms
gimimo metinėms)

„Mano gimtinė – Lietuva“
(Piešinių paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti)
-

,,Gyvenimo puslapiai“
(Knygų paroda skirta Petro Cvirkos 110-osioms

gimimo metinėms)

Kovo 1- 20 d.d.

„Kovo 11-oji – Laisvė mūsų tėvų
iškovota!“
(Spaudinių paroda)

Tribonių biblioteka

Kovo 21- 25 d.d.

„Jonas Žemaitis – Vytautas Lietuvos
karininkas“

Kovo 26-31 d.d.

„Petras Cvirka – rašytojas, politinis
veikėjas“

Turgelių biblioteka

Kovo mėn.

Zavišonių biblioteka

Kovo 25-29 d.

(Spaudinių paroda skirta Jono Žemaičio-Vytauto 110 osioms gimimo metinėms)

(Knygų paroda skirta Petro Cvirkos 110-osioms
gimimo metinėms)

„Ir atmintis ir dabartis“
(Dokumentų paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti)

„Nemuno krašto sūnus“
(Knygų ir spaudinių paroda skirta Petro Cvirkos 110 –
osioms gimimo metinėms)

