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

Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

Data

Parodos pavadinimas

Gegužės 2–10 d.

„Skaityk mane“

Gegužės 2–13 d.

„Tarptautinė Europos diena“

Gegužės 13–31 d.

„Onorė de Balzakas“

Gegužės 13–31 d.

„Salvadoras Dali: skirta 115-tų dailininko
gimimo metinių proga“

(knygų paroda)
(knygų ir spaudinių paroda)
(knygų ir spaudinių paroda)

(knygų ir spaudinių paroda)

Šalčininkų rajono
Gegužės 11-31 d.d.
savivaldybės
viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros
Gegužės 22 d. - birželio 28 d.
skyrius
Akmenynės
biblioteka
Baltosios Vokės
biblioteka

Gegužės 2-6 d.

(knygų paroda, skirta anglų rašytojo Seras Arthur
Conan Doyle 160 gimimo metinėms)
(vaikų piešinių ir darbelių paroda skirta Motinos
dienai)

„Ji karalienė, ji - knyga“

Gegužė 16–30 d.

„Rankų darbo lėlės“

Čiužiakampio
biblioteka

Gegužės mėn.

Dainavos biblioteka

Gegužės mėn.

(spaudinių paroda)
(lėlių paroda)

„Prancūzų romanistui Onore de Balzakui 220“
(literatūros paroda, skirta prancūzų rašytojui Onore de
Balzako 220 gimimo metinėms)

„Jonui Biliūnui - 140“
(lietuvių rašytojo Jono Biliūno 140-osioms gimimo
metinėms paminėti, spaudinių paroda)

„Žymus Nacionalinės Operos kūrėjas“
(knygų ir spaudinių paroda, skirta lenkų kompozitoriui
Stanislavo Moniuško 200 – osioms gimimo metinėms)

Gegužė 6–31 d.

,,Romanisto Onore de Balzako spindesys ir
skurdas“

Gegužės 1-10 d.

„Tau, mama“

Gegužės 15–30 d.
Gegužės 3-17 d.

Eišiškių biblioteka
Gegužės 20-31 d.
Eišiškių Vaikų
biblioteka

,,Seras Arthur Conan Doyle – didelės
širdies, didelės dvasios žmogus”

Gegužė 6–15 d.

Gegužės 8-31 d.

Dieveniškių
biblioteka

(knygų paroda)

„Gėlės žiedelis mylimai mamytei“

Butrimonių
biblioteka

Didžiųjų Sėlų
biblioteka

„Aldonos Kandroškaitės knygelės
vaikams“

Gegužės mėn.

(knygų paroda skirta Rašytojo Onore de Balzako 220
gimimo metinėms)
(atvirukų paroda)

„Stanislovas Moniuška – žmogus kūrėjas“
(spaudinių paroda, skirta Stanislavo Moniuškos 200
gimimo metinėms)

„St. Moniuškos gyvenimas ir kūryba“
(literatūros ir spaudinių paroda, skirta Stanislavo
Moniuško 200 gimimo metinėms)

„Faktai – istorija – įrodymai“
(literatūros paroda, skirta Gustavo Herling-Grudzinsko
100 gimimo metinėms)

„Aleksandro Puškino gyvenimas ir
kūryba“
(knygų ir spaudinių paroda, skirta rusų poetui
Aleksandro Puškino 220-osioms gimimo metinėms)

Gegužio 6-10 d.
Gerviškių biblioteka
Gegužio 1-20 d.
Jančiūnų biblioteka

Gegužė 2–8 d.

Jašiūnų biblioteka

(spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimui, kalbos ir
knygos dienai paminėti)

„Tau, mama“
(piešinių paroda, skirta Motinos dienai paminėti)

,,Mintys apie motiną“
(spaudinių paroda)

Gegužė 2–17 d.
Gegužė 13–21 d.

Jurgelionių
biblioteka

Gegužės 2-31 d.

Kalesninkų
biblioteka

-

Milkūnų biblioteka

„Kalbos ir knygos diena“

„Stanislovas Moniuška: gyvenimas ir
kūryba“
(knygų ir spaudinių paroda)
,,Mano šeima“
(piešinių paroda skirta Tarptautinei šeimos dienai)

„Stanislovas Moniuška – kompozitorius ir
dirigentas“
(spaudinių paroda, skirta S. Moniuškos 200 – osioms
gimimo metinėms)

„Čia gyvenimas toks, koks iš tikrųjų yra“

Gegužės mėn.

(literatūros paroda, skirta Onorė de Balzako 220 –
osioms gimimo metinėms)

„Europos Sąjunga – laisvė mąstyti, burtis,
kalbėti, kritikuoti, nesutikti…“

Gegužės mėn.

(literatūros ir spaudinių paroda, skirta paminėti
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną)

Pabarės biblioteka

„Pasaulinė diena be tabako“

Gegužės mėn.

(literatūros, spaudinių ir piešinių paroda, skirta
pasaulinei dienai be tabako paminėt,)

Poškonių biblioteka

Gegužės 2–30 d.

„Gražiausios eilės mamai...“

Purvėnų biblioteka

Gegužės mėn.

„Keliaukime po Europą“

Rūdninkų biblioteka

Gegužės 2-31 d.

„Idealus grožis, žaviausia išvaizda nieko
neverta...“

(spaudinių ir piešinių paroda skirta Motinos dienai)
(knygų ir spaudinių paroda)

(Onorė de Balzakas 220 metinėms, spaudinių paroda)

Skynimų biblioteka
Šalčininkėlių
biblioteka

Gegužės 15-24 d.

„Mūsų vaikams-gražiausia vaikystė”

Gegužes 1-10 d.

„Pasakyk savo mama ačiū“

Gegužes 3-10 d.

Tabariškių
biblioteka

(piešinių paroda, skirta Motinos dienai paminėti)

,,Visur skamba muzika“
(spaudinių paroda, skirta Stanislavo Moniuškos 200
gimimo metinėms)

Gegužės 2-10 d.

Tetėnų biblioteka

(piešiniu paroda, skirta Tarptautinei šeimos dienai)

-

„Pažink Europą“
(knygų paroda, skirta Europos dienai)

Gegužės 13-30 d.

„Nauja, įdomu – paskaityk“
(naujų knygų paroda)

Tribonių biblioteka

Gegužės 13-31 d.

„Augustas Savickas – Lietuvos dailininkas
tapytojas, dailėtyrininkas ”

Turgelių biblioteka

Gegužės mėn.

„Jonas Avyžius (1922-1999) – prozininkas,
publicistas“

(spaudinių paroda, skirta Augustui Savickiui 100osioms gimimo metinėms)

(spaudinių paroda, skirta Jonui Avyžiui)

Zavišonių biblioteka

-

-

