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

Data

Parodos pavadinimas
„Ryškiausios literatūrinės vasaros
akimirkos“

Liepos 1-31 d.

(knygų paroda)

Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

Fotografijos paroda – „Vladyslavo
Korsako“

Liepos 1-31 d.

(fotografijos paroda)

Liepos 10-31 d.

„Šokoladas – karališkas skanumynas“
(knygų paroda)

„Žalgirio mūšio diena“
(knygų paroda)

Šalčininkų rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros
skyrius
Akmenynės
biblioteka
Baltosios Vokės
biblioteka

-

-

-

„Vienytojas Mindaugas – vienintelis
Lietuvos karalius“
(spaudinių paroda)
„Augalai ir žolelės – gamtos dovana“

Liepa 5–10 d.
Liepa 12-20 d.

Butrimonių
biblioteka

(spaudinių paroda)

-

„Nuostabus eilėraščių pasaulis“

Čiužiakampio
biblioteka

Liepos mėn.

Dainavos biblioteka

Liepos mėn.

Didžiųjų Sėlų
biblioteka

Liepos 1–15 d.

(knygų paroda, skirta Lietuvos valstybės karaliaus
Mindaugo karūnavimo dienai)

Liepos 1 –31 d.

,,Vasara su knyga“

(spaudinių paroda, skirta lietuvių poeto Alfonso NykaNiliūno 100 -osioms gimimo metinėms paminėti)

„Romantikas iš prigimties“
(knygų ir spaudinių paroda, skirta amerikiečių rašytojo
E. Hemingvėjaus 120 – osioms gimimo metinėms)

,,Mindaugas ir Lietuvos valstybė“

Dieveniškių
biblioteka
Eišiškių biblioteka

-

Eišiškių Vaikų
biblioteka

Liepos mėn.

Gerviškių biblioteka

Liepos 3-10 d.

Jančiūnų biblioteka
Jašiūnų biblioteka
Jurgelionių
biblioteka
Kalesninkų
biblioteka
Milkūnų biblioteka

(knygų paroda, skirta vasaros skaitymui)

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

„Karalius Mindaugas – valstybės kūrėjas“
(literatūros paroda, skirta Valstybės dienai paminėti)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pabarės biblioteka

Liepos mėn.

Poškonių biblioteka
Purvėnų biblioteka
Rūdninkų biblioteka

Tribonių biblioteka

(literatūros ir spaudinių paroda, skirta J. Balio 110osioms gimimo metinėms paminėti)

Liepos 1-30 d.

Skynimų biblioteka
Šalčininkėlių
biblioteka
Tabariškių
biblioteka
Tetėnų biblioteka

„Jonas Balys – lietuvių tautotyros
milžinas“
„Žmogus žudo savo talentą, jei rašo
blogiau, negu gali rašyti“
(spaudinių paroda, skirta JAV rašytojoErnesto
Hemingvėjaus 200-osioms gimimo metinėms
paminėti)

-

-

-

-

-

-

„Liublino unija“
Liepos 1-12 d.

Liepos 2-31 d.

(spaudinių paroda, skirta Liublino unijai 450-osioms
metinėms paminėti)

„Jonas Balys – etnologas, folkloristas,
spaudos darbuotojas, vienas žymiausių
Lietuvos tautosakininkų“
(spaudinių paroda, skirta 100 -osioms gimimo
metinėms)

Turgelių biblioteka

Liepos mėn.

„Lietuvos valstybės diena“
(spausdinių paroda, skirta Karaliaus Mindaugo
karūnavimo dienai)

„Lietuvos prezidentai“
Zavišonių biblioteka

Liepos 1-12 d.
Liepos 15-31 d.

(spaudinių paroda, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti)

„Vasara su knyga“
(spaudinių paroda, skirta akcijai „Skaitymo iššūkis“)

