ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ
2020 M. KOVO MĖNESIO PARODOS
Padalinio
pavadinimas

Data

Parodos pavadinimas

Kovo 2-10 d.d.

„Tarptautinė rašytojų diena“

Kovo 10-31 d.d.

„Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30metis“

(knygų paroda)

(knygų paroda)

Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

„Tarptautinė moterų diena – Subtili
elegancija“

Kovo 2-29 d.d.

(knygu paroda)

Kovo 9-23 d.d.

„Pasaulinė vandens diena“

Kovo 24-31 d.d.

„Teatro diena“

(knygų paroda)
(knygų paroda)

„Gyvas žodis mums - Lietuva“
Kovo 11-31 d.d
Šalčininkų rajono
savivaldybės
Kovo 10 d. - Balandžio 6 d.
viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros
Kovo 17 d. - Balandžio 15 d.
skyrius
Kovo 24 d. - Balandžio 30 d.
Akmenynės
biblioteka

(Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30- mečiui
paminėti, spaudinių paroda)

„Dideli žmonės neišeina....“
(Justino Marcinkevičio 90 gimimo metinėms paminėti,
spaudinių paroda)

„Broniui Jauniškiui - 100“
(spaudinių paroda)

„Maginės Fantastikos knygų autorė“
(Danų rašytojos Lenai Kaaberbol 60 met., spaudinių
paroda)

„Laimė ir džiaugsmas yra prisiminti“
Kovos 10-20 d.d.

Baltosios Vokės
biblioteka
Butrimonių
biblioteka

(Justino Marcinkevičiaus 90 gimimo metinėms
paminėti, literatūros paroda)

-

-

-

„Brangi mano Tėvynė“

Kovo 2–13 d.d.
Čiužiakampio
biblioteka
Kovo 10–31 d.d.

Dainavos biblioteka

Kovo mėn.

(spaudinių paroda skirta Kovo 11 Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai)

„Justinas Marcinkevičius švęstų 90-ąjį
gimtadienį“
(spaudinių paroda, skirta Lietuvos rašytojo Justino
Marcinkevičiaus 90 m. gimimo metinėms)

„Lietuvių kalbos riteris“
(Knygų ir spaudinių paroda, skirta Justino
Marcinkevičiaus 90 – osioms gimimo metinėms)

,,Istorinė Kovo 11-oji“
Didžiųjų Sėlų
biblioteka

Kovo 2-31 d.d.

(Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui
paminėti, spaudinių paroda)

„Gyvenimą paliesti širdimi“
Kovo 2-31 d.d.

(spaudinių paroda, skirta rašytojo J. Marcinkevičiaus
90-osioms gimimo metinėms)

Dieveniškių
biblioteka

Kovo 2-15 d.d

„Jie mums aušrą nešė, nauja rytą kėlė“

Kovo 10-30 d.d

„Aš myliu savo kraštą

Eišiškių biblioteka

Kovo 6–20 d.d.

(dokumentų paroda)
(piešinių paroda)

„Justinas Marcinkevičius - 90“

(literatūros paroda , skirta J. Marcinkevičiui 90
gimimo metinėms)

„Tau, mano Tėvyne“

Kovo mėn.
Eišiškių Vaikų
biblioteka

(Knygų ir spaudinių paroda, skirta Kovo 11-ajai –
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti)

„Gyvenimą paliesti širdimi“
(Knygų ir spaudinių paroda, skirta Justino
Marcinkevičiaus 90- ųjų gimimo metų sukaktį
paminėti)

Kovo mėn.

„Žodį, pakelk mūsų dvasią“
(Dokumentų, knygų paroda, skirta Lietuvių kalbos
dienai paminėti)

Kovo 3-14 d.d.
Gerviškių biblioteka

„Kelias už Nepriklausomybę“
Kovo 9–13 d.d.

Jančiūnų biblioteka
Jašiūnų biblioteka
Jurgelionių
biblioteka

-

„Nepriklausomybės kelias“

Kovo 9–13 d.d.
Vasario 9–31 d.d.

(Knygų paroda. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
30-metčio minėjimas)

„Kovo – 11 – oji Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo diena“
(spaudinių paroda)

Kalesninkų
biblioteka
Milkūnų biblioteka
Pabarės biblioteka

(Spaudinių, istorinių dokumentų paroda, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti)

-

„Gintaro laše – laisva Lietuva“
(Literatūros ir spaudinių paroda skirta Lietuvos
Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį ir
Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-metį paminėti)

Kovo mėn.

,,Lietuvos nepriklausomybei – 30”
Poškonių biblioteka

Kovo 6–31 d.d.
Kovo 27 d. - Balandžio 22 d.

(Literatūros ir spaudinių paroda, skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai - 30 metinėms
paminėti)

,,Būk sveikas, pavasari!“
(Vaikų piešinių paroda)

„Poezija, asmenybė, laikas“
Kovo 6–20 d.d.
Purvėnų biblioteka

(literatūros paroda, skirta poeto Justino
Marcinkevičiaus 90-metinėms)

„Kovo 11-oji - Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo diena“

Kovo 9-30 d.d.

(literatūros paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečiui)

„Jie nešė šviesą mūsų tautai“
(literatūros ir spaudinių paroda, skirta Knygnešio
dienai)

Kovo 9-20 d.d.
Rūdninkų biblioteka

-

Skynimų biblioteka

Kovo 2-13d.

Šalčininkėlių
biblioteka

Kovo 2-14 d.d.

Tabariškių
biblioteka

Kovo 2-30 d.d.

„Apie nuveiktą darbą“
(Knygų paroda, skirta Justino Marcinkevičiaus 90osioms metinėms)

„Lietuva – čia aš“
(piešinių paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti)

„Kovo -11 Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo diena“
(Literatūrinė paroda)

„Branginkime laisvę kartu“
Tetėnų biblioteka

Kovo 2-12 d.d.

(knygų, spaudinių paroda, kovo 11-oji Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo diena, skirta 30-mečiui
paminėti)

„Meilė lietuviškai knygai“
Kovo 13-30 d.d.
Tribonių biblioteka

(spaudinių paroda, kovo 16-oji skirta Knygnešio dienai
paminėti)

Kovo 5–10 d.d.

,,Justinas Marcinkevičius“

Kovo 11–17 d.d.

„Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo diena“

Turgelių biblioteka

(spaudinių paroda, citatos)

(dokumentų paroda)

Zavišonių biblioteka

-

-

