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

Data
Rugpjūčio 3-31 d.d.

Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

Parodos pavadinimas
„2020-ieji Lietuvos Steigiamojo Seimo
šimtmečio metai“
(Knygų paroda)

Rugpjūčio 3-31 d.d.

„Istorija, kurios neištrinsi“

Rugpjūčio 3-31 d.d.

„Jo Nesbo – kriminalinių istorijų
meistras“

(Knygų paroda)

(Knygų paroda)

„Arti žvaigždžių“
Liepos 29 d. – Rugpjūčio 17 d.
Šalčininkų rajono
savivaldybės
Rugpjūčio 4–30 d.d.
viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros
skyrius
Rugpjūčio 17- Rugsėjo 30 d.
Rugpjūčio 24- Rugsėjo 30 d.
Akmenynės
biblioteka
Baltosios Vokės
biblioteka
Butrimonių
biblioteka

„Jis geriausiai atspindi vaiko vidinį
pasaulį“
(Lietuvių rašytojo Gendručio Morkūno 60-osios
gimimo metinės, spaudinių paroda)

„Nuostabi Jono Bžechvo eilėraščių šalis“
(Lenkų rašytojo 120-osios gimimo metinės, knygų
paroda)

„Legendinis amerikiečių fantastas“
(Rašytojo Rėjaus Bredberio 100-osios gimimo
metinės, knygų paroda)

-

-

-

-

-

-

Čiužiakampio
biblioteka

Rugpjūčio 10–31 d.d.

Dainavos biblioteka

Rugpjūčio mėn.

Didžiųjų Sėlų
biblioteka

Rugpjūčio 10-31 d.d.

Dieveniškių
biblioteka

(Prancūzų rašytojo ir lakūno Antuano de Saint-Exuperi
120-osios gimimo metinės, spaudinių
paroda)

„Skaitykit ir atraskit kitą pasaulį“
(Knygų paroda, apžvalga, skirta Tarptautinei jaunimo
dienai paminėti)

„Realistiškasis Mopasanas“
(Knygų ir spaudinių paroda, skirta Gi de Mopasano
170-osioms gimimo metinėms)

„Žolinė – žmogaus ir gamtos šventė“
(Spaudinių paroda, skirta Žolinės šventei)

Rugpjūčio 3-20 d.d.

„Naujų knygų pažintis“

Rugpjūčio 17–31 d.d.

„Aš rugsėjis tavo draugas, duoki ranką
man paslaugią“

(Dokumentų paroda)

(Dokumentų paroda)

Eišiškių biblioteka
Eišiškių Vaikų
biblioteka

Rugpjūtį mėn.

Gerviškių biblioteka

Rugpjūčio 24-31 d.d.

-

„Knyga įkvepia mylėti visą aplinkui“
(Knygų ir spaudinių paroda, skirta Antuanas de Sent
Egziuperi 120-osioms gimimo metinėms paminėti)

„Mano vasara“
(Piešinių paroda, skirta vasaros atostogoms prisiminti)

Jančiūnų biblioteka

-

-

Jašiūnų biblioteka

-

-

Jurgelionių
biblioteka
Kalesninkų
biblioteka
Milkūnų biblioteka

-

-

-

-

-

Rugpjūčio mėn.

„Rašytojas rašo ne todėl, kad jis nori ką
nors pasakyti, o todėl, kad jis turi ką
pasakyti“

Rugpjūčio mėn.

„Atmintis – mūsų siela. Praradę atmintį,
prarandame ir sielą.“

Pabarės biblioteka

Poškonių biblioteka
Purvėnų biblioteka

Rugpjūčio mėn.
Rugpjūčio 3-28 d.d.

Rūdninkų biblioteka

Rugpjūčio 3-28 d.d.
Rugpjūčio 10-28 d.d.

Skynimų biblioteka

Rugpjūčio 24-31 d.d.

Šalčininkėlių
biblioteka
Tabariškių
biblioteka
Tetėnų biblioteka
Tribonių biblioteka

Rugpjūčio 13-25 d.d.

Turgelių biblioteka

Zavišonių biblioteka

(Literatūros ir spaudinių paroda, skirta J.
Kochanovskio 490-osioms gimimo metinėms
paminėti)

(Literatūros ir spaudinių paroda, skirta H. Korsakienės
110-osioms gimimo metinėms paminėti)

„Gyvenime teko ir vargo patirti“
(Knygų paroda, skirta rašytojos Halinos Korsakienės
110-osioms gimimo metinėms)

„Varšuvos mūšis – 100-metis“
(Spaudinių paroda)

„Neišdrįsau atsidėti vien kūrybai“
(Spaudinių paroda, skirta lietuvių rašytojo Algirdo
Pociaus 90-osios gimimo metinėms)

„Mano gimtasis kraštas“
(Spaudinių paroda)

„Tekstai, kurių niekada nebus“
(Knygų paroda, skirta Algirdo Pociaus 90-osioms
gimimo metinėms)

„Varšuvos mūšis“
(Spaudinių paroda)

-

-

Rugpjūčio 3–14 d.d.

„Žalios knygos paroda“

Rugpjūčio 17–28 d.d.

„Jan Brzechwa 120-osios gimimo metinės“

Rugpjūčio 17 – 21 d.d.

„Pirmųjų lietuviškų kalendorių
pradininkas“

(Spaudinių paroda)
(Spausdinių paroda,citatos)

(Knygų paroda, skirta Lauryno Ivinskio gimimo
metinėms)

