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

Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

Data

Parodos pavadinimas

Spalio 1-30 d.d.

„Pasaulinė gyvūnų diena“

Spalio 1-30 d.d.

„Paimk storą ir sunkią knygą“

Spalio 1-15 d.d.

„Ten, kur baigiasi žodžiai, prasideda
muzika“

(knygų paroda)
(knygų paroda)

(knygų paroda)

Spalio 15-30 d.d.

„Žmonių gyvenimas nuo antikos laikų iki
šiandienos“
(knygų paroda)

Spalio 5–31 d.d.

Šalčininkų rajono
savivaldybės
viešosios bibliotekos Spalio 12–23 d.d.
Vaikų literatūros
skyrius
Spalio 23 d.– Lapkričio 13 d.
Akmenynės
biblioteka
Baltosios Vokės
biblioteka

„Mano augintinis“
(Pasaulinės gyvūnų globos dienai, spaudinių paroda)

„Nuotaikingas vaikų knygų kūrėjas“
(Švedų rašytojo Tomo Wieslander 80-osioms gimimo
metinėms, spaudinių paroda)

„Baronas iš Italijos“
(Italų pasakų kūrėjo Giannio Rodario 100-osioms
gimimo metinės, spaudinių paroda)

Spalio 5–29 d.d.

„Niekas taip gražiai neišnaudojo gyvenimo
kaip jis“
(Jono Pauliaus II – 100-osioms gimimo metinėms)

Butrimonių
biblioteka
Čiužiakampio
biblioteka
Dainavos biblioteka

-

-

-

-

-

Didžiųjų Sėlų
biblioteka

Spalio 15-31 d.d.

Dieveniškių
biblioteka
Eišiškių biblioteka

Spalio 5-31 d.d.

Eišiškių Vaikų
biblioteka

Spalio mėn.

Gerviškių biblioteka

Spalio 5-20 d.d.

-

Spalio 5 d. iki Spalio 16 d.

„Džanis Rodaris – italų rašytojas,
literatūrinių pasakų kūrėjas“
(spaudinių paroda, skirta rašytojo D. Rodario 100osioms gimimo metinėms)

„Ruduo pas mus vieši - 2020“
(piešinių paroda)

„Širdis niekada nemeluoja“
(knygų ir spaudinių paroda, skirta rusų poeto Sergejaus
Aleksandrovičiaus Yesenino 125-osioms gimimo
metinėms paminėti)

„Rudens spalvos“
(kūrybinių darbų paroda)

„Savasis“
(knygų paroda, skirta V. Pietario gimimo dienai
paminėti)

Jančiūnų biblioteka
Spalio 6 d. iki Spalio 30 d.

„Gamta rudenį“
(piešinių paroda)

Jašiūnų biblioteka
Jurgelionių
biblioteka

Spalio 1–16 d.d.

,,Pasaulis mano akimis“

Spalio 1–31 d.d.

„Dieveniškių krašto gamtos ir kultūros
paminklai“

(Jekaterinos Fedotovos piešinių paroda)

(kraštotyros paroda)

Kalesninkų
biblioteka
Milkūnų biblioteka

-

-

Pabarės biblioteka

Spalio mėn.

„Juozas Kralikauskas – spalvingos epikos
kūrėjas“

Poškonių biblioteka

Spalio1-30 d.d.

„Rudenėlis atkeliavo“

Purvėnų biblioteka

(literatūros ir spaudinių paroda, skirta J. Kralikausko
110-osioms gimimo metinėms paminėti)
(vaikų piešinių paroda, konkursas)

-

Spalio 1 - 29 d.d.
Rūdninkų biblioteka
Spalio 1 – 29 d.d.
Skynimų biblioteka
Šalčininkėlių
biblioteka

„Poezija – visų pirma – svajonė, jausmas ir
muzika, meilė ir neapykanta...“
(literatūros ir spaudinių paroda, skirta lietuvių poeto
Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms
paminėti)

„Knygose ir gyvūnai kalba“
(literatūros ir spaudinių paroda, skirta pasaulinės
gyvūnų dienai)

„Saulutė motinėle išbalink linelius“
Spalio 22-30 d.d.
Spalio 6-14 d.d.

(knygų paroda, skirta Juozo Kralikausko 110-osioms
gimimo metinėms)

„Henriko Nagio – 100-osios gimimo
metinės“
(knygų paroda)

Tabariškių
biblioteka
Tetėnų biblioteka

-

Spalio 1-31 d.d.

„Mokytojas – tai vaikų šviesa“
(knygų paroda)

„Vincas Pietaris“
Spalio 5-16 d.d.
Tribonių biblioteka

Turgelių biblioteka

(spaudinių paroda, skirta 170-osioms gimimo
metinėms)

„Juozas Kralikauskas“
Spalio 19- 30 d.d.

(spaudinių paroda, skirta 110-osioms gimimo
metinėms)

Spalio 1-9 d.d.

„Gaminu pagal receptus“
(spaudinių paroda)

Spalio 19-30 d.d.

„Pažink pasaulį“
(spaudinių paroda )

Zavišonių biblioteka

-

-

