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

Data
Lapkričio 1-10 d.d.

Parodos pavadinimas
„Vyrai – gyvenimo didvyriai“
(knygų paroda)

Šalčininkų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

Lapkričio 10-30 d.d.

„Negydoma ir nekontroliuojama... liga!“
(knygų paroda)

Lapkričio 1-30 d.d.

„Europos sveikatos mitybos diena“
(knygu paroda)

Lapkričio 1-30 d.d.

„Tarptautinė draugo diena“
(knygų paroda)

Šalčininkų rajono
„Drąsusis romantikas“
savivaldybės
(Anglų rašytojo Roberto Stivensono 170 gimimo
viešosios bibliotekos Lapkričio 13 d.–Gruodžio 14 d. metinės, spaudinių paroda)
Vaikų literatūros
skyrius
Akmenynės
biblioteka
Baltosios Vokės
biblioteka
„Tik niekam nesakyk“
Butrimonių
Lapkričio 9-30 d. d.
(literatūros paroda, skirta Vytautei Žilinskaitei – 90
biblioteka
gimimo metinėms paminėti)
Čiužiakampio
biblioteka
Dainavos biblioteka
Didžiųjų Sėlų
biblioteka
Dieveniškių
biblioteka
Eišiškių biblioteka
Eišiškių Vaikų
biblioteka
Gerviškių biblioteka

-

„R. Stivensonui – 170“

Spalio mėn.

(Knygų ir spaudinių paroda skirta R. Stivensono170osioms gimimo metinėms)

Lapkričio 3-27 d.d.

„Verta ir naudinga susipažinti“
(knygų paroda)

-

-

Lapkričio mėn.

„Vytautės Žilinskaitės knygos“
(knygų ir spaudinių paroda, skirta Vytautės
Žilinskaitės – 90 – osios gimimo metinėms paminėti).

Lapkričio 9 – 13 d.d.

„Lapkričio 11 – Lenkijos
Nepriklausomybės diena“
(dokumentų paroda)

Lapkričio 3-13 d.d.

„Tai Lenkija“
(Spaudinių paroda skirta Lenkijos Nepriklausomybės
dienai paminėti )

Jančiūnų biblioteka

Lapkričio 23-30 d.d.

„Samuelis Langhornas Klemensasslapyvardis Markas Tvenas“
(Amerikiečių rašytojo M. Tveno 185 gimimo
metinėms spaudinių paroda)

Jašiūnų biblioteka
Jurgelionių
biblioteka
Kalesninkų
biblioteka
Milkūnų biblioteka

Lapkričio 1–30 d.d.
Lapkričio mėn.

„Antano Skėmos gyvenimas ir kūryba“
(literatūros paroda)

„Antanas Škėma – perėjęs ugnį ir

vandenį“
(literatūros paroda, skirta A.Škėmos 110 – osioms
gimimo metinėms)

Lapkričio mėn.

„Valgykime sveikai - gyvenkime ilgai“
(spaudinių paroda, skirta Europos sveikos mitybos
dienai paminėti)

Pabarės biblioteka
Poškonių biblioteka
Purvėnų biblioteka

Lapkričio 6-30 d.d.

„Bendruomenė – didelė šeima“
(fotografijų paroda)

Lapkričio 3-27 d.d.

„Dvi savybės - gerumas ir kuklumas niekada neturėtų žmogaus varginti“
(Literatūros ir spaudinių paroda, skirta Roberto Louis
Stevensono – britų rašytojo – 170 gimimo metinėms
paminėti)

Rūdninkų biblioteka
Lapkričio 3–27 d.d.

„Lenkijos Nepriklausomybė“
(Literatūros ir spaudinių paroda, skirta Lenkijos
Nepriklausomybės dienai)

Skynimų biblioteka
Šalčininkėlių
biblioteka
Tabariškių
biblioteka
Tetėnų biblioteka
Tribonių biblioteka

Turgelių biblioteka

Lapkričio 23-30 d.d.

„Bandyk,bet būtinai ateik poryt“
(Literatūrinė paroda - Skirta Antano Škėma 110osioms gimimo metinėms)

-

-

-

-

Lapkričio 2–11 d.d.

,,Visų šventujų diena“

Lpkričio 12– 20 d.d.

„ Robert Louis Stevenson 170 gimtadienio
metinės“

(spaudinių, dokumentų paroda)

(spasdinių paroda)

Lapkričio 23– 29 d.d.
Lapkričio 13–20 d.d.
Zavišonių biblioteka
Lapkričio 23–30 d.d.

,,Turgeliai - mūsų kraštas“
(spaudinių, dokumentų paroda)

„Robert Louis Stevenson kūryba“
(Knygų paroda skirta rašytojo 170 gimimo metinėms
paminėti)

Antanas Škėma „Balta drobulė“
(Knygų bei spaudinių paroda skirta rašytojo gimimo
metinėms paminėti)

