ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У АДДЗЕЛАХ АБСЛУГОЎВАННЯ
НА СТУДЗЕНЬ 2022 ГОДА
АБАНЕМЕНТ
«Рождение вечного света» к празднику Рождества Христова

з 3 студзеня

«Здзіўляцца, шукаць і гарэць…» да 80-годдзя з дня нараджэння з 3 студзеня
Веры Вярбы
«Я не умела жить несмело...» к 90-летию со дня рождения з 3 студзеня
Риммы Казаковой
«Не надейтесь избавиться от книг!» к 90-летию со дня рождения з 3 студзеня
Умберто Эко
«Грипп и ОРЗ. Лечение и профилактика народными средствами»

з 3 студзеня

«Царствие Божие заключено в сердце человека...» ко Дню памяти з 3 студзеня
Серафима Саровского
«Добрый пастырь» ко Дню памяти святого Иоанна Кронштадтского

з 3 студзеня

«С праздником Крещения Господня!»

з 15 студзеня

АГУЛЬНАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА
«Судьба, достойная изумления» к 610-летию со дня рождения з 6 студзеня
Жанны Д'Арк
«От Рождества до Крещения»

з 7 студзеня

«Был веку нужен Королев» к 115-летию со дня рождения Сергея з 12 студзеня
Павловича Королева, выдающегося ученого и конструктора в области
ракетостроения и космонавтики
«Твоя прелестная комедия уйдет в грядущие века!» к 400-летию со дня з 15 студзеня
рождения Жана Батиста Мольера, французского драматурга
«Великий

комедиант»

к

290-летию

со дня

рождения з 24 студзеня

Огюста де Бомарше, французского драматурга
АДДЗЕЛ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯЎ
«Гордое звание – большая ответственность» ко Дню спасателя з 17 студзеня
Республики Беларусь

АДДЗЕЛ КРАЯЗНАЎСТВА
Цыкл выстаў «І сёння з намі Колас і Купала» да 140-годдзя з дня з 3 студзеня
нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа
«Як сама паэзія» да 80-годдзя з дня нараджэння паэтэсы Веры Вярбы з 12 студзеня
«Святло пагаслай зоркі» да 130-годдзя з дня нараджэння беларускага з 18 студзеня
пісьменніка, публіцыста, літаратуразнаўцы Браніслава Тарашкевіча
«Я вольна жыць хачу» да 130-годдзя з дня нараджэння празаіка, паэта, з 26 студзеня
перакладчыка Алеся Гурло
ДЗІЦЯЧЫ АДДЗЕЛ
«Цікава і пазнавальна» да 55-годдзя выдавецтва «Беларуская з 3 студзеня
энцыклапедыя імя Петруся Броўкі»
«Мальчик. Медвежонок. Сказка» к 140-летию со дня рождения Алана з 13 студзеня
Милна
«Предупредить. Спасти. Помочь» ко Дню спасателя Беларуси

з 19 студзеня

«Путешествие по странному миру» к 190-летию со дня рождения з 25 студзеня
Льюиса Кэрролла
АДДЗЕЛ ЛІТАРАТУРЫ ПА МАСТАЦТВЕ
«О таинствах вещал он с дерзновеньем…» к 150-летию со дня з 6 студзеня
рождения Александра Скрябина
«Пейзажист из хрестоматии» к 190-летию со дня рождения Ивана з 25 студзеня
Шишкина
ЭЛЕКТРОННАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА
«Свет праваслаўнай кнігі» да Сусветнага дня рэлігіі

з 1 студзеня

ПУБЛІЧНЫ ЦЭНТР ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ
«Социальная защита населения» ко Дню работников социальной з 3 студзеня
защиты Республики Беларусь

АДДЗЕЛ ВЫДАННЯЎ НА ЗАМЕЖНЫХ МОВАХ
«Джон Толкін і яго герой Hobbit» да 130-годдзя з дня нараджэння з 3 студзеня
англійскага пісьменніка і драматурга
«Класік французскай драматургіі: Жан Батыст Мальер» да 400-годдзя з З 15 студзеня
дня нараджэння французскага пісьменніка
«П'ер Агюстэн Карон дэ Бамаршэ і яго творы» да 290-годдзя з дня з 24 студзеня
нараджэння французскага пісьменніка
«Льюіс Кэрал: па абодва бакі Залюстроўя» да 190-годдзя з дня з 27 студзеня
нараджэння англійскага пісьменніка
НЯМЕЦКАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА
«Калейдаскоп класічнай музыкі» да дня нараджэння Франца Шуберта з 8 студзеня

