
 
 

ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У АДДЗЕЛАХ АБСЛУГОЎВАННЯ 

НА СТУДЗЕНЬ 2023 ГОДА 

 

АДДЗЕЛ АБАНЕМЕНТА 

«Выдумка? Нет. Фантастика!» ко Дню научной фантастики з 3 студзеня 

«Ззяла зорка на шляху ў Віфлеем» да свята Нараджэння Хрыстова з 3 студзеня 

«Бацюшка наш Серафім» да Дня памяці Серафіма Сароўскага з 3 студзеня 

«Беларусь хрысціянская» да Сусветнага дня рэлігіі з 3 студзеня 

«Светлый праздник Крещения» к празднику Святого Богоявления з 3 студзеня 

«Персона. Алексей Толстой» к 140-летию со дня рождения писателя з 10 студзеня 

«Я – падданы беларускіх слоў. Творчасць Навума Гальпяровіча» да 

75-годдзя з дня нараджэння 

з 10 студзеня 

«Кумир эпохи» к 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого з 10 студзеня 

«З імянінамі, Таццяна!» кніжная выстава да Таццянінага дня з 10 студзеня 

«Вялікае і трагічнае: Ленінград» да Дня поўнага вызвалення 

Ленінграда ад фашысцкай блакады 

з 10 студзеня 

«Халакост: у сэрцы і памяці навечна» да Міжнароднага дня памяці 

ахвяр Халакосту 

з 10 студзеня 

 

АГУЛЬНАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

«Неизвестный Ньютон: силуэт на фоне эпохи» к 380-летию со дня 

рождения Исаака Ньютона 

з 3 студзеня 

«Рождества волшебные мгновения» з 3 студзеня 

«Судьба писателя» к 140-летию со дня рождения А.Н.Толстого з 10 студзеня 

«Красное и черное в творчестве Стендаля» к 240-летию со дня 

рождения Стендаля Анри Мари Бейлья 

з 23 студзеня 

«Владимир Высоцкий без мифов и легенд» к 85-летию со дня 

рождения  

з 24 студзеня 

«900 блокадных дней» ко Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Выставка-просмотр (совместно с отделом 

периодических изданий) 

з 27 студзеня 

  



 
АДДЗЕЛ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯЎ 

«Профессионализм, честь и отвага» ко Дню спасателя Республики 

Беларусь 

з 18 студзеня 

 

АДДЗЕЛ КРАЯЗНАЎСТВА 

«Летапісец гераічнага мінулага» да 100 годдзя з дня нараджэння Ніны 

Дарафеенка 

з 9 студзеня 

«З людзьмі і для людзей» да 75-годдзя з дня нараджэння Навума 

Гальпяровіча  

з 11 студзеня 

«Беларусь памятае. Генерал Белабародаў» да 120-годдзя з дня 

нараджэння двойчы Героя Савецкага Саюза Афанасія Белабародава 

з 26 студзеня 

 

ДЗІЦЯЧЫ АДДЗЕЛ 

«Белый ангел спустился с небес» (детская литература об ангелах) з 4 студзеня 

«Расскажите сказку, господин Перро» к 395-летию со дня рождения 

писателя 

з 12 студзеня 

 

ЮНАЦКІ АДДЗЕЛ 

«Хоть научно, но нескучно» ко Дню научной фантастики з 3 студзеня 

«Дапамога побач!» да Дня выратавальніка Беларусі з 16 студзеня 

 

АДДЗЕЛ ЛІТАРАТУРЫ ПА МАСТАЦТВЕ 

«Мастак, што ажыўляў камень» да 115-годдзя з дня нараджэння Заіра 

Азгура 

з 15 студзеня 

«Занатаваў гісторыю на мастацкіх палотнах» да 175-годдзя з дня 

нараджэння Васілія Сурыкава 

з 24 студзеня 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

«Фантастическая Вселенная» ко Дню научной фантастики з 3 студзеня 

 

ПУБЛІЧНЫ ЦЭНТР ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ 

«Таможенное регулирование и контроль» к Международному дню 

таможенника 

з 3 студзеня 



 
АДДЗЕЛ ВЫДАННЯЎ НА ЗАМЕЖНЫХ МОВАХ 

«Нямецкае кіно для ўсей сям’і» выстава DVD з 3 студзеня 

«Лірычная паэзія Байрана» да 235-годдзя з дня нараджэння 

англійскага пісьменніка 

з 22 студзеня 

«Стэндаль і яго час» да 240-годдзя з дня нараджэння французскага 

пісьменніка 

з 23 студзеня 

 


