
 
 

ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У АДДЗЕЛАХ АБСЛУГОЎВАННЯ 

НА САКАВІК 2023 ГОДА 

 

АДДЗЕЛ АБАНЕМЕНТА 

«Кнігі стагоддзя. Кнігі на стагоддзі» да Сусветнага дня пісьменніка з 1 сакавіка 

«Жаночы дзень: новая жаночая проза» да Дня жанчын з 1 сакавіка 

«Сляды дарог, якія вядуць у будучыню» да 120-годдзя з дня 

нараджэння паэта Тодара Кляшторнага 
з 1 сакавіка 

«Дзяржаўнасць і веліч у сімвалах краіны» да Дня Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь 
з 1 сакавіка 

«Паэзія свет надзяляе душой» да Сусветнага дня паэзіі з 1 сакавіка 

«Хатынь: сімвал вечнай памяці і смутку беларускага народа» да             

80-годдзя з часу знішчэння вёскі нямецка-фашысцкімі захопнікамі 
з 1 сакавіка 

«Максим Горький: читаем сегодня» к 150-летию со дня рождения 

писателя 
з 1 сакавіка 

«Мир православной книги» ко Дню православной книги 14 сакавіка 

 

АГУЛЬНАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

«Это нужно знать каждому» к Всемирному дню гражданской обороны з 1 сакавіка 

«Жил-был писатель» к Всемирному дню писателя з 3 сакавіка 

«Женский силуэт на фоне истории» ко Дню женщин з 8 сакавіка 

«Достойно и праведно духовное слово» ко Дню православной книги з 10 сакавіка 

«Рецепты счастья» к Международному дню счастья з 20 сакавіка 

«Берегите Землю!» ко Дню Земли з 20 сакавіка 

«Браво, поэзия!» к Международному дню поэзии з 21 сакавіка 

 

АДДЗЕЛ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯЎ 

«Жизнь стоит того, чтобы жить» к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

з 1 сакавіка 

«Весна в глазах, весна в душе» ко Дню женщин з 7 сакавіка 

«Я – гражданин своей страны» ко Дню Конституции Республики 

Беларусь 

з 15 сакавіка 

 

АДДЗЕЛ КРАЯЗНАЎСТВА 

«Па слядах дарог» да 120-годдзя з дня нараджэння Тодара 

Кляшторнага 

з 1 сакавіка 

«Жанчыны ў гісторыі Беларусі» да Дня жанчын з 7 сакавіка 

«Беларусь памятае. Хатынь: сімвал вечнай памяці і смутку» да 80-

годдзя з часу Хатынскай трагедыі 

з 18 сакавіка 

«Паэзія як прадчуванне…» да 40-годдзя з дня нараджэння паэтэсы 

Алены Крыклівец 

з 21 сакавіка 

 

 

https://orenlib.ru/vystavki/a-47.html#_blank
http://goub.org/article/a-1055.html


 
АДДЗЕЛ РЭДКАЙ КНІГІ 

«Священных книг божественная мудрость» (факсимильные издания из 

фонда редких изданий библиотеки ко Дню православной книги) 

з 1 сакавіка 

 

ДЗІЦЯЧЫ АДДЗЕЛ 

«В стране фантазий, проказ и озорных затей» к 110-летию со дня 

рождения Сергея Михалкова 

з 9 сакавіка 

«Писатель-путешественник» к 90-летию со дня рождения Геннадия 

Снегирева 

з 18 сакавіка 

«Те, кто дарит радость» з 26 сакавіка 

 

ЮНАЦКІ АДДЗЕЛ 

«Н2О вокруг нас» ко Всемирному дню водных ресурсов з 15 сакавіка 

«Крылья буревестника» к 155-летию со дня рождения Максима 

Горького 

з 22 сакавіка 

 

АДДЗЕЛ ЛІТАРАТУРЫ ПА МАСТАЦТВЕ 

«Рускі мастак – Барыс Кустодзіеў» да 145-годдзя з дня нараджэння  з 7 сакавіка 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

«Детектив на шпильках» да Дня жанчын з 1 сакавіка 

 

ПУБЛІЧНЫ ЦЭНТР ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ 

«Канстытуцыя – прававая аснова дзяржавы» да Дня Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь 

з 1 сакавіка 

 

АДДЗЕЛ ВЫДАННЯЎ НА ЗАМЕЖНЫХ МОВАХ 

«І кожны пісьменнік як таямніца!» да Сусветнага дня пісьменнікаў з 3 сакавіка 

«Пад знакам лірыкі, паэзіі, складальніцтва» да Сусветнага дня паэзіі з 5 сакавіка 

«8 кніг для жанчын» да Дня жанчын з 8 сакавіка 

«Традыцыі Вялікдня ў Германіі» да святкавання Вялікдня з 15 сакавіка 

«Падарожжа па краінах Франкафоніі» да Міжнароднага дня 

Франкафоніі 

з 20 сакавіка 

 


