
 
 

ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У АДДЗЕЛАХ АБСЛУГОЎВАННЯ  

НА ЧЭРВЕНЬ 2021 ГОДА 

 

АБАНЕМЕНТ І МБА 

«Вселенная ребенка. Советы врача и психолога» к Международному 

дню защиты детей 

з 1 чэрвеня 

«Зірнуць на самаго сябе праз прызму часу…» да 75-годдзя з дня 

нараджэння Генрыха Далідовіча 

з 1 чэрвеня 

«Защитница прав угнетенных и обездоленных» к 180-летию со дня 

рождения Элизы Ожешко (1841–1910) 

з 1 чэрвеня 

«Настоящая правда о войне» к 110-летию со дня рождения Виктора 

Некрасова (1911–1987) 

з 1 чэрвеня 

«Экологические проблемы XXI века» к Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

з 1 чэрвеня 

«Целительная сила растений» з 1 чэрвеня 

«Покровительница и небесная заступница земли белорусской» ко 

Дню памяти святой Евфросинии Полоцкой 

з 1 чэрвеня 

«Война и судьба» ко Дню памяти жертв Великой Отечественной 

войны 

з 15 чэрвеня 

 

АГУЛЬНАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

«Пусть детство звонкое смеется...» да Міжнароднага дня аховы 

дзяцей 

з 1 чэрвеня 

«В экологию через книгу» да Сусветнага дня навакольнага асяроддзя з 5 чэрвеня 

«Поэт критической мысли» да 210-годдзя з дня нараджэння 

літаратурнага крытыка В.Г. Бялінскага (1811–1848) 

з 11 чэрвеня 

«Узнай о войне из книг» да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай 

Айчыннай вайны 

з 22 чэрвеня 

 

АДДЗЕЛ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯЎ 

«Сохраним природу вместе!» да Сусветнага дня аховы навакольнага 

асяроддзя 

з 5 чэрвеня 

 

АДДЗЕЛ КРАЯЗНАЎЧАЙ ЛІТАРАТУРЫ І БІБЛІЯГРАФІІ 

Цыкл выстаў «З крыніц спрадвечных»: святы беларускага народнага 

каляндара «Чэрвень не гуляе – ураджай люляе» 

з 1 чэрвеня 

«Нястомны даследчык Віцебшчыны» да 200-годдзя з дня нараджэння 

этнографа, археолага, краязнаўца-даследчыка Віцебшчыны 

Аляксандра Семянтоўскага 

з 3 чэрвеня 

«А Вы не з Віцебска?» да Дня горада з 17 чэрвеня 

«Генерал арміі» да 115-гаддзя з дня нараджэння двойчы Героя 

Савецкага Саюза Івана Чарняхоўскага 

з 24 чэрвеня 



 

АДДЗЕЛ ДЗІЦЯЧАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

«Разноцветное детство» да Міжнароднага дня абароны дзяцей з 1 чэрвеня 

«Дружба начинается с улыбки» да Міжнароднага дня сяброў з 8 чэрвеня 

«Волшебник нашего детства» да 130-годдзя з дня нараджэння 

 А.М. Волкава 

з 14 чэрвеня 

 

АДДЗЕЛ ЭКАНАМІЧНАЙ, ТЭХНІЧНАЙ І С/Г ЛІТАРАТУРЫ 

«Ягода-малина» з 1 чэрвеня 

«Ландшафтный дизайн на 6 сотках» з 15 чэрвеня 

 

АДДЗЕЛ ЛІТАРАТУРЫ ПА МАСТАЦТВЕ 

«Усе фарбы лета» да Міжнароднага дня абароны дзяцей з 1 чэрвеня 

«Дзень балалайкі» да свята музыкантаў-народнікаў з 23 чэрвеня 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

«Удовольствие. Гармония. Йога» да  Міжнароднага дня ёгі з 1 чэрвеня 

 

ПУБЛІЧНЫ ЦЭНТР ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ 

«Мир без наркотиков» да Міжнароднага дня барацьбы са 

злоўжываннем наркатычных сродкаў і іх незаконным абаротам  

з 1 чэрвеня 

 

СЕКТАР ЗАМЕЖНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

«Воспоминание о Шарлоте Бронте (1816–1855)» да 205-годдзя з дня 

нараджэння англійскай пісьменніцы 

з 21 чэрвеня 

 

НЯМЕЦКАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

«У кніг не бывае вакацый» з 1 чэрвеня 
 


