
 
 

ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У АДДЗЕЛАХ АБСЛУГОЎВАННЯ 

НА ЛІПЕНЬ 2022 ГОДА 

 

АДДЗЕЛ АБАНЕМЕНТА 

«Квітней, красуй, дарагая мая Беларусь» да Дня Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь 
з 1 ліпеня 

«Беларусь была, ёсць і будзе…» да 140-годдзя з дня нараджэння 

народнага паэта Беларусі Янкі Купалы 
з 1 ліпеня 

«Гений авантюрного романа» к 220-летию со дня рождения 

Александра Дюма 
з 1 ліпеня 

«Фитотерапия для всех» з 1 ліпеня 

«Великий иконописец» ко Дню преподобного Андрея Рублева з 1 ліпеня 

 

АГУЛЬНАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

«Путь к самому себе» к 140-летию со  дня рождения Германа Гессе, 

немецкого романиста, поэта, критика 

з 2 ліпеня 

«Заўседы жыві і квітней, Беларусь!» да Дня Незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь (сумесна з аддзелам перыядычных выданняў) 

з 3 ліпеня 

 

«За любовь и верность» ко Дню семьи, любви и верности з 8 ліпеня 

«Дети в интернете: как обезопасить своего ребенка в виртуальном 

мире» 

з 10 ліпеня 

«Рыболовство и аквакультура: увлечение и бизнес» к 

Международному году кустарного рыболовства и аквакультуры 

з 11ліпеня 

«Фундамент счастья» ко Дню строителя з 15 ліпеня 

«Сталинград: гордая память истории» к 80-летию с начала 

Сталинградской битвы (17 июля 1942 г.) 

з 17 ліпеня 

«Гений авантюрного романа» к 220-летию со дня рождения 

Александра Дюма, французского писателя 

з 24 ліпеня 

 

АДДЗЕЛ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯЎ 

«Заўседы жыві і квітней, Беларусь!» да Дня Незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь (сумесна з агульнай чытальнай залай) 

з 3 ліпеня 

  



 
АДДЗЕЛ КРАЯЗНАЎСТВА 

«Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь» з 2 ліпеня 

Цыкл выстаў «І сёння з намі Колас і Купала» 

«Як на свет радзіўся Янка…» да 140-годдзя з дня нараджэння 

народнага паэта Беларусі Янкі Купалы 

з 6 ліпеня 

«Позволь показать тебе Родину...» к 60-летию со дня рождения поэта 

Николая Наместникова 

з 14 ліпеня 

«Чалавек, які збіраў камяні: Ігнат Дамейка» да 220-годдзя з дня 

нараджэння вучонага-геолага, удзельніка вызваленчага руху ў Беларусі  

з 20 ліпеня 

 

ДЗІЦЯЧЫ АДДЗЕЛ 

«Мой дом – моя Беларусь» ко Дню Независимости Республики 

Беларусь 

з 2 ліпеня 

«Летапісец эпохі» да 140-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы з 6 ліпеня 

«Без приключений жизнь не та» з 15 ліпеня 

«Полосатые книги» к Международному дню тигра з 25 ліпеня 

 

АДДЗЕЛ ЛІТАРАТУРЫ ПА МАСТАЦТВЕ 

«Роднай краіне прысвячаецца» да Дня Незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь 

з 2 ліпеня 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

«Рыцарь пера и шпаги» к 220-летию со дня рождения французского 

писателя Александра Дюма 

з 1 ліпеня 

 

ПУБЛІЧНЫ ЦЭНТР ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ 

«Беларусь Незалежная!» да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь з 2 ліпеня 

 

АДДЗЕЛ ВЫДАННЯЎ НА ЗАМЕЖНЫХ МОВАХ 

«Беларусь незалежная, унікальная, самабытная» да Дня Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь 

з 3 ліпеня  

«Марк Шагал – вечны сімвал Віцебска» да 135-годдзя з дня нараджэння 

мастака 

з 7 ліпеня 



 
«Акрылены фарбамі жыцця » да дня нараджэння Марка Шагала з 7 ліпеня 

«Геній авантурнага рамана – Аляксандр Дзюма» да 215-годдзя з дня 

нараджэння французскага пісьменніка 

з 24 ліпеня 

 


