
 
 

ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У АДДЗЕЛАХ АБСЛУГОЎВАННЯ 

НА ЖНІВЕНЬ 2022 ГОДА 

 

АДДЗЕЛ АБАНЕМЕНТА 

«Волшебный мир кино» з 1 жніўня 

«Я адчыняю дзверы дабраце» да 90-годдзя з дня нараджэння Петруся 

Макаля 

з 1 жніўня 

«Гениальный, ироничный, выдающийся портретист» к 90-летию со 

дня рождения Василия Аксенова 

з 1 жніўня 

«Начни заниматься сегодня! Фитнес для красоты и здоровья» з 1 жніўня 

«Первые шаги в храме. Основы православной веры» з 1 жніўня 

 

АГУЛЬНАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

«Век Серебряный, век из света…» к юбилею поэтов серебряного века з 1 жніўня 

«Верный себе и своему искусству» к 150-летию со дня рождения 

Джона Голсуорси, английского прозаика и драматурга 

з 4 жніўня 

«Август Спасами богат» з 11 жніўня 

«Фундамент счастья» ко Дню строителя з 14 жніўня 

«Драматург на все времена» к 80-летию со дня рождения 

Александра Вампилова, русского драматурга и прозаика 

з 18 жніўня 

 

«Я хочу жить взволнованно» к 90-летию со дня рождения 

Василия Аксенова, русского писателя 

з 20 жніўня 

 

АДДЗЕЛ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯЎ 

«В объективе молодежи» к Международному дню молодежи з 8 жніўня 

 

АДДЗЕЛ КРАЯЗНАЎСТВА 

«З людзьмі і сам-насам» да 105-годдзя з дня нараджэння  народнага 

пісьменніка Беларусі Янкі Брыля 

з 4 жніўня 

«Людзей ратуе толькi чалавечнасць» да 105-годдзя з дня нараджэння 

народнага паэта Беларусі Пімена Панчанкі 

з 20 жніўня 

«Жыць, “пакуль куля ляціць”...» да 85-годдзя з дня нараджэння 

пісьменніка Генадзя Пацыенкі 

з 24 жніўня 



 
«Без памяці няма сумлення» да 90-годдзя з дня нараджэння 

пісьменніка, крытыка, літаратуразнаўцы Алеся Адамовіча 

з 27 жніўня 

 

ДЗІЦЯЧЫ АДДЗЕЛ 

«Сцяжынкамі маленства» да 105-годдзя з дня нараджэння Янкі Брыля з 2 жніўня 

«Королева детского детектива» к 125-летию со дня рождения Энид 

Блайтон 

з 10 жніўня 

«Жили-были кролики» к 95-летию Женевьевы Юрье з 20 жніўня 

«Мастер приключений» к 50-летию Сергея Климковича з 25 жніўня 

 

АДДЗЕЛ ЛІТАРАТУРЫ ПА МАСТАЦТВЕ 

«Неўтаймаваная энергія творчасці» да 75-годдзя з дня нараджэння 

Мікалая Таранды, беларускага жывапісца, графіка 

з 15 жніўня 

«Отец современной музыки» к 160-летию со дня рождения Клода 

Дебюсси 

з 22 жніўня 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

Выставка новых поступлений з 1 жніўня 

 

ПУБЛІЧНЫ ЦЭНТР ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ 

«Молодежь – наша надежда» к Международному дню молодежи з 1 жніўня 

 

АДДЗЕЛ ВЫДАННЯЎ НА ЗАМЕЖНЫХ МОВАХ 

«Што такое віммельбух?» знаемства з дзіцячымі развіваючымі 

кнігамі 

з 1 жніўня 

«Легенда брытанскай літаратуры – Джон Галсуорсі» да 155-годдзя з 

дня нараджэння англійскага пісьменніка 

з 14 жніўня  

«Лучшие книги Болеслава Пруса» да 175-годдзя з дня нараджэння 

польскага пісьменніка 

з 20 жніўня  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4

