
 
 

ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У АДДЗЕЛАХ АБСЛУГОЎВАННЯ 

НА ВЕРАСЕНЬ 2022 ГОДА 

 

АДДЗЕЛ АБАНЕМЕНТА 

«Праз цемру невуцтва...» да Дня беларускага пісьменства з 1 верасня 

«Чароўны свет бібліятэк» да Дня бібліятэк Беларусі з 1 верасня 

«Бацькаўшчына светлая мая» да Дня народнага адзінства з 1 верасня 

«Зямля мая, любоў мая…» да 110-годдзя з дня нараджэння Максіма 

Танка 

з 1 верасня 

«Я остался самим собой» к 90-летию со дня рождения Владимира 

Войновича 

з 1 верасня 

«Берегите сердце» к Всемирному дню сердца з 1 верасня 

«Капканы лжедуховности: человек в окружении сект и оккультизма» з 1 верасня 

 

АГУЛЬНАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

«Дорогою добра и знаний» ко Дню знаний з 1 верасня 

«Мир спасет красота» к  Международному дню красоты з 9 верасня 

«Тот, кто называл себя О. Генри» к 155-летию со дня рождения 

О. Генри, американского писателя 

з 11 верасня 

«Есть чудо на земле с названьем дивным – Книга» ко Дню библиотек 

Беларуси 

з 15 верасня 

«Адзіная і непаўторная Беларусь» да Дня народнага адзінства 

(сумесна з аддзелам перыядычных выданняў) 

з 17 верасня 

«Богородице Дево, радуйся» к Рождеству Пресвятой Богородицы) з 21 верасня 

 

АДДЗЕЛ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯЎ 

«Адзіная і непаўторная Беларусь» да Дня народнага адзінства 

(сумесна з агульнай чытальнай залай) 

з 17 верасня 

«Маляўнічая гісторыя Радзімы» да Сусветнага дня турызму з 27 верасня 

 

АДДЗЕЛ КРАЯЗНАЎСТВА 

Цыкл выстаў «І сёння з намі Колас і Купала» да 140-годдзя з дня 

нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа 

з 1 верасня 



 
«Крапатлівая праца над словам» мова твораў Купалы і Коласа 

«100 гадоў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі» да Дня бібліятэк 

Беларусі 

з 13 верасня 

«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі... » да Дня народнага 

адзінства 

з 15 верасня 

«Паэзія высокага напружання» да 110-годдзя з дня нараджэння 

народнага паэта Беларусі Максіма Танка 

з 16 верасня 

«Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік» да 

55-годдзя з часу заснавання 

з 18 верасня 

 

ДЗІЦЯЧЫ АДДЗЕЛ 

«Все на свете интересно» к 140-летию со дня рождения Бориса Житкова з 11 верасня 

«Непрочитанные книги» з 14 верасня 

«Гонар беларускай літаратуры» да 110-годдзя з дня нараджэння 

Максіма Танка 

з 17 верасня 

«Рисованные истории» ко Дню комиксов з 25 верасня 

 

АДДЗЕЛ ЛІТАРАТУРЫ ПА МАСТАЦТВЕ 

«Выдающийся скульптор-монументалист» 105 лет со дня рождения 

Владимира Цигаля 

з 4 верасня 

«Поэзия книжной графики» ко Дню библиотек Беларуси з 13 верасня 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

«Электронныя выданні Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі» да Дня 

бібліятэк Беларусі 

з 1 верасня 

 

ПУБЛІЧНЫ ЦЭНТР ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ 

«Сіла радзімы – у адзінстве народа!» да Дня народнага адзінства з 1 верасня 

 

АДДЗЕЛ ВЫДАННЯЎ НА ЗАМЕЖНЫХ МОВАХ 

«Бібліямікс: для настаўніка англійскай мовы» да Дня ведаў з 1 верасня 

«Замежная мова з задавальненнем» сучасныя сродкі для вывучэння 

нямецкай мовы 

з 1 верасня 



 
«Нам дарагія яго творы: О. Генры» да 160-годдзя з дня нараджэння 

амерыканскага пісьменніка 

з 11 верасня  

«Кніжны кірмаш вакансій» да Дня бібліятэк Беларусі з 15 верасня 

«Кніжнае мастацтва» да Дня бібліятэк Беларусі з 14 верасня 

«Беларусь – краіна адзінства і згоды» да Дня народнага адзінства з 17 верасня 

«Майстар амерыканскай прозы ХХ стагоддзя – Уільям Фолкнер» да 

120-годдзя з дня нараджэння амерыканскага пісьменніка 

з 25 верасня 

«Замежныя мовы: асвой чытаючы» да Еўрапейскага дня моў з 26 верасня 

«Падарожнічаем па свеце з кнігай» да Сусветнага дня турызму з 27 верасня 

«Будучаму прафесіяналу перакладу» да Сусветнага дня перакладчыка з 30 верасня 

 


