
 
 

ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У АДДЗЕЛАХ АБСЛУГОЎВАННЯ 

НА ЛІСТАПАД 2022 ГОДА 

 

АДДЗЕЛ АБАНЕМЕНТА 

«Октябрьская революция: место в истории» з 1 лістапада 

«Мудры, просты, зямны…» да 140-годдзя з дня нараджэння 

народнага паэта Беларусі Якуба Коласа  

з 1 лістапада 

«Сибирский доброискатель» к 170-летию со дня рождения Дмитрия 

Мамина-Сибиряка 

з 1 лістапада 

«Сахарный диабет и питание» к Всемирному дню борьбы против диабета з 1 лістапада 

«Курение – фактор риска» к Международному дню отказа от курения з 1 лістапада 

«Чую голас продкаў з небыцця» да Восеньскіх Дзядоў у Беларусі з 1 лістапада 

 

АГУЛЬНАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

«Время Великой Октябрьской…» к 105-летию со дня начала 

Октябрьской революции 1917 года 

з 7 лістапада 

«Управление отходами» ко Дню вторичной переработки отходов з 15лістапада 

«Спиноза. Жизнь мудреца» к 390-летию со дня рождения Бенедикта 

Спинозы, нидерландского философа-рационалиста 

з 22 лістапада 

«Сын Ренессанса» к 460-летию со дня рождения Лопе де Вега, 

испанского драматурга, поэта  

з 25 лістапада 

«Душа обязана трудиться» к началу Рождественского поста з 28 лістапада 

 

АДДЗЕЛ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯЎ 

«Время Великой Октябрьской…» к 105-летию со дня начала 

Октябрьской революции 1917 года 

з 7 лістапада 

 

АДДЗЕЛ КРАЯЗНАЎСТВА 

Цыкл выстаў «І сёння з намі Колас і Купала» 

«Стаіць мая хата між хвой кучаравых…» да 140-годдзя з дня 

нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа 

з 1 лістапада 

«Сэрцам адданы роднай зямлі» да 80 годдзя з дня нараджэння 

беларускага гісторыка, культуролага Аркадзя Русецкага  

з 3 лістапада 

«Зямля пад белымі крыламі» да 50-годдзя з часу выхаду ў свет кнігі 

Уладзіміра Караткевіча 

з 9 лістапада 

«Покліч долі адзінай» да 120 годдзя з дня нараджэння пісьменніка, 

перакладчыка Міхася Машары 

з 18 лістапада 

 



 
ДЗІЦЯЧЫ АДДЗЕЛ 

«Беларускай паэзіі волат» да 140-годдзя з дня нараджэння Якуба 

Коласа 

з 1 лістапада 

«Счастье писать для детей» к 170-летию со дня рождения Дмитрия 

Мамина-Сибиряка 

з 6 лістапада 

«С Карлсоном и Пеппи веселее жить на свете» к 115-летию со дня 

рождения Астрид Линдгрен 

з 14 лістапада 

«Вредные советы и серьезные сказки» к 75-летию Григория Остера з 24 лістапада 

 

АДДЗЕЛ ЛІТАРАТУРЫ ПА МАСТАЦТВЕ 

«Необъятный Рязанов» к 95-летию со дня рождения Эльдара 

Рязанова, российского кинорежиссера, сценариста, писателя 

з 18 лістапада 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА 

«Загадочные миры братьев Стругацких» з 1 лістапада 

 

ПУБЛІЧНЫ ЦЭНТР ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ 

«Защита прав детей» к Всемирному дню ребенка з 1 лістапада 

 

АДДЗЕЛ ВЫДАННЯЎ НА ЗАМЕЖНЫХ МОВАХ 

«Такая розная Германія» кніжная вандроўка па землях Германіі з 2 лістапада 

«Вялікі нямецкі казачнік Вільгельм Гаўф» да 220-годдзя з дня 

нараджэння нямецкага пісьменніка 

з 29 лістапада 

 


