
ПЕРАЛІК ГАЗЕТ І ЧАСОПІСАЎ 
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ГАЗЕТЫ           Рэспублікі Беларусь 

 

Аргументы и факты   

Бібліобус 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка» 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Жухавіцкая сельская бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Варанчанская сельская бібліятэка 

Цырынская сельская бібліятэка 

Баранавіцская сельская бібліятэка 

Лукская сельская бібліятэка 

Вяжем, шьем, вышиваем 

Лукская сельская бібліятэка 

Газета пенсионера  

Бібліобус 

Гродзенская праўда 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка 

 Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

 Мірская гарпасялковая бібліятэка 

 Красненская сельская бібліятэка 

 Малюшыцкая сельская бібліятэка 

 Ярэміцкая сельская бібліятэка 

 Жухавіцкая сельская бібліятэка 

Турэцкая сельская бібліятэка 

Палужская сельская бібліятэка 

 Райцаўская сельская бібліятэка 

 Варанчанская сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Цырынская сельская бібліятэка 

Баранавіцская сельская бібліятэка 

Лукская сельская бібліятэка  

 

 



Глобус 

Бібліобус 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Турэцкая сельская бібліятэка 

Лукская сельская бібліятэка  

Детская газета 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Детективная газета XXI века 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Досуг пенсионера 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Варанчанская сельская бібліятэка 

Друг пенсионера 

Бібліобус 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка 

Турэцкая сельская бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Цырынская сельская бібліятэка 

Лукская сельская бібліятэка 

Женская газета 

Бібліобус 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Турэцкая сельская бібліятэка 

Палужская сельская бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

 Варанчанская сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

 Цырынская сельская бібліятэка 

 Баранавіцкая сельская бібліятэка 

Житейская газета 

Бібліобус 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Звязда 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка» 

 



Знамя юности 

 Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Зорька 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Здравушка. 100 лет без бед 

Турэцкая сельская бібліятэка 

Палужская сельская бібліятэка 

Краязнаўчая газета 

 Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка» 

Культура 

Аддзел бібліятэчнага маркетынга ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка» 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка  

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

 Літаратура і мастацтва 

 Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка»  

Мир с Богом  

Бібліобус 

Цырынская сельская бібліятэка 

Мудрые советы 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Народная газета 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка 

Пенсионерская  зорька 

Бібліобус 

Переходный возраст 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Полосатая газета 

Турэцкая сельская бібліятэка 

Почтенный возраст 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Приусадебное хозяйство 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Полымя  

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка  

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 



Аддзел бібліятэчнага маркетынга ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»  

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

 Красненская сельская бібліятэка 

 Малюшыцкая сельская бібліятэка 

 Ярэміцкая сельская бібліятэка 

 Жухавіцкая сельская бібліятэка 

Турэцкая сельская бібліятэка 

 Палужская сельская бібліятэка 

 Райцаўская сельская бібліятэка 

 Варанчанская сельская бібліятэка 

 Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

 Цырынская сельская бібліятэка 

 Баранавіцкая сельская бібліятэка 

 Лукская сельская бібліятэка 

Родительский дом 

Бібліобус 

Рэспубліка 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Сельская газета 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка» 

Советская Белоруссия 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка» 

 Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

 Мірская гарпасялковая бібліятэка 

 Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Палужская сельская бібліятэка 

Сенсация 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Советчица 

Бібліобус 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка» 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Тайна души  

Бібліобус 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Варанчанская сельская бібліятэка  



Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Цырынская сельская бібліятэка 

Баранавіцкая сельская бібліятэка 

Хозяюшка 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка» 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Шапокляк 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка  

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Красненская сельская бібліятэка 

Цырынская сельская бібліятэка 

Баранавіцкая сельская бібліятэка 

Лукская сельская бібліятэка 

7 дней 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка» 

Красненская сельская бібліятэка 

Частный детектив 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Турэцкая сельская бібліятэка 

ЧАСОПІСЫ         Рэспублікі Беларусь 

 
Азбука вязания 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Алеся 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка» 

Апельсин 

Лукская сельская бібліятэка                  

Бібліятэка прапануе 

 Аддзел бібліятэчнага маркетынга ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка”  

Бібліятэчны свет 

Аддзел бібліятэчнага маркетынга ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка”  

Вожык    

 Бібліобус                                   

Волшебный 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка  

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Палужская сельская бібліятэка 



Волшебный светлячок 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка  

Мірская гарпасялковая бібліятэка  

 Красненская сельская бібліятэка    

Вяжем крючком     

Аюцавіцкая сельская бібліятэка                        

Вясёлка  

 Карэліцкая дзіцячая бібліятэка  

Лукская сельская бібліятэка                  

Гаспадыня  

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка»  

Бібліобус  

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

 Красненская сельская бібліятэка 

 Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

 Турэцкая сельская бібліятэка 

 Райцаўская сельская бібліятэка 

 Варанчанская сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Цырынская сельская бібліятэка 

Лукская сельская бібліятэка                                         

 Девчонки  

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Варанчанская сельская бібліятэка 

Делаем сами 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка» 

Бібліобус 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Турэцкая сельская бібліятэка 

Палужская сельская бібліятэка 

Варанчанская сельская бібліятэка 

Добрый сосед 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка» 

Бібліобус 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 



Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Турэцкая сельская бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Доброго здоровья+Сам себе скорая помощь ( комплект) 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Домашние цветы 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Домашний  

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Бібліобус 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Баранавіцкая сельская бібліятэка 

Домашний любимец 

Бібліобус 

Домашняя кухня ( комплект) 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Жевжик 

Бібліобус  

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Зайкина школа+ Сказка на ночь 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Здоровье и успех 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка» 

Здоровье пенсионера 

Бібліобус 

Варанчанская сельская бібліятэка 

Золотые рецепты  

Бібліобус 

Календарь советов 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 



Кем быть? 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Когда ты один дома 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Палужская сельская бібліятэка 

Когда ты один дома +Развлекательный каламбур 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Ксюша (комплект) 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Бібліобус 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Красненская сельская бібліятэка 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Палужская сельская бібліятэка 

Кудесница 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Бібліобус  

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Жухавіцкая сельская бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Цырынская сельская бібліятэка 

Лукская сельская бібліятэка                                  

Лукошко идей 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Магазин здоровья 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

 Бібліобус 

Мірская гарпасялковая бібліятэка  

Цырынская сельская бібліятэка 

Баранавіцкая сельская бібліятэка 

 

 



Маладосць 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Мастерица 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка» 

Бібліобус 

Матуліна сонейка 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Милая 

Бібліобус 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Варанчанская сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Мишутка 

Красненская сельская бібліятэка 

Непоседа  

Варанчанская сельская бібліятэка 

Народный доктор 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка» 

Бібліобус  

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Турэцкая сельская бібліятэка 

Палужская сельская бібліятэка 

Баранавіцкая сельская бібліятэка 

Наша  кухня 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Бібліобус 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Нёман 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Непоседа 

Варанчанская сельская бібліятэка 

Палужская сельская бібліятэка 

Баранавіцкая сельская бібліятэка 

Ну, за рыбалку 

Бібліобус 



Однако, жизнь 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Бібліобус 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Красненская сельская бібліятэка 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Жухавіцкая сельская бібліятэка 

Турэцкая сельская бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Варанчанская сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Цырынская сельская бібліятэка                                                              

Баранавіцкая сельская бібліятэка 

Лукская сельская бібліятэка 

Планета 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Поделись советом 

Бібліобус 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Баранавіцкая сельская бібліятэка 

Познайка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Полымя 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Право.by 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Рецепты от Аленки 

Бібліобус 

Рюкзачок (комплект) 

Бібліобус 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Жухавіцкая сельская бібліятэка 

Лукская сельская бібліятэка                  

Сад, огород, кормилец, лекарь 

Турэцкая сельская бібліятэка 



Цырынская сельская бібліятэка 

Баранавіцкая сельская бібліятэка                                              

Лукская сельская бібліятэка 

Сад, огород, кормилец, лекарь +Календарь советов 

Бібліобус 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Варанчанская сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Садовод  и  огородник 

Бібліобус 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Садовый дизайн 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Сваты 

Бібліобус 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Палужская сельская бібліятэка 

 Райцаўская сельская бібліятэка 

 Варанчанская сельская бібліятэка 

 Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

 Цырынская сельская бібліятэка 

 Баранавіцкая сельская бібліятэка 

 Сваты заготовки 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Бібліобус 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Сваты на даче 

Бібліобус 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Сваты на кухне 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Бібліобус 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Лукская сельская бібліятэка 

Сваты на пенсии 

Бібліобус 



Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Сваты сканворды 

Баранавіцкая сельская бібліятэка 

Семья 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Сказка на ночь 

Турэцкая сельская бібліятэка 

Стрекоза 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Цырынская сельская бібліятэка 

Счастливая и красивая 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Хозяин 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Бібліобус 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Палужская сельская бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Цырынская сельская бібліятэка 

Цветок 

Бібліобус 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Турэцкая сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Юный спасатель 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Варанчанская сельская бібліятэка 

Лукская сельская бібліятэка                  

Я на пенсии 

Бібліобус 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 



Лукская сельская бібліятэка  

1000 советов 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

Бібліобус 

Палужская сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

Баранавіцкая сельская бібліятэка 

1000 советов дачнику 

Бібліобус 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

1000 советов и здоровая семья: Советы от А до Я 

Ярэміцкая сельская бібліятэка 

Варанчанская сельская бібліятэка 

Аюцавіцкая сельская бібліятэка 

1000 советов кулинару 

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая 

бібліятэка” 

3\9 царство + Непоседа 

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка 

Мірская гарпасялковая бібліятэка 

Малюшыцкая сельская бібліятэка 

Турэцкая сельская бібліятэка 

Палужская сельская бібліятэка 

Райцаўская сельская бібліятэка 

Цырынская сельская бібліятэка 

Баранавіцкая сельская бібліятэка 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 


