
Мероприятия, которые можно посетить  
        в сентябре 2018 года  



УК «Дом-музей Адама Міцкевіча ў г.Навагрудку» 
 

15 верасня ў Доме-музеі Адама Міцкевіча адбудзецца баль у стылі шляхецкіх баляў ХІХ 

стагоддзя. У праграме танцы пачатку ХІХ стагоддзя  літаратурна-музычны салон, 

гульні, майстар-клас па танцах з гістарычнай даведкай. 

Удзельнікі: клуб культурна-гістарычнай рэканструкцыі ,,Паўночная вежа’’ (г. Віцебск), 

школа танцаў ,,Капітэль’’ (г. Мінск).  

Уваход вольны. 
 



 УК “Навагрудскі гістарычна-краязнаўчы музей” 
   

 З 1 па 30 верасня 2018 г.  дзейнічае філатэлістычная выстава "Адам 
Міцкевіч і Ігнат Дамейка - слаўныя сыны Навагрудскай зямлі» (да 220-
годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча).  

 Запрашаем паглядзець маркі, паштоўкі і канверты з выявамі Адама 
Міцкевіча і Ігната Дамейкі, сабраныя са ўсяго свету, паслухаць займальныя 
гісторыі аб стварэнні выставы і выпуску прадметаў філатэліі. 



Тэматычная экскурсія “Архітэктурныя помнікі 

Навагрудка” з наведваннем аб’ектаў у межах горада.  
Кошт паслугі: школьнікі (група да 25 чалавек) – 25 руб.; дарослыя (група да 
25 чалавек) – 40 руб. 
Кожная субота, 13.00 – збор ля Навагрудскага гістарычна-краязнаўчага 
музея: г. Навагрудак, вул. Гродзенская, 2 

УК “Навагрудскі гістарычна-краязнаўчы музей” 



 



 



01.09.2018 г., стадион «Комсомолец» - заключительный тур чемпионата 

Новогрудского района по футболу  

 

08.09.2018 г., стадион «Комсомолец» - районная акция «Запиши ребенка в 

спортивную школу» 

  

12-14.09.2018 г., СБК «Селец» - открытое первенство по летнему биатлону 

БФСО «Динамо»  

 

22.09.2018 г., городской парк - легкоатлетический кросс среди КФК в 

программе спартакиады 

22.09.2018, ГУО «СШ №7» -  

спортландия среди семей  
 

 

                                                     
  

 

 

Спорт! Спорт! Спорт! 



Название мероприятия 
Дата и место 
проведения 

Краткое описание мероприятия 

Благотворительная акция «В 
школу с добрым сердцем» 

С 01.08.2018 по 

15.09.2018 

Магазин «Детский мир 

РТ», магазин «Листок» 

Работа волонтеров по сбору школьных 
принадлежностей для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 

Участие в организации и 
проведении соревнований 

по летнему лову рыбы 
«Большая рыбалка» 

15.09. 
Соревнования среди работающей 
молодежи по летнему лову рыбы 

Организация и проведение 
акции «Зеленый патруль», 

приуроченной к 
Европейской неделе 

мобильности  

18.09.2018 

улицы города 

МООП совместно с представителями 
ГАИ проведут мониторинг улиц, 
дворовых территорий в городе для 
предотвращения факта парковки на 
зеленой зоне 

 
Организация и проведение 

интеллектуального конкурса 
«Мозгобойня» 

20.09.2018, 

Ладеникский сельсовет 

Соревнование на смекалку, чувство 
юмора, эрудицию, знание школьной 
программы и не только. 
(смешанные команды – учащаяся 
молодежь + работающая)  

МИГ  

21.09.2018 

ф-л «Новогрудский 

хлебозавод» РУПП 

«Гроднохлебпром» 

Дискуссия с трудовым коллективом ф-л 
«Новогрудский хлебозавод» РУПП 
«Гроднохлебпром» 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



1 верасня дзіцячы аддзел 
Навагрудскай раённай бібліятэкі 
запрашае на інтэрактыўную 
пляцоўку “Планета ведаў”, якая 
будзе ладзіцца ў Гарадскім парку. Да 
ўвагі прапануюцца кніжная выстава 
“Школьнае заданне на выдатна”, 
ўдзел у гульні “Збіраю школьны 
рукзачок”, гульня-тэст “Ты і 
настаўнік”.  

Інтэрактыўная пляцоўка «Планета  ведаў» 

БІБЛІЯТЭКІ ЗАПРАШАЮЦЬ 



Мікалай Герасімаў - паэт, 
пісьменнік, публіцыст, мастак, 
член-карэспандэнт акадэміі паэзіі 
Расіі, член МАПП (міжнародная 
асацыяцыя пісьменнікаў і 
публіцыстаў), Міжнароднага саюза 
пісьменнікаў і журналістаў Расіі, 
саюза сельскіх пісьменнікаў Літвы. 
Удзельнічаў у мастацкіх выставах 
Літвы, Беларусі. Яго карціны 
знаходзяцца ў прыватных 
калекцыях Расіі, ЗША, Кубы, 
Канады, Ізраіля, Германіі, Літвы. 

Міні-галерэя «Імгненне» запрашае 



ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ, ПАДЛЕТКАЎ І МОЛАДЗІ 

З 01 ПА 30 ВЕРАСНЯ 2018 ГОДА 

 г. НАВАГРУДАК 

1 верасня 

12.00 - Гарадскі парк, дзіцячы аддзел Навагрудскай раённай бібліятэкі: Інтэрактыўная 

пляцоўка “Планета ведаў 

2 верасня 

12.00. - Навагрудская гарадская дзіцячая бібліятэка: Інфармацыйная гадзіна “Беларускія 

асветнікі першадрукары”.   

3 верасня 

12.00. - Навагрудская раённая бібліятэка: Кнігапрагляд «Напісанае застаецца» /да Дня 

беларускага пісьменства.   

5 верасня 

11.00. - Навагрудская раённая бібліятэка: Літаратурная віктарына “Аз, букі, веді”  

9 верасня 

16.00. - Навагрудская раённая бібліятэка: Літаратурны ўрок «Найвялікшы пісьменнік 

свету» /Да 190-годдзя Л.Талстога 

10 верасня 

14.00. - Навагрудская гарадская бібліятэка: Гутарка-прафілактыка “Скажы жыццю “Так” 

/прафілактыка і папярэджанне суіцыдаў  

11 верасня 

14.00. - Навагрудская гарадская бібліятэка: Літаратурнае спатканне “Когда в 

литературе есть Толстой» 



13 верасня 

12.00. - Навагрудская гарадская дзіцячая бібліятэка: Электронная прэзентацыя 

"Бясстрашная Саламея"  

15 верасня 

12.00. - Навагрудская гарадская дзіцячая бібліятэка: Гістарычны экскурс «Ад глінянай 

таблічкі да друкаванай старонкі» 

29 верасня 

10.30. - Навагрудская раённая бібліятэка: Школа бяспекі “Формула бяспекі” 
 

 

У СЕЛЬСАВЕТАХ 
  

УСЕЛЮБСКІ СЕЛЬСАВЕТ 

6 верасня 

18.00. - Ацмінаўская СБ: Інтэлектуальны марафон “Агонь моцны, а ты разумны”  

9 верасня 

16.00. - Уселюбская СБ: Урок-напамін “Мы выбіраем жыццё” /прафілактыка і папярэджанне 

суіцыдаў   

12 верасня 

16.00. - Уселюбская СБ: Падарожжа па казках “Беларускія казкі” 



КАШАЛЕЎСКІ СЕЛЬСАВЕТ 
 

7 верасня 

18.00. - Няўдзянская СБ: Літаратурны вечар «Поэзия души» /Да 95-годдзя з дня 

нараджэння Э.Асадава 

17.00. - Кашалеўская СБ: Абмеркаванне кнігі “У гасцях у казкі” да 180-годдзя казкі “Дзікія 

лебедзі” 

10 верасня 

17.00. - Кашалеўская СБ: Гутарка “Жыць цудоўна” /прафілактыка і папярэджанне 

суіцыдаў   

29 верасня 

12.00. - Кашалеўская СБ: Пасядзелкі “Узрост нам не памеха”   

30 верасня 

17.00. - Няўдзянская СБ: Літаратурна-музычная вечарына “Есть в каждом возрасте 

своё очарование”  

ЛАДЗЕНІЦКІ СЕЛЬСАВЕТ 

8 верасня 

18.00 - Гарадзечанская СБ: Гадзіна роздуму “Беражыце сябе для жыцця” /прафілактыка 

і папярэджанне суіцыдаў   

29 верасня 

18.00 - Гарадзечанская СБ: Вечар цёплых сустрэч “Славім узрост залаты” 



ЛЮБЧАНСКІ СЕЛЬСАВЕТ  

1 верасня 

11.00. - Любчанская ІГПБ: Выстава-крыжаванка «Любі, шануй, ведай роднае слова» /да 

Дня беларускага пісьменства 

 2 верасня 

12.00. - Скрышаўская СБК: Літаратурная гульня “Крылы, лапы і хвасты”   

11 верасня 

11.00. - Любчанская ІГПБ: Гадзіна інфармацыі “Опасность курительных смесей СПАЙС” 

17 верасня 

12.00. - Любчанская ІГПБ: Літаратурнае знаёмства “Адысея Наваградскай лекаркі”  

28 верасня 

16.00. - Любчанская ІГПБ: Вечар-віншаванне «Славім залаты ўзрост» /да Дня пажылых 

людзей 

29 верасня 

15.00. - Скрышаўская СБК: Хатнія сустрэчы “З павагай да ўзросту і мудрасці” 

 

ВЕРАБ’ЕВІЦКІ СЕЛЬСАВЕТ 

22 верасня 

Вераб’евіцкая СБ: Гутарка “Няма насіллю ў сям’і” 

 

ПЯТРЭВІЦКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ 

12 верасня 

16.30. - Пятрэвіцкая СБ: Віктарына “Прававы лабірынт” 



Кинотеатр «Звезда» 

Понедельник – выходной. 
Во времени кинопоказов 
возможны изменения.  
Справки по телефонам 23430, 22243 

1-5 сентября 
 14.30- Мультфильм «Принцесса и дракон» - 2D (6+, Россия, м/ф,фэнтези) 
16.00- Фильм «Альфа»  - 3D (12+,США, боевик,триллер,драма) 
18.00- Фильм «Альфа»  - 3D (12+,США, боевик,триллер,драма) 
20.30- Фильм «Гоголь.Страшная месть» - 2D (16+, Россия, детектив, 
приключения,триллер)  

 6-12 сентября 
 14.00- Фильм «Великий уравнитель» - 2D (16+, США, криминал) 
16.15- Фильм «Темные отражения» - 2D (12+,США,фэнтези,триллер) 
18.00- Фильм «Великий уравнитель» - 2D (16+, США, криминал) 
20.30- Фильм «Гоголь.Страшная месть» -2D (16+, Россия, детектив, 
приключения,триллер) 

13-19 сентября  
12.00-  Мультфильм «Большой кошачий побег» –3D (6+, США, анимация) 
14.00- Фильм «Темные отражения» - 2D (12+,США,фэнтези,триллер) 
16.00- Фильм «Великий уравнитель» - 2D (16+, США, криминал) 
18.30- Фильм «Хищник» -3D (16+, США, боевик,фэнтези) 
20.30- Фильм «Хищник» -3D (16+, США, боевик,фэнтези) 
 

 



Понедельник – выходной. 
Во времени кинопоказов 
возможны изменения.  
Справки по телефонам 23430, 22243 

20-26 сентября 
  
14.00- Мультфильм «Храброе сердце. Заговор в королевстве» - 2D (6+, 
США, анимация) 
16.00- Фильм «Хищник» - 3D (16+, США, боевик,фэнтези) 
18.00- Фильм «Хищник» - 3D (16+, США, боевик,фэнтези) 
20.30-Фильм «Проклятие монахини» - 2D (16+, ужас)  
  

27 сентября - 3 октября 
  
14.00- Мультфильм «Руби и Повелитель воды» - 2D (6+, анимация) 
16.00- Фильм «Как я стал русским» - 2D (16+, Россия, комедия) 
18.00- Фильм «Проклятие монахини» - 2D (16+, ужас)  
20.30- Фильм «Непрощенный» - 2D (16+, драма) 
 
 


