
 

 

Ліпскі, У. С. Азбука жыцця : кн. для дзяцей / Уладзімір Ліпскі ; іл. 

А. А. Доля, Н. А. Хромава. - Мінск : Адукацыя i выхаванне, 2010. - 

207 с.  

 

Новая кніга пісьменніка будзе цікавая як малодшым школьнікам, 

падлеткам, старэйшым вучням, так і настаўнікам, выхавальнікам, 

бацькам, усім тым, хто працуе з дзяцьмі. У простай займальнай 

форме, з дамашнімі заданнямі, аўтар прапануе сваім чытачам 

здзейсніць творчую вандроўку ў гісторыю нашай Айчыны і ў яе 

сённяшнюю яву, засвоіць складаную і мудрую Азбуку жыцця. 

 

 

Ліпскі, У. Бацька: Пісьмы сына = Отец: Письма сына / Уладзімір 

Ліпскі ; пер. з бел. Л. Кудравец. - Мінск, Беларускі кнігазбор, 2004. - 

256 с. 

 

Гэты твор – своеасаблівая споведзь сына перад бацькам, 

асеэнсаванне ролі бацькі ў сям’і, яго ўплыў на выхаванне ў дзяцей 

высокага пачуцця Бацькаўшчыны. Пісьменнік пераканаўча даводзіць 

чытачам сваю простую і мудрую ісціну: “Мы – сыны сваіх Бацькоў!” 

Наша Бацькаўшчына – мілая Беларусь!”. Кніга адрасавана сем’ям, 

сучасным бацькам і тым, хто збіраецца стаць бацькам. 

 

Ліпскі, У. С. Гомельская зямля - Радзіма твая і мая: Дзецям пра 

Гомельшчыну / Уладзімір Ліпскі ; маст. В. Дударэнка. - Мінск : Выд. 

дом "Звязда", 2013. - 254 с. 

 

У кнізе "Гомельская зямля — Радзіма твая і мая. Дзецям пра 

Гомельшчыну" разам сабраны апавяданні аб усіх раёнах Гомельскай 

вобласці. Разам з пісьменнікам юны чытач пабывае ва ўсіх раёнах 

гэтага прыгожага кутка беларускага Палесся, пазнаёміцца з іх 

картамі, гербамі, гісторыяй, жыхарамі. Пісьменнік распавядае пра 

тое, чаму так, а не інакш называюцца гарады, якімі падзеямі 

праславіліся розныя рэгіёны. Многія краязнаўчыя нарысы — пра 

падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Думаецца, кніга будзе цікавая не 

толькі гомельскім школьнікам, але і ўсім, хто хацеў бы нешта 

даведацца аб выдатным палескім краі. 

 



 

 

Ліпскі, У. С. Жыві сення : Пакаянне ; Малітвы / Уладзімір Ліпскі ; 

фота Я. В. Пясецкага. - Мінск : Мінская фабрыка каляровага друку, 

2004. - 379 с.  

 

Кожным радком, як ударам сэрца, аўтар нагадвае, што жыццё – гэта 

Божы дар, бацькоўскі крэдыт. Каб апраўдаць гэты давер, как з 

дабром спажыць такі скарб, трэбы навучыцца цаніць кожны міг 

зямнога раю. Жыві годна сёння, у згодзе з сумленнем – і тады цябе 

ўсцешыць учарашні дзень і ты з настроем будзеш сустаркаць новы 

дзень. 

 

Ліпскі, У. Каралева белых прынцэс: выбранае: аповесці. Казкі. 

Апавяданні : для мал. Шк. Узросту ; маст. Я. А. Ларчанка. – Мінск : 

Юнацтва, 2000. – 335 с. 

 

У кнігу Уладзіміра Ліпскага ўвайшлі аповесці-казкі "Пра Андрэйку 

Добрыка і чорціка Дуроніка", "Клякса-Вакса і Янка з Дзіўнагорска", 

а таксама апавяданні, каэкі, загадкі, жарты. Усе гэтыя творы, 

займальныя, дынамічныя, са шматлікімі прыгодамі і неверагоднымі 

адарэннямі, дапамогуць чытачу яшчэ раз зазірнуць у чарадэейны 

свет — свет дэяцінства. 

 

Ліпскі, У. С. Мая Беларусь : аповесць-споведзь / Уладзімір Ліпскі ; 

мастак В. Дударэнка. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2018. - 79 с.  

 

З кранальна-ўзнёслых разважанняў пiсьменнiка, напоўненых 

бясконцай любоўю да роднай Беларусі, шчырым захапленнем і 

павагай да яе працавітых, таленавітых сыноў і дочак, да яе слаўных 

дасягненняў і прыгажосці беларускай прыроды, складваецца 

непаўторны ўзор. У гэтым чароўным узоры сплятаюцца мінулае і 

сучаснасць, ствараецца добрая будучыня. Аўтар спадзяецца, что 

юные чытачы адчуюць сэрцам шчырую любоў да Радзімы, 

захапленне мiлагучнай роднай мовай, гісторыяй краіны, што і 

з'яўляецца непарушнай асновай патрыятычнага выхавання. Кнiга 

адрасавана дзецям сярэдняга i старэйшага школьнага ўзросту. Можа 

з поспехам выкарыстоўвацца настаўнікам як падчас урокаў, так і ў 

рамках пазакласных мерапрыемстваў.  



 

Ліпскі, У. С. Мілаградскі конік / Уладзімір Ліпскі. - Мінск : Харвест 

: Беларускі Дом друку, 2015. - 191 с. - (Бібліятэка дзіцячай 

літаратуры). - (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі) 

  

Вядомы пісьменнік Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Уладзімір 

Ліпскі напісаў свае аповесці з вялікім клопатам пра падлеткаў, з 

глыбокай пашанай і жаданнем дапамагчы юным чытачам лепей 

спазнаць, што такое сяброўства, каханне. Гэтыя высокія пачуцці, 

вучыць пісьменнік, могуць наведаць душу падрыхтаваную, 

напоўненую любоўю да тых, хто даў нам жыццё, асветленую вялікай 

пашанай да сваёй Айчыны, яе гісторыі і павагай да продкаў, якія 

пакінулі нам у спадчыну сваю мудрасць. 

Кніга будзе карыснай не толькі для падлеткаў, але і для іх бацькоў, 

выхавальнікаў, настаўнікаў, усіх тых, хто працуе з дзецьмі. 

 

 

Ліпскі, У. С. Над Аўцюкамі тармазні : вясёлыя гісторыі / Уладзімір 

Ліпскі ; мастак Алег Карповіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. 

- 320, [2] с.  

 

Па ініцыятыве пісьменніка лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

Уладзіміра Ліпскага адбылося ўзнясенне аўцюкоўцаў. Старажытныя 

вясковыя паселішчы Малыя і Вялікія Аўцюкі аб’яўлены сталіцай 

беларускага народнага гумару. Народнага, а не прыдуманага, 

высмактанага з пальца, таму і мудрага, смешнага, павучальнага. 

Кніга пра аўцюкоўцаў, пра іх дасціпныя жарты, анекдоты, забабоны, 

падколкі, пад’ялдыкі разлічана на ўсіх, хто любіць пасмяяцца, хто 

ўмее весела, з аптымізмам жыць. 

 

 

Ліпскі, У. С. Прыгоды Нуліка : аповесць-казка / Уладзімір Ліпскі ; 

маст. У. І. Ліпскі. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2007. - 67 с.  

 

Новая прыгодніцкая аповесць лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

Уладзіміра Ліпскага "Прыгоды Нуліка" – кніга для юных чытачоў, іх 

бацькоў, настаўнікаў, выхавальнікаў, усіх тых, хто рыхтуе нашых 

дзяцей у вялікі свет жыцця. 

 

Ліпскі, У. С. Стрэлы над старым акопам = Выстрелы над старым 

окопом : дак. аповесць / Уладзімір Ліпскі. - 2-е выд. - Мінск : 

Кнігазбор, 2008. - 229 с.  

 

Дакументальная аповесць лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

Уладзіміра Ліпскага пра гераічны подзвіг нашага маладога 

сучасніка, участковага міліцыянера з Рагачова Вячаслава Сцяпанава. 

Жыццё і праца мужнага міліцыянера – урокі выхавання моладзі. 

Смелы ўчынак Вячаслава Сцяпанава – яскравы прыклад таго, як 

трэба ставіцца да сваіх грамадзянскіх абавязкаў, абараняць гонар 

сваёй Бацькаўшчыны, горача любіць сваю радзіму Беларусь. 



 

Ліпскі, У. С. Янкаў вянок : Дзецям пра Янку Купалу / Уладзімір 

Ліпскі ; маст. А. Вашчанка. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2009. - 

221 с.  

 

Янка Купала... У гэтых двух словах — усё чалавечае жыццё. Са 

сваімі датамі. Са сваёй біяграфіяй. Але справы Янкі Купалы не 

ўмяшчаюцца толькі ў тыя гады, калі ён жыў, — яны сягаюць і ў наш 

дзень, і ў новыя стагоддзі, якія будуць за намі. Вось чаму Янка 

Купала для нас — не толькі народны паэт. Ён — геній, прарок, 

дудар, наш духоўны сцяг, пад якім мы крочым у будучае, у тую 

сапраўды суверэнную, незалежную Беларусь, аб якой сніў свае сны, 

аб якой марыў, за якую змагаўся Паэт. У выніку роздуму аб усім 

гэтым нарадзілася кніга “Янкаў вянок”. Гэта аповесць пра Янку 

Купалу, яго радавод, нялёгкае жыццё і ўзнёслую, прарочую 

творчасць, адрасаваная бацькам, настаўнікам, культасветработнікам, 

выхавальнікам, студэнтам, школьнікам — усім, хто пажадае 

наталіцца гаючым Купалавым Словам, хто захоча сваёй душой 

зразумець душу нашага Генія.  

 

 

Уладзімір Ліпскі : жыццё і творчасць / укладальнік А.В. Радзікевіч. - 

Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2015. - 239 с. - (Асобы)  

 

Кніга «Уладзімір Ліпскі: жыццё і творчасць» — гэта захапляльная 

гісторыя жыцця пісьменніка і грамадскага дзеяча, творчага чалавека, 

які плённа працуе на карысць не толькі дзяцей, але і ўсёй Беларусі. 

Гэта спроба асэнсавання таго, як асабісты жыццёвы досвед чалавека, 

яго перажыванні, пачуцці, мары і нават штодзённыя клопаты 

знаходзяць адлюстраванне ў мастацкай творчасці. У выданне 

ўключаны нарысы пiсьменнiкаў, сяброў, супрацоўнiкаў, агляды 

творчасці Уладзіміра Ліпскага, інтэрв’ю з ім i нават эпіграмы i 

прысвячэнні яго калег, якія расказваюць аб жыццi i творах гэтага 

таленавітага, сонечнага чалавека. Не менш цiкавыя яго аўтабiяграфiя 

з адметным гумарам, незвычайныя «ўліпкі» — дзённікавыя запісы, а 

таксама рэдкiя архiўныя фотаздымкі. 

 


