
Новае, свежае, якаснае, 
свае



Дарагія сябры!
Прапаноўваем вашай увазе новую рубрыку «Беларускі

біблфрэш: новае, свежае, якаснае, свае», дзе вы зможаце
пазнаёміцца з новымі беларускімі кнігамі, што паступілі ў
нашыя бібліятэкі.

Апошнім часам творы беларускай літаратуры ўсё больш і
больш прыцягваюць увагу чытача. І гэта нездарма. Бо сучасныя
пісьменнікі больш адкрыта і змястоўна распавядаюць аб
праблемах сучаснай рэчаіснасці, больш заглыбляюцца ў
пытанні быцця і жыцця. Але гэта не значыць, што сучасным
творам не хапае займальнасці. Наадварот, тут можна сустрэць і
добры дэтэктыў, і любоўную гісторыю, і здейсніць вандроўку ў
мінулае і шмат чаго яшчэ цікавага і карыснага. Да таго ж
вылучаюцца якасцю і глыбокім пераасэнсаваннем літаратурнай
спадчыны і перавыданні твораў вядомых класікаў.

А калі вы будзеце чытаць кнігі з рубрыкі дзіцячай
літаратуры, то не забудзьцеся пазваць дзяцей, каб чытаць разам
з імі. Тады асалода ад чытання будзе найбольшай.

Прыемнага чытання! 



Севярынец, Г. К. Дзень Святога Патрыка : [раман] / Ганна
Севярынец. - Мінск : Регистр, 2017. - 235 с.

Эксперт міжнароднай моўнай камісіі Марына Дамейка прымае рашэнне
прызнаць беларускую мову мёртвай, і зараз ёй патрэбна захаваць у
спецыяльным архіве тое мастацтва, якое было створана на гэтай мове.
Што яна паставіць на паліцы спецхрану? Каго назаўжды выкіне з
гісторыі? Якім чынам на мёртвай мове можна будзе зарабіць мільярды
даляраў? Ці з’явіцца ў памерлай мовы шанец? Гісторыя любові — да
мужчыны, да літаратуры, да краіны — якая, на жаль, не можа скончыцца
добра.

Янка Купала. Для тых, якіх люблю : успаміны, эсэ, вершы,
паэмы, п'еса / укладанне В. Шніпа ; мастак У.
Свентахоўскі]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. - 317,
[1] с

Разам сабраны вершы, паэмы (“Курган”, “Бандароўна”, “Магіла льва”,
“Яна і я”, “Безназоўнае”) і п’есы “Паўлінка” і “Раскіданае гняздо”.
Укладальнік паэт Віктар Шніп з вялікім густам, пачуццём замілавання да
неўміручай паэзіі здолеў выбраць насамрэч лепшыя, найболей яркія
творы класіка нацыянальнай літаратуры. Многія вершы чытаюцца як
песні. Яны ж і ёсць сапраўды песні – мілагучныя, праніклівыя, шчырыя,
пакладзеныя на музыку словы. З такім зборнікам можна выпраўляцца ў
дарогу, ехаць у камандзіроўку за межы Беларусі.



Стральцоў, М. Я зноўку тут / Міхась Стральцоў ; [укладанне
В. Шніпа ; мастак В. Шкаруба]. - Мінск : Мастацкая
літаратура, 2017. - 101, [1] с. - (100 вершаў)

У кнігу класіка беларускай літаратуры Міхася Стральцова (1937-
1987) увайшло 100 лепшых вершаў з яго багатай літаратурнай
спадчыны. Гэтай кнігай распачынаецца новая выдавецкая серыя
«100 вершаў». Iдэя такая: сто лепшых вершаў вядомага паэта
праiлюстраваць рэпрадукцыямi карцiн аднаго з сучасных
мастакоў Беларусi. Для гэтага тома выбраныя выбiтныя аўтары:
паэт Мiхась Стральцоў, шасцiдзясятнiк, рамантык, фiлосаф i
мастак Валерый Шкаруба, чые неверагодна тонкiя пейзажы
вартыя i фiласофскiх трактатаў, i паэтычных лiрычных зборнiкаў.

Панчанка, П. Е. Сэрца маё / Пімен Панчанка. - Мінск :
Мастацкая літаратура, 2017. - 141, [1] с.. - (100 вершаў)

У кнігу народнага паэта Беларусі Пімена Панчанкі (1917-1995)
увайшло 100 выбраных твораў, многія з якіх сталі класікай
беларускай літаратуры і вывучаюцца ў школе.



Белы танец : аповесць, апавяданні, навелы / [укладальнік А.
Маціеўскі]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. - 350, [1]
с. - (Маладзік)

Новую кнігу з серыі «Маладзік» склалі творы, у якіх
адлюстроўваюцца розныя грані сучаснасці і мінулага. Чытач
будзе суперажываць літаратурным героям і разам з імі
адкрываць шмат новага для сябе ў нашым няпростым свеце,
дзе заўсёды ёсць месца для любові, веры, надзеі і кахання.

Лобач, У. А. Святыя крыніцы Беларусі / Уладзімір Лобач,
Таццяна Валодзіна. - Мінск : Беларуская навука, 2016. -
186, [2] с. - (Традыцыйны лад жыцця)

Кніга прысвечана дзівоснаму феномену беларускай зямлі –
культавым крыніцам, якія ў народзе здаўна і дагэтуль лічацца
святымі. Легенды, паданні, цуды ацалення, абрады і
каляндарныя святы, звязаныя з ушанаваннем крыніц беларусамі,
– пра ўсё гэта даведаецца чытач у выданні. У кнізе змешчана
вялікая колькасць экспедыцыйных фальклорна-этнаграфічных
матэрыялаў, а таксама фотаздымкаў з усіх рэгіёнаў Беларусі.



Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Прыпяцкае
Палессе / [Ю. М. Бохан і інш. ; рэдкалегія: А. А.
Каваленя (старшыня) і інш.] ; Нацыянальная акадэмія
навук Беларусі, Інстытут гісторыі. - Мінск : Беларуская
навука, 2016. - 440, [1] с.

Выданне прадстаўляе сабой комплекснае даследаванне
гісторыі Прыпяцкага Палесся. У працы на аснове
выкарыстання арыгінальных, раней не вядомых і не
ўведзеных у навуковы ўжытак археалагічных, гістарычных і
этнаграфічных матэрыялаў асветлены разнастайныя падзеі
ад старажытнасці да сучаснасці, разгледжаны пытанні
грамадска-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і
культурнага жыцця насельніцтва Прыпяцкага Палесся ў
розныя гістарычныя перыяды. Разлічана на шырокае кола
чытачоў – усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.



Разам з дзецьмі

Пазнякоў, М. Возера Дзіва : казкі / Міхась Пазнякоў ;
[мастак В. Макаранка]. - Мінск : Мастацкая літаратура,
2016. - 93, [2] с.

Новую кнігу вядомага пісьменніка, лаўрэата шэрагу
літаратурных прэмій у галіне дзіцячай літаратуры склалі
празаічныя і вершаваныя казкі на самыя розныя тэмы. Яны
выхоўваюць любоў да ўсяго жывога — раслін, кветак, жывёл,
птушак,— раскрываюць дзівосны і непаўторны свет роднай
прыроды. Творы вучаць маленькіх чытачоў дабрыні,
спагадлівасці, чуйнасці, любові да нашай цудоўнай Радзімы.



Бутэвіч, А. І. Як Данік у Радзівілаўскае метро трапіў : [казка]
/ Анатоль Бутэвіч ; мастак Лізавета Емяльянава. - Мінск :
Мастацкая літаратура, 2016. - 43, [1] с., [1] л. іл.

І з Нясвіжскім замкам, і з ягонымі гаспадарамі Радзівіламі адбывалася
столькі займальных і неверагодных прыгод, што сёння цяжка разабрацца,
дзе праўда, а дзе людская прыдумка. Герой казкі Данік вырашыў наведаць
адно з самых таямнічых і легендарных нясвіжскіх збудаванняў —
Радзівілаўскае метро. Разам з чароўным сваім спадарожнікам бардова-
чырвоным канём спусціўся ён у глыбокія і загадкавыя лёхі. Злучаюць
яны некаранаваную сталіцу Нясвіж і цыганскую сталіцу Мір. Чаго толькі
не пабачыў і не пачуў Данік там! Вельмі шмат можна даведацца пра
жыццё, дзейнасць і багацці Радзівілаў, калі быць назіральным і ўважлівым
падчас падарожжа па Радзівілаўскім метро з Данікам.

Зямля пад белымі крыламі : зборнік твораў. - Мінск :
Мастацкая літаратура, 2016. - 269, [1] с. - (Школьная
бібліятэка)

Гэта кніга пра Беларусь — своеасаблівае эсэ-даследаванне. Размова ў ёй
ідзе пра прыроду краіны, фаўну і флору, фальклор і этнаграфію, пра сівую
мінуўшчыну і блізкі нам час. А распавядаюць пра ўсё гэта юнаму чытачу
вядомыя пісьменнікі Віталь Вольскі і Уладзімір Караткевіч, творы якіх
уваходзяць у школьную праграму і нязменна цікавыя розным пакаленням.



Муравейка, І. А. Званочкі ў блакіце : вершы, загадкі /
Іван Муравейка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. -
61, [1] с.

Адзін з патрыярхаў беларускай літаратуры — а пісьменніку
Івану Муравейку ўжо 95 — напісаў шмат кніг для дзяцей.
Цяпер юным чытачам прапануецца выданне выбраных твораў,
у якое ўключаны найлепшыя вершы, загадкі з кніг, што былі
выдадзены ў 1955–2006 гг. Аўтар апявае чароўную родную
прыроду, прывівае дзецям высакародныя чалавечыя якасці —
шчырасць і сціпласць, добразычлівасць і мужнасць, любоў да
стваральнай працы, да сваёй мілай Радзімы.

Бядуля, З. Бліночак з неба : казкі / Змітрок Бядуля ;
[укладальніца А. Спрынчан ; ілюстрацыі А. Каравай-
Лойкі, С. Слуцкай]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2016.
- 223 с.

У кнігу класіка беларускай літаратуры Змітрака Бядулі (1886—
1941) увайшлі казкі, любімыя многімі пакаленнямі чытачоў.



Бунта, Т. П. Дзяўчынка з Вішнёвага завулка :
[апавяданні] / Тамара Бунта ; мастак Аксана Аракчэева.
- Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. - 74, [4] с.

Зборнік апавяданняў для дзяцей, у якіх аўтар з цёплай
усмешкай прыгадвае вясёлыя і сумныя гісторыі свайго
дзяцінства. Падзеі адбываюцца ў невялікім беларускім
горадзе напрыканцы 1960-х гадоў мінулага стагоддзя.
Апавяданні Тамары Бунта менавіта такія. Напісаныя жывой
мовай, яны сумныя і вясёлыя, у многім аўтабіяграфічныя,
аднак не пазбаўленыя мастацкага вымыслу.


