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Пташнікаў, І. М. Выбраныя творы / Іван Пташнікаў ; 

[укладанне, прадмова і каментар Серафіма Андраюка ; 

навуковы рэдактар Іван Саверчанка]. - Мінск : Беларуская 

навука, 2017. - 570, [2] с., [4] л. фат., партр.. - (Беларускі 

кнігазбор) 

Дзевяноста трэці том кніжнага 

праекта «Беларускі кнігазбор» склалі 

самыя значныя творы аўтара – 

аповесці «Тартак», «Ненапісаная 

аповесць», таксама лепшыя 

апавяданні, успаміны. 



Тышкевіч, К. П. Вілія і яе берагі / Канстанцін Тышкевіч 

; [укладанне, прадмова, пераклад польскамоўных тэкстаў і 

каментар У. Васілевіча ; навуковы рэдактар А. Ліс]. - 

Мінск : Беларуская навука, 2018. - 634, [2] с., [4] л. іл., 

партр., факс., гербы. - (Беларускі кнігазбор)  

Кніга знакамітага беларускага 
вучонага, графа з Лагойска 
Канстанціна Тышкевіча (1806–1868) 
«Вілія і яе берагі» — выдатны помнік 
нашай культуры. Гэта — жывы аповед 
пра наладжанае на парусным судне 
падарожжа па рацэ Віліі. Своеасаблівы 
працяг кнігі — даследаванні аўтара 
старажытных замкаў, курганоў, 
гарадзішчаў Беларусі, што зацікавяць 
не толькі гісторыкаў, але і шырокія 
чытацкія колы. 



Дамашэвіч, У. М. Выбраныя творы / Уладзімір 

Дамашэвіч ; [укладанне Г. Далідовіча ; навуковы рэдактар 

М. Тычына ; прадмова В. Локун]. - Мінск : Беларуская 

навука, 2018. - 617, [2] с., [4] л. іл. - (Беларускі кнігазбор)  

У кнігу вядомага беларускага 

пісьменніка Уладзіміра Дамашэвіча 

(1928–2014) увайшлі яго лепшыя 

апавяданні, аповесць «Між двух 

агнѐў» пра трагічныя падзеі Другой 

сусветнай вайны, раман «Камень з 

гары», які 20 гадоў быў пад забаронай, 

і найбольш значнае з публіцыстыкі. 



Уладзімір Гаркавы : жыццё і лёс разведчыка / 

[укладальнік М. Супрановіч]. - Мінск : Адукацыя і 

выхаванне, 2018. - 254 с., [16] л. іл. - (Асобы)  

У новы том серыі «Асобы» ўвайшла 

дакументальная аповесць «Афганістан: 

без грыфа «сакрэтна» Уладзіміра 

Гаркавага, у якой распавядаецца аб 

мужнасці і самаадданасці савецкіх 

салдат у чужой краіне, а таксама аб 

самым складаным у жорсткіх ваенных 

абставінах - як не страціць 

чалавечнасць і захаваць вернасць сваѐй 

радзіме. 



Кухаронак, Т. І. Радзіны і маленства ў традыцыйнай 

культуры беларусаў / Таццяна Кухаронак. - Мінск : 

Беларуская навука, 2017. - 139, [1] с. - (Традыцыйны лад 

жыцця) 

У кнізе аўтар папулярна распавядае 

пра радзінныя звычаі і абрады 

беларускага народа. Падрабязна 

ахарактарызаваны народныя веды, 

рэгламентацыі адносна паводзін 

жанчын у перыяд цяжарнасці, 

родаў, дзейнасць бабы-павітухі, 

звычаі і абрады святкавання 

хрэсьбін і гадавання немаўляці. 

Кніга напісана на аснове 

дарэвалюцыйных даследаванняў і 

новых фальклорна-этнаграфічных 

экспедыцыйных матэрыялаў. 



 Драматургія першай паловы XX стагоддзя / навуковы 

рэдактар Я. А. Гарадніцкі. - Мінск : Мастацкая 

літаратура, 2018. - 868, [2] с. - (Залатая калекцыя 

беларускай літаратуры) 

У зборнік увайшлі п’есы, якія 

найбольш яскрава характарызуюць 

тагачасную эпоху. Творы падаюцца 

ў храналагічным парадку, што дае 

магчымасць прасачыць гістарычны 

шлях беларускай п’есы цягам 

паловы стагоддзя. 



Францужанкі : [аповесці, апавяданні / укладанне А. 

Спрынчан]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2018. - 517, 

[1] с. - (Бібліятэка выбраных твораў)  

У кнігу ―Францужанкі‖, якая 

выйшла ў серыі  ―Бібліятэка 

выбраных твораў‖, ўваходзяць 

аповесці і апавяданні Алеся 

Асіпенкі, Васіля Быкава, Івана 

Навуменкі, Міхася Стральцова, 

Івана Пташнікава, якія 

карыстаюцца нязменнай 

папулярнасцю ў чытачоў. 



    Дзякуй за ўвагу! 


