Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию новые издания, поступившие в фонд
центральной библиотеки.
Янішчыц, Я.І. Кахання сад і ластаўка
вясны: вершы / Яўгенія Янішчыц ; уклад. Віктара
Шніпа ; маст. Мікалай Казакевіч. – Мінск:
Мастацкая
літаратура,
2018.—110с.—(100
вершаў).
У кнігу лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі
Яўгеніі Янішчыц (1948—1988), якой у гэтым
годзе было б 70 гадоў, увайшло 100 лепшых
вершаў з яе багатай літаратурнай спадчыны.

Зборнік твораў для дадатковага чытання
ў 8 класе. – Мінск: Беларусь, 2018.—351с. –
(Школьная бібліятэка).
У зборнік увайшлі творы вядомых беларускіх
пісьменнікаў: В. Адамчыка, А. Бадака,
В.Вольскага, А. Дударава, В. Карамазава,
У.
Караткевіча, І. Пташнікава, М. Стральцова, І.
Чыгрынава. Аўтары апісваюць родную зямлю,
прыроду, раскрываюць народны лад жыцця,
звяртаюцца да вечных чалавечых каштоўнасцей.

Олег Новицкий. Голос сердца. Дневник
жены космонавта: штрихи к биографии. Кн.2. –
Минск: Мастацкая літаратура, 2018. – 174 с. іл.
– (Наш современник).
Данное издание является продолжением
первой части дневника жены космонавта.
Большой интерес у читателя вызовет история о
том, как готовился и проходил полёт космонавта
Олега Новицкого, который родился в городе
Червене, а сейчас живёт и работает в России, но
не забывает о том, что он белорус. Книга
познакомит с яркой и богатой на события жизнью
необыкновенного
человека,
нашего
современника.

Максім Гарэцкі. Вернасць высокім ідэалам:
успаміны, аповесці, апавяданні, запіскі /
укладанне Радзіма Гарэцкага і Віктара Шніпа;
мастак
Усевалад
Свентахоўскі.—Мінск:
Мастацкая літаратура, 2018.—319с. : іл.
У кнігу ўвайшлі ўспаміны родных Максіма
Гарэцкага і сучаснікаў класіка беларускай
літаратуры, якія добра ведалі яго, а таксама
выбраныя аповесці, апавяданні і запіскі. Кніга
багата ілюстраваная і выдаецца ў падарункавым
фармаце да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма
Гарэцкага.

Народны
каляндар
школьніка
:
тэматычны зборнік мастацкіх твораў / уклад.
Паліны Грынчанкі ; маст. Алена Забаўская .—
Мінск : Мастацкая літаратура, 2018.—159 с. :
іл.
“Народны каляндар школьніка” пазнаёміць
дзяцей і падлеткаў з асноўнымі беларускімі
традыцыйнымі святамі і абрадамі. Да кожнага
свята падабраны творы розных жанраў – як
народныя (песні, прыказкі, прыкметы, легенды,
паданні), так і аўтарскія (вершы, апавяданні,
казкі, сцэнарыі для школьных імпрэз). Народныя
дзіцячыя гульні размеркаваны паводле часінаў
года. Зборнік будзе цікавы і карысны школьнікам
малодшай і сярэдняй ступені навучання,
настаўнікам, педагогам-арганізатарам.

Іван Міско. Зорны шлях : штрыхі да
партрэта / [укладанне М. Кенькі]. - Мінск :
Мастацкая літаратура, 2018. - 102, [1] с., [64] л.
іл.. - (Жыццё знакамітых людзей Беларусі)
Кніга прысвечана творчасці народнага
мастака Рэспублікі Беларусь, скульптара Івана
Якімавіча Міско, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі
СССР, прэміі Саюзнай дзяржавы. Майстар
манументальнай
партрэтнай
і
станковай
скульптуры, ён з`яўляецца аўтарам шматлікіх
помнікаў, устаноўленых у Беларусі і за яе
межамі. Адметная рыса творчасці Івана
Якімавіча – адданасць тэме касманаўтыкі. У кнізе
публікуюцца матэрыялы, якія раскрываюць
шматграннасць таленту скульптара.

Пракапцоў, У. І. Мая Беларусь [Выяўленчы
матэрыял] = Моя Беларусь = My Belarus : альбом
/ Уладзімір Пракапцоў ; [уступны артыкул: В. І.
Жук]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2018. 190 с.
Уладзімір Пракапцоў належыць да той
кагорты творцаў, для якіх не страцілі сваёй
актуальнасці пошукі духоўнага пачатку і
філасофскага зместу ў жывапісе. Яго працы
адметныя сваёй стылістычнай завершанасцю.
Прадстаўленыя ў альбоме працы – сведчанне
творчага пошуку і ўдасканалення. Альбом
жывапісных
твораў
мастака
Уладзіміра
Пракапцова “Мая Беларусь” багата ілюстраваны і
знаёміць з творчым даробкам аўтара, дзе знайшлі
адлюстраванне яго мастакоўскія пошукі
ў
жанрах пейзажа, нацюрморта. Выданне адрасавана як спецыялістам, так і
ўсім, хто цікавіцца развіццём сучаснага беларускага мастацтва.

Міцкевіч, А. Пан Тадэвуш, або Апошні наезд у
Літве : шляхецкая гісторыя з 1811 і 1812 гг. у
дванаццаці кнігах вершам / Адам Міцкевіч ;
пераклаў Пятро Бітэль ; мастак Васіль
Шаранговіч. - Мінск : Беларусь, 2018. - 381, [2] с.
"Пан Тадэвуш" - адзін з самых вядомых
твораў Адама Міцкевіча, у якім аўтар увасобіў
вобраз Літвы з 1811 і 1812гг. падчас свайго
знаходжання ў выгнанні. Ён злучыў розныя тэмы:
светлы вобраз любоўных прыгод маладога
Тадэвуша, гісторыю спрэчак дваран за валоданне
замкам і, нарэшце, гісторыю падзення, пакаяння і
рэабілітацыі Яцака Сапліцы.

Васіль Шаранговіч [Выяўленчы матэрыял]
= Василий Шарангович = Vasil Sharangovich :
[фотаальбом / аўтар тэксту і ўкладальнік Н. В.
Шаранговіч]. - Мінск : Беларусь, 2018. - [143] с.
Выданне прысвечана творчасці народнага
мастака, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі
Васіля
Шаранговіча,
выдатнага
майстра
станковай і кніжнай графікі. У творчым багажы
В.Шаранговіча – эпічныя творы, кніжныя
ілюстрацыі, пейзажы і партрэты. Працуе мастак і
ў станковай графіцы, дзе шырока выкарыстоўвае
нацыянальныя матывы, сімволіку і метафару.

За более подробной информацией обращаться в справочнобиблиографический отдел по тел. 32-40-33 или в рубрику “Спроси
библиотекаря”.

