
 

Библиографическое описание 

Леонид Гальперин. Акварель [Изоматериал] = Leonid 

Galperin. Watercolours / Художественная галерея 

Михаила Савицкого. - [Б. м. : б. и., 2019?]. - 89, [2] с. 
 

Аннотация 

 



 

Библиографическое описание 

Федорук, А. Т. Старинные усадьбы Гродненщины: Лидский 

район, Мостовский район, Новогрудский район, Островецкий 
район, Ошмянский район / А. Т. Федорук ; [авт. 

предисл.,научный редактор О. Н. Попко]. - Минск: Беларусь, 

2020. - 351с. 

Аннотация 

В книге отражены история формирования и 

современное состояние старинных усадеб, интересные 

факты об их владельцах. Издание содержит богатый 

иллюстративный материал (схемы, фотографии). 

Для широкого круга читателей, интересующихся 

культурно-историческим наследием Беларуси, 

специалистов. 
 



 

Библиографическое описание 

Вітольд Бялыніцкі-Біруля [Выяўленчы матэрыял] = 

Витольд Бялыницкий-Бируля = Vitold Byalynitsky-Birulya: 

[альбом / аўтар тэксту і складальнік У. І. Пракапцоў]. - Мінск: 
Беларусь, 2020. - 246, [1] с.  
 

Аннотация 

Вітольд Каятанавіч Бялыніцкі-Біруля — вядомы 

беларускі жывапісец-імпрэсіяніст, які валодаў 

унікальным талентам тонкага лірыка, яскравай творчай 

індывідуальнасцю. Яго работы заўсёды можна пазнаць 

па непаўторным аўтарскім стылі, своеасаблівай 

мастацкай мове. 
 



 

Библиографическое описание 

Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство: кино ― телевидение 
― реклама / Г. М. Фрумкин. - 7-е изд. - Москва: 

Академический проект, 2017. - 222, [1] с. - (Gaudeamus). 
 

Аннотация 

Книга Г.М. Фрумкина — телевизионного сценариста, 

заслуженного работника культуры РФ — адресована будущим 

создателям фильмов, телевизионных передач, рекламных роликов. 

Ее цель — помочь начинающим сценаристам, прежде всего 

творческой молодежи, приобрести первоначальные 

профессиональные знания и навыки. 

В учебном пособии подробно рассматриваются такие общие для 

всех видов и жанров экранной драматургии понятия, как форма 

записи сценария, его композиция и структура, стилистика и 

образная форма, особенности закадрового текста и многое другое. 

Помимо прочего, автор подробно рассказывает об особенностях 

работы над сценариями рекламных сюжетов, об основных 

элементах их композиции и структуры, о специфике политической 

рекламы. 
 



 

Библиографическое описание 

Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя. Т. 10. Віцебская 

вобласць. Кн. 3 / [рэдкал: В. У. Ваніна (гал. рэд) [і інш.]; пад 

навуковай рэдакцыяй А. І. Лакоткі]; Нацыянальная акадэмія 
навук Беларусі; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, 

мовы і літаратуры, Выдавецтва "Беларуская Энцыклапедыя 

имя П. Броўкі". - Мінск, 2019: Беларуская энцыклапедыя імя 
Петруся Броўкі. - 592, [1] с. 

Аннотация 

Шматтомнае энцыклапедычнае выданне, у якім на падставе 

найноўшых apxiўных i іншых крыніц адлюстраваны гісторыя 

i сучасны эканамічны i культурны стан ycix адміністрацыйна-

тэрытарыяльных адзінак Беларусі — 6 аблас цей, 118 раёнаў, 

а таксама ўcix населеных пунктаў кожнага раёна, у тым ліку 

тых, якія цяпер перасталі існаваць. Трэцяя кніга 10-га тома 

выдання прысвечана населеным пунктам Дубровенскага, 

Лепельскага, Лёзненскага i Мёрскага раёнау Віцебскай 

вобласці. 
 



 

Библиографическое описание 

Кенигсберг, Е. Я. Современное искусство Беларуси конца XX 

— начала XXI века: панорама проектов и авторских поисков / 

Е. Я. Кенигсберг, М. Г. Борозна; [фото Е. Я. Кенигсберг, М. Г. 
Борозны]. - Минск: Беларусь, 2020. - 301, [2] с. 
 

Аннотация 

Предлагаемое издание — искусствоведческое исследование 

художественных и кураторских практик современного искусства 

Беларуси. Его авторы, практикующие кураторы, искусствоведы и 

художники, проанализировали ключевые выставки, проекты, фестивали 

современного искусства Беларуси с 1992 по 2019 год. Каждая из глав 

рассказывает об основных тенденциях становления и развития 

современного искусства Беларуси. Многие материалы публикуются 

впервые. Иллюстрации дают возможность визуального восприятия 

экспозиций выставок и произведений художников. 

Книгу можно использовать как учебно-методический материал для 

подготовки искусствоведов, критиков искусства, музейных работников, 

кураторов художественных выставок, менеджеров в сфере культуры и 

искусства, для проведения лекций, семинаров и специальных курсов. 

Издание представляет интерес как для специалистов, так и для 

широкого круга читателей. 

 



 

Библиографическое описание 

Жыровіцкі Свята-Успенскі манастыр [Выяўленчы 
матэрыял] = Жировичский Свято-Успенский монастырь = 

Zhirovichi Svyato-Uspensky monastery / [аўтар тэксту А. А. 

Ярашэвіч; пераклад на англійскую мову Г. І. Самасейкі; фота 
А. П. Дрыбаса, Д. М. Ласько]. - Мінск: Беларусь, 2020. - 124, 

[3] с. 
 

Аннотация 

 



 

Библиографическое описание 

Жыровічы: пад святым пакровам = Жировичи: под 
святым покровом = Zhyrovichy: under the holy veil: 

энцыклапедыя / [рэдкалегія: В. У. Ваніна (галоўны рэдактар) і 

інш.; пераклад на англійскую мову: А. А. Берліна і інш.; фота: 
А. П. Дрыбас і інш.]. - Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2020. 

- 228, [3]с.  
 

Аннотация 

3 даўніх часоў Жыровічы былі сакральным месцам на карце Беларусі. 

Пакланіцца Жыровіцкаму абразу Маці Божай, які прызнаны праваслаўнай 

i каталіцкай канфесіямі цудатворным i ў наш час шануецца не толькі ў 

Беларусі, але i за яе межамі, прыходзяць не толькі беларусы, але i людзі з 

іншых краін, розных сацыяльных саслоўяў. Сведкам шматлікіх войнаў, 

якія зведала бела- руская зямля, сталі сцены Жыровіцкага Успенскага 

мужчынскага манастыра. Жыровчы вытрывалі шматлікія выпрабаванні i 

зазналі ліхалецце, сёння гэта — аграгарадок. Тут захоўваюцца традыцьп 

мінулага i робіцца ўсё для стабільнай сучаснасці i будучыні. У ім 

дзейнічаюць аграрна-тэхнічны каледж, Успенскі манастыр, Мінская 

духоўная семінарыя, аб ім складзена гэта энцыклапедыя. 

Кніга ўтрымлівае каля 200 артыкулаў, прысвечаных гісторьп i 

сучаснасці Жыровічаў. Большасць з ix дапоўнены спісам выкарыстанай 

літаратуры, што мае вялікую каштоўнасць для будучых пакаленняў 

даследчыкаў. Даведнік будзе цікавы ўсім, хто імкнецца ведаць больш аб 

гісторьп i сучаснасці сваёй краіны. 

 



 

Библиографическое описание 

Тышкевіч, К. П. Помнікі айчыннага гравёрнага мастацтва 

[Выяўленчы матэрыял] / Констанцін Тышкевіч; пераклад з 

польскай, [прадмова У. Васілевіча; пераклад і расчытванне 

лацінамоўных тэкстаў і скарачэнняў А. Жлуткі; навуковы рэдактар 

В. І. Жук]; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр 

даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут 

мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы. 
- Мінск: Беларуская навука, 2020. - 233, [1] с.  
 

Аннотация 

Дадзенае выданне ўпершыню знаёміць беларускага чытача з 

кнігай, якая аказалася незаслужана забытаю i нават не згадваецца 

ў энцыклапедычных даведніках i даследаваннях, прысвечаных 

дзейнасці славутага навукоўца. Аўтар сваей кароткай прадмоваю 

да яе раскрыў невядомую старонку, звязаную з зараджэннем 

айчыннай графікі, расказаўшы пра яе пачатковыя крокi на нашай 

зямлі. Ен таксама пакінуў нагляднае ўяўленне пра гравюры, 

прадставіўшы ў кнізе 180 твораў, зробленых пераважна віленскімі 

мастакамі. Дзякуючы гэтаму сучаснікі могуць азнаёміцца хоць бы 

з часткаю багацейшых калекцый, што экспанаваліся ў Лагойскім i 

Віленскім музеях старажытнасцей. 

Кніга можа выклікаць несумненны інтарэс у гісторыкаў, 

краязнаўцаў, мастацтвазнаўцаў, рэлігіязнаўцаў i ўcix, каго цікавіць 

мінуўшчына Беларусі. 
 



 

Библиографическое описание 

Сяліцкая-Ткачова, К. С. Барыс Аракчэеў. Этапы вялікага 
шляху: манаграфія / Ксенія Сяліцкая-Ткачова. - Мінск: 

ПроняПлюс, 2019. - 135, [2] с., [16] л. іл. 
 

Аннотация 

Манаграфія К.С. Сяліцкай-Ткачовай з'яўляецца першым у 

айчынным мастацтвазнаўстве комплексным даследаваннем, 

прысвечаным творчасці знакамітага мастака Барыса 

Уладзіміравіча Аракчэева (1926 - 2013). У кнізе шырока 

асвятляецца гісторыка-культурная панарама другой паловы XX - 

першага дзесяцігоддзя XXI стагоддзяў, прапануецца жанравы 

падыход да вывучэння творчасці мастака, з дапамогай 

кампаратыўнага метаду глыбока i ўсебакова аналізуюцца творы 

майстра. 

Даследаванне, у якім арганічна сумяшчаюцца навуковы i 

мастацкі падыходы, разлічана на шырокую аўдыторыю чытачоў, 

будзе аднолькава карысным як спецыялістам, так i усім тым, хто 

цікавіцца гісторыяй беларускай культуры. 
 



 

Библиографическое описание 

Лазар Хідэкель [Выяўленчы матэрыял] = Лазарь 

Хидекель = Lazar Khidekel: [альбом / аўтар тэксту і 
складальнік К. В. Ізафатава; пераклала на англійскую К. Г. 

Анціпава]. - Мінск: Беларусь, 2020. - 78, [1] с. - (Славутыя 

мастакі з Беларусі). 
 

Аннотация 

Віцебская мастацкая школа падарыла гісторьп мастацтва 

імёны сусветнага значэння — мацерыкі i архіпелагі авангарда 

— Марка Шагала, Kaзмipa Малевіча, Лазара Лісіцкага, а 

таксама мноства імёнаў не такіх гучных па сваім гучанні, 

аднак не менш значных сваім унёскам у стварэнне новай мовы 

выяўленчага мастацтва. Сярод ix — шырокавядомы сёння 

прадстаўнік архітэктурнага авангарда, мастак i тэарэтык 

супрэматызму, адзін з заснавальнікаў знакамітага творчага 

аб’яднання «Сцвярджальнікі новага мастацтва» («УНОВИС»), 

фантаст i летуценік Лазар Хідэкель. 
 



 

Библиографическое описание 

Мікалай Кузьміч [Выяўленчы матэрыял] = Николай 

Кузьмич = Mikalai Kuzmich: [альбом / аўтар тэксту і 
ўкладальнік Н. В. Шаранговіч; фота з асабістага архіва М. П. 

Кузьміча]. - Мінск: Беларусь, 2020. - 164, [3] с. - (Серыя "Палац 

мастацтва"). 
 

Аннотация 

 



 

Библиографическое описание 

Мір. Замак [Выяўленчы матэрыял] = Мир. Замок = Mir. 

Castle / [складальнік і аўтар тэксту В. В. Навіцкая ; пераклад 

на англійскую мову В. В. Навіцкай ; прадмова А. Лойкі ; фота 
А. П. Дрыбаса]. - Мінск: Беларусь, 2020. - 297, [6] с.  
 

Аннотация 

Выданне распавядае пра мінулае i сучаснасць 

Mipcкara замка — помніка архітэктуры XVI—XX стст., 

уключанага ў Cпic Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, i 

населенага пункта, на тэрыторьп якога ён знаходзіцца. 

Унікальнасць кнігi ў тым, што яна ўтрымлівае не 

толькі сучасныя фотаздымкі, але i зусім старыя, з 

замежных apxiваў i музеяў. 

Для шырокага кола чытачоў. 
 



 

Библиографическое описание 

Александров, Н. А. Брест на перекрестках уникальных судеб / 
Н. А. Александров. - Минск: Беларусь, 2020. - 190, [1] с. - 

(Путешествие по родному краю). 
 

Аннотация 

Брест (Берестье. Брест-Литовск. Брест-над-Бугом) — один из 

древнейших городов Беларуси. За свою более чем тысячелетнюю 

историю он стал перекрестком судеб многих и многих людей. 

Некоторые из них здесь родились, другие были проездом, третьи 

— прославили свой родной город. Но судьба каждого из них — это 

страничка истории Бреста. Среди героев историко-

биографических очерков — люди науки и культуры. педагоги и 

священники, строители и созидатели будущего. 

Автор книги более двадцати лет по крупицам собирал материал 

для этих очерков в государственных и домашних архивах, 

встречаясь с очевидцами событий или их потомками. Читателю 

предстоит прикоснуться к истории города, знакомясь с судьбами 

героев. 

Для широкого круга читателей. 
 



 

Библиографическое описание 

Пётра Сергіевіч [Выяўленчы матэрыял] = Пётра 

Сергиевич = Piotra Siergijevich: [альбом / аўтар тэксту і 
складальнік Н. М. Усава; пераклала на англійскую К. Г. 

Анціпава]. - Мінск: Беларусь, 2020. - 78, [1] с. - (Славутыя 

мастакі з Беларусі). 
 

Аннотация 

“Беларускі Матэйка”, “мастак літасцю Божай”, мастак 
“ад сэрца”... Гэтак называлі Петру Сергіевіча яго сучаснікі з 

ліку віленскай інтэлігенцыі. Сергіевіч, як i Язэп Драздовіч, — 

з кагорты першых беларускіх нацыянальных мастакоў. Ён 
надзвычай разнастайны ў творчасці, часам не верыцца, што 

карціны належаць пэндзлю аднаго і таго ж аўтара. Мастак — i 

нацыянальны рамантык, i цвёрды рэаліст у гістарычным 
жанры i партрэце, i пейзажыст-лірык, i выдатны 

рысавальшчык i карыкатурыст, але часам выглядае i як 

самавук. Найбольш  цікавы ён у сімвалічных карцінах 1920—
1940-х гадоў i як партрэтыст, які стварыў вялізную галерэю 

вобразаў прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі XX 

стагоддзя. 
 



 

Библиографическое описание 

Бутарев, А. М. Регионы Беларуси: энциклопедия. В 7 т. 

Т. 6. Могилёвская область. В 2 кн. Кн. 1. А - К / редкол.: 

О. В. Ванина (гл. ред.) [и др.]. - Минск: Беларус. 

Энцыкл. імя П.Броўкі, 2020. - 504с. 
 

Аннотация 

 



 

Библиографическое описание 

Курегян, С. В. Экономика искусства и культуры / С. В. 

Курегян. - Минск: Право и экономика, 2019. - 131 с. 
 

Аннотация 

В книге впервые в экономической литературе в 

систематизированном виде рассматриваются современные 

экономические проблемы развития художественного производства. 

При этом проявляется оригинальный авторский подход. Особое 

место занимает теоретическое экономическое осмысление 

художественно-творческих и социально-экономических процессов в 

сфере искусства и культуры. Такое разграничение творческой 

деятельности позволяет более обоснованно рассмотреть 

особенности экономических отношений, законов и закономерностей 

развития искусства и культуры. Результаты исследования 

направлены на совершенствование практики управления духовной 

сферой общественного производства. 

Адресуется научным работникам, преподавателям, студентам, 

специалистам в области искусства и культуры. 
 



 

Библиографическое описание 

Сцэнаграфія. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя 

Янкі Купалы [Выяўленчы матэрыял] = Scenography. 

National academic Yanka Kupala theatre / [укладальнікі: 

В. М. Ярмалінская, Б. Ф. Герлаван, І. В. Сцяклова; аўтар 

тэксту В. М. Ярмалінская]. - Мінск: Беларусь, 2020. - 

159 с. 
 

Аннотация 

 



 

Библиографическое описание 

Котович, Т. В. УНОВИС. Утвердители нового 

искусства = УНОВІС. Сцвярджальнікі новага 

мастацтва = UNOVIS. The Creators of the New Art / 

Татьяна Котович; [перевод на английский язык Г. И. 

Самосейко]. - Минск: Беларусь, 2020. - 172, [2] с. 
 

Аннотация 

Автор исследует историю витебской художественной 

школы — Утвердителей нового искусства Казимира 

Малевича (1920—1922). Книга предназначена для 

искусствоведов, научных работников и специалистов в 

области истории изобразительного искусства, 

культурологов, театроведов, студентов гуманитарных 

вузов. 
 



 

Библиографическое описание 

Уладзімір Тоўсцік [Выяўленчы матэрыял] = 

Владимир Товстик = Uladzimir Toustsik: [альбом / 

укладальнік А. У. Зінкевіч; аўтар тэксту К. Ізафатава]. - 

Мінск: Беларусь, 2020. - 143 с. - (Серыя "Палац 

мастацтва"). 
 

Аннотация 

 



 

Библиографическое описание 

Уладзімір Кожух [Выяўленчы матэрыял] = 

Владимир Кожух = Uladzimir Kozhukh: [альбом / аўтар 

тэксту і складальнік У. І. Пракапцоў; пераклад на 

англійскую мову: Г. І. Самасейка]. - Мінск: Беларусь, 

2018. - 78, [1] с. - (Славутыя мастакі з Беларусі). 
 

Аннотация 

У гісторыі беларускага выяўленчага мастацтва не так 

шмат майстроў, чыя творчасць з маладосці бурна 

ўліваецца ў мастацкую прастору краіны і прыцягвае 

ўвагу калег па гэтым цэху. Напрыканцы 1970-х гадоў 

карціны Уладзіміра Кожуха, прадстаўленыя на 

рэспубліканскіх і ўсесаюзных выставах, яскрава 

засведчылі будучы глыбінны талент маладога мастака з 

Беларускага Палесся. 
 



 

Библиографическое описание 

Абдурахманов, Ю. Файбиш Шрага Царфин. О Сутине, 

о Смиловичах, о себе [Изоматериал] = Faibich Schraga 

Zarfin. Témoignage sur Soutine, Smilovitchi et lui-même / 

Юрий Абдурахманов; [перевод с французского и 

предисловие автора]. - Минск: Научный мир, 2020. - 67 

с.  
 

Аннотация 

Издание знакомит читателя с воспоминаниями 

французского художника Шраги Царфина о Хаиме 

Сутине. Оба художника, которые известны как 

представители Парижской школы, родились в конце 

XIX века в еврейском местечке Смиловичи под 

Минском. 

Полный перевод воспоминаний впервые 

публикуется на русском языке. Автор перевода и 

комментариев - исследователь жизни и творчества 

Шраги Царфина Юрий Абдурахманов. Издание 

предназначено для специалистов и любителей 

искусства XX века. 
 



 

Библиографическое описание 

Вольф, Ю. Школа литературного и сценарного мастерства: от 
замысла до результата / Юрген Вольф. - 4-е изд. - Москва: 

Альпина нон-фикшн: Moscow film school, 2019. - 424 с. 
 

Аннотация 

Бывало ли у вас желание написать книгу, короткий рассказ или 

пьесу, но вы не знали, с чего начать? А может быть, вы не уверены, 

что сможете придумать захватывающий сюжет и ярких персонажей? 

Что бы ни останавливало вас в стремлении стать писателем, «Школа 

литературного мастерства» разрешит ваши сомнения. Классическое 

пособие Юргена Вольфа рассказывает не только об искусстве 

повествования, но и о том, как организовать свое время и довести 

дело до конца, как побороть нерешительность и превратить своего 

внутреннего критика в конструктивного советчика. Книга 

представляет собой переработанное и дополненное издание книги 

«Школа литературного мастерства» и включает актуальную ин-

формацию о социальных медиа и электронных книгах, а также новый 

раздел с практическими рекомендациями по самым разным 

литературным проектам. 

 


