
Паспяшайцеся купіць на нізкім кошце!!! 

 

Кнігі для дзяцей 

Кошт – да 5 рублёў 

 

Выдавецтва “Мастацкая літаратура” (с) 2020 

Адрас: Мінск, пр. Пераможцаў, 11, каб. 924 

Тэлефон аддзела рэалізацыі: +375 17 203-58-09 

Электронны адрас: marketing@mastlit.by 

 

 

 

Пятро Глебка 

Наша лета 

Кнігу «Наша лета» склалі цудоўныя вершы класіка беларускай літаратуры аб 

прыродзе, яскравыя, маляўнічыя карцінкі і вобразы, узмоцненыя багатай 

выяўленчай палітрай мастачкі Надзеі Барай. Кніга выдадзена на мелаванай 

паперы. 

Выдавецкі кошт: 4 руб. 00 кап.. 

 

 

Добрыя лекі. Латышскія народныя казкі 

(Серыя «Казачны свет») 



Мудрасць, гумар, добры настрой ад сустрэчы з казачным светам 

бурштынавай краіны нашых бліжэйшых суседзяў – латышоў – і ёсць добрыя 

лекі добрым людзям. 

Выдавецкі кошт: 4 руб. 16 кап.. 

 

 

Васіль Зуёнак 

Запішыце мяне ў мядзведзі 

(Серыя “Журавінка”) 

У зборнік вершаў для дзяцей малодшага школьнага ўзросту ўваходзяць 

жартоўныя і вясёлыя вершы , у тым ліку вершы, якія вывучаюцца па 

адукацыйных праграмах. Кніга мае сучаснае мастацкае афармленне.  

 

“Зоркі выпалі ў бары”? 

Выдавецкі кошт: 5 руб. 00 кап.. 

 

Яронимас Лауцюс 

Эхо зеленого леса 

(Серия “Азбука бережливости”) 

Непоправимый вред природе наносит бездумное хозяйствование человека: 

горы мусора, непереработанные отходы… Герои книги бьют тревогу и 

предлагают пути решения этих проблем. 

Издательская цена: 1 руб. 70 коп.. 

 

 

Яронимас Лауцюс, Виктория Гулько 

Зеленые клады энергограда 



Где и как вырабатывается электроэнергия, как она служит человеку и как ее 

экономно расходовать – об этом и многом другом вы прочитаете в этой 

книге. 

Издательская цена: 1 руб. 70 коп.. 

 

 

Мікола Маляўка 

З вудай на вясёлцы 

Вясёлыя вершы, пацешкі, загадкі знакамітага дзіцячага паэта Міколы 

Маляўкі знойдуць патрэбу ў кожнай хаце, дзе расце малеча. 

Выдавецкі кошт: 3 руб. 00 кап.. 

 

 

Карэл Чапэк 

Паштарская казка 

Казка ў перакладзе з чэшскай мовы Сяргея Сматрычэнкі, якую цікава будзе 

прачытаць і дзецям, і дарослым. Напрыканцы для кемлівых чытачоў 

змешчаны слоўнічак састарэлыў і рэдкаўжывальных слоў. Незвычайнае 

мастацкае аздабленне Крысціны Пержуковай робіць твор яшчэ больш 

таямнічым і загадкавым.  

Выдавецкі кошт: 2 руб. 00 кап.. 

 

 

Павел Ляхновіч 

Ігнась-чарадзей 

Перад галоўным героем кнігі Ігнаськам паўстала адразу шмат 

выпрабаванняў. Ён суцяшаўся марамі, якія здзяйсняліся, дзякуючы 

чароўнаму валуну, з дапамогай якога Ігнась мог пераўвасабляцца ў каго 

захоча. Аднойчы ён губляе чароўныя магчымасці, але не перастае марыць… 



Выдавецкі кошт: 2 руб. 80 кап.. 

 

 

Аляксандр Пушкін 

Казка пра залатога пеўніка 

Казка даецца ў перакладзе з рускай мовы Алеся Якімовіча. Ілюстрацыі Вольгі 

Максімовіч надаюць кнізе надаюць кнізе тонкую прывабнасць сучаснага 

выяўленчага прачытання твора. 

Выдавецкі кошт: 3 руб. 22 кап.. 

 

 

 

Наталля Бучынская 

Атракцыёны для вадзянікоў 

Тры казачныя гісторыі пра вадзянікоў, якія жылі ў возеры Доўгім і ладзілі 

там атракцыёны, бабрыную сямейку, што шануе Чырвоную кнігу Беларусі і 

Наяду марскую, якая дзеля салаўіных песень перабралася жыць з мора ў 

нашыя вадаёмы.  

Выдавецкі кошт: 4 руб. 56 кап.. 

 

 

Сяргей Давідовіч 

Баявая нічыя 

Апавяданне пра хлопчыка Стасіка, які вельмі любіў гуляць ў футбол. За 

мужнасць яго паважалі нават супернікі… 

Выдавецкі кошт: 2 руб. 50 кап.. 

 

 



Сяргей Давідовіч 

Залаты буліт 

Герой апавядання Юрасік, вучань пачатковай школы, які гуляў у хакей за 

сваю каманду “Зорачкі” і аднойчы прынёс ёй перамогу, закінуўшы ў вароты 

“залаты буліт”.  

Выдавецкі кошт: 2 руб. 50 кап.. 

 

 

Ніна Галіноўская 

Вясёлая пясочніца 

(Серыя “Нашым дзеткам”) 

Серыя заснавана ў 2013 годзе. Спецыяльна адабраныя вершы 

прадугледжваюць развіваючае навучанне для дзетак ад 0 да 3-х гадоў.  

Выдавецкі кошт: 4 руб. 50 кап.. 

 

 

Уладзімір Сіўчыкаў 

Багоўка 

(Серыя “Нашым дзеткам”) 

Чарговую кнігу серыі складаюць вершы, прасякнутыя любоўю да роднага 

краю. 

Выдавецкі кошт: 4 руб. 38 кап.. 

 

 

Артур Вольскі 

Вясёлая карусель 

(Серыя “Жывая Класіка Дзецям”) 



Лепшыя вершы класіка беларускай літаратуры Артура Вольскага пра 

экзатычных жывёл, рачнога сама і розных птушак. 

Выдавецкі кошт: 4 руб. 00 кап.. 

 

 

Алесь Якімовіч  

Казка пра смелага вожыка 

(Серыя “Жывая Класіка Дзецям”) 

Казка створана аўтарам ў 1937 годзе. У серыі “Жывая Класіка Дзецям” 

выдадзена для дзяцей ў багатым мастацкім аздабленні Валянціна Макаранкі.  

Выдавецкі кошт: 1 руб. 78 кап.. 

 

 

 

Для аматараў прыгожага чытання 

Літаратурна-мастацкія выданні для дарослых 

Кошт – ад 1 да 5 рублёў 

 

Евгений Чемодуров  

Мой двадцатый век 

(Серыя «Жыццё знакамітых людзей Беларусі») 

Документально-поэтические мемуары народного художника Беларуси, 

лауреата Государственной премии СССР  Е. Чемодурова дают возможность 

проследить жизненный путь удивительного человека, неутомимого 

путешественника, чародея сцены (в творческом активе сценографа около 200 

спектаклей). Книга будет интересна всем, кто интересуется национальной и 

мировой культурой. 

Издательская цена: 1 руб. 04 коп.. 



 

 

Рабиндранат Тагор 

Гитанджали 

Жертвенные песнопения 

Утончённость, лиризм, чувство глубокого единения с природой и вселенной 

– черты, присущие творчеству великого индийского поэта Рабиндраната 

Тагора (1861—1941). Сборник стихов «Гитанджали» отмечен Нобелевской 

премией за 1913 год. Тексты напечатаны на русском и английском языках. 

Издательская цена: 1 руб. 00 коп.. 

 

 

Мікола Адам 

Шоўк  

Аўтабіяграфічны раман пра жыццё на грані, каханне насуперак, боль і 

перамогу над ім побач з інтымнымі споведамі, іранічнасцю і лірызмам 

герояў. Аўтар запрашае зірнуць на саміх сябе вачыма герояў, на месцы якіх 

можа неспадзявана апынуцца кожны з нас. 

Выдавецкі кошт: 2 руб. 80 кап.. 

 

 

Пятро Глебка 

Красы зачараванай россып 

(Серыя «Беларуская паэзія ХХ стагоддзя») 

У кнізе размешчаны выбраныя творы, напісаныя ў 1925—1964-я гады, паэма 

«Кармэнсіта», біяграфічная даведка. 

Издательская цена:  руб. 33 коп.. 

 



 

Навум Гальпяровіч 

Сюжэт для вечнасці 

Для ўсіх твораў прозы і паэзіі аўтара характэрныя шчырасць, высокі напал 

думкі, паважлівае стаўленне да роднага слова. У кнізе прадстаўлены лепшыя 

творы розных гадоў, якія ярка сведчаць пра творчы здабытак вядомага паэта, 

празаіка, эсэіста. 

Выдавецкі кошт: 2 руб. 50 кап.. 

 

 

Валеры Гапееў 

Я размалюю для цябе неба 

У кнігу уваходзяць аповесць “Ксюхіна поле”, школьная п’еса “Сертыфікат” і 

фантастычныя, віртуальныя і амаль казачныя апавяданні. Аўтар заклікае 

самастойна і правільна зрабіць свой першы і цяжкі выбар. 

Выдавецкі кошт: 2 руб. 50 кап.. 

 

 

Александр Грин 

Бегущая по волнам 

Серия 

В книгу вошел роман «Бегущая по волнам» и рассказы, некоторые из них 

изучаются в школьной программе. 

Издательская цена: 2руб. 80 коп.. 

 

 

Юлія Зарэцкая 

Суседзі 



Прататыпы герояў кнігі – жыхары беларускага мятэчка Дунілавічы  -- людзі 

розных пакаленняў, розных нацыянальнасцяў, рознага веравызнання. Кожны 

з іх надзелены аўтарам сваёй адметнасцю, жыве і дзейнічае ў цікавых 

жыццёвых сітуацыях. 

Выдавецкі кошт: 1 руб. 50 кап.. 

 

 

Анатоль Кудласевіч 

Пераход 

Проза аўтара – гэта цікавае спалучэнне рэальнасці і фантастыкі, тонкага 

лірызму і глыбокага псіхалагічнага аналізу. Пісьменніка турбуюць вечныя 

пытанні быцця, праблема выбару і наканавання. Апавяданні заінтрыгуюць 

чытача дынамічным развіццём сюжэта, супярэчлівымі характарамі і 

нечаканымі развязкамі. 

Выдавецкі кошт: 2 руб. 00 кап.. 

 

 

Міледзій Кукуць 

На сёмым небе 

У кнігу ўвайшлі творы, напоўненыя верай, надзеяй, каханнем і любоўю. 

Аўтар шчыры ў сваіх пачуццях, і таму створаныя ім вобразы ўспрымаюцца 

як рэальныя. У творах узнімаюцца вострыя праблемы сучаснасці. 

Выдавецкі кошт: 2 руб. 50 кап.. 

 

 

Валерий Липневич 

Ева, верни ребро! 

Поэтическая проза привлекает силой и глубиной чувства, неординарностью 

мышления, ненавязчивым юмором, философичностью. Написанная в 



семидесятые годы прошлого века, она приобрела новую актуальность именно 

сейчас. 

Издательская цена: 3 руб. 60 коп.. 

 

 

Таццяна Мушынская 

Джульета і экстрасэнс 

Героі аўтара – нашы сучаснікі.З асаблівай цікавасцю аўтар даследуе свет 

жаночай душы. У цэнты кожнага твора – адметны жаночы вобраз, 

хвалюючая, часам драматычная гісторыя кахання.  

Издательская цена: 5 руб. 00 коп.. 

 

 

Юлия Новицкая 

Олег Новицкий. Голос сердца. 

Дневник жены космонавта 

(Серия «Наш современник») 

История подготовки к полёту в космос и осуществление полёта космонавтом 

– Олегом Новицким, который родился в Червене, а сейчас живёт и работает в 

России, но не забывает, что он белорус. Книга познакомит с яркой и богатой 

на события жизнью необыкновенного человека, нашего современника. 

Издательская цена: 4 руб. 27 коп.. 

 

 

Сергей Ремизов 

Записки охотоведа 

Новеллы о родной природе написаны с любовью и знанием самой природы, 

где идет своя интересная жизнь, о которой мы мало знаем. 



Издательская цена: 1 руб. 00 коп.. 

 

 

Николай Сердюков 

Два бессмертия 

В прозе автора сугубо реалистические сюжеты соседствуют с 

романтическими иллюзиями и фантазиями, напоминают о заметных 

событиях двадцатого и двадцать первого веков, раскрывают психологию 

героев в самых разных жизненных и воображаемых ситуациях. 

Издательская цена: 3 руб. 50 коп.. 

 

 

Віктар Супрунчук 

Цвіў белы-белы бэз 

Зборнік аповесцяў і апавяданняў пра каханне, нянавісць, мітусню,у якой 

чалавек, спрабуючы знайсці штосьці значнае, губляе сябе, без сэнсу 

страчваючы каштоўныя часіны жыцця. А ісціна і сэнс  -- у самім чалавеку.  

Выдавецкі кошт: 2 руб. 60 кап. 

 

 

Анатоль Бутэвіч 

Пацалунак на фоне гор 

Апавяданні пра тое, што здзівіла і зачапіла аўтара, што змусіла яго 

неабыякавымі вачыма зірнуць на вакольны свет і на нас з вамі. Аўтар верыць, 

што ўсё на свеце пачынаецца з Кахання і Любові, што свет складаецца з 

дзівосаў, парадоксаў і нечаканасцяў. А самае цяжкае на свеце – проста быць 

чалавекам. 

Выдавецкі кошт: 4 руб. 00 кап.. 

 



 

Алесь Дзятлаў 

Памылка старога глушца 

Аўтар вядзе шчырую размову з сучаснікамі пра любоў і спагаду да ўсяго 

жывога на Зямлі і знаёміць чытача з дзікімі звярамі і птушкамі, дае 

магчымасць спазнаць іх поўнае небяспекі жыццё, даведацца пра сапраўдныя 

трагедыі, што адбываюцца ў лясных нетрах. 

Выдавецкі кошт: 3 руб. 58 кап.. 

 

 

Алег Ждан 

Трэба цярпець 

Жыццё чалавека пасля , так званай, перабудовы жыхароў розных ўзростаў з 

розных куточкаў нашай краіны апісвае аўтар падчас з добрым гумарам, 

падчас з горкай іроніяй, падчас з разуменнем драматычнасці жыцця. 

Выдавецкі кошт: 4 руб. 50 кап.. 

 

 

Анатоль Казлоў 

Той, хто абганяе сны 

У кнігу увайшлі чатыры аповесці, у якіх рэалістычнае пераплятаецца з 

містычным, сон мяжуе з явай. Героі твораў – звычайныя людзі з іх 

паўсядзённымі турботамі, процьмай патаемных жаданняў і памкненнем не 

быць як усе. 

Выдавецкі кошт: 4 руб. 00 кап.. 

 

 

Якуб Колас 



На шляхах волі 

Паэма пра падзеі першай сусветнай вайны, удзельнікам якіх быў сам Якуб 

Колас. Асабіста убачанае і перажытае ім стала гарантам праўдзівага 

адлюстравання народнай трагедыі, а талент забяспечыў высокі ўзровень 

мастацкай дасканаласці твора. 

Выдавецкі кошт: 4 руб. 24 кап.. 

 

 

Алесь Мартинович 

Ангел и без крыльев – ангел 

Историческая повесть о судьбе Элизы, дочери известного представителя рода 

Радзивиллов Антония Генрика, написавшего «музыку к Фаусту» Гете, и 

будущего императора объединенной Германии Вильгельма І. Несмотря на 

обоюдную любовь, они так и не смогли быть вместе… 

Издательская цена: 4 руб. 00 коп.. 

 

 

Дзяніслаў Нічыпаровіч 

Пушчанскія акварэлі 

У кнігу ўвайшлі творы, У якіх апяваецца прыгажосць беларускай прыроды і 

душэўная прыгажосць людзей, якія жывуць па законах любові. 

Выдавецкі кошт: 3 руб. 67 кап.. 

 

 

Міхась Пазнякоў 

Спявае жыта 

Кнігу склалі паэтычныя і празаічныя творы, аб'яднаныя тэмай малой 

Радзімы. Нямала прачулых радкоў прысвечана аўтарам і каханню, жанчыне, 

цудоўным і вечным імгненням жыцця. 



Выдавецкі кошт: 5 руб. 00 кап.. 

 

 

Маргарыта Прохар 

Восень у Вільнюсе 

Героі аповесцяў і апавяданняў шукаюць сваё шчасце, вучацца разумець 

іншых і не скарацца лёсу. 

Выдавецкі кошт: 4 руб. 50 кап.. 

 

 

Франц Сіўко 

Эдэм 

У кнігу ўвайшлі прыпавесці вядомай трылогіі “Удог”, якія адлюстроўваюць 

праявы ментальнасці айчыннага грамадства, культурна-этнічныя 

трансфармацыі на пераломных этнічных этапах. У  апавяданнях – мастацкая 

інтэрпрэтацыя досведу пісьменніка ад назіранняў ад назіранняў і роздумунад 

жыццёвымі з’ явамі дзён прамінулых і дня сённяшняга. 

Выдавецкі кошт: 4 руб. 00 кап.. 

 

 

Анатолий Сульянов 

Посеешь ветер… 

Автор показывает панораму Великой Отечественной войны, начиная с ее 

первого дня до полного освобождения нашей страны от немецко-фашистских 

захватчиков. Ценно, что книга адресована юному читателю, которому мало 

что известно о страшных испытаниях тех дней. 

Издательская цена: 5 руб. 00 коп.. 

 



 

Алесь Адамович  

Война под крышами 

Литературный образ Анны Михайловны Корзун, одной из главных героинь , 

Алесь Адамович создавал, опираясь на жизненный опыт своей матери. Позже 

он написал: «Если мне что и удалось в романе, то это потому, что прежде эту 

книгу мать написала собственной жизнью.» По сюжету дилогии «Война под 

крышами» и «Сыновья уходят в бой»»были сняты одноименные 

художественные фильмы (кинорежиссёр Виктор Туров). Песни для фильмов 

написал Владимир Высоцкий. 

Издательская цена: 5 руб. 00 коп.. 

 

 

Ад сентыменталізму да рэалізму. Зборнік твораў пісьменнікаў 2-ой 

паловы ХІХ стагоддзя 

(Серыя «Школьная бібліятэка») 

Кніга дапаможа знаёмству школьнікаў з надзвычай важнымі ў фарміраванні 

літаратурнай традыцыі і нацыянальнай свядомасці творамі В. Дуніна 

Марцінкевіча, К. Вераніцына і Ф. Багушэвіча. 

Выдавецкі кошт: 3 руб. 66 кап.. 

 

 

Кандрат Крапіва 

Брама неўміручасці 

У кнігу класіка беларускай літаратуры Кандрата Крапівы (1896—1991) 

ўвайшлі шырока вядомыя і ўсенародна любімыя камедыі “Хто смяецца 

апошнім” і “Брама неўміручасці”. 

Выдавецкі кошт: 2 руб. 00 кап.. 

 



 

Дзмітрый Пятровіч 

Анёлы 

У зборнік ўвайшлі аповесці, апавяданні, эсэ. У містычна-прыгодніцкай 

аповесці “Белая жанчына” ідзе гаворка пра спелеолагаў – людзей, апантаных 

даследаваннем пячор. У аснову дэдэктыўнай аповесці “Джэк” і  апавядання 

“Анёлы” пакладзены рэальныя падзеі.  

Выдавецкі кошт: 4 руб. 00 кап.. 

 

 

 

Сергей Трахимёнок 

Тунгусский болид 

В мистическом романе «Тунгусский болид» автор даёт свою трактовку 

падения «тунгусского метеорита», но и возвращает читателя ко временам 

появления современного человечества, в приключенческой форме отражая 

контакты Разума Вселенского с разумом земным. 

Издательская цена: 5 руб. 34 коп.. 

 

 

Уладзімір Шыцік 

Сляды вядуць на зямлю 

У зборнік ўваходзяць фантастычныя апавяданні «Капітан», 

«Трансплутонавыя афеліі», «Зорны камень» і іншыя, а таксама аповесць 

«Сляды вядуць на зямлю». 

Выдавецкі кошт: 3 руб. 50 кап.. 

 

 



Выдавецтва “Мастацкая літаратура” (с) 2020 

Адрас: Мінск, пр. Пераможцаў, 11, каб. 924 

Тэлефон аддзела рэалізацыі: +375 17 203-58-09 

Электронны адрас: marketing@mastlit.by 


