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НАБЫВАЙЦЕ КНІГІ-ЛАЎРЭАТЫ:
Нобелеўская прэмія ў галіне літаратуры
Нацыянальная прэмія па літаратуры (2015–2020)
Нацыянальны конкурс “Мастацтва кнігі” (2015–2020))

Нобелеўская прэмія ў галіне літаратуры (2015)

Святлана Алексіевіч
У вайны не жаночы твар

Першая кніга Святланы Алексіевіч «У вайны не жаночы твар» (1985)
грунтуецца на размовах з сотнямі савецкіх жанчын, што бралі ўдзел у
Вялікай Айчыннай вайне. Яна прадстаўляе калектыўны жаночы досвед
вайны. Паводле кнігі быў зняты цыкл дакументальных фільмаў (1983),
адзначаны Дзяржаўнай прэміяй СССР у 1985 годзе і «Сярэбраным голубам»
на Міжнародным кінафестывалі ў Лейпцыгу. У 2019 годзе стала вядома пра
мангу (коміксы), створаныя японскім мастаком Кейто Каумэ па матывах
кнігі. Паводле кнігі С. Алексіевіч напісала п’есу, якая была пастаўлена ў
многіх тэатрах Беларусі і за мяжой.

Выдавецкі кошт: 18 руб. 54 кап.
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Кнігі-лаўрэаты Нацыянальнай прэміі па літаратуры (2015 — 2020)

Пераможцы ў намінацыях:
«Лепшы твор прозы» (2020)

Уладзімір Сцяпан
Хвалі
Аповесці, апавяданні

Кожнае мастацтва імкнецца выйсці за свае межы. Проза Уладзіміра Сцяпана
– яскравы прыклад такога памкнення. Пра што б ён не пісаў, перад чытачом
імгненна ўзнікае выява. Чытаеш словы, а бачыш людзей, краявіды, рэчы, пра
якія сказана ўсяго некалькі сказаў. У нечым такая выяўленчая проза нагадвае
мастацкае і дакументальнае кіно, дзе камера фіксуе дробныя дэталі і вялікія
панарамы. Але ўсе карціны працуюць на сюжэт твора, на яго змест.
Выдавецкі кошт: 19 руб. 68 кап.

«Лепшы дэбют» (2019)
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Станіслава Умец
«Сэрца Сакры»
Апавяданні, раман-фэнтэзі

Доўгі час зямляне не траплялі на чарадзейную планету талентаў — Сакру. І
трэба ж было такому здарыцца, што якраз падчас абрання новай правіцелькі
ў магічным свеце апынулася дзевяцікласніца Кася Заранка. Каб яна толькі
ведала, якім небяспечным стане ўдзел у конкурсе! Яшчэ ўчора дзяўчынка
бесклапотна гуляла з сябрамі і строіла планы, як закахаць у сябе самага
прыгожага хлопца ў школе, а цяпер мусіла ўцякаць ад пераследнікаў і
думаць, як абараніць ад зладзеяў сябе і сваю сям’ю. Ці хопіць у Касі моцы і
адвагі, каб пераадолець усе цяжкасці, што сустрэнуцца на шляху, і стаць
Паннай Сакры?
Выдавецкі кошт: 9 руб. 48 кап.

«Лепшы твор прозы» (2019)
Олег Ждан
Гений
Повести, рассказы
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В новой книге известного белорусского писателя Олега Ждана (Пушкина
Олега Алексеевича) много юмора и много печали, как и в нашей непростой
жизни. Действие повестей и рассказов происходит в Беларуси, Польше,
России, в больших и малых городах. События, о которых повествует автор,
чувства, которые переживают герои, знакомы многим из нас, а известная
фраза «смех сквозь слезы» — о душевном состоянии многих персонажей
книги.
Издательская цена: 9 руб. 36 коп.

«Лепшы твор для дзяцей і юнацтва» (2016)
Сяргей Давiдовiч
Баявая нiчыя
Апавяданне

Хлопчыкі ўсіх узростаў з асалодай ганяюць мяч і мараць стаць знакамітымі
футбалістамі. І гэта гульня, як ніякая іншая, даступная для ўсіх аматараў
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гульні ў футбол, бо ў любым горадзе, у любой вёсцы заўсёды знойдзецца
нейкая пляцоўка, або падворак ці выган для азартных і рухавых баталій.
Выдавецкі кошт: 2 руб. 80 кап.

«Лепшы твор для дзяцей і юнацтва» (2016)
Сяргей Давiдовiч
Залаты буліт
Апавяданне

Юрасік, сярод нямногіх сваіх аднакласнікаў і вучняў іншых класаў, патрапіў
у секцыю хакея спартыўнай школы «Узлёт», дзе стваралася каманда
«Зорачка».
Выдавецкі кошт: 2 руб. 80 кап.

«Лепшы твор прозы» (2015)
Уладзімір Саламаха
І няма шляху чужога
Аповесці
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У кнігу лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Уладзіміра
Саламахі ўключаны сацыяльна-псіхалагічныя аповесці. Героі твораў – нашы
сучаснікі: ветэраны, людзі сярэдняга пакалення, моладзь. У кожнага з іх свой
няпросты лёс, сваё стаўленне да рэчаіснасці. Але ўсе яны, перамагаючы
складанасці быту і ўзаемаадносін з людзьмі, прыходзяць да разумення, што
чалавек у любых, нават трагічных для яго сітуацыях, павінен заставацца
чалавекам. На гэтым і мацуецца жыццё.
Выдавецкі кошт: 7 руб. 00 кап.

Нацыянальны конкурс «Мастацтва кнігі – 2020»
Пераможцы ў намінацыях:
«ЛІТ-фармат» (2020)
Васіль Гігевіч
Востраў
Міфы, аповесці
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У кнігу прозы пісьменніка Васіля Гігевіча ўвайшлі чатыры міфы і
апавяданні, створаныя ў апошнія гады. Міфы «Востраў», «Гуманоіды»,
«Карабель», «Страчанае шчасце» прысвечаныя разгляду сучасных тэм і
звязаных з развіццём цывілізацыі працэсаў, сувязяў чалавека і прыроды.
Апавяданні — іх тры — пра вечную тэму: каханне.
Мастак Уладзімір Лукашык стаў найлепшым дызайнерам за афармленне кнігі
ў намінацыі «Майстэрства» (2020).
Выдавецкі кошт: 37 руб. 38 кап.

«ЛІТ-фармат» (2020)
Ай Цін
Гімн святлу
Паэзія

Кніга паэзіі кітайскага творцы Ай Ціна (1910—1996) ў перакладзе на
беларускую мову лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Міколы
Мятліцкага. Жыццё аўтара кнігі было напоўнена выпрабаваннямі няпростага
драматычнага, часам трагічнага характару. Фарміраванне асобы творцы
адбывалася ў трыццатыя гады, калі закладаўся падмурак сучаснай кітайскай
літаратуры – літаратуры перамен, літаратуры ХХ ст. Пісьменнік прайшоў
праз астрогі і «перавыхаванне працай», праз прызнанне і ўзнагароды, у тым
ліку і адзнакі іншых краін. Яго паэтычнае слова і сёння ўпэўнена гучыць для
ўсіх, хто жыве па законах мірнага і гуманістычнага развіцця Сусвету.
Мастак Каміль Камал стаў найлепшым мастаком-дызайнерам за афармленне
гэтай кнігі.
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Выдавецкі кошт: 28 руб. 08 кап.

«Майстэрства» (2020)
Алесь Бадак
Развітанне з вечнасцю
Кніга лірыкі з каментарыямі

У кнігу ўвайшлі як новыя , так і лепшыя творы з папярэдніх зборнікаў.
Пэтычны свет, створаны аўтарам, разнастайны, метафарычна загадкавы,
незвычайны і разам з тым блізкі кожнаму з нас. У ім – роздум пра сутнасць
чалавечага быцця і лёс Айчыны, зварот да беларускай гісторыі, а таксама
глыбока пачуццёвая лірыка. Апошні раздзел складаюць своеасаблівыя
аўтарскія каментарыі да надрукаваных ў папярэдніх раздзелах твораў. Гэта
па-мастацку напісаныя мікра-эсэ, у якіх паэт разважае пра сутнасць
паэтычнага слова, расказвае гісторыі стварэння некаторых сваіх вершаў і
паэм, згадваючы імёны славутых калег. Многія з якіх аказалі ўплыў на яго
творчы лёс.
Высокі мастацкі ўзровень у аздабленні выдання выводзіць кнігу ў
пераможцы Нацыянальнага конкурса «Мастацтва кнігі – 2020». Мастак У.
Лукашык стаў найлепшым дызайнерам за афармленне кнігі ў намінацыі
«Майстэрства».
Выдавецкі кошт: 22 руб. 08 кап.

«Майстэрства» (2020)
Серыя выданняў «Напісанае застаецца»:
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Васіль Быкаў
Знак бяды. Абеліск. Жураўліны крык
Аповесці

У кнігу ўвайшлі тры аповесці, якія сталі класікай беларускай
літаратуры. Напрыканцы змешчаны звесткі з гісторыі напісання твораў.
Мастак- афарміцель Уладзімір Лукашык стаў найлепшым дызайнерам
за афармленне кнігі.
Выдавецкі кошт: 16 руб. 98 кап.

Якуб Колас
Трылогія «На ростанях»
Трылогія складаецца з аповесцей «У палескай глушы», «У глыбі
Палесся», «На ростанях». Дзеянне рамана адбываецца ў перыяд першай
рускай рэвалюцыі, гады сталыпінскай рэакцыі і новага ўздыму
рэвалюцыцйнага руху. Малюючы шырокую карціну жыцця
беларускага народа, асноўную ўвагу аўтар ўдзяляе праблеме
гістарычнага лёсу інтэлігенцыі. Галоўныя героі трылогіі – настаўнік
Андрэй Лабановіч, які шукае правільныя шляхі для яднання з народам,
да рэвалюцыі. У гэтым вобразе ўвасоблены лепшыя рысы перадавой
інтэлігенцыі таго часу. Твор вызначаецца нацыянальным каларытам і
напісаны з глыбокім веданнем народнага жыцця, псіхалогіі людзей .
Мастак-афарміцель Уладзімір Лукашык стаў найлепшым дызайнерам
за афармленне кнігі.
Выдавецкі кошт: 25 руб. 08 кап.
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«Разам з кнігай мы расцём»
Анатоль Зэкаў
Варыла вячэру варона
Вершы

Героі кнігі – хлопчыкі і дзяўчынкі, а таксама «браты нашы меншыя» -жывуць, разважаюць, гуляюць, весяляцца і сваволяць, часам трапляюць ў
надзвычай складаныя сітуацыі, але заўсёды знаходзяць з іх выйсце. А. Зэкаў
ведае псіхалогію сваіх юных герояў, і таму яго вершы, напісаныя займальна і
з гумарам, добра ўспрымаюцца дзіцячай аўдыторыяй. А сваю кемлівасць
чытачы могуць праявіць, разгадваючы загадкі, якія завяршаюць кнігу. Аўтар
адрасуе свае творы чытачам малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту.
Выдавецкі кошт: 7 руб. 58 кап.

«За высокі рэйтынг продажаў у крамах ААТ «Белкніга»»
Дзіцячы атлас Беларусі
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У атласе шырока прадстаўлены жывёлы, птушкі, насякомыяі павукі, жыхары
вадаёмаў, расліны, грыбы, народная культура, архітэктурныя і гістарычныя
славутасці і інш. Неверагодныя факты і яркія ілюстрацыі, размешчаныя на
старонках кнігі, зацікавяць не толькі малых чытачоў, але і дарослых.
Выдавецкі кошт: 8 руб. 00 кап.

Нацыянальны конкурс «Мастацтва кнігі – 2019»
Пераможцы ў намінацыі:
«ЛІТ-фармат» (2019)
Серыя «100 паэтаў Кітая ХХ стагоддзя»
Пялёсткі лотаса і хрызантэмы
Вершы
Паэтычнае слова, якое вядома ў Кітаі ў пісьмовай форме ажно дваццаць
чатыры стагоддзі, пераходзячы з аднае эпохі ў другую, адлюстроўвае з ўсёй
мастацкай выразнасцю складаны гістарычны шлях вялікага кітайскага
народа, яго патаемныя думы і пачуцці. У анталагічным зборніку кітайскай
паэзіі, які перастварыў па-беларуску паэт-перакладчык, лаўрэат Дзяржаўнай
прэміі Рэспублікі Беларусь імя Янкі Купалы Мікола Мятліцкі, пададзены
творы ста таленавітых паэтаў ХХ стагоддзя -- часу станаўлення сучаснага
Кітая, эканамічна трывалага і духоўна акрыленага, бачнага сваімі істотнымі
дасягненнямі ўсяму свету.
Выдавецкі кошт: 26 руб. 28 кап.
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Нацыянальны конкурс «Мастацтва кнігі – 2016»
Пераможцы ў намінацыях:
«Перамога» (2016)
«Дзеці малююць і пішуць пра вайну»

Нарысы, апавяданні, эсэ, змешчаныя ў кнізе, сапраўды ўнікальныя, паколькі
матэрыял, створаны дзецьмі, ўспаміны дзядоў і прадзедаў нашых юных
аўтараў. У зборніку шмат малюнкаў і вершаў, прысвечаных ветэранам і
вялікай Перамозе.
Выдавецкі кошт: 12 руб. 47 кап.

«Разам з кнігай мы расцём» (2016)
Наталля Бучынская
«Атракцыёны для вадзянікоў»
Былі і небыліцы пра жыццё надводнае і падводнае
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Кніга складаецца з трох казачных гісторый. Дзеючыя асобы – жыхары
вадаёмаў. Чытач пазнаёміцца з вадзянікамі, якія ладзілі ў возеры Доўгім
атракцыёны; з бабрынай сямейкай, што шануе Чырвоную кнігу Беларусі, а
таксама з Наядай марской, якая дзеля салаўіных песень перабралася жыць з
мора ў нашыя вадаёмы.
Выдавецкі кошт: 4 руб. 76 кап.

«Разам з кнігай мы расцём» (2015)
Серыя «Журавінка»
Васіль Зуёнак
Запішыце мяне ў мядзведзі

Жартоўныя вясёлыя вершы лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Васіля Зуёнка
склалі чарговую кнігу серыі.
Выдавецкі кошт: 5 руб. 42 кап.
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Серыя «Журавінка»
Віктар Гардзей
Сарочына цырульня

Новая паэтычная серыя для дзяцей «Журавінка» адкрываецца кнігай
Віктара Гардзея «Сарочына цырульня». Нязмушаны гумар вершаў,
назіральнасць аўтара, жыццялюбства і тонкае адчуванне свету адразу
бярэ ў палон чытача.
Выдавецкі кошт: 5 руб. 92 кап.

