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Лапіцкая, Т.М. 

Беларуская мова. Прафесійная 
лексіка (мастацтва і дызайн) : 
вучэб. дапам. / Т. М.Лапіцкая . – 
Мінск : РІПА, 2018 . – 187 с. 

  Прапанаваны ў вучэбным 
дапаможніку тэарэтычны і 
практычны матэрыял будзе 
карысным  для ўдасканалення і 
замацавання ведаў па беларускай 
мове навучэнцаў мастацкіх 
спецыяльнасцей, фарміравання іх 
моўнай прафесійнай кампетэнцыі. 

 



Будько, Ф.Ф. 

Немецкий язык : учебное пособие для 

10-го кл. учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения : с 

электронным приложением / А. Ф. 

Будько, И. Ю. Урбанович.- Минск : 

Вышэйшая школа, 2018. – 3018 с. : ил. 

+ 1 электрон. опт. диск(CD). 



Я хадзіў па роднай беларускай зямлі. Я быў 

шчаслівы… = Я ходил по родной белорусской земле. 

Я был счастлив… I walked over the Belarusian Iand. I 

was happy…:  альбом . - Мінск : Беларуская 

Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – 144 с. : іл. 

   Беларуская зямля – маці шматлікіх вядомых 

вучоных, дзеячоў культуры і мастацтва. Сярод іх 

Вітольд Каятанавіч Бялыніцкі-Біруля, адзначаны 

Богам выдатным талентам жывапісца. Вымушаны 

ў выніку розных абставін жыць і працаваць у Расіі, 

ён да апошняй хвіліны душой і думкамі імкнуўся на 

радзіму. Гэта кніга – своеасаблівая спроба ў Год 

малой радзімы праз творы і ўспаміны мастака, а 

таксама лірычныя замалёўкі, прадстаўленыя 

вершамі беларускіх і рускіх паэтаў, спасцігнуць 

унутраны свет слыннага беларускага майстра. 

Выданне адрасавана шырокаму колу чытачоў, якія 

цікавяцца беларускім мастацтвам. 



Арганы Беларусі = The organs of Belarus: з 

аўдыядадаткам  (CD) / склад. А.У. Бурдзялёў. – Мінск 

: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – 

368 с. : іл.  

   Арганы – гучныя сведкі беларускай гісторыі. Змяняліся 

эпохі, адбываліся лёсавызначальныя падзеі ў жыцці 

краіны, а гукі аргана працягвалі напаўняць душы беларусаў 

вялікай духоўнасцю, падштурхоўвалі задумацца аб 

спрадвечных каштоўнасцях чалавечага жыцця. У багатай  

музычнай скарбонцы беларусаў  - імёны выдатных 

арганістаў і кампазітараў, арганных майстроў, тых, хто 

прысвяціў сябе служэнню «каралю музычных 

інструментаў». У багата ілюстраваным выданні 

змешчана інфармацыя аб 123 арганых, што захаваліся на 

тэрыторыі нашай краіны, і майстрах, якія іх стваралі, 

прыводзяцца тэхнічныя характарыстыкі кожнага 

інструмента. Кніга расказвае пра гісторыю развіцця 

арганнай культуры на тэрыторыі Беларусі, творцаў 

арганнай музыкі, сучаснае развіццё арганнага 

выканальніцкага мастацтвыа. 
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