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ЛИТЕРАТУРЫ В 

БИБЛИОТЕКУ 



 

2. Естественные науки 

22. Физико-математические науки 

 Барсукова, Л.В. Геометрия. Практикум: учеб. пособие / Л. В. 

Барсукова. - Минск : РИПО, 2020. - 103 с.                      

Пособие для учащихся учреждений образования, 

реализующих образовательные программы профессионально-

технического и среднего специального образования. 

 

84. Художественная литература (произведения) 

 

Званы старое казкі : вершы да вакальных цыклаў 

кампазітараў XIX стагоддзя / уклад. Віктар Скорабагатаў 

; пер. з ням. В.Сёмухі . – Мінск : Тэхналогія, 2011 . – 158 

с. 

 

 

85. Искусство 

 

Дадзёмава, В. Восіп Казлоўскі  : кароткі нарыс жыцця і 

творчасці / В. Дадзёмава  ; уклад. Яўген Паплаўскі . – Мінск 

: НТКА "Беларуская капэла", 1995 . – 45 с. 

 

 

 

Концертмейстерское искусство. Теория и практика 

/авторы-сост. А.Б.Корженевская, В.И. Скоробогатов . – 

Минск : Ковчег, 2017. – 103 с.  
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Скорабагатаў, В. І. Манюшка на Радзіме / Віктар 

Скорабагатаў, Уладзімір Мархель, Ганна Каржанеўская ; 

[навуковы кансультант Язэп Янушкевіч ; літаратурны 

рэдактар Вячаслаў Вайткевіч] ; Міністэрства культуры 

Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр 

оперы і балета РБ, Творчы калектыў "Беларуская Капэла" / 

В.І. Скорабагатаў . – Убель : [б. в.] , 2019. – 58, [1] с.  

 

 

Царкоўная музыка на Беларусі 989-1995 / уклад. Яўген 

Паплаўскі . – Мінск : НТКА "Беларуская капэла", 1995. – 

44, [23] с.  

 

 

Шульдова, С.Г. Компьютерная графика: учеб. 

пособие  / С. Г. Шульдова. - Минск : РІПО, 2019. - 

299 с.           

Для учащихся учреждений образования, 

реализующих образовательные программы среднего 

специального образования по специальностям 

"Живопись", "Скульптура", "Декоративно-

прикладное искусство", "Дизайн", "Фотография" и 

профессионально-технического образования по специальности 

"Декоративно-прикладное искусство"  

 

“Ян Давід Голанд” : кароткі нарыс жыцця і творчасці / 

В. У. Дадзіёмава. –  Мінск: НТКА "Беларуская 

капэла",    1997. – 25 с.  
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Нотные издания 

 

Збор твораў [Ноты] : вакальныя творы / Мікола Равенскі; 

пад. рэд. Г. Каржанеўскай. - Мінск : Тэхналогія, 2005 

ю.―27 с. 

 

 

 

Жальбы [Ноты]: араторыя паводле галашэнняў XVII ― 

XVIII стагоддзяў: для чытальніка, салістаў, хору і 

камернага аркестра; лібрэта Рыгора Барадуліна, 

Уладзіміра Мархеля, Васіля Сёмухі  / Ігар Хадоска. - 

Мінск : Тэхналогія, 2007. - 53, [2] с. - (Беларускі 

гістарычны нотазбор) 

 

 

 Ліра для спеваў [Ноты] : рамансы і песні на словы 

Уладзіслава Сыракомлі: [для голасу з фп.] / Станіслаў 

Манюшка; уклад. і уступ У.Мархель, В.Скорабагатаў; 

каментар У.Мархель. - Мінск : Бел. Капэла, 1998. - 82, 

[1] с. - (Беларускі гістарычны нотазбор) 

 

Манюшка, С.  Песні нашага Касцёла [Ноты] / Станіслаў 

Манюшка. Сшытак 2 : Творы для голасу і фартэпіяна 

(аргана) / [з артыкулам С. Немагай]. — 2019. — 99, [1] с. 

— (Беларускі гістарычны нотазбор ; вып. 18) 
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Манюшка, С.  Свіцязянка [Ноты]: балады на сл. Адама 

Міцкевіча: [для голасу з фп.] / Станiслаў Манюшка; 

уклад. Г.Каржанеўская, В.Скорабагатаў. - Мінск : Бел. 

Капэла, 1998. - 94, [1] с. - (Беларускі гістарычны 

нотазбор) 

 

 

Музыка сям'і Агінскіх [Ноты]: інструм. творы / уклад. 

I.У.Алоўнікаў, С.М.Немагай, В.І.Скорабагатаў; муз. 

рэд. І.У.Алоўнікаў; уступ С.М.Немагай; пер. на англ. 

В.С.Місюкавец; пер. на пол. М.А.Тамашэвіч. - Мінск : 

ТАА "Паліфакт", 2001. - 116 с. - (Музыка 

старажытных сядзібаў ; Вып. 7) 

 

 

Музыка сям'і Ельскіх [Ноты]: творы для фп. / уклад. 

Я.Ул.Паплаўскі, В.I.Скарабагатаў; рэд. муз. тэксту 

І.Алоўнікаў; уступ Л.С.Мітаковіч. - Мінск : Паліфакт, 1995. 

- 48 с. 

 

 

Песні з-над Нёмана і Дзвіны [Ноты] : аўт. тэкстаў Ян 

Чачот; аўт. музыкі С. Манюшка. – Мінск : ТА НАВТ 

оперы і балета РБ “Беларуская Капэла” , 1996 . – 53 с. 
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Рэлігійная  музыка на Беларусі [Ноты] / уклад. Яўген 

Паплаўскі ; пер. са старасл. Аляксандра Надслна. – 

Мінск : НТКА "Беларуская капэла", 1996 . – 59 с. 

 

 

 

Сляза вялікага Адама [Ноты]: вакальныя творы бел. 

Кампазітараў : [для голасу з фп.] / уклад. 

Г.Каржанеўская, В.Скорабагатаў ; муз . рэд. 

Г.Каржанеўская. – Мінск : Бел. Капэла, 1999. – 41, [2] 

с. – (Беларускі гістарычны нотазбор). 

 

 

 

 Тарасевіч, Ян. Песня Кахання [Ноты]: творы  для 

фартэпіяна /Ян Тарасевіч . – Мінск : Беласток : 

Беларуская капэла, 2002. – 131 с. – ( Беларускі 

гістарычны нотазбор)  

 

 

Фрагменты з оперы "Фаўст" [Ноты]: [для голасу з 

фп.] / А.Г.Радзівіл; Лiбр. Ё.В.Гётэ; ред. і перелаж. 

Г.Каржанеўскай; уклад. В.Скарабагатаў i 

Г.Каржанеўская; уступ В.Скарабагатава; пер. з 

ням. В.Сёмухі. - Мінск : ТАА "Паліфакт"; 

Беларуская капэла, 1999. - 67 с. - (Музыка 

старажытных сядзібаў ; Вып. 5)  
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