
Уважаемые читатели! 

Рекомендуем вашему вниманию новые издания, 

выпущенные издательством "Белорусская 

Энциклопедия имени Петруся Бровки", 

которые поступили в фонд нашей библиотеки 

 

Сімвалы Беларусі = Символы Беларуси = 

Symbols of Belarus / склад. : В.А. Тыворская, В.А. 

Дудко.  – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя 

Петруся Броўкі, 2020. – 224 с. : іл.  

Унікальнае, багата ілюстраванае 

прэзентацыйнае выданне падрыхтавана сумесна з 

Музеем сучаснай беларускай дзяржаўнасці і 

прысвячаецца самым значным сімвалам 

суверэннай Рэспублікі Беларусь, прадстаўленым 

больш чым 100 аб’ектамі і з’явамі, дзякуючы якім нашу краіну ведаюць і 

цэняць у свеце. Адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і сучаснасцю 

беларускай дзяржавы, гасцям і жыхарам нашай краіны. 

 

 

Жыровічы : пад святым Пакровам = 

Жировичи : под святым Покровом = Zhyrovichy 

: Under the Holy Veil : энцыклапедыя / рэдкал. : 

В.У. Ваніна (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 



Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. – 232 с. : іл. 

З даўніх часоў Жыровічы былі сакральным месцам на карце Беларусі. 

Пакланіцца Жыровіцкаму абразу Маці Божай, які прызнаны праваслаўнай і 

каталіцкай канфесіямі цудатворным і ў наш час шануецца не толькі ў 

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

іншых краін, розных сацыяльных саслоўяў. Сведкам шматлікіх войнаў, якія 

зведала беларуская зямля, сталі сцены Жыровіцкага Успенскага мужчынскага 

манастыра. Жыровічы вытрывалі шматлікія выпрабаванні і зазналі ліхалецце, 

сёння гэта - аграгарадок. Тут захоўваюцца традыцыі мінулага і робіцца ўсё 

для стабільнай сучаснасці і будучыні. У ім дзейнічаюць аграрна-тэхнічны 

каледж, Успенскі манастыр, Мінская духоўная семінарыя, аб ім складзена 

гэта энцыклапедыя.  

Кніга ўтрымлівае каля 200 артыкулаў, прысвечаных гісторыі і 

сучаснасці Жыровічаў. Большасць з іх дапоўнены спісам выкарыстанай 

літаратуры, што мае вялікую каштоўнасць для будучых пакаленняў 

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

гісторыі і сучаснасці сваёй краіны. 

 

Курловіч, П.С. Пасланне сівых стагоддзяў. 

Унікальныя скарбы Беларусі  : для сярэд. і ст. шк. 

узросту / П.С. Курловіч – Мінск : Беларуская 

Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. – 40 с. : 

іл. – (Гісторыя для школьнікаў). 

Беларусь часта называюць краінай скарбаў. I 

сапраўды, беларуская зямля багатая знаходкамі 

розных часоў. Кніга знаёміць чытачоў з цікавымі 

артэфактамі праз прызму беларускай гісторыі. Тут 

разглядаюцца скарбы розных відаў (рэчавыя, 



грашовыя і грашова-рэчавыя), раскрываюцца мэты, з якімі яны былі ўхаваны, 

а таксама надаецца ўвага звесткам аб выяўленні окарбаў і іх вывучэнні 

навукоўцамі. 

Выданне прызначана для вучняў сярэдняга і старэйшага школьнага 

ўзросту, але можа быдь цікавым для ўсіх чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй 

Беларусі. 

 

Жди меня, и я вернусь… : сборник поэзии о 

войне / сост. Т.Ф. Рослик – Минск : Беларуская 

Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. – 128 с. 

В сборник вошли известные произведения о 

Великой Отечественной войне Ю. Друниной, М. 

Дудина, К. Симонова, Я. Смелякова, Г. Суворова, 

А. Суркова, А. Твардовского, С. Куняева, В. 

Кострова, Е. Исаева.  

 

 

 Доманская, Л.В. Детям о профессиях : 

для мл. шк. возраста / Л.В. Доманская. – Минск : 

Белорусская Энциклопедия имени Петруся 

Бровки, 2020. – 176 с. – (Большая энциклопедия 

маленького профессора). 

Благодаря материалам книги младшие 

школьники познакомятся с разными 

профессиями. Для каждой профессии приведены 

её плюсы и минусы, названы качества, которыми 

должен обладать специалист, а также необычные 

и интересные факты и история возникновения и развития профессий. Книга 

будет полезна для самостоятельного чтения, для чтения в семейном кругу, а 



также для проведения воспитательной работы на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

 

 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 : 

Белорусская Энциклопедия имени Петруся 

Бровки, 2020. – 504 с. : ил. 

Универсальное многотомное издание, 

каждый том которого посвящен отдельной 

области Республики Беларусь, 7-й том – столице 

государства городу Минску. 4-й том 

энциклопедии в 2-х книгах, посвящен 

Гродненской области. В энциклопедии в систематизированном порядке дана 

информация обо всех сферах жизни областей: природе, истории, экономике, 

культуре, здравоохранении, образовании, социальной сфере, народном 

творчестве и т.д. 

 

 


