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Любительское народное литературное объединение "Парнас" при

УО "Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и

Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия" является

преемником и продолжателем всех тех добрых дел и традиций, которые

имели место в литературном наследии вуза.

Начиналась литературная деятельность в Горецких

сельскохозяйственных учебных заведениях почти вместе с их созданием .

Творческая среда, которая царила в учебных заведениях,

положительно сказывалась на будущей профессиональной деятельности

студентов. Их склонность к литературному творчеству - это и

результат популярности в студенческой среде художественной

литературы.

В настоящее время члены литературного объединения «Парнас»

активно участвуют в литературных конкурсах разного уровня, издают

свои книги, с которыми мы предлагаем вам виртуально познакомится.



Акадэмiчны вянок : Вершы, 

апавяданні, нарысы, 

публіцыстыка. Да 160-годдзя 

Беларускай дзяржаўнай

сельскагаспадарчай акадэміі

/ рэд. Т. І. Скікевіч. - Горкі : [б. 

и.], 2000. - 115 с. 

"Акадэмічны вянок"- зборнік

літаратурных твораў выкладчыкаў, 

супрацоўнікаў, студэнтаў і 

выпускнікоў БДСГА. Іх яднае любоў

да роднай зямлі, на якой яны

жывуць і працуюць, да роднай

альма-матэр, што дала ім пуцёўку ў 

творчае жыццё, павага да людзей, 

якія ствараюць славу роднаму краю, 

сваей акадэміі.



Акадэмічны вянок. Вершы, 

апавяданні, нарысы, 

публіцыстыка : Выпуск 2 / 

рэд.: А. М. Пугач, У. М. 

Лiўшыц. - Горкі : Аддзел

культуры Горацкага

райвыканкама, 2002. - 93 с.

Зборнiк складзены з твораў

членаў лiтаратурнага

аматарскага аб'яднання

"Парнас".



Акадэмічны вянок : вершы, 

апавяданні, нарысы, 

публіцыстыка, 

літаратуразнаўства: да 165-

годзя Беларускай

дзяржаўнай

сельскагаспадарчай

акадэміі і 60-годзя Перамогі

ў Вялікай Айчыннай вайне / 

склад. А. М. Пугач ; рэд. А. Р. 

Цыганаў [и др.]. - Горкі : [б. 

и.].

Вып. 3. - 2006. - 132 с. : портр. 

Зборнік, складзены з твораў

выкладчыкаў, супрацоўнікаў, 

студэнтаў, выпускнікоў і 

ветэранаў працы БДСГА.



Акадэмічны вянок: вершы, 

апавяданні, нарысы, 

публіцыстыка, літаратуразнаўства

/ Беларуская дзяржаўная

сельскагаспадарчая акадэмія, 

Народнае літаратурнае аб' яднанне

"Парнас". - Горкі : [б. и.].

Вып. 4 : Рэспубліканскаму фестывалю-

кірмашу працаўнікоў сяла "Дажынкі-

2012" прысвячаецца / склад. А. М. 

Пугач. - 2012. - 188 с.

"Акадэмічны вянок". Выпуск 4 -

зборнік, ў які увайшлі творы

выкладчыкаў, супрацоўнікаў, 

студэнтаў, выпускнікоў і ветэранаў

працы БДСГА. Выданне прысвечана

Рэспубліканскаму фестывалю-

кірмашу працоўнікоў сяла "Дажынкі -

2012", які будзе праходзіць ў г. Горкі. 

Многія творы прысвечаны роднай

альма-матар і людзям, якімі

ганарыцца акадэмія.



Акадэмiчны вянок. Паэзія, проза, 

публіцыстыка, літаратуразнаўства

: прысвечана 175-годдзю стварэння

БДСГА і 70-й гадавіне Дня 

Перамогі ў Вялікай Айчыннай

вайне / Беларуская дзяржаўная

сельскагаспадарчая акадэмія, 

Народнае літаратурнае аб'яднанне

"Парнас"; склад. А. М. Пугач ; рэд. 

П. А. Саскевіч [і інш.]. - Горкі : [б. 

и.].

Вып. 5. - 2015. - 180 с. 

У зборнік увайшлі творы

выкладчыкаў, супрацоўнікаў. 

студэнтаў, выпускнікоў і ветэранаў

працы БДСГА. Аўтары ў асноўным

з'яўляюцца ці былі раней

актыўнымі членамі аматарскага

народнага літаратурнага

аб'яднання "Парнас". 



Акадэмічны вянок. Паэзія, проза, 

публіцыстыка, літаратуразнаўства: 

да 65-годдзя стварэння народнага

літаратурнага аб'яднання "Парнас" 

/ Беларуская дзяржаўная

сельскагаспадарчая акадэмія, 

Народнае літаратурнае аб' 

яднанне "Парнас". - Горкі : [б. и.].

Вып. 6 / рэд. П. А. Саскевіч [і інш.] ; 

склад. А. М. Пугач. - 2018. - 314 с. 

Зборнік, ў які ўвайшлі творы

выкладчыкаў, супрацоўнікаў, студэнтаў, 

выпускнікоў і ветэранаў працы БДСГА. 

Аўтары ў асноўным з’яўляюцца ці былі

раней актыўнымі членамі аматарскага

народнага літаратурнага аб’яднання

“Парнас”. Выданне прысвечана 65 

гадавіне з дня стварэння народнага

літаратурнага аб’яднання “Парнас”.



Зборнік, у які ўвайшлі творы

выкладчыкаў, супрацоўнікаў, 

выпускнікоў і ветэранаў працы БДСГА. 

Аўтары з'яўляюцца актыўнымі членамі

аматарскага народнага літаратурнага

аб'яднання "Парнас".

"Парнасу" - 60 : літаратурна-

гістарычныя нарысы, 

публіцыстыка / Беларуская

дзяржаўная сельскагаспадарчая

акадэмія, Народнае

літаратурнае аб'яднанне

"Парнас" ; рэд. А. П. Курдзека [і 

інш.] ; склад. А. М. Пугач. - Горкі: 

[б. и.], 2013. - 98 с.



"Парнасу" – 60 : літаратурна-

гістарычныя нарысы, 

публіцыстыка / Беларуская

дзяржаўная

сельскагаспадарчая акадэмія, 

Народнае літаратурнае

аб'яднанне "Парнас" ; рэд. А. 

П. Курдзека [і інш.] ; склад. А. 

М. Пугач. - Горкі : [б. и.], 2013. -

98 с.

Зборнік, у які ўвайшлі творы

выкладчыкаў, супрацоўнікаў, 

выпускнікоў і ветэранаў працы

БДСГА. Аўтары з'яўляюцца

актыўнымі членамі аматарскага

народнага літаратурнага

аб'яднання "Парнас".



Андрэева, Л. А. 

Жыватворная крыніца : 

вершы / Л. А. Андрэева. -

Горкі : [б. и.], 2007.- 99 с.

У зборнік увайшлі вершы лірыка-

філасофскай накіраванасці на 

беларускай і рускай мовах.



Андрэева, Л. А. 

Мая Сям`я ад А да Я  : вершы

для дзяцей / Л. А. Андрэева. -

Мінск : Белпринт, 2010. - 64 с. 

У кніжцы паказаны адносіны

дабрыні, любові і павагі ў сям'і, 

любоў да Радзімы і сваёй роднай

мовы.



Андрэева, Л. Споведзь / 

Л. Андрэева. - Мінск : 

Белпринт, 2010. - 107 с. 

Лідзія Андрэева прапануе

чытачам кнігу лірыка-

філасофскай паэзіі "Споведзь" 

Прызнанне паэткі ў любові да 

малой радзімы- месца, якое

адорвае яе натхненнем, -

своеасаблівая споведзь душы

перад Богам, сучаснікамі і 

нашчадкамі, слова пра час і 

пра сябе, пра блізкіх людзей, 

сяброў...



Андрэева, Л. А. 

На хвалях вечнасці : міфы і 

легенды ў вершах / Л. А. 

Андрэева. - Мінск : 

Белпринт, 2012. - 120 с.

У кнізе змешчаны міфы і 

легенды старажытнай Элады ў 

вершах.



Андрэева, Л. А. 

І боль, і мары, і любоў : 

зборнік / Л. А. Андрэева. -

Мінск : Белпринт, 2013. –

155с.

У новы зборнік паэткі Л. Андрэевай

увайшлі як новыя яе вершы, так і

некалькі перапрацаваных, якія ўжо

друкаваліся раней, а таксама

пераклады вядомых твораў Г. 

Ахматавай, А. Блока, У. Маякоўскага

і іншых паэтаў. 



Андрэева, Л. А. 

У сваім краі, як у раі / Л. 

А. Андрэева. - Мінск : 

Белпринт, 2015. - 68 с. : 

мал.

Кніга знаёміць дзяцей на 

простых будзённых

прыкладах з багаццем роднай

мовы, вучыць ганарыцца і 

даражыць усім сваім: сваёй 

мовай, сваёй Радзімай, сваім

радаводам.



Андрэева, Л. А.

Цвіла каліна... : вершы і проза 

/ Л. А. Андрэева. - Мінск : 

Белпринт, 2015. - 84 с. : фот. 

Автограф Лидии Андреевой



Андрэева, Л. 

Ніці : вершы / Л. Андрэева. -

Мінск : Белпринт, 2017. - 120 

с. 

Автограф Лидии Андреевой



Андрэева, Л. 

Тут росы бялей / Л. 

Андрэева. - Мінск : 

Белпрынт, 2018. - 104 с. 

Кніга прысвячаецца Году малой 

радзімы і Дню вызвалення горада

Горкі ад нямецка-фашысцкіх

захопнікаў



Бакчеева-Варюхина, С.И. 

Академия: поиски смысла  : 

повесть, рассказы, научная 

публицистика / С. И. Бакчеева-

Варюхина ; Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Беларусь, Главное управление 

образования, науки и кадров, 

Белорусская государственная 

сельскохозяйственная 

академия. - Горки : [б. и.], 2016. -

220 с.  

В книгу вошли рассказы, 

некоторые главы из научно-

публицистических изданий. 

Повесть "Академия" публикуется 

впервые. Книга не только о 

славном, старейшем вузе страны, 

но и о познании жизни. Автор 

считает, что вся человеческая 

жизнь - Академия.



Богомолов, А. М. 

Из пепла и руин : Рассказы, 

очерки, фотографии / А. М. 

Богомолов. - Горки : Отдел 

культуры Горецкого 

райисполкома, 2004. - 79 с. 

Рассказы, очерки, фотографии об 

основных этапах деятельности 

Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии и 

ее ректорах, об участии 

преподавателей, рабочих, 

студентов в ВОВ, восстановлении 

и развитии учебной, научной и 

патриотической деятельности в 

послевоенное время.



Васильев, Лев. 

Избранное : стихи / Л. 

Васильев. - Горки : Отдел 

культуры Горецкого 

райисполкома, 1999. - 80 с. 

В книгу включены стихи, 

написанные автором на 

протяжении 40 лет. Книга состоит 

из 5 разделов: "Родина", "Школа", 

"Война", "Любовь", "Размышления". 

Стихам Л. Васильева свойственны 

откровенность, эмоциональность, 

стремление к философскому 

осмыслению жизненных явлений, 

судьбы Родины. Для широкого 

круга читателей.



Васильев, Лев. 

Дорогой жизни / Л. Васильев. 

- Минск : Белпринт, 2013. - 200 

с. : портр.

Раскрыт полный сборник сочинений 

автора, который он разделил на 

главы, и они, словно этапы пути 

учителя и поэта, раскрывают не 

только пережитое им, но и его 

богатый духовный мир.



Калиненко, Л. И. Детство, 

опаленное войной : стихи, 

биографическая повесть / 

Л. И. Калиненко ; 

Белорусская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Народное 

литературное объединение 

"Парнас". - Горки : [б. и.], 

2017. - 103 с. 

В книгу вошли отдельные стихи и 

биографическая повесть автора, в 

которой рассказывается о военном 

и послевоенном детстве, 

юношеских годах автора и его 

ровесников. Издание 

предназначено для широкого 

круга читателей.



Киселев, Сергей. 

Дорога домой : стихи / С. 

Киселев. - Минск : 

Технопринт, 2003. - 124 с. 

В книгу вошли в основном стихи 

лирические, написанные в разные 

годы, и по своей сути являют собой 

образно-трепетное сплетение дум 

и переживаний, воплощенное в 

проникновенные поэтические 

строфы. С. Киселев продолжает 

традиции глубоко русских поэтов 

(Фет; Рубцов); язык его стихов 

филигранно-точный, образный



Киселев, С. А. 

Родник  : стихи / С. А. 

Киселев ; Отдел культуры 

Горецкого райисполкома. -

Горки : [б. и.], 2004. 

Поэт продолжает неспешный, 

откровенный разговор с читателем 

о Родине, родной природе, любви, о 

жизни и смерти, осмысление своего 

жизненного пути.



Киселев, С. А. 

Светлый вечер : стихи / С. А. 

Киселев. - Могилев : [б. и.], 

2007. - 131 с. 

Стихи Сергея Киселева известны 

довольно широкому кругу 

читателей. Их знают не только в 

Беларуси, где живет поэт, но и в 

России, от куда он родом.



Киселев, С. 

Одинокий путь  : стихи / С. 

А. Киселев. - Горки : [б. и.], 

2010. - 87 с. 

Четвертый сборник стихов С. 

Киселева посвящен вечным темам: 

любовь, жизнь, родина, война, 

смерть



Шатравко, Н. С. Светлой памяти 

поэта  : посвящается поэту, 

педагогу, ученому С. Киселеву: 

сборник произведений: пособие для 

участников воспитательного 

процесса (из опыта работы 

народного литературного 

объединения "Парнас" при БГСХА) / 

Н. С. Шатравко, А. М. Пугач ; 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики 

Беларусь, Главное управление 

образования, науки и кадров, 

Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия. -

Горки : [б. и.], 2015. - 41 с.

В пособии показывается жизненный и 

творческий путь доцента кафедры 

истории и педагогики, кандидата 

филологических наук, члена Союза 

писателей Беларуси, активного 

участника народного литературного 

объединения "Парнас" С. А. Киселева..



Киселев, С. А. 

Осенние цветы  : стихи / С. 

А. Киселев ; Белорусская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Народное 

литературное объединение 

"Парнас". - Горки : [б. и.], 

2013. - 96 с. 

Пятый сборник стихов С. Киселева 

посвящен общим для всех и вечным 

темам жизни и смерти, счастья и 

горя, любви и разлуки. Наряду с 

лирическими стихами большое место 

в сборнике занимают произведения 

философской направленности..



Киселев, С. А. 

Памяти нить / С. А. Киселев ; 

сост. Г. А. Киселева ; Горецкий 

районный историко-

этнографический музей, 

Народное литературное 

объединение "Роднае слова". -

Минск : Белпринт, 2017. - 392 с. 

-

Книга стихов С. А. Киселева 

"Памяти нить" представляет собой 

собрание лирических произведений, 

опубликованных в пяти 

прижизненных сборниках поэта: 

"Дорога домой" (2003 г.), "Родник" 

(2004 г.), "Светлый вечер" (2007 г.), 

"Одинокий путь" (2010 г.), "Осенние 

цветы" (2013 г.).



Клачкоў, А. В. 

Камін (сем частак жыцця)  : 

вершы / А. В. Клачкоў. -

Горкі : [б. и.], 2001. - 155 с. 

Зборнік вершаў з спробай

асэнсавання жыцця і чалавека, 

творчасці і Сусвету, колераў і часу, 

складаецца з сямі частак.



Клок, Алесь. 

Мікітавы прыгоды : паэма / 

А. Клок ; мастак. Т. Р. 

Юркова. - Горкі : Аддзел

культуры Горацкага

райвыканкама, 2000. - 151 с.

Паэма адлюстроўвае жыццё

баларускай вёскі ў 60-я гады 

адыходзячага 20-га стагоддзя. 

Мае гумарыстычна-сатырычны

кірунак з выкарыстаннем моўнага

асяроддзя Усходняй Беларусі



Клачкоў, А. В. 

Тайна часу  : вершы / А. В. 

Клачкоў. - Горкі : [б. и.], 

2002. - 68 с. 

Зборнік вершаў з спробай

асэнсавання Часу і месца ў ім

Чалавека. Складзены з трох частак: 

Час у прыродзе, Час між людзей, 

Чысты Час.



Клачкоў, А. В. 

Вечныя пытанні : вершы / А. 

В. Клачкоў. - Горкі : [б. и.], 

2003. - 100 с. 

Зборнік вершаў лірычна-філасофскай

тэматыкі з адвечнымі пытаннямі аб

сэнсе жыцця, падзей і ролі чалавека.



Клачкоў, А. В. 

Тэатр жыцця : вершы / А. 

В. Клачкоў. - Горкі : [б. и.], 

2005. - 60 с.

Зборнік вершаў з трох

частак:"Дзеі ў прыродзе", "Дзеі

між людзей", "Дзеі мінулага". 

Лірычна-філасофская

тэматыка са спробамі

асэнсавання рэчаіснасці.



Клачкоў, А. В. 

Паланэз : вершы / А. В. 

Клачкоў. - Горкі : [б. и.], 

2007. - 54 с. 

Зборнік вершаў лірычна-

філасофскай тэматыкі



Клачкоў, А. В.

Наша зямля : паэма / А. В. 

Клачкоў. - Магілёў : [б. и.], 

2008. - 63 с.

Паэма з адлюстраваннем

падзей і лёсу жыхароў вескі

Ваўкавічы Чавускага раёна і 

наваколляў.



Клачкоў, А. В. 

Колер і гук : вершы / А. В. 

Клачкоў. - Горкі : [б. и.], 

2009. - 83 с.

Зборнік вершаў лірычна-

філасофскай тэматыкі



Клачкоў, А. В. 

Думкі : вершы / А. 

Клачкоў. - Горкі : [б. и.], 

2012. - 172 с. 

Зборнік вершаў лірычна-

філасофскай тэматыкі.



Клочков, А. В. 

Сталкер : стихи / А. В. 

Клочков. - Горки : [б. и.], 

2013. - 135 с. 

Включены стихи, написанные 

автором на протяжении многих 

лет.



Клачкоў, А. В. 

Формулы жыцця. Формулы 

жизни  : вершы / А. В. Клачкоў ; 

Беларуская дзяржаўная

сельскагаспадарчая акадэмія, 

Народнае літаратурнае

аб'яднанне "Парнас". - Горкі : [б. 

и.], 2017. - 124 с.

Зборнік вершаў лірыка-

філасофскай тэматыкі з 

тэмамі пошукаў сэнсу існага, 

сувязі гісторыі і сучаснасці.



Малько, Г. І. 

Акадэмія літаратурная : 

літаратуразнаўчыя і 

публіцыстычныя артыкулы / Г. І. 

Малько ; Міністэрства сельскай

гаспадаркі і харчавання

Рэспублікі Беларусь, Галоўнае

ўпраўленне адукацыі, навукі і

кадраў, Беларуская дзяржаўная

сельскагаспадарчая акадэмія, 

Народнае літаратурнае аб' 

яднанне "Парнас". - Горкі : БДСГА, 

2017. - 100 с.
У кнігу ўвайшлі літаратуразнаўчыя

артыкулы, прысвечаныя жыццю і 

творчасці вядомых беларускіх паэтаў і 

пісьменнікаў В. Быкава, Р. Барадуліна, 

Ю. Гаўрука, Я. Баршчэўскага, і

публіцыстычныя артыкулы, у якіх

асвятляецца пазааўдыторная і

выхаваўчая праца з беларускімі і

замежнымі студэнтамі. Выданне

прызначана для шырокага кола 

чытачоў.



Бывают такие книги - неважно в прозе, 

или в стихах , когда впервые читаешь 

нового автора и вместе с радостью 

встречи с настоящим искусством 

пронзает мысль :"Это о тебе , это - про 

тебя". К таким редким книгам 

принадлежит сборник стихов Таиды

Редкозубовой

Редкозубова, Т. Н. 

Пока еще в душе звенело лето... : 

сборник стихов / Т. Н. 

Редкозубова. - Горки : [б. и.], 

2009. - 64 с. 



Редкозубова, Т. Н. 

Хотите - верьте, хотите - нет  : поэзия, 

проза / Т. Н. Редкозубова ; 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Беларусь, Главное управление 

образования, науки и кадров, 

Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия, 

Народное литературное объединение 

"Парнас". - Горки : [б. и.], 2016. - 116 с. 

Книга содержит как 

разнопланового содержания стихи, 

так и прозу. Основной темой 

сборника является тема наших 

взаимоотношений с окружающим 

миром. Предназначена для 

широкого круга читателей.



Тулупова, Н. 

Я соловья искала : стихи, 

поэма / Н. Тулупова ; пер. С. 

Евсеева. - М. : Советский 

писатель, 1987. - 109 с. 

В стихах Нелли Тулуповой

подкупает душевная теплота. 

Творчество поэтессы прочно связано 

с народными истоками, в нем –

пламенная любовь к родной земле, 

вера в вечность и доброту, извечное 

женское стремление к любви.



Тулупава, А. 

Я чакаю цябе...  : лірыка / А. 

Тулупава. - Мінск:  

Мастацкая лiт., 1993. - 157 с. 

Новая кніга Анелі Тулупавай. 

Кніга складаецца з трох раздзелаў: 

"Люблю", "А ці сёлета, а ці

летась...", "Мост цераз Млечны

шлях" (па матывах паэзіі

старажытнай кітайскай паэткі Лі

Цін-чжао). Кніга пра тое, чым жыве

чалавечая душа, да чаго яна

мкнецца, ад чаго пакутуе. Шчыра і

ўзвышана гучаць вершы пра

каханне, пра нязбытнае і

хвалюючае.



Самыя важныя пытанні. Рана ці

позна, яны прыходзяць да ўсіх нас. 

Хто мы, куды мы ідзем? Дзеля чаго

мы жывем? Тыя ж пытанні задае

сабе і аўтар паэтычнага зборніка, 

Анэля Тулупава. І знаходзіць

адказы на іх - і для сябе, і для

іншых.

Тулупава, А. Вочы ў вочы : 

вершы і паэма: выбранае да 75-

годдзя з дня нараджэння аўтара

/ А. Тулупава ; Беларуская

дзяржаўная сельскагаспадарчая

акадэмія, Народнае

літаратурнае аб`яднанне

"Парнас". - Горкі : [б. и.], 2013. -

144 с.



Череда, К. 

К судьбе найду я переправу : 

стихи / К. Череда ; 

Белорусская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия. - Горки : [б. и.], 

2012. - 73 с. : ил.

В первый сборник К. Череды 

вошли стихотворения, в 

которых он показывает себя 

проникновенным лириком, 

чутким гуманистом.



Цеван,

А. Д. 

Овеянная нежностью небес: 

стихи / А. Д. Цеван. - Горки : 

[б. и.], 2010. - 107 с. 

Каждое стихотворение Алеси 

Цеван - это нежное 

прикосновение к сердцу 

человека. В стихах 

удивительным образом 

отражен неповторимый 

взгляд автора на извечные 

проблемы мира.



Марозаў, З. 

Гронкі зорных суквеццяў : вершы, 

паэма, вянкі санетаў / З. Марозаў ; 

аўт. прадм. В. Рагойша. - Мінск : 

Маст. лiт., 1998. - 366 с.

У кнігу вядомага беларускага паэта

Змітрака Марозава ўвайшлі вершы, 

паэма, вянкі санетаў, першы ў 

славянскім свеце вянок вянкоў санетаў

"Апакаліпсіс душы". Гісторыя, 

культура, любоў да бацькаўшчыны, 

прырода, каханне прыцягваюць увагу

паэта. 



Марозаў, З. 

Баліць душа па Беларусі : 

вершы, вянок санетаў / З. 

Марозаў. - Мінск : Азбука, 1996. 

- 208 с. 



Марозаў, З. 

І скажуць унукі... : дакум. 

аповесць, нарысы / З. Марозаў. -

Мінск : Мастацкая лiт., 1994. - 270 с.

Аўтар кнігі, у мінулым аграном, 

імкнецца праз прызму ўласнага

жыццёвага вопыту асэнсаваць

перажытае, зазірнуць у будучы дзень

вёскі, яе шчырых і працавітых людзей. 

Трывожным розумам над трагічным

лёсам сялянства, самакрытычным, 

праўдзівым даследаваннем сучаснага

стану вясковай эканомікі, псіхалогіі і 

побыту жыцця сваіх землякоў-

хлебаробаў адзначаны нарысы, а 

таксама дакументальная аповесць

"Шосты курс".



Лiўшыц, У. М. 

Максім Гарэцкі: сцежкамі жыцця

(да 125-годдзя з дня нараджэння) / 

У. М. Лiўшыц ; Міністэрства

сельскай гаспадаркі і харчавання

Рэспублікі Беларусь, Галоўнае

ўпраўленне адукацыі, навукі і 

кадраў, Беларуская дзяржаўная

сельскагаспадарчая акадэмія, 

Народнае літаратурнае аб'яднанне

"Парнас". - Горкі : [б. и.], 2018. –

180с. 

На аснове архіўных матэрыялаў, 

успамінаў родных і знаёмых, 

апублікаваных крыніц апавядаецца

пра жыццёвы і творчы шлях, пра тыя

мясціны, дзе жыў і працаваў класік

беларускай літаратуры Максім Гарэцкі

- выхаванец і выкладчык Беларускай

дзяржаўнай сельскагаспадарчай

акадэміі. Разлічана на шырокую

чытацкую аўдыторыю.



Лившиц, В. М. Горки: краткий 

очерк истории, памятники, 

памятные места и топонимы / В. М. 

Лившиц ; Горецкий районный 

историко-этнографический музей. 

- Горки : [б. и.], 2018 . -

Ч. I. - 2018. - 102 с. 

Рассказывается об истории и 

современности города Горки 

Могилевской области, памятных 

местах и топонимах. Для широкого 

круга читателей.



Ліўшыц, У. Леў Разгон: 

старонкі жыцця і творчасці / 

У. М. Ліўшыц. - Горкі : [б. и.], 

2018. - 52 с. - (Імі ганарыцца

Горацкая зямля). 

У кнізе апавядаецца пра жыццёвы і 

творчы шлях пісьменніка Льва 

Разгона. Адрасавана шырокаму колу 

чытачоў.



Лившиц, В. М. С Горками и 

академией связаны судьбой 

(события, люди и дела) / В. 

М. Лившиц. - Горки : [б. и.].

Кн. 3 : Заметки краеведа. -

2017. - 58 с. 

В книге собраны очерки по истории 

Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии и 

города Горки Могилевской области. 

При написании книги использованы 

архивные материалы, 

энциклопедические издания, 

литература, изданная по истории 

Беларуси, материалы 

периодической печати, архив 

автора. Книга предназначена для 

широкого круга читателей.



Ліўшыц, У. М. Іцхак Каганаў: 

рыцар іўрыту з Беларусі : 

(кароткі нарыс аб жыцці і 

творцасці) / У. М. Ліўшыц ; 

пер.: Р. Баумволь, Л. 

Андрэева. - Горкі : [б. и.], 2017. 

- 49 с. : іл. - (Імі ганарыцца

Горацкая зямля). 

Ліўшыц, Уладзімір Маісеевіч. 

Іцхак Каганаў: рыцар іўрыту з 

Беларусі [Текст] : (кароткі нарыс аб

жыцці і творцасці) / У. М. Ліўшыц ; 

пер.: Р. Баумволь, Л. Андрэева. - Горкі

: [б. и.], 2017. - 49 с. : іл. - (Імі

ганарыцца Горацкая зямля).



Лившиц,

В. М. Гордость и слава Горецкой 

земли : в 3 кн. / В. М. Лившиц ; 

Горецкий историко-

этнографический музей. - Горки : 

[б. и.]. -

Кн. 3 : Герои Социалистического 

Труда, заслуженные работники 

народного хозяйства, культуры, 

художники и писатели. - 2015. - 62 

с. : ил. - (Ими гордится Горецкая 

земля).

Приведены биографические данные об 

уроженцах Горецкого района - Героях 

Социалистического Труда, 

заслуженных работниках народного 

хозяйства, культуры, писателях и 

художниках. Для широкого круга 

читателей.



Лившиц, В. М. Гордость и слава 

Горецкой земли: в 3-х книгах / В. 

М. Лившиц ; Горецкий историко-

этнографический музей. - Горки : 

[б. и.]. -Кн. 2 : Земляки-Герои 

Советского Союза, генералы 

Вооруженных сил и 

Министерства внутренних дел 

СССР. - 2014. - 124 с. - (Ими 

гордится Горецкая земля).

Приведены биографические данные 

о Героях Советского Союза, 

генералах Вооруженных сил и 

Министерств внутренних дел СССР, 

которые родились в Горках и 

Горецком районе.



Лившиц, В. М. Гордость и слава 

Горецкой земли : в 3 кн. / В. М. 

Лившиц ; Горецкий историко-

этнографический музей. -

Горки : [б. и.], 2013. - Кн. 1 : 

Знаменитые земляки - ученые. -

2013. - 123 с. - (Ими гордится 

Горецкая земля). 

Приведены биографические данные 

об ученых: академиках и членах-

корреспондентах, лауреатах 

премий, докторах наук и 

профессорах, которые родились в 

Горках и Горецком районе



Ліўшыц, У. М. 

Горацкая студыя "Аршанскага

Маладняка"(1926-1928 гг.) : 

кароткі нарыс аб гісторыі

стварэння і дзейнасці / У. М. 

Ліўшыц. - Горкі : [б. и.], 2013. -

94 с. 

Апавядаецца пра гісторыю

стварэння і дзейнасць Горацкай

студыі "Аршанскага маладняка" 

(1926-1928 г.г.)



Лившиц, В. М. 

С Горками и академией 

связаны судьбой (события, 

люди и дела) / В. М. Лившиц ; 

Горецкий районный 

историко-этнографический 

музей. - Горки : [б. и.].

Кн. 4 : Заметки краеведа. -

2018. - 51 с. 

Собраны очерки по истории 

Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии и 

города Горки Могилевской области. 

При написании книги использованы 

архивные материалы, 

энциклопедические издания, 

литература, изданная по истории 

Беларуси, материалы периодической 

печати, архив автора. Книга 

предназначена для широкого круга 

читателей.



Лившиц, В. М. 

Евреи в Горках: судьбы и 

дела / В. М. Лившиц. - Горки ; 

Нацрат Илит : [б. и.], 2012. -

310 с. : фот. 

В книге опубликованы краткие, 

энциклопедические очерки об 

известных евреях, которые родились 

или работали в Горках и Горецком 

районе.



Ліўшыц, У. М. 

Горкі : старонкі гісторыі / 

У. М. Ліўшыц. - Мінск : [б. 

и.], 2007. - 310 с. 

Апавядаецца пра далекае

мінулае, сенняшні дзень і 

перспектывы развіцця горада

Горкі - раеннага цэнтра

Магілеўскай вобласці.



Лiўшыц, У. М. 

Раскопкi вакол Горацкага

"Парнаса" : 

лiтаратуразнаучыя нарысы

/ У. М. Лiўшыц. - Горкі : 

Аддзел культуры Горацкага

райвыканкама, 2001. - 234 с. 

У кнiзе сабраны лiтаратуразнаўчыя

нарысы дырэктара Горацкага

гiстарычна-этнаграфiчнага музея, 

кандыдата фiласофскiх навук, дацэнта

Уладзiмiра Лiўшыца.



Ліўшыц, У. М. 

Летапіс горада Горкі / У. М. 

Ліўшыц. - Горкі : Аддзел

культуры Горацкага

райвыканкама, 1995. - 103 с. : 

фот. 

У кнiзе сабраны лiтаратуразнаўчыя

нарысы дырэктара Горацкага

гiстарычна-этнаграфiчнага музея, 

кандыдата фiласофскiх навук, 

дацэнта Уладзiмiра Лiўшыца.



Ліўшыц, У. М. "Ішло ў 

бяссмерце Горацкае гета"... / 

У. М. Ліўшыц, С. С. Кротава, 

М. М. Студнева. - Горкі : 

Аддзел культуры Горацкага

райвыканкама, 1985. - 24 с. : 

портр. 

Знойдзены імёна больш 250 

загінуўшых яўрэяў, але і сабраць іх

фотаздымкі, успаміны сведкаў

расстрэла і ўспаміны аб іх. Дзякуючы

еэтым дакументам перад намі

ўстаюцьжывыя воблікі людзей-ахвяр 7 

кастрычніка 1941 года.



Ліўшыц, У. М. 

Горацкай зямлі адважныя

сыны / У. М. Ліўшыц. -

Горкі: БГСХА, 1994. - 28 с. : 

іл. 

У брашуры апавядаецца пра

ўражэнцаў Горацкага раёна, якім ў 

годы Вялікай Айчыннай вайны было 

прысвоена званне Героя Савецкага

Саюза, пра тых, чые імёны носяць

вуліцы ў горадзе Горкі. Шырокаму

колу чытачоў.



Лившиц, В. М. 

Горки : историко-экономический 

очерк / В. М. Лившиц; авт. предисл. 

Л. В. Пакуш. - Минск : Полымя, 

1989. - 95 с. - (Города Белоруссии). 

Рассказывается о далеком прошлом, 

сегодняшнем дне и перспективах 

развития города Горки - районного 

центра Могилевской области, где 

находится старейшее высшее учебное 

заведение страны - Белорусская 

сельскохозяйственная академия. Для 

широкого круга читателей.



Пугач, А. М. 

Веска стамілася : вершы, 

апавяданні, нарысы, 

публіцыстыка / А. М. Пугач ; 

рэд.: У. М. Ліўшыц, Т. І. 

Драздоўская ; маст. С. І. Квач. -

Горкі : Аддзел культуры 

Горацкага райвыканкама, 1996. 

- 109 с.

"Веска стамілася" - гэта кніга, у 

якую ўвайшлі вершы, 

апавяданні, нарысы, напісаныя ў 

розныя гады. Агульным для іх

з'яўляецца любоў аўтара да 

роднай зямлі, людзей, якія

жывуць і працуюць на ей.



Пугач, А. М. 

Акадэмія: людзі і іх справы  : 

нарысы, рэпартажы / А. М. 

Пугач; Беларуская дзяржаўная

сельскагаспадарчая акадэмія. -

Горкі : БДСГА, 2006. - 167 с.

У кнігу ўваходзяць выбраныя

нарысы, рэпартажы, якія былі

надрукаваны ў рэспубліканскіх і 

мясцовых сродках масавай

інфармацыі



Пугач, А. М.  Выбранае : проза, 

публіцыстыка / А. М. Пугач ; 

Міністэрства сельскай

гаспадаркі і харчавання

Рэспублікі Беларусь, Галоўнае

ўпраўленне адукацыі, навукі і

кадраў, Беларуская

дзяржаўная

сельскагаспадарчая акадэмія, 

Народнае літаратурнае

аб'яднанне "Парнас". - Горкі : 

[б. и.], 2016. - 259 с. 

У кнігу ўваходзяць выбраныя

апавяданні, нарысы, эсэ, інтэрв'ю, 

якія былі надрукаваныя за 50 

гадоў аўтарскай дзейнасці.



Дополнительную информацию можно найти на 

сайте библиотеки  академии 

http://library.baa.by/cgibin/irbis64r_14/cgiirbis_64.

exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA&P21DBN=BSAA




