




У навуковых манаграфіях прадстаўлена панарама
літаратурнага працэсу Беларусі ХХ – пачатку ХХІ
стагоддзя, даследаваны актуальныя праблемы
айчыннага літаратуразнаўства, літаратурна-мастацкай
крытыкі і журналістыкі.

Вывучэнне нацыянальнай літаратуры і публіцыстыкі
абуджае творчую думку, жаданне далучыцца да
крыніц духоўнасці, моўнага багацця, а таксама
сцвердзіць сваю грамадзянскую пазіцыю,
удасканаліць журналісцкае майстэрства. Літаратурныя
публіцыстычныя творы выклікаюць роздум над
грамадскімі, маральна-эстэтычнымі праблемамі,
выхоўваюць эстэтычны густ, раскрываюць унутраную
прыгажосць чалавека, абуджаюць светлыя памкненні,
пачуццё захаплення нацыянальным слоўным мастацтвам.
Беларускае прыгожае пісьменства дапамагае нашаму
грамадству на пачатку ХХІ стагоддзя вярнуцца да
прыярытэтных агульначалавечых каштоўнасцей.



У кнізе мовай дакументаў,
успамінаў у храналагічнай
паслядоўнасці
ўзнаўляюцца найбольш
значныя факты з жыцця і
творчай, грамадскай
дзейнасці Максіма
Гарэцкага.

 ТЫРАЖ СКЛАДАЕ  7600 ЭКЗ.

1993



На матэрыяле твораў Я. 
Коласа, Ц. Гартнага, М. 

Зарэцкага, К. Чорнага, М. 
Лынькова, Б. Мікуліча, В. 

Каваля даследуецца 
праблема новага героя ў 

беларускай прозе 1920-х 
гадоў. Аналізуецца 

творчасць майстроў 
прыгодніцкага жанру А. 

Александровіча, Іл. Барашкі, 
А. Вольнага, М. Чарота.

1993



У манаграфіі ўпершыню
сістэмна на

матэрыяле беларускай 
прозы першай трэці

ХХ ст. асэнсоўваецца 
праблема лірызацыі,

уплыў гэтай мастацкай з’явы 
на станаўленне і

развіццё лірычнай 
тэндэнцыі ў беларускай

прозе. 

2001



У манаграфіі праводзіцца
параўнальна-тыпалагічнае
даследаванне малых
эпічных жанраў у
творчасці М. Гарэцкага і Я.
Брыля ў аспекце такіх
літаратуразнаўчых
праблем, як лірызм,
лаканізм, асоба аўтара ў
лірычнай прозе і
мастацкай публіцыстыцы.

2004



Разглядаецца творчасць 
беларускіх

пісьменнікаў, 
пераасэнсоўваюцца асобныя
творы першай паловы ХХ ст. 

Прапануюцца
рэцэнзіі на створанае 

сучаснымі аўтарамі,
даецца аналіз мастацкай 

публіцыстыкі,
асвятляюцца пытанні 

літаратурна-мастацкай
крытыкі, журналістыкі.

2011



Прасочваецца эвалюцыя беларускай 
літаратуры на важных этапах развіцця 
грамадства, раскрываецца ўплыў 
грамадска-палітычных падзей на 
абнаўленне літаратурназнаўчай і 
крытычнай думкі, асэнсоўваецца вяртанне 
ў літаратурны працэс імёнаў і твораў 
рэпрэсаваных у 1930-я гг. беларускіх 
пісьменнікаў, вызначаюцца асноўныя 
напрамкі развіццая беларускай літаратуры 
пачатку ХХІ ст. Вялікая ўвага надаецца 
актуальным пытанням літаратурна-
мастацкай крытыкі, аналізуюцца 
мастацкая публіцыстыка, нарысістыка, 
закранаюцца пытанні тэорыі і практыкі 
журналістыкі.

2016
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