
НАВІНКІ КНІГАВЫДАННЯ  
 

БУКЕЦІК НА ШЧАСЦЕ 
 
У канцы 2019 года з выхадам новай кнігі можна 
павіншаваць гродзенскую дзіцячую пісьменніцу Ганну 
Скаржынскую-Савіцкую, яе маленькіх чытачоў і іх 
бацькоў. 14-я кніга нашай калегі, новы зборнік вершаў, 
загадак і апавяданняў атрымаў пяшчотную назву: 
“Маме я нясу букецік”. 

 
Змест кнігі складаецца з трох раздзелаў: “Будзь заўсѐды 
ласкавай, прыгожай”; “Адгадай і ўсміхніся”; “Маме от 
солнышка”, якія ўключаюць творы на беларускай і рускай 
мовах. Як сказана ў анатацыі, “у новую кнігу “Маме я нясу 
букецік” Г.Скаржынскай-Савіцкай увайшлі вершы на 
розныя тэмы, пазнавальныя і павучальныя апавяданні, 
цікавыя казкі і загадкі, якія адлюстроўваюць асаблівасці 
школьнага жыцця”.  
 

Цэнтральным вобразам новай кнігі пісьменніцы можна назваць любы для кожнага чалавека – 
вобраз маці. Жаночы пачатак апеты аўтарам і ў вобразе Радзімы (Беларусі), прыроды, сям'і... І 
ўсе гэтыя вобразы сімвалізуюць галоўную каштоўнасць чалавецтва – жыццѐ. Таму кніга для 
юных чытачоў у лѐгкай гзабаўляльнай манеры распавядае пра тое, что важна для людзей усіх 
узростаў. Яна вучыць шанаваць сямейныя каштоўнасці, дапамагае дзіцяці арыентавацца ў 
разнастайным навакольным свеце і рабіць выбар на карысць дабрыні. У вершах, загадках, 
апавяданнях і казках кнігі жыве, гуляе з намі, заліваецца звонкім смехам сонечнае, бясхмарнае 
дзяцінства. Калі ахарактарызаваць вонкавы выгляд новай дзіцячай кнігі адным эпітэтам, можна 
сказаць, што яна яркая. Амаль кожная старонка аздобленая каляровымі ілюстрацыямі. Іх 
выканала сама аўтар кнігі  і школьніца Караліна Савіцкая.   
 
У сваіх простых, па-дзіцячы наіўных радках светлых вершаў, дасціпных загадак і пацешных 
школьных гісторый аўтар заклікае нас на імгненне спыніцца ў імклівым рытме жыцця і 
прыслухацца да свайго ўласнага сэрца. І хоць новая кніга Г.Скаржынскай - Савіцкай “Маме я 
нясу букецік” адрасавана дзецям малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту, гэта падарунак усім 
нам да свята, у якім заўсѐды прысутнічаюць любоў і дабрыня.  Гэты далікатны букецік – 
падарунак нам ад нашай будучыні, падарунак да свята жыцця. Толькі калі мы здольныя адчуць 
яго асалоду – мы шчаслівыя. 
 
У кнізе Ганны Скаржынскай-Савіцкай “Маме я нясу букецік” 56 старонак, пераплѐт мяккі. 
Паліграфічнае выкананне выдавецтва “ЮрСаПрынт” (Гродна). Рэдактар Людміла Кебіч. Наклад 
выдання неабмежаваны. Хутка кнігу можна будзе знайсці ў продажы і фондах бібліятэк. 
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