ГУК «ЦБС Осиповичского района»
Районная детская библиотека

КОСМИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ

Каждый из нас не раз слышал о том, что космос
– это то, что находится за пределами нашей
планеты, это Вселенная. Возможно, кто-то из
вас, наши читатели, даже мечтал бы
отправиться туда и в этом вам могут помочь
наши книги.
Уважаемые ребята и их родители, предлагаем
вам подборку лучших художественных книг о
космосе из фонда нашей библиотеки. Она будет
интересна детям от 0 до 12+.

Баравiкова Р.А. Дзве аповесцi пра мiжпланетнага
пажарнiка i казка пра жабяня Квыш-Квыш
Гэта адна казачная гісторыя, якая адбылася на
планеце Мамурыя. А жыў там маленькі
высакародны герой, якога звалі мамурыкам,
альбо Міжпланетным Пажарнікам. Ён рухаўся ў
міжпланетнай прасторы на сваім пікі-паку і лавіў
сачком зорачкі-знічкі, каб, крый божа, нідзе не
надарылася пажару. Урэшце рэшт, здзейсніўшы
адно
нечаканае
падарожжа,
мамурык
выратаваў сваю Мамурыю, над якой раптам
навісла страшэнная небяспека. Вядома, у гэтым
напаўфантастычным сюжэце вы сустрэнеце
розных герояў, якія не самыя лепшыя ў сваіх
намерах, як, напрыклад, крот Бутуз. І ўсё ж
аўтар, трэба сказаць, кіруецца залатым правілам
казачнага жанру, паводле якога зло яшчэ ніколі
не перемагала.

Баравікова Р. А. Казкі астранаўта
Прыгодніцкія казкі Раісы Баравіковай
даўно палюбіліся юным чытачам. I вось —
чарговая кніга казак, напісаная ад імя
астранаўта-беларуса. Дзівосны, заманлівы і
таемны свет далёкіх планет адкрыецца
чытачу і, безумоўна ж, захопіць не толькі
неверагоднымі прыгодамі герояў кнігі, але і
цікавымі звесткамі пра асобныя зоркі і
нават цэлыя сузор’і. Пісьменніца ўдала
спалучае поўны нечаканасцей свет чужых
планет з блізкім і родным светам нашай
планеты, дзе, зразумела, самыя прыгожыя
і добрыя пачуцці звернуты да Беларусі

Булычёв К. Девочка с Земли

В книге рассказывается
о
приключениях Алисы Селезневой.
Вместе с ней и ее друзьями вы
вступите в противоборство с
сумасшедшими
роботами
и
космическими
пиратами,
совершите путешествие на машине
времени, побываете на других
планетах, где живут удивительные
существа, отпразднуете вместе с
Алисой самый фантастический
день ее рождения.

Булычёв К. Тайна третьей планеты

На
страницах
этой
великолепно иллюстрированной
книги вы познакомитесь с уже
известными героями - Алисой
Селезневой, капитаном Зеленым,
Громозекой, птицей-говоруном, а
также
узнаете
о
новых
приключениях Алисы в космосе

Дудзюк З. І. Канікулы на астэроідзе

Кніга складаецца з п’ес-казак, у якіх
адбываюцца
фантастычныя
ці
займальныя чароўныя пераўтварэнні і
падзеі. На долю персанажаў выпадаюць
незвычайныя прыгоды, якія вучаць юных
чытачоў быць кемлівымі і добрымі,
паважаць старэйшых і любіць родны
край.
Творы,
тэматычна
і
стылёва
разнастайныя, разлічаныя на розныя
густы, будуць цікавыя не толькі дзецям,
але і бацькам.

Зэкаў А. М. Як Гаўка ў космас збіраўся

“Як Гаўка ў космас збіраўся” —
сёмая кніга Анатоля Зэкава для
дзяцей. Як і ў папярэдніх, аўтар паранейшаму
распавядае
юным
чытачам пра жыццё іх равеснікаў,
весяліць займальнымі гісторыямі з
жыцця жывёл і птушак. Дзяўчынкі і
хлопчыкі змогуць папрактыкавацца на
хуткасць у вымаўленні скорагаворак,
разблытаць складаныя небыліцы,
парашаць
паэтычна-матэматычныя
задачкі і разгадаць рознатэматычныя
загадкі.

Касмічная кніга ў творах беларускіх
пісьменнікаў

Казкі, фантастычныя апавяданні,
артыкулы пра знакамітых людзей, якія
так ці інакш звязаны з космасам,
умясціліся ў чатыры раздзелы, дзе
кожная старонка здзіўляе і захапляе.

Марціновіч А. Альма.
Прыгоды на Зямлі і ў космасе

Хочаце пазнаёміцца з сабачкам?. Тады
хутчэй знаёмцеся з Альмай. Разам з ёй вы
трапіце ў Сузор’е Гончых Псоў, дзе яна стане
ганаровым грамадзянінам краіны сабак
Сваса, даведаецеся, як Альма перамагла
галоўнага касмічнага разбойніка ваўкадава
Мёртвая Хватка. Вас чакае і сустрэча з
сяброўкай Альмы – кошкай Лізай, з якой яны
жывуць у адной кватэры. А ў Лізы — свае
прыгоды.

Носов Н. Н. Незнайка на Луне

В книгу Н. Носова Незнайка на Луне
вошла
заключительная
часть
трилогии о приключениях Незнайки
и его друзей. На Луне царят совсем
другие порядки, чем на Земле.
Незнайка познакомится с бедняками
и богачами, узнает, что такое деньги,
попадёт в тюрьму и обретёт
настоящих друзей...

Постников В. Ю. Карандаш и Самоделкин на Луне
Эта
сказочная
повесть
является
продолжением литературных традиций
его отца, Юрия Дружкова, автора
оригинальных
сказок
о
маленьких
друзьях-волшебниках. Издание не только
увлекает юного читателя разнообразием и
динамикой приключений, но и выполняет
познавательную функцию. В этот раз
друзья отправляются в удивительное и
загадочное путешествие на Луну. Какие
приключения, находки и открытия их ждут
в этом таинственном месте, читатель
узнает со страниц данной книги.

Постников В.Ю. Карандаш и Самоделкин на Марсе

Приключения
Карандаша
и
Самоделкина продолжаются. В этот
раз друзья отправляются на
загадочную планету Марс.

Смирнова Г. А. Инопланетянка

Главную героиню девочку Дашу давно
притягивала необычно яркая звёздочка на
вечернем небе. И вот однажды, когда она
смотрела на неё, случилось чудо. Какая-то
неведомая сила перенесла её на
таинственную звезду. Всё, что происходит
и с земной девочкой, и с инопланетянкой,
не просто занимательно. Даша выступает
как
настоящая
представительница
планеты Земля. Она смелая, честная,
справедливая. Приключения девочки
продолжаются и на своей планете...

Хадасевіч-Лісавая К. С. Канікулы з прыгодамі, альбо
Зваротны візіт Зорнічка да хлопчыка Стасіка
Гэта кніга распавядае пра тое, як госць з
космасу знаёміўся з жыццём на зямлі, пра
цікавыя прыгоды сяброў на канікулах. Сюжэт
спалучае рэальных і казачных персанажаў, з
якімі адбываюцца як рэальныя, так і казачныя
падзеі. Гэта, напрыклад, велапрабег, падчас
якога
дзеці
заблукалі,
але
агульнымі
намаганнямі здолелі самастойна знайсцідарогу
дадому, і сапраўдная дэтэктыўная гісторыя, якая
здарылася пасля. Разам з героямі чытачы
апынуцца і ў космасе — якраз у той момант, калі
яму пагражае сур'ёзная небяспека...

Янссон Т. Муми-тролль и комета

В небе появилась комета. МумиТролль и его друзья отправляются в
путешествие в Обсерваторию, чтобы
точно узнать, что такое комета и чем
грозит ее визит Муми-долу и всей
Земле.

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!

