Новые поступления
в Свислочскую
районную библиотеку

Ягоўдзік У. Быў знак на небе,
Або прырода Беларусі ў з’явах і
падзеях. / Прадм. В. Карамазава,
фотаздымкі І. Бышнёва, М.
Гулінскага, В. Дубіловіча, В.
Сугойдзя, С. Чарапіцы, гравюры
А. Тарасевіча. — Мн: Выдавец М
Ягоўдзік, 2015. — 144 с., [8] л. кал.
іл.

У гэтай кнізе сабраны
цікавыя
звесткі
пра
беларускую прыроду за тысячу
гадоў, занатаваныя ў летапісах і
на
старонках
друкаваных
выданняў.

Бышев И.И. Животный мир
Беларуси от «А» до «Я» / И.И.
Бышнев. — Минск : Беларусь,
2015. — 223 с. : ил.

Мир
дикой
природы
Беларуси
ярок
и
многообразен.
Содержание
этой книги — убедительное
подтверждение
тому.
Путешествуя по страницам,
читатель ещё раз сможет
убедиться в уникальности
окружающего нас мира, а
может быть, и почувствовать
ответственность
за
его
сохранность.

Цітоў,
А.К.
Гербоўнік
беларускіх гарадоў (XVІ пачатак XX ст.) / А. К. Цітоў.
— Мінск : Беларусь, 2015. 175 с.: іл.

Кніга
з'яўляецца
грунтоўным абаснаваннем
беларускай нацыянальнай
геральдычнай традыцыі і
амаль
поўным
зборам
гарадскіх гербаў, якія мелі
нашы гарады на працягу
вельмі
шырокага
храналагічнага дыяпазону
—
ад
некалькіх
дзесяцігоддзяў да некалькіх
стагоддзяў.

Величко, А. М. Фалеристика
Беларуси / А. М.Величко. – Минск:
Беларусь, 2015. – 239 с.: ил.

Представлены государственные и
межгосударственные
награды,
ордена, медали и наградные знаки
республиканских организаций и
учреждений, силовых структур,
общественных организаций и
объединений, казаков Беларуси, а
также внебогослужебные награды
Белорусской
православной
церкви.

Гордость земли белорусской /
сост. С.В. Пешин. — Минск :
Беларусь, 2015. — 62 с. : ил.

Представлены
биографии
соотечественников,
оставивших яркий след в
истории человечества. Среди
известных имён – наши
земляки,
уроженцы
Гродненской
области:
Е.Карский,
Э.Ожешко,
И.Домейко, О.Корбут.

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У
4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку
ХХ ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура /
А. І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А. І.
Лакотка. – Мінск : Беларуская навука,
2015. – 567 с.: іл.

Разглядаюцца асаблівасці эвалюцыі
культуры беларускага сяла. Кніга
прысвечана матэрыяльнай культуры,
складаецца з адзінаццаці раздзелаў, у
якіх асвятляюцца адметныя рысы
сельскай архітэктуры і інтэр’ера
сялянскага
жылля,
традыцыі
земляробства,
жывёлагадоўлі,
агародніцтва, народнай кулінарыі,
традыцыйныя рамёствы і промыслы,
сялянскі
касцюм,
транспартныя
сродкі.

Собрание русских военных
рассказов
Гр.Смирнова.—
М.:Сибирская Благозвонница.
—2014. —200, [4]с.

Перед вами короткие
яркие рассказы о русской
воинской доблести и чести,
свидетельства очевидцев всех
крупнейших сухопутных и
морских сражений 18-начала 19
веков: турецкой компании,
войны с Наполеоном, боев на
Кавказе и многих других.
Живая
батальная
история
России в лицах, подвиги
простых солдат и офицеров.

Валодзіна, Т. В. «Ядраное жыта
гаспадара кліча...»: каляндарны
год у абрадах і звычаях / Т. В.
Валодзіна, Т. I. Кухаронак - Мінск :
Беларуская навука, 2015. - 356 с: іл.
- (Традыцыйны лад жыцця).

У
кнізе
папулярна
распавядаецца
пра
ўсе
традыцыйныя
каляндарныя
святы,
звычаі
і
абрады
Беларусі з іх рэгіянальнымі
асаблівасцямі,
дадзена
комплекснае ўяўленне пра
каляндарную
абраднасць
беларусаў як найважнейшую
сферу
і
падсістэму
жыццядзейнасці
нашага
народа.

За речкой: сборник прозы и
поэзии о войне в Афганистане
/ сост. Ольга Алексеева. —
Минск : Звязда, 2015. — 240 с.

В сборник вошли стихи и
проза писателей, кто не
понаслышке знает о событиях
войны в Афганистане. Это
О.Ермаков,
В.Дулепов,
И.Фролов,
М.Михайлов,
А.Рамазанов, Г.Соколовский,
С.Белогуров,
Н.Чергинец,
А.Брит. Правда этой ужасной и
ненужной войны показана в
этом сборнике как она есть.

Лазука, Б. А. Слуцкія паясы і
еўрапейскі
тэкстіыль
XVIII
стагоддзя. Малы лексікон / Б. А.
Лазука. — Мінск: Беларусь, 2015.
— 170 с.

У кнізе расказваецца аб
гісторыі
Слуцкай
мануфактуры, разглядаюцца
мастацкія
асаблівасці
і
асноўныя
віды
слуцкіх
паясоў,
іх
месца
ў
кунтушовым
строі
—
старадаўнім
касцюме
беларускай
шляхты
і
заможнага мяшчанства.

Сахута,
Я.
М.
Народнае
мастацтва / Я. М. Сахута. –
Мінск : Беларуская навука,
2015. — 180 с. : іл. –
(Традыцыйны лад жыцця)

Выданне ў даступнай, папулярнай
форме
асвятляе
адзін
з
важнейшых відаў традыцыйнай
культуры Беларусі – народнае
дэкаратыўна-прыкладное
мастацтва, мастацкія рамёствы і
промыслы.
Разглядаюцца
набыткі і традыцыі мастацкай
апрацоўкі
дрэва,
ганчарства,
тэкстылю, пляцення з прыродных
матэрыялаў
і
іншых
відаў
народных мастацкіх рамёстваў.

Сахута, Я. М. Беларускае народнае
кавальства / Я. М. Сахута. — Мінск
: Беларусь, 2015. — 174 с. : іл.

Выданне прысвечана аднаму з
найстаражытных,
калісьці
пашыраных,
затым
амаль
забытых, а сёння адроджаных
рамёстваў Беларусі — кавальству.
Коратка асвятляецца яго гісторыя
на тэрыторыі Беларусі ад вытокаў
да нашага часу, разглядаюцца
традыцыйныя тэхнікі і тэхналогіі
рамяства,
характарызуюцца
найбольш тыповыя і пашыраныя
ўзоры кавальства.

Сергачев, С. А. Народное зодчество
Беларуси. История и современность /
С. А. Сергачёв. - Минск : Беларуская
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2015. 560 с.: ил.

Представлен удивительный мир
белорусского народного зодчества.
Издание знакомит с основными
направлениями
и
закономерностями
возведения
усадебных жилых домов, церквей,
костелов и других строений на
земле Беларуси, рассказывает о
величественных замках, ратушах,
городских оборонительных стенах,
башнях
и
сооружениях,
сохранившихся ныне в единичных
образцах или уже исчезнувших.

Алексей
Кузьмич.
Творец
возвышенных Мадонн : эссэ,
воспоминания,
публикации,
откровения
/
сост.
Алексей
Алексеевич Кузьмич. – Минск :
Мастацкая літаратура, 2015. – 238 с.

Эта книга – первая проба
осмыслить, глубже познать и
открыть творца возвышенных
Мадонн.
Эта
книга
–
возможность
пересечься
с
нелегкой судьбой и прикоснуться
к
огромному
наследию
замечательной,
яркой
и
неординарной
личности,
художника Алексея Васильевича
Кузьмича.

Фердынанд Рушчыц = Фердинанд
Рущиц = Ferdynand Ruschyts /
аўтар
тэксту
і
складальнік
У.І.Пракапцоў. — Мінск : Беларусь,
2015. — 80 с. : іл. — (Славутыя
мастакі з Беларусі). — Тэкст на
беларус., рус., англ. мовах

Новая кнiга серыi «Славутыя
мастакi з Беларусi» прысвечана
адной з самых яркiх постацяў
нашага
мастацтва
–
Фердынанду Рушчыцу. Гэты
невялiкi
альбом
мусiць
дапамагчы беларусам адкрыць
яшчэ аднаго земляка, якiм
трэба ганарыцца.

Ізраіль Басаў = Израиль Басов =
Israel Basau : фотаальбом / аўтар
тэкста і складальнік К.В. Ізафатава.
— Мінск : Беларусь, 2014. — 75 с. :
каляр. іл. — (Славутыя мастакі з
Беларусі). —Тэкст на беларус., рус.,
англ. мовах

Книга о жизни и творчестве
известного
белорусского
художника второй половины ХХ
века
Израиля
Матвеевича
(Мордуховича)
Басова.
В
противовес
официальным
приоритетам
художник
осуществил возврат к традициям
европейского модернизма, создав
свой
выразительный
и
узнаваемый стиль.

Уладзімір Стэльмашонак = Владимир
Стельмашонок = Uladzimir Stelmashonak /
аўтар тэксту і складальнік І.В. Назімова. –
Мінск : Беларусь, 2015. – 72 с.: іл. –
(Славутыя мастакі з Беларусі). – Тэкст на
беларус., рус., англ. мовах

Творчая спадчына У.І.Стэльмашонка
ўключае сцэнаграфію, станковы
жывапіс, манументальнае мастацтва
і графіку. Чалавек шырокай душы,
добразычлівы і бескарысны, ён
любіў людзей, таму з усіх жанраў
аддаваў
перавагу
партрэту.
Манументальныя працы выкананы
ў тэхніках сграфіта, фларэнтыйскай
мазаікі і вітража. У графіцы
пераважаюць акварэльныя краявіды
і малюнкі.

