Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию новые издания, поступившие в фонд городской
центральной библиотеки.

Флікоп-Світа, Галина.
Флікоп-Світа, Г. А. Беларускі іканапіс XVI — першай
паловы XX ст. [Выяўленчы матэрыял] : альбом / Г. А.
Флікоп-Світа ; [навуковы рэдактар Б. А. Лазука ; фота
М. П. Мельнікава] ; Нацыянальная акадэмія навук
Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры,
мовы і літаратуры, Музей старажытнабеларускай
культуры. - Мінск : Беларуская навука, 2019. - 365 с.
У альбоме прадстаўлены помнікі іканапісу Беларусі XVI –
пачатку ХХ ст. са збору Музея старажытнабеларускай
культуры Цэнтра даследванняў беларускай культуры,
мовы і літаратуры НАН Беларусі.

Долготович, Борис.
Долготович, Б. Д. Летчики-белорусы — асы Первой
мировой и Великой Отечественной войн : [для
среднего и старшего школьного возраста] / Б. Д.
Долготович. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя,
2019. - 47 с.. - (История для школьников).
Книга знакомит с наиболее выдающимися лётчиками
Первой мировой и Великой Отечественной войн, а
также межвоенного периода – белорусами и
уроженцами Беларуси, которые прославили свою
Родину в воздушных сражениях. Среди них лётчик-ас
Первой мировой войны Евграф Крутень, первый среди
белорусов дважды Герой Советского Союза Сергей Грицевец и мнгоие
другие асы – наши земляки.

Марціновіч, Алесь.
Марціновіч, А. Гісторыя праз лёсы / Алесь Марціновіч. Мінск : Беларуская навука, 2019 Т. 6. - 2019. – 334 с.
Шосты том выдання “Гісторыя праз лёсы” складаецца з
чарговых трох кніг. У першай “Кожны лёс – адметнае
штось” расказваецца пра мастакоў, якія паспяхова
працавалі на сумежжы дзвюх культур – рускай і
беларускай. Кніга другая “Як беларусы Маскву
упрыгожвалі” знаёміць з беларусамі, якія аздаблялі храмы
сталіцы Масковіі. Героі трэцяй кнігі “Птушаняты гнязда
Пятрова” – выхадцы з ВКЛ, паплечнікі Пятра I. Кнігі
прывабліваюць багаццем фактычнага матэрыялу,
прысутнасцю нечаканых і неверагодных эпізодаў.

Марціновіч, Алесь.
Марціновіч, А. Гісторыя праз лёсы : [для сярэдняга
школьнага ўзросту] / Алесь Марціновіч ; [рэдактар Т.
В. Лапцёнак] : Т. 7 : . - Мінск : Беларуская навука, 2019
Т. 7. – 332 с.
Сёмы том выдання “Гісторыя праз лёсы” складаецца з
чарговых трох кніг. У першай “Незнаёмыя знаёмцы”
расказваецца пра вядомых людзей, у якіх беларускія
карані. Кніга другая “Піянер – значыць першы”
знаёміць з першапраходцамі, якія сваім паходжанням
таксама звязаны з беларускай зямлёй. Героі трэцяй
кнігі “Прыгоды з любой нагоды” – Міхаіл Чарняеў,
Мікалай Судзілоўскі, Браніслаў Пілсудскі і іншыя.

Хвагіна, Таццяна.
Хвагіна, Т. А. Пінск. Палеская легенда = Пинск.
Полесская легенда = Pinsk. The Polesian legend / Т. А.
Хвагіна. - Мінск : Вышэйшая школа, 2019. – 189 с.
У кнізе выкарыстаны матэрылы з фондаў Музея
Беларускага Палесся і архіўныя матэрыялы газеты
“Пінскі веснік”.
Кніга выдадзена на трох мовах –
беларускай, рускай і англійскай.

Янішчыц, Яўгенія
Яўгенія Янішчыц : творы, жыццяпіс, каментарыі /
[укладальнікі: С. У. Калядка, Т. П. Аўсяннікава] ;
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі; Центр
даследаванняў беларускай культуры, мовы і
літаратуры; Інстытут літаратуразнаўства ім. Я.
Купалы. - Мінск : Беларуская навука, 2019 Т. 3 /
[рэдактар тома Л. Г. Кісялёва]. - 2019. – 815 с.
Змест 3-га тома складаюць вершы і песні Я.Янішчыц,
напісаныя ў перыяд з 1963 па 1988 г., якія не
уключаліся ў прыжыццёвыя паэтычныя зборнікі
паэтэсы; уступны артыкул; навуковыя каментарыі да
вершаў; дадаткі з успамінамі 46 пісьменнікаў,
журналістаў, знаёмых, маці пра Янішчыц, 7 з якіх публікуюцца ўпершыню,
і зместы неапублікаваных зборнікаў паэтэсы.

Дудзюк, Зінаіда.
Дудзюк, З. І. Закон захавання кахання : аповесці / Зінаіда
Дудзюк. - Мінск : Чатыры чвэрці, 2019. - 233, [1] с.
Ада (аповесць «Закон захавання кахання») паслухалася
парады маці і звязала лёс з хлопцам, які аказаўся чужы ёй
па духу. Яна вучыцца казаць «не» блізкім, разумеючы,
што мае права на памылку і на выпраўленне яе.
Дзяўчынка-падлетак Вера (аповесць «Ніка») толькі
ўступае ў дарослае жыццё, спрабуе спасцігнуць саму сябе,
не дазваляе сябрам уплываць на свае паводзіны, стараецца
дзейнічаць суладна з уласным сумленнем.

Памяці Вечны агонь : да 75-годдзя вызвалення
Беларусі / [укладанне В. Шніпа ; мастакі: І.
Ахрэмчык і інш.]. - Мінск : Мастацкая
літаратура, 2019. - 134, [1] с.
У кнігу «Памяці Вечны агонь», прысвечаную 75годдзю вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў, увайшлі творы пра
Вялікую Айчынную вайну і Перамогу, а таксама
пра мірнае жыццё і памяць пра народны подзвіг у
часы вайны, напісаныя паэтамі-франтавікамі і
паэтамі, якія перажылі вайну будучы дзецьмі.

Жук, Алесь.
Жук, А. Свята дажджу : аповесці, апавяданні / Алесь
Жук. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. - 525, [2] с.
У кнігу Алеся Жука “Свята дажджу”, якая папоўніла
серыю “Беларуская проза ХХІ стагоддзя”, увайшла кніга
аповесцяў “Праклятая любоў”, што складаецца з
аповесцяў “Халодная птушка”, “Чыгун”, “Паляванне на
Апошняга Жураўля”, “Праклятая любоў” і “…І забывай
мяне”.

Кулаков, Сергей
Кулаков, С. Ф. Когда не поздно простить: роман /
Сергей Кулаков. - Минск : Четыре четверти, 2019.
- 247, [1] с.
Благополучная жизнь главной героини вдруг
начинает
стремительно
рушиться.
Череда
бесконечных конфликтов, разлад с близкими
людьми приводит ее в отчаяние.
Роман «Когда не поздно простить» читается с
неослабевающим интересом. Здесь и оригинальный
авторский стиль, и яркая сюжетная линия, и
характеры
обычных
людей
–
наших
современников…

Хилькевич, Владимир.
Хилькевич, В. П. Задержаться у ворот рая : роман о
любви в новеллах / Владимир Хилькевич. - Минск :
Четыре четверти, 2018. - 241, [1] с.
Роман повествует о непростых людских судьбах. К
главной героине Василинке, матери большой семьи
«рыжиков», пережитое приходит видениями: поднятые
кулаки над старшей дочерью, которой село не может
простить связи с женатым мужчиной; мотыга в руке
сына, защищавшего семью; «художества» других
сыновей не радуют сердце женщины. Беспокойно ей за
младшую дочь, эта «вещь в себе» даже на собственной
свадьбе показывает свой норов. Все они дети войны, и каждый по-своему
пострадал от неё.

Быкава, Святлана.
Быкава, С. А. Пад небам Рагнеды : вершы /
Святлана Быкава ; [мастак К. І. Фурс]. - Мінск :
Беларусь, 2019. - 118, [1] с.
“Пад небам Рагнеды” – адзінаццатае па ліку
паэтычнае выданне паэтэсы, перакладчыцы, члена
Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза пісьменнікаў
Саюзнай дзяржавы Святланы Быкавай. У зборнік
увайшлі вершы, напісаныя ў розныя гады
творчасці.
Тэматычная
палітра
твораў,
прадстаўленых у зборніку, разнастайная – ад
грамадзянскай і пейзажнай лірыкі да філасофскапсіхалагічных вершаў і гумару.

Гальпяровіч, Навум
Гальпяровіч, Н. Я. Подых пяшчоты : проза / Навум
Гальпяровіч. - Мінск : Звязда, 2019. - 235, [2] с.
У зборнік вядомага пісьменніка Навума Гальпяровіча
ўвайшлі аповесць “Подых пяшчоты”, навелы, эсэ і
сентыментальная хроніка. Шчырасць і спавядальнасць –
вось што прыцягвае чытачоў. Часам нават цяжка знайсці
мяжу паміж героем твораў і самім аўтарам, хаця пісьменнік
пастаянна заклікае не атаясамліваць сваіх персанажаў з
рэальнымі людзьмі. Але ў сентыментальнай хроніцы
дзейнічаюць не прыдуманыя, а рэальныя асобы.

Ай Цін
Ай Цін Гімн святлу : выбранае / Ай Цін ; [пасляслоўе
А. Карлюкевіча ; пераклад з кітайскай М. Мятліцкага ;
мастак К. Камал]. - Мінск : Мастацкая літаратура,
2019. - 214, [1] с.
Ай Цін – адзін з яркіх паэтаў Кітая. Гэтае выданне –
яго другая кніга, якая выйшла ў перакладзе на
беларускую мову. Ай Цін унёс значны ўклад у развіццё
свабоднага верша, вытрымаў сур‘ёзны ўплыў Э.
Верхарна, У. Уітмена, У. Маякоўскага. У 1985 годзе
ўзнагароджаны Літаратурнай прэміяй Прэзідэнта
Францыі Франсуа Мітэрана.

Спатканне за горадам : [аповесць, прыпавесць, апавяданні, п'есы
/ укладанне А. Спрынчан]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2019.
- 398, [1] с.
У кнізе змешчаны аповесць “Пакахай мяне, салдацік” і
прыпавесць “Сцяна” Васіля Быкава, п’есы “Вечар” і “Чорная
Панна Нясвіжа” Аляксея Дударава. Не пакінуць абыякавымі
цудоўныя
апавяданні
“Салодкія
яблыкі”,
“Урок
арыфметыкі”, “Маці”, “Сонечны зайчык” Вячаслава
Адамчыка, “Страта”, “Сваякі” Васіля Быкава, “Памылка”,
“Спатканне за горадам”, “У гарах дажджы” Івана Мележа і
інш. Усе творы карыстаюцца нязменнай папулярнасцю
чытачоў бібліятэк.

Чаргінец, Мікалай.
Чаргінец, М. І. Вам — заданне : Кніга першая /
Мікалай Чаргінец ; пераклад з рускай [Алеся
Марціновіча]. - Мінск : Мастацкая літаратура,
2019. - 427, [2] с.
У сваім рамане Мікалай Чаргінец распавядае пра
суровы і гераічны час Вялікай Айчыннай вайны.
Галоўнымі героямі з’яўляюцца супрацоўнікі
міліцыі, якія самаахвярна абараняюць Радзіму.
Аўтар паказвае ўзаемаадносіны людзей, каханне,
сяброўства, адказнасць чалавека перад сваім
сумленнем у цяжкіх ваенных умовах.

Поликанина, Валентіна
Поликанина, В. П. Признание в любви : переводы с
белорусского / Валентина Поликанина ; [предисловие М.
Позднякова]. - Минск : Четыре четверти, 2018. - 187 с.
Новая книга Валентины Поликаниной «Признание в
любви» включает переводы более двухсот произведений
известных белорусских поэтов - классиков и
современников. Уже давно ставшие хрестоматийными,
стихотворения
на
русском
языке,
получив
дополнительную огранку, зазвучали с новыми
оттенками.
Благодаря
поэтическому
таланту
переводчика русскоязычные читатели во многих странах могут
познакомиться с творчеством писателей Беларуси.

Першацвет : проза і паэзія маладых / [рэдакцыйны
савет: А. М. Карлюкевіч, А. М. Бадак, С. Д. Воцінава
[і інш.]]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2019
[Вып. 3]. - 182 с.
У зборнік «Першацвет» увайшлі творы дзесяці
празаікаў і дзесяці паэтаў, якія сталі пераможцамі
Міжнароднага конкурсу на лепшы твор сярод
маладых літаратараў.

Далягляды, 2019 : замежная літаратура / укладанне А.
Карлюкевіча, В. Шніпа]. - Мінск : Мастацкая літаратура,
2019. - 302, [1] с.
Альманах "Далягляды" – адноўленае выданне, якое шмат
гадоў выходзіла ў выдавецтве "М
астацкая літаратура"
яшчэ ў ХХ стагоддзі. У альманаху «Далягляды, 2019»
прадстаўлена літаратура ЗША, Кітая, Расіі, Францыі,
Германіі, Італіі, Польшчы, Ізраіля, Сербіі, Эквадора,
Украіны,
Літвы,
Азербайджана,
Туркменістана,
Узбекістана, Бангладэш і Венесуэлы.

Каско, Алесь.
Каско, А. Кругабег : выбраная паэзія / Алесь Каско. Брэст : Брэсцкая друкарня, 2018. - 209, [7] с.
У зборнік увайшлі выбраныя творы з прыжыццёвых
кніг паэта з Берасцейшчыны Алеся Каско, а таксама
новыя вершы апошніх гадоў, у якіх аўтар разважае аб
пражытым і перажытым.

Янкоўскі, Фёдар
Янкоўскі, Ф. М. Гісторыя беларускай мовы: гістарычная
граматыка : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў
вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях / Ф.
М. Янкоўскі ; [навуковы рэдактар Д. В. Дзятко]. - Мінск :
Вышэйшая школа, 2019. - 263 с.
Разглядаюцца гістарычныя ўмовы ўзнікнення і развіцця
беларускай мовы, характарызуюцца помнікі старажытнай
беларускай
пісьменнасці,
аналізуюцца
асноўныя
фанетычныя змены, якія адбыліся ў розныя перыяды
развіцця мовы, асвятляецца гісторыя імён і дзеясловаў. У
дадатках прыводзяцца прыкладны аналіз старажытнага тэксту, каментарыі
да пэўных слоў, форм, словазлучэнняў і іншыя пытанні і заданні, што
дапамагаюць студэнтам засвоіць значэнне і марфалагічную будову слоў са
старажытных пісьмовых помнікаў.

Яцкевіч, Н.
Яцкевіч, Н. А. Масюкоўшчына. Трагедыя
савецкіх ваеннапалонных = Масюковщина.
Трагедия
совецких
военнопленных
=
Masukovshchina. Tragedy of Soviet prisoners of
war / Н. А. Яцкевіч, М. Г. Ніцкін. – Мінск :
Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі,
2019. – 128 с.: іл. – (Беларусь. Трагедыя і праўда
памяці).
Кніга выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя
імя Петруся Броўкі» з серыі «Беларусь. Трагедыя і праўда памяці»
прысвечана адной з самых трагічных старонак гісторыі Вялікай Айчыннай
вайны ў Беларусі — масавай гібелі савецкіх ваеннаслужачых у
Масюкоўшчынскім лагеры ваеннапалонных (шталаг № 352). У 1941—1944
гадах тут былі расстраляны, закатаваны нацыстамі, загінулі ад голаду,
холаду і эпідэмій звыш 80 тысяч чалавек. У кнізе таксама расказваецца і аб
іншых буйных лагерах ваеннапалонных, у кожным з якіх загінулі дзясяткі
тысяч чалавек.

Спорт вышэйшых дасягненняў = Sport of higher
achievements : II Еўрапейскія гульні ― свята міру,
спорту, дружбы народаў Еўропы / [складальнік Э. І.
Гарошка ; пераклад на беларускую мову: Я. Д.
Сенькоў ; пераклад на англійскую мову: Г. В. Цітова].
- Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019. - 91, [4] с.
Выданне распавядае пра гісторыю алімпійскага руху
ў цэлым і Еўрапейскія гульні прыватнасці, пра ўдзел
беларускіх спартсменаў у першым еўрапейскім
спартыўным
мерапрыемстве
і
беларускія
спартыўныя аб’екты сусветнага ўзроўню, на якіх будуць праходзіць
спаборніцтвы II Еўрапейскіх гульняў у Мінску ў чэрвені 2019 года. Кніга
працягвае серыю выданняў, прысвечаных еўрапейскаму спартыўнаму
форуму, і будзе карыснай турыстам і гасцям Беларусі, усім, хто з
нецярпеннем чакае еўрапейскага спартыўнага свята ў Мінску.

Гарады і вёскі Беларусі. Т 10. Віцебская
вобласць. Кн. 2: энцыклапедыя / [рэдкалегія У. У.
Андрыевіч і інш.; пад навуковай рэдакцыяй А. І.
Лакоткі] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі
; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры,
мовы і літаратуры. - Мінск: Беларуская
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. - 728 с:
іл.
Шматтомнае энцыклапедычнае выданне, у якім на
падставе найноўшых архіўных і іншых крыніц
адлюстраваны гісторыя і сучасны эканамічны і
культурны
стан
усіх
адміністрацыйнатэрытарыяльных адзінак Беларусі — 6 абласцей,
118 раёнаў, а таксама ўсіх населеных пунктаў кожнага раёна, у тым ліку тых,
якія цяпер перасталі існаваць. Другая кніга 10-га тома выдання прысвечана
населеным пунктам Віцебскага, Гарадоцкага, Глыбоцкага, Докшыцкага,
Дубровенскага і Лепельскага раёнаў Віцебскай вобласці.

Беларусь партизанская = Guerrilla Belarus:
иллюстрированная
энциклопедия
партизанского
движения в Беларуси в годы Великой Отечественной
войны / [под общей редакцией А. М. Литвина; перевод
на английский: А. В. Титова, Н. Ю. Жданова]. - Минск:
Беларуская Энцыклапедыя, 2019. - 348, [3] с. (Беларусь помнит: во имя жизни и мира)
Издательство «Белорусская Энциклопедия имени
Петруся Бровки» к 75-летию освобождения Беларуси
от нацистских захватчиков и 75-летию Великой
Победы
представляет
иллюстрированную
энциклопедию,
посвященную
партизанскому
движению — уникальной странице в истории Беларуси, каждого региона
страны. Книга наглядно показывает героику партизанской борьбы, а также
партизанские будни, жизнь и быт партизан. Авторские тексты,
иллюстрации, архивные документы, музейные экспонаты и экспозиции,
памятники и мемориалы раскрывают историю развития партизанского
движения в Беларуси и одновременно показывают, как жили простые люди
в этот сложный период, как действовали партизанские лагеря, госпитали,
школы, мастерские, как жили и сражались целые партизанские зоны.

Гражданский процессуальный кодекс Республики
Беларусь: с изменениями и дополнениями по
состоянию на 24 апреля 2019 года / [ответственный
за выпуск Н. В. Судиловская]. - Минск:
Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь, 2019. - 286, [1] с.
Гражданский процессуальный кодекс Республики
Беларусь с изменениями и дополнениями по
состоянию на 24 апреля 2019 года.
Издание содержит перечень законов Республики
Беларусь, которыми вносятся изменения и
дополнения в данный Кодекс.

Гражданский процессуальный кодекс Республики
Беларусь снабжен алфавитно-предметным указателем.
Уголовный кодекс Республики Беларусь: научнопрактический комментарий : [с учетом изменений и
дополнений, по состоянию на 19 июля 2019 г. / Т. П.
Афонченко и др. ; под редакцией В. М. Хомича, А. В.
Баркова, В. В. Марчука]. - Минск : Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь, 2019. - 997,
[3] с.
Издание содержит научно-практический комментарий к
Уголовному кодексу Республики Беларусь, в котором
предлагается научное толкование норм Уголовного кодекса Республики
Беларусь от 9 июля 1999 г., основанное на новейших достижениях науки
уголовного права и сложившейся судебной практики, а также системном
анализе норм Уголовного кодекса Республики Беларусь. Содержит
разработки и рекомендации Научно-практического центра проблем
укрепления законности и правопорядка генеральной прокуратуры
Республики Беларусь.
Нормы уголовного закона комментируются с учетом изменений и
дополнений, внесенных в Уголовный кодекс Республики Беларусь, по
состоянию на 19 июля 2019 г.

Жилищный кодекс Республики Беларусь :
вступает в силу с 1 января 2020 г. – Минск:
Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь, 2019. - 286, [1] с.
Жилищный кодекс Республики Беларусь от 28
августа 2012 года с изменениями, внесенными
законом Республики Беларусь от 4 мая 2019 г. №
185-З, вступающими в силу с 1 января 2020 года.
Издание содержит перечень законов Республики
Беларусь, которыми вносятся изменения и
дополнения в данный кодекс.

Уголовный кодекс Республики Беларусь: с изм. И доп.,
внесенными Законом Респ. Беларусь от 9 янв. 2019 г.,
вступающими в силу с 19 июля 2019 г. - Минск:
Национальный центр правовой информации Республики
Беларусь, 2019. - 302, [1] с.
Издание выпущено с изменениями и дополнением,
внесенными Законом Республики Беларусь от 9 января
2019 года «О внесении изменений и дополнений в
некоторые кодексы Республики Беларусь», вступившими
в силу с 19 июля 2019 г.

Пособие
по
подготовке
к
сдаче
квалификационного экзамена для лиц, впервые
поступающих на государственную службу / [И.
П. Сидорчук и др.; под общей редакцией А. В.
Ивановского]. - Минск: Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь, 2019. 422, [1]
Издание адресовано лицам, впервые поступающим
на государственную службу, а также членам и
председателям экзаменационных комиссий по
проведению
квалификационного
экзамена.
Пособие
может
быть
использовано
в
образовательном процессе при преподавании соответствующих дисциплин
слушателям и студентам учреждений высшего образования. Используемые
и рекомендуемые для ознакомления нормативные правовые акты
Республики Беларусь приведены по состоянию на 2 ноября 2018 г.

Инструкция по делопроизводству в государственных
органах,
иных
организациях
:
[утверждено
Министерством
юстиции
Республики
Беларусь
19.01.09]. - Минск : Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь, 2019. - 126, [1] с.
Издание содержит Инструкцию по делопроизводству в
государственных
органах,
иных
организациях,
утвержденную постановлением Министерства юстиции
Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 4, по
состоянию на 17 июля 2019 года.

Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні /
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі ; Цэнтр
даследаванняў беларускай культуры, мовы і
літаратуры [і інш.] ; рэдакцыйная калегія: Т. В.
Володзіна [і інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 2019.
- 390, [1] с.
Зборнік змяшчае раздзелы: «Даследаванні»,
«Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас»,
«3 Калекцыі фальклорных запісаў», «Матэрыялы і
вынікі палявых даследаванняў», «Фальклор
беларусаў замежжа», «Рэцэнзіі», «Персаналіі».
Тэарэтычны блок адведзены дасле- даванням
фальклорных
аспектаў
творчасці
Яна
Баршчэўскага, ён дэманструе пашырэнне прадметнага і метадалагічнага
поля сучаснай беларускай фалькларыстыкі. У рубрыцы «Бела- рускі
фальклорна-этналінгвістычны атлас» у картаграфічнай праекцыі
прадстаўлены абрад выправоджання русалак. Публікуюцца матэрыялы, якія
захоўваюцца ў архіве аддзела фаль- кларыстыкі і культуры славянскіх
народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры
НАН Беларусі, сучасныя палявыя запісы. Асобны раздзел прысвечаны
ўшана- эанню памяці паважаных Уладзіміра Раговіча, Алеся Зайкі, Анатоля
Емяльянава.
Зборнік разлічаны на фалькларыстаў, этнолагаў, мовазнаўцаў, краязнаўцаў,
а таксама ўсіх, хто цікавіцца народнай спадчынай.

