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Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 2. Культура
гарадоў Х - пачатку ХХ ст. / Нацыянальная акадэмія навук
Беларусі ; [аўтары тома: А.І. Лакотка, В.Г. Дранкевіч [і інш.];
навук. ред. А.І. Лакотка]. - Мінск: Беларуская навука, 2014. 572,3с.
У другім томе выдання «Нарысы гісторыі культуры
Беларусі» разглядаюцца асаблівасці эвалюцыі культуры
беларускага горада. Кніга складаецца з пятнаццаці
раздзелаў, якія прысвечаны архітэктуры гарадоў і мястэчак,
турыстычнай
атрактыўнасці
іх
гісторыка-культурнай
спадчыны, сямейнаму і грамадскаму побыту гараджан,
адукацыі, гарадскім легендам і паданням, а таксама
грамадскім
абяднанням
(пажарным,
санітарным,
дабрачынным, асветніцкім і г. д.). Асобна даследуюцца
тэатральная і музычная культура гарадоў, мастацкая
адукацыя. Цікавы і наватарскі раздзел прысвечаны
адлюстраванню беларускага горада ў творах жывапісу і
графікі.
Выданне
багата
ілюстравана.
Разлічана на гісторыкаў, этнографаў, антраполагаў,
фалькларыстаў, рэлігіязнаўцаў, культуролагаў, а таксама на
шырокае кола чытачоў.

Культура Беларусі. Т. 5. Л — М : энцыклапедыя /
рэдкалегія: В. В. Калістратава (галоўны рэдактар) [і інш.] ;
[фотаздымкі А. П. Дрыбаса, А. Л. Дыбоўскага, В. А.
Шышанава]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя
Петруся Броўкі, 2014. — 664с. : іл.
Выданне ўяўляе сабой сучасны ўніверсальны даведнік па
тэарэтычных аспектах гісторыі культуры, культуралогіі,
эстэтыкі, літаратура- і мовазнаўства, мастацтвазнаўства, па
канкрэтных пытаннях развіцця літаратуры, кнігадрукавання,
перыядычнага
друку,
выяўленчага
і
дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва, архітэктуры, музыкі, тэатра, кіно,
цырка, эстрады, тэле- і радыѐмастацтва, а таксама
антрапалогіі, этналогіі, археалогіі. У выданні разглядаюцца
прафесійная культура і розныя віды народнай творчасці
беларусаў
на
ўсіх
этапах
іх
гісторыі.
Мэта выдання — адлюстраваць усѐ багацце і
разнастайнасць культуры беларусаў, яе нацыянальную
спецыфіку і ўклад у сусветную скарбніцу культуры.

Кніжная спадчына Беларусі = Книжное наследие Беларуси
= Belarusian book heritage : з фондаў Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі / складальнік А. А. Суша ; пераклад на
рускую мову: Г. М. Малей ; пераклад на англійскую мову: С.
Ю. Нагорны ; прадмова Р. С. Матульскага ; фота А. П.
Дрыбаса]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся
Броўкі, 2014. — 411, [4] с. : іл.
Выданне гэтага альбома-каталога прымеркаванае да 500годдзя беларускага кнігадрукавання. Праект «Кніжная
спадчына
Беларусі»
падрыхтаваны
выдавецтвам
«Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» сумесна з
НББ па замове і пры фінансавай падтрымцы Міністэрства
інфармацыі Беларусі. У альбоме сабраныя важнейшыя
ўзоры нацыянальнай кніжнай спадчыны з фондаў бібліятэкі:
рукапісныя і старадрукаваныя кнігі, а таксама выданні,
прысвечаныя беларускай тэматыцы, рэдкія і каштоўныя кнігі,
картаграфічныя і выяўленчыя выданні, кнігі з вядомых
беларускіх збораў. Усяго ў каталогу больш за 400 старонак
тэкстаў і тысячы ілюстрацый. Выданне выканана на
беларускай, рускай і англійскім мовах.

Несцярчук, Л. М. Беларусь у вайне 1812 года. Паміж
Напалеонам і Аляксандрам / Леанід Несцярчук. — Брэст :
Паліграфіка, 2012. — 319 с. : іл.
Ілюстраванае выданне «Беларусь у вайне 1812 года.
Паміж Напалеонам і Аляксандрам» прысвечана падзеям
вайны 1812 года на тэрыторыі Беларусі, у т. л. на тэрыторыі
Пружанскага раѐна, а таксама ўшанаванню гістарычных
падзей 1812 г. сродкамі манументальнага і выяўленчага
мастацтва. Аўтар кнігі Л. М. Несцярчук, кандыдат
гістарычных навук, нарадзіўся ў в. Харкі Пружанскага раѐна.

Высоцкая, Н. Ф. Радзивиллы. Несвиж. Замок
[Изоматериал] : [фотоальбом] / Н. Ф. Высоцкая ; [фото:
А. Дрибаса, А. Загороднего, В. Загороднего]. — Минск :
Беларусь, 2014. — 347, [1] с. : ил.

В книге представлена история возникновения одного
из уникальных памятников архитектуры Беларуси
дворцово-паркового ансамбля в Несвиже, а также
повествуется об одном из могущественнейших
магнатских родов Беларуси - Радзивиллах, которые на
протяжении многих веков были его владельцами.

Ваньковичи / Департамент по архивам и делопроизводству
Министерства
юстиции
Республики
Беларусь,
;
Национальный
исторический
архив
Беларуси
;
Национальный художественный музей Республики Беларусь
; Музей "Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой
половины XIX века" ; ; [составители: Н. А. Голубева [и др.] ;
под научной ред. В. И. Прокопцова]. — Минск : Беларуская
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. — 442, [13] с. : ил.
— (Белорусский родовод).
Научно-популярное издание посвящено Ваньковичам –
старинному дворянскому роду герба «Лис», который ведет
свою родословную с XVI столетия. Представители рода
занимали высокие должности в администрации Великого
Княжества Литовского, Речи Посполитой, выбирались в
органы дворянского самоуправления Российской империи.
Жизнь и творчество выдающихся представителей рода
связаны с политической и культурной жизнью Беларуси,
Литвы, Польши, России, Франции. Яркими представителями
рода являются живописец В. Ванькович, писатель и журналист
М. Ванькович, общественный деятель Э. Ванькович и многие
другие. В книге рассказывается о генеалогическом древе рода
Ваньковичей и их гербе «Лис», об усадьбах рода в Беларуси,
о потомках этой фамилии, проживающих в наши дни в США,
Польше и других государствах.

Лиходедов, В. А. Путешествие во времени / Владимир
Лиходедов, Алесь Карлюкевич. — Минск : Звязда, 2013. — 222
с. : ил. — (В поисках утраченного).

Память о прошлом живет прежде всего в исторических
источниках: древних рукописях, официальных документах,
воспоминаниях предков, личных письмах. В данном издании
собраны фотографии, почтовые открытки XIX – начала XX в. с
видами белорусских городов и местечек. Изображения
дополнены историческими комментариями и короткими
рассказами из жизни местного населения. Альбом разделѐн на
главы по числу населѐнных пунктов, расположенных в
алфавитном порядке.

Астапенка, А. У. Мікола Ермаловіч : той, хто вярнуў нам
гісторыю / Анатоль Астапенка ; [прадмова А. Тараса]. — Мінск
: Харвест, 2015. — 63, [1] с. — (100 выдатных дзеячаў
беларускай культуры).
Гісторык Мікола Ермаловіч (1921—2000) аспрэчыў тэзіс
расійскіх і літоўскіх гісторыкаў пра заваяванне беларускіх
плямѐн у ХІІІ ст. жамойтамі — продкамі сучасных літоўцаў.
Яго галоўная праца "Па слядах аднаго міфа" ўбачыла свет
праз 20 гадоў пасля напісання, а фундаментальны твор
"Старажытная Беларусь" быў адзначаны Дзяржаўнай прэміяй
Беларусі і літаратурнай прэміяй імя Кастуся Каліноўскага.
Кніга пра Міколу Ермаловіча працягнула серыю «100
выдатных дзеячаў беларускай культуры». Аўтары імкнуліся
перадаць усю значнасць асобы славутага гісторыка.

Дзятко, Д. В. Яўхім Карскі : бацька навуковага
беларусазнаўства / Дзмітрый Дзятко. — Мінск : Харвест, 2014.
— 63, [1] с. — (100 выдатных дзеячаў беларускай культуры).
Кніга прысвечана жыццю і навуковай спадчыне акадэміка
Я.Ф. Карскага –філолага-славіста, заснавальніка беларускага
мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнографа, фалькларыста,
палеографа. Яўхім Фѐдаравіч меў званне ардынарнага
акадэміка Пецярбургскай і Чэшскай акадэмій навук, з'яўляўся
членам Інстытута беларускай культуры. Увайшоў у гісторыю
лінгвістыкі як аўтар фундаментальнага даследавання
«Белорусы» (1903 – 1922), а таксама звыш 1000 публікацый па
ўсходнеславянскай філалогіі.

Шахоўская, С. У. Іван Насовіч : збіральнік народнага
слова / Святлана Шахоўская. — Мінск : Харвест, 2015. —
63, [1] с. — (100 выдатных дзеячаў беларускай
культуры).
Цяжка пераацаніць значэнне Івана Іванавіча Насовіча
(1788-1877)
у
гісторыі
беларускай
філалогіі,
фалькларыстыкі і этнаграфіі. Ён займае пачэснае месца
сярод выдатных дзеячаў культуры ХІХ ст. Яго жыццю і
дзейнасці прысвечана гэта кніга.

Міронава, Л. М. Казімір Малевіч : вялікі мастак з
тутэйшых / Леніна Міронава. — Мінск : Харвест, 2015. —
63, [1] с. — (100 выдатных дзеячаў беларускай культуры).
Выданне прысвечана Казіміру Малевічу (1878-1935) —
сусветна вядомаму мастаку і тэарэтыку мастацтва, які
заснаваў новы мастацкі накірунак «супрэматызм», дзе
адбіліся дзіцячыя ўражанні жыцця сярод беларускага
сялянства, стварыў у Віцебску гурт з некалькіх дзесяткаў
мастакоў — папулярызатараў супрэматызму па ўсім
свеце.

