ДУК «Пінская гарадская цэнтралізаваная
бібліятэчная сістэма»
Віртуальная бібліятэчная выстава

«Гісторыя Пінска ў датах»

Пінск – горад старажытны з амаль
тысячагадовай гісторыяй

ПРАДОЎЖЫЦЬ

Пінск
Цудоўны Пінск! Тваё ваколле
вялікіх варта мастакоў.
Нідзе не бачыў я ніколі
такіх разложыстых гаёў.
Прастор з ліловаю смугой
стаіць дасюль перада мной…
Павольна Прыпяць гоніць хвалі
каля тваіх старых муроў.
Чаго яны тут не спазналі
на цягу ўсіх сівых вякоў!

Уладзімір Дубоўка

ПРАДОЎЖЫЦЬ

Віртуальная выстава “Гісторыя Пінска ў датах”
змяшчае асноўныя перыяды развіцця
гістарычнай і культурнай сталіцы Беларускага Палесся
ад старажытнага часу да сучаснасці.

ПРАДОЎЖЫЦЬ

За дзевяць стагоддзяў горад перажыў шмат
выпрабаванняў, страт і нястач, з малога паселішча ён
ператварыўся
ў адзін з самых унікальных гарадоў Беларусі.
Менавіта ў прапанаваных выданнях змешчаны матэрыял,
які падрабязна раскрывае асаблівасці развіцця Пінска
за пэўны гістарычны адрэзак часу.
Усе гэтыя кнігі захоўваюцца ў фондах ДУК “Пінская ГЦБС”.
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У складзе Тураўскага княства XI-XIIIстст.

У Вялікім княстве Літоўскім XIV-XVIстст.
У эпоху Рэчы Паспалітай XVII-XVIIIстст.
Падчас Першай сусветнай вайны
У складзе Польскай Рэспублікі (Другая Рэч Паспалітая)
Пінск у гады Вялікай Айчыннай вайны
Пінск у другой палове XXст.
Пінск сучасны

У складзе Тураўскага княства XI-XIIIстст.

ДАЛЕЙ
ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

У складзе Тураўскага княства XI-XIIIстст.
Лысенко, П. Ф. Древний Пинск : ХІ—ХІІІ вв. / П. Ф. Лысенко.
— Минск : БелАДИ, 1997. — 192 с.
Сектор краеведения ЦБ, абонемент ЦБ, читальный зал
библиотека им. Я. Коласа, библиотека-филиал №№ 1, 5, 7.

ЦБ,

детская

Автор книги
Петр Фёдорович Лысенко, доктор
исторических наук, профессор, неоднократно являлся
руководителем научных археологических исследований в
Пинске по изучению древнего города – городища.
Результаты этих исследований и были положены в основу
монографии, приуроченной к 900-летию основания
Пинска. Так, немало внимания в книге уделено
топографии города, особенностям планировки
и
местоположения в его древней части. Рассматриваются
также вопросы происхождения названия города. В
издании
размещены
фотографии
артефактов,
найденных в результате археологических раскопок на
территории Пинска.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У складзе Тураўскага княства XI-XIIIстст.
Лысенко, П. Ф. Древний Пинск : XI—XIII вв. : 1097—2017
/ П. Ф. Лысенко. — Пинск : Пинская региональная
типография, 2017. — 172, [1] с.
Сектор краеведения ЦБ, абонемент ЦБ, читальный зал ЦБ,
детская библиотека им. Я. Коласа, библиотека-филиал №№ 1,
3, 5, 7.

Данная книга является вторым, переработанным и
дополненным изданием монографии известного
исследователя археологии и истории Пинска ученого
Петра Фёдоровича Лысенко. На её страницах
приведены сведения о древней истории города, о его
первых летописных упоминаниях.
Книга даёт
возможность ознакомиться с бытовым укладом жизни
древних пинчан, а также с историческими событиями,
происходившими на пинщине на протяжении XI-XIIIвв.
Переиздание книги было приурочено к 920-летию
города над Пиной.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У складзе Тураўскага княства XI-XIIIстст.
Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці : да
915-й гадавіны з першага летапіснага ўпамінання /
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут
гісторыі ; А.М.Літвін [і інш.]. — Мінск : Вышэйшая школа,
2012. — 711 с., [4] л. каляр. іл. : іл., табл., партр., факсім.
Сектар краязнаўства ЦБ, абанемент ЦБ, чытальная зала ЦБ, дзіцячая
бібліятэка ім. Я. Коласа, бібліятэка-філіял №№ 1, 3, 5,7.

Упершыню на вялізным дакументальным матэрыяле
даследуецца гістарычнае аблічча горада Пінска ад
старажытнага часу да сучаснасці: планіроўка,
архітэктура, структура кіравання, паўсядзённае жыццё
насельніцтва,
перспектывы
горада.
Прыводзяцца
факты,
тлумачацца
падзеі,
якія
адбываліся
ў
рэчаіснасці, паказаны механізм зараджэння г.Пінска,
яго станаўлення і развіцця, даецца ацэнка гаспадарчаэканамічнага, сацыяльна-палітычнага і культурнага
значэння горада на розных этапах ад старажытнасці
да сучаснасці.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У складзе Тураўскага княства XI-XIIIстст.
Ильин, А. Л. Очерки истории культуры Пинщины (IX —
начало XX вв.) / А. Л. Ильин, Е. А. Игнатюк. — Пинск :
Полесский государственный университет, 2013. — 220
с. : табл.
Сектор краеведения ЦБ, читальный зал ЦБ, детская библиотека им. Я.
Коласа, библиотека-филиал №№ 1, 3, 5, 7.

В монографии пинских краеведов исследуются
культуры народов, живших на Пинщине во временном
отрезке более 10 веков. Изучены многие сферы
культуры
Пинщины:
изобразительное
искусство,
архитектура,
музыка,
театр,
библиотеки,
книгоиздательская деятельность. Особое внимание
уделено истории пинских учреждений образования.
Рассмотрена роль Скирмунтов в культурной жизни
Пинского Полесья. Заново открыты имена таких
выдающихся
деятелей
культуры,
как
Михаил
Загоровский, Антоний Мошинский, Дмитрий Каширин
и др.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У Вялікім княстве Літоўскім XIV-XVIстст.

ДАЛЕЙ
ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

У Вялікім княстве Літоўскім XIV-XVIстст.
Тарасаў, К. І. Памяць пра легенды : Постаці
беларускай мінуўшчыны / К. Тарасаў. — Выданне 2-е,
дапоўненае. — Мінск : Полымя, 1994. — 270 с.
Сектар краязнаўства ЦБ, чытальная зала ЦБ, дзіцячая бібліятэка ім. Я.
Коласа, бібліятэка-філіял №№ 1, 3, 5, 7.

Пісьменнік Канстанцін Тарасаў затрагівае ў кнізе эпохі,
падзеі і асобы зямель Беларусі, абапіраючыся на
гістарычныя дакументы і працы вядомых вучоных і
пісьменнікаў. Адзін з раздзелаў кнігі прысвечаны
Грунвальдскай бітве, удзел у якой прыймалі і далёкія
продкі пінчукоў. А вынікі гэтай вялікай гістарычнай падзеі
аказалі значны ўплыў на палітычнае і эканамічнае
развіццё пінскіх зямель.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У Вялікім княстве Літоўскім XIV-XVIстст.
Геращенко, А. Е. Грюнвальдская битва : [для среднего
и старшего школьного возраста] / Андрей Геращенко.
— Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся
Броўкі, 2015. — 46, [1] с. — (История для школьников).
Сектор краеведения ЦБ, детская библиотека им. Я. Коласа,
библиотека-филиал №№ 1, 3, 5, 7.

В
жестоком
и
кровопролитном
сражении
Грюнвальдской битвы сошлись рыцари Тевтонского
ордена и объединённое польско-литовско-русское
войско. Как полагают историки, в битве принимала
участие специально сформированная
для этого
сражения пинская хоругвь под
предводительством
князя Пинского Юрия Носа. Книга, адресованая юному
поколению, предлагает пережить все перепетии
эпохального сражения. В издании размещены
репродукции
известных
картин,
отображающие
великое событие.
НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У Вялікім княстве Літоўскім XIV-XVIстст.
Бохан, Ю. М. Ваяры Грунвальдскай бітвы / Ю. М. Бохан.
— Мінск : Беларусь, 2010. — 222 с.
Сектар краязнаўства ЦБ, абанемент ЦБ, чытальная зала ЦБ.

Навуковае выданне прысвечана важнейшай падзеі
двухсотгадовага супрацьстаяння беларускіх зямель
крыжацкай агрэсіі і яе фіналу – Грунвальдскай бітве.
Разглядаецца перадгісторыя бітвы ад з'яўлення немцаў
ва Усходняй Прыбалтыцы да пачатку Вялікай вайны 14091411 гадоў. Асобная ўвага ў кнізе надаецца ходу
баявых дзеянняў, растаноўцы сіл, вайсковай арганізацыі
праціўнікаў, іх колькаснаму
складу. Некаторыя
раздзелы выдання прысвечаны ўзбраенню ваяроў і іх
экіпіроўцы. Кніга багата аздоблена высокаякаснымі
фотаздымкамі
гістарычных дакументаў, помнікаў,
зброі, рэпрадукцыямі карцін і інш. Выданне прызначана
для навукоўцаў, студэнтаў, гісторыкаў і краязнаўцаў.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У Вялікім княстве Літоўскім XIV-XVIстст.

ДАЛЕЙ
ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

У Вялікім княстве Літоўскім XIV-XVIстст.
Курков, И. Н. Брестчина : легенды, события, люди / И. Н.
Курков. — Минск : Медиафакт, 2005. — 272 с.
Сектор краеведения ЦБ, детская библиотека им. Я. Коласа

Книга является собранием очерков по истории Брестчины,
написанных на основе архивных документов, музейных
коллекций и литературных источников. Автор рассказывает
о тайнах былого, о людях, прославивших край, ныне
забытых или малоизвестных. Один из разделов книги
посвящён королеве польской Боне Сфорца. С 1519-го
года жена главы Великого княжества Литовского и короля
польского Сигизмунда І очень мудро управляла Пинским
княжеством.
Страницы
книги
повествуют
о
ряде
преобразований, проводившихся умной правительницей
на пинщине в течение 30 лет, и оказавших значительное
влияние на дальнейшее экономическое и политическое
развитие края.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У Вялікім княстве Літоўскім XIV-XVIстст.
Лозицкий, А. И. Пинск ХVI столетия /
А. И.
Лозицкий ; [научные редакторы П. О. Лойко, Л. И.
Петрова]. — Минск : Навука і тэхніка, 1994. — 51, [2]
с. : табл.
Сектор краеведения ЦБ, читальный зал ЦБ, детская библиотека им. Я.
Коласа, библиотека-филиал №№ 1, 3, 5, 7.

Автор книги – известный белорусский
художник
Александр Иванович Лозицкий, уроженец Пинска. Многие
годы своей жизни он посвятил изучению истории своего
родного города. В представленном научно-популярном
издании изложены некоторые аспекты исторического
облика Пинска ХVI века – планировка, архитектура,
структура управления, быт населения, которые были
изучены краеведом. В книге приводится подробная карта
города данного периода, воссозданная А. И. Лозицким
на основе письменных и археологических источников.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У эпоху Рэчы Паспалітай XVII-XVIIIстст.

ДАЛЕЙ
ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

У эпоху Рэчы Паспалітай XVII-XVIIIстст.
Мосейчук, В. История Пинского Свято-Успенского
Лещинского монастыря / Виктор Мосейчук. — Сергиев
Посад : Патриашский издательско-полиграфический
центр, 2008. — 109, [2] с.
Сектор краеведения ЦБ.

Старинный Свято-Успенский Лещинский монастырь в
течение многих веков являлся средоточием церковной
жизни
православных
христиан
Пинского
Полесья.
Древность обители, прославившейся своими святынями,
защита со стороны её насельников православной веры от
нападок униатов – всё это открывает Лещинскому
монастырю почётное место в истории Пинска. В работе
подробно изложена история Лещинского монастыря от
момента создания до прекращения существования, о
временах расцвета и упадка. При создании книги автор
использовал
не
только
опубликованные
ранее
материалы, но и неопубликованные документы из архива
Ватикана.
НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У эпоху Рэчы Паспалітай XVII-XVIIIстст.
Берасцейскія кнігазборы : матэрыялы Міжнароднай
навукова-практычнай
канферэнцыі
"Берасцейскія
кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання",
Брэст, 30—31 кастрычніка 2008 г. / УК "Абласная
бібліятэка ім. М. Горкага ; [складальнікі А. М. Мяснянкіна,
Т. С. Кавенька ; рэдактар В. А. Гарбачэўская]. — Брэст :
Палiграфiка, 2010. — 464 с.
Сектар краязнаўства ЦБ, абанемент ЦБ, чытальная зала ЦБ, дзіцячая
бібліятэка ім. Я. Коласа, бібліятэка-філіял №№ 1, 3, 5, 7.

Аўтары з Беларусі, Літвы, Польшчы, Расіі і Украіны
прапануюць вынікі даследаванняў гісторыі кніжнай
культуры,
значная
ўвага
надаецца
кніжным
старажытнасцям Брэстчыны, лёсу мясцовых архіваў і
бібліятэк. Адзін з раздзелаў прысвечаны кніжным зборам
пінскага Лешчынскага манастыра. Аўтар артыкулу
знаёміць чытачоў з некаторымі знаходкамі кніжных
помнікаў, якія былі выяўлены ў апошні час у фондах
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, і іх значэнню да
паразумення гістарычных падзей Пінскага Палесся.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У эпоху Рэчы Паспалітай XVII-XVIIIстст.

ДАЛЕЙ
ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

У эпоху Рэчы Паспалітай XVII-XVIIIстст.
Цітоў, А. К. Гербоўнік беларускіх гарадоў (XVI —
пачатак XX ст.) / Анатоль Цітоў ; [фота аўтара]. —
Мінск : Беларусь, 2015. — 172, [3] с.
Сектар краязнаўства ЦБ.

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. На старонках кнігі знайшлося
месца і выяве герба горада Пінска, які атрымаў
магдэбурскае права 12 студзеня 1581 года. На
падставе гэтага старадаўняга герба былі створаны
сучасны герб і сцяг горада Пінска.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У эпоху Рэчы Паспалітай XVII-XVIIIстст.
Цітоў, А. К. Геральдыка Беларусі (ад пачаткаў - да
канца ХХ стагоддзя) / Анатоль Цітоў. — 2-е выд.,
дапоўненае і перапрацаванае. — Мінск : Мiнская
фабрыка каляровага друку, 2012. — 144 с.
Сектар краязнаўства ЦБ, бібліятэка-філіял № 7.

Анатоль Цітоў – гісторык, аўтар шматлікіх артыкулаў і
кніг па беларускай геральдыцы. У новай кнізе
навукоўца разглядаюцца шляхі развіцця геральдычнай
традыцыі на землях Беларусі ад даўніх часоў да канца
XX ст. Надаецца ўвага радавым гербам шляхецкіх
родаў, гербам асобных фамілій, у тым ліку і тым, што
жылі на піншчыне. Выданне будзе цікава ўсім, хто хоча
больш ведаць аб сваім краі.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У эпоху Рэчы Паспалітай XVII-XVIIIстст.
Адамушко, В. И. Современная геральдика Беларуси / В. И.
Адамушко, М. М. Елинская ; [редколлегия: Т. В. Белова
(главный редактор) и др.] ; Департамент по архивам и
делопроизводству Министерства юстиции Республики
Беларусь. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2012. —
533, [1] с.
Сектор краеведения ЦБ, абонемент ЦБ, читальный зал ЦБ, детская
библиотека им. Я. Коласа, библиотека-филиал №№ 1, 3, 5, 7.

Книга
посвящена
современным
геральдическим
символам Республики Беларусь. В издании приводятся
подробное описание и история создания гербов и флагов
197 административно-территориальных и территориальных
единиц Беларуси. Книга знакомит с основными
правилами и законами науки о гербах, краткой историей
развития белорусской территориальной геральдики.
Приводится
описание
герба
города
Пинска,
утверждённого
в
июне
1996
г.,
и
флага,
зарегистрированного в Государственном геральдическом
регистре Республики Беларусь 23 января 2009 г.
НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У эпоху Рэчы Паспалітай XVII-XVIIIстст.

ДАЛЕЙ
ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

У эпоху Рэчы Паспалітай XVII-XVIIIстст.
Навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная
900-годдзю Пінска, май 1997 г. / Академия навук
Беларусі ; Пінскі гарвыканкам. — Пінск, 1997. — 49 с.,
[1] л., карта.
Сектар краязнаўства ЦБ.

Кніга складаецца з матэрыялаў навукова-практычнай
канферэнцыі, якая адбылася ў маі 1997 года з нагоды
900-годдзя горада. На канферэнцыі разглядаліся
пытанні эканамічнага і палітычнага, культурнага
развіцця Пінска на працягу мінулых стагоддзяў.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У эпоху Рэчы Паспалітай XVII-XVIIIстст.
Князева, В. М. Падарожжа па Беларусі : гарады і
гарадскія пасёлкі / Вольга Князева ; [мастак Н. В.
Барай ; фота У. А. Багданава і інш.]. — Мінск :
Беларусь, 2005. — 303 с.
Сектар краязнаўства ЦБ, абанемент ЦБ, чытальная зала ЦБ, дзіцячая
бібліятэка ім. Я. Коласа, бібліятэка-філіял №№ 1, 3, 5,7.

Гэтая
кніга ў выглядзе даведніка запрашае больш
глыбока пазнаёміцца з гісторыяй гарадоў і пасёлкаў
Беларусі,
адчуць непарыўнасць
сувязей
паміж
мінуўшчынай краіны і яе сённяшнім днём. Адзін з яе
раздзелаў прысвечаны гісторыі Пінска. Апісваюцца
асноўныя
гістарычныя
падзеі
развіцця
горада,
пачынаючы з часоў першага ўспаміну ў “Аповесці
мінулых гадоў”.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Падчас Першай сусветнай вайны

ДАЛЕЙ
ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

Падчас Першай сусветнай вайны
Белявина, В. М. Беларусь в годы Первой мировой войны
/ В. Н. Белявина. — Минск : Беларусь, 2013. — 396, [2] с.
Читальный зал ЦБ, сектор краеведения ЦБ.

В книге на основе исторических и литературных
источников рассматриваются военные события Первой
мировой войны, сражения которой происходили и на
территории пинщины. Описывается быт мирного
населения в тылу русской армии и на оккупированной
немцами
территории
Беларуси.
Книга
богато
иллюстрирована документальными фотографиями.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Падчас Першай сусветнай вайны
Ліхадзедаў, У. А. Беларусь, 1914—1918. Вайна і мір
[Выяўленчы матэрыял] = Беларусь, 1914―2018. Война и
мир = Belarus, 1914―2018. Der Krieg und Frieden = Belarus,
1914―2018. The war and peace / Уладзімір Ліхадзедаў ;
[прадмова А. Карлюкевіча]. — Мінск : Звязда, 2018. —
287 с. — (У пошуках страчанага).
Чытальная зала ЦБ

Кніга вядомага беларускага гісторыка Уладзіміра
Ліхадзедава – пра Беларусь і пра адзін з галоўных
сусветных канфліктаў ХХ стагоддзя – Першую
сусветную вайну. Арыгінальныя фотаздымкі і паштоўкі
дазваляюць і без слоў распавесці пра найбольш
важныя падзеі на беларускім участку фронту. Альбом
дае ўнікальную магчымасць паглядзець на падзеі тых
гадоў вачыма відавочцаў, убачыць іх скрозь аб’ектывы
нямецкіх і расійскіх фатографаў.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У складзе Польскай Рэспублікі (Другая Рэч Паспалітая)

ДАЛЕЙ
ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

У складзе Польскай Рэспублікі (Другая Рэч Паспалітая)
Палессе Луізы Бойд = Polesye of Louise Boyd = Полесье
Луизы Бойд = Polesie Louise Boyd : [фотаальбом
перавыдадзены ў рамках праекта "Да 130-годдзя Панны
Палесся", падтрыманага Пасольствам ЗША ў Беларусі /
аўтары-ўкладальнікі: Э. Злобін, Д. Кісель ; пераклады: Т.
Хвагіна (на беларускую мову) ; С. Царук (на англійскую
мову) ; Я. Ліцкевіч (на польскую мову)]. — Пінск : [б. в.],
2018. — 161 с.
Сектар краязнаўства ЦБ, сектар літаратуры на замежных мовах
ЦБ, дзіцячая бібліятэка імя Я.Коласа, бібліятэка-філіял №№ 1, 3, 5

Фотаальбом уключае ў сябе малую частку фотаздымкаў,
зробленых вядомай амерыканскай падарожніцай Луізай
Арнер Бойд у вандроўцы па Палессю ў 1934 годзе.
Палесская спадчына Бойд – гэта не толькі бясцэнныя
фотаздымкі, але і запісы яе ўражанняў аб гэтым цудоўным
куточку зямлі. Луізу Бойд па праву лічаць даследчыцай
Пінскага Палесся. Дзякуючы яе працы, аб нашым краі
стала вядома далёка за яе межамі. Па слядах экспедыцыі
Л. А. Бойд у ХХІ стагоддзі быў створаны турыстычны
маршрут, які ўключыў больш за дзясятак жывапісных мясцін
Піншчыны.
НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У складзе Польскай Рэспублікі (Другая Рэч Паспалітая)
Шэйнэрт, М. Насыпаць горы : палескія гісторыі /
Малгажата Шэйнэрт ; пераклад з польскай : Марыя
Пушкіна і Алена Пятровіч. — Мінск : Логвінаў, 2016. — 490,
[1], 23 с.
Сектар краязнаўства ЦБ

На пачатку ХХІ стагоддзя польская пісьменніца Малгажата
Шэйнэрт адправілася ў падарожжа па сучаснай
піншчыне, каб паспрабаваць знайсці сляды мінуўшчыны:
рэшткі затопленай Пінскай флатыліі і зніклага Герадотава
мора, сустрэцца з палешукамі і даведацца аб мностве
палесскіх таямніц і легенд. Шляхі яе падарожжа шмат у
чым паўтараюцца са шляхамі вядомай амерыканскай
падарожніцы Луізы Арнер Бойд, якая тут была ў 1934 годзе.
Вынікі асабістага падарожжа польскай пісьменніцы па
непаўторным краі і ўспаміны палешукоў увайшлі ў аснову
кнігу.
НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У складзе Польскай Рэспублікі (Другая Рэч Паспалітая)
Народный фотоальбом : старые фотографии о Пинске и
пинчанах / [редактор В. Федоренко ; составители: П.
Куницкий, А. Рыбачук ; перевод: Бюро переводов "Intertext"]. — Брест : Вечерний Брест, 2014. — 131 с.
Сектор краеведения ЦБ, сектор литературы на иностранных языках ЦБ,
читальный зал ЦБ, детская библиотека им. Я. Коласа, библиотекафилиал №№ 1, 3, 5, 7.

В издание включены фотографии, начиная с конца XIX
века и до 60-х годов прошлого столетия, которые
зафиксировали многогранную историю столицы Полесья:
от видов улиц и площадей города до частных снимков из
семейных альбомов пинчан. В книге собраны уникальные
документы, предоставленные Музеем Белорусского
Полесья, Национальным цифровым архивом Польши, а
также фотографии из частных архивов и коллекций,
предметы из коллекции Е. Гуревского.
НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

У складзе Польскай Рэспублікі (Другая Рэч Паспалітая)
Палессе : фотаздымкi з дваццатых i трыццатых
гадоў / складальнік Гражына Рушчык ; пераклалі з
польскай мовы В. Вярэнiч, Н. Вашчанка. — Варшава :
Iнстытут мастацтва Польскай акадэмii навук, 1999. —
254, [1] с.
Сектар краязнаўства.

У выданні прадстаўлена Палессе ў фотаздымках 20-х і
30-х гадоў. Большасць дакументаў было знойдзена ў
архівах Польскай акадэміі навук гісторыкам драўлянай
архітэктуры Гражынай Рушчык. Астатнія фотаздымкі
былі ўзяты з асабістых архіваў розных польскіх
фатографаў і падарожнікаў. Галоўнай мэтай кнігі
з’явілася спроба рэканструкцыі даваеннага вобраза
жыццёвага побыту палешукоў.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Пінск у гады Вялікай Айчыннай вайны

ДАЛЕЙ
ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

Пінск у гады Вялікай Айчыннай вайны
Нордман, Э. Б. Не стреляйте в партизан ... / Э. Б.
Нордман. — Минск : Беларусь, 2007. — 198, [2] с., [5] л.
ил.
Сектор краеведения ЦБ, абонемент ЦБ, детская библиотека ИМ. Я.
Коласа, библиотека-филиал №№ 1, 3, 5,7.

Книга
написана
бойцом
партизанского
отряда,
созданного в первые дни войны в Пинске. Автор
рассказывает не только о боях, атаках и диверсиях. Он
проанализировал причины и побуждения, вызвавшие
массовое сопротивление фашистам на оккупированной
территории.
Книга
является
воспоминаниемразмышлением о движущих и организующих силах
народного сопротивления, о вкладе в разгром врага
партизанского движения.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Пінск у гады Вялікай Айчыннай вайны
Литвинчук, В. А. Там, за Днепро-Бугом / Василий
Андриянович Литвинчук. — Изд. 3-е, исправленное и
дополненное. — Брест : Брестская типография, 2008.
— 491 с., [10] л. ил.
Сектор краеведения ЦБ, абонемент ЦБ, читальный зал ЦБ, детская
библиотека им. Я. Коласа, библиотека-филиал №№ 1, 3, 5,7.

Книга посвящена мужеству и героизму партизан Полесья в
годы Великой Отечественной войны. Отражена реальная
картина зарождения, становления и широкого развития
партизанского движения, построенная на основе архивных
документов, воспоминаний командиров, рядовых бойцов,
подпольщиков, связных, а также мирного населения,
находившегося в годы войны в партизанской зоне. Автор
книги делится и личными впечатлениями о деятельности
партизанских отрядов на Полесье.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Пінск у гады Вялікай Айчыннай вайны
Узденский, Б. С. Война в Пинске : рассказы пинских
подпольщиков и жителей города / Б. С. Узденский. —
Ростов-на-Дону, 2009. — 122, [2] с.
Сектор краеведения ЦБ, абонемент ЦБ, детская библиотека им. Я.
Коласа, библиотека-филиал №№ 1, 3, 5, 7.

Автор книги – участник Великой Отечественной войны
Узденский Борис Соломонович. Некоторое время работал
учителем в одной из пинских школ. А в свободное от
работы время встречался с участниками и очевидцами
боевых
действий
в
Пинске
во
время
Великой
Отечественной войны, партизанами, подпольщиками,
записывал их воспоминания. Некоторые из этих
материалов периодически публиковались в пинских
газетах. И только в 2009 году, через 9 лет после его
кончины, сыновья автора издали эти записи отдельной
книгой тиражом в 20 экземпляров.
НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Пінск у гады Вялікай Айчыннай вайны
Смирнов, Н. И. Генерал Корж. Неизвестные страницы...
/ Николай Смирнов. – Минск : Звязда, 2014. - 685, [1] с.,
[16] л. ил.
Сектор краеведения ЦБ, библиотека-филиал №№ 1, 3, 5, 7.

Книга посвящена Герою Советского Союза, командиру
партизанского соединения, действующего на пинщине в
Великую Отечественную войну, Василию Захаровичу
Коржу. Отряд под командованием В. З. Коржа 28 июня
1941 года провёл первый в истории второй мировой войны
партизанский бой с гитлеровцами. Книга знакомит с
биографией легендарного партизана, с его боевыми
подвигами, а также с трудовыми свершениями в мирное
время. В книге помещены воспоминания о Василии
Захаровиче его сослуживцев по оружию, коллег по
работе, родных и близких. Книга также содержит
фотографии военного и мирного времени.
НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Пінск у гады Вялікай Айчыннай вайны
Цуба, М. В. В.З. Корж : невядомыя і малавядомыя
старонкі жыцця / М. В. Цуба. –
Пінск : ТДА
"IРА"Паляшук", 2010. – 88 с.
Сектар краязнаўства ЦБ, абанемент ЦБ, дзіцячая бібліятэка ім. Я.
Коласа, бібліятэка-філіял №№ 1, 3, 5.

У кнізе прыводзяцца цікавыя і малавядомыя звесткі,
эпізоды і факты з жыцця легендарнага партызанскага
камандзіра В.З. Каржа. У выданні змешчана шмат
цікавых фотаздымкаў ваенных і мірных эпізодаў з жыцця
не толькі слыннага партызана, але і выдаючага дзеяча
народнай гаспадаркі.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Пінск у другой палове XXст.

ДАЛЕЙ
ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

Пінск у другой палове XXст.
Пилецкий, Е. Н. Пинск : историко-экономический очерк
/ Е. Н. Пилецкий. — Минск : Полымя, 1988. — 111 с. —
(Города Белоруссии).
Сектор краеведения ЦБ, абонемент ЦБ, читальный зал ЦБ, детская
библиотека им. Я. Коласа, библиотека-филиал №№ 1, 3, 5, 7.

В научно-популярном издании приведены сведения о
достопримечательностях и памятных местах города,
свидетельствующих о боевых и трудовых подвигах
пинчан. Размещён богатый материал о людях, внёсших
неоценимый вклад в развитие Пинска. Текстовый
материал книги проиллюстрирован рисунками и
фотографиями исторических и знаковых памятников,
зданий и улиц города.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Пінск у другой палове XXст.
Гісторыя і сучаснасць Пінска (да 910-годдзя першай
летапіснай узгадкі горада) : матэрыялы навуковапрактычнай канферэнцыі / пад рэдакцыяй А. А. Кавалені,
В. В. Даніловіча. - Мінск : ДНУ "Інстытут гісторыі НАН
Беларусі", 2007. - 164 с.
Сектар краязнаўства ЦБ, абанемент ЦБ, чытальная зала ЦБ, дзіцячая
бібліятэка ім. Я. Коласа, бібліятэка-філіял №№ 1, 3, 5.

У зборніку змешчаны матэрыялы навукова-практычнай
канферэнцыі
“Гісторыя і сучаснасць Пінска”, якая
адбылася ў Пінску ў верасні 2007 г. у рамках святкавання
910-годдзя першай летапіснай узгадкі горада. У зборнік
уключаны даклады вядомых даследчыкаў гісторыі Пінска.
Тэмы іх паведамленняў прысвечаны розным гістарычным
падзеям і эпохам. Разглядаліся таксама пытанні
аднаўлення мірнага жыцця ў пасляваенным Пінску.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Пінск у другой палове XXст.
Сектор краеведения ЦПинск : город девяти веков /
[текст Т. Хвагиной ; фото: С. Плыткевич, Е. Таламай]. —
Изд. 3-е, дополненное. — Минск : Рифтур, 2014. — 32,
[2] с., включая обложку. — (Жемчужины Беларуси).
Б, абонемент ЦБ, читальный зал ЦБ, детская библиотека им. Я. Коласа,
библиотека-филиал №№ 1, 3, 5, 7.

Разделы небольшого, но полиграфически красочно
выполненного
издания
посвящены
главным
достопримечательностям и основным историческим
событиям города. Большое внимание уделено
кварталам и зданиям, отстроенным во второй половине
ХХ века. Все разделы сопровождаются фотографиями,
сделанными
известными
белорусскими
фотографами: минчанином Сергеем Плыткевичем и
пинчанином Евгением Таламаем.
НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Пінск у другой палове XXст.
Хвагіна, Т. А. Пінск і яго ваколіцы = Пинск и его
окрестности = Pinsk and its surroundings / Т. А. Хвагіна ;
[мастак У. П. Свентахоўскі ; фотаздымкі Я. У. Таламая].
— Мінск : Вышэйшая школа, 2007. — 175 с. : іл., каляр.
іл.
Сектар краязнаўства ЦБ, абанемент ЦБ, чытальная зала ЦБ, дзіцячая
бібліятэка ім. Я. Коласа, бібліятэка-філіял №№ 1, 3, 5.

Кніга знаёміць з галоўнымі памятнымі мясцінамі Пінска.
На старонках кнігі чытач акунецца ў атмасферу
мірнага утульнага горада, аблічча якога складалася
многія
стагоддзі.
Уражваюць
і
мікрараёны,
пабудаваныя ў пасляваенны час.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Пінск сучасны

ДАЛЕЙ
ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

Пінск сучасны
Хвагіна, Т. А. Пінск — сэрца Палескага краю
[Выяўленчы матэрыял] = Пинск — сердце Полесского
края = Pinsk ― the heart of Polessye : [фотаальбом] / Т. А.
Хвагіна ; [спецыяльная фотаздымка Я. У. Таламая ;
мастак У. П. Свентахоўскі]. — Мінск : Вышэйшая
школа, 2014. — 175 с.
Сектар краязнаўства ЦБ, абанемент ЦБ, чытальная зала ЦБ, дзіцячая
бібліятэка ім. Я. Коласа, бібліятэка-філіял №№ 1, 3, 5,7.

Дадзенае выданне змяшчае матэрыял, які распавядае
пра гісторыю і культуру Піншчыны, раскрывае гарадскія
гісторыі і дорыць сустрэчы з цікавымі людзьмі.
Утрымлівае матэрыял на рускай, беларускай і
англійскай мовах, а таксама фатаграфіі вядомых
пінскіх фатографаў.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Пінск сучасны
Хвагіна, Т. А. Пінск. Палеская легенда = Пинск.
Полесская легенда = Pinsk. The polesian legend / Т. А.
Хвагіна ; [фота: Р. В. Маркевіч і інш.]. — Мінск :
Вышэйшая школа, 2019. — 189, [2] с.
Сектар краязнаўства ЦБ, абанемент ЦБ, чытальная зала ЦБ,
дзіцячая бібліятэка ім. Я. Коласа, бібліятэка-філіял №№ 1, 3, 5,7.

Выданне альбома было выдадзена з нагоды выбрання
Пінска Культурнай сталіцай Беларусі ў 2019 годзе. У
кнізе змешчаны матэрыял, прысвечаны гісторыі развіцця
горада: яго эканамічнаму, палітычнаму і культурнаму
становішчу як у гістарычным ракурсе, так і з аналізам
сучаснага стану. Альбом складзены з выдатных работ
вядомых пінскіх фатографаў, з матэрыялаў фондаў
Музея Беларускага Палесся, а таксама з архіўных
матэрыялаў газеты “Пінскі веснік”. Тэкст да кнігі
падрыхтавала пінскі экскурсавод Таццяна Аркадзьеўна
Хвагіна.
НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Пінск сучасны
Пинск древний и молодой... [Изоматериал] = Pinsk, both old
and young... = Pinsk ist eine historische und moderne Stadt =
Pińsk starożytny oraz zawsze młody : [фотоальбом / автор
проекта, текст и фото: П. И. Куницкий ; перевод на
английский язык: О. Калацкая ; перевод на немецкий язык:
Е. Новицкая ; перевод на польский язык: М. Смирнова]. —
Брест : Брестская типография, 2018. — 162, [1] с.
Сектор краеведения ЦБ, абонемент ЦБ, читальный зал ЦБ, детская
библиотека им. Я. Коласа, библиотека-филиал №№ 1, 3, 5, 7.

Пинск во всей его красе изображен на фотографиях
фотожурналиста Павла Куницкого. На страницах
альбома яркими красками пестрит его родной и такой
любимый город над Пиной. Всего собрано около
двухсот фотографий, для которых автор находил
время, искал ракурсы и необычные сюжеты. Текст в
книге
предоставлен
на
русском,
английском,
немецком и польском языках.
НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Пінск сучасны
Куницкий,
П.
И.
Полесья
чудные
мгновенья
[Изоматериал] : [фотоальбом] / Павел Куницкий ;
[вступительная
статья
и
фото
автора]
;
[компьютерный дизайн и верстка А. Куницкая]. —
[Пинск : Пинская региональная типография, 2014]. —
46, [1] с., включая обложку : цв. ил.
Сектор краеведения ЦБ, абонемент ЦБ, детская библиотека им. Я.
Коласа, библиотека-филиал №№ 3, 5, 7.

Книга содержит подборку фотографий из жизни
полешуков фотокорреспондента Павла Куницкого.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Пінск сучасны
Куницкий П. И. Полесский репортаж [Изоматериал] :
[фотоальбом] / Павел Куницкий ;
[вступительная
статья и фото автора] ; [главный редактор В.
Федоренко]. — Брест : Вечерний Брест, 2014. — 46, [1]
с., включая обложку : цв. ил.
Сектор краеведения ЦБ, абонемент ЦБ, детская библиотека им. Я.
Коласа, библиотека-филиал №№ 1, 3, 5, 7.

Брошюра
посвящена
полесским
жителям
и
полесским пейзажам. Фотографии в издании были
сделаны
фотожурналистом
П.
Куницким
в
многочисленных поездках по глубинкам Полесья.

НАЗАД

ВЯРНУЦЦА ДА ЗМЕСТУ

ДАЛЕЙ

Прапанаваныя кнігі знаходзяцца ў фондах ДУК “Пінская
ГЦБС”. Супрацоўнікі бібліятэк папаўняюць і захоўваюць
матэрыялы аб Пінску старажытным і сучасным, каб не
толькі сённяшняе, але і наступныя пакаленні змаглі
азнаёміцца з культурна-гістарычнымі і архітэктурнымі
помнікамі і славутасцямі Пінска і ўсяго Палескага края.

