
 Усё часцей людзі звяртаюцца да гісторыі сваіх продкаў, аднаўляюць 

забытыя традыцыі, захоўваюць памяць аб мінулым і перадаюць яе з 

пакалення ў пакаленне. Вывучэнне жыцця продкаў – каранёў сваіх – важна як 

для падрастаючага пакалення, так і для людзей рознага ўзросту. І каб 

скіраваць жыхароў горада на знаёмства са сваёй гісторыка-культурнай і 

духоўнай спадчынай, аддзелам бібліятэчнага маркетынгу ў Год малой 

радзімы быў арганізаваны агляд-конкурс на лепшы куток народных 

традыцый “Датуль завемся мы народам, пакуль шануем карані” сярод усіх 

структурных падраздзяленняў ДУК “Пінская гарадская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма”.  

 Правядзенне конкурсу прадугледжвала рэалізацыю наступных задач: 

павышэнне іміджу публічнай бібліятэкі як сучаснага інфармацыйнага і 

культурнага цэнтра; актывізацыя пошукавай і даследчай працы бібліятэк 

ДУК “Пінская ГЦБС” з мэтай папулярызацыі краязнаўчых ведаў сярод 

насельніцтва; захаванне і развіццё культурна-гістарычных традыцый роднага 

краю; забеспячэнне даступнасці для насельніцтва рэсурсаў бібліятэк па 

краязнаўству і гісторыі; выхаванне павагі да гісторыі і традыцый роднага 

краю, народных твораў мастацтва і прадметаў народнага побыту і інш.  

 У аглядзе-конкурсе прынялі ўдзел абанемент гарадской цэнтральнай 

бібліятэкі, гарадская дзіцячая бібліятэка імя Я. Коласа і бібліятэкі-філіялы 

№1,3,5,7.  

 Адной з першых прадставіла свой куток народных традыцый “Не 

забывай, ты – паляшук” гарадская дзіцячая бібліятэка імя Я. Коласа. 

Выставу цудаў беларускай хаткі  вучні 6-х класаў СШ №1 сустрэлі прыхільна 

і доўгі час знаёміліся з яе экспанатамі. А паглядзець тут было на што. 

Намаганнямі бібліятэчных 

супрацоўнікаў былі сабраны 

прадметы народнага 

промыслу мінулага 

стагоддзя: ручнікі, тканыя 

абрусы, гліняны і драўляны 

посуд і інш. З дапамогай 

электроннай прэзентацыі 

прысутныя здзейснілі 

віртуальнае падарожжа па 

Палессі стогадовай даўніны, 

знайшлі на карце «мора 

Герадота», прайшлі тэст на выжыванне ў палескіх балотах, азнаёміліся з 

нацыянальным фальклорам у выкананні Ульяны Кот. Школьнікі змаглі 



праявіць свае веды ў конкурсе “Знайдзі сваё”. З шэрагу прыладаў ім давялося 

выбраць мужчынскія і жаночыя прыстасаванні працы. У завяршэнні 

мерапрыемства бібліятэкар у нацыянальным беларускім касцюме 

прапанавала прысутным  паспрабаваць стравы беларускай кухні.  

 Першая прэзентацыя кутка народных традыцый паказала несумненную 

карысць аб’яўленага конкурсу. Бібліятэкары дзіцячай бібліятэкі імя Я.Коласа 

правялі каля выставы шмат экскурсій, зацікавіўшы пры гэтым яшчэ большую 

колькасць дзяцей. 

 А куток народных традыцый у бібліятэцы-філіале №7 усяго за 

некалькі першых дзён яго работы сабраў шмат прыхільнікаў жывой 

спадчыны. На ім былі прадстаўлены сапраўдныя сямейныя рэліквіі чытачоў 

бібліятэкі Выбяранец К. М., Літвінчук Т. У., Кавалевіч А.М. Колькі тут 

прыгожых рэчаў, створаных з любоўю, надзеяй, марамі пра будучыню: вялікі 

белы абрус, багата 

аздоблены вышыўкай і 

карункамі – святочны, яго 

засцілалі, калі ў дом 

прыходзілі госці; 

прыгожы белы ручнік-

набожнік – такімі 

аздаблялі абразы ў 

“чырвоным куце”; 

вясельны ручнік … І яшчэ 

шмат цудоўных ручнікоў, 

абрусаў, сурвэтак, 

музычных інструментаў. 

Кожная рэч знайшла сваё месца на палічцы.   

 Каля выставы-інсталяцыі “Адвечная прыгажосць” для вучняў СШ 

№11 супрацоўнікі бібліятэкі правялі этнахвілінкі “З бабулінага куфра”. 

Удзельнікаў мерапрыемства чакала цікавае падарожжа ў краіну народнага 

мастацтва. Падчас сустрэчы дзеці даведаліся шмат цікавага пра абрады і 

звычаі, звязаныя з выкарыстаннем ручнікоў. Таксама прысутныя змаглі 

азнаёміцца з народнымі жаночымі і мужчынскімі касцюмамі ў сучасным 

вабытаванні, у якіх нашы продкі маглі б адзначаць народныя і сямейныя 

святы. З вялікім задавальненнем юныя наведвальнікі бібліятэкі прымяралі 

касцюмы і танцавалі вясёлую беларускую польку. 

 Не менш змястоўным і незвычайна аформленым быў куток народных 

традыцый “Беларуская хата на цуды багата” ў бібліятэцы-філіяле №3. На 

кніжна-ілюстрацыйнай экспазіцыі былі прадстаўлены прадметы народнага 



побыту беларусаў, пачынаючы з мінулых часоў і да сярэдзіны ХХ стагоддзя. 

Вялікую цікавасць з боку наведвальнікаў выклікалі не толькі аўтэнтычныя 

рэчы, зробленыя з вялікім 

майстэрствам народнымі 

ўмельцамі, але і кнігі, 

прысвечаныя беларускім 

народным промыслам: 

ганчарству, ткацтву, 

пляценню з лазы, разьбе па 

дрэву і інш. Усе кнігі і 

экспанаты былі размешчаны 

пад імправізаваным дахам, які 

асвятляла сонейка. А ў хатцы 

было светла і ўтульна ад 

агеньчыка, што ярка 

“палыхаў” у інсталяванай 

печачцы.  

 Бібліятэкар расказала 

прысутным аб беларускіх 

звычаях і абрадах, звязаных з 

прадстаўленымі рэчамі. А сабралася іх тут нямала: тканыя і вышытыя 

ручнікі, посцілкі і абрусы; інкруставаныя шкатулкі; лялькі ў рознакаляровым 

убранні. На стале падарункі восені – традыцыйны каравай, у кошыку – 

гародніна і садавіна. Пададзена ўсё з густам, кожны прадмет займаў сваё 

пачэснае месца. 

 Наведваючы куток беларускай культуры “Наша будучыня ў нашым 

мінулым” бібліятэкі-філіяла №1, усе прысутныя нібы траплялі ў сапраўдную 

хату. Тут была размешчана экспазіцыя беларускай сялянскай хаты з 

аўтэнтычнымі прадметамі народнага побыту: посудам, гаспадарчым 

інвентаром, 

мужчынскім і 

жаночым касцюмамі, 

тканымі рушнікамі, 

абрусамі і інш. На 

высокім ложку стаялі 

падушкі, на вокнах 

віселі фіранкі, у 

“чырвоным куце” – 

ікона ў ручніку. І ўсе яны былі створаны і вышыты рукамі нашых продкаў. 



Гасцей сустракалі бібліятэкары, апранутыя ў мужчынскі і жаночы касцюмы, 

а таксама сапраўдны кот – сімвал хатняга ачага і ўтульнасці.  

 Вялікую цікавасць выклікала і кніжна-ілюстрацыйная выстава “Наша 

хата майстрамі багата”. На ёй былі прадстаўлены кнігі, прысвечаныя розным 

відам беларускага традыцыйнага і сучаснага рукадзелля: ганчарству, роспісу 

па шкле, вышыўцы і вязанню, вырабам са скуры, пляценню са шпагату, з 

паперы і лазы і інш. Аздаблялі і дапаўнялі выставу вырабы сучасных 

мясцовых умельцаў.  

 Куток народных традыцый “Беларуская кухня: ўся сучаснасць у 

гісторыі”, які быў прадстаўлены ў бібліятэцы-філіяле №5, даваў магчымасць 

наведальнікам  акунуцца ў жыццё нашых продкаў, даведацца пра ўзнікненне 

беларускай нацыянальнай кухні, азнаёміцца з яе рэцэптамі. Цэнтральную 

частку кутка займала кніжна-ілюстраваная выстава, прысвечаная 

гастранамічным звычаям беларусаў. Тут можна было знайсці кнігі пра 

традыцыйную ежу беларусаў, пра кулінарнае майстэрства беларускіх 

гаспадынь, пра гурманскія густы і бытавыя традыцыі нашых продкаў. 

 Акрамя цікавай і пазнавальнай літаратуры, куток быў дапоўнены 

атрыбутамі беларускай хаты – прадметамі, якімі карысталіся нашы продкі ў 

паўсядзённым жыцці. Да ўвагі 

наведвальнікаў былі прадстаўлены 

вышытыя ручнікі, гліняныя збаны, 

гародніна ў кошыку, на лаўцы – 

прыгажуня-лялька ў вышытым 

нацыянальным касцюме, каля лаўкі 

– сапраўдны тканы палавік. І ўсё 

гэта размясцілася каля пабеленай 

інсталяванай печкі, у якой былі 

накладзены сапраўдныя дровы, і 

стаяў чыгунок са стравамі. На прыпеку знайшлі сабе месца мышы, 

вырабленыя рукамі бібліятэкараў. Здавалася, што ты трапляеш у хату, дзе 

пылае агонь у печцы, ад якога робіцца цёпла і ўтульна, а каля печкі 

завіхаецца гаспадынька.  

 Вельмі змястоўным і ўражлівым аказаўся куток народных традыцый 

«Жывуць традыцыі, квітнее зямля»  на абанеменце гарадской цэнтральнай 

бібліятэкі.  На ёй былі размешчаны кнігі і рэчы хатняга побыту, з дапамогай 

якіх можна бліжэй азнаёміцца з традыцыямі беларускага народа.  Менавіта 

на самой выставе была прадстаўлена літаратура па народнай дэкаратыўна-

прыкладной творчасці; кнігі аб гісторыі стварэння беларускага народнага 

касцюма; літаратура пра беларускі фальклор: песні, легенды, паданні, казкі і 



інш. На інсталяцыі былі прадстаўлены гліняны посуд, прылады працы, 

вышытыя ручнікі. 

Выставу 

ўпрыгожвалі лялькі, 

апранутыя ў 

беларускую 

нацыянальную 

вопратку. І ўсё гэта 

было прадстаўлена і 

аформлена з вялікім 

густам.  

 Падводзячы вынікі конкурсу, хочацца адзначыць, што заяўленая тэма 

прапанаванага агляд-конкурсу, як аказалася, была не толькі цікавай, але і 

запатрабаванай. Прапанаваныя на выставах аўтэнтычныя экспанаты 

нагадвалі аб нашай гісторыі, побыце, абрадах і традыцыях. Пры афармленні 

выставак і правядзенні прэзентацый супрацоўнікі ўлічвалі асаблівасці работы 

сваёй бібліятэкі і імкнуліся паказаць жывую спадчыну важнай для ўсіх 

чытачоў – і дзяцей, і дарослых. Прадстаўленыя куткі народных традыцый не 

толькі прыцягвалі ўвагу да экспанатаў і выданняў, але, у той жа час, 

актывізавалі пазнавальную дзейнасць наведвальнікаў, выклікалі ў іх шчыры 

ўсплёск эмоцый, а ў некаторых і ўспаміны з дзяцінства. 

 Членамі журы была дадзена высокая ацэнка кожнаму аформленаму 

кутку народных традыцый. Заяўленыя кожным удзельнікам мікра-тэмы былі 

змястоўнымі і інфарматыўнымі, аформленымі на высокім прафесійным 

узроўні. Адчувалася зладжаная падрыхтоўчая камандная праца.Кожны з 

удзельнікаў нестандартна падышоў да абароны прадстаўленага матэрыялу. 

Улічваючы магчымасці, хтосьці быў пераапрануты ў народныя касцюмы, 

хтосьці выкарыстаў музыку, хтосьці – вершы, але ўсе бібліятэкары падышлі 

да гэтага добрасумленна і адказна. 

 Вывучэнне жыцця нашых продкаў па-ранейшаму актуальна. Усё, што 

стваралася рукамі нашых таленавітых продкаў і ствараецца сучаснымі 

майстрамі, варта самай пільнай ўвагі. І вельмі важна выхоўваць у 

падрастаючага  пакалення любоў і павагу не толькі да сваіх прапрадзедаў, але 

і да сваёй культуры, гісторыі, традыцый роднага краю.  

 Дадзены агляд-конкурс важны для бібліятэк сістэмы, так як спрыяе 

раскрыццю творчага патэнцыялу супрацоўнікаў, пошуку інавацыйных 

формаў работы па далучэнні да кнігі і чытання, тым самым садзейнічае 

раскрыццю кніжнага фонду і стымуляванню чытацкай актыўнасці. 


