
Краязнаўчая палічка 



Паважаныя чытачы! 

Мы жывем у адным з унікальных рэгіѐнаў 
Беларусі - Гомельскім краі. Гэта наша малая 
радзіма. "Малая радзіма" - асаблівы маленькі 
куток для кожнага чалавека. Гэта месца, дзе ѐн 
нарадзіўся і жыве.  

Кожны чалавек павінен ведаць і памятаць аб 
сваѐй Радзіме, вялікай і малой, аб людзях, якія 
жывуць на гэтай зямлі. Пачуццѐ патрыятызму не 
нараджаецца разам з чалавекам, яго трэба 
выхоўваць з ранняга ўзросту. Гэта асабліва 
значна ў цяперашні час, калі  абыякавасць да 
малой радзімы спараджае душэўную пустэчу, 
скажаюць асобу чалавека.  

Прапаноўваем вашай увазе кнігі, якія 
адлюстроўваюць багацце мастацкага слова 
нашай зямлі. 



Мельнікаў, А. М. Анаполь Сыс : осальмюр эоохі оерагноч / Андрэш 
Мельнікаў. - Мінск : Харвесп, 2017. - 63, [1] с. - (100 выдапных дзеющаў беларускаш 
кульпурыя  

Анатоль Сыс (1959 - 2005) - таленавіты 
сучасны паэт. Яго паэзію можна аднесці 
да псалмоў той Беларусі, якая выйшла з 
савецкай эпохі і стала перагноем для 
росту Беларусі будучай. Пры жыцці 
пабачылі свет тры зборнікі вершаў 
Анатоля Сыса, пасля смерці выйшла 
яшчэ чатыры. А колькасць напісанага 
пра яго значна перавышае тое, што 
напісаў ѐн сам. 



Сідарэшка, А. П. Вальс щырвоных гронак рабін : аоавюданні / Андрэш 
Сідарэшка. - Мінск : Колорград, 2018. - 139 с. - (Мінскію маладыю галасы) 

 У герояў апавяданняў свой светапогляд, які 
сутыкаецца з астатнім светам і людзьмі, якія 
насяляюць яго, існуючым на зямлі дабром і 
злом. Часам ім неабходна вырашаць, што 
лепш: воля ці залатая клетка, забяспечанасць 
ці галодны палѐт, эгаізм ці поўная 
адданасць. Героі пісьменніка працуюць, 
кахаюць, радуюцца і засмучаюцца, шукаюць 
сваю духоўную апору ў жыцці. Многія 
творы прасякнуты іроніяй і гумарам. 



Ліоскі, У. С. Уліокі / Уладзімір Ліоскі ; [орадмова З. Прыгодзіща]. - Мінск : 
Харвесп, 2017. - 319, [1] с.  

"Уліпкі" Уладзіміра Ліпскага, вядомага 
пісьменніка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 
Беларусі, - гэта кніга наватарская. У 
кожным пражытым дні аўтар шукае сваю 
залацінку, у дробным, здавалася б, самым 
звычайным, умее бачыць значнае, 
агульналюдскае. І перад намі ажывае ва 
ўсіх колерах вясѐлкі праўдзівая ява нашага 
зямнога раю. 



Лепуценнасць і вюлікію здзюшсненні : усоаміны ора Івана Якаўлевіща 
Навуменку / Нацыюнальнаю акадэмію навук Беларусі, Хэнпр даследаваннюў беларускаш 
кульпуры, мовы і ліпарапуры, Інспыпуп ліпарапуразнаўспва ім. Я. Куоалы ; [укладанне і орадмова С. 
С. Лаўшука]. - Мінск : Беларускаю навука, 2017. - 367, [1] с., [8] л. іл.  

Больш за пяцьдзясят аўтараў пакінулі свае 
мемуары пра выдатнага сына беларускай зямлі — 
былога франтавіка, народнага пісьменніка 
Беларусі, акадэміка НАН Беларусі, доктара 
філалагічных навук, прафесара, заслужанага 
дзеяча навукі БССР, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 
Беларусі імя Я.Коласа, дэпутата і Старшыню 
Вярхоўнага Савета БССР у 1985-1990гг. Вядома, 
кожны, хто дзеліцца з чытачом успамінамі пра 
Навуменку, уносіць нешта сваѐ, у адпаведнасці са 
сваім бачаннем вобраза, жыццѐвага шляху, 
літаратурнай спадчыны. Кніга «Летуценнасць і 
вялікія здзяйсненні» ўяўляе своеасаблівы дыялог 
пра І. Навуменку, асобай якога цікавіліся і 
цікавяцца многія. 



Беларускію казкі з архіва М.В. Доўнар-Заоольскага : Прадмова і оадрыхпоўка да 
друку Вющаслава Марпысчка // Беларускі фальклор : мапэрыюлы і даследаванні : 
зборнік навуковых орац / Нацыюнальнаю акадэмію навук Беларусі, Хэнпр 
даследаваннюў беларускаш кульпуры, мовы і ліпарапуры, Філіюл "Інспыпуп 
маспацпвазнаўспва, эпнаграфіі і фальклору імю Кандрапа Краоівы". - 2018. - Выо. 5.- 
С. 240-247.  

Зборнік разлічаны на фалькларыстаў, 
этнолагаў, мовазнаўцаў, краязнаўцаў, а таксама 
ўсіх, хто цікавіцца народнай спадчынай. Для 
нас, рэчычан, асаблівую цікавасць уяўляюць 
запісы казак з архіву знакамітага гісторыка і 
фалькларыста, ураджэнца горада Рэчыцы, М.В. 
Доўнар-Запольскага. 




