
Паважаныя  сябры!

Прапануем 

вашай увазе кнігі 
серыі

"Энцыклапедыя 
народнага майстра"



Рамёствы народных майстроў 
сыходзяць сваімі каранямі далёка ў 

мінулае. Дзякуючы серыі "Энцыклапедыя 
народнага майстра"  выдавецтва 

"Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся 
Броўкі" чытачы могуць пазнаёміцца з 

самымі цікавымі народнымі промысламі, 
акунуцца ў атмасферу, у якой жылі нашы 
продкі, працягнуць беларускія традыцыі.



Серыя "Энцыклапедыя народнага 

майстра"  была заснавана ў 2017 годзе. 

У ёй выйшлі такія кнігі, як

"Лялькі: абярэгі, абрадавыя, гульнявыя", 

"Пісанкі",

"Лозоплетение", 

"Гліняная казка", 

"Фантазіі са скуры",

"Саламапляценне", 

"Пасланні ад продкаў"



Гурецкая, Е. В. Лозоплетение.
Иллюстрированный мастер-класс / Елена Гурецкая. —
Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі,
2017. — 88 с. : ил. — (Энциклопедия народного
мастера).



Книга познакомит читателя с технологией
лозоплетения и по-новому откроет представление
о ремесле. Издание научит правильно подбирать
нужный материал и работать с ним, поможет
освоить основные виды плетений и пошагово
выполнить интересные работы из природного
материала. В книге рассматриваются вопросы
изготовления изделий на круглом и овальном
донышках, плетение корзины с обруча, белорусской
корзины и многое другое.



Качан, Г. К. Куклы : обереги, обрядовые,
игровые. Иллюстрированный мастер-класс / Гульнара
Качан. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя
Петруся Броўкі, 2017. — 88 с. : ил. — (Энциклопедия
народного мастера).



Издревле куклы-обереги, обрядовые и
игровые, были важной частью повседневной жизни
наших предков. Делали их исключительно женщины и
только с добрыми помыслами. Каждая из кукол
отвечала за определённую жизненную ситуацию.
Некогда утраченная в Беларуси традиция
изготовления подобных кукол сегодня вновь
возрождается. В книге представлены пошаговые
мастер-классы по изготовлению кукол народного
мастера Г. Качан. Издание будет интересно как
начинающим, так и опытным мастерицам,
желающим наполнить свою жизнь гармонией и
положительной энергией.



Качан, Г. К. На счастье, на долю :
традиционные народные куклы. Иллюстрированный
мастер-класс / Гульнара Качан. — Минск : Беларуская
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 70 с. : ил. —
(Энциклопедия народного мастера).



Это вторая книга серии "Энциклопедия
народного мастера", посвящённая изготовлению
традиционной народной куклы. В издании
представлены пошаговые мастер-классы по
изготовлению совершенно новых кукол народного
мастера Г. Качан, не вошедших в первую книгу. Книга
будет интересна как начинающим, так и опытным
мастерам, желающим наполнить свою жизнь
гармонией и положительной энергией.



Корчажкина, Т. С. Фантазии из кожи.
Иллюстрированный мастер-класс / Татьяна Корчажкина.
— Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся
Броўкі, 2018. — 59 с. : ил. — (Энциклопедия народного
мастера).



В книге представлены пошаговые
мастер-классы по изготовлению декоративных
изделий из кожи, которые помогут воплотить
фантазии в реальность. Издание будет
интересно как опытным мастерам, желающим
пополнить свои знания в области работы с
кожей, так и всем, кто только постигает это
удивительное ремесло на занятиях в кружках,
студиях, мастер-классах.



Пасланні ад продкаў. Пра што расказвае
беларускі арнамент / склад. А. М. Коршак. — Мінск :
Беларуская Энцыкпапедыя імя Петруся Броўкі, 2017 —
80 с. : іл. — (Энцыклапедыя народнага майстра).



Многія з нас хацелі б пачуць галасы сваіх
продкаў, даведацца, пра што думалі, аб чым марылі ў
старажытнасці пакаленні беларусаў, што яны любілі,
чаго баяліся, каго паважалі і што хацелі б расказаць
нам, сваім нашчадкам. Гэта магчыма дзякуючы
старадаўнім тканым і вышываным вырабам, якія
захаваліся да нашага часу. Калі ўважліва прыгледзецца
да чароўных узораў, то ў іх шмат чаго можна
«прачытаць». Паколькі ў арнаменце часта праяўлялася
асабістая фантазія майстрых, то ў кнізе падаюцца
найбольш пашыраныя сімвалы і іх варыянты



Пісарэнка, В. Р. Пісанкі. Ілюстраваны майстар-
клас / Валянціна Пісарэнка. — Мінск : Беларуская
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. — 72 с. : іл. —
(Энцыклапедыя народнага майстра).



Яшчэ ў дахрысціянскі перыяд панавала
традыцыя фарбаваць яйкі, якая была звязана з
веснавымі святамі. 3 прыняццем хрысціянства яйка
стала неад’емнай часткай велікодных дзён.
Размаляванае падчас Вялікага посту, яно лічылася
абярэгам. Традыцыі аздаблення пераходзяць з
пакалення ў пакаленне. Важнае значэнне мелі колер
малюнка, выкарыстаныя элементы. Сваімі сакрэтамі
стварэння сапраўднай велікоднай пісанкі дзеліцца ў
кнізе мастацтвазнавец В. Пісарэнка.



Пратасеня, М. А. Гліняная казка. Ілюстраваны
майстар-клас / Мікалай Пратасеня. — Мінск :
Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. —
72 с. : іл. — (Энцыклапедыя народнага майстра).



З глыбіні вякоў даносіцца да нас гук глінянай
цацкі-свістулькі. Ганчарнае кола працягвае свой рух з
сівой даўніны ў сённяшні час. Маленькі хлопчык, які
бярэ ў рукі кавалачак гліны — падарунак маці-зямлі, —
хоча зрабіць тую ж цацку, з якой гуляў яго аднагодак
тысячы гадоў таму. Так дзіця спасцігае вялікую
таямніцу няспыннага жыцця. М. А. Пратасеня,
беларускі народны майстар мастацкай керамікі,
пазнаёміць вас з мастацтвам гліны і агню,
падзеліцца сакрэтамі і тэхналогіямі вырабу керамікі.
Выданне зацікавіць вопытных майстроў, аматараў,
настаўнікаў і вучняў. Кніга «Гліняная казка» стане
неад’емным памочнікам на занятках у гуртках,
студыях, майстар-класах.



Уладамірская, В. В. Саломапляценне.
Ілюстраваны майстар-клас / Валерыя Уладамірская. —
Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі,
2017. — 88 с. : іл. — (Энцыклапедыя народнага
майстра).



Нягледзячы на даступнасць і таннасць
саломкі, гэты прыродны матэрыял у народзе
называюць «беларускім золатам» з-за яго
незвычайных дэкаратыўных якасцей… У кнізе
прадстаўлены самыя простыя і пашыраныятэхнікі
саломапляцення. Акрамя майстар-класаў выданне
ўключае цэлую галерэю цудоўных вырабаў з саломкі,
якія можна стварыць, выкарыстаўшы засвоеныя
навыкі.



Складальнік:
бібліёграф ЦБС Галыга А.Л.


