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Шукай краси, добра шукай! 

Вони є все, вони є всюди. 

Не йди в чужий за ними край, 

Найперш найди їх в свої груди. 
І. Франко 

 

Бібліотека вітає! 
Пропонуємо до перегляду каталог книжкової виставки 

під назвою «Духовна криниця українських традицій» за 

проектом бібліотеки «Жива скарбниця». 
 

Хто забуває минуле, той не вартий майбутнього – 

справедливість цього вислову перевірена часом. Є 

надбання, які народ творить не самими руками, а працею 

свого духу, розуму. Це наука, освіта, література, різні види 

мистецтва (музика, танець, малярство, різьбярство тощо), а 

також звичаї, обряди, пісні, стародавні вірування, народні 

казки тощо. Все це разом називають духовною культурою. 
 

Каталог книжкової виставки розкриває для 

користувачів традиції української народної художньої 

творчості, які стали улюбленими та широко відомими не 

тільки в нашій країні – їх знають і високо цінують за 

кордоном. Адже мистецтво цілого народу – це минуле в 

сучасності, натхненна традиція, живий ланцюг, що 

незмінно поєднує покоління, національності та епохи. 
 

Матеріал в каталозі подано за період з 1993–2017 

роки. 
 

Джерела згруповані за алфавітом прізвищ авторів 

та назв творів. 



 3 

Більше про культуру, звичаї, традиції, свята українців 

ви можете дізнатися, звернувшись до відповідних розділів 

систематичного/електронного каталогу: 

39 «Культурна антропологія. Етнографія. Звичаї. 

Традиції» 

39(477) «Спосіб життя. Фольклор України» 

745/749 «Художні промисли. Декоративно-прикладне 

мистецтво. Дизайн» 
 

Розділи виставки : 

 Культура – надбання народу 

 Скарби нашої пам’яті 

 Українські традиції і звичаї 
 

Дата оформлення: 29 січня 2018 року. 

Читацьке призначення: для учнів середнього та старшого 

шкільного віку 
 

Мета виставки: 
для усіх, хто цікавиться етнографією, фольклором України. 

Засоби оформлення: книги, періодичні видання, назви, 

цитати, ілюстративний матеріал, речі народного побуту. 
 
 

Концепція виставки: створена в рамках 

загальносистемного культурно-історичного проекту  ЦБС 

Деснянського району «Пам’ятай! Відроди! Збережи!» (до 

року охорони культурної спадщини в Україні). 
 

 

Укладач: Проценко А. М. 

Відповідальна за випуск : Приходько Н. О. 

 

Контактна інформація: 

Адреса: м. Київ, вул. Бальзака, 28. 

Тел.: (044)515-61-70, 547-20-62 

e-mail:library115@ukr.net 

веб-сторінка:http://desnabib.kiev.ua 

mailto:library115@ukr.net
http://desnabib.kiev.ua/
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https://www.facebook.com/lybra115 

Розділ І. КУЛЬТУРА – НАДБАННЯ НАРОДУ 
 

 

Вудвуд, Л. Ф. З батьківської криниці [Текст] 

: українське народознавство / Л. Ф. Вудвуд, І. 

М. Вудвуд ; за заг. ред. А. П. Загнітка. – 

Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 

2000. – 256 с. 
 

 

 

Енциклопедія українознавства для школярів і 

студентів. Історія. Культура. Народознавство. Діаспора. 

Географія [Текст] / авт.-уклад. В. В. Оліфіренко [та ін.] ; 

худож. І. Силютін. – Донецьк : Сталкер, 1999. – 495 с. 
 

Крисаченко, В. С. Українознавство [Текст] : хрестоматія-

посібник : у 2 кн. Кн. 1 / В. С. Крисаченко ; передм. П. П. 

Кононенка. – Київ : Либідь, 1996. – 352 с. 
 

Культура і побут населення України [Текст] : навч. посіб. 

для вузів / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко [та ін.]. 

– 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Либiдь, 1993. – 285 с. 
 

Культура України в казках та легендах [Текст] / ред.-

уклад. О. А. Волосевич ; худож. Т. Савельєва. – Львів : 

Аверс, 2005. – 327 с. : іл. – (Скарбничка школяра). 
 

На білих крилах рушника - несе надію Україна [Текст] : 

до сценарної скарбнички [традиції українського народу] // 

Позакласний час. – 2016. – № 7. – С. 55-56. 
 

Народний побут, звичаї та обряди [Текст] // Україна : 

довідкове видання / авт.-упоряд. В. М. Скляренко [та ін.] ; 

худож. І. Осипов. – Харків : Фоліо, 2004. – 319 с. : іл. – 

(Дитяча енциклопедія). 
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Словник символів культури України [Текст] : навч.  

посіб. / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ін.-т ; за заг. 

ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. – 2-е 

вид., допов. і випр. – Київ : Міленіум, 2002. – 260 с. 
 

Україна в словах [Текст] : мовокраїнознавчий словник-

довідник : навч. посіб. для уч. / упоряд. та кер. авт. кол. Н. 

Данилюк [та ін.]. – Київ : Просвіта, 2004. – С. 305-317. 
 

Українська минувшина [Текст] : ілюстр. етнограф. 

довідник / авт. А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. 

Косміна [та ін.]. – Київ : Либідь, 1993. – 255 с. 
 

Розділ ІІ. СКАРБИ НАШОЇ ПАМ’ЯТІ 
 

Захарченко, В. Щедрий голос із правіків [Текст] : [історія 

досліджень народної української духовної спадщини і 

української мови] // Літературна Україна. – 2016. – 21 квіт. 

(№ 15). – С. 7. 
 

Мунін, Г. Б. Енциклопедія мистецтва [Текст] : дитячий 

довідник / ред. кол.: Г. Б. Мунін, О. В. Сапура, Г. В. 

Карасьова [та ін.]. – Київ : Агентство по розповсюдженню 

друку, 2015. – 116 с. : іл.  
 

Сапура, О. В. Народні художні промисли України = 

Ukrainian folk arts and crafts [Текст] / пер. на англ. Г. О. 

Теличук, Д. С. Вілкова, А. Г. Брачук. – Київ : Агентство по 

розповсюдженню друку, 2015. – 256 с. : 

іл. 
 

Скарби нашої пам'яті [Образотворчий 

матеріал] : фотоальбом / упоряд. М. І. 

Сікорський, Л. І. Тинна ; авт. вст. ст. І. 

М. Гончар ; фото С. С. Крячка. – Київ : 

Мистецтво, 1993. – 192 с. : фото. – 

Текст укр., англ. мов. 
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Томашевська, В. І. Мистецтво кераміки [Образотворчий 

матеріал] : книга-альбом / Віра Томашевська. – Київ : 

Ірідіум, 2015. – 156 с. : іл. 
 

Українська дерев’яна архітектура [Текст] // Українські 

дерев'яні храми / В. В. Вечерський. – Київ : Наш час, 2007. 

– С. 8-35 – (Невідома Україна. Храми України). 
 

Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру [Текст] 

: наук.-попул. вид. / О. Федорчук ; худож. оформл. М. 

Шутурми. – Львів : Свічадо, 2007. – 120 с. : фотоіл. 
 

Чегусова, З. А. Людмила Жоголь: Чарівниця художнього 

текстилю [Текст] / З. А. Чегусова, Т. В. Кара-Васильєва, Т. 

О. Придатко ; рец. А. Вялець, О. Сом-Сердюкова ; худож. 

оформл. О. Г. Григора. – Київ : Либiдь, 2008. – 263 с. : 

фотоіл. 
 

Черемшук, М. Л. Сорочинський ярмарок [Текст] : для сер. 

шк. віку / ред. кол.: Мунін Г. Б., Сапура О. В., Ракова Ю. А. 

[та ін.]. – Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2015. 

– 128 с. : іл. 
 

Ярослава Менкуш-Заневчик [Текст] : альбом / статті  

Я. Менкуш-Заневчик, Р. Захарчук-Чугай, О. Цимбалюк, Р. 

Яців ; фото А. Заневчика [та ін.]. – Київ : Задруга, 2007. – 

175 с. 

Розділ ІІІ. УКРАЇНСЬКІ 

ТРАДИЦІЇ І ЗВИЧАЇ 
 

Воропай, О. Звичаї - скарб 

українського народу [Текст] : [свята 

Введіння, Катерини, День Андрія 

Первозванного, Калета, Варвари] / О. 
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Воропай // Чумацький шлях. – 2015. – № 3. – С. 27-30. 
 

Воропай, О. Український народний одяг [Текст] : 

[фрагменти із книги "Звичаї нашого народу"] // Чумацький 

шлях. – 2016. – № 2. – С. 30-31. 
 

Дзига [Текст] : українські дитячі й молодечі народні ігри та 

розваги / уклад. В. Семеренський, П. Черемський ; худож. 

М. Базиль [та ін.] ; витинанки А. Куліша. – Харків : Друк, 

1999. – 528 с. 
 

Кацан, О. Самобутній оберіг на ім'я український костюм 

[Текст] : [кожен елемент українського традиційного 

костюма виконує своє призначення і оберегову функцію] // 

Українська культура. – 2016. – № 3/4. – С. 62-64.  
 

Люба моя Україна [Текст] : свята, традиції, звичаї,  

обряди, прикмети та повір'я українського народу / М. Н. 

Шкода ; худож. О. Альбрехт. – Донецьк : БАО, 2008. – 543 

с. : іл. 
 

Народознавчі сторінки [Текст] : [cвято Івана Купала] // 

Розкажіть онуку. – 2017. – черв. (№ 6). – С. 16-18. 
 

Ніколаєва, Т. О. Історія українського костюма [Текст] : 

для використ. у навч. процесі / Т. О. Ніколаєва ; іл. З. 

Васіної [та ін.]. – Київ : Либідь, 1996. – 173 с. 
 

Пукшин, І. Нерозкриті загадки історії [Текст] : [культурна 

особливість Бойківщини] // Літературна Україна. – 2017. – 

15 черв. (№ 24). – С. 9. 
 

Сердюк, Т. С. Звичаї та традиції українського народу 

[Текст] : інтелектуальна гра у бібліотеці / Т. С. Сердюк 

// Шкільна бібліотека. – 2016. – № 9. – С. 52-54. 
 



 8 

Скуратівський, В. Т. Білояр [Текст] : оповідання / Василь 

Тимофійович Скуратівський ; худож. Є. Удін. – Тернопіль : 

Навчальна книга-Богдан, 2003. – 143 с. 
 

Українські традиції [Текст] / упоряд. та передм. О. В. 

Ковалевського. – Харків : Фоліо, 2007. – 571 с. – (Перлини 

української культури). 

 


