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Прадмова 

 

Марыя Пятроўна Жабінская нарадзілася 22 мая 1938 года ў вёсцы 

Карані Смаргонскага раёна Гродзенскай вобласці. Да 9 класа вучылася ў 

Смаргонскай сярэдняй школе, потым – у школе рабочай моладзі. У 1961 г. 

скончыла аддзяленне мастацкай вышыўкі Мінскага мастацкага вучылішча 

(цяпер – імя Глебава), у 1969 г. – аддзяленне мастацкага афармлення тканін 

Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута (спецыяльнасць – мастак 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва). З 1970 г. да 1972 г. вучылася на 

факультэце прапаганды вячэрняга Інстытута марксізму-ленінізму, з 1972 г. да 

1975 г. – у аспірантуры Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута, дзе 

напісала дысертацыю “Беларускае народнае ткацтва” (не абаронена). 

Працавала мастаком на Мінскай фабрыцы мастацкіх вырабаў (1962–1963), 

метадыстам па дэкаратыўна-прыкладному мастацтву ў Рэспубліканскім Доме 

народнай творчасці (1967–1972), мастаком у праектна-тэхналагічным 

інстытуце “Белмясцпрампраект” (1976–1979), навуковым супрацоўнікам і 

старшым навуковым супрацоўнікам, в.а. загадчыка аддзела фальклору ў 

Рэспубліканскім метадычным цэнтры народнай творчасці і культурна-

асветнай работы (РНМЦ) (1979–1991), вяла гурткі ў Рэспубліканскім цэнтры 

эстэтычнага выхавання дзяцей (1991–[1996]), у сярэдзіне 1990-х гг. працавала 

выхавацелькай у дзіцячым садку № 80 г. Мінска. У 1993 г. выйшла на 

пенсію. 

Даследавала духоўную і матэрыяльную культуру беларусаў, у меншай 

ступені – духоўную культуру татараў і яўрэяў Беларусі. У 1967–[2003] гг. 

ездзіла ў этнаграфічныя экспедыцыі ў Брэсцкую, Віцебскую, Гомельскую, 

Гродзенскую, Магілёўскую і Мінскую вобласці. Упершыню выступіла ў 

друку ў 1970 г. Публікавалася ў газетах “Звязда”, “Голас Радзімы”, “ЛіМ”, 

“Чырвоная змена” і інш. Аўтар звыш 200 артыкулаў. Аўтар-укладальнік 

альбомаў, каталогаў, метадычных дапаможнікаў. Выдала манаграфіі: 

“Мастацтва сяла Неглюбка” (1976), “Арнамент беларускіх народных тканін” 

(1983), “Адраджэнне забытага рамяства” (1985), кнігу “Складзі ўзор сам” 

(1992) і інш. Арганізатар і ўдзельнік рэспубліканскіх навукова-практычных 

канферэнцый “Состояние и проблемы дальнейшего развития народных 

художественных промыслов” (1981), “Народнае мастацтва і сучасныя 

мастацкія промыслы Віцебшчыны” (1983), “Народное творчество и 

художественные промыслы Гомельщины” (1985), першага Усебеларускага 

Купалля (разам са Згуртаваннем беларусаў свету “Бацькаўшчына”) (1991) і 

інш. Адна са стваральнікаў Мотальскага музея народнай творчасці (Іванаўскі 

раён Брэсцкай вобласці) (1983–1990); аўтар канцэпцыі музея народнай 

медыцыны “Хатка лекара” філіяла Баранавіцкага краязнаўчага музея (1989) і 

экспазіцыі “Папера Смаргоншчыны” [Смаргонскага гісторыка-краязнаўчага 

музея] [2000-я гг.]. 

Удзельнічала ў абласных выстаўках: у 1956–1957 гг. з жывапіснымі 

работамі “Нацюрморт”, “Гарбузы”, “Кветкі з майго агародчыка”, “Лугавыя 

кветкі”, у 1972 г. на III Рэспубліканскай выстаўцы твораў маладых мастакоў 
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у г. Мінску з пано “Перад адлётам на поўдзень” (ручное ткацтва) і інш. Аўтар

каляровых уклеек у энцыклапедычных выданнях: “Арнамент” (1969),

“Вышыўка” (1971) – БелСЭ, “Орнамент” – “Белорусская ССР. Краткая

энциклопедия” (т. 4, 1981). Член Саюза мастакоў БССР з 1988 г. да 2004 г. 

        За прапаганду мастацтва сучаснай вёскі была адзначана срэбраным

медалём ВДНГ СССР (1986). 

У  2013  г.  пераехала  да  дачкі  ў  Мапуту  (Мазамбік).  М.П.  Жабінская 

памерла 22 жніўня 2018 г.  

Дакументы М.П. Жабінскай паступілі ў БДАМЛМ ад самой фондаўтва-

ральніцы ў 2000, 2013 гг. У выніку навуковага апісання былі сфарміраваны 

304 справы (3166 дак.) за [1930-я гг.], 1947–2012 гг. 

Вопіс складаецца з 9 раздзелаў. 

1. У раздзеле “Рукапісы” – 5 падраздзелаў, справы ў якіх сістэматызава-

ны па жанрах і храналогіі за 1970–2012 гг. У першым падраздзеле змешчаны 

даследаванні, метадычныя дапаможнікі і інш., у другім – артыкулы, у трэцім 

– рэцэнзіі і водгукі, у чацвёртым – даклады і выступленні, у пятым – 

сцэнарыі дакументальных фільмаў, тэлеперадач і інш. Асноўную частку 

дакументаў раздзела складаюць артыкулы і выступленні.  

2.  Раздзел “Дакументы даследчыцкай і навуковай дзейнасці” складаецца 

з 4 падраздзелаў. У першым падраздзеле змешчаны дакументы этнаграфіч-

ных экспедыцый (палявыя дзённікі, спісы вёсак і рэспандэнтаў і інш.), у 

другім – малюнкі і накіды арнаментаў, у трэцім – накіды прадметаў хатняга 

начыння, франтонаў хат і інш., у чацвёртым – фатаграфіі вопраткі, посцілак, 

ручнікоў і інш., зробленыя М.П. Жабінскай у час і па выніках экспедыцый. 

Справы ў раздзеле сістэматызаваны па відах дакументаў і храналогіі за 1967–

2003 гг. 

3.  Раздзел “Малюнкі і арнаменты і інш.” змяшчае выцінанкі, графічныя 

работы і іх фатаграфіі. Справы сістэматызаваны па тэхніцы выканання і 

храналогіі за 1959–2004 гг. 

4. У раздзел увайшлі дакументы ўкладальніцкай дзейнасці М.П. Жа-

бінскай за 1967–2011 гг. 

5. Раздзел “Перапіска” складаецца з 3 падраздзелаў. У першым пад-

раздзеле змешчаны пісьмы М.П. Жабінскай да грамадскіх дзеячаў і дзеячаў 

беларускай культуры, дачкі і калег. Другі падраздзел складаецца з 2 

падпадраздзелаў – пісьмы да М.П. Жабінскай ад дзеячаў беларускай 

літаратуры, дачкі, знаёмых і інш. і ад устаноў. Справы ў раздзеле 

сфарміраваны па алфавіце прозвішчаў адрасатаў / карэспандэнтаў за 1966–

2012 гг.  

6. Біяграфічныя дакументы прадстаўлены 2 падраздзеламі, сістэматы-

заванымі па тэматычным прынцыпе і храналогіі за 1956–2005 гг. У першым 

падраздзеле знаходзяцца асабістыя дакументы М.П. Жабінскай (ганаровыя 

граматы, запрашэнні, пасведчанні і інш.), у другім – дакументы аб яе працы ў 

РНМЦ, стварэнні Мотальскага музея народнай творчасці і інш. 
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7. У раздзел увайшлі дакументы пра М.П. Жабінскую. Справы сфарміра-

ваны па жанрах і храналогіі за 1966–2011 гг. 

8. Раздзел змяшчае заявы па бытавых пытаннях і завяшчанне М.П. Жа-

бінскай за 1995–2011 гг. 

9. “Дакументы, сабраныя для сваіх работ” прадстаўлены 2 падраздзела-

мі. У першым падраздзеле змешчаны выпіскі М.П. Жабінскай з кніг, 

артыкулы і інш., у другім – фатаграфіі народных майстроў, прадметаў 

народнага мастацтва і промыслаў. Справы ў раздзеле сістэматызаваны па 

відах дакументаў і храналогіі за 1947–2007 гг. 

10. У раздзеле “Выяўленчыя дакументы” сабраны фатаграфіі М.П. Жа-

бінскай, індывідуальныя і групавыя (з родзічамі, знаёмымі, калегамі і інш.), і 

інш. за [1930-я – пач. 2000-х гг.]. Справы сфарміраваны па тэматычным 

прынцыпе і храналогіі. 

 

 

Прадмову склала 

вяд. архівіст        В.Ф. Шаталава 

 

27.12.2016 
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Коль-
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лістоў

Коль-
касць
дак-ў

АКД

1. РУКАПІСЫ М.П. ЖАБІНСКАЙ

1.1. ДАСЛЕДАВАННІ, МЕТАДЫЧНЫЯ 
ДАПАМОЖНІКІ І ІНШ.

    1 "Вышивка" = "Художественная вышивка".
Манаграфія. Варыянты.
Аўтарызаваны машынапіс з нязначнай аўтарскай
праўкай, машынапіс з аўтарскай праўкай

1977, 
[кан.1970-х гг.]

270

    2 ["Беларускае народнае ткацтва"]. Кандыдацкая
дысертацыя. 1-я частка.
Машынапіс з аўтарскай праўкай

[кан. 1970-х гг.] 171

    3 ["Беларускае народнае ткацтва"]. Кандыдацкая
дысертацыя. 2-я частка. Няпоўны тэкст.
Машынапіс з аўтарскай праўкай

[кан. 1970-х гг.] 45

    4 "Народная культура Беларусі: у кантэксце рэлігіі".
Манаграфія. Пачатак. Няпоўны тэкст.
Машынапіс з аўтарскай праўкай і ўклейкай

1999-2006 181

    5 "Народная культура Беларусі: у кантэксце рэлігіі".
Манаграфія. Працяг.
Машынапіс з аўтарскай праўкай і ўклейкай

1999-2006 95

    6 "Народная культура Беларусі: у кантэксце рэлігіі".
Манаграфія. Заканчэнне. Няпоўны тэкст.
Машынапіс з аўтарскай праўкай і ўклейкай

1999-2006 102

    7 "Народная культура Беларусі: у кантэксце рэлігіі".
Манаграфія. Пачатак. Варыянт.
Машынапіс з аўтарскай праўкай і ўклейкай

2006 196

    8 "Народная культура Беларусі: у кантэксце рэлігіі".
Манаграфія. Заканчэнне. Варыянт.
Машынапіс з аўтарскай праўкай і ўклейкай

                    *                    *                    *

2006 55

    9 "Мастацкая творчасць народа (Метадычныя
парады па развіццю сучаснага народнага і
самадзейнага дэкаратыўна-прыкладнога,
выяўленчага мастацтва)". Няпоўны тэкст.
Машынапіс з аўтарскай праўкай

1985 169
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   10 "Выцінанка". Метадычны дапаможнік. Няпоўны
тэкст.
Машынапіс з аўтарскай праўкай і ўклейкай.
Прыкладзены: У.А. Казбанаў. "Выцінанкі", "Я
шчырую". Песні для голасу з фартэпіяна. Словы
Л.В. Забалоцкай і В.А. Жуковіча (1996). Лл. 58-63

1996 363

   11 Падборка арнаментаў да метадычнага дапаможніка
"Выцінанка".
Папера, аловак, туш, ксеракопія

                    *                    *                    *

[1996] 111

   12 "Карункі на паперы". Праграма курса выцінанкі для
пачатковай школы. Метадычны матэрыял для
газеты "Дзеці і мы" і інш.
Аўтарызаваны машынапіс з аўтарскай праўкай,
машынапіс з аўтарскай праўкай

[1994-1996] 231

1.2. АРТЫКУЛЫ І ІНШ.

   13 "Васьміпялёсткавы матыў арнаменту", "Магілёўскія
ручнікі", "Мотальскія ручнікі", "Традыцыйнае і новае
ў народным ткацтве" і інш. Артыкулы.
Аўтарызаваны машынапіс з аўтарскай праўкай,
машынапіс з аўтарскай праўкай, машынапіс,
фотакопіі друкаваных артыкулаў

1973-1980 1462

   14 "Вечна жывое мастацтва - фальклор", "Кліча
міжнародны фестываль фальклора", "Фальклорная
спадчына вачыма хрысціяніна" і інш. Артыкулы.
Чарнавы аўтограф, машынапіс з аўтарскай праўкай

[1976]-2009 1870

   15 Артыкулы пра ткацтва в. Неглюбка Веткаўскага
раёна Гомельскай вобласці і інш.
Чарнавы аўтограф, машынапіс з аўтарскай
праўкай, машынапіс

[1970-я гг.] 1066

   16 "Набойка", "Ткани современных промыслов",
"Ткацтва Мядзельшчыны" і інш. Артыкулы.
Чарнавы аўтограф, аўтарызаваны машынапіс з
аўтарскай праўкай, машынапіс з аўтарскай праўкай,
машынапіс

1981-2012 12102

   17 "Белорусский сувенир", "Пекарскае майстэрства",
"Пекарская пластыка", "Што такое "выцінанка"?" і
інш. Артыкулы.
Машынапіс з аўтарскай праўкай, машынапіс.
Да артыкула "Пекарскае майстэрства" прыкладзена
фатаграфія каравая. Л. 26

1981-1999 942
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   18 "Аб мэтазгоднасці стварэння народных
універсітэтаў па мастацтву", "Запрашаюць гасціныя
ўстаноў культуры" і інш. Артыкулы.
Машынапіс з аўтарскай праўкай, машынапіс

[1983-
др.пал. 1980-х гг.]

871

   19 "Водгук польскай культуры ў фальклоры
беларусаў", "Уплыў іудаізму на народную культуру
беларусаў", "Фальклорныя звесткі аб уплыве
іудаізму на светапогляд беларускіх хрысціян" і інш.
Артыкулы.
Чарнавы аўтограф, аўтарызаваны машынапіс з
аўтарскай праўкай, машынапіс

[1990-я гг.]-2005 625

   20 "Медыцына маіх продкаў", "Народная медыцына" 
і інш. Артыкулы.
Аўтограф, машынапіс з нязначнай аўтарскай
праўкай, машынапіс

                    *                    *                    *

[1990-я-2000-я гг.] 419

   21 "Знявага прэзідэнта - знявага народа",
"Перестройка глазами культпросветработника" і
інш. Артыкулы на розныя тэмы.
Машынапіс з аўтарскай праўкай, машынапіс

                    *                    *                    *

[1970-я-1990-я гг.] 312

   22 Артыкулы пра У.С. Караткевіча, мастакоў 
Л.Ц. Баразну, П.В. Масленікава, 
Т.М. і У.Т. Паражнякоў і інш. 
Чарнавы аўтограф, аўтарызаваны машынапіс з
аўтарскай праўкай, машынапіс

                    *                    *                    *

1984-2011 1231

   23 Артыкулы пра сімволіку арнамента дзяржаўнага
сцяга БССР, крыжа на гербе "Пагоня".
Аўтарызаваны машынапіс з аўтарскай праўкай,
машынапіс з аўтарскай праўкай

                    *                    *                    *

[1988-2001] 522

   24 "Варыятыўнасць галоўнага хрысціянскага сімвала -
крыжа", "Свастыка - не хрысціянскі сімвал" і інш.
Артыкулы.
Чарнавы аўтограф, аўтарызаваны машынапіс з
нязначнай аўтарскай праўкай, машынапіс з
аўтарскай праўкай, машынапіс

                    *                    *                    *

[пач. 1990-х гг.]
-2004

1038



4

№№
п/п

Загалоўкі спраў
Крайнія даты

Коль-
касць
лістоў

Коль-
касць
дак-ў

АКД

 25 "Эстэтычнае і этычнае выхаванне дзяцей сродкамі
рэлігійнага мастацтва" і інш. Артыкулы.
Машынапіс з аўтарскай праўкай.
Прыкладзена пісьмо рэдакцыі часопіса "Народная
асвета" (ад 01.06.1993 г.) да М.П. Жабінскай з
просьбай унесці змены ў дасланы тэкст. Л. 11

                    *                    *                    *

1993-[1990-я гг.] 319

   26 "Беларускія казкі пра Бога і анёлаў", "Водгук імён
паганскіх багоў у культуры беларусаў", "Народная
культура беларусаў у кантэксце гісторыі
хрысціянства" і інш. Артыкулы.
Аўтарызаваны машынапіс з аўтарскай праўкай,
аўтарызаваны машынапіс, машынапіс з аўтарскай
праўкай

1995-2000 1165

   27 "Абразы "жывыя", "Хрысціянская міфалогія", "Цуды
з праявай чацвёртага вымярэння" і інш. Артыкулы.
Чарнавы аўтограф, машынапіс з аўтарскай
праўкай, машынапіс

1999-2012 728

   28 "Каўчэг Завета схаваны на зямлі ўсходніх
славянаў?", "Парад прогнозов" з пункту гледжання
веруючага хрысціяніна", "Сэнс слова "язычніцтва" і
інш. Артыкулы.
Чарнавы аўтограф, аўтарызаваны машынапіс з
аўтарскай праўкай, машынапіс з аўтарскай праўкай

                    *                    *                    *

2000-2010 1052

   29 "Матэрыяльная культура Жлобіншчыны як частка
беларускага фальклору (Што можна было
пабачыць і пачуць у наш дзень)" = "Фальклор
Жлобіншчыны чакае сваіх даследчыкаў". Артыкул
для гісторыка-дакументальнай хронікі "Памяць.
Жлобінскі раён". Варыянты.
Аўтарызаваны машынапіс з нязначнай аўтарскай
праўкай, машынапіс з аўтарскай праўкай

1988, [1998] 270

   30 "Народная творчасць Мядзельшчыны па
дэкаратыўна-прыкладному і выяўленчаму
мастацтву". Артыкул для гісторыка-дакументальнай
хронікі "Памяць. Мядзельскі раён".
Машынапіс з аўтарскай праўкай

1998 160

   31 "Носьбіты і стваральнікі сучаснай культуры
Кобрыншчыны". Артыкул для
гісторыка-дакументальнай хронікі "Памяць.
Кобрынскі раён". Варыянты.
Аўтарызаваны машынапіс з аўтарскай праўкай,

1999 268
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машынапіс з нязначнай аўтарскай праўкай

   32 "Носьбіты і стваральнікі народнай культуры
Смаргоншчыны (2-я палова ХХ - пач. ХХІ ст.)".
Артыкул для гісторыка-дакументальнай хронікі
"Памяць. Смаргонскі раён". Варыянты.
Чарнавы аўтограф, машынапіс з аўтарскай праўкай

                    *                    *                    *

[2004] 2153

   33 Чарнавыя запісы да артыкулаў "Аблічча і спад
праваслаўнага атэізму", "Праваслаўе супраць
евангелістаў ", разрозненыя лісты артыкулаў,
апісанняў арнаментаў і інш.
Чарнавы аўтограф, машынапіс з аўтарскай
праўкай, машынапіс

                    *                    *                    *

[1970-я-2000-я гг.] 154

   34 "Аздабленне кута ў вясковай хаце", "Вечна жывое
мастацтва - фальклор", "Калісьці ткала,
вышывала...", "Символы народных узоров" і інш.
Артыкулы.
Выразкі з газет і часопісаў, фотакопіі і ксеракопіі
газетных артыкулаў

                    *                    *                    *

1970-2004 3136

   35 Без назвы. Уступ да каталога Рэспубліканскай
выстаўкі дзіцячых малюнкаў "Свет вачыма дзяцей".
Машынапіс з аўтарскай праўкай

                    *                    *                    *

1992 18

   36 Рэплікі на газетныя артыкулы Л. Анопа "Хранитель
вечности", С.У. Букчына "И всё-таки зачем Минску
польский фронт?", С. Міркіна "Стряпня" з пункту
гледжання веруючага хрысціяніна" і інш.
Чарнавы аўтограф, аўтарызаваны машынапіс з
аўтарскай праўкай, машынапіс

                    *                    *                    *

2000-2010 49

   37 Анатацыя да кнігі "Составь узор сам: Народный
орнамент в быту".
Машынапіс

1989 13

1.3. РЭЦЭНЗІІ, ВОДГУКІ І ІНШ.

   38 Рэцэнзіі на п'есу С.М. Новіка-Пеюна "Ёлка Дзеда
Мароза" (1927), сцэнарыі "Дня народнага майстра",
"Свята культпрасветработніка", свята савецкай

1994, [1990-я гг.] 711
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сям'і "Любовью дорожить" і інш. 
Чарнавы аўтограф, машынапіс з аўтарскай праўкай

   39 Рэцэнзія на кнігу М.С. Кацара "Беларускі
арнамент". Варыянты.
Чарнавы аўтограф, аўтарызаваны машынапіс з
аўтарскай праўкай, машынапіс з аўтарскай праўкай

[др. пал. 1990-х
-пач. 2000-х гг.]

363

   40 "На хвалях твайго і майго лёсу". Рэцэнзія на кнігу
В.Л. Тэуша "О духовной истории еврейского
народа".
Чарнавы аўтограф з дадаткамі і ўстаўкамі

2010 130

   41 Водгук на аўтарэферат кандыдацкай дысертацыі
Б.Х. Мальбахава "Кабардинское народное
декоративное искусство", рэцэнзіі на кнігу 
Г.М. Курыловіч "Беларускае народнае ткацтва",
рукапіс кнігі Д.С. Трызны "Дываны і габелены
Савецкай Беларусі" і інш.
Аўтограф, аўтарызаваны машынапіс, машынапіс з
аўтарскай праўкай, машынапіс

                    *                    *                    *

[1972-1975]-2008 1235

   42 Дэтальны разбор-аналіз манаграфіі Б.А. Рыбакова
"Язычество Древней Руси", [кнігі "Замовы"
(укладальнік Г.А. Барташэвіч)] і інш.
Чарнавы аўтограф

[1990-я гг.]-2010 322

   43 Дэтальны разбор-аналіз манаграфіі М.С. Кацара
"Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка" (1996).
Чарнавы аўтограф, машынапіс з аўтарскай
праўкай.
Прыкладзены малюнкі арнаментаў (папера, туш,
аловак, шарыкавая ручка, змяшаная тэхніка). 
Лл. 20-24, 54, 73-82

[кан. 1990-х гг.] 17145

1.4. ДАКЛАДЫ, ВЫСТУПЛЕННІ І ІНШ.

   44 "Фальклор Карэліцкага раёна - калыска Ігната
Дамейкі", "Хрысціянская першааснова беларускага
фальклору" і інш. Выступленні на канферэнцыях.
Чарнавы аўтограф, машынапіс з аўтарскай праўкай

1986-2002 629

   45 "Адбітак хрысціянскага сімвала ў арнаменце
беларусаў (па матэрыялах Гродзенскага раёна)",
"Крыж - форма хрысціянскага сімвала", "Народная
культура беларусаў у кантэксце гісторыі
хрысціянства" і інш. Выступленні на канферэнцыях
і тэзісы.
Чарнавы аўтограф, машынапіс з аўтарскай
праўкай, машынапіс

1989-2000 727
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 46 "Эстэтычнае і этычнае выхаванне дзяцей сродкамі
рэлігійнага мастацтва" і інш. Выступленні на
канферэнцыі ў Мінскім раёне (31.03.1994 г.) і інш.
Заўвагі М.П. Жабінскай па праекце "Эстэтычнае
выхаванне дзяцей".
Чарнавы аўтограф, машынапіс з аўтарскай
праўкай, машынапіс

[1980-я гг.-1997] 415

   47 "Дабравешчанне ў люстэрку беларускага
фальклору", "Мастацкае аздабленне ікон
праваслаўнымі хрысціянамі" і інш. Тэзісы
выступленняў і дакладаў.
Брашуры

                    *                    *                    *

1995-1997 336

   48 Выступленні па пытанні асартыменту і якасці
прадукцыі Бабруйскай, Гомельскай і Мінскай
галантарэйных фабрык на выязных нарадах у 
г. Бабруйску, г. Слуцку і інш.
Чарнавы аўтограф, машынапіс з аўтарскай
праўкай, ксеракопія аўтографа

1977-1981 768

   49 "Дзейнасць устаноў культуры ў справе развіцця
народных мастацкіх промыслаў", "Значение
любительских объединений для развития
современной культуры", "Организация кружков и
студий в сельской местности" і інш. Выступленні.
Чарнавы аўтограф, машынапіс з нязначнай
аўтарскай праўкай, машынапіс

[1979-1980-я гг.] 860

   50 Выступленні перад супрацоўнікамі
Рэспубліканскага навукова-метадычнага цэнтра
народнай творчасці і культурасветнай работы
Міністэрства культуры БССР з ацэнкай работы
цэнтра і інш.
Чарнавы аўтограф, машынапіс з аўтарскай
праўкай, машынапіс з нязначнай аўтарскай праўкай

[1979]-1988 512

   51 Выступленні па пытаннях арганізацыі раённых
цэнтраў фальклору, адраджэння і развіцця
народнага мастацтва і промыслаў і інш.
Чарнавы аўтограф, машынапіс з аўтарскай
праўкай, машынапіс

[пач. 1980-х гг.]
-1995

862

   52 Выступленні па праблемах стварэння Мотальскага
музея народнай творчасці, захавання рамёстваў і
фальклору в. Моталь і в. Тышкавічы Іванаўскага
раёна Брэсцкай вобласці.
Чарнавы аўтограф, аўтарызаваны машынапіс з
аўтарскай праўкай, машынапіс з аўтарскай праўкай,

1987-[кан. 1980-х
-1991 гг.]

426
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машынапіс

                    *                    *                    *

   53 "Взаимодействие изобразительного и
декоративно-прикладного искусства с другими
жанрами художественной самодеятельности",
"Народное искусство и современные
художественные промыслы Витебщины" і інш.
Інфармацыйныя паведамленні аддзела навуковай
інфармацыі па праблемах культуры і мастацтва
Міністэрства культуры БССР.
Машынапіс з нязначнай аўтарскай праўкай,
брашуры

1983-1991 566

1.5. СЦЭНАРЫІ ДАКУМЕНТАЛЬНЫХ ФІЛЬМАЎ,
ТЭЛЕПЕРАДАЧ, СВЯТОЧНЫХ ВЕЧАРОЎ І ІНШ.

   54 "Майстры вёскі Тышкавічы, што на Брэстчыне".
Сцэнарый дакументальнага фільма. Варыянты.
"Ткачыхі Мінскай вобласці". Сцэнарый
тэлеперадачы.
Машынапіс з аўтарскай праўкай, машынапіс з
нязначнай аўтарскай праўкай

1982-1983 324

   55 "Фольклор деревни Тышковичи". Сцэнарый
дакументальнага фільма пра
фальклорна-этнаграфічны калектыў "Знаходка".
Сцэнарый тэлевыступлення калектыву
аўтэнтычнага фальклору "Суквецце" Валосавіцкага
СДК Лепельскага раёна.
Чарнавы аўтограф, машынапіс.
Прыкладзены спіс удзельнікаў калектыву
"Знаходка". Л. 7

[1980-я гг.] 311

   56 "Купалле на Радагошчынскай гары". Сцэнарый
відэафільма першага Усебеларускага Купалля.
Чарнавы аўтограф.
Прыкладзены: тэлефонаграма старшыні савета 
А.В. Турко з пералікам калектываў-удзельнікаў
свята, рэпертуар некаторых удзельнікаў (аркестра
народных інструментаў Вараб'евіцкага ЦДК,
фальклёрных гуртоў Запольскага ЦДК, Зяневіцкага
СК і Уселюбскага СДК). Лл. 3-7

                    *                    *                    *

1991 67

   57 "Віншаванне даяркі, цялятніцы, загадчыка фермы",
"Загорская Ніна Сымонаўна - вядомая беларуская
паэтэса" і інш. Сцэнарыі святочнага вечара ў
сельскім доме культуры, віншавання юбіляра і інш.
Аўтограф, аўтарызаваны машынапіс з аўтарскай

[1987-1990-я гг.] 359
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№№
п/п

Загалоўкі спраў
Крайнія даты

Коль-
касць
лістоў

Коль-
касць
дак-ў

АКД

праўкай і ўклейкай, машынапіс

   58 Сцэнарныя планы выступлення фальклорнага
калектыва "Крынічка" (Дом пісьменнікаў,
05.12.1990), школьнага ансамбля песні 
і танца.
Аўтограф

[1980-я-1990-я гг.],
1990

27

   59 "Злодзей". Сцэнарый школьнага спектакля.
Машынапіс з аўтарскай праўкай

                    *                    *                    *

[1990-я гг.] 17

   60 "Пякарская абрадавая пластыка". Праект, сцэнарый
адкрытага ўрока ў дзіцячым садку № 80 г. Мінска і
інш.
Аўтограф, машынапіс

                    *                    *                    *

[1993]-1995 525

   61 "Журба". Апавяданне.
Машынапіс з нязначнай аўтарскай праўкай

                    *                    *                    *

[1980-я гг.] 13

   62 "На памяць аб маёй матулі", "На памяць мастака
Баразны" і інш. Вершы.
Аўтарызаваны машынапіс з аўтарскай праўкай,
аўтарызаваны машынапіс

                    *                    *                    *

1972-1977 44

   63 Запісы сноў за 1958-1986 гг.
Сшытак з аўтографам

1986 111

   64 Дзённікавыя запісы і ўспаміны.
Аўтограф, канцылярскі сшытак з аўтографам

                    *                    *                    *

2002, 
[сяр. 2000-х гг.]

460

   65 Аўтабібліяграфія прац М.П. Жабінскай, 
звесткі пра яе ўдзел у міжнародных канферэнцыях,
рэспубліканскіх семінарах і інш.
Аўтограф, машынапіс з аўтарскай праўкай

[1988]-2011 325

2. ДАКУМЕНТЫ ДАСЛЕДЧЫЦКАЙ І НАВУКОВАЙ
ДЗЕЙНАСЦІ М.П. ЖАБІНСКАЙ

2.1. ДАКУМЕНТЫ ЭТНАГРАФІЧНЫХ ЭКСПЕДЫЦЫЙ 

   66 Дакументы этнаграфічнай экспедыцыі ў
Магілёўскую вобласць (палявы дзённік, спіс

1967 222
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№№
п/п

Загалоўкі спраў
Крайнія даты

Коль-
касць
лістоў

Коль-
касць
дак-ў

АКД

рэспандэнтаў і інш.).
Аўтограф

   67 Дакументы этнаграфічных экспедыцый у Віцебскую
і Гродзенскую вобласці (планы апытальнікаў, спісы
вёсак і рэспандэнтаў і інш.).
Чарнавы аўтограф, сшытак з аўтографам

[1977-2003] 2270

   68 Дакументы экспедыцыі ў Мядзельскі раён Мінскай
вобласці (палявыя запісы і інш.).
Аўтограф, канцылярскі сшытак з аўтографам

1994, [1990-я гг.] 37100

   69 Дакументы экспедыцыі ў Брэсцкую вобласць
(палявы дзённік).
Сшытак з аўтографам

[1990-я гг.] 142

   70 Дакументы этнаграфічных экспедыцый у
Гродзенскую вобласць (палявыя дзённікі і інш.).
Сшыткі з аўтографам, канцылярскі сшытак з
аўтографам

[1990-я-2000-я гг.] 561

   71 Дакументы этнаграфічнай экспедыцыі ў
[Гомельскую] вобласць (палявы дзённік).
Сшытак з аўтографам

                    *                    *                    *

[1990-я-2000-я гг.] 140

   72 Дакументы па ткацтву в. Неглюбка Веткаўскага
раёна Гомельскай вобласці (накіды арнаментаў 
з іх апісаннем, пералік работ неглюбскіх ткачых,
прадстаўленых на выстаўцы ў Мінску [1970-я гг.], 
і інш.) 

                    *                    *                    *

[1970-я-1980-я гг.] 415

   73 Карты Нясвіжскага і Старадарожскага раёнаў
Мінскай вобласці, створаныя М.П. Жабінскай 
у час этнаграфічнай экспедыцыі.
Папера, аловак, шарыкавая ручка

[1960-я-1970-я гг.] 22

2.2. МАЛЮНКІ І НАКІДЫ АРНАМЕНТАЎ, ЗРОБЛЕНЫЯ 
М.П. ЖАБІНСКАЙ У ЧАС І ПА ВЫНІКАХ
ЭТНАГРАФІЧНЫХ ЭКСПЕДЫЦЫЙ І ІНШ.

   74 Арнаменты тканін з вёсак Жлобінскага,
[Іванаўскага] і Пінскага раёнаў Брэсцкай 
вобласці. Малюнкі.
Папера, аловак, гуаш

[1970-я-1980-я гг.] 610

   75 Арнаменты тканін з вёсак Ганцавіцкага,
Гарадзішчанскага, Драгічанскага, Столінскага,
Сычэўскага і інш. раёнаў Брэсцкай вобласці.

[1970-я-1980-я гг.] 1217
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№№
п/п

Загалоўкі спраў
Крайнія даты

Коль-
касць
лістоў

Коль-
касць
дак-ў

АКД

Малюнкі і накіды.
Папера, калька, аловак, шарыкавая ручка

   76 Арнаменты тканін з в. Неглюбка Веткаўскага 
раёна Гомельскай вобласці. Малюнкі і накіды.
Папера, аловак, туш, фламастэр

[1970-я-1980-я гг.] 88

   77 Арнаменты тканін з вёсак Жыткавіцкага,
Лельчыцкага, Мазырскага і інш. раёнаў 
Гомельскай вобласці. Малюнкі і накіды.
Папера, аловак, шарыкавая ручка, туш, гуаш

[1970-я-1990-я гг.] 2514

   78 Арнаменты тканін з вёсак Рэчыцкага,
Светлагорскага і інш. раёнаў Гомельскай вобласці.
Малюнкі і накіды.
Папера, аловак, туш

[1970-я-1990-я гг.] 1214

   79 Арнаменты тканін з вёсак Брэсцкай (4) і Віцебскай
(2) абласцей, вёсак Астравецкага, Лідскага і
Навагрудскага раёнаў Гродзенскай вобласці.
Малюнкі.
Папера, аловак, шарыкавая ручка, фламастэр, туш,
гуаш

[1970-я-1990-я гг.] 1215

   80 Арнаменты тканін з вёсак Свірскага, Смаргонскага 
[і інш.] раёнаў Гродзенскай вобласці. Малюнкі і
накіды.
Папера, аловак, фламастэр, туш, гуаш

[1970-я-1990-я гг.] 1418

   81 Арнаменты тканін з вёсак Бабруйскага, Быхаўскага,
Касцюковіцкага, Кіраўскага і Клімавіцкага раёнаў
Магілёўскай вобласці. Малюнкі і накіды.
Папера, аловак, фламастэр, туш, гуаш

[1970-я-1990-я гг.] 1417

   82 Арнаменты тканін з вёсак Хоцімскага, Чавускага 
[і інш.] раёнаў Магілёўскай вобласці. Малюнкі і
накіды.
Папера, аловак, шарыкавая ручка, фламастэр, туш,
гуаш

[1970-я-1990-я гг.] 1414

   83 Арнаменты тканін з вёсак Барысаўскага,
Копыльскага, Крупскага і Лагойскага раёнаў
Мінскай вобласці. Малюнкі і накіды.
Папера, аловак, шарыкавая ручка, туш

[1970-я-1990-я гг.] 1421

   84 Арнаменты тканін з вёсак Любанскага,
Маладзечанскага, Уздзенскага [і інш.] раёнаў
Мінскай вобласці. Малюнкі і накіды.
Папера, аловак, шарыкавая ручка, туш, гуаш,
ксеракопія

[1970-я-1990-я гг.] 1522

   85 Арнаменты тканін з вёсак Салігорскага, Слуцкага, [1970-я-1990-я гг.] 1520
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№№
п/п

Загалоўкі спраў
Крайнія даты

Коль-
касць
лістоў

Коль-
касць
дак-ў

АКД

Чэрвенскага і інш. раёнаў Мінскай вобласці.
Малюнкі і накіды.
Папера, аловак, шарыкавая ручка, фламастэр, туш,
гуаш

                    *                    *                    *

   86 Арнаменты (малюнак і накіды) ткацкіх вырабаў 
(з фатаграфіямі гэтых вырабаў з вёсак Брэсцкай
вобласці), зробленыя М.П. Жабінскай.
Папера, аловак, туш

[1970-я-1990-я гг.] 69

   87 Арнаменты (малюнкі і накіды) ткацкіх вырабаў 
(з фатаграфіямі гэтых вырабаў з вёсак Віцебскай
вобласці), зробленыя М.П. Жабінскай.
Папера, аловак, шарыкавая ручка, туш, гуаш,
ксеракопія

[1970-я-1980-я гг.] 1721

   88 Арнаменты (малюнкі і накід) ткацкіх вырабаў з
вёсак Гомельскай і Гродзенскай абласцей,
зробленыя М.П. Жабінскай.
Папера, аловак, туш, гуаш, ксеракопіі,
фотаілюстрацыя

[1970-я-1980-я гг.] 1720

   89 Арнаменты (малюнкі) ткацкіх вырабаў 
(з фатаграфіямі гэтых вырабаў з вёсак Магілёўскай
вобласці), зробленыя М.П. Жабінскай.
Папера, туш, гуаш, ксеракопіі

[1980-я-1990-я гг.] 1519

   90 Арнаменты (малюнкі) ткацкіх вырабаў 
(з фатаграфіямі гэтых вырабаў з вёсак Мінскай
вобласці), зробленыя М.П. Жабінскай.
Папера, туш, гуаш

                    *                    *                    *

[1980-я-1990-я гг.] 1922

   91 Карункі. Малюнкі.
Папера, калька, шарыкавая ручка, гуаш

[1970-я гг.]-1994 33

   92 Карункі. Малюнкі.
Папера, аловак, туш, пяро

[1980-я-1990-я гг.] 1111

   93 "Канцы" (арнаменты) ручнікоў. Малюнкі.
Папера, аловак, гуаш

                    *                    *                    *

[1980-я-1990-я гг.] 89

   94 Геаметрычны арнамент. Малюнкі.
Папера, шарыкавая ручка, туш

[1970-я-1980-я гг.] 1518

   95 Геаметрычны арнамент. Малюнкі.
Папера, туш, гуаш

[1970-я-1990-я гг.] 1515
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№№
п/п

Загалоўкі спраў
Крайнія даты

Коль-
касць
лістоў

Коль-
касць
дак-ў

АКД

   96 Геаметрычны арнамент, у т.л. матыў 
"Вялікдзень" (8). Малюнкі.
Папера, туш

[1980-я-1990-я гг.] 1516

   97 Геаметрычны арнамент. Малюнкі.
Папера, аловак, туш, гуаш

[1980-я-1990-я гг.] 1515

   98 Геаметрычны арнамент. Малюнкі.
Папера, аловак, туш, гуаш

[1980-я-1990-я гг.] 1519

   99 Геаметрычны арнамент. Малюнкі.
Папера, туш, фотаілюстрацыі

[1980-я-1990-я гг.] 1516

  100 Геаметрычны арнамент. Малюнкі.
Папера, кардон, аловак, туш, гуаш

                    *                    *                    *

[1980-я-1990-я гг.] 1515

  101 Геаметрычны, раслінны і тэраталагічны
арнаменты. Малюнкі.
Папера, кардон, аловак, шарыкавая ручка, 
туш, гуаш

[1970-я-1980-я гг.] 1715

  102 Геаметрычны, раслінны і тэраталагічны
арнаменты. Малюнкі.
Папера, кардон, аловак, туш

[1970-я-1990-я гг.] 1515

  103 Геаметрычны, раслінны і тэраталагічны
арнаменты. Малюнкі.
Папера, калька, шарыкавая ручка, туш, 
ксеракопія

[1980-я-1990-я гг.] 1619

  104 Геаметрычны, раслінны і тэраталагічны
арнаменты. Малюнкі.
Папера, кардон, аловак, шарыкавая ручка,
фламастэр, туш, гуаш

[1980-я-1990-я гг.] 1717

  105 Геаметрычны, раслінны і тэраталагічны
арнаменты. Малюнкі.
Папера, аловак, шарыкавая ручка, туш

[1980-я-1990-я гг.] 1515

  106 Геаметрычны, раслінны і тэраталагічны
арнаменты. Малюнкі.
Папера, аловак, шарыкавая ручка, 
фламастэр, туш

[1980-я-1990-я гг.] 1615

  107 Геаметрычны, раслінны і тэраталагічны
арнаменты. Малюнкі.
Папера, кардон, шарыкавая ручка, туш

[1980-я-1990-я гг.] 1516

  108 Геаметрычны, раслінны і тэраталагічны [1980-я-1990-я гг.] 1515
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№№
п/п

Загалоўкі спраў
Крайнія даты

Коль-
касць
лістоў

Коль-
касць
дак-ў

АКД

арнаменты. Малюнкі.
Папера, кардон, туш

                    *                    *                    *

  109 Геаметрычны і раслінны арнаменты. Малюнкі. 
Аўтар аднаго арнаменту - Л.Ц. Баразна.
Папера, туш, гуаш

[1980-я-1990-я гг.] 1518

  110 Геаметрычны і раслінны арнаменты. Малюнкі.
Папера, аловак, туш, гуаш

[1980-я-1990-я гг.] 1516

  111 Геаметрычны і раслінны арнаменты. Малюнкі.
Папера, шарыкавая ручка, туш, фотаілюстрацыя

[1980-я-1990-я гг.] 1517

  112 Геаметрычны і раслінны арнаменты. Малюнкі.
Папера, кардон, туш

                    *                    *                    *

[1980-я-1990-я гг.] 1515

  113 Геаметрычны і раслінны арнаменты. Малюнкі.
Папера, кардон, аловак, фламастэр, туш, гуаш,
ксеракопія

[1980-я-1990-я гг.] 1518

  114 Геаметрычны, раслінны і тэраталагічны
арнаменты. Малюнкі.
Ксеракопія

                    *                    *                    *

[1990-я гг.] 1212

  115 Раслінны арнамент. Малюнкі.
Папера, кардон, аловак, шарыкавая 
ручка, туш, гуаш

[1970-я-1990-я гг.] 1515

  116 Раслінны арнамент. Малюнкі.
Папера, туш

                    *                    *                    *

[1980-я-1990-я гг.] 1414

  117 Тэраталагічны арнамент. Малюнкі.
Папера, кардон, туш

[1980-я-1990-я гг.] 1515

  118 Тэраталагічны арнамент. Малюнкі.
Папера, туш

                    *                    *                    *

[1980-я-1990-я гг.] 1619

  119 Арнаментальныя матывы ткацтва з элементамі
"вінаградная лаза" і "крыж". Малюнкі.
Папера, калька, шарыкавая ручка, фламастэр, туш,
гуаш, фатаграфія фрагмента посцілкі, ксеракопіі

[1990-я-2000-я гг.] 1516
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№№
п/п

Загалоўкі спраў
Крайнія даты

Коль-
касць
лістоў

Коль-
касць
дак-ў

АКД

  120 Арнаментальныя матывы ткацтва з элементам
"крыж". Малюнкі.
Папера, шарыкавая ручка, туш, гуаш, фатаграфія
ткацкага вырабу, ксеракопіі

[1990-я-2000-я гг.] 1517

  121 Арнаментальныя матывы ткацтва з элементам
"крыж". Малюнкі.
Папера, аловак, шарыкавая ручка, туш, гуаш,
ксеракопіі

[1990-я-2000-я гг.] 1517

  122 Арнаментальныя матывы ткацтва з элементам
"крыж". Малюнкі.
Папера, шарыкавая ручка, туш, гуаш, ксеракопіі

[1990-я-2000-я гг.] 2222

  123 Арнаментальныя матывы ткацтва з элементам
"крыж". Малюнкі.
Папера, шарыкавая ручка, туш, гуаш, фатаграфіі
ручнікоў, ксеракопіі

[1990-я-2000-я гг.] 1923

  124 Арнаментальныя матывы ткацтва з элементам
"крыж". Малюнкі.
Папера, аловак, шарыкавая ручка, фламастэр, 
туш, гуаш, ксеракопіі

[1990-я-2000-я гг.] 1618

  125 Арнаментальныя матывы ткацтва з элементам
"крыж". Малюнкі.
Папера, шарыкавая ручка, туш, гуаш, ксеракопіі

[1990-я-2000-я гг.] 1517

  126 Арнаментальныя матывы ткацтва з элементам
"крыж". Малюнкі.
Папера, шарыкавая ручка, туш, гуаш

[1990-я-2000-я гг.] 1717

  127 Арнаментальныя матывы ткацтва з злементам
"крыж". Малюнкі.
Папера, шарыкавая ручка, туш, гуаш, ксеракопіі

[1990-я-2000-я гг.] 1516

  128 Арнаментальныя матывы ткацтва з элементамі
"крыж". Малюнкі.
Папера, шарыкавая ручка, туш, гуаш, ксеракопіі

[1990-я-2000-я гг.] 1517

  129 Арнаментальныя матывы ткацтва з элементамі
"крыж" і "ружа". Малюнкі.
Папера, шарыкавая ручка, туш, гуаш, ксеракопіі

[1990-я-2000-я гг.] 1819

2.3. НАКІДЫ ПРАДМЕТАЎ ХАТНЯГА НАЧЫННЯ,
ФРАНТОНАЎ ДАМОЎ І ІНШ., ЗРОБЛЕНЫЯ 
М.П. ЖАБІНСКАЙ У ЧАС ЭКСПЕДЫЦЫЙ

  130 Накіды лаўкі і ліштвы, зробленыя М.П. Жабінскай у
час экспедыцыі ў вёскі Касцюковіцкага і Хоцімскага
раёнаў Магілёўскай вобласці. 
Папера, аловак, шарыкавая ручка, чарніла

1967 2323
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  131 Накіды ганка, калодзежа, налічнікаў, франтонаў
дамоў і інш., зробленыя М.П. Жабінскай у час
экспедыцыі ў вёскі Краснапольскага раёна
Магілёўскай вобласці. 
Папера, аловак, чарніла

1967 1616

  132 Накіды прадметаў хатняга начыння і посуду з
дрэва (валька, бочак, салонак, цебрака і інш.),
зробленыя М.П. Жабінскай у час экспедыцыі 
ў вёскі Краснапольскага раёна Магілёўскай
вобласці. 
Папера, аловак, чарніла

1967 1313

  133 Накіды шалёвак вуглоў і франтонаў хат і інш.,
зробленыя М.П. Жабінскай у час экспедыцый у
вёскі Слонімскага раёна Гродзенскай вобласці. 
Папера, аловак, шарыкавая ручка

                    *                    *                    *

[1970-я-1990-я гг.] 77

  134 Эскізы і накіды нацыянальных строяў, сялянскіх
хат і інш., зробленыя М.П. Жабінскай па альбомах
М.М. Філіповіча [1920-х - 1930-х гг.]. 
Калька, аловак

                    *                    *                    *

[1980-я-1990-я гг.] 2526

  135 Карункі. Малюнкі, зробленыя М.П. Жабінскай, і інш.
Фотаілюстрацыя, ксеракопіі

[1980-я-1990-я гг.] 1414

  136 Арнаментальныя матывы тканін з элементам
"крыж" і інш. Малюнкі, зробленыя М.П. Жабінскай. 
Ксеракопіі

[1990-я-2000-я гг.] 2929

2.4. ФАТАГРАФІІ ДЫВАНОЎ, ПОСЦІЛАК, РУЧНІКОЎ І ІНШ.,
ЗРОБЛЕНЫЯ М.П. ЖАБІНСКАЙ У ЧАС І ПА ВЫНІКАХ
ЭКСПЕДЫЦЫЙ

  137 Фатаграфіі дывана, посцілак, фрагментаў дываноў
і посцілак

[1960-я-1980-я гг.] 3232

  138 Фатаграфіі ручнікоў, фрагментаў дываноў і
посцілак з вёсак Аршанскага, Бешанковіцкага,
Браслаўскага, Верхнядзвінскага, Дабровенскага і
інш. раёнаў Віцебскай вобласці

[1960-я-1980-я гг.] 2328

  139 Фатаграфіі ручнікоў, фрагментаў дываноў і
посцілак з вёсак Ліёзненскага, Міёрскага,
Полацкага і інш. раёнаў Віцебскай вобласці

[1970-я-1980-я гг.] 2133

  140 Фатаграфіі набожніка, ручнікоў, фрагментаў [1970-я-1980-я гг.] 2533
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дываноў і посцілак з вёсак Талочынскага,
Чашніцкага, Шаркаўшчынскага і інш. раёнаў
Віцебскай вобласці

                    *                    *                    *

  141 Фатаграфіі дывана, ручніка і фрагментаў посцілак 
з вёсак Дзятлаўскага, Іўеўскага, Карэліцкага,
[Навагрудскага], Свіслачскага і Смаргонскага
раёнаў Гродзенскай вобласці

                    *                    *                    *

[1960-я-1980-я гг.] 2840

  142 Фатаграфіі ручнікоў і фрагментаў посцілак з вёсак
Брэсцкай вобласці

                    *                    *                    *

[1970-я-1980-я гг.] 1013

  143 Фатаграфіі ручнікоў, фрагментаў посцілак з вёсак
Брагінскага, Бялыніцкага, Веткаўскага,
Гомельскага, Жыткавіцкага і інш. раёнаў
Гомельскай вобласці

[1970-я-1980-я гг.] 2932

  144 Фатаграфіі ручнікоў, фрагментаў дываноў і
посцілак з вёсак Калінкавіцкага, Кастрычніцкага,
Кіраўскага, Лельчыцкага і інш. раёнаў Гомельскай
вобласці і інш.

[1970-я-1980-я гг.] 3645

  145 Фатаграфіі і фотаілюстрацыі інтэр'ера дома,
ручнікоў, фрагментаў арнаменту і інш. з в.
Неглюбка Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці

[1970-я-1980-я гг.] 2534

  146 Фатаграфіі дываноў, посцілак і ручнікоў з вёсак
Петрыкаўскага, Рагачоўскага, Рэчыцкага,
Светлагорскага і інш. раёнаў Гомельскай вобласці.
Некаторыя - з апісаннем М.П. Жабінскай

                    *                    *                    *

[1970-я-1980-я гг.] 3544

  147 Фатаграфіі ручнікоў, фрагментаў ручнікоў і посцілак
з вёсак Асіповіцкага, Бабруйскага, Быхаўскага,
Глускага, Клічаўскага і інш. раёнаў Магілёўскай
вобласці. Некаторыя - з апісаннем М.П. Жабінскай

[1970-я-1980-я гг.] 2432

  148 Фатаграфіі абрусаў, ручнікоў, фрагментаў посцілак
і інш. з вёсак Кіраўскага, Слаўгарадскага,
Хоцімскага, Чаўскага і інш. раёнаў Магілёўскай
вобласці. Некаторыя - з апісаннем М.П. Жабінскай

                   *                    *                    *

[1970-я-1980-я гг.] 2329

  149 Фатаграфіі вопраткі, дываноў, посцілкі, фрагментаў [1970-я-1980-я гг.] 2534
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посцілак і ручнікоў з вёсак Барысаўскага,
Вілейскага, Дзяржынскага, Клецкага, Копыльскага,
Крупскага, Любанскага і Маладзечанскага раёнаў
Мінскай вобласці. Некаторыя - з апісаннем 
М.П. Жабінскай

  150 Фатаграфіі ручнікоў, фрагментаў посцілак і ручнікоў
з вёсак Мядзельскага, Нясвіжскага, Пухавіцкага,
Салігорскага, Слуцкага і інш. раёнаў Мінскай
вобласці. Некаторыя - з апісаннем М.П. Жабінскай

[1970-я-1980-я гг.] 3241

  151 Фатаграфіі дываноў, кашулі, ручнікоў, фрагментаў
посцілак і інш. з вёсак Старадарожскага,
Уздзенскага і інш. раёнаў Мінскай вобласці

                    *                    *                    *

[1970-я-1980-я гг.] 3554

  152 Фатаграфіі посцілак, ручнікоў, фартухоў і інш. з
вёсак Брэсцкага, Драгічынскага, Іванаўскага,
Кобрынскага і Маларыцкага раёнаў Брэсцкай
вобласці.
Наклеены на кардон

[1970-я-1980-я гг.] 3133

  153 Фатаграфіі дываноў, посцілак і ручнікоў з вёсак
Жыткавіцкага, Калінкавіцкага, Лельчыцкага,
Мазырскага, Рагачоўскага, Рэчыцкага і Чачэрскага
раёнаў Гомельскай вобласці.
Наклеены на кардон

[1970-я-1980-я гг.] 3949

  154 Фатаграфіі абруса, андарака, посцілак і ручнікоў з
вёсак Брэсцкай, Віцебскай, Гомельскай,
Гродзенскай, Магілёўскай і Мінскай абласцей. 
Наклеены на кардон

                    *                    *                    *

[1970-я-1980-я гг.] 3845

  155 Фатаграфіі абрусаў, дываноў, посцілак, ручнікоў
1890-1950 гг. з калекцый Гомельскага абласнога
краязнаўчага музея, Дзяржаўнага мастацкага
музея, Дзяржаўнага музея этнаграфіі народаў
СССР і інш.
Да фатаграфій прыкладзены анатацыі

                    *                    *                    *

[1970-я гг.] 3535

  156 Фатаграфіі ручнікоў, сукенак, дошкі для набойкі,
фрагментаў ручнікоў і інш.

[1970-я-1980-я гг.] 3131

  157 Фатаграфіі карункаў, посцілак, фрагментаў
дываноў і посцілак

[1970-я-1980-я гг.] 2424

  158 Фатаграфіі маляваных дываноў з вёсак [1970-я-1980-я гг.] 77
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Гомельскай і Мінскай абласцей

3. МАЛЮНКІ І АРНАМЕНТЫ М.П. ЖАБІНСКАЙ І ІНШ.

  159 Партрэт П.А. Жабінскага (бацькі). Малюнак.
Папера, аловак

1959 11

  160 Партрэт В.П. Жабінскай (маці). Малюнак.
Папера, аловак

                    *                    *                    *

1959 11

  161 Эскіз фрагмента дыпломнай работы 
М.П. Жабінскай "Гусляры". 
Папера, аловак

                    *                    *                    *

1969 11

  162 Арнаменты, распрацаваныя 
М.П. Жабінскай. Малюнкі.
Папера, аловак, шарыкавая ручка, гуаш

[1960-я-1970-я гг.],
1972

96

  163 Арнаменты, распрацаваныя 
М.П. Жабінскай. Малюнкі.
Папера, аловак, шарыкавая ручка, туш

[1980-я-1990-я гг.] 66

  164 Арнаменты М.П. Жабінскай да яе неўстаноўленых
артыкулаў у часопісе "Полымя". Малюнкі.
Папера, кардон, аловак, туш, гуаш

1988-1995 1212

  165 Арнаменты М.П. Жабінскай да яе неўстаноўленых
артыкулаў у часопісе "Пачатковая школа" і інш.
Малюнкі.
Папера, шарыкавая ручка, туш

                    *                    *                    *

[1990-я гг.] 88

  166 Макеты вокладак метадычных рэкамендацый па
арганізацыі выставак народнага і
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва "Народное
творчество", выдання "Творчасць народа".
Кардон, папера, аловак, туш, гуаш, змяшаная
тэхніка

                    *                    *                    *

1981, 1984 22

  167 Выцінанкі.
Папера белая і каляровая

[1980-я гг.] 2222

  168 Выцінанкі.
Папера белая і каляровая

[1980-я гг.] 2222



20

№№
п/п

Загалоўкі спраў
Крайнія даты

Коль-
касць
лістоў

Коль-
касць
дак-ў

АКД

                    *                    *                    *

  169 Фатаграфіі эскізаў тканін, ручнікоў, посцілак 
(пач. 1960-х - 1970-я гг.)

[пач. 1960-х гг.]
-2004

2323

  170 Фатаграфіі эскізаў сцэнічных касцюмаў для хору
Т.К. Лапацінай, зробленых М.П. Жабінскай у 1972 г.

                    *                    *                    *

[пач. 2000-х гг.] 22

  171 Фатаграфіі графічных малюнкаў "Атрута",
"Натуршчыца", "Нацюрморт", "Цень Чарнобыля" 
і інш. (1960-2005)

                    *                    *                    *

[др. пал. 2000-х гг.] 1313

  172 Фатакопія старонкі каталога ІІІ Рэспубліканскай
выстаўкі твораў маладых мастакоў з удзелам 
М.П. Жабінскай (габелен "Перад адлётам на
поўдзень", дыван "Жніво")

1972 11

4. ДАКУМЕНТЫ ЎКЛАДАЛЬНІЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 
М.П. ЖАБІНСКАЙ

  173 "Рэспубліканская выстаўка самадзейнага
выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога
мастацтва". Каталог. Укладальнік М.П. Жабінская.
Брашура з праўкай укладальніка

1967 126

  174 "Белорусский сувенир (рекомендации художникам,
самодеятельным мастерам)". Укладальнік 
М.П. Жабінская.
Машынапіс з праўкай укладальніка

                    *                    *                    *

[1979] 119

  175 "Падарунак радзіме Міколы Вараб'ёва". Макет
фотаальбома. Прадмова, укладанне і тэкст 
М.П. Жабінскай. 
Сшыткі (2) з аўтографам укладальніка і ўклейкамі
фатаграфій работ мастака [1950-х - 1970-х гг.].
Прыкладзены фатаграфіі работ М. Вараб'ёва, якія
не ўвайшлі ў макет. Лл. 78-84

                    *                    *                    *

2011 4284

  176 Фатаграфія і фотаілюстрацыі да альбома
"Мастацтва сяла Неглюбка" (укладальнік 
М.П. Жабінская)

1976 67

5. ПЕРАПІСКА
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5.1. ПІСЬМЫ М.П. ЖАБІНСКАЙ

  177 Пісьмы М.П. Жабінскай да Н.С. Гілевіча, 
[А.М. Казловіча], У.С. Ліпскага, А.М. Пяткевіча (2)

1992-2006 57

  178 Пісьмо М.П. Жабінскай да Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь А.Р. Лукашэнкі з заўвагамі пра сімволіку
дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь

                    *                    *                    *

1995 11

  179 Пісьмы М.П. Жабінскай са зваротам да "Мікалая
Якаўлевіча", "Пятра Фёдаравіча" па пытанні
арганізацыі гурткоў дэкаратыўна-прыкладнога
мастацтва пры раённых дамах культуры і інш.

1983, [1980-я гг.] 22

  180 Пісьмы М.П. Жабінскай да рэжысёра Магілёўскага
народнага тэатра Палаца культуры завода
штучнага валакна імя В.У. Куйбышава 
В.І. Ермаловіча з заўвагамі і парадамі да яго
тэатральных пастановак

                    *                    *                    *

[1980-я-1990-я гг.] 24

  181 Пісьмо М.П. Жабінскай да А.С. Магуманэ (Міско)
(дачкі)

                    *                    *                    *

2010 16

  182 Пісьмы М.П. Жабінскай у рэдакцыю "Литературной
газеты" і рэдакцыі іншых газет па ўзнятых на
старонках іх выданняў праблемах і інш.

[1983-2009] 68

5.2. ПІСЬМЫ ДА М.П. ЖАБІНСКАЙ

  183 Пісьмы ад В. Мацукевіча, В. Шоця (2) і інш. з
просьбай напісаць артыкулы пра Э.Э. Жакевіча,
І.С. Цыбоўскага і М. Яблонскага, рэцэнзію на кнігу
[А.У. Шкута] і інш.

1986-2002 55

  184 Пісьмы ад У.С. Ліпскага, А.М. Пяткевіча (3),
паштоўкі Н.С. Загорскай, А.А. Труса

                    *                    *                    *

1993-2008 79

  185 Пісьмы ад С.М. Міско (мужа), 
А.С. Магуманэ (Міско) (дачкі) (6)

1969-2005 711

  186 Пісьмы ад М.В. Асіповіча (дзядзькі). Польшча [1960-я гг.]-1973 45

  187 Пісьмы ад знаёмых 1975-2012 1421
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                    *                    *                    *

  188 Пісьмы ад народных майстроў са звесткамі пра іх
творчую дзейнасць і інш.

1968-1987 59

5.3. ПІСЬМЫ М.П. ЖАБІНСКАЙ АД УСТАНОЎ

  189 Пісьмы Веткаўскага дзяржаўнага музея народнай
творчасці, Віцебскага абласнога краязнаўчага
музея, Гомельскага абласнога краязнаўчага музея і
інш. да М.П. Жабінскай аб супрацоўніцтве

1966-[1980-я гг.] 68

  190 Пісьмы выдавецтва "Мастацкая літаратура",
рэдакцый газет "Культура", "Литературная газета",
часопіса "Культурно-просветительная работа" (3)
да М.П. Жабінскай аб супрацоўніцтве

                    *                    *                    *

1983-2007 66

  191 Пісьмо загадчыка аддзела Дзяржаўнай бібліятэкі
Туркменскай ССР імя К. Маркса з просьбай
прыслаць "Положение о ярмарках БССР" і адказ
М.П. Жабінскай на яго

1985 22

  192 Пісьмо грамадскага аб'яднання "Беларускі саюз
мастакоў" да М.П. Жабінскай  аб уплаце членскіх
узносаў за 1996-2004 гг. 

                    *                    *                    *

2004 11

  193 Пісьмы старшыні Выканаўчага камітэта
Маскоўскага раённага савета народных дэпутатаў
А.А. Гузанава, карэспандэнта газеты "Звязда" 
В. Пілецкай і інш. да М.П. Жабінскай па бытавых
пытаннях

1982-1989 33

  194 Пісьмы намесніка Упраўлення Выканаўчага
камітэта Упраўлення ўліку і размеркавання
жыллёвай плошчы Н.У. Кома, намесніка старшыні
Камісіі па адукацыі, культуры і захаванню
гістарычнай спадчыны А.А. Трусава (2) і інш. да
М.П. Жабінскай у адказ на яе хадайніцтва па
паляпшэнні жыллёвых умоў

1992 44

  195 Пісьмы старшыні Выканаўчага камітэта
Маскоўскага раённага Савета народных дэпутатаў
г. Мінска А.А. Гузана, намесніка начальніка
Упраўлення пенсій і дапамог Міністэрства
сацыяльнага забеспячэння Рэспублікі Беларусь
В.В. Каралёва (2) і інш. да М.П. Жабінскай па

1994-2007 66
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пытаннях пераліку пенсіі і інш.

  196 Пісьмы галоўнага інжынера ЖРЭА Маскоўскага
раёна г. Мінска М.І. Траханава, намесніка
генеральнага дырэктара па збыце "Мінскэнерга" ў
адказ на звароты М.П. Жабінскай па бытавых
пытаннях

2008, 2009 23

6. ДАКУМЕНТЫ ДА БІЯГРАФІІ М.П. ЖАБІНСКАЙ

6.1. АСАБІСТЫЯ ДАКУМЕНТЫ

  197 Ганаровыя граматы Абласнога дома народнай
творчасці г. Маладзечна, Беларускага
рэспубліканскага камітэта прафсаюзаў,
Міністэрства культуры БССР і інш. М.П. Жабінскай
за актыўны ўдзел у абласной выстаўцы работ
майстроў народнай творчасці, прысвечанай
Усесаюзнаму фестывалю моладзі, за правядзенне
першага Усебеларускага Купалля і інш.

1956-1991 88

  198 Натарыяльна заверанае запрашэнне 
М.П. Жабінскай ад М.В. Асіповіча (дзядзькі) для
наведвання Польшчы. На польскай мове

1964 11

  199 Характарыстыка і атэстацыйны ліст на 
М.П. Жабінскую

1970, 1989 22

  200 Дакументы М.П. Жабінскай аб адукацыі
(пасведчанне аб здачы кандыдацкіх экзаменаў,
дыплом універсітэта марксізма-ленінізма Мінскага
гаркама партыі КПБ і інш.)

1972-1982 48

  201 Пасведчанне Камітэта народнага кантролю і
ўліковыя карткі члена прафсаюза на імя 
М.П. Жабінскай

[1975]-1988 45

  202 Падзякі адміністрацыі і бацькоўскага камітэта СШ
№ 80 г. Мінска, адміністрацыі СПТУ-76 г. Мінска
М.П. Жабінскай за выхаванне дачкі - А.С. Міско

1978-[1986] 33

  203 Запрашэнні Сінода Беларускага экзархату РПЦ на
мерапрыемствы, прысвечаныя 1000-годдзю
Полацкай епархіі і праваслаўнай царквы на
Беларусі, Смаргонскага раённага выканаўчага
камітэта на свята, прысвечанае 500-годдзю
заснавання г. Смаргоні і інш. на імя М.П. Жабінскай

1982-2005 78

  204 Пасведчанне ВДНГ СССР аб узнагароджанні 
М.П. Жабінскай срэбным медалём за дасягненні ў
развіцці народнай гаспадаркі СССР

1986 11
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  205 Дыпломы Рэспубліканскага конкурсу на лепшы
твор для калектываў мастацкай самадзейнасці,
прысвечанага 70-годдзю Кастрычніцкай рэвалюцыі,
удзельніка Рэспубліканскага агляду прафесійнага
майстэрства работнікаў метадычных службаў 
на імя М.П. Жабінскай

1987, 1990 22

  206 Пасведчанне і даведка члена Саюза мастакоў
Беларусі на імя М.П. Жабінскай

                    *                    *                    *

1988, 1995 24

  207 Аўтабіяграфія М.П. Жабінскай.
Аўтограф

1988 13

6.2. ДАКУМЕНТЫ АБ ПРАЦЫ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІМ
НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНЫМ ЦЭНТРЫ НАРОДНАЙ
ТВОРЧАСЦІ І КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЙ РАБОТЫ
(РНМЦ) І ІНШ.

  208 Пратакол мастацкай рады па выяўленчаму і
дэкаратыўна-прыкладному мастацтву
Рэспубліканскага дома народнай творчасці з
удзелам метадыста М.П. Жабінскай.
Машынапіс з нязначнай аўтарскай праўкай

1971 17

  209 Даведка па выніках праверкі культурна-асветных
устаноў Нараўлянскага раёна на прадмет іх
падрыхтоўкі да 50-годдзя ўтварэння СССР,
складзеная М.П. Жабінскай.
Чарнавы аўтограф

1972 17

  210 Справаздачы метадыста па дэкаратыўна-
прыкладному мастацтву, старшага навуковага
супрацоўніка навукова-даследчага аддзела РНМЦ
М.П. Жабінскай па службовых камандзіроўках у 
г. Віцебск для адбору экспанатаў на
рэспубліканскую выстаўку, у Магілёўскую вобласць
для выяўлення народных майстроў і збору
арнаменту і інш.
Аўтограф

[1976]-1980 518

  211 Даведкі "Выводы и предложения по изучению
вопроса "О ходе выполнения Минместпром БССР
требований ноябрьского (1979) Пленума ЦК КПСС
об увеличении выпуска и улучшении ассортимента
товаров народного потребления за счёт
вовлечения в производство местных источников
сырья" і інш., складзеныя М.П. Жабінскай.
Аўтарызаваны машынапіс, машынапіс з нязначнай
аўтарскай праўкай

1979,
[1970-я-1980-я гг.]

214
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  212 Рабочыя планы па арганізацыі цэнтра фальклору ў
Смаргонскім раёне, падрыхтоўцы ўстаноў
культуры, план работы па промыслах на 1980 г. і
інш. з упамінаннем М.П. Жабінскай.
Аўтограф, машынапіс з праўкай М.П. Жабінскай,
брашура з праўкай М.П. Жабінскай

[1979]-1989 638

  213 Справаздачы старшага навуковага супрацоўніка
аддзела выяўленчага мастацтва, в.а. загадчыка
аддзела фальклору М.П. Жабінскай па выкананні
навукова-даследчыцкай і метадычнай работы і інш.
Аўтограф, аўтарызаваны машынапіс з нязначнай
аўтарскай праўкай, машынапіс з аўтарскай праўкай

1981-1992 623

  214 Дакладныя запіскі старшага навуковага
супрацоўніка, в.а. загадчыка аддзела фальклору
РНМЦ М.П. Жабінскай на імя міністра культуры
БССР Я.К. Вайтовіча, намесніка міністра культуры
БССР А.М. Вайніцкага аб неабходнасці ўзбуйнення
аддзела выяўленчага мастацтва РНМЦ і
перспектывах яго дзейнасці і інш.
Машынапіс з аўтарскай праўкай, машынапіс з
нязначнай аўтарскай праўкай

1982, 1988 212

  215 Праграмы навукова-практычнай канферэнцыі
"Беларускі нацыянальны касцюм", "Гістарычнае і
народнае адзенне Віцебшчыны" і інш. з удзелам
М.П. Жабінскай

1983-2002 1337

  216 Праграмы семінараў "О повышении уровня
научно-методического руководства развитием
самодеятельного декоративно-прикладного
искусства", "Совершенствование деятельности
народных университетов в свете решений
"июньского" (1983 г.) Пленума ЦК КПСС" з удзелам
М.П. Жабінскай

1983,1985 28

  217 Дакументы РНМЦ (аналіз структуры мяркуемага
цэнтра, палажэнне аб аддзеле фальклору і
сацыялістычнай абраднасці і інш.), распрацаваныя
М.П. Жабінскай.
Аўтарызаваны машынапіс з нязначнай аўтарскай
праўкай, машынапіс з аўтарскай праўкай,
машынапіс

1987-1988 427

  218 Інструктыўна-метадычнае пісьмо аб стане
фальклору ў БССР, напісанае М.П. Жабінскай.
Машынапіс з аўтарскай праўкай.
Прыкладзена пісьмо М.П. Жабінскай да
"Уладзіміра Дзмітрыевіча" з тлумачэннямі наконт
вышэйназванага дакумента. Л. 3

1988 23
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  219 Пастановы Рады ЗБС "Бацькаўшчына" і калегій
Міністэрства культуры і народнай адукацыі БССР
аб правядзенні першага Усебеларускага Купалля
(арганізатар М.П. Жабінская)

                    *                    *                    *

1991 112

  220 Даведкі "Аб рабоце ўстаноў культуры
Нараўлянскага раёна па падрыхтоўцы да 50-годдзя
ўтварэння СССР за І паўгоддзе 1972 года", "Аб
стане работы выяўленчай студыі Палаца культуры
чыгуначнікаў імя У.І. Леніна на 18 чэрвеня 1974
года" і інш., дасланыя для М.П. Жабінскай

1972-[1977] 38

  221 Спісы ўдзельнікаў абласных і ўсесаюзных выставак
з вёсак Петрыкаўскага раёна Гомельскай вобласці і
інш., дасланыя для М.П. Жабінскай

[1970-я гг.], 1979 26

  222 Спісы экспанатаў, прадстаўленых аддзелу
культпрасветустаноў Міністэрства культуры СССР
для адбору на выстаўку ў ЗША (1959), экспанатаў,
вернутых з выставак у Манголіі і Карэі (1960), і інш.

[1970-я гг.] 59

  223 Звесткі з сельсаветаў і сельскіх клубаў
Лепельскага раёна Віцебскай вобласці пра віды
мясцовых народных промыслаў, дасланыя для
М.П. Жабінскай

[1970-я-1980-я гг.] 1313

  224 Рэкамендацыі рэспубліканскай канферэнцыі
"Народное искусство и современные
художественные промыслы Витебщины" (у т.л. 
з указаннямі для РНМЦ)

                    *                    *                    *

1983 17

  225 Пісьмо рэктара Ленінградскай духоўнай акадэміі і
семінарыі архіепіскапа Выбаргскага Кірыла пра
масавае пахаванне хрысціян у храмах. З
рэзалюцыяй: для інфармацыі М.П. Жабінскай

                    *                    *                    *

1982 12

  226 Картка ўліку студыі, гуртка (дэкаратыўна-
прыкладное мастацтва, скульптура, жывапіс)
Рэспубліканскага цэнтра эстэтычнага выхавання
дзяцей, распрацаваная М.П. Жабінскай

1992 12

6.3. ДАКУМЕНТЫ АБ ПРАЦЫ ПА СТВАРЭННІ
МОТАЛЬСКАГА МУЗЕЯ НАРОДНАЙ 
ТВОРЧАСЦІ І ІНШ.
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  227 Дакументы аб стварэнні Мотальскага музея
народнай творчасці (пратакол № 1 пасяджэння
камісіі па арганізацыі ўстановы, план правядзення
мерапрыемстваў па яе арганізацыі і інш.),
распрацаваныя М.П. Жабінскай

1979-
[1983-1987]

836

  228 Экспазіцыйныя дакументы Мотальскага музея
народнай творчасці (тэматычная структура
(варыянты), гісторыя в. Моталь, радавод сям'і
ткачоў з в. Моталь і інш.), распрацаваныя і
сабраныя М.П. Жабінскай

1983-1987 15101

  229 Дакументы Мотальскага музея народнай творчасці
(артыкул "Опыт по созданию первого в республике
музея, экспозиция которого будет отражать
местный фольклор", акт перадачы каляровых
дыяпазітываў і негатываў з фотатэкі РНМЦ у
фонды музея, план правядзення нарады па
праблеме вырабу традыцыйных музычных
інструментаў і інш.), падрыхтаваныя 
М.П. Жабінскай

[1983-1987]
-1990

1221

  230 Дакладныя і службовыя запіскі М.П. Жабінскай на
імя дырэктара РНМЦ Л.П. Бондаравай, намесніка
міністра культуры БССР У.В. Мацвеева і міністра
культуры БССР Ю.М. Міхневіча аб
мерапрыемствах па стварэнні Мотальскага музея
народнай творчасці і інш.
Аўтограф, аўтарызаваны машынапіс з аўтарскай
праўкай, машынапіс з аўтарскай праўкай,
машынапіс

                    *                    *                    *

[1983-1987]
-1990

715

  231 Пісьмы намесніка міністра культуры БССР 
У.А. Гілепа (4), дырэктара РНМЦ А.І. Капліна (2) і
інш. прэзідэнту АН БССР М.А. Барысевічу,
дырэктару Мінскага мастацка-вытворчага камбіната
Э.С. Гану і інш. па рабочых пытаннях пры стварэнні
Мотальскага музея народнай творчасці

[1983-1987] 99

  232 Пісьмы М.П. Жабінскай са зваротам да "Уладзіміра
Васільевіча" і "Уладзіміра Іванавіча" па рабочых
пытаннях па стварэнні Мотальскага музея
народнай творчасці

                    *                    *                    *

1987 22

  233 Замалёўкі арнаменту вышыўкі і ткацтва з
апісаннямі, зробленыя М.П. Жабінскай для
экспазіцыі Мотальскага музея народнай творчасці.

[1983-1987] 88
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Папера, шарыкавая ручка

  234 Фатаграфіі ўдзельнікаў фальклорнага калектыва
"Знаходка", арнаментаў ручнікоў (7), зробленыя
для экспазіцыі Мотальскага музея народнай
творчасці

                    *                    *                    *

[1983-1987] 88

  235 Дакументы пра стварэнне музея народнай
медыцыны "Хатка лекара" філіяла Баранавіцкага
краязнаўчага музея (рабочыя планы па арганізацыі
ўстановы і інш.), распрацаваныя М.П. Жабінскай.
Аўтограф, машынапіс з аўтарскай праўкай

                    *                    *                    *

1989 37

  236 Тэматычны план і структура (варыянты) мяркуемай
экспазіцыі "Папера Смаргоншчыны",
распрацаваныя М.П. Жабінскай для [Смаргонскага
гісторыка-краязнаўчага музея].
Аўтограф

[2000-я гг.] 24

7. ДАКУМЕНТЫ М.П. ЖАБІНСКАЙ ПА БЫТАВЫХ І
МАЁМАСНЫХ ПЫТАННЯХ

  237 Завяшчанне М.П. Жабінскай аб перадачы
зямельнага пляца з садовым домам прыходу
Свята-Пятра-Паўлаўскага Сабора г. Мінска.
Прыкладзены ксеракопіі дзяржаўнага акта на права
ўласнасці на зямлю (1996), тэхнічнага пашпарта на
садовы дом (2006), пасведчанне члена
садаводчага таварыства "Сад" на імя 
М.П. Жабінскай. Лл. 1-2, 4-11

                    *                    *                    *

[кан. 1990-х гг.]
-2011

411

  238 Заявы М.П. Жабінскай у Міністэрства сацыяльнай
абароны Рэспублікі Беларусь, у Раду Сойма
Беларускага саюза мастакоў па пытаннях
перагляду пенсіі, скасаванні запазычанасці па
членскіх узносах М.П. Жабінскай.
Прыкладзена даведка выдавецтва "Полымя" 
аб аўтарскіх ганарарах М.П. Жабінскай за 
1989, 1992 гг. Л. 2

1995-2004 33

  239 Заява М.П. Жабінскай на імя міністра адукацыі і
міністра ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь з
просьбай узяць пад кантроль лёс хлопчыка-сіраты
А. Талстова

1997 12

  240 Заявы і пісьмо М.П. Жабінскай на імя домаўправа і 2002-2008 67



29

№№
п/п

Загалоўкі спраў
Крайнія даты

Коль-
касць
лістоў

Коль-
касць
дак-ў

АКД

начальніка домаўпраўлення № 31 Маскоўскага
раёна г. Мінска, УП "ЖРЭА" Маскоўскага раёна 
г. Мінска і інш. па бытавых пытаннях

8. ДАКУМЕНТЫ ПРА М.П. ЖАБІНСКУЮ

  241 Р.А. Баравікова. Артыкул пра М.П. Жабінскую
"Плыве човен, кветак повен". 
Выразка з часопіса "Работніца і сялянка"

1993 12

  242 С. Кліменценка. "Ладдзя на плыні памяці", 
В. Лапцік. "Жывём надзеяй. З рэспубліканскай
навукова-практычнай канферэнцыі "Беларускі
нацыянальны касцюм" і інш. Артыкулы,
інфармацыйнае паведамленне, фрагмент
насценгазеты і інш. з упамінаннем М.П. Жабінскай.
Аўтарызаваны машынапіс, брашура, выразкі з
газет, ксеракопія газетнага артыкула

1984-2011 815

  243 Рэцэнзіі М.С. Кацара, М.Ф. Раманюка, М.М. Яніцкай
і інш. на мастацтвазнаўчыя работы М.П. Жабінскай
"Белорусское народное ткачество", "Мастацкая
творчасць народа" і інш.

1966-1985 715

  244 Рэцэнзіі Н. Дрозд, Я.М. Сахуты, В.Ф. Шматава і
інш. на рукапісы кніг М.П. Жабінскай
"Нажніцы-чараўніцы", "Складзі ўзор сам" і інш.
Аўтарызаваны машынапіс, машынапіс з праўкай
М.П. Жабінскай, машынапіс з нязначнай аўтарскай
праўкай, выразкі з газет.
Прыкладзены адказ М.П. Жабінскай на заўвагі
рэцэнзентаў Я.М. Сахуты і В.Ф. Шматава. Л. 7

1988-1993 611

  245 Рэцэнзія У.М. Конана на рукапіс манаграфіі 
М.П. Жабінскай "Народная культура белорусов: в
контексте христианства". Варыянты.
Чарнавы аўтограф, аўтарызаваны машынапіс з
аўтарскай праўкай

                    *                    *                    *

2000 224

  246 Водгук А.Г. Якаўлевай на альбом М.П. Жабінскай
"Декор и технологические особенности народных
художественных тканей".
Аўтарызаваны машынапіс з аўтарскай праўкай.
Прыкладзена пісьмо П.І. Уткіна да дырэктара
інстытута "Белместпроект" Н.Г. Котава з ацэнкай
альбома М.П. Жабінскай "Декор и технологические
особенности народных художественных тканей".
Л.1

1978 26
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  247 Водгукі В. Жуковіч, У.М. Іскрыка на рукапісы кніг
М.П. Жабінскай "Нажніцы-чараўніцы", "Народная
культура Беларусі ў кантэксце рэлігій".
Аўтограф, машынапіс з аўтарскай праўкай

                    *                    *                    *

1993, 2007 25

  248 Стэнаграма рэспубліканскай канферэнцыі па
праблемах развіцця сучаснага беларускага
народнага мастацтва з упамінаннем альбома 
М.П. Жабінскай "Мастацтва сяла Неглюбка".
Пачатак. Няпоўны тэкст.
Машынапіс з нязначнымі паметамі М.П. Жабінскай

1976 1124

  249 Стэнаграма рэспубліканскай канферэнцыі па
праблемах развіцця сучаснага беларускага
народнага мастацтва. Заканчэнне. Няпоўны тэкст.
Машынапіс з праўкай М.П. Жабінскай

                    *                    *                    *

1976 87

  250 Вершы Т. Жэбінай, М. Казекі з прысвячэннем 
М.П. Жабінскай.
Машынапіс з паметамі М.П. Жабінскай

[1970-я-1980-я гг.],
1985

22

  251 Н.С. Загорская. "Мама выразала выцінанкі (Эцюд з
маленства)". Верш, прысвечаны М.П. Жабінскай.
Аўтарызаваны машынапіс з нязначнай праўкай 
Н.С. Загорскай

1994 12

9. ДАКУМЕНТЫ, САБРАНЫЯ М.П. ЖАБІНСКАЙ 
ДЛЯ СВАІХ РАБОТ

9.1. ВЫПІСКІ З КНІГ, АРТЫКУЛЫ І ІНШ.

  252 Выпіскі М.П. Жабінскай з кніг "Житие и чудеса
преподобного Александра Свирского", 
В.П. Кузняцова "История развития формы креста.
Краткий курс православной ставрографии" і інш.
Чарнавы аўтограф, сшыткі з аўтографам (2)

1993-2007 966

  253 Выпіскі і каментарыі М.П. Жабінскай да паэмы
"Слово о полку Игореве" (1985, 1986), "Песня аб
паходзе Ігара" (2003) і інш.
Чарнавы аўтограф

                    *                    *                    *

[2003-2004] 623

  254 М. Вараб'ёў. "Заметки к дневнику".
Аўтограф

[1960-я гг.] 12
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                    *                    *                    *

  255 Л. Акопава. "Рушник из Неглюбки. Кто позаботится
о сельской школе юных ткачих?", В.І. Ждановіч.
"Жанчыны вёскі Неглюбка" і інш. Артыкулы.
Машынапіс з нязначнай аўтарскай праўкай, 
выразкі з газет і часопіса

1974-1989 47

  256 Артыкулы па гісторыі славацкага і чэшскага
дзяржаўных гербоў, стаўраграфіі і інш.
Выразкі з газет і часопіса

                    *                    *                    *

[пач. 1990-я гг.]
-2010

67

  257 Характарыстыка на народнага рэзчыка па дрэве,
заслужанага дзеяча мастацтваў БССР К.К. Казелку,
падпісаная дырэктарам Рэспубліканскага Дома
народнай творчасці В.Л. Аўраменкам.
Машынапіс

[1979-1982] 12

  258 Прашэнне мітрапаліту Мінскаму і Слуцкаму
Філарэту (Вахрамееву) ад праваслаўных хрысціян
Магілёўскай Епархіі аб адкрыцці Баркалабаўскага
Узнясенскага жаночага манастыра.
Ксеракопія

                    *                    *                    *

[1990-я гг.] 11

  259 Л.Ц. Баразна. Фрагмент арнаменту. Малюнак.
Папера, гуаш

[кан. 1960-х гг.
-1972]

11

  260 А.А. Кіш. "Ліст да каханага", "У райскім садзе", 
Л. Ючковіч. "Кветкі" і інш. Сюжэтна-тэматычныя
маляваныя дываны [1930-х - 1940-х гг.].
Рэпрадукцыі

[1980-я-1990-я гг.] 42

9.2. ФАТАГРАФІІ НАРОДНЫХ МАЙСТРОЎ, ПРАДМЕТАЎ
ТКАЦТВА І ІНШ., САБРАНЫЯ М.П. ЖАБІНСКАЙ ДЛЯ
СВАІХ РАБОТ

  261 Фатаграфіі народных майстроў, удзельнікаў гурта
па лазапляценні, удзельнікаў спеўнага ансамбля і
інш., індывідуальныя і ў групах

[1950-я-1970-я гг.] 1414

  262 Фатаграфіі народных майстроў У.Я. Быстрова, 
І.П. Булгакава, Н.М. Жыткевіч, І.М. Мірончыка і
інш., індывідуальныя і ў групе

                    *                    *                    *

1968-1975 2626

  263 Фатаграфіі дываноў, посцілак, ручнікоў і іх
фрагментаў з вёсак Бабруйскай, Гродзенскай,

[кан. 1940-х гг.
-1960]

99
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Маладзечанскай і Пінскай абласцей

  264 Фатаграфіі дываноў, посцілак, ручнікоў і іх
фрагментаў з вёсак Брэсцкай, Віцебскай,
Гомельскай і Магілёўскай абласцей,
прадстаўленых на рэспубліканскіх выстаўках. 
Адна - з анатацыяй

1952-
[1950-я-1960-я гг.]

2640

  265 Фатаграфіі ручнікоў, спадніцы, сукенкі, фрагментаў
посцілак, ручнікоў і інш.

[1950-я-1980-я гг.] 2626

  266 Фатаграфіі ручнікоў, фрагментаў дываноў і
посцілак, вырабленых у 1902, 1915, 1922, [1920-х],
1939 і інш. гг. у вёсках Брэсцкай, Гомельскай,
Гродзенскай, Магілёўскай і Мінскай абласцей, і інш.

                    *                    *                    *

[1970-я гг.] 2424

  267 Фатаграфіі драўляных бюстаў, скульптур і
скульптурных кампазіцый, створаных народнымі
майстрамі

1947-1963 2021

  268 Фатаграфіі драўляных бюстаў, скульптур і
скульптурных кампазіцый, створаных народнымі
майстрамі

1967-1970 2727

  269 Фатаграфіі драўляных бюстаў, скульптур і
скульптурных кампазіцый, створаных народнымі
майстрамі

                    *                    *                    *

[1960-я-1980-я гг.] 2424

  270 Фатаграфіі пісьмовага стала, посуду, скрынкі і інш.
з дрэва, створаных народнымі майстрамі

1956-
[1970-я-1980-я гг.]

3739

  271 Фатаграфіі драўляных шкатулак: з інтарсіяй і
разьбой, распісаных фарбамі і інш., створаных
народнымі майстрамі. Некаторыя - наклеены на
кардон

1956-
[1970-я-1980-я гг.]

2225

  272 Фатаграфіі драўляных шкатулак: з інтарсіяй і
разьбой, распісаных фарбамі і з бяросты,
створаных народнымі майстрамі

                    *                    *                    *

1970, [1970-я
-1980-я гг.]

1919

  273 Фатаграфіі саламяных пано, сумак, шкатулак 
і інш., створаных народнымі майстрамі, і інш. 
Адна - наклеена на кардон

1968-
[1970-я-1980-я гг.]

2930

  274 Фатаграфіі саламяных лялек і дэкаратыўных
фігурак, створаных народнымі майстрамі

1968-
[1970-я-1980-я гг.]

2525
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                    *                    *                     *

  275 Фатаграфіі керамічных вырабаў: ваз, жбаноў,
талерак і інш., створаных народнымі майстрамі

                     *                    *                    *

1968-1970 1919

  276 Фатаграфіі шкляных вырабаў, створаных
народнымі майстрамі

[1970-1980-я гг.] 99

9.3. ФАТАГРАФІІ КАРЦІН МАСТАКОЎ-АМАТАРАЎ,
БАРЭЛЬЕФАЎ І ІНШ., САБРАНЫЯ М.П. ЖАБІНСКАЙ
ДЛЯ СВАІХ РАБОТ

  277 Фатаграфіі агульных планаў выставак і
прадстаўленых на іх карцін Ф.Л. Бурцава "После
грозы", Н.С. Гвоздзікава "Портрет юноши", 
Б. Маёрава "Начало весны" і інш.

[др. пал. 1940-х-
пач. 1950-х гг.]

-1961

1324

  278 Фатаграфіі ілюстрацый К.К. Казелкі да "Сказки о
Иване-царевиче и Сером Волке" В.А. Жукоўскага,
паэмы А.С. Пушкіна "Руслан и Людмила"

[1950-я-1960-я гг.] 88

  279 Фатаграфіі карцін мастакоў-аматараў 
І.П. Булгакава, У.І. Бялова, У.У. Зяновіча і інш.

[1960-я-1970-я гг.] 1717

  280 Фатаграфіі карцін мастакоў-аматараў У. Ахрэмава,
І. Балдзіна, В. Баранава, П. Гальцава і інш.

1971-1973 1212

  281 Фатаграфіі карцін мастакоў-аматараў 
У. Каравашкіна, І. Колчына, М. Канькова і інш.

1972-1973 1313

  282 Фатаграфіі карцін мастакоў-аматараў 
М. Чарвякова, У. Юшпрыха, І. Яўціхевіча і інш.

1972-1973 1313

  283 Фатаграфіі карцін неўстаноўленых
мастакоў-аматараў

1972-[1970-я гг.] 1111

  284 Фатаграфіі экспазіцыі і карцін з персанальнай
выстаўкі М. Вараб'ёва ў г. Гродна

                    *                    *                    *

[1970-я-1980-я гг.] 2525

  285 Фатаграфіі партрэтаў: Маршала СССР 
А.М. Васілеўскага, У.І. Леніна, А.С. Пушкіна і інш.,
выкананых у тэхніцы аплікацыі, інтарсіі і інш.

[1950-я-1960-я гг.]
-1970

1010

  286 Фатаграфіі бронзавых барэльефаў, вырабаў з
латуні, жалезных дзвярных клямак з Пружанскага
(XVIII ст.) і Шклоўскага (кан. ХІХ ст.) раёнаў

[1950-я-1980-я гг.] 66
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  287 Фатаграфіі бюстаў Дзеда Талаша, Я. Купалы, 
В.У. Церашковай і  інш. і скульптур з гіпсу і
пластыліну

[1950-я-1980-я гг.] 1214

  288 Фатаграфіі драўляных барэльефаў "Дзеці
трактарыста", "Перад боем" і інш.

1958-1970 1616

9.4. ФАТАГРАФІІ ЭКСПАЗІЦЫЙ ВЫСТАВАК НАРОДНАЙ
ТВОРЧАСЦІ, САБРАНЫЯ М.П. ЖАБІНСКАЙ 
ДЛЯ СВАІХ РАБОТ

  289 Фатаграфіі экспазіцый выставак народнай
творчасці. 
Некаторыя - наклеены на кардон

1947-
[пач. 1950-х гг.]

1717

  290 Фатаграфіі экспазіцый і вырабаў Бабруйскай
абласной выстаўкі (1952), Дэкады беларускага
мастацтва ў г. Маскве (1955), 14 абласной выстаўкі
ў г. Віцебску (1957) і інш. 
Некаторыя - наклеены на кардон

1952-1957 1621

  291 Фатаграфіі экспазіцый выставак выяўленчага
мастацтва ў г. Давыд-Гарадку, Доме народнай
творчасці г. Гродна і інш. 
Некаторыя - наклеены на кардон

[1950-я-1960-я гг.] 1116

  292 Фатаграфіі экспазіцыі выстаўкі народных умельцаў
Шаркаўшчыны (Віцебская вобласць) і інш.

[1960-я гг.]-1972 1011

  293 Фатаграфіі фрагментаў экспазіцый выставак
вырабаў лёгкай прамысловасці БССР

1976, 
[1970-я-1980-я гг.]

2929

  294 Фатаграфіі фрагментаў экспазіцый выставак
вырабаў лёгкай прамысловасці БССР

[1970-я-1980-я гг.] 2929

9.5. ВЫЯЎЛЕНЧЫЯ ДАКУМЕНТЫ

  295 Фатаграфіі М.П. Жабінскай, індывідуальныя

                    *                    *                    *

1959-1996 1212

  296 Фатаграфіі М.П. Жабінскай з П.А. і В.П. Жабінскімі
(бацькамі)

[1940-я гг.] 11

  297 Фатаграфіі М.П. Жабінскай з родзічамі: 
А.С. Магуманэ (Міско) (дачкой), Э. Магуманэ
(унукам) і інш.

                    *                    *                    *

[1956]-1997 44

  298 Фатаграфіі родзічаў М.П. Жабінскай: 
П.А. Жабінскага (бацькі), В.П. Жабінскай (маці),
А.С. Магуманэ (Міско) (дачкі) і інш., індывідуальныя

[1930-я гг.]-1995 55
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і ў групах

                    *                    *                    *

  299 Фатаграфіі М.П. Жабінскай у групах з
аднакласнікамі, выпускнікамі Мінскага мастацкага
вучылішча, сябрамі і знаёмымі

[1949-1970-я гг.] 88

  300 Фатаграфіі М.П. Жабінскай у групах з удзельнікамі
абласнога семінара ў г. Маладзечне, Першага
рэспубліканскага семінара работнікаў народнай
творчасці ў г. Пінску і інш.

[1956-1990-я гг.] 88

  301 Фатаграфіі М.П. Жабінскай у групах з удзельнікамі
свята Я. Коласа, выставак народнай творчасці 
ў г. Маскве, міжнароднага фестывалю [народных
спеваў] у г. Кіеве і інш.

[1960-я-пач. 1990-х
гг.]

1010

  302 Фатаграфіі М.П. Жабінскай у групах з 
Л.Ц. Баразной і С.М. Міско (мужам), удзельнікамі
"Непагаснай лампады" на Дні беларускага
пісьменства ў в. Баркалабаве, угодак П. Багрыма і
інш.

                    *                    *                    *

[кан. 1960-х-
др. пал. 1990-х гг.]

44

  303 Фатаграфіі сельскага пейзажа А. [Рубяжэвіча] і
[сучаснага віда мясцовасці, адлюстраванага на ім]

                    *                    *                     *

1965-[1970-я гг.] 44

  304 Дакументы членаў сям'і М.П. Жабінскай: ганаровая
грамата і экзаменацыйная картка вадзіцеля на імя
А.С. Магуманэ (Міско) (дачкі), ксеракопія пашпарта
з фатаграфіямі Э. і [Ф.] Магуманэ (унукаў), пісьмо
да С.М. Міско (мужа) ад неўстаноўленай асобы

[1970-я-
пач. 2000-х гг.]
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У дадзены вопіс унесена        304 (трыста чатыры)

спраў з №       1 па №     304  3166 дакументаў.
Вопіс склала і апрацоўку
фонда зрабіла
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