Сварицевицький навчально-виховний
комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»

Паспорт історикоетнографічного
музею
с. Сварицевичі
I. Історичний музей села Сварицевичі.
II. Профіль - історико-етнографічний.
III. Форма власності – колективна.
IV. Засновник, власник – Сварицевицький
навчально
–
виховний
комплекс
« Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад»
V. Підпорядкування Сварицевицький
навчально
виховний
комплекс
«Загальноосвітня
школа I-III ступенів –
дошкільний навчальний заклад»
VI. Заклад, що здійснює методичне керівництво
– відділ освіти Дубровицької районної
держадміністрації, обласна станція юних
туристів.
VII. Статус музею – на громадських засадах.
VIII. Категорія за групою оплати праці – без
оплати.
X. Короткі історичні відомості – наказ про
створення № 126 від 18 червня 2010 року.
XI. Структура музею.
Відділи історичний і етнографічний

Історико-етнографічний
музей с. Сварицевичі

Карта Полісся середина XVI ст..
Адреса музею – 34 120
Рівненська обл..
Дубровицький район.
С. Сварицевичі
Сварицевицький НВК
« Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний
заклад»
Т. 7-21-29

Свято «Водіння Куста»

ХІІ. Площа музею – 36 м2
ХІІІ. Фонди музею : загальна кількість 194
ХІV. Режим роботи епізодичний, згідно
розкладу занять та проведення екскурсій

2014 рік

Історико-етнографічний
музей с. Сварицевичі
ПРОПОНУЄ ТАКІ ЕКСКУРСІЇ:
1. Історія села Сварицевичі.
2. Село в роки війни.
3. Розвиток ремесел на Поліссі

Думка про створення музею виникла в 1982
році, коли учні і вчителі школи зібрали багато
цікавого історико – етнографічного матеріалу.
Село Сварицевичі має давню і самобутню
історію, адже перша писемна згадка про нього
датується 1450 роком. На території села
знаходять крем'яні речі неолітичної доби, проте
археологічні розкопки ніхто не проводив. На
Поліссі
народилось і збереглось багато
унікальних самобутніх звичаїв та обрядів, один
з яких – « Водіння Куста» - це язичницьке, що в
повному
обсязі
збереглося
тільки
в
Сварицевичах.
У
роки Великої Вітчизняної війни
с.Сварицевичі стали одним з центрів руху Опору
на Поліссі, за що були німцями знищені. Всіх
людей, кого знайшли в селі (12 чол.) загнали до
клуні і спалили живцем. Небагато знайдеться
сіл з такими історичними посвідками, тому
головне завдання музею дослідити і зберегти
історію рідного краю.
У результаті пошукової роботи знайденні
цікаві матеріали з історії села в Київському,
Рівненському і Пінському державних архівах..
Цікаву і повчальну інформацію записано від
мешканців села, які пережили війну,
відбудували село, провели меліорацію і
зробили
багато
,
щоб
Сварицевичі
перетворилися з відсталого, загубленого серед
боліт і лісів поліського куточка в сучасне
мальовниче село.

Експонати історико-етнографічного
музею

