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«Зрачы» і «каверзні» - менавіта так на Магілѐўшчыне называлі
плецены абутак з раслінных матэыялаў, інакш вядомы як «лапці».
Дрыбінскі раѐн не спыняецца ў справе адраджэння народных
промыслаў і рамѐстваў. Услед за «шапавальствам» яшчэ адзін
этнакультуралагічны праект «Традыцыйная тэхналогія пляцення
лапцей у Дрыбінскім раѐне» у 2011 годзе быў уключаны ў спіс нематэрыяльна-культурнай спадчыны ЮНЕСКА.
Спіс літаратуры ўключае бібліяграфічныя апісанні артыкулаў
з рэспубліканскага, абласнога і раѐннага перыядычнага друка за перыяд з 2010 па 2015 годы аб адраджэнні шэрага народных
промыслаў Кароўчыскім домам рамѐстваў. Тут галоўнай нематэрыяльна-культурнай каштоўнасцю сталі мясцовыя метады лапцепляцення. Гэтаму народнаму промыслу і прысвечана дадзенае выданне.
Матэрыял у спісе размешчаны ў алфавітным парадку.
Выданне прызначаецца для шырокага кола чытачоў.
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