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Су гуч чаСу гуч ча

БЯЛГ РАД СКІ ВО ПЫТ 
ДЛЯ МІН СКА

Дэ ле га цыя бе ла рус кіх кні га вы даў цоў на ве да ла 

63-ю Бялг рад скую між на род ную кніж ную 

вы стаў ку, дзе прад ста ві ла шмат лі кія на він кі. 

А так са ма пе ра ня ла ка рыс ны во пыт ка лег, 

які доб ра бы ло б ука ра ніць і на ай чын най гле бе.

«Бялг рад ская кніж ная вы стаў ка — ад на з са мых 
ста рых у Еў ро пе, — рас ка заў на мес нік ды рэк та ра 

«Вы да вец ка га до ма «Звяз да», га лоў ны рэ дак тар 

ча со пі са «Нё ман» Аляк сей ЧА РО ТА. — Сё ле та яна 
пра хо дзі ла 63-і раз. Удзел пры ня лі 488 вы да вец тваў, з 
іх 393 — мяс цо выя, серб скія, і 95 — за меж ныя вы да-
вец твы, ся род якіх бы лі і бе ла рус кія. Сё ле та вы стаў ку 
на ве да ла 195 ты сяч ча ла век. І гэ та пры тым, што ўва ход 
плат ны — каш туе ка ля двух еў ра».

На вы стаў цы бы лі прад стаў ле ны бе ла рус кія кні гі, пе-
ра кла дзе ныя Да янай Ла за рэ віч на серб скую (да рэ чы, 
та кіх спе цы я ліс таў ня шмат), — гэ та тво ры Вік та ра Ка-
жу ры, Але ся Кар лю ке ві ча, а так са ма збор нік «Вя нок» 
Мак сі ма Баг да но ві ча.

Ды рэк тар вы да вец тва «На род ная асве та» Вік то-

рыя КА ЛІСТ РА ТА ВА па дзя лі ла ся ўра жан ня мі:
— Мя не, як вы даў ца, які вы пус кае кні гі шрыф там 

Брай ля, здзі ві ла тое, што ў На цы я наль най біб лі я тэ цы 
Сер біі ма ец ца асоб ная за ла для не ві ду шчых чы та чоў. 
Гэ та за ла бы ла ад кры та ў 2011 го дзе. Да яе па ўсёй 
тэ ры то рыі біб лі я тэ кі пра кла дзе на спе цы яль ная рыф-
ле ная да рож ка. План біб лі я тэ кі так са ма па да дзе ны 
спе цы яль ным рэ льеф ным спо са бам, каб яго мож на 
бы ло пра чы таць ру ка мі. Та кая за ла ў Сер біі — адзі ная. 
А ў на шай На цы я наль най біб лі я тэ цы та кой за лы для 
не ві ду шчых, па ма іх звест ках, па куль ня ма.

Бе ла рус кія вы даў цы звяр ну лі ўва гу, што вы стаў ку ў 
Бялг ра дзе на ве да ла вель мі шмат школь ні каў і сту дэн таў. 
Яны бы лі вель мі ўра жа ныя, ка лі па ба чы лі вя ліз ную пло шчу, 
за стаў ле ную двух па вяр хо вы мі аў то бу са мі... Дзе ці пры-
яз джа лі цэ лы мі кла са мі не толь кі са ста лі цы, але і з усёй 
Сер біі. А вяр та лі ся з па кун ка мі ў ру ках, у якіх ля жа лі кні гі.

Кні га вы даў цы пла ну юць звяр нуц ца да Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі і Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі з пра па-
но вай, каб бы лі ра за сла ныя рэ ка мен да цый ныя ліс ты з 
пра па но ва мі на вед ван ня школь ні ка мі Бе ла ру сі Мін скай 
між на род най кніж най вы стаў кі.

— У вя лі кай коль кас ці вы стаў ку на ве да лі лю дзі з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі — ін ва лі ды-ка ля сач ні кі і 
дзе ці з асаб лі вас ця мі ін тэ ле кту аль на га раз віц ця, у тым 
лі ку з ДЦП, — да да ла Вік то рыя Ка ліст ра та ва. — Ча му 
ў нас мы не ба чым та кіх лю дзей на ме ра пры ем ствах?.. 
Ха це ла ся б, каб Мін ская між на род ная кніж ная вы стаў-
ка так са ма маг ла пры маць лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі.

Ра зам з вы даў ца мі вы стаў ку на ве даў так са ма і пісь-

мен нік, на стаў нік бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры 

Ві лей скай гім на зіі № 2 Вік тар КА ЖУ РА:
— Пра цу ю чы на стэн дах, раз маў ля ю чы па-бе ла рус-

ку, я за ўва жыў, што сер бы пры слу хоў ва лі ся і — усё 
ра зу ме лі! Ад ра зу па ды хо дзі лі, дзя ка ва лі, ка за лі пра 
сяб роў ства на шых кра ін... Вель мі па-доб ра му ўра зіў 
фі ла ла гіч ны фа куль тэт Бялг рад ска га ўні вер сі тэ та, дзе 
ёсць бе ла рус кае ад дзя лен не і сту дэн ты вы ву ча юць бе-
ла рус кую мо ву. Ка лі яны па ба чы лі верш Ян кі Ку па лы 
«А хто там ідзе?» у пе ра кла дзе на серб скую, бы лі прос-
та ў за хап лен ні. І чы та лі гэ ты верш на над звы чай вы со-
кім мас тац кім уз роў ні. А на бе ла рус кай мо ве ўво гу ле 
яны га во раць да во лі бег ла.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

«Ака дэмк ні га»: 
лі дар про да жаў

Пра Вік та ра Марціновіча спра ча юц ца, хтось-

ці на ват вы каз вае мер ка ван ні пра яго твор-

часць, не чы та ю чы яго тэкс таў, а тым ча-

сам яго кні гі ра зы хо дзяц ца па Бе ла ру сі і све-

це вя лі кі мі ты ра жа мі. На край ні вы па дак —

у па раў на нні з ты мі кні га мі, якіх за год на бы ва юць 

у ай чын ных кні гар нях па 10—20 асоб ні каў.

Свед чан не па пу ляр нас ці пра за іка — і ня даў няя ганд-
лё вая ак цыя ў кні гар ні «Ака дэмк ні га», дзе прай шла аў то-
граф-се сія Вік та ра Мар ці но ві ча. Раз мо ва пра ра ман «Ноч», 
які толь кі што вый шаў у «Кні га збо ры» на бе ла рус кай мо ве 
(кні га па-рус ку па він на вый сці праз не каль кі ме ся цаў), вя-
ла ся хі ба што толь кі ў ку лу а рах ме ра пры ем ства, бо сам 
аў тар толь кі і па спя ваў над піс ваць кні гу па куп ні кам. Уся го, 
рас каз ва юць у «Ака дэмк ні зе», у дзень аў то граф-се сіі бы ло 
пра да дзе на 300 асоб ні каў. Ліч ба ўраж вае. Яна пры бліз на 
роў ная лі да рам рэй тын гаў про да жу ў сіс тэ ме «Бел кні гі», 
дзе, праў да, пра цу юць амаль 100 кні гар няў.

Да рэ чы, агуль ны на клад ра ма на «Ноч» у вы дан ні на 
бе ла рус кай мо ве — 2300 асоб ні каў, з іх 300 — у цвёр-
дым пе ра плё це, 2000 — у мяк кай вок лад цы.

Мі ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКІ.

«За апош нія тры дзе ся-
ці год дзі ў кра і не зроб ле на 
вель мі мно гае па пад трым цы 
фальк ло ру і за ха ван ні тра ды-
цый най куль ту ры, — ад зна-
чае стар шы ня Бе ла рус ка-

га фон ду куль ту ры Та дэ уш 

СТРУ ЖЭЦ КІ, — ад ро джа ны 
прак тыч на ўсе ві ды і кі рун кі 
на род ных ра мёст ваў, ство ра-
ны сот ні ад мет ных твор чых 
ка лек ты ваў, дзей ні ча юць 
ра ён ныя цэнт ры ра мёст ваў 
і фальк ло ру, тра ды цый нае 
мас тац тва вы хо дзіць на вя-
лі кія сцэ ніч ныя пля цоў кі. Але 
не аб ход на пры знаць, што і 
стра ча на ня ма ла, і з кож ным 
го дам ска ра ча ец ца коль касць 
нось бі таў тра ды цый най куль-
ту ры, якія атры ма лі яе з рук 
у ру кі, з вус наў у вус ны ад 
баць коў і дзя доў. А га лоў нае, 
на мой по гляд, — тра ды цый-
ная куль ту ра да гэ туль не мае 
шы ро кай за па тра ба ва нас ці ў 
гра мад стве, яна час цей ус-
пры ма ец ца як дэ ка ра тыў ны 
эле мент на раз на стай ных 
свя тах і фес ты ва лях...»

Ці не з пер шых хві лін дыс-
ку сіі вы яві ла ся, што «тэ а рэ-
ты кі» і «прак ты кі» гля дзяць 
на праб ле мы за ха ван ня аў-
тэн тыч най бе ла рус кай куль-
ту ры пад роз ным вуг лом. 
Так, ка лі ад ны на ра ка лі на 
не да хоп спе цы я ліс таў, якія 
маг лі б ад ра джаць тра ды-
цый ныя фальк лор ныя кі рун-
кі, то дру гія ўказ ва лі на тое, 
што вы пуск ні кі з дып ло ма мі 
фальк ла рыс таў аказ ва юц ца 
не за па тра ба ва ны мі ў мес цах 
раз мер ка ван ня. Але і тыя, і 
дру гія па га дзі лі ся з вы сно-
вай, што жыц ця здоль насць 
фальк лор на га мас тац тва 
або тра ды цый на га ра мяст-
ва за ле жыць пе рад усім ад 
апан та на га ча ла ве ка на мес-
цы — ад кі раў ніка ка лек ты-
ву, ад ме та дыс та ра ён на га ці 
аб лас но га цэнт ра на род най 
твор час ці... Не ка то рыя на ра-
ка лі: маў ляў, у ка вяр нях і па 
ра дыё не гу чыць аў тэн тыч-
ная бе ла рус кая му зы ка, а 
дру гія да во дзі лі: «пры шчап-
ляць» на род ную куль ту ру, 
спе вы і тан цы трэ ба не тое 
што са шко лы, а з дзі ця ча га 
сад ка. Да рэ чы, пэў ныя зру хі 
ў гэ тай сфе ры ёсць. На прык-
лад, рас каз вае ды рэк тар 

Брэсц ка га аб лас но га гра-

мад ска-куль тур на га цэнт-

ра Свят ла на КАР ЖУК, аб-
лас ное фальк лор нае свя та 
«Та но чак» у вёс цы Без дзеж 
Дра гі чын ска га ра ё на што год 
збі рае ўсё больш дзі ця чых 
ка лек ты ваў: ка лі спа чат ку 
іх бы ло толь кі т ры, то ця пер 
ужо дзе сяць — маг чы ма, 

дзя ку ю чы ў тым лі ку эт на-
дыс ка тэ кам, якія на бі ра юць 
па пу ляр насць у роз ных рэ-
гіё нах як ся род дзя цей і пад-
лет каў, так і ся род мо ла дзі і 
да рос лых. Але, ба дай, са мы 
яск ра вы і за ўваж ны прык лад 
вяр тан ня да вы то каў, дыя-
ло гу па ка лен няў праз тра-
ды цый нае на род нае мас тац-
тва — уні каль ны фес ты валь 
фальк лор на га мас тац тва 
«Бе ра гі ня», які пра хо дзіць 
у па сёл ку Ак цябр скім на 

Го мель шчы не з 1998 го да. 
Кож ны раз збі ра юц ца лі та-
раль на чэр гі ах вот ных у ім 
паў дзель ні чаць, пры чым гэ-
та не толь кі бе ла рус кія на-
род ныя май стры, ра мес ні кі, 
ка лек ты вы і вы ка наў цы, але 
і мност ва за меж ных гас цей. 
Ра зам з тым — «Бе ра гі ня» 
ў нас ад на, і хоць кож ны 
фес ты валь, не без го на ру 
за ўва жы ла яго вы ка наў-

чы ды рэк тар, на чаль нік 

ад дзе ла ідэа ла гіч най ра-

бо ты, куль ту ры і па спра-

вах мо ла дзі Ак цябр ска га 

рай вы кан ка ма Свят ла на 

БЕ РА ЗОЎ СКАЯ, збі рае са-
ма ме ней 800 (!) удзель ні каў 
з роз ных кра ін, але скла да-
нас ці ў ар га ні за цыі і фі нан-
са ван ні твор ча га фо ру му 
вы клі ка юць на сця ро гу: ці ад-
бу дзец ца на ступ ны фэст, ці 
за ха вае ра ней шую вы со кую 
план ку, ці здо лее раз ві ваць 
на да лей інф ра струк ту ру для 
пры ёму шмат лі кіх гас цей і 
ўдзель ні каў?..

«Трэ ба пра вес ці мя жу па-
між тра ды цый най куль ту рай 

і сты лі за цы яй, бо жы выя аб-
ра ды, спе вы, тан цы і сцэ ніч-
нае ўва саб лен не «па ма ты-
вах» — дзве зу сім роз ныя рэ-
чы», — ад зна чыў за гад чык 

ка фед ры эт на ло гіі і фальк-

ло ру БДУ КіМ, удзель нік Бе-

ла рус кай рэс пуб лі кан скай 

на ву ко ва-ме та дыч най ра-

ды па пы тан нях гіс то ры-

ка-куль тур най спад чы ны 

пры Мі ніс тэр стве куль ту ры 

Вя ча слаў КА ЛА ЦЭЙ. Каб 
даць ад чуць гэ ту роз ні цу на 
прак ты цы, сва іх улас ных сту-
дэн таў Вя ча слаў Вік та ра віч 
у аба вяз ко вым па рад ку ўжо 
на пер шым кур се «аку нае» ў 
фальк лор ную экс пе ды цыю, а 
дып лом ны пра ект яны му сяць 
аба ра ніць там жа, дзе збі ра лі 
ма тэ ры ял, — і га лоў ны эк за-
мен у тым, ці пры муць гэ ту 
зда чу са мі нось бі ты бе ла рус-
кіх тра ды цый.

Су пра цоў нік Лю бан ска га 

ра ён на га цэнт ра куль ту ры, 

кі раў нік узор на га фальк-

лор на га гур та «Ве ра бей кі» 

Сяр гей ВЫ СКВАР КА пад-
тры маў ка ле гу і пад крэс ліў, 
што лі чыць вель мі важ ным 
не толь кі за хоў ваць тра ды-
цый ную куль ту ру ўнут ры краі-
ны, але і дэ ман стра ваць яе 
на за меж ных фальк лор ных 
фес ты ва лях, «каб і ў све це 
па каз ваць на шу ад мет насць, 
і ў са міх ся бе вы хоў ваць па-
ва гу да аў тэн таў, што гэ та 
не «Мань ка з ку та», а ша-
ноў ная спа да ры ня Ма рыя». 
Тым больш за пы ты звон ку 
ёсць: як рас ка заў на чаль нік 

ад дзе ла на род най твор час-

ці Рэс пуб лі кан ска га цэнт-

ра на цы я наль ных куль тур 

Аляк сандр ЛОЗ КА, на ле та 
Сла ве нія, Швей ца рыя, Пар-
ту га лія, Гер ма нія ўжо за пра-
ша юць да ся бе аў тэн тыч ныя 
бе ла рус кія ка лек ты вы. Але 
зноў жа, для фальк лор ных 
гур тоў та кі «бан кет» за свой 
кошт абы дзец ца за над та до-
ра га, а з пад трым кай, у тым 

лі ку фі нан са вай, ёсць пы-
тан ні.

У 90-я га ды мі ну ла га ста-
год дзя, на га да ла на ву ко вы 

су пра цоў нік Цэнт ра да-

сле да ван няў бе ла рус кай 

куль ту ры, мо вы і лі та ра-

ту ры НАН Бе ла ру сі Але на 

БО ГА НЕ ВА, іс на ва ла пра-
гра ма дзяр жаў най пад трым кі 
тра ды цый най куль ту ры, дзя-
ку ю чы якой да па мо га на кі роў-
ва ла ся на па трэ бы кан крэт на-
га До ма ра мёст ваў або му зея. 
Зрэш ты, і сён ня ёсць пры кла-
ды ад рас най пад трым кі: так, 
сё ле та не ка то рыя бе ла рус кія 
на род ныя траў ні цы і рэ гі я наль-
ныя цэнт ры, якія зай ма юц ца 
ле ка ван нем зёл ка мі, атры ма лі 
сер ты фі ка ты і прэ міі дзя ку ю чы 
пра гра ме, у якой удзель ні чае 
Ін сты тут ге не ты кі і цы та ло гіі 
НАН Бе ла ру сі.

Але пе рад усім, упэў не ны 
стар шы ня Аса цы я цыі май-

строў му зыч ных ін стру-

мен таў Вік тар КУЛЬ ПІН, 
кож ны, хто пра цуе ў рэ чы-
шчы тра ды цый най куль ту ры, 
му сіць не ча каць пад трым кі 
звер ху, а па чы наць з ся бе: 
«Фальк лор — гэ та кры ні ца, 
якая дае на тхнен не вя лі ка му 
мност ву лю дзей — вы ка наў-
цаў, ка лек ты ваў, май строў. 
А які пра дукт мы вы да ём на-
зад, каб пад сіл коў ваць гэ ту 
кры ні цу, — хоць па шклян цы 
на лі лі ў яе аль бо цал кам нар-
маль на пра цу ем на по лі ма-
са вай куль ту ры, якая кор міць 
і по іць твор цаў?..»

Мно гія ўдзель ні кі круг ла-
га ста ла га ва ры лі пра ад сут-
насць адзі на га цэнт ра, які ка-
ар ды на ваў і аб агуль няў бы 
дзей насць асоб ных уста ноў, 
што зай ма юц ца за ха ван нем 
на цы я наль най куль ту ры, 
удас ка наль ваў ме ха ніз мы 
іх уза е ма дзе ян ня і да зва-
ляў ра біць іс ну ю чыя ме ра-
пры ем ствы больш гла баль-
ны мі. Так са ма спе цы я ліс ты 
аб мяр коў ва лі не аб ход насць 
пры няц ця асоб най дзяр жаў-
най пра гра мы «Тра ды цый ная 
куль ту ра і мо ладзь Бе ла ру сі» 
на 2021—2025 гг. (Гэ та пы-
тан не, да рэ чы, вост ра ста іць 
не толь кі ў Бе ла ру сі, і сё ле та 
на Еў ра зій скім гу ма ні тар ным 
фо ру ме па пы тан нях куль-
ту ры і на род най твор час ці 
прад стаў ні кі 60 кра ін све ту 
аб мяр коў ва лі яго на пя рэ дад-
ні Су свет най фальк ла рыя-
ды — 2020.) Ся род ін шых 
агу ча ных пра па ноў — ства-
рэн не Бе ла рус ка га са ю за 
фальк ла рыс таў, уня сен не 
Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва-
лю фальк лор на га мас тац тва 
«Бе ра гі ня» ў на цы я наль ны 
спіс не ма тэ ры яль най куль-
тур най спад чы ны, ства рэн не 
і якас нае на паў нен не паў на-
вар тас на га сай та «Тра ды-
цый ная куль ту ра Бе ла ру сі», 
аб якім вя дзец ца га вор ка 
ўжо доў гі час, і г. д. Рэ за лю-
цыю, пры ня тую па вы ні ках 
круг ла га ста ла, яго ар га ні за-
та ры пе рад алі на раз гляд у 
Мін куль ту ры і Мі на ду ка цыі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК. 

Куль тур ная пра сто раКуль тур ная пра сто ра

КРОП ЛЯ КА МЕНЬ 
КРЫ ШЫЦЬ?..

У ТРА ДЫ ЦЫІ МУ СІЦЬ БЫЦЬ ПРА ЦЯГ
Больш за двац цаць фальк ла рыс таў, вы клад чы каў, 

ву чо ных Ака дэ міі на вук, кі раў ні коў твор чых 

аб' яд нан няў і ўста ноў, да след чы каў і прак ты каў 

аў тэн тыч на га бе ла рус ка га мас тац тва з усіх рэ гі ё наў 

кра і ны са бра лі ся дня мі ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

уні вер сі тэ це куль ту ры і мас тац тваў за круг лым 

ста лом «Тра ды цый ная куль ту ра бе ла ру саў: су час ны 

стан, праб ле мы за ха ван ня і раз віц ця». «Звяз да» 

па бы ва ла на маш таб най дыс ку сіі і па слу ха ла, што 

тры во жыць, а што вы клі кае спа дзя ван ні на леп шае 

ў спе цы я ліс таў па аў тэн тыч най куль ту ры.
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