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Нe тpэбa жыць як нaбяжыць.

Тaк жыць нa cвeцe тpэбa,

Кaб дa aпoшніx дзён лю біць

Людзeй, зям лю і нeбa...

Гэ тыя афа рыс тыч ныя рад кі паэ та ця пер 

і на па мят най дош цы. Каб яе ўста ля ваць, 

32 чле ны го мель ска га ад дзя лен ня Са ю-

за пісь мен ні каў Бе ла ру сі са бра лі гро шы і 

зра бі лі та кі па да ру нак усім га мяль ча нам. 

Каб па мя та лі, што по бач з імі жыў і пі саў 

уз нёс лыя вер шы май стар сло ва, яко га 

дру гі бе ла рус кі кла сік, так са ма ро дам з 

Го мель шчы ны, Іван Ша мя кін, у свой час 

на зваў «бе ла рус кім Ясе ні ным». Пра фе-

сар, за гад чык ка фед ры бе ла рус кай лі та-

ра ту ры ГДУ імя Ф. Ска ры ны Іван Штэй нер 

га во рыць, што Гра ча ні каў — са праўд ная 

па дзея ў на шай на цы я наль най паэ зіі:

— Па эт спра ба ваў спа лу чыць ці хую 

пей заж ную лі ры ку з на шым імк лі вым 

жыц цём. І не вы пад ко ва, што вель мі мно-

гія яго тво ры ста лі шчым лі вы мі пес ня мі, 

якія і ця пер хва лю юць нас:

«Над ярам, над кру тым

Ча ром ха рас цві ла,

Над ярам, над кру тым

Ча ром ха ва за вея.

Я дзя кую та бе,

Што ты са мной бы ла,

Як бе лая мая лі лея...»

Стар шы ня го мель ска га ад дзя лен ня 

Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Ула дзі-

мір Гаў ры ло віч лі чыць, што ўсё, не ка лі 

напісанае Гра ча ні кавым, — ад ра са ва на 

на шчад кам:

— Гэ та на каз паэ та ўсім бе ла ру сам. 

Маг чы ма, твор часць Гра ча ні ка ва яшчэ 

не да кан ца ацэ не на. Мы ра ды, што на ша 

за дум ка здзейс ні ла ся. Ма кет па мят най 
дош кі вы дат най асо бы ства рыў лі та ра тар 
і мас так Ге надзь Го вар. 

У «Сла вян скіх лі та ра тур ных да жын ках — 
2018», што прай шлі на пра ця гу трох дзён 

на Го мель шчы не, узя лі ўдзел пісь мен ні кі не 
толь кі на шай кра і ны, але і Ра сіі, Укра і ны. 

У ме жах пісь мен ніц ка га фо ру му на зва ны 

пе ра мож цы рэ гі я наль на га лі та ра тур на га 

кон кур су «Пра ва слаўе — мая на дзея». 

У пра гра му «Да жы нак» быў уклю ча ны і 

ІІ Фо рум ма ла дых лі та ра та раў і ама та раў 

мас тац кай твор час ці. Яго ўдзель ні кі прад-

ста ві лі свае ра бо ты ў ча ты рох тэ ма тыч ных 

кон кур сах, два з якіх бы лі пры све ча ны жыц-

цю і твор час ці лаў рэ а та Дзяр жаў най прэ-

міі Бе ла ру сі Ана то ля Гра ча ні ка ва. Апош ні 

дзень «Да жы нак» прай шоў у Ка лін ка віц кім 

і Ель скім ра ё нах, дзе пісь мен ні кі пра вя лі пе-
ра кліч ку сла вян скіх лі та ра та раў, май стар-

кла сы і су стрэ чы з чы та ча мі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЯК ТРЭ БА ЖЫЦЬ?
Паэ тыч ная вер сія ад ка зу-раз ва жан ня ця пер спы ніць мі на ка ў за вул ку імя Пуш кі на ў Го ме лі

Ча ты ры поў на маш таб ныя кан цэп-

цыі ўва со бі лі ся ў ча ты рох част ках 

но вай пер са наль най вы стаў кі Вік-

та ра Аль шэў ска га ў На цы я наль ным 

мас тац кім му зеі. «Кроп ка ад лі ку» 

пры мер ка ва на да 65-га до ва га юбі-

лею аў та ра і ста но віц ца яго свое-

асаб лі вай спра ва зда чай. Ад крыц цё 

экс па зі цыі ад бы ло ся ў пры сут нас ці 

Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, Лі дзіі Яр мо шы-

най, Паў ла Ла туш кі, зем ля коў Вік-

та ра Аль шэў ска га і яго ка лег-мас-

та коў.

Вы стаў ка скла да ец ца з пра ек таў «Мой 

Мінск», «Му зеі све ту», «Фраг мен ты Ва-

ві лон скай ве жы» і «Парт рэт су час ні ка». 

На прык лад, збор «Фраг мен ты Ва ві лон-

скай ве жы», што па чаў ства рац ца яшчэ 

ў 2003 го дзе, скла да ец ца з 52 па лот наў, 

якія змя шча юць у са бе гіс та рыч ныя пом-

ні кі, ар хі тэк тур ныя зда быт кі, сім ва лы эпох 

і кра ін, і ста віць пы тан не ў тым лі ку мес ца 

бе ла рус кай куль ту ры ў кан тэкс це су свет-

най. Як і кож ная з час так, што транс люе 

ары гі наль ную ідэю, але так са ма ўкла-

да ец ца ў апа зі цыю на цы я наль ны — су-

свет ны.

Вік тар Аль шэў скі з'яў ля ец ца пра фе-

са рам, ла ўрэ а там Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі, іні цы я та рам ства рэн ня На цы-

я наль на га цэнт ра су час ных мас тац тваў, 

зна ным, і не толь кі ў Бе ла ру сі, мас та ком 

і ча ла ве кам, што пра соў вае бе ла рус кую 

куль ту ру за ме жа мі кра і ны.

«З Вік та рам Ула дзі мі ра ві чам мы па-

зна ё мі лі ся ў 2000 го дзе, ка лі ў га ле рэі 

Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сі 

мы ад кры ва лі яго пер са наль ную вы стаў-

ку, — рас ка заў Над звы чай ны і Паў-

на моц ны Па сол Бе ла ру сі ў Фран цыі, 

па сумяшчальніцтве ў Іспаніі, Па вел 

ЛА ТУШ КА на цы ры мо ніі ад крыц ця. — Як 

вы ве да е це, за раз гэ та да во лі зна ка вая 

для бе ла рус кіх мас та коў за ла, бо ў бу-

дын ку мі ніс тэр ства прад стаў ляе за меж-

ным дэ ле га цы ям уз ро вень на ша га вы яў-

лен ча га мас тац тва. Я аб са лют на згод ны 

са сло ва мі мі ніст ра за меж ных спраў Бе-

ла ру сі Ула дзі мі ра Ма кея, які ска заў, што 

вы яў лен чае мас тац тва — адзін з са мых 

яск ра вых і най больш за па тра ба ва ных 

пры кла даў куль ту ры Бе ла ру сі, які, ма-

гу з го на рам гэ та ска заць, атрым лі вае 

най больш вы со кую ацэн ку. Свед чан нем 

гэ та га з'яў ля ец ца той факт, што за апош-

нія га ды ў Фран цыі і Іс па ніі мы прад ста ві лі 

ка ля сот ні су час ных бе ла рус кіх мас та коў, 

і для нас вель мі важ на, што бе ла рус кая 

куль ту ра вы хо дзіць за ме жы кра і ны».

Вы стаў ка Вік та ра Аль шэў ска га «Кроп-

ка ад лі ку» пра хо дзіць пры пад трым цы 

Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду, 

Мі ніс тэр ства куль ту ры, Мі ніс тэр ства за-

меж ных спраў, Мінск ага га рад ско га вы-

ка наў ча га ка мі тэ та, па соль ства Бе ла ру сі 

ў Фран цыі і На цы я наль на га мас тац ка га 

му зея.

Па зна ё міц ца з экс па зі цы яй мож на да 

30 ве рас ня.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ



ЗапрашальнікЗапрашальнік  

ФРАГ МЕН ТЫ ВІК ТА РА АЛЬ ШЭЎ СКА ГА
У На цы я наль ным мас тац кім му зеі ад кры ла ся пер са наль ная вы стаў ка мас та ка

З на го дыЗ на го ды  

У БІБ ЛІ Я ТЭ КІ — 
АД ЧЫ НЕ НЫЯ ДЗВЕ РЫ

Пра «трэ цюю пра сто ру», 
до ступ да ін фар ма цыі 
і кні гі на род най мо ве

15 ве рас ня бу дзе ад зна чац ца Дзень біб лі я-

тэк. Чым не на го да за зір нуць у гэ ты дзень 

у блі жэй шыя біб лі я тэ кі, пры ем ным сло вам 

пры ві таць іх су пра цоў ні каў — і, вя до ма, узяць 

доб рую кні гу. А на пя рэ дад ні свя та ў На цы я-

наль ным прэс-цэнт ры ад бы ла ся прэс-кан-

фе рэн цыя. Раз мо ва атры ма ла ся да во лі сур'-

ёз ная: га ва ры лі пра ска ра чэн не коль кас ці 

сель скіх біб лі я тэк, пра но выя фор мы пра цы, 

якіх вы ма гае час ін фар ма цый ных тэх на ло гій, 

і пра па ве лі чэн не ці ка вас ці да бе ла рус ка моў-

най лі та ра ту ры.

— У кра і не на ліч ва ец ца 2024 біб лі я тэ кі, якія раз-

мя шча юц ца ў сель скай мяс цо вас ці. Гэ та ка ля 78 % ад 

агуль най коль кас ці, — ад зна чыў га лоў ны спе цы я ліст 

упраў лен ня куль ту ры і на род най твор час ці га лоў-

на га ўпраў лен ня куль ту ры і ана лі тыч най ра бо ты 

Мі ніс тэр ства куль ту ры Бе ла ру сі Сяр гей БА ЦЯН. — 

Пры гэ тым у Бе ла ру сі на ліч ва ец ца больш за 20 ты сяч 

сель скіх на се ле ных пунк таў, дзе пра жы вае больш за 

два міль ё ны на сель ніц тва — ка ля 22 % ад агуль най 

коль кас ці. Яшчэ з мі ну ла га дзе ся ці год дзя пра соч ва ец-

ца тэн дэн цыя, якая свед чыць пра ска ра чэн не коль кас ці 

біб лі я тэк, у пер шую чар гу ў сель скай мяс цо вас ці. За 

2017 год коль касць пуб ліч ных біб лі я тэк ска ра ці ла ся на 

3,4 %. Да рэ чы, гэ та менш, чым у мі ну лыя два га ды, 

та му мож на ка заць пра пэў ную ста бі лі за цыю.

Спе цы я ліс ты ка жуць, што ска ра чэн не коль кас ці 

біб лі я тэк у вёс ках — вы му ша ная ме ра. Ад нак жы ха ры 

та кіх на се ле ных пунк таў не за ста юц ца без кніг — раз 

на не каль кі тыд няў да іх пры яз джае біб лі ё бус, які пры-

во зіць за раз ка ля сот ні кніг.

Ды рэк тар На ву ко вай біб лі я тэ кі Бе ла рус ка га 

на цы я наль на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та, стар шы-

ня Бе ла рус кай біб лі я тэч най аса цы я цыі Іна ЮРЫК 

звяр ну ла ўва гу на но выя фор мы пра цы:

— За мя жой сён ня доб ра апраўд вае ся бе та кая фор-

ма пра цы, як гіб рыд ная біб лі я тэ ка. Яна дае до ступ не 

толь кі да кніж на га фон ду, але і да элект рон ных рэ сур-

саў, ін шых па слуг. Да та го ж біб лі я тэ ка раз гля да ец ца 

як пра сто ра, так зва нае трэ цяе мес ца. Трэ ба ска заць, 

што ліч ба вая ня роў насць з кож ным го дам па вя ліч ва-

ец ца. Су час ныя тэх на ло гіі — паў сюль. Ва ло дан не ін-

фар ма цый най аду ка цы яй, ліч ба вы мі на вы ка мі — ад на 

з са мых важ ных кам пе тэн цый. Ад нак да лё ка не ўсе 

сён ня ма юць до ступ да ін тэр нэ ту, ва ло да юць кам п'ю-

та ра мі, га джэ та мі. Та му ро ля пуб ліч ных біб лі я тэк у наш 

час — адап та цыя і маг чы масць рэалізацыі пра ва на 

до ступ да ін фар ма цыі. І на шы ўста но вы ро бяць гэ та 

бяс плат на. Біб лі я тэч ная сет ка ак тыў на пра цуе з мяс-

цо вай су поль нас цю, мы пад трым лі ва ем роз ныя ві ды 

не фар маль най аду ка цыі. Да нас мо гуць пры хо дзіць 

пра ца ваць фры лан се ры (ка тэ го рыя, якая да во лі хут ка 

рас це). Біб лі я тэ ка ад чы не на, яна дае маг чы масць спа-

кой на па пра ца ваць, у тым лі ку і са сва і мі элект рон ны мі 

пры ла да мі, у той жа час — ска рыс тац ца кніж ным фон-

дам і элект рон ны мі рэ сур са мі. Ча ла век мо жа ар га ні за-

ваць са бе ра бо чае мес ца прос та ў біб лі я тэ цы, і гэ та не 

ка жу чы пра за да валь нен не яго аду ка цый ных па трэб, 

куль тур ных у тым лі ку.

«Ка лі мы ка жам пра дру ка ва ныя да ку мен ты — гэ-

та не толь кі га зе ты, ча со пі сы, кні гі, — звяр тае ўва гу 

пер шы на мес нік ды рэк та ра па аб слу гоў ван ні ка-

рыс таль ні каў і ідэа ло гіі На цы я наль най біб лі я тэ кі 

Бе ла ру сі Але на ДАЎ ГА ПО ЛА ВА. — Што да ты чыц ца 

На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі, гэ та і паш тоў кі, пла-

ка ты, кар ты, ві ні ла выя дыс кі. А так са ма ўсе элект рон-

ныя рэ сур сы. Усе буй ныя біб лі я тэ кі, у пры ват нас ці на-

цы я наль ныя, ма юць доб ра струк ту ра ва ныя сай ты».

Пра рост па тры я тыз му і лю бо ві да ай чын най куль-

ту ры рас ка за ла ды рэк тар Цэнт ра лі за ва най сіс тэ мы 

дзі ця чых біб лі я тэк Мін ска Тац ця на ШВЕД:

— У біб лі я тэ ках пра хо дзіць да во лі шмат прэ зен-

та цый кніг на бе ла рус кай мо ве. Мы імк нём ся вы ха-

ваць у на шых юных на вед валь ні каў лю боў да свай го 

род на га краю, мо вы, лі та ра ту ры. У ад ной з біб лі я тэк 

пра цуе «Бе ла рус кая хат ка», дзе мы мо жам да па маг-

чы да школь ні кам вы ву чыць бе ла рус кую мо ву. Ха чу 

за ўва жыць, што ня гле дзя чы на мер ка ван не, што на бе-

ла рус кай мо ве ма ла раз маў ля юць, ёсць пэў ныя ін шыя 

праб ле мы. Ад нак я звяр ну ся да ліч баў: кні га вы да ча 

асоб ні каў на бе ла рус кай мо ве ў 2017 го дзе, у па раў-

на нні з 2016-м, вы рас ла на 26 ты сяч. Баць кі ма лод шых 

школь ні каў па ча лі больш за пыт вац ца пра лі та ра ту ру 

на бе ла рус кай мо ве.

Па сло вах Тац ця ны Швед, ус цеш на і тое, што па ча ло 

вы да вац ца больш лі та ра ту ры на род най мо ве для да-

школь ні каў, ма лод шых школь ні каў, та му ця пер біб лі я тэ-

ка рам ёсць што пра па на ваць сва ім юным чы та чам.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



На до ме, дзе жыў ін шы па эт — Ана толь Гра ча ні каў, ця пер па мят ная дош-

ка. На ёй за на та ва ны, ба дай, са мыя вя до мыя рад кі вы дат на га бе ла рус ка га 

твор цы. Сё ле та маг ло б споў ніц ца 80 га доў ча ла ве ку, яко му бы ло на ка на-

ва на пра жыць толь кі 52. Юбі лей ную да ту ў Го ме лі ўша на ва лі ад крыц цём 

ме ма ры яль най дош кі на тым до ме, дзе Ана толь Ся мё на віч жыў, ка лі вый шаў 

яго пер шы паэ тыч ны збор нік «Ма гіст раль».

Амаль дзве сот ні кніг, 

якія вый шлі на кі тай скай, 

анг лій скай і рус кай мо вах 

і пры све ча ныя куль ту ры 

і эка но мі цы, гіс то рыі і 

лі та ра ту ры Кі тая, за ня лі 

па чэс нае мес ца ў ад мыс-

ло вым ад дзе ле ста ліч най 

кні гар ні «Кнігі&кніжачкі». 

Між на род ны пра ект «Па-

лі цы кі тай скіх кніг», які 

рэа лі за ва ны ўжо ў больш 

як 10 кра і нах све ту, ця пер 

упер шы ню прад стаў ле ны 

і ў Бе ла ру сі.

Як ад зна чыў на цы ры мо-

ніі ад крыц ця пра ек та мі ністр 

ін фар ма цыі Бе ла ру сі Аляк-

сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ, ці ка-

васць да кі тай скай лі та ра ту ры 

ў Бе ла ру сі, як і ва ўсім све це, 

ня ўхіль на рас це, а іс ну ю чая ў 

на шай кра і не шко ла кі та іс ты-

кі да па ма гае ай чын ным вы-

да вец твам вы пус каць у свет 

кні гі, пры све ча ныя кі тай скай 

праб ле ма ты цы.

Так, Вы да вец кі дом «Звяз-

да» вы пус ціў ужо больш як 

10 кніг у се рыі «Свет лыя зна-

кі: паэ ты Кі тая», збор нік «Пад 

кры ла мі дра ко на. 100 паэ таў 

Кі тая», а ле тась да 25-год дзя 

ўста ля ван ня дып ла ма тыч ных 

ад но сін па між Бе ла рус сю і Кі-

та ем уба чы ла свет кні га «Бе-

ла рус ка-кі тай скія ад но сі ны ва 

ўспа мі нах бе ла рус кіх па слоў». 

Сё ле та эс та фе ту пра цяг ну ла 

вы да вец тва «Мас тац кая лі-

та ра ту ра», якое вы пус ці ла 

ўжо два паэ тыч ныя збор ні кі з 

се рыі «Свет лыя зна кі: паэ ты 

Кі тая» і збор нік «Пя лёст кі ло-

та са і хры зан тэ мы. 100 паэ таў 

Кі тая ХХ ста год дзя».

Ажыц цяў лен не пра ек та 

«Па лі цы кі тай скіх кніг», пад-

крэс ліў па сол Кі тая ў Бе-

ла ру сі Цуй ЦЫ МІН, ста ла 

чар го вым кро кам у су пра-

цоў ніц тве і куль тур ным аб-

ме не па між на шы мі кра і на-

мі. Іні цы я та рам яго вы сту пі ла 

Кі тай ская дзяр жаў ная ад мі-

ніст ра цыя па прэ се і вы дан-

нях пры ак тыў най пад трым-

цы Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 

Бе ла ру сі, а не па срэд ны мі 

вы ка наў ца мі — Кі тай ская на-

цы я наль ная кар па ра цыя па 

ім пар це і экс пар це вы дан няў 

і ААТ «Бел кні га».

Што да перс пек тыў да лей-

ша га «кніж на га аб ме ну», то, 

як рас ка за лі прад стаў ні кі Кі-

тай скай на цы я наль най кар па-

ра цыі па ім пар це і экс пар це 

вы дан няў, з 2000 го да ў КНР 

вы да дзе на больш як 40 кніг бе-

ла рус кіх аў та раў, і гэ та пра ца, 

без умоў на, бу дзе пра цяг вац ца. 

«Я глы бо ка ўра жа ная тым, што 

бе ла рус кія вы да вец твы па спя-

хо ва рэа лі зу юць пра ект «Свет-

лыя зна кі: паэ ты Кі тая», — пры-

зна ла ся ві цэ-стар шы ня кар па-

ра цыі Пан Лі лі. — На ват са мі 

кі тай цы не заўж ды ра зу ме юць 

ста ра жыт ную кі тай скую паэ зію, 

мо ву яе сім ва лаў і ме та фар, а 

ка лі га вор ка ідзе пра мас тац-

кі пе ра клад, то за да ча яшчэ 

больш ус клад ня ец ца. Ка лі ў нас 

зной дуц ца вы со ка ква лі фі ка ва-

ныя пе ра клад чы кі з бе ла рус кай 

мо вы, то мы, ка неш не, з за да-

валь нен нем рэа лі зу ем ана ла-

гіч ны пра ект у на шай кра і не і 

вы да дзім, на прык лад, збор нік 

«100 паэ таў Бе ла ру сі».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Су гуч чаСу гуч ча   НА МО ВЕ ДРУЖ БЫ
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