
Гіс то рыя ся мей ных і куль тур ных тра-

ды цый на шых прод каў, тра гіч ныя 

ста рон кі Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

ма ляў ні чы да вед нік пра му зеі кра і ны 

і ўні каль нае вы дан не, пры све ча нае бе-

ла рус кім ар га нам... Вы да вец тва «Бе-

ла рус кая Эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся 

Броў кі» пад вя ло свое асаб лі выя вы ні кі 

го да і прад ста ві ла свае га лоў ныя на він-

кі, якія ўба чы лі свет у кан цы 2018-га.

У пры ват нас ці, сё ле та бы ла за вер ша-

на фун да мен таль ная пра ца — трох том нік 

«Ян ка Ку па ла», над якім пра ца ва лі агу лам 

больш за 1000 да след чы каў, лі та ра ту ра-

знаў цаў і су пра цоў ні каў вы да вец тва. Акра-

мя та го, вый шаў з дру ку збор нік «Му зеі 

Бе ла ру сі», у якім пад ра бяз на прад стаў-

ле ны амаль 200 му зей ных уста ноў на шай 

кра і ны — ад на цы я наль ных да га рад скіх 

і пры ват ных: гіс то рыя ства рэн ня, вы гляд 

звон ку і знут ры, змест асноў ных экс па зі цый, 

кан так ты і час ра бо ты для на вед валь ні каў. 

У на ступ ным го дзе гэ та ра бо та пра доў жыц-

ца і ахо піць на род ныя школь ныя му зеі, якіх у 

Бе ла ру сі на ліч ва ец ца ка ля 1,5 ты ся чы.

Адзін з та кіх кі рун каў — за ха ван не гіс-

та рыч най па мя ці. Кні га «Трас ця нец. Тра-

ге дыя на ро даў Еў ро пы» на рус кай, бе ла-

рус кай і анг лій скай мо вах пра цяг вае се рыю 

«Бе ла русь. Тра ге дыя і праў да па мя ці» пра 

па дзеі Вя лі кай Ай чын най вай ны (ад кры ла 

се рыю на па чат ку гэ та га го да вы дан не, пры-

све ча нае Ха ты ні). Пад вок лад кай — гіс та-

рыч ныя звест кі пра вёс кі і іх жы ха роў, да ку-

мен ты, ар хіў ныя фо та здым кі і пад ра бяз ны 

рас каз пра на цысц кую «фаб ры ку смер ці», 

якая пе ра ма ло ла ў бяз лі тас ных жор нах сот-

ні ты сяч гра ма дзян Са вец ка га Са ю за, Гер-

ма ніі, Аў стрыі, Чэ хіі і ін шых кра ін Еў ро пы... 

У пла нах вы да вец тва — апо вед у на ступ ных 

кні гах пра ін шыя мес цы ма са ва га зні шчэн ня 

на цыс та мі мір на га на сель ніц тва і ла ге ры 

для ва ен на па лон ных: На ва груд скае і Мін-

скае ге та, Крас ны Бе раг, Ма сю коў шчын скі 

ла гер смер ці, эн цык ла пе дыя спа ле ных вё-

сак Бе ла ру сі...

«Пра цы ві лі за ва насць дзяр жа вы мож на 

мер ка ваць па роз ных па каз чы ках, у тым 

лі ку — па коль кас ці эн цык ла пе дый, якія 

да юць поў нае ўяў лен не пра куль ту ру, гіс-

то рыю і су час насць кра і ны», — ад зна чыў 

ды рэк тар му зея ста ра бе ла рус кай куль-

ту ры НАН Бе ла ру сі Ба рыс ЛА ЗУ КА, прад-

стаў ля ю чы шэ раг куль ту ра ла гіч ных кніж ных 

на ві нак. Так, кні га ака дэ мі ка НАН Бе ла ру сі, 

ды рэк та ра Цэнт ра да сле да ван няў бе ла рус-

кай куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры Аляк санд-

ра Ла кот кі «Ме ло дыі і ле та піс эпох», дзе ў 

на ву ко ва-па пу ляр най фор ме рас каз ва ец ца 

пра раз віц цё бе ла рус кай куль ту ры — шля-

хец кай і ся лян скай, га рад ской і вяс ко вай, 

тра ды цый най і су час най. А збор нік «Ар га-

ны Бе ла ру сі» без пе ра боль шан ня ўні каль-

ны, бо змя шчае ў вы дат най па лі гра фіч най 

якас ці больш як 600 га доў гіс то рыі і апі сан-

не 123 ар га наў, якія зна хо дзяц ца ў хра мах 

роз ных хрыс ці ян скіх кан фе сій, рас каз вае 

пра тэх ніч ныя ха рак та рыс ты кі і асаб лі вас ці 

ства рэн ня ін стру мен таў, пра вы дат ных кам-

па зі та раў і вы ка наў цаў, а ў да да так — дыск 

з ар ган най му зы кай.

Вы клі кае ці ка васць і чар го вая кні га док-

та ра пе да га гіч ных на вук Іры ны Ка ла чо вай 

«Ад доб ра га ко ра ня — доб ры па рас так», 

якая прос та, зай маль на і ці ка ва рас каз вае 

пра ся мей ныя тра ды цыі бе ла ру саў, пры ёмы 

і ме та ды вы ха ван ня, а су час ным баць кам, 

дзе цям і пе да го гам пра па нуе так са ма прак-

тыч ную част ку — тэ ма тыч ныя гуль ні і за-

дан ні, якія да па мо гуць за сво іць атры ма ныя 

ўро кі і пра цяг нуць тра ды цыі.

На рэш це, у су пра цоў ніц тве з Бел тэ ле ра-

дыё кам па ні яй вы да вец тва пад рых та ва ла 

кні гу «За паль вай. Дзі ця чае Еў ра ба чан-

не» — пра між на род ны кон курс, які зу сім 

ня даў на ад быў ся ў Мін ску, яго ўдзель ні каў 

і пе ра мож цаў, у тым лі ку і юных ар тыс таў з 

на шай кра і ны.

«На ша за да ча — ра біць паш парт кра і-

ны, су ве рэн най Бе ла ру сі, ад люст роў ваць яе 

жыц цё з роз ных ба коў», — пад крэс ліў ды-

рэк тар вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык-

ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі» Ула дзі мір 

АНД РЫ Е ВІЧ, які вы ка заў спа дзя ван не, што 

гэ тыя і ін шыя вы дан ні зной дуць сваё мес ца 

на па лі цах біб лі я тэк і су стрэ нуць за ці каў ле-

ных чы та чоў.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

На па лі цуНа па лі цу
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Па гуш кац ца на па ра шу це, 

пра спя ваць «У ле се 

на ра дзі ла ся елач ка» 

па-бе ла рус ку, па зна ё міц ца 

з ка ля доў шчы ка мі, 

уба чыць, як убі ра лі ёл ку 

на шы пра дзе ды, ад пра віць 

тэ ле гра му Дзе ду Ма ро зу, 

па кар міць каў ба сой «ка зу»... 

Гэ та і шмат ін ша га змаг ла 

зра біць ма ле ча з дзі ця чых 

да моў ся мей на га ты пу 

Ві цеб скай і Ма гі лёў скай 

аб лас цей, якую пад час ак цыі 

«На шы сэр цы — дзе цям» 

за пра сіў у ста лі цу на свя та 

Бе ла рус кі дзі ця чы фонд.

Для амаль 50 дзе так-сі рот ды-

рэк цыя Дзяр жаў на га лі та ра тур на-

га му зея Ян кі Ку па лы ства ры ла 

аў тар скую ка ляд ную пра гра му. 

Пад час ін тэр ак тыў ных гу лян няў 

ма лым пра вя лі эк скур сію па му-

зеі. Хлоп цы змаг лі па гуш кац ца ў 

па ра шу це, якім аздоб ле ны стэнд 

з ку па лаў скім вер шам «Хлоп чык 

і лёт чык». А дзяў ча ты вір ту аль на 

лё та лі ў са ма лё це, збі ра лі лі та ры, 

што па да лі з не ба, і ста ра лі ся не 

збіць птуш ку і не тра піць пад ма-

лан ку. Пас ля юныя эк скур сан ты 

па слу ха лі ста ра даў ні па тэ фон, а 

вя до мы па эт на ві дэа пра ек цыі пра-

чы таў ім улас ны верш.

— На ша даб ра чын ная ак цыя 

пра хо дзіць сён ня 28-ы раз. Дзет кі, 

якіх мы за пра ша лі пер шыя ра зы, 

ця пер са мі пры хо дзяць да нас з 

дзець мі, — ка жа Іры на ЧАР НЯ КО-

ВА, на мес нік ды рэк та ра Бе ла-

рус ка га дзі ця ча га фон ду. — Сё-

ле та нам вель мі за ха це ла ся па глы-

біц ца ў мі ну лае, больш рас ка заць 

дзе цям ме на ві та пра спрад веч ныя 

бе ла рус кія Ка ля ды, а не толь кі пра 

Но вы год, які на слы ху. Паз ней мы 

па вя зём ма лых у Брэсц кую воб-

ласць, та му за пра сі лі дзя цей, што 

жы вуць да лей ад яе, на Ма гі лёў-

шчы не і Ві цеб шчы не. Тым больш 

што гэ та ма ле ча з дзі ця чых да моў 

ся мей на га ты пу і не заўж ды ў сям'і 

ёсць і час, і срод кі, каб та кім на тоў-

пам не ку ды вы ехаць.

У дзі ця чым до ме ся мей на га ты-

пу Ма гі лёў ска га ра ё на Свят ла ны 

МАР ЧАН КІ, на прык лад, шас цё ра 

дзя цей і, як яна ка жа, з'я вяц ца 

яшчэ. Ёсць і тры свае дач кі. Шас-

ця рых ма лых ужо вы га да ва лі. Усе 

з ча сам па чы на юць на зы ваць яе 

ма май. А гэ та да ра го га вар та.

— Да па ма гаю і тым, хто ўжо 

жы ве са ма стой на, я двой чы ба-

бу ля, — смя ец ца жан чы на. — 

У Мінск мы пры еха лі ўпер шы ню, і 

дзе цям вель мі спа да ба ла ся. Гэ та 

вя лі кая пра ца — пад рых та ваць та-

кую пра гра му і ар га ні за ваць столь-

кі дзе так.

— Мне вель мі спа да ба ла ся, — 

ка жа адзін з вы ха ван цаў Свят ла ны 

Ва ня. — Ці ка ва бы ло і пра Ку па лу 

па слу хаць, і па ба чыць, дзе ён жыў, 

і па пе ра кла даць сло вы на бе ла-

рус кую мо ву.

Пры бра ная ў на цы я наль ны 

строй на чаль нік ад дзе ла куль-

тур на-аду ка цый най ра бо ты 

Ку па лаў ска га му зея Воль га 

ПА РХІ МО ВІЧ па зна ё мі ла ма лых 

з тра ды цы я мі свят ка ван ня Ка ляд 

і заў зя та іг ра ла ро лю ад на го з ка-

ля доў шчы каў. Вось вы ве да лі, ча-

му на вок ны ра ней ста ві лі свеч ку, 

а ця пер ве ша юць гір лян ду? Каб 

гос ці на Ка ля ды ў ха ту прый шлі, а 

сям'я гас па да роў увесь год бы ла 

са мая шчас лі вая. А ста ра жыт ны 

«дож джык» з дро ту на ёл ку — гэ та 

не што ін шае, як ва ла сы анё лаў.

Дзе ці так са ма не за ста лі ся звы-

чай ны мі гле да ча мі. Яны час та ва лі 

хіт рую «ка зу» каў ба сой, са лам, 

аба ран ка мі ды цу кер ка мі, каб тая 

ўста ла ды тан чы ла да лей. Гу ля лі ў 

вя сё лую ка ра год ную гуль ню «Ішоў 

ка зёл па ель ніч ку». Да па ма га лі ад-

гад ваць за гад кі Ба бы Ягі пад час 

ля леч на га спек так ля, каб знай сці 

Сня гур ку, якая па да ры ла ўсім ма-

лень кіх анёль чы каў-ахоў ні каў.

А ма лыя з дзі ця ча га до ма ся-

мей на га ты пу з Глы бо ка га на ват 

са мі вы сту пі лі пас ля ка ля доў-

шчы каў пад улас ную аран жы роў-

ку. Дзя цей тут дзе вяць. На свя-

та пры еха лі во сем: Воль га, Ва ня, 

Ігар, Сяр гей, На сця, Ар цём, Улад, 

Ві та лік.

— На ша сям'я шмат чым зай-

ма ец ца, і мы ўсім гас цям па каз ва-

ем сваю твор часць. І тут так са ма 

вы ра шы лі па ка заць, што мы ўме-

ем, — ка жа ад на з юных ар тыс-

таў На сця. — Ура жан няў мо ра! 

Я даў но ха це ла па бы ваць у гэ тым 

му зеі.

— У нас гас цей заўж ды шмат 

бы вае, і заўж ды мы аба вяз ко ва 

пя чом торт. А ўсе ну ма ры пры дум-

ва юць са мі дзе ці, а па вы хад ных у 

нас яшчэ больш дзя цей, з'яз джа-

юц ца сту дэн ты на шы, — дзе ліц ца 

ма ма гэ та га вя лі ка га до ма Тац ця-

на ГРАБ КО.

За да во ле ныя і ўра жа ныя дзе-

ці атры ма лі па да рун кі ад Дзе да 

Ма ро за, які знай шоў ма лых па 

ад праў ле най яму тэ ле гра ме, і ру-

шы лі ў да лей шае свя точ нае па да-

рож жа ў га лоў ную ся дзі бу ча роў-

на га пер са на жа ў Бе ла веж скай 

пу шчы.

Іры на СІ ДА РОК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

На шы дзе ціНа шы дзе ці

КА ЛЯД КІ З КУ ПА ЛАМ І КА РА ГОД З «КА ЗОЙ»

Па шы ра ю чы кру га гляд


