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— Не ба ліць га ла ва толь кі ў 

дзят ла, а ў ды рэк та ра...

— Мая ба ліць у пер шую чар гу 

аб тым, на коль кі біб лі я тэ кі ста лі цы 

ад па вя да юць па тра ба ван ням ча су, 

за па зі тыў ны імідж на шых уста ноў, 

іх тэх ніч ную асна шча насць, за кам-

плек та ван не фон даў і тое, на коль кі 

яны за да валь ня юць по пыт чы та чоў, 

ка рыс таль ні каў біб лі я тэк.

— А вы по пыт вы ву ча е це?

— По пыт мы вы ву ча ем. Пуб ліч-

ныя біб лі я тэ кі заў сё ды вы ву ча юць 

по пыт, грун ту ю чы ся на рэ аль най 

прак ты цы сва іх ста сун каў з чы та ча-

мі. Гэ та і ёсць і во пыт, і по пыт.

— А ка лі з'я ві ла ся ва ша да во лі 

ня звык лае аб' яд нан не?

— Яшчэ з 1976 го да ў вя лі кай 

краі не ажыц цяў ля ла ся цэнт ра лі за-

цыя біб лі я тэк. На ша сіс тэ ма ма са-

вых біб лі я тэк Мін ска бы ла ство ра на 

ў 1979 го дзе. Лі чу, што цэнт ра лі-

за цыя — вар тая спра ва. Па та кім 

шля ху пай шлі і за меж ныя біб лі я тэ кі. 

Род нас ныя нам цэнт ра лі зо ва ныя біб-

лі я тэ кі іс ну юць і ў раз ві тых кра і нах.

— Як ад чу вае ся бе сіс тэ ма 

сён ня, Але на Вік та раў на? Яна 

раз ві ва ец ца, на бы вае фон ды, 

рас це коль касць чы та чоў?..

— У наш ліч ба вы век тэн дэн цыі 

са мыя раз на стай ныя. Пры нам сі, 

коль касць чы та чоў у тра ды цый ным 

ра зу мен ні сло ва змян ша ец ца. Ка лі 

два дзе ся ці год дзі та му ў гра мад стве 

на зі раў ся са праўд ны бум па трэ бы ў 

ін фар ма цыі і ў чы таль ныя за лы ста-

я лі чэр гі, то сён ня та кой кар ці ны 

вы не ўба чы це. Пі ка выя на груз кі 

ў за да валь нен ні ін фар ма цый на га 

«го ла ду» ўзяў на ся бе ін тэр нэт. Ін-

шая спра ва — на коль кі кож ны раз 

гэ тая ін фар ма цыя дак лад ная, мне 

ска заць скла да на. У ад роз нен не 

ад су свет на га па ву цін ня, біб лі я тэ кі 

да юць ча ла ве ку, як пра ві ла, дак-

лад ную, вы ве ра ную ін фар ма цыю. 

І не аба вяз ко ва ад філь тра ва ную, бо 

ні хто ця пер на ад філь тра ва насць не 

па го дзіц ца.

— Як вы лі чы це, у змян шэн ні 

пры то ку чы та чоў у біб лі я тэ кі ці 

ві на ва ты... са мі пісь мен ні кі?

— Ка лі га ва рыць 

пра мас тац кую лі та-

ра ту ру, пуб лі цыс ты ку, 

то быў час, ка лі лі та-

ра ту ра фар мі ра ва ла 

гра мад скую дум ку. 

І пісь мен нік для мно гіх 

з'яў ляў ся свое асаб лі-

вым «гу ру». Гэ та асаб лі ва бы ло 

за ўваж на ў эпо ху пе ра бу до вы. Ра-

зам з яе за вяр шэн нем, ві даць, ад-

па ла вост рая не аб ход насць у тым, 

каб мас тац кае сло ва не па срэд на 

ўплы ва ла на гра мад скія пра цэ сы, 

гра мад скія ру хі. Доб ра бы ло б, але 

ча го ня ма, та го ня ма. І га лоў ная 

пры чы на, на мой по гляд, у тым, 

што ў наш по быт у вя лі кай сту пе ні 

ўвай шоў ін тэр нэт і, паў та ру ся, узяў 

на ся бе функ цыі і ін фар ма та ра, і, 

ка лі хо ча це, вы ха валь ні ка. Пра тое, 

які гэ та ін фар ма тар і тым больш які 

вы ха валь нік, — раз мо ва асоб ная, 

але ў дру ка ва на га сло ва з'я віў ся 

ма гут ны кан ку рэнт, і мы не мо жам 

гэ та га не ўліч ваць. Так што ў кан-

тэкс це на шай раз мо вы мы му сім 

га ва рыць, што кан ку рэн там ін тэр-

нэт стаў і для пуб ліч ных, і на ват 

спе цы я лі за ва ных біб лі я тэк.

Са цы яль ныя сет кі сён ня, ві даць, 

уплы ва юць на гра мад ства і на жыц-

цё ў цэ лым больш, чым лі та ра ту ра. 

Пры гэ тым не бу дзем змян шаць і 

яе ро лю: сваё мес ца ся род лю дзей 

яна за ня ла даў но і тры ва ла. Прос-

та час та кі.

Мая аса біс тая ўпэў не насць: бе ла-

рус кая лі та ра ту ра — гэ та лі та ра ту ра 

да стат ко ва вы со кай якас ці. Маг чы-

ма, ёй вар та шу каць і зна хо дзіць тэ-

мы, якія ад па вя да лі б ду ху на ша га 

ча су і больш кра на лі, зна хо дзі лі вод-

гук у ду шах — жан чы ны і муж чы ны, 

пад лет ка і на ват дзі ця ці.

— А ці збі ра е це вы іх ра зам — 

пісь мен ні каў і чы та чоў, каб яны 

па чу лі і зра зу ме лі ад но ад на го?

— Гэ та па ста ян ная прак ты ка 

біб лі я тэк. У пры ват нас ці, мы даў но 

сяб ру ем з га рад ской ар га ні за цы яй 

Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, і яе 

стар шы ня Мі хась Паў ла віч Па зня-

коў — сяб ра біб лі я тэк. На ша су мес-

ная пра ца ста ла не фар маль най, 

на сы ча най, ці ка вай. Уся го адзін 

штрых: у Цэнт раль най біб лі я тэ цы 

імя Ян кі Ку па лы два га ды па спя хо ва 

пра цуе Мін скі га рад скі тэ атр паэ зіі. 

Гэ та як раз ідэя Мі ха ся Паў ла ві ча, 

ён ха цеў, каб та кі тэ атр быў. Аў-

та ры рых ту юц ца, імк нуц ца па даць 

ся бе і свае тво ры ў не тра ды цый ным 

клю чы. І су стрэ чы са праў ды час та 

пе ра тва ра юц ца ў ма лень кі ці ка вы 

спек такль. Асаб лі ва ста ра ец ца лі-

та ра тур ная мо ладзь.

— І ўсё ж, як раз ві ва юц ца біб-

лі я тэ кі Мін ска? Ці ўма цоў ва ец ца 

іх ма тэ ры яль ная ба за?

— Апош ні раз мы ад кры ва лі но-

вую біб лі я тэ ку ў мік ра ра ё не Бры ле-

ві чы дзе вяць га доў таму, яе № 22. 

У 2013 го дзе знач на па леп шы лі ся 

ўмо вы для аб слу гоў ван ня ка рыс-

таль ні каў біб лі я тэ кі № 12, якая з 

пры ста са ва на га па мяш кан ня пе ра-

еха ла ў но вы, спе цы яль на ўзве дзе ны 

бу ды нак на ву лі цу Аў ро раў скую. Мы 

ха це лі б, каб уз вя дзен не су час ных 

пуб ліч ных біб лі я тэк у но вых мік ра-

ра ё нах, у «спаль ні ках» (на ват не ад-

крыц цё ў пры ста са ва ных па мяш кан-

нях) ста ла тры ва лай прак ты кай. І па-

бу да ва ны яны па він ны быць па вод ле 

пла на і ар хі тэк тур на га пра ек та, дзе 

ўсё бу дзе пра ду гле джа на, у тым лі ку 

і да стат ко ва ўмя шчаль ная за ла для 

лі та ра тур ных су стрэч.

Сла ву ты «МА ПІД» за апош нія 

га ды ўзвёў, па сут нас ці, са праўд ны 

го рад у го ра дзе — Ка мен ную гор ку. 

Па бу да ва ны важ ныя са цы яль ныя 

аб' ек ты. Лі чым, на стаў час і для су-

час най пуб ліч най біб лі я тэ кі.

Па коль кі го рад імк лі ва раз ві ва-

ец ца, а но вых біб лі я тэч ных уста ноў 

па куль ня ма, то ўся на груз ка пры-

па дае на тую сет ку, якая іс нуе. Гэ та 

25 да рос лых і 18 дзі ця чых біб лі я тэк. 

Праў да, да рос лыя час та аб слу гоў-

ва юць і дзя цей, асаб лі ва ка лі гэ та 

пад ле так, і на ад ва рот.

— Іс нуе та кі ін тэ гра ва ны па-

каз чык, як чы таль насць, ра ней 

ён скла даў 18,6 пра цэн та...

— За раз 16, блі жэй да 15. Не ка-

то рае зні жэн не не га во рыць, што 

ама та ры чы тан ня ўзя лі і пра па лі, 

не ку ды па дзе лі ся. Яны чы та юць 

кні гі на элект рон ных нось бі тах.

— Ка лі лас ка, два сло вы пра 

кам плек та ван не фон даў.

— У свой час праб ле му вы ву ча лі 

на са мым вы со кім уз роў ні, і з'я ві-

ла ся да ру чэн не прэ зі дэн та кра і ны 

аб ума ца ван ні фон даў. Сён ня кам-

плек та ван не ажыц цяў ля ец ца не дзе 

ў па ме ры 12 пра цэн таў ад агуль на-

га аб' ёму срод каў, што вы дзя ля юц-

ца на ўтры ман не біб лі я тэк.

— А агуль ны аб' ём срод каў 

вы рас?

— Вы рас ла ца на кні гі, вось у 

чым праб ле ма. Вы рас ла ца на дру-

ка ва на га вы дан ня, а так са ма ца-

на пе ры я дыч на га вы дан ня. Пе ры-

ё ды ка ста ла над звы чай да ра гая. 

У вы ні ку ўся го гэ та га част ка на сель-

ніц тва мае маг чы масць атры маць 

кні гу ці на ват па чы таць све жую га-

зе ту толь кі ў біб лі я тэ цы. Мо ладзь 

так са ма час цей ста ла за гляд ваць 

да нас са спі сам лі та ра ту ры, ма ла-

дыя вяр та юц ца ў біб лі я тэ кі.Так што 

ка заць пра не па трэб насць біб лі я тэк 

заў час на.

На огул, не ад но дзе ся ці год дзе ва-

кол біб лі я тэк на зі ра ец ца аб' яд нан не 

лю дзей па ін та рэ сах. Га лоў ны смак 

ад та ко га аб' яд нан ня — маг чы масць 

па га ва рыць, па ка заць неш та сваё і 

на лю дзей па гля дзець. У нас гэ та і 

лі та ра тур ны гур ток «Лі тЭ ра», і гур ток 

ама та раў ліч ба вай фа та гра фіі з аба-

вяз ко вай дэ ман стра цы яй улас ных 

здым каў, на ват з ама тар скай вы-

стаў кай, экс па зі цыя якой па ста ян на 

аб наў ля ец ца. Гэ та і гурт кі ру ка дзел-

ля, зда ро ва га хар ча ван ня, аба рон-

цаў эка ло гіі... Рэа лі зу ец ца вост рая 

па трэ ба ў жы вых ста сун ках, яна ста-

ла ад чу вац ца вель мі і вель мі.

— Ад на з за дач, якія вы вы ра-

ша е це, — ін фар ма ты за цыя...

— Мы вя дзём элект рон ны ка та-

лог, ба зу да ных «Мінск — гіс то рыя і 

су час насць», фар мі ру ем та кія фак-

таг ра фіч ныя ба зы да ных, як «Ву лі-

цы Мін ска», «Зда ро вы лад жыц ця», 

«Спар тыў ныя пля цоў кі Мін ска» і ін-

шыя. У нас свой сайт, дзе ёсць і вір-

ту аль ная кніж ная вы стаў ка но вых 

па ступ лен няў. У сай та пяць-шэсць 

ты сяч на вед ван няў у ме сяц.

Па той пры чы не, што ў нас з'я-

віў ся сур' ёз ны кан ку рэнт, ад яко га 

ні ко лі не па зба віш ся, — ін тэр нэт, 

скла да на ска заць, якім бу дзе лёс 

біб лі я тэк, у пер шую чар гу пуб ліч-

ных. Гэ та гла баль ная, агуль на ча-

ла ве чая праб ле ма. Якія б но выя 

фор мы ра бо ты біб лі я тэ ка ні зна-

хо дзі ла, яны пры мя няль ныя толь кі 

да сён няш ня га жыц ця, сён няш ня га 

гра мад ства. І толь кі час ад ка жа на 

ўсе пы тан ні, у тым лі ку, ці па трэб на 

ча ла вец тву «біб лі ё ты ка» ў тым вы-

гля дзе, у якім яна іс нуе сён ня.

АД РЭ ДАК ЦЫІ. За пра ша ем 

чы та чоў да пра ця гу раз мо вы. Да-

сы лай це свае пісь мы ў рэ дак цыю 

і элект рон ныя вод гу кі на ад рас 

vladіmіr.hіlk@tut.by, пра чы та ем іх 

уваж лі ва.

Гу та рыў

 Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ



Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.

ГО РАД ПАД ЗЯ ЛЁ НЫМ АБА ЖУ РАМ

Вы ста вач ныя экс па зі цыі, тэ ма тыч ныя 

пля цоў кі, твор чыя су стрэ чы — усё гэ-

та і мно гае ін шае ста ла змес там кніж-

на га фес ты ва лю, які са браў та ле на ві-

тых бе ла рус кіх паэ таў і пісь мен ні каў, 
вя ду чыя вы да вец твы і дру кар ні 

кра і ны.

Прэ зен та ваць свае лі та ра тур ныя на-

він кі і мець пра мы кан такт з чы та ча мі 

змаг лі прад стаў ні кі Вы да вец ка га до ма 

«Звяз да», вы да вец тваў «Бе ла русь», На-

род ная асве та», «Вы шэй шая шко ла», 

«Мас тац кая лі та ра ту ра».

— Мы імк нём ся да па пу ля ры за цыі 

кнігі, — пад крэс ліў ды рэк тар прад пры-

ем ства «Грод на абл са юзд рук» Па вел 
СКРАБ КО. — Асаб лі вую ўва гу ўдзя ля ем 
бе ла рус кім аў та рам і лі та ра ту ры для дзя-
цей і пад лет каў. Вель мі важ на за клас ці 
фун да мент, каб дзе ці з ран ня га ўзрос ту 
аба пі ра лі ся на дру ка ва ную кні гу і ад чу-

ва лі яе ха раст во. Бо ні я кі элект рон ны 

ана лаг не за ме ніць «жы вую» кні гу.

Ін та рэс да кні гі ёсць. Аб гэ тым свед чыць 

і рост про да жу. Па вел Скраб ко па ве да міў, 

што кні га мя ня ец ца дзя ку ю чы вы да вец кай 

дзей нас ці. Яна ста но віц ца больш ма ляў-

ні чай, асаб лі ва дзі ця чая лі та ра ту ра. Но-

ва га ўзроў ню да сяг ну ла за апош нія га ды 

і якасць па лі гра фіі, што ро біць кні гу яшчэ 

больш за па тра ба ва най. На фес ты ва лі бы лі 

прад стаў ле ны маг чы мас ці і вы да вец тваў, і 

дру кар няў.

— Пер шы фес ты валь ле тась быў 

пры све ча ны 500-год дзю ай чын на га кні-

га дру ка ван ня, а сё ле та мы пра во дзім яго 

ў рам ках свя та го ра да. Грод ну — 980 га-

доў, і гэ та тэ ма так са ма знай шла ад люст-

ра ван не ў пра гра ме свя та, — рас ка за ла 

на мес нік ды рэк та ра Гро дзен скай аб-

лас ной на ву ко вай біб лі я тэ кі імя Кар-

ска га Ма ры на ІГ НА ТО ВІЧ.

На га лоў най сцэ не фес ты ва лю паэ ты 

і пра за ікі аб лас но га ад дзя лен ня Са ю за 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі вы сту пі лі з лі та-

ра тур на-му зыч най кам па зі цы яй, якую 

пры свя ці лі лю бі ма му го ра ду.

З да па мо гай ар тыс таў Гро дзен ска-

га тэ ат ра ля лек «ажы лі» вя до мыя каз кі 

Пуш кі на, якія тры ва ла ўвай шлі ў рэ пер-

ту ар тэ ат ра. Да рэ чы, «ля леч ная» тэ ма 

бы ла прад стаў ле на ў вы стаў цы са ма роб ных 

ля лек — ге ро яў ка зак і ін шых лі та ра тур ных 

тво раў. У кон кур се пры ня лі ўдзел прад стаў-

ні кі з усіх ра ё наў Гро дзен шчы ны. Трэ ба ска-

заць, што пер шы фес ты валь ле тась са браў 

удзель ні каў кон кур су на най леп шую са ма-

роб ную кні гу.

Гэ тым ра зам асоб ную экс па зі цыю за ня лі 

фак сі міль ныя вы дан ні з фон даў аб лас ной 

біб лі я тэ кі. Не ка то рыя фак ты лі та ра тур на га 

жыц ця го ра да бы лі прад стаў ле ны на стэн-

дах. Мно гія маг лі да ве дац ца, што пра ез дам у 

Грод не па бы ва лі Лер ман таў і Го галь. Быў тут 

і Ма я коў скі. Пры кмет на, што фес ты валь кні гі 

ад быў ся ў дзень біб лі я тэк, а пер шая біб лі я тэ-

ка бы ла ство ра на ў Грод не 188 га доў та му. 

За раз у воб лас ці іх больш за 300, з якіх 220 

пра цу юць у сель скай мяс цо вас ці. Ра ён ныя 

біб лі я тэ кі прад ста ві лі экс па зі цыі, пры све ча-

ныя Го ду ма лой ра дзі мы. Шмат ці ка ва га пра-

па на ва лі ін тэр ак тыў ныя пля цоў кі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



Веч ныя каш тоў нас ціВеч ныя каш тоў нас ці  

Фес ты валімФес ты валім  

КНІЖ НЫ СКАРБ БЕ ЛА РУ СІ

У На цы я наль най біб лі я тэ цы 
заў сё ды су стрэ неш ама та раў 
спры чы ніц ца да ра зум на га і веч на га.

Звыч ны мі ў на шым жыц ці ста лі буй ныя вы твор чыя 

аб' яд нан ні ў пра мыс ло вас ці, сель скай гас па дар цы. 

Але ў ста лі цы амаль 40 га доў пра цуе 

і са мы са праўд ны «куль тур ны хол дынг» — 

цэнт ра лі за ва ная сіс тэ ма дзяр жаў ных пуб ліч ных 

біб лі я тэк Мін ска. Пра тое, якія ўні каль ныя за да чы 

яна вы ра шае, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу та рыў 

з ды рэк та рам Але най КУ БЫШ КІ НАЙ.

Падчас святкавання Падчас святкавання 
890-годдзя горада 890-годдзя горада 
ў Грод не ад быў ся ў Грод не ад быў ся 

Дру гі фес ты ва ль кні гіДру гі фес ты ва ль кні гі


