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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

СЕЗОН ВОД НЫХ ПА ХО ДАЎ
На пра ця гу шас ці дзён сту дэн ты Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та фі зіч най куль ту ры 
ванд ра ва лі на бай дар ках па ра цэ На ра чан цы, 
рас каз вае га зе та «На ра чан ская за ра» 
Мя дзель ска га ра ё на. Ся мё ра на ву чэн цаў ра зам 
з кі раў ні ком — стар шым вы клад чы кам ка фед ры 
спар тыў на га і рэ крэ а цый на га ту рыз му БДУФК 
Яў ге нам Ся мё на вым — плы лі па марш ру це 
За на рач — ра ка На ра чан ка — Ча рэм шы цы — 
За брод дзе — вус це На ра чан кі.

Як рас каз вае кі раў нік, на кож ным кур се сту дэн-
ты хо дзяць у па хо ды роз ных ві даў. Вы бра лі плыць 
па На ра чан цы з не каль кіх пры чын. Па-пер шае, 
з-за раз на стай ных пей за жаў і... роз ных пе ра шкод. 
У вяр хоўі ра ка моц на пят ляе, на трэ ці дзень яна ста-
но віц ца да во лі шы ро кая, але су стра ка юц ца ўчаст кі 
з па ва ле ны мі дрэ ва мі. Да лей ужо да кан ца марш-
ру ту — толь кі пры го жыя пей за жы. «Са мым важ ным 
аб' ек там у кан цы марш ру ту, не па да лё ку ад зліц ця з 
ра кой Ві лі яй, бы ла лаз ня — зруб, за ка па ны ў зям лю. 
Але сё ле та мы, ка лі пры еха лі на ста ян ку, яе не знай-
шлі. Вель мі спа дзя ю ся, што яе ад но вяць, бо гэ та быў 
ад мет ны аб' ект ад па чын ку ту рыс таў», — рас каз вае 
Яў ген Ся мё наў. Так са ма ён лі чыць, што Мя дзель скі 
ра ён вель мі пры дат ны для раз віц ця вод на га ту рыз-
му. На яго дум ку, бы ло б доб ра па вя лі чыць коль-
касць аб ста ля ва ных ста я нак, зра біць да іх пад' ез ды. 
«Як прык лад ма гу пры вес ці ста ян ку «Стол» за вёс кай 
За брод дзе ў Ві лей скім ра ё не, — тлу ма чыць кі раў нік 
па хо ду. — Вы дат ная ста ян ка, кож ны год ка рыс та ем-
ся: там аль тан ка з лаў ка мі, вог ні шча...»

АД ЗНА ЧЫМ СТА ГОД ДЗЕ
У мі ну лую су бо ту на Алеі Ге ро яў у цэнт ры Шкло ва 
ад бы ло ся ўра чыс тае ад крыц цё па мят на га зна ка ў 
го нар 100-год дзя ўтва рэн ня па гра ніч ных вой скаў, 
пі ша га зе та «Удар ны фронт». У мі тын гу, акра мя 
шклаў чан, удзель ні ча лі гос ці з Ма гі лё ва, Кры ча ва, 
Ча вус, Мін ска і ін шых га ра доў. Не ка то рыя 
пры еха лі і з Ра сіі.

Стар шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Аляк сандр 
Да вы до віч звяр нуў ся да гра ма дзян: «Па гра ніч ні кі — 
гэ та на дзей ная апо ра дзяр жа вы, элі та ўзбро е ных 
фар мі ра ван няў, шко ла па тры ё таў і пра фе сі я на лаў. 
Ад кры ты сён ня ў го ра дзе Шкло ве пом нік ста не мес-
цам су стрэч ве тэ ра наў па гра ніч ных вой скаў, во і наў-
ін тэр на цы я на ліс таў, афі цэ раў, пра вя дзен ня па тры я-
тыч ных ме ра пры ем стваў, ста не сім ва лам муж нас ці 
во і наў-па гра ніч ні каў».

ПЧА ЛЯР АД ПРОД КАЎ
У Пет ры каў скім ра ё не на раз віц цё 
прад пры маль ніц тва ў 2018-м бы ло вы дат ка ва на 
кры ху больш за 11 ты сяч руб лёў. На гэ тую су му 
за яві лі ся ча ты ры бу ду чыя ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі і атры ма лі кож ны па 
2900 руб лёў. Ка рэс пан дэнт га зе ты «Пет ры каў скія 
на ві ны» за ві таў да іх у гос ці.

У вёс цы Мы шан цы жы ве Аляк сандр Шаў цоў, ён 
вы рас у Ра сіі, на Бран шчы не, але на па чат ку 90-х 
пе ра ехаў у Го мель. Прод кі па муж чын скай лі ніі бы лі 
пча ля ра мі, і гэ тая спра ва за ха пі ла Аляк санд ра. Так 
зда ры ла ся, што 20 сем' яў пчол за гі ну лі пас ля та го, 
як не чым атру ці лі ся. Вы ра шыў та ды гас па дар, што 
трэ ба вул лі пе ра во зіць да лей ад цы ві лі за цыі, пра-
мыс ло вых прад пры ем стваў і сель ска гас па дар чых 
па лет каў. Так вы пад ко ва на кар це ён вы браў Мы-
шан ку. Пяць га доў та му на быў тут ся дзі бу і па чаў 
пе ра тва раць фан та зіі ў рэ аль насць.

Атры маў суб сі дыю, і ця пер асноў ная част ка срод-
каў, а гэ та дзве ты ся чы руб лёў, пой дуць на на быц цё 
спе цы яль на га ін стру мен та — валь цоў для вы ра-
бу ва шчы ны. Да рэ чы, ва шчы на — та кі пра дукт, які 
на быць пча ля рам прос та ня ма дзе. А пча ля роў і ў 
Мы шан цы, і ў Це ра ба ве за шмат. Ця пер у іх бу дзе 
маг чы масць не толь кі ку піць, але і аб мя няць воск 
на ва шчы ну з да пла тай.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

КАР ЦІН КІ З ГЛЫ БІН КІ

У 
вёс цы Пры ба ра ва, што 
на Брэст чы не, біб лі я тэ ка 
бы ла з пас ля ва ен ных ча соў. 

Раз мя шча ла ся яна ў клу бе, ця пер 
так і на зы ва ец ца «клуб-біб лі я тэ ка». 
Яе гас па ды ня Ан та ні на Ан то наў на 
ГА ЛЯ КА пра цуе тут не вель мі даў но, 
а вось у куль ту ры — ужо шмат га доў. 
Пас ля за кан чэн ня Гро дзен ска га 
культ асвет ву чы лі шча зай ма ла ся 
клуб най ра бо тай на вёс цы. Апош няе 
дзе ся ці год дзе пра цоў ная дзей насць 
звя за ла з біб лі я тэч най спра вай.

Што чы та юць вяс коў цы?
— Не па ко іць тое, што ця пе раш нія 

школь ні кі не цяг нуц ца да кні гі. Яны 
пры бя га юць у біб лі я тэ ку, ка лі па трэб-
ныя кні гі па пра гра ме. Пры хо дзяць і 
тыя, у ка го до ма ня ма кам п'ю та раў, 
знай сці неш та ў ін тэр нэ це, раз дру ка-
ваць, так са ма па пра гра ме, ка лі ў шко-

ле за да юць рэ фе ра ты ці па ве дам лен ні 
па тым ці ін шым прад ме це, — раз ва-
жае Ан та ні на Ан то наў на. — Най час цей 
у біб лі я тэ ку ця пер пры хо дзяць пен сі я-
не ры, бя руць кла сі ку, дэ тэк ты вы. Най-
боль шым по пы там ка рыс та ец ца пе ры-
ё ды ка. Вяс ко вая біб лі я тэ ка атрым лі вае 
да во лі мно га га зет. Ця пер яны да ра гія, 
са мі ве да е це. А ў нас ёсць ама та ры чы-
таць све жую прэ су.

Пы таю, ці не да вод зяць пла ны па 
плат ных па слу гах для біб лі я тэ кі. Ан та-
ні на Га ля ка га во рыць, што та кая прак-
ты ка даў но ады шла ў гіс то рыю. Якія там 
кні гі за гро шы? Доб ра, ка лі так чы таць 
бу дуць. Асаб лі ва важ на за ах во ціць 
дзя цей да чы тан ня.

Школь ні кі пры хо дзяць у клуб на 
за ня ткі гурт коў, між ін шым зой дуць у 
біб лі я тэ ку. Іх ста ра юц ца пры цяг нуць 
да пад рых тоў кі свя точ ных ме ра пры ем-
стваў. Са мае га лоў нае свя та для Пры-
ба ра ва — свя та вёс кі. Яго ідэа ла гіч ны 
ды мас тац кі склад ні кі рых туе ме на ві та 
біб лі я тэ ка. Бо кож ны год вы зна ча ец ца 
но вы склад ге ро яў дня. Гэ та, на прык-
лад, са мы ста лы жы хар вёс кі, са мы 
твор чы, най леп шы пад во рак, пра ца-
ві ты гас па дар.

— Уша ноў ва ем на ро джа ных у гэ тым 
го дзе, тых, хто па браў ся шлю бам. Ад-
ным сло вам, усе знач ныя па дзеі вёс кі 
зна хо дзяць ад люст ра ван не на свя це. 
Га лоў нае, каб ні ко га не за быц ца, пад-
рых та ваць спі сы, на пі саць сцэ на рый, — 
рас каз вае Ан та ні на Га ля ка. — Апош нім 
ча сам на дзень вёс кі за пра ша ем вай-
скоў цаў з су сед няй па гра ніч най за ста-
вы. Так са ма рых ту ец ца па ве дам лен не 

пра буд ні мя жы, гіс то рыю за ста вы. На-
ша вёс ка зна хо дзіц ца ў па меж най зо-
не, дзяр жаў ная гра ні ца, якая тут пра хо-
дзіць, вя до ма, уплы вае на жыц цё Пры-
ба ра ва. Па гра ніч ні каў лю дзі па ста ян на 
ба чаць у ся бе на схо дах, мно гія даў но 
ста лі доб ра ах вот ны мі па моч ні ка мі вар-
та вых мя жы, а тыя сва ім удзе лам у та кіх 
свя тах пры но сяць пэў ную іск рын-
ку. На прык лад, усім па да ба ец ца 
па каш та ваць сал дац кую ка шу, па-
гля дзець па ка заль ныя вы ступ лен ні 
вай скоў цаў. На гэ тую тэ му рых ту-
ец ца і вы стаў ка кніг у біб лі я тэ цы.

Па вод ле слоў Ан та ні ны Га ля кі, 
апош нім ча сам вель мі шмат зроб-
ле на для па ляп шэн ня іх ста ро га 
бу дын ка. Дзя ку ю чы срод кам, якія 
вы дзе ліў ад дзел ідэа ло гіі, куль-
ту ры і па спра вах мо ла дзі рай вы-
кан ка ма, ле тась за мя ні лі вок ны ў 
па мяш кан ні, ад ра зу ста ла цяп лей. 
Так са ма ад ра ман та ва лі са мо па-

мяш кан не і доб ра ўпа рад ка ва лі 
тэ ры то рыю ка ля біб лі я тэ кі.

За гад чык сек та ра куль ту ры 
Брэсц ка га рай вы кан ка ма Эла 
МАРОЗАВА ад зна чае, што гэ тая 
вяс ко вая біб лі я тэ ка на доб рым 
ра хун ку. Ан та ні на Ан то наў на за 
сваю плён ную пра цу не так даў но 
бы ла ад зна ча ная гра ма тай ра ён-
на га Са ве та. У біб лі я тэ цы заў сё ды 
ўтуль на, і чы та чы сю ды пры хо-
дзяць з за да валь нен нем.

Ак тыў ныя пен сі я не ры 
і ля леч ны гур ток

А вось біб лі я тэ ка ў Па ла неч цы Ба-
ра на віц ка га ра ё на яшчэ ча кае ра мон-
ту. Ле тась па мя ня лі вок ны, а сё ле та, 
спа дзя ец ца біб лі я тэ кар Свят ла на 
ВЯ ЛЕН КА, чар га дой дзе да сто лі, 
сцен ды пад ло гі. І та ды зой муць свае 
мес цы два но выя ста лы з крэс ла мі, 
якія раз лі ча ныя для чы таль най за лы. 
Да рэ чы, у зо ну аб слу гоў ван ня гэ тай 
уста но вы куль ту ры ўва хо дзяць тры 
вёс кі: Па ла неч ка, Рэ пі чы і Шчар бо ві-
чы. У кар та тэ цы — 250 чы та чоў. Ёсць 
і мо ладзь, і пен сі я не ры, але кні гі і пе-
ры ё ды ку чы та юць пе ра важ на лю дзі 
ста ла га ўзрос ту.

— Ёсць у мя не ама та ры чы тан ня, 
якім ужо за во сем дзе сят га доў, — рас-
каз вае Свят ла на Ула дзі мі ра ўна. — Не-
ка то рыя з іх рэд ка вы хо дзяць з ха ты 
аль бо не вы хо дзяць на огул, але ці ка-
вас ці да чы тан ня не стра ці лі. Яны па-
кі да юць за яў кі па тэ ле фо не, я за но шу 
лі та ра ту ру ім да до му. Гэ та звы чай на 
і кні гі, і пе ры ё ды ка. Вось, на прык лад, 
Соф'ю Кан стан ці наў ну Ка ба ры ху, 

бы лую на стаў ні цу і ак тыў ную чы тач-
ку «Звяз ды», мы ня даў на він ша ва лі з 
85-год дзем. Яна не толь кі чы тае шмат 
лі та ра ту ры, але і збі рае ма тэ ры я лы 
края знаў ча га ха рак та ру, ве дае мно га 
пра мі ну лае на шых мяс цін, з ёй вель мі 
ці ка ва па га ва рыць. Ак тыў ны чы тач і 
пен сі я нер ка Лі дзія Паў лаў на Клі ма ва. 

Я з за да валь нен нем на вед ваю сва іх 
чы та чоў. Ня рэд ка гэ та раб лю ў су бо ту, 
ка лі пры яз джа юць дзе ці да ма іх пен-
сі я не раў. Та ды між ін шым па га во рым 
аб агуль ных спра вах вёс кі, бо я яшчэ 
і дэ пу тат сель ска га Са ве та. На гад ваю 
ма лод ша му па ка лен ню, што іх баць-
кам вы дзе ліць пэў ную су му з пен сіі на 
доб ра ўпа рад ка ван не мо гі лак не вель-
мі прос та. Бы вае, што дзе ці з га тоў нас-
цю гэ та ро бяць за баць коў. А яшчэ дзе-
ці дзя ку юць за кло пат, што пры но шу іх 
баць кам чыт во прос та ў ха ту, — ка жа 
вяс ко вы біб лі я тэ кар.

Свят ла на Вя лен ка ў сель скай біб лія -
тэ цы пра цуе на па ло ву стаў кі, на дру-
гую па ло ву — у школь най біб лі я тэ цы.  
«Ча сам, — рас каз вае, — бе гаю ту ды-
сю ды, бліз ка ж. Ну прый шоў ча ла век 
кні гі па мя няць, я яму ска жу: прый дзі це 
пас ля 15 га дзін. Іду, ад чы няю, мя няю, 
па спя ваю да зван ка, ка лі на пе ра пын ку 
мо гуць дзе ці пры бег чы ў школь ную».

Яшчэ Свят ла на Ула дзі мі ра ўна вя-
дзе гур ток, дзе ра зам са школь ні ка мі 
ства ры лі не вя лі кі ля леч ны тэ атр. Яго 
ўдзель ні кі рых ту юць па ста ноў кі, ра зы-
гры ва юць сцэн кі з лі та ра тур ных тво-
раў, якія вы бі ра юць са мі. Па каз ва юць 
іх у ма лод шых кла сах, у дзі ця чым сад-
ку, ча сам і ў да рос лай аў ды то рыі. На 
яе дум ку, дзя цей важ на хоць ней кім 
чы нам за ці ка віць кніж ны мі ге ро я мі, 
каб ад цяг нуць іх ува гу ад кам п'ю тар-
на-муль цяш ных пер са на жаў. «І за ўва-
жа еш, як на рэ пе ты цы ях, зда ва ла ся б, 
прос тай, пры мі тыў най сцэ ны ма лы ча-
ла век ву чыц ца ду маць, раз ва жаць, — 
ка жа біб лі я тэ кар. — Мае гурт коў цы, як 
пра ві ла, мае чы та чы».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

КНІ ГА 
З ДА СТАЎ КАЙ ДА ДО МУ

Люд мі ла КА РОЛЬ, на мес нік ды рэк та ра Брэсц кай аб лас ной біб лі я-
тэ кі імя М. Гор ка га:

— У воб лас ці за раз дзей ні чае 401 сель ская біб лі я тэ ка. У 44 з іх су пра цоў-
ні кі за ня тыя на ня поў ны ра бо чы дзень — на 50 аль бо 75 пра цэн таў стаў кі. 
11 уста ноў з'яў ля юц ца ін тэ гра ва ны мі, зна чыць, пра цуе біб лі я тэ ка-клуб, не-
каль кі ад на ча со ва з'яў ля юц ца школь ны мі і сель скі мі біб лі я тэ ка мі. Усё гэ та 
зроб ле на, каб мак сі маль на за ха ваць на вёс цы кніж ную ўста но ву куль ту ры. 
Ста ра ем ся рэ гу ляр на па паў няць іх фон ды. Аб са лют ная боль шасць біб лі я-
тэк кам п'ю та ры за ва ная, яны ма юць вы хад у ін тэр нэт і элект рон ны ка та лог 
ра ён най біб лі я тэ кі. Вяс ко выя біб лі я тэ ка ры кож ны год пра вод зяць вя лі кую 
коль касць ме ра пры ем стваў па пра па ган дзе кні гі.

Ан та ні на ГА ЛЯ КА.

Свят ла на ВЯ ЛЕН КА.

Як жы вуць сель скія біб лі я тэ кі


