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Гэ тыя здым кі я зра біў у Дзяр жын скім ра ё не пад час пя ці дзён на га па лом-

ніц тва па Бе ла ру сі з царк вой на ко лах (та кая наз ва шмат га доў та му ўда ла 

за ма ца ва ла ся за Між на род най на ву ко ва-асвет ніц кай экс пе ды цы яй «Да ро га 

да свя ты няў»). Гэ ты ра ён — адзін з мно гіх, якія сё ле та на ве да юць удзель-

ні кі двац цаць пя тай па лі ку экс пе ды цыі. Мне па шчас ці ла пры няць удзел ва 

ўсіх па пя рэд ніх і та му ма гу за свед чыць, што кні гі, вы да дзе ныя ў Бе ла ру сі, 

заўж ды бы лі і за ста юц ца ся род най леп шых па да рун каў, з які мі мы на вед-

ва лі шко лы, ін тэр на ты, пры яз джа лі ў біб лі я тэ кі і да мы куль ту ры.

У ДА РО ГУ ДА СВЯ ТЫ НЯЎ — З КНІ ГАЙ

Па тра ды цыі, якая бя рэ ад лік 

з 2007 го да, у ме жах свят ка-

ван ня Дня бе ла рус ка га пісь-

мен ства пра хо дзіць між на-

род ны круг лы стол бе ла рус-

кіх і за меж ных пісь мен ні каў 

«Мас тац кая лі та ра ту ра як 

шлях адзін да ад на го».

Сё ле та ён пра хо дзіць у Ва ра цэ ві-

чах у ра ён ным му зей ным комп лек-

се імя На па ле о на Ор ды. Іва наў ская 

зям ля, Бе рас цей скі край су стра-

ка юць лі та ра та раў з Ка зах ста на, 

Лат віі, Ра сіі, Эк ва до ра, Укра і ны, 

Кыр гыз ста на, Кі тая, Уз бе кі ста на, 

Поль шчы, Літ вы. Ра сій скую Фе дэ-

ра цыю прад стаў ляе най боль шая 

дэ ле га цыя. З Баш кар та ста на пры-

еха ла паэ тэ са Зуль фія Ха на на ва. 

Яе тво ры ўжо дру ку юц ца ў пе ра-

кла дзе на бе ла рус кую мо ву — 

у га зе це «Лі та ра ту ра і мас тац тва», 

ча со пі се «Ма ла досць». З Та тар ста-

на — кі раў нік му зея Ян кі Ку па лы ў 

Пя чы шчах Ры ма Абы за ва. З Маск-

вы — га лоў ны рэ дак тар ча со пі са 

«Ро ман-га зе та» пра за ік Юрый Каз-

лоў, на мес нік стар шы ні ФНКА «Бе-

ла ру сы Ра сіі» Ва ле рый Ка за коў.

Да круг ла га ста ла вый шаў ну-

мар ча со пі са «Ма ла досць» з пе-

ра кла да мі з роз ных на цы я наль ных 

лі та ра тур. «Мас тац кая лі та ра ту ра» 

пад рых та ва ла аль ма нах «Су гуч ча. 

Бе ла русь — Ра сія», які бу дзе прэ-

зен та ва ны ў Ва ра цэ ві чах. Пуб лі ка-

цы я мі, звя за ны мі з раз віц цём між-

на род ных ста сун каў бе ла рус кай 

лі та ра ту ры, ад зна ча ны апош нія 

ну ма ры га зет «Лі та ра ту ра і мас-

тац тва», «Со юз Евразия». Так што 

бу дзе пра што сён ня па га ва рыць 

пісь мен ні кам з роз ных кра ін. Не су-

мнен на, у цэнт ры дыс ку сій ака жац-

ца пы тан не мас тац ка га пе ра кла ду, 

шля хоў да зно сін мас тац ка га сло ва 

роз ных на ро даў. Вось і вы ступ лен-

не пісь мен ні цы з Эк ва до ра Да ві ны 

Па сас но сіць та кую наз ву — «Пе-

ра клад — між куль тур нае звя но су-

вя зяў».

Сяр гей ШЫЧ КО.

Збі ра юц ца пісь мен ні кі 
роз ных на ро даў

Наш фар матНаш фар мат  

ДА ТВОР ЧЫХ ВЯР ШЫНЬ

«Сён ня ў нас знач на па вя лі чы-

ла ся коль касць кон кур саў, якія 

пра во дзіць Мі ніс тэр ства ін фар ма-

цыі, са ма стой на ці су мес на з ін-

шы мі ар га ні за цы я мі і ве дам ства мі, 

для сты му ля ван ня твор ча га па тэн-

цы я лу су пра цоў ні каў СМІ і ак цэн-

та ван ня ўва гі на пэў ных тэ ма тыч-

ных кі рун ках, не толь кі ці ка вых, 

але і важ ных для гра мад ства», — 

ад зна чы ла на мес нік на чаль ні ка 

ін фар ма цый на-ана лі тыч на га 

ўпраў лен ня Мі ніс тэр ства ін фар-

ма цыі Га лі на ГУ СА КО ВА. Так, 

акра мя са мых ма са вых і прад стаў-

ні чых твор чых спа бор ніц тваў ся род 

дру ка ва ных і элект рон ных СМІ — 

«За ла тая Лі та ра» і «Тэ ле вяр шы-

ня» — пад эгі дай Мі нін фар ма сё ле-

та ў кра і не пра хо дзіць яшчэ больш 

за 12 раз на стай ных па тэ ма ты цы і 

фар ма це рэс пуб лі кан скіх кон кур-

саў для жур на ліс таў. Пад ра бяз на 

пра ўмо вы і тэр мі ны пра вя дзен ня 

кож на га кон кур су мож на да ве дац-

ца на сай це mіnіnfоrm.gоv.bу ў ад-

па вед най руб ры цы.

Акра мя та го, на га даў на мес нік 

стар шы ні Бе ла рус ка га са ю за жур-

на ліс таў Сяр гей Свер ку ноў, ужо 

больш за 30 га доў вы зна ча юць 

най леп шых у кон кур се «За ла тое 

пя ро». Так са ма сё ле та шос ты раз 

пра хо дзіць твор чы кон курс «Дэ-

бют» для ма ла дых жур на ліс таў, а 

на ле та пла ну ец ца пра вес ці вя лі кі 

су мес ны пра ект ра зам з Усе кі тай-

скай аса цы я цы яй жур на ліс таў — 

фо та кон курс на тэ му Шаў ко ва га 

шля ху. Сло вам, маг чы мас цяў для 

твор чай рэа лі за цыі і пра фе сій на-

га рос ту ў бе ла рус кіх жур на ліс таў 

ха пае — бы лі б жа дан не і за ці каў-

ле насць. А яны, як ад зна ча юць 

у Мі нін фар ме, тра ды цый на вя лі-

кія, асаб лі ва з бо ку рэ гі я наль ных 

срод каў ма са вай ін фар ма цыі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі аб вяс ці ла аб па чат ку но ва га 

рэс пуб лі кан ска га твор ча га кон кур су «Пад зна кам Го да ма лой ра-

дзі мы!». Да ўдзе лу ў ім за пра ша юц ца як рэ дак цыі цэнт раль ных і 

рэ гі я наль ных дру ка ва ных і элект рон ных СМІ, так і асоб ныя жур на-

ліс ты. Пры ём за явак на кон курс па ча ты рох на мі на цы ях — «Зем ля-

кі», «У Год ма лой ра дзі мы — вя лі кія спра вы», «Тра ды цыі і гіс то рыя 

род на га краю», «Ма лая ра дзі ма ў фа та гра фі ях» — пра цяг нец ца да 

15 сту дзе ня, а вы ні кі пла ну ец ца пад вес ці ў лю тым 2019 го да.

На ша шы, што пры вя ла 

ў ра ён, пер шы мі су стра ка лі 

нас жы ха ры вёс кі Да бры нё-

ва. Хлеб ды соль пад пес ню 

ў вы ка нан ні мяс цо вых са ма-

дзей ных ар тыс таў і зноў-

та кі стос но вых бе ла рус кіх 

кніг — та кі ўра чыс ты аб мен 

па да рун ка мі ад быў ся ў мо-

мант су стрэ чы па ся род вяс-

ко вай ву лі цы.

У Дзяр жын ску прай шло 

агуль нае на ба жэн ства, гос ці 

і жы ха ры го ра да пра вя лі ці-

ка вую су стрэ чу ў цэнт раль-

най ра ён най біб лі я тэ цы. Там 

аў та ры но вых кніг па кі ну лі 

аў то гра фы на пер шых ста-

рон ках вы дан няў (да та кіх 

кніг чы та чы ма юць асаб лі-

вую ці ка васць).

Ка ра цей ка жу чы, як гэ та 

бач на на фо та здым ках, кні-

га бы ла і за ста ец ца ў кан-

тэкс це на ву ко вых і твор чых 

су стрэч па лом ні каў царк вы 

на ко лах. Экс пе ды цыя па 

пра ве за ста ец ца са стаў ной 

част кай свя та Бе ла рус ка га 

пісь мен ства.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.

Фота аўтара.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь вы каз вае глы бо-
кія спа чу ван ні га лоў на му рэ дак та-
ру га зе ты «На род ная во ля» Іо сі фу 
Паў ла ві чу Ся рэ дзі чу ў су вя зі з на-
пат каў шым яго вя лі кім го рам — 
смер цю СЫ НА РУС ЛА НА.


