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К
РЫ ХУ больш за ты дзень 

за ста ец ца да што га до ва га 

на цы я наль на га свя та — 

двац цаць шос та га па лі ку 

Дня бе ла рус ка га пісь мен ства. 

Яго эс та фе ту сё ле та пры ме 

ста ра жыт ны Сло нім, дзе да 

зга да най па дзеі за вяр ша юц ца 

апош нія пад рых та ван ні. Ужо ў 

гэ тыя дні шмат якія га ра ды і вёс кі 

на вед ва юць гру пы ўдзель ні каў 

што га до вай экс пе ды цыі «Да ро га 

да свя ты няў» — са стаў ной 

част кі бу ду чых ура чыс тас цяў. 

Пад час та кіх па ез дак яны не 

толь кі вы ра ша юць тэх ніч ныя 

пы тан ні ру ху экс пе ды цый на га 

транс пар ту, удак лад ня юць на 

мес цах ар га ні за цый ныя пла ны, але 

і пра вод зяць су стрэ чы з жы ха ра мі 

на се ле ных пунк таў, ку ды пе рад 

свя там пры бу дуць па лом ні кі.

Ад на з та кіх су стрэч дня мі 

ад бы ла ся ў Па ла цы куль ту ры 

га рад ско га па сёл ка Люб ча 

На ва груд ска га ра ё на.

Кі раў нік экс пе ды цыі на ву ко вы 

су пра цоў нік На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Аляк сандр 

Ла па та-За гор скі па ве да міў, 

што сё лет ні на ву ко ва-асвет ніц кі 

марш рут пра цяг нец ца амаль 

на 1000 кі ла мет раў. У роз ных 

га ра дах і вёс ках Мін скай, 

Гро дзен скай, Брэсц кай аб лас цей 

ад бу дуц ца твор чыя су стрэ чы 

і асвет ніц кія кан фе рэн цыі. 

Усю ды бу дуць па са джа ны 

дрэў цы агуль на га са ду ма літ вы. 

Удзель ні кі экс пе ды цыі па бы ва юць 

у пра цоў ных ка лек ты вах, дзі ця чых 

да мах, ін тэр на тах, баль ні цах 

за ві та юць на ўро кі бе ла рус ка га 

пісь мен ства.

Усе, хто прый дзе на су стрэ чу 

з удзель ні ка мі экс пе ды цыі, уба чаць 

яе га лоў ныя свя ты ні — 

Даб ра дат ны агонь ад Гро ба 

Гас под ня га і цу да дзей ны 

За гор'е-Ста ла віц кі аб раз, 

па чу юць сло вы вя до мых свя та роў. 

Даб ра дат ным аг нём бу дуць 

асвя чо ны пом ні кі сла вы і муж нас ці 

на ша га на ро да, над па ха ван ня мі 

во і наў і пар ты зан пра гу чаць 

па мі наль ныя на ба жэн ствы. 

Пра гэ та і мно гія пры кла ды 

на шых спад чын ных ду хоў ных 

каш тоў нас цяў рас ка заў удзель нік 

экс пе ды цыі на ста я цель хра ма 

свя ці це ля Мі ка лая Цу да твор ца з 

вёс кі Вя лі кая Уха ло да про та і е рэй 

Аляк сандр Па чоп ка.

Па бы ва ла гру па ўдзель ні каў 

ХХVІ між на род най на ву ко ва-асвет-

ніц кай экс пе ды цыі «Да ро га да 

свя ты няў» і ў Люб чан скім за мку, 

які ўне се ны ў Спіс гіс то ры ка-куль-

тур ных каш тоў нас цяў Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. На яго пля цоў ках 

пра цу юць ва лан цё ры — ідзе 

рэ кан струк цыя, пе рад па чат кам 

якой тут вы сі лі ся на паў раз бу ра ныя 

ве жы XVІ ста год дзя ды не каль кі 

му ра ва ных бу дын каў больш 

поз ня га ча су. За каз чы кам 

рэ стаў ра цыі з'яў ля ец ца 

даб ра чын ны фонд «Люб чан скі 

за мак». З хо дам ад наў лен ня гіс-

то ры ка-куль тур най каш тоў нас ці 

ўдзель ні каў экс пе ды цыі па зна ё мі лі 

за сна валь нік фон ду Іван Пя чын скі і 

яго па моч нік Мі ка лай Пра нько.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фота аўтара.

ДА РО ГАЙ ДА РО ГАЙ 
ДА ВЕЧ НЫХ ДА ВЕЧ НЫХ 
СВЯ ТЫ НЯЎСВЯ ТЫ НЯЎ

Гру па ўдзель ні каў ХХVІ 
між на род най на ву ко ва-
асвет ніц кай экс пе ды цыі 

«Да ро га да свя ты няў» па бы ва ла 
ў На ва груд скім ра ё не

АД СА ПЕ ГІ 
ДА ХХІ 

СТА ГОД ДЗЯ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Так са ма ў гэ ты дзень бе ла рус кія лі та ра та ры да лу чац ца 

да ра бо ты Між на род на га круг ла га ста ла пісь мен ні каў і

прад ста вяць у ме жах куль тур на-асвет ніц кай ак цыі ў Жы-

ро ві чах паэ тыч ную ім прэ зу «Я сло ва ў ду шы на шу».

Пра цяг нец ца свя та 1 ве рас ня: ра ні цай у Сло ні ме за пла-

на ва на ад крыц цё пом ні ка Льву Са пе гу, у 14.30 пач нец ца 

лі та ра тур на-му зыч ны кан цэрт «Край баць коў скі, мой край 

род ны» — свое асаб лі вая прэ зен та цыя збор ні ка су час най 

паэ зіі і про зы «Мая ра дзі ма», пад рых та ва на га спе цы яль на 

да Дня пісь мен ства; так са ма ад ной з цэнт раль ных па дзей 

свя та ста не ўра чыс тая цы ры мо нія ўру чэн ня На цы я наль-

най лі та ра тур най прэ міі (да рэ чы, ужо вя до ма, што сё ле та 

яе лаў рэ а та мі ста нуць шас цё ра аў та раў, бо ў на мі на цыі 

«Дра ма тур гія», дзе бы лі прад стаў ле ны ўся го дзве за яў кі, 

жу ры вы ра шы ла не вы зна чаць пе ра мож цаў).

На пра ця гу ўся го дня су стрэц ца са ста лы мі і ма ла ды мі 

бе ла рус кі мі аў та ра мі, па гар таць іх кні гі, па слу хаць тво ры, 

а мо і па спра чац ца аб ро лі пісь мен ні ка ў су час ным гра мад стве

мож на бу дзе на стэн дах вя ду чых ай чын ных вы да вец тваў.

Ад мыс ло выя сюр пры зы пад рых та ваў для гас цей і 

ўдзель ні каў Дня пісь мен ства і зна ка мі ты ка лек цы я нер і 

гіс то рык Ула дзі мір ЛІ ХА ДЗЕ ДАЎ. На ту раль на, ён пры-

вя зе ў Сло нім доб ра вя до мы і вель мі за па тра ба ва ны на 

ўсіх свя тах «Дру кар скі двор ХVІ ста год дзя», дзе кож ны 

ах вот ны змо жа па быць кры ху пер ша дру ка ром і «вы даць» 

па ста ра жыт най тэх на ло гіі ста рон ку з Біб ліі Фран цыс ка 

Ска ры ны. Асоб на бу дуць прад стаў ле ны 25 кніг і аль бо-

маў з се рыі «У по шу ках стра ча на га», у тым лі ку аль бом, 

пры све ча ны Сло ні му, у якім зме шча на 640 (!) уні каль ных 

рэ пра дук цый ста рых паш то вак, што да зва ля юць вы раз-

на ўя віць, як ра ней вы гля да лі гэ тыя га ра ды. А ўя віў шы, 

маг чы ма, за ці ка віц ца гіс то ры яй род ных мяс цін і па чаць 

вы ву чаць яе глы бей. Ула дзі мір Лі ха дзе даў толь кі ві тае 

па доб нае за хап лен не і ў яго пад трым ку рэа лі зуе чар го вы 

пра ект: на бо ры ста ра даў ніх паш то вак з га рад скі мі края ві-

да мі. На Дні пісь мен ства, пры нам сі, бу дуць прад стаў ле ны 

на бо ры з вы ява мі Мін ска, Грод на і Сло ні ма.

Больш пад ра бяз на пра пра гра му свя та чы тай це 

ў на ступ ных ну ма рах «Звяз ды».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Рэд кі шанцРэд кі шанц

ЭКС КЛЮ ЗІЎ НАЕ ПАРТ ФО ЛІА 
АН ТАРК ТЫ ДЫ

Фонд Цэнт раль най на ву ко вай біб лі я тэ кі імя Яку ба 

Ко ла са На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі па-

поў ні ла лі мі та ва нае вы дан не кні гі «ANTARCTІCA» 

ка над скай кам па ніі Nahannі Productіons Іnc.

Вы дан не пе ра да дзе-

на ў дар кі раў ні ку ўра-

да Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

з на го ды 60-й га да ві ны 

пад пі сан ня Да га во ра аб 

Ан тарк ты цы. Бы ло пры-

ня тае ра шэн не аб пе ра-

да чы вы дан ня на за хоў-

ван не ў На цы я наль ную ака дэ мію на вук Бе ла ру сі — для 

азна ям лен ня з ім усіх за ці каў ле ных.

«ANTARCTІCA» з'яў ля ец ца ад ным з са мых вы тан ча ных 

тво раў кніж на га мас тац тва на ша га ча су. Аформ ле нае ў 

тра ды цы ях ста ра жыт на га пе ра плё ту, яно змя шчае экс-

клю зіў ныя ма тэ ры я лы. «ANTARCTІCA» атры ма ла 19 між-

на род ных уз на га род — больш, чым лю бая ін шая су час ная 

кні га: «Най леп шы ў све це фо та аль бом» («World's Best 

Photography Book»), прэ мію «За ла тое чар ні ла», «Вы біт ная 

кні га го да» ў на мі на цыі «Най леп шае кніж нае афарм лен не 

руч ной ра бо ты», прэ мію Бен джа мі на Франк лі на (най леп-

шае дру ка ва нае вы дан не ў све це) і ін шыя.

Дзе сяць га доў на пру жа ных на ма ган няў ува со бі лі ся ў 

ты раж 1000 эк зэмп ля раў, з якіх 950 пра ну ма ра ва ны і ін-

ды ві ду аль на пад пі са ны аў та ра мі.

336 ста ро нак утрым лі ва юць 345 фо та здым каў, зроб-

ле ных аў та ра мі кні гі — му жам і жон кай Пэ там і Раз ма ры 

Кіў. Экс пер ты па па ляр ных да сле да ван нях сцвяр джа юць, 

што ня ма ін ша га апуб лі ка ва на га парт фо ліа Ан тарк ты ды, 

якое маг ло б зраў няц ца з твор час цю Кіў. За гэ тую ра бо ту 

Пэт і Раз ма ры бы лі ўда сто е ны зван няў «Фа то граф пры-

ро ды го да» і «Най леп шая кні га па фа та гра фіі ў све це» 

ад Між на род на га ка мі тэ та па фа та гра фіі. Кож ны зды мак 

кні гі раз ме шча ны на рас кош най шчыль най па пе ры з вы-

ка ры стан нем свят ло ўстой лі вых піг мен таў і лі таг ра фіі з

са май вы со кай дак лад нас цю. Ва га то ма пры бліз на 

12,5 кі ла гра ма (27,6 фун та).

Бло кі ўсіх эк зэмп ля раў кні гі пра шы тыя ўруч ную і апра-

ну тыя ў пе ра плёт з дроб на зяр ніс тай ка зі най ску ры ма-

ра кен, якая імі туе мас тац кія вок лад кі, што вы раб ля лі ся 

ў Ве не цыі ў XV ста год дзі. Кож ны асоб нік змешчаны ў 

тры ва лую ар хіў ную скрын ку з іль ну і ак са мі ту.

Кні га бу дзе да ступ ная ў чы таль най за ле ад дзе ла рэд кіх 

кніг і ру ка пі саў Цэнт раль най на ву ко вай біб лі я тэ кі На цы я-

наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


