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Ка неш не, вя лі кі за мах не та кі ўжо не прад-

ка заль ны. Ад ным з ар га ні за та раў фэс ту з'яў-

ля ец ца ўжо доб ра ў сфе ры куль ту ры вя до мы 

Бел газп рам банк. Ён вяр тае ў кра і ну бе ла рус-

кую мас тац кую спад чы ну на кшталт Ха і ма 

Су ці на і Мар ка Ша га ла, фі нан суе фес ты валь 

«ТЭ АРТ», у най леп шых па рыж скіх тра ды цы ях 

асноў вае «Во сень скі са лон», дзе твор цы пра-

да юць свае ра бо ты, ства рае куль тур ніц кую 

пля цоў ку «Ок16» на ту со вач най мін скай ву лі-

цы Каст рыч ніц кай... На рэш це, анан суе га рад-

скі фес ты валь — на ту раль нае свя та — «Арт-

Мінск», дзе мае быць па ка за на 250 ра бот, і 

ад ным з ку ра та раў за пра шае не за леж на га 

арт-кры ты ка з Іта ліі.

Стэ фа на Ан та нэ лі, той са мы італь ян скі 

«не за леж ны ку ра тар», у сваю чар гу зна хо-

дзіць асаб лі вас ці бе ла рус ка га мас тац тва і ад-

ной з іх на зы вае сам факт пад трым кі бан кам 

або ка мер цый най струк ту рай сфе ры куль ту-

ры. Маў ляў, у Іта ліі та ко га ўжо ня ма.

Тым ча сам ар га ні за та ра мі (апроч Бел газ-

прам бан ка, гэ та «Газп рамт ранс газ Бе ла русь», 

Цэнтр вы яў лен ча га і ме ды я мас тац тва «Но вая 

куль тур ная іні цы я ты ва» і Па лац мас тац тва), 

ад бор шчы ка мі і ку ра та ра мі зроб ле на вя лі-

кая ра бо та. За клік па да ваць за яў кі на ўдзел 

у фес ты ва лі быў апуб лі ка ва ны ў лю тым — 

у вы ні ку на раз гляд экс перт най і не вя до май нам 

ка мі сіі прый шло 810 тво раў, з якіх для фес ты-

ва лю «Арт-Мінск» і бы лі ада бра ныя тыя са мыя 

250 ра бот. Спі сы твор цаў-удзель ні каў, да рэ чы, 

ужо аб на ро да ва ны — тут мы знай шлі Але ся 

Ро дзі на, Ган ну Сі лі вон чык, Кан стан ці на Се лі-

ха на ва, Ва ле рыя Шка ру бу, Але га Ла дзі са ва і 

ін шыя доб ра вя до мыя альбо па куль што све-

жыя ім ёны.

У ад роз нен не ад «Во сень ска га са ло на» 

на фес ты валь «Арт-Мінск» па да ва ць заяўкі 

маг лі аў та ры лю бо га ўзрос ту і, да рэ чы, лю бой 

на цы я наль нас ці, ча му сюды тра пі лі пра ек ты 

з Літ вы, Лат віі, Ра сіі і Эс то ніі.

«Мы не так даў но зна хо дзім ся ў ася род-

дзі куль тур ных пра ек таў, мас тац тва, тэ ат ра і 

ўся го ін ша га, але тут у свой час мя не ўра зі ла 

за мкнё насць куль тур ных су по лак — га ле рэй, 

сяб роў, кі рун каў — шчы ра ка жу чы, я быў у 

шо ку, — рас па вя дае стар шы ня праў лен ня 

Бе лгаз п рам бан ка Вік тар БА БА РЫ КА. — Ча-

мусь ці нам па да ба ец ца за мкнуц ца і пес ціць 

сваю асаб лі васць, ідэн тыч насць. «Арт-Мінск» 

для бан ка — вы дат ны пра ект з дзвюх пры чын. 

Па-пер шае, у ім ня ма прак тыч на ні я кіх аб ме-

жа ван няў па ўзрос це. А па-дру гое, да пра ек та 

да лу чы ла ся вя лі кая коль касць удзель ні каў, 

якія да Бел газп рам бан ка не ма юць ні я ка га да-

чы нен ня, але ча мусь ці па ве ры лі, што ўдзель-

ні чаць — бу дзе доб ра. На ма ёй па мя ці гэ та 

пер шы пра ект та ко га маш та бу, які аб' яд ноў-

вае роз ныя ідэн тыч нас ці — га ле рэі, пля цоў кі, 

прад стаў ні коў і ін шае. У гэ тым — асноў ная 

каш тоў насць пра ек та: мы раз ві ва ем ры нак 

і мас тац тва, а не кі ру нак і густ асоб на га ку-

ра та ра ці пля цоў кі. Інакш ка жу чы, кож ны з 

нас асаб лі вы, але гэ тая асаб лі васць па він на 

быць ад кры тай і здоль най да ка му ні ка цыі з 

усім све там».

Пля цоў ка мі фес ты ва лю апроч га лоў най — 

Па ла ца мас тац тва, які абя цае прад ста віць 

ку ра тар скую кан цэп цыю Стэ фа на Ан та нэ-

лі, — ста нуць Цэнтр су час ных мас тац тваў, 

арт-гас цёў ня «Вы со кае мес та», Мас тац кая га-

ле рэя Мі ха і ла Са віц ка га, крэ а тыў ная пра сто ра 

«Ок16», га ле рэі «Ў», «ДК», «Арт-порт» і ін шыя. 

Гра фік ме ра пры ем стваў і кан крэт ныя пла ны па 

за хо пе го ра да мас тац твам ар га ні за та ры па-

абя ца лі апуб лі ка ваць у па ня дзе лак — знай сці 
іх мож на бу дзе на ад мыс ло вым сай це пра ек та 
artmіnsk.by.

Да рэ чы, не за леж ны ку ра тар Стэ фа на Ан та-
нэ лі, ад яко га ча ка лі, што для сва ёй вы ста вы ён 
па про сіць аб ме жа ва ную коль касць ада бра ных 
ка мі сіяй мас та коў, за мах нуў ся больш чым на 
сот ню, што мож на лі чыць пры го жым кам плі-
мен там. Ён жа ад зна чыў вя лі кую па пу ляр насць 
у нас вы яў лен ча га мас тац тва — ме на ві та жы-

ва пі су, у той час як у За ход няй Еў ро пе больш 

распаўсюджанымі фор ма мі з'яў ля юц ца ін ста-

ля цыя, фа та гра фія і пер фор манс.

Фес ты валь «Арт-Мінск» — а на шы ад яго 

ча кан ні мя жу юць з пэў най за інт ры га ва нас цю, 

што   з гэ та га атры ма ец ца — пра цяг нец ца да 

20 мая. Коль кі ме ра пры ем стваў на ве даць за 

амаль ме сяц яго ра бо ты — кож ны вы ра шае сам.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ



На ву чэн цы дзвюх спе цы я-

лі за ва ных школ — Ма ла дзе-

чан скай спе цы яль най агуль на-

аду ка цый най шко лы-ін тэр на та 

№ 2 для дзя цей з па ру шэн ня мі 

зро ку і Спе цы яль най ся рэд няй 

агуль на аду ка цый най шко лы 

№ 188 го ра да Мін ска для дзя-

цей з па ру шэн ня мі зро ку — 

атры ма лі ў па да ру нак кам-

плек ты з аў ды як ні га мі. Кож ны 

ву чань зай меў па пяць за пі саў, 

спе цы яль на па да бра ных пад 

яго ўзрост, а так са ма паш тоў-

ку з тэкс там для баць коў пра 

важ насць вы ву чэн ня бе ла рус-

кай мо вы і лі та ра ту ры і па ку-

нак з цу кер ка мі ды гар ба тай. 

Усе ка рыс ныя ці ка він кі бы лі 

скла дзе ны ў пры го жыя льня-

ныя тор бач кі з ар на мен там і 

над пі сам «Бе ла русь».

Уру чэн не па да рун каў ад бы-

ва ла ся пад час свя точ ных ме-

ра пры ем стваў і су пра ва джа ла-

ся лек цы я мі і май стар-кла са мі 

па бе ла рус кіх тра ды цый ных 

му зыч ных ін стру мен тах, вы-

ступ лен нем ду да ра, ры цар скім 

бо ем, вы стаў кай і гіс та рыч ны-

мі рас ка за мі пра бе ла рус кае 

ўзбра ен не роз ных эпох.

Амаль на дзве га дзі ны дзе-

ці здзяйс ня лі вір ту аль нае па-

да рож жа ў Ся рэд ня веч ча — 

у ча сы ге ра іч ных ба та лій, ад-

ва гі і муж нас ці — і та кое тут 

ба чы лі ўпер шы ню. Гіс то рык, 

за сна валь нік на род на га 

тэ ат ра гіс та рыч най рэ кан-

струк цыі «По лац кі звяз» 

Юрый УС ЦІ НО ВІЧ, які ра зам 

з па плеч ні ка мі дэ ман стра ваў 

дзе цям эле мен ты ся рэд ня веч-

на га ўзбра ен ня, рас ка заў:

— У нас ёсць роз ныя ся рэд-

ня веч ныя за баў кі, спе цы яль на 

для гэ та га пра ду гле джа ныя. 

Мы па каз ва ем і да ём маг чы-

масць па спра ба ваць, як у даў-

нія ча сы прод кі ад точ ва лі свой 

спрыт і ба ві лі воль ны час. Ёсць 

роз ныя ат рак цы ё ны, дзе мож-

на па стра ляць з лу ка, па кі даць 

ся ке ры — усё гэ та су пра ва-

джа ец ца аповеда мі і гіс та рыч-

ны мі да вед ка мі. Уба чыў шы і 

ад чуў шы та кое на са бе, дзе ці 

па чы на юць па-ін ша му ўспры-

маць гіс то рыю.

Школь ні кі ме лі маг чы масць 

за да ваць пы тан ні, да кра нац-

ца да да спе хаў, зроб ле ных 

на ўзор ста ра жыт ных, і на ват 

пры мя раць іх, так са ма як і па-

спра ба ваць ся бе ў ро лі му зы-

каў, зай граў шы на ду дзе або 

жа лей цы. Та кім чы нам, бе ла-

рус кая куль ту ра і тра ды цыі 

ста лі да іх на крок блі жэй.

Алесь КВІТ КЕ ВІЧ, кі раў нік 

кам па ніі «Пра сто ра бай», дзе 

бы лі за пі са ныя аў ды як ні гі, рас-

тлу ма чыў:

— Мы ад чу ва ем не ве ра год-

ны плён ад гэ тай ак цыі. І ў пер-

шую чар гу мяр ку ем па тым, як 

жы ва дзе ці рэ агу юць на тое, 

што ад бы ва ец ца на сцэ не 

і по бач з ёй, ка лі раз горт ва-

ец ца ад мыс ло вая вы стаў ка. 

Для іх гэ та са праў ды ці ка ва! 

Па за кан чэн ні ім прэ зы на ват 

утва ры ла ся чар га, пры чым як 

хлоп чы каў, так і дзяў чат, каб 

пры ме раць на ся бе да спе хі. 

Дзе ці з вя лі кай ах во тай імк ну-

лі ся па тры маць меч, дзі ду, ін-

шыя ся рэд ня веч ныя пры ла ды, 

аб сту па лі ду да ра і яго ін стру-

мен ты. Як вуч ні, так і на стаў ні кі 

ка за лі, што та ко га ў іх яшчэ не 

бы ло. І за пра ша лі пры яз джаць 

яшчэ, пры во зя чы да іх бе ла-

рус кую куль ту ру ў та кім жы вым 

фар ма це. Без умоў на, па ме ры 

маг чы мас ці мы бу дзем імк нуц-

ца гэ та ра біць. Най пер шая ж 

на шая за да ча — да ехаць ту ды, 

дзе мы яшчэ не бы лі. Мы пра-

вя лі ім прэ зы ў дзвюх на ву чаль-

ных уста но вах, а ў кра і не яшчэ 

ча ты ры та кія спе цы я лі за ва ныя 

шко лы і адзі нац цаць дзі ця чых 

сад коў для дзя цей з па ру шэн-

ня мі зро ку. І ця пер мы збі ра ем 

не аб ход ныя рэ сур сы, пла ну ем 

на ве даць усе та кія спе цы я лі за-

ва ныя ўста но вы. Бу дзем вель-

мі ра ды, ка лі да нас да лу чац ца 

тыя, хто, як і мы, ба чыць сэнс у 

та ко га ро да асвет ніц кай дзей-

нас ці. Мы і са мі бу дзем пра-

цяг ваць по шу кі та кіх лю дзей, 

пра во дзіць су стрэ чы з людзь-

мі з біз не су, зна хо дзя чы ся род 

іх ад на дум цаў, ра зам з які мі 

змо жам пра цяг нуць да дзе ную 

даб ра чын ную ак цыю з аду ка-

цый най мі сі яй.

Вар та да даць, што ся род 

«гу ка вых» кніг, якія падарылі 

са мым юным слу ха чам, бы лі 

бе ла рус кія на род ныя і аў тар-

скія каз кі, аў ды яс пек так лі і 

пес ні для дзя цей ма лод ша-

га ўзрос ту, тво ры Ян кі Маў-

ра «Па лес кія ра бін зо ны» і 

«У кра і не рай скай птуш кі». 

Ста рэй шыя школь ні кі атры-

ма лі маг чы масць па чуць та кія 

тво ры Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча, 

як «Ка ла сы пад сяр пом тва-

ім», «Дзі кае па ля ван не ка-

ра ля Ста ха», «Чор ны за мак 

Аль шан скі», збор нік вер шаў 

«Быў. Ёсць. Бу ду», а так са ма 

тво ры Іва на Ме ле жа «Лю дзі 

на ба ло це», «Под ых на валь-

ні цы», «Дзве ду шы» Мак сі ма 

Га рэц ка га, паэ тыч ную спад чы-

ну Ян кі Ку па лы, Яку ба Ко ла са, 

Мак сі ма Баг да но ві ча ды мно-

гае ін шае.

Алесь Квіт ке віч ад зна чае, 

што ў цэ лым по пыт на аў ды-

я кні гі ця пер па вя ліч ва ец ца. 

Шмат хто лю біць слу хаць іх у 

ма шы не — асаб лі ва пад час 

доў гіх па да рож жаў — ці прос-

та еду чы ў гра мад скім транс-

пар це. Хтось ці, ро бя чы хат нія 

спра вы, слу хае лі та ра ту ру за-

мест му зы кі. Ёсць лю дзі, якім 

прос та зруч ней слу хаць, чым 

чы таць. Вя лі кую ці ка васць да 

бе ла рус кай лі та ра ту ры ў аў дыя -

фар ма це пра яў ля юць так са ма 

на шы су ай чын ні кі з-за мя жы. 

Для іх гэ та асаб лі ва ак ту аль-

на, бо яны час ця ком не ма юць 

маг чы мас ці чуць род ную мо ву 

ў сва ім ася род дзі. І та ды аў дыя-

к ні га пры хо дзіць ім на да па мо-

гу. У вы ні ку слу ха чы і ама та-

ры жы во га бе ла рус ка га сло ва 

час та звяр та юц ца ў «Пра сто ру 

бай» з пы тан нем, ка лі вый дуць 

но выя тво ры ў за пі се? Та му ў 

гэ тай куль тур ніц кай пра сто-

ры за дум ва юц ца над тым, каб 

увес ці пад піс ку на аў ды як ні гі, 

што бу дзе вель мі зруч на для 

мно гіх.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



Быць доб рым прос таБыць доб рым прос та  

СЛУ ХА Ю ЧЫ ЛІ ТА РА ТУ РУ
Аў ды як ні гі ад РRАSTОRА.BY атры ма лі дзе ці са сла бым зро кам

Па дзеяПа дзея  

Мас тац тва за хо піць го рад
У фес ты ва лю «Арт-Мінск» бяс прой грыш ная стра тэ гія, як да га дзіць усім

Пад час даб ра чын най ак цыі «До рым ра дасць!» у Ма ла дзе чан скай 
спе цы яль най шко ле для дзя цей з па ру шэн ня мі зро ку.

«Го рад пе ра тво рыц ца ў ад ну вя лі кую га ле рэю» — да во лі інт ры гу ю чы мі сло ва мі 

су пра ва джа юц ца на ві ны пра бу ду чы фес ты валь «Арт-Мінск», які па ка жа не вы ста ву, 

а не каль кі вы стаў, прой дзе не ў му зеі, а на ча тыр нац ца ці вы ста вач ных пля цоў ках, 

пра дэ ман струе не ад на го аў та ра, а цэ лы воб раз су час на га бе ла рус ка га мас тац тва. 

Тво ры ў роз ных тэх ні ках, без аб ме жа ван няў па ўзрос це іх ства раль ні каў, у асоб ных 

ку ра тар скіх пра ек тах з пэў на га пунк та гле джан ня па він ны стаць цэнт рам пры цяг нен ня 

ўжо 27 кра са ві ка. Фес ты валь «Арт-Мінск» — па куль што на він ка для ста лі цы, 

пры чым на він ка з маш таб ным і са ма ўпэў не ным стар там — мае быць ад кры ты ўжо 

на на ступ ным тыд ні, а мы збі ра ем ін фар ма цыю, каб зра зу мець, ча го ча каць.

Па іні цы я ты ве ЮНЕС КА ва ўсім 

све це ад зна чы лі між на род ны 

дзень пом ні каў і гіс та рыч ных 

мяс цін. У Бе ла ру сі гэ та зна ка-

вая да та мае ад мет ны пра цяг. 

У гэтыя вы хад ныя — 21—22 

кра са ві ка — пра хо дзіць Фэст 

эк скур са во даў. А значыць, 

з'яўляецца  ўні каль ная маг чы-

масць аб са лют на бяс плат на на-

ве даць ці ка выя ванд роў кі і па-

чуць ад мет ныя рас ка зы ў сва ёй 

мяс цо вас ці (ці за яе ме жа мі). 

Дзя ку ю чы на сы ча най пра гра ме 

хтось ці, маг чы ма, да ве да ец ца 

неш та но вае пра гіс то рыю ма-

лой ра дзі мы.

Ар га ні за та ры фэс ту звяр та юць 

ува гу, што кож ны дзень, іду чы 

на пра цу ці за ня ткі, мы аб мі на ем 

уні каль ныя пом ні кі куль ту ры, ар-

хі тэк ту ры, пры ро ды і на ват не зда-

гад ва ем ся пра гэ та. Та му з да па-

мо гай Фэс ту эк скур са во даў ёсць 

маг чы масць па-ін ша му зір нуць 

на што дзён ныя рэ чы і пе ра мя ніць 

сваё стаў лен не да спад чы ны. Пад-

час ванд ро вак гі ды і края знаў цы 

звер нуць ува гу на вед валь ні каў не 

толь кі на ве ліч ныя за мкі і ма ну мен-

таль ныя па ла цы, але і на да ра гія 

сэр цу не вя лі кія дам кі, за ня па лыя 

ся дзі бы — усё, што ства рае не паў-

тор насць род на га краю.

У ме жах фэс ту за пла на ва ны 

са мыя раз на стай ныя дзі ця чыя, 

лі та ра тур ныя, ве ла сі пед ныя, 

ані ма ва ныя эк скур сіі, квэс ты. 

Ад бу дуц ца ванд роў кі для лю-

дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы-

мас ця мі. За пла на ва ны не ка то-

рыя ім прэ зы і май стар-кла сы. 

Да рэ чы, азна ё міц ца з поў ным 

спі сам эк скур сій і за пі сац ца 

мож на на сай це fеstguіdеs.bу.

Ка ар ды на тар Фэс ту эк-

скур са во даў — 2018 Па вел 

КА РА ЛЁЎ ад зна чае:

— Час та лю дзі жы вуць у 

пэў ным мес цы і прос та не ве-

да юць та го, што зна хо дзіц ца 

по бач з імі. Па да ец ца, яны па-

куль прос та не су стрэ лі та го, 

хто мо жа ім рас ка заць. Ёсць 

не каль кі спо са баў, каб лю дзі 

да ве да лі ся, што іх ата чае, — 

з да па мо гай экскурсаводаў і 

кніг. Пэў ным клю чом да та-

ко га зна ём ства з'яў ля ец ца 

і Фэст эк скур са во даў. Сё ле та мы 

раз ліч ва ем пра вес ці больш за 70 

эк скур сій па Мін ску і больш за 60 

эк скур сій па рэ гі ё нах. Усе яны бяс-

плат ныя.

Ці ка выя ванд роў кі ад бу дуц ца не 

толькі ў Беларусі, у гэ тым го дзе да 

Фэс ту эк скур са во даў да лу чы лі ся і 

не ка то рыя за меж ныя га ра ды — Мад-

рыд, Вар ша ва, Львоў і ін шыя.

Сё ле та ўпер шы ню ў ме жах свя та 

ад бу дзец ца ін тэ ле кту аль ная гуль ня 

на тэ му гіс то ры ка-куль тур най спад-

чы ны. Ства раль ні кі та кой за ба вы 

ад зна ча юць, што яна пры све ча на 

бе ла рус кай куль ту ры (у шы ро кім 

сэн се сло ва), дзе кож ны мо жа ад па-

чыць ду шой і па ва ру шыць маз га мі, 

пра ве рыць і па глы біць свае ве ды. 

З на го ды Між на род на га дня пом ні каў 

і гіс та рыч ных мяс цін гуль ня прой дзе 

з ад мыс ло вы мі ту ра мі, пры све ча ны-

мі гіс то рыі на шай кра і ны, пом ні кам, 

за гад кам бе ла рус кіх га ра доў і мяс-

тэ чак.

Ар га ні за та ра мі Фэс ту эк скур са во-

даў — 2018 вы сту па юць Бе ла рус кі 

ка мі тэт Між на род най ра ды па пом ні-

ках і мяс ці нах (ІСОMОS), Бе ла рус кае 

гра мад скае аб' яд нан не эк скур са во-

даў і гі даў-пе ра клад чы каў, На цы я-

наль нае агенц тва па ту рыз ме, Бе-

ла рус кі фонд куль ту ры.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

ДЗЕ ЖЫ ВЕШ? ДА ВЕ ДАЙ СЯ БОЛЬШ!
ММІН СКАЯ ВОБ ЛАСЦЬІН СКАЯ ВОБ ЛАСЦЬ

21 кра са ві ка ў 13 га дзін пач нец ца эк скур сія «Гар та ю чы ста-

рон кі гіс то рыі Слуц ка: ар хі тэк тур ная і гіс та рыч ная спад чы на». 

Эк скур са вод Ма ры на Мі рон чык па зна ё міць слу ха чоў з ба га тым 

гіс та рыч ным мі ну лым ад на го з най ста ра жыт ней шых га ра доў 

Бе ла ру сі, у якім за ха ва лі ся пом ні кі ар хі тэк ту ры ХVІІ—ХІХ ст., а 

так са ма на ра дзі лі ся сла ву тыя ле ген дар ныя жы ха ры. Мес ца па-

чат ку: мас ток ка ля Па ла ца куль ту ры (бы лая Зам ка вая гор ка).

21 кра са ві ка з 10.00 да 14.00 у вёс цы Пля бань у Ма ла дзе-

чан скім ра ё не прой дзе за хап ляль ная гіс то ры ка-лі та ра тур ная 

гуль ня «Кан фе дэ рат ка-2018», якую пад рых та ва лі Во ля Ся-

маш ка, Ала Ліх та ро віч і Алесь Ма за нік. Гуль ня пры мер ка ва на 

на Дня па мя ці паў стан цаў 1863 г., па ха ва ных на мо гіл ках у в. 

Пля бань. Да дат ко ва за пла на ва ны сюр пры зы і паў станц кі стол. 

Збор удзель ні каў ка ля ма гі лы паў стан цаў.

21 кра са ві ка ў 14.00 у аг. Пя соч нае ад бу дзец ца эк скур сія 

«Элект рыч ны ча ла век»: по гляд у мі ну лае ся дзі бы Над нё ман і 

яе гас па да ра Яку ба Нар ке ві ча-Ёд кі». Края знаў ца Ге надзь Ер-

мак рас ка жа, як пан Якуб, пра зва ны ў на ро дзе «элект рыч ным 

ча ла ве кам», пры спеш ва ю чы свае дум кі, ства раў фан тас тыч-

ную ла ба ра то рыю элект ра гра фіі... Мес ца вя лі кіх ад крыц цяў 

ву чо на га Нар ке ві ча-Ёд кі ў ХІХ ста год дзі, дзе ён пра жыў са-

мыя шчас лі выя хві лі ны свай го жыц ця. Мес ца па чат ку: бра ма 

ў в. Над нё ман Уз дзен ска га ра ё на (маг чы ма, па ўзгад нен ні 

з ах вот ны мі, з аў та вак за ла го ра да Уз да).

21 кра са ві ка ў 11.00 у Стоўб цах прой дзе эк скур сія «Стоўб цы 

як пер шая стан цыя За ход няй Еў ро пы». Кан стан цін На шчы нец 

рас ка жа пра ці ка выя і за хап ляль ныя, а так са ма ма ла вя до мыя 

ста рон кі гіс то рыі чы гу нач най стан цыі ў Стоўб цах, роск віт кант-

ра бан ды, шпі я наж, а так са ма па зна ё міць з вя до мы мі па на мі і 

па нен ка мі ў не вя ліч кім мяс тэч ку. Мес ца па чат ку: чы гу нач ная 

стан цыя Стоўб цы.

21 кра са ві ка ў 18.30 ах вот ныя змо гуць здзейс ніць ра-

ман тыч ны шпа цыр па «Ма лень кім Па ры жы» — ме на ві та 

так эк скур са вод Ка ця ры на Каз ло ва на зы вае Ня свіж. Які 

ён, Ня свіж дру гой па ло вы ХІХ ста год дзя? Што ста ла пры-

чы най ад наў лен ня «са май шля хет най рэ зі дэн цыі»? Мес ца 

па чат ку: Ня свіж скі за мак. Пе рад ува хо дам у за мак эк скур сія 

па пар ку.

Да ве дац ца пра «Пу ха віц кія ці ка вост кі» за пра шае На тал ля 

Іль і ніч 21 кра са ві ка ў 12.00. Эк скур сан ты на ве да юць ці ка выя 

мяс ці ны ў г. Мар' і на Гор ка (уро чы шча Мар' і на Га ра на бе ра зе 

Ці таў кі, ся дзіб ны дом Ма ка ва, кас цёл Свя то га Ан то нія, царк-

ву А. Не ўска га), пе ра едуць у Блонь, дзе агле дзяць Тра ец кую 

царк ву і дом Бонч-Асма лоў скіх, по тым на кі ру юц ца на Па по ву 

Гор ку — мес ца гі бе лі пу ха віц кіх яў рэ яў. Кан ца вы пункт — мяс-

тэч ка Пу ха ві чы, дзе за ха ва ла ся за бу до ва ся рэ дзі ны ХХ ст. і 

рэшт кі яў рэй скіх мо гі лак. Мес ца па чат ку: чы гу нач ны вак зал 

у Пу ха ві чах.

22 кра са ві ка ў 11.00 На тал ля Іль і ніч за пра шае на ве ла сі-

пед ную эк скур сію «Таль ка і на ва кол лі». Да ўва гі эк скур сан-

таў — мяс тэч ка Таль ка, Ко ла са вы мяс ці ны, кры ні ца Кі пяч ка 

ці Са ра фі на ва га ра — мес ца кас цё ла Свя то га Ан то нія. Мес ца 

па чат ку: чы гу нач ная стан цыя Таль ка.

На стас ся Сяр бо лі на 21 кра са ві ка ў 12.00 пра па нуе на ве даць 

«Фаль ва рак Ра ку цёў шчы на — мяс ці ну на тхнен ня Мак сі ма 

Баг да но ві ча». Пад час эк скур сіі мож на бу дзе не толь кі па зна ё-

міц ца з жыц цём і твор час цю М. Баг да но ві ча, але і да ве дац ца аб 

тым, які ўплыў на твор часць паэ та зра бі ла па езд ка на Ра дзі му. 

Мес ца па чат ку: ка ля ўва хо да ў ся дзі бу.

«У госці да мінскага ваяводы» ў в. Сём ка ва 22 кра са ві ка ў 

11.00 за пра шае На стас ся Пяр га е ва. Эк скур сан ты на ве да юць 

па ла ца ва-пар ка вы комп лекс у Сём ка ве, уба чаць уні каль ную 

па мят ную плі ту ў го нар баць коў апош ня га мінск ага ва я во ды 

Ада ма Хма ры. Мес ца па чат ку: ува ход ная бра ма ся дзі бы ў 

Сём ка ве.

ГРО ДЗЕН СКАЯ ВОБ ЛАСЦЬГРО ДЗЕН СКАЯ ВОБ ЛАСЦЬ
21 кра са ві ка ў 11.30 Ган на Свіс тун пра па нуе эк скур сію «Іза-

бел ін: ванд роў ка ў мі ну лае, ця пе раш няе і бу ду чае». Усе ах-

вот ныя здзейс няць гіс то ры ка-края знаў чы эк скурс у мі ну лае 

іза бел ін ска га краю: на ве да юць кас цёл Свя тых Пят ра і Паў ла, 

храм Свя то га Ар хан ге ла Мі ха і ла, су стрэ нуц ца са свя та ра мі. 

Мес ца па чат ку: Іза бел ін ская сель ская біб лі я тэ ка.

ГО МЕЛЬ СКАЯ ВОБ ЛАСЦЬГО МЕЛЬ СКАЯ ВОБ ЛАСЦЬ
21 кра са ві ка ў 16.00 края зна вец Яў ген Ма лі каў за пра-

шае на ве даць эк скур сію «Кім ба раў скі муж чын скі кляш тар 

ор дэ на цыс тэр цаў у Ма зы ры: не вя до мыя ас кеп кі бы лой ба-

роч най ве лі чы». На вед валь ні кі па шпа цы ру юць па бу дын ках 

бы ло га Кім ба раў ска га цыс тэр ска га муж чын ска га кляш та ра, 

уз ве дзе на га ў сты лі ба ро ка. Мес ца па чат ку: г. Ма зыр, вул. 

Го га ля, 61.

21 кра са ві ка ў 13.30 у г. п. Крас ны Бе раг гід Ма рыя Тка-

чо ва пра вя дзе эк скур сію «Жамчужына Гомельшчыны». Ця-

гам эк скур сіі мож на бу дзе па зна ё міц ца з ся дзіб ным до мам 

ХІХ ста год дзя Ко зел-Па клеў скіх, гіс то ры яй сям'і ўла даль ні каў, 

по бы там два ран. Мес ца па чат ку: Крас ны Бе раг, вул. Іса е ва, 14, 

ся дзіб ны дом ХІХ ста год дзя Ко зел-Па клеў скіх.

БРЭСБРЭСЦ КАЯ ВОБ ЛАСЦЬЦ КАЯ ВОБ ЛАСЦЬ
22 кра са ві ка ў 11 га дзін ад бу дзец ца эк скур сія «Пінск. 

Гісторыя ў асобах» ад Тац ця ны Хва гі най. Ванд роў ка прой дзе 

па тых ра ё нах і ву лі цах Пін ска, якія не ўва хо дзяць у тра ды цый-

ныя марш ру ты га рад скіх эк скур сій. Удзель ні кі да ве да юц ца пра 

асоб, у го нар якіх на зва ныя ву лі цы го ра да, а так са ма пра тое, 

як Пінск звя за ны з ка ра ле вай Бо най, Аль брэх там Ра дзі ві лам, 

Ада мам На ру шэ ві чам і мно гі мі ін шы мі. Мес ца па чат ку: пло шча 

Ле ні на, на су праць ува хо да ў Му зей Бе ла рус ка га Па лес ся.

МА ГІ ЛЁЎ СКАЯ ВОБ ЛАСЦЬМА ГІ ЛЁЎ СКАЯ ВОБ ЛАСЦЬ
22 кра са ві ка ў 11.00 Да р'я Эверс за пра шае ў «Падарож-

жа па ма лой Радзіме» ў вёс ку Су дзі лы Клі ма віц ка га ра ё на. 

Пад час эк скур сіі ёсць маг чы масць да ве дац ца пра гіс то рыю 

в. Су дзі лы, пра лёс царк вы і сель скай шко лы, жыц цё баб роў на 

ра цэ Лаб жан ка. У пра гра ме — май стар-клас па вы ра бе па ясоў, 

ва лён каў і зна ём ства з пчаль ні ком. Мес ца па чат ку: в. Су дзі лы, 

вул. Са до вая, ка ля бу дын ка кра мы.

Пра «Жамчужыну г. Клімавічы» 21 кра са ві ка ў 11.00 рас-

ка жа На тал ля Ба ны шэў ская. Раз мо ва пой дзе пра гіс то рыю 

ўзнік нен ня га рад ско га пар ку, яко му ка ля 150 га доў. Мес ца 

па чат ку: г. Клі ма ві чы, вул. Са вец кая, 69.

Ні на Са ка ва за пра шае на ве даць вёс ку Свіс лач у Асі по віц кім 

ра ё не. Эк скур сія з гуч най наз вай «Свіс лач як цэнтр гіс то ры-

ка-куль тур най спад чы ны Бе ла ру сі» ад бу дзец ца 22 кра са ві ка 

ў 11.00. На вед валь ні кі ўба чаць Свіс лач як га ра дзі шча, ся рэд-

ня веч ны го рад, мяс тэч ка, па зна ё мяц ца з ар хі тэк ту рай бы лой 

Свіс ла чы і да ве да юц ца пра ад мі ніст ра цый нае пры зна чэн не 

на се ле на га пунк та як цэнт ра (княст ва, во ласць, рай цэнтр). 

Мес ца па чат ку: Свіс лац кае га ра дзі шча.

21 кра са ві ка ў в. Сыч ка ва Баб руй ска га ра ё на ў 13.00 прой-

дзе «Эк скур сія па за лах му зея, а так са ма на мес цы подз ві гу 

М. Р. Се ляз нё ва». Пад час яе Фё дар Алёх на па зна ё міць пры-

сут ных з экс па зі цый ны мі за ла мі му зея, а так са ма пра вя дзе да 

мес ца подз ві гу ге роя Са вец кага Са ю за М. Р. Се ляз нё ва, брац-

кай ма гі лы, ме ма ры яль на га пом ні ка «Кур ган Сла вы». Мес ца 

па чат ку: Баб руй скі р-н, в. Сыч ка ва, вул. Се ляз нё ва, д. 16.

ВІ ЦЕБ СКАЯ ВОБ ЛАСЦЬВІ ЦЕБ СКАЯ ВОБ ЛАСЦЬ
Квэст-эк скур сія «Жывыя вуліцы» ад Ган ны Лі сей ца вай прой-

дзе ў аг. Ак цябр ская 21 кра са ві ка ў 10.00. Ру ха ю чы ся па марш-

рут ным ліс це, удзель ні кі пра хо дзяць роз ныя вы пра ба ван ні і 

да вед ва юц ца гіс то рыю аг ра га рад ка. На кож ным кант роль ным 

«пунк це» вы кон ва юць за дан ні, якія пра вод зяць па моч ні кі, што 

су стра ка юць гуль цоў. За вы ка нан не кож на га за дан ня ка ман да 

атрым лі вае фраг мент кар ты, якая да па мо жа знай сці га лоў ны 

прыз. Мес ца па чат ку: аг. Ак цябр ская, вул. Со неч ная, 1а.

Яшчэ ад на квэст-эк скур сія «Уз доўж Лу жас нян кі» ад Анд рэя 

Струн чан кі прой дзе ў аг. Ма за ла ва (пач нец ца 22 кра са ві ка ў 

10.00). Гэ та бу дзе квэст-эк скур сія па мяс ці нах аг ра га рад ка, 

звя за ных з жыц цём і дзей нас цю дзяр жаў на га і гра мад ска га 

дзея ча Ві цеб шчы ны Іг на та Мань коў ска га, па мяс ці нах, дзе 

пра хо дзі лі здым кі кі на філь ма «Чор ная бя ро за» і ін шых. Мес ца 

па чат ку: ма за лаў ская ся рэд няя шко ла.

21 кра са ві ка ў 11.00 Ігар Пра ка по віч за пра шае ў ванд роў ку 

«Па ста вы — ста лі ца ча роў на га краю». Мес ца па чат ку: пло шча, 

ка ля пом ні ка Ле ні ну.

Падрыхтавала Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Бе ла рус камоўныя аў ды як ні гі зай ме лі но ва га слу ха ча. 

У ме жах даб ра чын най ак цыі «До рым ра дасць!» 

яны тра пі лі да дзя цей са сла бым зро кам. 

Гэ та ста ла маг чы мым дзя ку ю чы іні цы я ты ве са цы яль-

на-куль тур най уста но вы «Мо цАрт», якая зай ма ец ца 

па шы рэн нем бе ла рус кай куль ту ры і так зва най 

ін клю зі яй — рэа лі зуе са цы яль ныя і даб ра чын ныя 

пра ек ты, на кі ра ва ныя на лю дзей з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі, а так са ма куль тур ніц кай пля цоў цы 

«Пра сто ра бай», дзе бы лі вы пу шча ны аў ды як ні гі 

і пад рых та ва на ад мет ная за баў ляль на-аду ка цый ная 

пра гра ма.

Ка лі кла сі ка мас тац кай лі та ра ту ры са праўд ная, то кні гі аў та ра 

та кіх тво раў вы да юц ца не за леж на ад та го, коль кі ча су на зад 

пай шоў з жыц ця пісь мен нік. Як і ў вы пад ку з лі та ра тур най 

спад чы най Ва сі ля Бы ка ва.

Пра аў та ра «Сот ніка ва» і дру гіх ва ен ных апо вес цяў, кож ная з якіх 

з'яў ля ец ца мас тац кім да ку мен там ча су, пі шуць лі та ра тур ныя кры-

ты кі, гіс то ры кі лі та ра ту ры, вы хо дзяць у свет яго тво ры без уся ля кай 

цэн зу ры. І пе ра вы да юц ца апо вес ці на ша га зна ка мі та га су ай чын ні ка 

ў пе ра кла дзе на ін шыя мо вы.

Вель мі сім па тыч ным па да ец ца збор нік «Апо вес ці» Ва сі ля Бы ка-

ва, які ўба чыў свет у вы да вец тве «Речь» (Санкт-Пе цяр бург) у се рыі 

«Классика Речи». Ра зам да чы та ча прый шлі «Сот ні каў», «Абел іск», 

«Да жыць да сві тан ня», «Пай сці і не вяр нуц ца». Як на сён няш ні час, 

ураж вае і до сыць вы со кі ты раж цу доў на аформ ле на га ў па лі гра фіч ным 

пла не вы дан ня — 4500 эк зэмп ля раў. Збор нік ілюст ру юць вы раз ныя, 

ла ка ніч ныя і ра зам з тым ба га тыя па змес це гра фіч ныя пра цы на род-

на га мас та ка Са вец ка га Са ю за і Бе ла ру сі Ге ор гія Па плаў ска га.

У кан цы збор ні ка — ар ты кул лі та ра тур на га кры ты ка, гіс то ры ка лі та ра-

ту ры Сяр гея Шап ра на «Там, дзе праў да». Ён пачынаецца та кі мі сло ва мі 

дру го га зна ка мі та га і аў ты ры тэт на га ра сій ска га да след чы ка про зы на-

род на га пісь мен ні ка Бе ла ру сі Ва сі ля Бы ка ва — Іга ра Дзяд ко ва: «Амаль 

не вы тлу ма чаль на, ча му — праў да. Ча му ў Бы ка ва заў сё ды — праў да?». 

Да рэ чы, кні га, якую не ка лі на пі саў Дзяд коў пра Ва сі ля Бы ка ва, но сіць 

та кую наз ву — «Апо весць пра ча ла ве ка, які вы ста яў».

Шэ ра гі міль ё наў ама та раў твор час ці Ва сі ля Бы ка ва, ві да воч на, 

і сён ня да да юц ца но вы мі ўваж лі вы мі чы та ча мі. Ня хай са бе і толь кі 

ты ся чы з іх ад кры ва юць па пя ро выя кні гі кла сі ка бе ла рус кай, кла сі ка 

су свет най мас тац кай лі та ра ту ры. Але і ў гэ тым — свед чан не ўва гі да 

бе ла рус кай лі та ра ту ры. Най перш — да лі та ра ту ры, на пі са най бе ла ру-

са мі пра Вя лі кую Ай чын ную. У Ра сіі, Вя лі ка бры та ніі, Гер ма ніі, Фран цыі, 

ін шых кра і нах вы хо дзяць кні гі, дру ку юц ца ў пе ры я дыч ных вы дан нях 

апо вес ці, апа вя дан ні не толь кі Ва сі ля Бы ка ва, але і Але ся Ада мо ві ча, 

Але ны Бра ва, Ула дзі мі ра Са ла ма хі. Пры кла ды мож на доў жыць.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

Шэ ра гі міль ё наў чы та чоў Ва сі ля Бы ка ва


