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— Ве да е це, мя не на ват 

ма ма ад ной чы за гэ та ад чы-

та ла, — са сме хам ус па мі нае 

Ка ця Па зы ніч, тры нац ца ці га -

до вая жы хар ка Мін ска. — На

дзень на ра джэн ня мне па да-

ры лі шмат гро шай. І як толь-

кі вы да ла ся маг чы масць, я 

па бег ла ў кні гар ню і на ўсю 

су му на бы ла са бе кніг. Што 

бы ло, вам не пе ра даць!

Ка ця рас каз вае, што кні-

гі по бач з ёю з са ма га дзя-

цін ства. Спа чат ку ёй чы та лі 

баць кі, по тым яна — ра зам з 

імі, і, ка неш не, быў пе ры яд, 

ка лі ма ці трош кі пры му ша ла 

чы таць... А ў чац вёр тым кла-

се сяб роў ка эма цы я наль на 

пра па на ва ла ад ну кні гу з 

се рыі «Све та шу каль ні каў». 

І ўсё! З та го ча су, як пры-

зна ла ся Ка ця, яе ні хто бо лей 

на пры му шаў. Яна са ма зна-

хо дзіць маг чы масць чы таць. 

Спа чат ку гэ та бы лі се рыі кніг 

фэн тэ зі, по тым пе рай шла на 

кла сі ку і пры го ды. Да рэ чы, 

ад ной з са мых лю бі мых ста-

ла тры ло гія аб муш ке цё рах 

Аляк санд ра Дзю ма.

— Ка лі чы таю, дык ні бы-

та па глыб ля ю ся ў свет кні гі, 

як ў на ру, — ка жа Ка ця. — 

Рап там аказ ва ю ся цал кам 

у ней кім не рэ аль ным све це! 

Бы вае, та кая фан тас тыч ная 

бур да, але ўсё роў на ада-

рвац ца не маг чы ма!

І са праў ды, пад лет кі з 

шос та га па вось мы клас, 

якія пры хо дзяць у біб лі я тэ ку 

па кні гі, ад да юць пе ра ва гу 

фэн тэ зі.

— Фэн тэ зі чы та юць і 

дзяў чат кі, і хлоп чы кі, — рас-

каз вае за гад чы ца сек та ра 

ста рэй ша га аба не мен та 

Цэнт раль най дзі ця чай біб-

лі я тэ кі імя М. Аст роў ска га 

ў Мін ску Люд мі ла ДУБ-

РОЎ СКАЯ. — Гэ та се рыі 

кніг Джа ан Роў лінг пра Га ры

По тэ ра, се рыя «Ча са дзеі» 

На тал лі Шчэр бы. Яшчэ 

вель мі па пу ляр ныя кні-

гі «Та ям ні чыя пры го ды» 

Юрыя Сіт ні ка ва, Ула дзі мі-

ра Шло ма на і Ка ця ры ны Ка-

рэт ні ка вай і жа хі для дзя цей 

Ро бер та Штай на і Сты ве на 

Кін га.

Вуч ні 6—8 кла саў вы бі-

ра юць:

Джа ан Роў лінг. Се рыя 

кніг «Га ры По тэр»;

На тал ля Шчэр ба. Се рыя 

кніг «Ча са дзеі»;

Гір Керс цін. Се рыя кніг 

«Тай млес»;

Яў ген Гла го леў. Цыкл 

кніг се рыі «Зяр ца лія», 

«Па рдус»;

Се рыя жа хаў «Та я мні чыя 

пры го ды».

Су час ныя 9—11-клас ні-

кі пе ра хо дзяць на кла сі ку. 

На прык лад, усе рэ кор ды ў 

біб лі я тэ цы па біў Рэй Брэд-

бе ры «Ві но з дзьму хаў цоў» 

і Джэ рам Сэ лін джэр «Над 

без дан ню ў жы це».

— Кант ра ля ваць по пыт 

сён няш ніх стар ша клас ні каў 

не маг чы ма, — упэў не на біб-

лі я тэ кар. — Дзе ці ве да юць, 

што хо чуць, і пры хо дзяць 

да нас ужо з га то вым спі-

сам. Пе ра чыт ва юць «Джэйн 

Эйр», «Птуш кі ў цяр ноў ні-

ку», «1984»... На прык лад, 

у нас 16 кніг Рэя Брэд бе ры 

«Ві но з дзьму хаў цоў», але іх 

амаль ні ко лі ня ма, бо сён ня 

ма ла ды ча ла век здаў, і тут 

жа ін шы за браў.

Па ка лен не Z вы бі рае:

Рэй Брэд бе ры. «Ві но 

з дзьму хаў цоў»;

Джэ рам Сэ лін джэр. 

«Над без дан ню ў жы це»;

Хар пер Лі. «За біць пе-

ра смеш ні ка»;

Джо джа Ма ес. «Да су-

стрэ чы з та бой»;

Шар ло та Брон тэ. 

«Джэйн Эйр».

РОД НАЯ МО ВА 
З МА ЛЕН СТВА

А вось на бе ла рус кай мо-

ве чы та юць ня шмат, ска за-

лі ў біб лі я тэ цы. На ват «Па-

лес кіх ра бін зо наў» Маў ра 

про сяць на рус кай. І гэ та 

ня гле дзя чы на тое, што ў 

не ка то рых ма ла дзёж ных 

су пол ках лі чыц ца кру тым 

чы таць тво ры на мо ве ары-

гі на ла. Але кні гі на бе ла рус -

кай усе ж за каз ва юць. 

У біб лі я тэ кі про сяць бе ла рус -

ка моў ныя вы дан ні Аляк сея 

Шэ і на «Сем ка мя нёў» і Анд-

рэя Жва леў ска га і Яў ге ніі 

Па стэр нак «Гім на зія № 13» 

(да рэ чы, па дзеі ў ра ма не ад-

бы ва юц ца ў су час ным Мін-

ску). Так са ма ся род бе ла-

рус ка моў ных ка рыс та юц ца 

по пы там кні гі Ва ле рыя Га-

пе е ва «Мая мі лая ведзь ма», 

«Уро кі пер ша га ка хан ня» і 

ма ла дой аў та ркі (пра яе не-

ка лі пі са ла «Звяз да») Ксе ніі 

Шта лян ко вай «Ад ва рот ны 

бок люст ра».

А вось на кніж ным рын-

ку по пыт на кні гі на род най 

мо ве на бі рае аба ро ты. Пра 

гэ та рас ка за ла па моч нік 

РR-ме не джа ра ін тэр нэт-

кра мы ОZ.bу Лі за ве та 

АР ЦУ Е ВА:

— У апош ні год цікавасць 

да бе ла рус ка моў ных кні г 

знач на па вя лі чыла ся, — га-

во рыць прад стаў нік кні гар-

 ні. — Так, у хат нія біб лі я тэ кі

ста лі на бы ваць пе ра кла ды 

кла січ най су свет най лі та-

ра ту ры: «Хро ні кі На рніі», 

«Скрозь люс тэр ка, і што 

там уба чы ла Алі са», «Пры-

го ды ба ро на Мюнх гаў зэ на», 

а так са ма кні гі аб пры го дах 

Пэт са на і Фін ду са. Яшчэ 

по пы там ка рыс та юц ца кні гі 

Ма ры іі Чар вя ко вай і Мар ты 

Чар но вай «Сме лая дзяў-

чын ка», Аляк сея Які мо ві ча 

«Сем гіс то рый пра Воў ка і 

Во жы ка», Мі ха ся Зі зю кі «Ян-

ка, Шмур дзік, Бух мат ка ды 

ін шыя» і Ган ны Ян ку ты «Кот 

Шпрот і та ям ні ца ат рак цы ё-

наў», а так са ма Ула дзі мі ра 

Ка рат ке ві ча, Аляк сея Шэ і на 

і Воль гі Га пе е вай.

Па доб ная сі ту а цыя скла-

ла ся і ў сек та ры ма лод ша га 

аба не мен та біб лі я тэ кі. Ра-

бот ні кі ўста но вы мяр ку юць, 

што дзе ці больш ах вот на 

чы та юць на род най мо ве та-

му, што су час ныя вы да вец-

твы па кла па ці лі ся, каб кні гі 

для ма лень кіх бы лі яр кі мі і 

вель мі пры го жы мі.

— У ма лод шым аба не-

мен це, як і ў ста рэй шым, 

ка рыс та юц ца по пы там се-

рыі кніг, — га во рыць за гад-

чы ца сек та ра ад дзе ла аб-

слу гоў ван ня Цэнт раль най 

дзі ця чай біб лі я тэ кі Воль га

КРА СІ ЛЕ ВІЧ. — На прык-

лад, се рыя кніг швед ска га 

пісь мен ні ка і мас та ка-ілюст-

ра та ра Свэ на Нурд квіс та 

пра ста ро га Пэт са на і яго 

смеш на га ко ці ка ў па ла са-

тых шта нах Фін ду са. Па пу-

ляр нас цю ка рыс та юц ца кні гі 

гэ тай се рыі як на бе ла рус-

кай, так і на рус кай мо вах.

Для са мых ма лень кіх 

ма мы вы бі ра юць кні гі з мі ні-

маль най коль кас цю тэкс ту 

і вель мі пры го жы мі ма люн-

ка мі.

— Сён ня та кія кні гі вы да-

юць у вя лі кай коль кас ці, — 

рас каз вае біб лі я тэ кар. — 

Звы чай на да нас пры-

 вод зяць дзе так, якія ўжо 

ра зу ме юць, што та кое кні -

га, і мо гуць штось ці раз гляд-

ваць, па куль ма ці чы тае. 

Най час цей для ма лых бя-

руць дзі ця чую пры год ніц кую 

лі та ра ту ру — як пра ві ла, ге-

ро я мі гэ тых кніг з'яў ля юц ца 

жы вё лы, а ў са мім вы дан ні 

ілюст ра цыі раз мя шча юц ца 

на ўвесь раз ва рот.

Пер ша клас ні кі час та бя-

руць лі та ра ту ру, якую не аб-

ход на чы таць па школь най 

пра гра ме, з тэкс там, на дру-

ка ва ным вя лі кім шрыф там. 

Так са ма дзе ці лю бяць гіс-

то рыі пра дзёрз кую ка ро ву 

ма му Му. Се рыя ство ра на 

Юяй Віс лан дэр і Свэ нам 

Нурд квіс там. Пры чым лю-

бяць гэ тыя пры го ды як да-

школь ні кі, так школь ні кі.

Не звы чай най дзе ці лі чаць 

се рыю пра Ма га За ха рыю 

аў та раў Ахі ма Аль гры ма 

і Сіл ке Мо рытц. Гэ та кнігі-

за га дкі, у якіх трэ ба знай сці 

смеш ныя па мыл кі: на прык-

лад, ва ду, што «ка пае» з на-

ма ля ва на га акі я на, ці тра ву, 

якая «рас це» на сту ле.

Ся род па пу ляр ных бе ла-

рус кіх аў та раў у ма лод шым 

аба не мен це — Воль га Га пе-

е ва. Яна ства ры ла ма лень-

кія ка зач ныя гіс то рыі, якія ні-

ко га не па кі нуць абы яка вым. 

Ге роі ў аў та ркі дзіў ныя: суп, 

які не хо ча быць нуд ным, гу-

зік, які шу кае сэнс у жыц ці, 

во жык, які ні як не мо жа зра-

зу мець, ча му лю дзі пе рад 

сном лі чаць аве чак.

З ма лы мі і ма лод шы-

мі школь ні ка мі мож на 

па чы таць:

То мас і Юя Віс лан дэр. 

«Ма ма Му і сне га кат»;

Свэн Нурд квіст. «Пэт-

сан і Фін дус свят ку юць 

ка ля ды»;

Свэн Нурд квіст. «Ка-

ляд ная ка ша»;

Зі мо вы збор нік вы да вец-

тва «Звяз да». «Па да ру-

нак ад Дзе да Ма ро за»;

Анд рэй Жва леў скі 

і Яў ге нія Па стэр нак. 

«Праў дзі вая гіс то рыя 

Дзе да Ма ро за».

СТА НО ВЯЦ ЦА 
ДА РОС ЛЫ МІ 
НЕ РА ЗАМ, А ПО БАЧ

Ужо ў трэ цім-чац вёр тым 

кла сах дзяў чат кі і хлоп чы-

кі па чы на юць чы таць усё 

больш. Школь ні цы чы та юць 

ра ма ны для дзяў чат, хлоп-

чы кі — фан тас ты ку і пры го-

ды на кас міч ную тэ ма ты ку. 

Але яны па-ра ней ша му лю-

бяць, каб ге ро я мі кніг бы лі 

школь ні кі.

Вель мі па пу ляр ным пра-

ек там тут мож на лі чыць 

«Дзён нік Ні кі» Рэй чал Рэ-

 нэ Рас эл. Кні гі гэ тай аў та ркі 

лю бяць не толь кі юныя бе-

ла ру сач кі. Дзен ні кі ўвай шлі 

ў топ-10 са мых па пу ляр ных 

се рый па вер сіі «Кні гі рэ-

кор даў Гі не са» і за ва я ва лі 

мност ва лі та ра тур ных уз на-

га род. Гэ та вель мі трап ны і 

вя сё лы дзён нік ня ўдач ні цы 

з цу доў ны мі ілюст ра цы я мі. 

У кні зе апі са ны пы тан ні, зна-

ё мыя кож най дзяўчынцы: як 

па во дзіць ся бе з хлоп чы кам, 

каб яму па да бац ца, як бу да-

ваць ад но сі ны з баць ка мі і 

сяст рой, як за вес ці сяб роў ў 

кла се і по тым іх не стра ціць.

Яшчэ адзін па пу ляр ны 

жанр ся род дзя цей — гэ-

та дэ тэк тыў. Ба дай, са май 

за па тра ба ва най мож на на-

зваць аў та рку Хо лі Вэб і яе 

се рыю кніг пра дзяў чын ку 

Мэй зі Хіт чынс. Да рэ чы, з 

гэ тым згод ны і прад стаў-

ні кі на зва най кніж най кра-

мы. Кні гі гэ тай аў та ркі ўва-

хо дзяць у то пы про да жу ў 

на шай кра і не. Тво ры апа вя-

да юць пра рас лед ван ні ра-

зум най, сме лай і ці каў най 

два нац ца ці га до вай дзяў чын-

кі Мэй зі і яе вер най са ба кі 

Эдзі. Кні гі на пі са ны ў жан ры 

кла січ на га анг лій ска га дэ-

тэк ты ва. Хлоп чы кам (ха ця і 

дзяў чат кам так са ма) па да-

ба юц ца кні гі Ган са Юр ге на 

Прэ са «Па га ра чых сля дах. 

50 дэ тэк тыў ных за га дак» і 

«Пры го ды «Чор най ру кі». 

Гэ та гіс то рыі, укла дзе ныя ў 

ма люн кі для дзя цей, якім не 

дае спа кою сла ва Шэр ла ка 

Холм са і Эр кю ля Пу а ро. За-

хап ляль ныя дэ тэк тыў ныя 

за гад кі і рэ бу сы.

А вось па пу ляр ная се-

рыя «Вя лі кая ма лень кая 

дзяў чын ка» бе ла рус кай 

аў та ркі Ма рыі Бяр шад скай 

рас каз вае пра ся мі га до вую 

дзяў чын ку і яе сяб роў, пра 

жыц цё і тур бо ты звы чай ных 

дзя цей.

— Ра зу ме е це, се рыі кніг — 

доб ра не толь кі та му, што 

па пу ляр на, — га во раць біб лі-

я тэ ка ры.— Дзе ці, якія па лю-

бі лі ге роя, хо чуць зна хо дзіць 

яго на ста рон ках зноў і зноў. 

Гэ та не толь кі муд ры мар-

ке тын га вы ход, але і вель мі 

ка рыс ная справа. Праз кні гі 

да рос лыя мо гуць зна хо дзіць 

кан такт з дзець мі.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

«НО РЫ» Ў ФАН ТАС ТЫЧ НЫ СВЕТ,
або Ці ве да е це вы, што чы та юць ва шы дзе ці?

«Дзін ка не ба чы ла тва раў і це лаў, толь кі гэ тыя 

страш ныя ру кі — не ча ла ве чыя, уз го рыс тыя, ча ты-

рох паль ца выя. Яны вы рас та лі з ту ма ну, уты ка лі ся 

ў зям лю — усе блі жэй і блі жэй. 

Не вы тры маў шы, дзяў чы на за жму ры ла ся і ў го лас 

за кры ча ла...» (Але ка Воль скіх. «Па ву цін не ста ро га 

го ра да».)

Фэн тэ зі — адзін з са мых па пу ляр ных лі та ра тур ных 

кі рун каў у су час ных дзя цей. Па па доб ныя кні гі ста-

яць у чар зе ў біб лі я тэ ках кра і ны, а асаб лі ва не цярп-

лі выя тра цяць усе свае кі шэн ныя гро шы, каб чар го-

вы раз «пра глы нуць» твор за два дні.

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 31.01.2019 г.

По продаже имущества, зарегистрированного за Луниным Г. Н.
Автомобиль «МАЗ 53371», г. в. не определен, дизель, начальной стои-
мостью 4 480 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация 
о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 
8 (017) 2269489, 8 (029) 6350326.

УНП 190431606

УП «Белконфискат»
объявляет о проведении электронных торгов 04.02.2019 г. 

По продаже имущества, принадлежащего Козловской Л. А. 
Легковой седан Toyota Camry, 2012 г. в., бензин, начальной стоимостью 
20 900 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, по-
рядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 
8 (029) 7790809.

УНП 190431606

В суд Ельского района Гомельской области поступило заявление о при-
знании умершим Косинского Валерия Сергеевича, 26.01.1967 года рождения, 
уроженца д. Заречье Овручского района Житомирской области Украины. 
Последнее известное место жительства – Российская Федерация.

Просьба к гражданам, располагающими какими-либо сведениями 
о Косинском  В. С., сообщить их суду Ельского района Гомельской области 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «АМКОДОР» – управляющая 

компания холдинга» (продавец) 
Лот № 1. Здание общежития, инв. № 500/C-15837. Г. п. – 1960. Площадь – 
710 кв. м. Этажность – 2, подвал. Адрес: г. Минск, ул. Гикало, д. 22А. Началь-
ная цена – 2 000 000,00 бел. руб. без НДС. Задаток – 100 000,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %

Земельный участок: земельный участок площадью 0,3944 га с кадастровым 
номером 500000000008001937. Целевое назначение земельного участка: экс-
плуатация и обслуживание здания общежития № 3. Право постоянного пользо-
вания. Описание права, ограничения (обременения) прав: обеспечение доступа 
для производства ремонтно-восстановительных работ эксплуатирующим орга-
низациям – владельцам инженерных коммуникаций, площадь 0,3944 га. Пере-
ход права осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь

Аукцион состоится 10.01.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Порядок оформления участия в аукционе содержится на 
сайте Организатора аукциона ino.by. Условия участия в аукционе, срок заключе-
ния договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения 
содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
(лот № 1), принадлежащего ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдин-
га», проводимом 10.01.2019 г. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 08.01.2019 в 11.00.  
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное 
лицо для осмотра Объекта – Васильев Андрей Алексеевич, тел. 8 (029) 657-16-
66. Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 24.11.2018

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by


