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Мас тац тва гра фі кі
Свой ары гі наль ны па-

ды ход да жыц ця кніж на га 

пра па нуе га ле рэя Са ю-

за ды зай не раў Бе ла ру сі 

(вул. Казлова, 3). Ужо на пя-

рэ дад ні ММКВК, 5 лю та га 

ў 17 га дзін, ад кры ец ца вы-

стаў ка кніж най гра фі кі бе ла-

рус кіх мас та коў. Най леп шыя 

ўзо ры кніж най гра фі кі мож на 

бу дзе па ба чыць ця гам усіх 

дзён кніж на га кір ма шу ў Па-

ла цы мас тац тва.

У экс па зі цыі, што прой-

дзе ў дзвюх за лах Рэс пуб лі-

кан скай мас тац кай га ле рэі і 

бу дзе ўклю чаць у ся бе ка ля 

90 ра бот, бе ла рус кія аўтары 

роз ных па ка лен няў пра дэ-

ман стру юць най леп шыя 

пры кла ды сва ёй твор час ці, 

звя за ныя з мас тац твам кні гі. 

По бач з пра ца мі та кіх пры-

зна ных мэт раў кніж най гра-

фі кі, як Ва ле рый Сла вук, Вік-

тар Мі кі та, Ула дзі мір Са віч, 

гле да чам бу дзе прад стаў ле-

на і твор часць мас та коў з па-

ка лен ня 2000-х га доў: Паў ла 

Та тар ні ка ва, Юрыя Яка вен кі, 

Ге на дзя Ма цу ра, Іга ра Гар-

дзі ён ка, Ула дзі мі ра Даў гя-

лы, Мар га ры ты Ці мо ха вай, 

Та ма ры Шэ лест. Так са ма 

прад ста вяць свае ра бо ты 

сту дэн ты ка фед ры гра фі-

кі Бе ла рус кай дзяр жаў най 

ака дэ міі мас тац тваў.

На пры кла дах, якія ўклю-

ча юць у ся бе не толь кі тра-

ды цый ную ілюст ра цыю, але 

і мас тац тва шрыф ту ці кніж-

на га зна ка — экс ліб ры са — 

гле да чы ўба чаць, як мас та кі 

кні гі, не губ ля ю чы су вя зі з 

ад мет ны мі фор ма мі, ха рак-

тэр ны мі для бе ла рус кай 

шко лы, з лёг кас цю пра цяг-

ва юць за свой ваць і пра грэ-

сіў ныя на быт кі су свет най 

шко лы мас тац тва кні гі. Тры-

ма ю чы ў ру ках са праўд ную 

па пя ро вую кні гу (но вы то мік 

лю бі мых вер шаў ці збор нік 

цу доў на аздоб ле ных мас та-

ком дзі ця чых ка зак), гос ці 

вы стаў кі змо гуць па глы біц-

ца ў яе су свет, ад чуць і зра-

зу мець яе гіс то рыю, аца ніць 

ве лі чэз ную пра цу не толь-

кі аў та ра, але і мас та коў і 

ўсіх тых, хто па да рыў кні зе 

жыц цё.

І ле ген ды, і пад ан ні
Як рас ка заў ды рэк тар 

вы да вец тва «Мас тац кая 

лі та ра ту ра» Алесь БА ДАК, 

іх кніж ныя на він кі бу дуць 

прад стаў ле ны і на розных 

пля цоў ках Мін скай між на-

род най кніж най вы стаў кі. 

Асаб лі вую па пу ляр насць, на 

яго дум ку, бу дзе мець се рыя 

«Дзі ця чы ат лас Бе ла ру сі». 

6 лю та га ў 14 га дзін у кра ме 

«Кні га По ліс» (вул. Сур га на-

ва, 46) ад бу дзец ца твор чая 

су стрэ ча з удзе лам ад на го 

са скла даль ні каў вы дан-

ня Дзміт ры ем Пят ро ві чам. 

На вы стаў цы прэ зен ту юць 

так са ма вы дан не «Ле ген-

ды і пад ан ні Бе ла ру сі». Як 

ака за ла ся, дзе цям над звы-

чай ці ка выя та кія на пер шы 

по гляд сур' ёз ныя тэ мы, як 

му зы ка, куль ту ра, тра ды-

цыі, та му сё ле та за пла на-

ва ны вы хад яшчэ 5-6 та кіх 

вы дан няў пра мас та коў, 

ін шых куль тур ных дзея чаў 

на шай кра і ны.

8 лю та га ў 16 га дзін у 

«Кні га По лі се» мож на бу дзе 

су стрэц ца з Ва сі лём Дрань-

ко-Май сю ком і яго но вым 

вы дан нем «Та ям ні ца на ша-

га сад ка». А блі жэй да кан ца 

вы стаў кі, 9 лю та га ў 13 га-

дзін, вар та за зір нуць у кні-

гар ню «Вя нок» (Тра ец кая 

на бя рэж ная, 4) на аў то граф-

се сію Пят ра Ва сю чэн кі, каб 

на быць яго но вую кні гу «Жа-

лас лі вая ка ра леў на». Абод-

ва вы дан ні па ба чы лі свет у 

«Мас тац кай лі та ра ту ры».

Сла вян скія каз кі 
і гіс то рыя кня зёў

Спе цы яль на з Фран цыі ў 

Бе ла русь гэ ты мі дня мі за-

ві тае апа вя даль ні ца, пісь-

мен ні ца, пе да гог і тэ ра пеўт 

Ган на Ла зоў скі. Свае су стрэ-

чы з чы та ча мі яна рас пач не 

яшчэ 4 лю та га ў Грод не, дзе 

ў 14 га дзін у аб лас ной біб-

лі я тэ цы (вул. Зам ка вая, 20) 

су стрэ нец ца з фран ка фо-

на мі і ін шы мі за ці каў ле ны-

мі. 5 лю та га Ган на Ла зоў скі 

ад ка жа на пы тан ні фран-

ка моў ных мін чан — у 15.30 

у Фран цуз скай ме ды я тэ цы 

(вул. Гі ка лы, 4).

Пісь мен ні ца з'яў ля ец ца 

аў та рам дзвюх ан та ло гій аб 

куль тур най спад чы не і вы-

ду ма ных све тах: «Каз кі сла-

вян скіх муд ра цоў» і «Каз кі 

скан ды наў скіх муд ра цоў», 

якія вый шлі ў Фран цыі. 

У каст рыч ні ку 2018 го да ў 

яе вый шла кні га «Ва кол Бал-

ты кі», якая аб' яд ноў вае тры 

каз кі — сла вян скую, скан-

ды наў скую і дац кую. А ў са-

ка ві ку 2019 го да вый дзе яе 

кні га «Каз кі муд ра цоў — за-

ха валь ні каў мо раў», у якой 

аў тар звяр та ец ца з паэ тыч-

ным за клі кам ахоў ваць і за-

сце ра гаць акі я ны.

У Прэ зі дэнц кай біб лі я-

тэ цы Бе ла ру сі гэ ты мі дня-

мі па га во раць пра гіс то рыю 

Мір ска га зам ка. Тут ад бу-

дзец ца прэ зен та цыя між на-

род на га куль тур на га пра ек-

та, які ў 2019—2020 га дах 

бу дзе рэа лі зоў вац ца «Зам-

ка вым комп лек сам «Мір» 

су мес на з Ды рэк цы яй рэ гія-

наль ных пар каў Па віль на і 

Вер ка ў Літ ве. Акра мя та го, 

7 лю та га ў Прэ зі дэнц кай 

біб лі я тэ цы бу дзе прад стаў-

ле на ка лек тыў ная ма на гра-

фія «Кня зі Віт генш тэй ны і іх 

ула дан ні ў Ра сій скай Ім пе-

рыі ў ХІХ ста год дзі» (і Мір, і 

Вер каў скі па ла цы ў ХІХ ста-

год дзі на ле жа лі кня зям Віт-

генштэй нам).

Зга да ная ма на гра фія 

пры све ча на гіс то рыі ро ду 

кня зёў Віт генш тэй наў, якія 

ў ХІХ ста год дзі ме лі вя ліз-

ныя ўла дан ні на тэ ры то рыі 

су час ных Літ вы, Бе ла ру сі, 

Ра сіі і Мал до вы. У кні зе ад-

люст ра ва ны па дзеі, якія да-

гэ туль ма ла асвят ля лі ся ў 

бе ла рус кай гіс та рыя гра фіі, 

а асно ву яе скла лі дак ла ды 

між на род най на ву ко вай кан-

фе рэн цыі «Кня зі Віт генш тэй-

ны і іх ула дан ні ў ХІХ ста год-

дзі», якая ад бы ла ся ў му зеі 

«Зам ка вы комп лекс «Мір» у 

2015 го дзе.

Аква рэль і... мёд
На ту раль на, шмат са мых 

раз на стай ных ме ра пры ем-

стваў прой дзе ў са мім вы-

ста вач ным цэнт ры «Бел-

Экс па». Ад ным з экс па нен-

таў бу дзе Вы да вец кі дом 

«Звяз да».

7 лю та га ў 15 га дзін на 

стэн дзе вы да вец тва раз гор-

нец ца над звы чай ці ка вае 

дзей ства — прэ зен та цыя 

руб ры кі «Клуб пча ля роў» 

ча со пі са «Род ная пры ро да». 

Сю ды за ві та юць най леп шыя 

пча ля ры на шай кра і ны, якія 

па дзе ляц ца сак рэ та мі пча-

ляр скай спра вы. Тут жа 

ад бу дзец ца і дэ гус та цыя 

мё ду!

А 8 лю та га ў 18 га дзін 

на стэн дзе «Звяз ды» ад-

бу дзец ца аў то граф-се сія 

Люд мі лы Руб леў скай. Чы та-

чы змо гуць па зна ё міц ца не 

толь кі з са мой пісь мен ні цай, 

але і з яе но вай, пя тай, кні-

гай се рыі «Аван ту ры Пра нці-

ша Вы рві ча» — «Аван ту ры 

Вы рві ча з бан ды Чор на га 

Док та ра». Гэ тыя «ра ма ны 

пры год ніц кія і фан тас ма га-

рыч ныя» — так акрэс лі вае 

жанр тво раў са ма пісь мен-

ні ца — зна ё мяць чы та чоў з 

за хап ляль ны мі пры го да мі 

шлях ці ца Пра нці ша Вы рві ча 

і яго вер на га спа да рож ні ка 

док та ра Баў тра мея Лёд ні ка. 

Па дзеі ў тво рах ад бы ва юц ца 

ў ХVІІІ ста год дзі — у эпо ху 

аван ту рыс таў і ал хі мі каў, 

ры ца раў і ча роў ных дам, па-

ла ца вых інт рыг і кры ва вых 

вой наў...

9 лю та га ў 15.30 «Звяз-

да» прэ зен туе аль бом 

«Аква рэль ны су свет Вя ча-

сла ва Паў лаў ца». Мож на 

бу дзе ўба чыць і вы стаў ку 

аква рэ ляў мас та ка. Пла ну-

ец ца му зыч нае вы ступ лен-

не струн на га квар тэ та вы-

клад чы каў му зыч най шко лы 

№ 15.

Пас ля праграмы на га-

лоў най сцэ не на стэн дзе 

вы да вец ка га до ма Вя ча слаў 

Паў ла вец пра вя дзе май стар-

клас па аква рэ лі. Тут жа ад-

бу дзец ца бяс прой грыш ная 

ла та рэя тво раў мас та ка.

* * *

На ту раль на, што гэ та 

толь кі не ка то рыя ме ра пры-

ем ствы на сы ча най пра гра-

мы ХХVІ Мін скай між на род-

най кніж най вы стаў кі-кір ма-

шу. За віт вай це са мі — усё 

ас тат няе па ба чы це на свае 

во чы.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Як вя до ма, на ві ны рас паў сюдж-

ва юц ца хут ка, і най хут чэй шыя з 

іх — фэй ка выя. У кар пункт па тэ-

ле фа на ваў чы тач, які на ад ным з 

сай таў пра чы таў, што ў на ступ ныя 

вы хад ныя бу дзе ад кры ты для на-

вед ван ня ту рыс таў ар хеа ла гіч ны 

му зей-скан сэн у пу шчы. Я звя за-

ла ся з на ву ко вым су пра цоў ні кам 

На цы я наль на га пар ка Рус ла нам 

КНІ ГАЙ. Ён па ве да міў, што аў та ры 

на ві ны па спя ша лі ся. І не яны пер-

шыя. Яшчэ ра ней у се ці ве з'я ві ла ся 

ін фар ма цыя, што му зей ад кры ва-

ец ца ў снеж ні: «Тое, што пра аб'ект 

га во раць, не су мнен на, доб ра, зна-

чыць, ён за га дзя на бы вае па пу ляр-

насць. Але ама та рам даў ні ны трэ-

ба па ча каць да вяс ны».

Ме на ві та з цяп лом, пер шы мі 

крас ка мі і птуш ка мі ў Бе ла веж скай 

пу шчы ад бу дзец ца ўра чыс тае ад-

крыц цё пер ша га ў кра і не ар хеа ла-

гіч на га му зея пад ад кры тым не бам. 

Ідэя яго ўзвя дзен ня бы ла агу ча-

ная пад час свят ка ван ня 600-год дзя 

ўста наў лен ня за па вед нас ці пу шчы 

ў 2009 го дзе. А за не каль кі га доў 

да гэ тай па дзеі ў на цпарк пры еха-

ла гру па ар хе о ла гаў з Ін сты ту та 

гіс то рыі НАН. У вы ні ку рас ко пак 

знай шлі больш за паў сот ні ста я нак 

ста ра жыт на га ча ла ве ка, ну і вя лі-

кае мност ва прад ме таў по бы ту роз-

ных эпох. Фраг мен ты зброі, по су ду, 

пры ста са ван няў для бу даў ніц тва 

лі чы лі дзя сят ка мі і на ват сот ня мі. 

Зна чыць, ця пе раш няя тэ ры то рыя 

пу шчы — улю бё ны ча ла ве кам край 

спа кон вя коў.

Па вод ле на ву ко вых да сле да ван-

няў, пры клад на 11 ты сяч га доў та-

му ад сюль сы шоў апош ні ле да вік. 

Ста ра жыт ныя лю дзі зай ма лі но выя 

тэ ры то рыі, узво дзі лі сваё жыт ло, 

ума цоў ва лі яго. Так бы ло і ў ра ё не 

ця пе раш няй «ста лі цы» пу шчы — 

вёс кі Ка ме ню кі. Толь кі ўздоўж ад-

ной рэч кі Пра вай Ляс ной ар хе о ла гі 

ад ка па лі рэшт кі 23 ста я нак. Тут і 

вы ра шы лі зра біць уні каль ны му-

зей, дзе бу дуць прад стаў ле ны ўсе 

пе ры я ды жыц ця лю дзей на гэ тай 

тэ ры то рыі.

У асно ве кам па зі цыі му зея-скан-

сэ на — сем час так, якія бу дуць ад-

люст роў ваць роз ныя эпо хі: ад ме-

за лі ту да Ся рэд ня веч ча. Пер шым 

уз ве дзе на га ра дзі шча брон за ва-

жа лез на га вя коў. Гэ та зна чыць, 

што на вед валь нік змо жа аку нуц ца 

ў куль ту ру і по быт лю дзей, якія жы-

лі на на шай зям лі дзве з па ло вай 

ты ся чы га доў та му.

Жыл лё і гас па дар чыя па бу до вы 

ўзво дзяц ца з пу шчан скай драў ні-

ны. І мак сі маль на ад па вя да юць 

воб ра зу ста ра жыт на сці, бо вы ся-

ка юц ца ся ке рай, не да пус ка ец ца 

ні вод на га цві ка, ні вод на га спі лу. 

Па цэнт ры экс па зі цыі раз мес ціц ца 

па ган скае ка пі шча. Рус лан Кні га 

ад зна чыў, што ста ра жыт ныя на-

сель ні кі пу шчан ска га краю вя лі-

кае зна чэн не на да ва лі скле пам і 

гас па дар чым па мяш кан ням. Та му 

вы ра ша на ўзна віць та кі склеп. Ён 

зруб ле ны ся ке рай, пе ра пле це ны 

га лі на мі і на кры ты ча ро там.

А жы лая па бу до ва ўяў ляе са-

бой ста ра жыт ны дом на дзве сям'і 

з ад кры тым ача гом для вог ні шча. 

Сце ны ўпры гож ва юць ску ры зуб ра, 

але ня, ка зу лі, зай ца. Тут жа пры-

ма ца ва ны аль бо пад ве ша ны пры-

ла ды пра цы і па ля ван ня. Про дак 

меў у сва ёй гас па дар цы лук, стрэ-

лы, аба рон чую ра га ці ну, вя до ма, 

ко шы кі з ка мя ня мі. Ну а яго гас-

па ды ня кла па ці ла ся, каб на за па-

сіць га ю чых пу шчан скіх траў, якія 

пад веш ва лі ся пад стол лю і за хоў-

ва лі ся да на ступ на га ле та. Яна ж 

да гля да ла і за хоў ва ла ке ра міч ны 

по суд. Да гэ та га пе ры я ду, па вод ле 

на ву ко вых звес так, ад но сіц ца куль-

ту ра штры ха ва най ке ра мі кі. Та кія 

ўзо ры по су ду бу дуць прад стаў ле ны 

ў му зеі, праў да, у вы гля дзе ко пій 

ар тэ фак таў з га ра дзі шча, зной-

дзе на га ў Ві лей скім ра ё не. І яшчэ 

мно га роз ных ці ка ві нак абя ца юць 

нам ства раль ні кі му зея пас ля яго 

ад крыц ця.

З пер ша га по гля ду гэ та га ра-

дзі шча на гад вае драў ля ную крэ-

пасць. Яе ахоў ва юць тра ды цый ны 

роў, акруж ны аба рон чы вал. Праз 

мос цік мож на тра піць у вы со кія 

ўяз ныя ва ро ты. Са мі ж па бу до вы 

ха ва юц ца за двух зруб най сця ной, 

над якой уз вы ша ец ца на зі раль ная 

ве жа. Ве жа і ёсць са мая вы со кая 

па бу до ва му зея. Ра ней та кія ўзво-

дзі лі для аба ро ны і на зі ран ня за 

мяс цо вас цю, каб не пра пус ціць па-

ды ход во ра га.

Для ту рыс та-на вед валь ні ка бу-

дуць пра па на ва ныя не толь кі ві зу-

аль ныя эк скур сіі, але і не па срэд ны 

кан такт з по бы там той эпо хі, як гэ-

та ця пер мод на. Ма ец ца на ўва зе 

маг чы масць, на прык лад, зля піць 

ру ка мі без ган чар на га ко ла глі ня-

ны гар ла чык (ко ла та ды яшчэ не 

бы ло рас паў сю джа на) ці да лу чыц-

ца да ста ра даў ня га вер ты каль на га 

ткац тва.

Ра бо ты па ства рэн ні не зу сім 

звы чай на га для на шай кра і ны му-

зея вы ка на лі спе цы я ліс ты прад-

пры ем ства «Брэст рэс таў ра цыя». 

Пры ла ды пра цы, якія мож на бы ло 

вы ка рыс тоў ваць, — ла па ты, ся-

ке ры, це са кі. Драў ні ну і ча рот на-

сы ча лі спе цы яль ным рас тво рам, 

каб па бу до вы даў жэй пра слу жы лі. 

А для та го каб за цяг нуць на верх 

бяр вен ні, ра бі лі рыш та ван ні. Ад-

но бер вя но з да па мо гай вя ро вак 

уз ды ма лі во сем-дзе сяць ча ла век. 

Як і ра ней.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

НАЙ ВЯ ЛІК ШЫ НА БЫ ТАК — КНІ ГА
Кніж ная вы стаў ка стар туе ў се ра ду і ўпер шы ню прой дзе на роз ных пля цоў ках

6 лю та га стар туе ад на з са мых маш таб ных лі та ра тур-

ных па дзей го да — ХХVІ Мін ская кніж ная вы стаў ка-

кір маш — і бу дзе доў жыц ца да 10 лю та га ўключ на. 

На вы стаў цы ёсць што па гля дзець, па чы таць і ка го 

ўба чыць. Ці ка вост кай гэ та га го да з'яў ля ец ца тое, што 

пра хо дзіць кніж ны кір маш не толь кі ў вы ста вач ным 

па віль ё не «Бел экс па» па ад ра се Пе ра мож цаў, 14. Сё-

ле та ме ра пры ем ства раз гор нец ца і на мно гіх ін шых 

пля цоў ках.

Уні каль ны пра ект Па да рож жа ад ме за лі ту да Ся рэд ня веч ча
Без адзі на га цві ка ўзво дзяц ца па бу до вы га ра дзі шча — 

ар хеа ла гіч на га му зея пад ад кры тым не бам у Бе ла веж скай пу шчы


