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Мес ца, як той ка заў, «за рыб ле-

нае». Так ста ла ся, што ў Ма гі лё ве 

кніж ныя кра мы ў асноў ным зна хо-

дзяц ца ў цэнт раль ным Ле нін скім 

раё не. Не ка то рыя на ват на ад лег-

лас ці не каль кіх сот няў мет раў, а 

вось Каст рыч ніц кі ра ён, або, як у 

на ро дзе яго на зы ва юць, За дняп-

роўе, ад чу вае іх дэ фі цыт. У бы лы 

«Бу кі ніст» на Пуш кін скім пра спек це 

ез дзі лі на ват з ад да ле ных кут коў 

го ра да. Але ў кан цы мі ну ла га го-

да кра ма аб анк ру ці ла ся, па кі нуў-

шы тых, хто здаў на рэа лі за цыю 

лі та ра ту ру, і без кніг, і без гро шай. 

Спра ва мі пры ват на га та ва рыст ва з 

да дат ко вай ад каз нас цю «Бу кі ніст» 

за раз зай ма ец ца эка на міч ны суд 

Ма гі лёў скай воб лас ці. Бы лыя ганд-

лё выя пло шчы ў до ме на Пуш кін скім 

бо лей не на ле жаць та ва рыст ву, але 

на род па куль гэ та га не ўсвя до міў. 

Ка лі на мі ну лым тыд ні на звык лым 

мес цы ад кры ла ся «Бел кні га», лю дзі 

ад ра зу ж пай шлі вы свят ляць: ну ка-

лі ўжо з на мі раз лі чы це ся?

— Да во дзіц ца тлу ма чыць, што 

гэ та не той «бу кі ніст», што быў, і ад-

каз нас ці за бы лых гас па да роў ён не 

ня се, — ка жа за гад чы ца фі лі яла 

ААТ «Бел кні га» «Кніж ная кра ма 

«Бу кі ніст» Тац ця на ПА ПКО.

Рэ пу та цыя па пя рэд ні ка з ад най-

мен най наз вай кры ху пе ра шка-

джае пра ца ваць, але тут збі ра юц ца 

вяр нуць пры хіль насць па куп ні коў 

вя лі кай раз на стай нас цю лі та ра-

ту ры, раз ва жа юць, як за ці ка віць 

ама та раў кніг су пра цоў ніц твам, вы-

ву ча юць по пыт. Ужо сён ня тут пра-

па ну юць кні гі і ін шыя спа да рож ныя 

та ва ры, па чы на ю чы ад стрыж няў і 

су ве нір ных на тат ні каў і за кан чва ю-

чы ка лек цый ны мі та лер ка мі.

Ка лек тыў па да браў ся хоць і 

ма ла ды, але ж во пыт ны. Нех та 

пра ца ваў у кні гар нях, нех та ў біб-

лі я тэ цы. Дзяў ча ты доб ра ве да юць 

та вар, лёг ка ары ен ту юц ца ў лі та-

ра ту ры і вы да вец твах, ад ра зу ж 

ра зу ме юць, што ка му трэ ба, і мо-

гуць па да браць неш та на лю бы 

густ.

А вы браць у кра ме са праў ды 

ёсць што. Вель мі пры ем на бы ло 

ўба чыць цэ лую па лі чку кніг Вы да-

вец ка га до ма «Звяз да». Шмат бе-

ла рус ка моў най лі та ра ту ры, асаб-

лі ва дзі ця чай. Ёсць на ват кнігі для 

тых, хто на рэш це вы ра шыў да лу-

чыц ца да вы ву чэн ня род най мо-

вы, але не ве дае, з ча го па чаць. 

Гэ ты да па мож нік бу дзе ім вель мі 

да рэ чы.

Па ды хо джу да ма ла дых жан чын, 

якія неш та вы бі ра юць з да па мож-

най лі та ра ту ры для школь ні каў.

— Па да ба ец ца, што тут вя лі кі 

вы бар пла наў і кан спек таў, — ад-

зна чы лі яны. — Для пер ша клас-

ні каў звы чай на вель мі ма ла ча го 

мож на знай сці. А тут вось ёсць, 

толь кі куп ляй це. Ча ка ем, што бу-

дуць пра да вац ца кні гі і па ак цы ях, 

са зніж ка мі.

Вя лі кія спа дзя ван ні Тац ця на 

Па пко ўскла дае на бу кі ніс тыч ны 

склад нік кра мы.

— У Мін ску та кой лі та ра ту ры 

шмат. Яе бя руць му зеі, біб лі я тэ кі. 

І лю дзей у та кіх ад дзе лах бо лей, 

чым ка ля но вых кні жак. Ма ла дыя 

ма ці з за да валь нен нем куп ля юць 

сва ім дзе цям ста рыя бук ва ры, кні гі 

па вы ву чэн ні анг лій скай мо вы. І гэ-

та ня гле дзя чы на тое, што цэ ны на 

іх не ма лень кія. У нас жа ўсё яшчэ 

толь кі па чы на ец ца.

Гэ та не зна чыць, што тут бу-

дуць пры маць усё за пар, што ёсць 

у хат ніх біб лі я тэ ках. Спа чат ку па-

про сяць склас ці спіс лі та ра ту ры, 

а з яго вы бе руць най больш за па-

тра ба ва нае. І стан па пя ро ва га та-

ва ру так са ма па ві нен быць доб ры. 

Ка лі тры ме ся цы на кні гу по пы ту 

не бу дзе, яе ўцэ няць, а ка лі і пас ля 

гэ та га не ку пяць на пра ця гу трох 

ме ся цаў, яна вер нец ца да гас па-

да ра. Су пра цоў ні кі кра мы ма раць 

уба чыць больш ра ры тэт ных кніг, 

на прык лад па чат ку XX ста год дзя. 

Для іх на ват пра ду гле джа на спе цы-

яль ная шкля ная ша фа. Спа чат ку 

пла ну ец ца вес ці пры ём лі та ра ту ры 

кож ны дзень, а по тым, ка лі ша фы 

за поў няц ца, пра цэс кры ху за па во-

ліц ца.

— Па куль лю дзі больш пы та-

юц ца, чым зда юць, але ёсць ужо 

і пер шыя спі сы, — па каз вае ар ку-

шы, спі са ныя дроб ным по чыр кам, 

ад мі ніст ра тар Але на КОЙ ПІШ, 

якая спе цы я лі зу ец ца на ад бо ры бу-

кі ніс ты кі. — У асноў ным мас тац кая 

лі та ра ту ра, ты по вая для чы та ча 

са вец ка га пе ры я ду. Але за ці ка ві-

лі дзі ця чыя аў та ры — Іван Бур саў, 

Эду ард Ус пен скі...

Да рэ чы, лю дзі яшчэ не па спе-

лі здаць кні гі, а пер шыя па куп ні кі 

ўжо ёсць. З ад ным з іх мы па зна-

ё мі лі ся. Ві таль Гар ба чэў скі хоць і 

жы ве ў ін шым ра ё не го ра да, але 

і ра ней не ле на ваў ся пры яз джаць 

сю ды па тэх ніч ную лі та ра ту ру. На 

гэ ты раз па тэ ме ні чо га не знай-

шоў, але ўсё роў на зра біў па куп кі. 

«На во чы тра піў «Ста тут», і ста ла 
ці ка ва па раў наць ра ней шыя за ко-

ны з ця пе раш ні мі. Ха ця не па гэ ту 

кні гу сю ды ехаў», — пры знаў ся ён. 

Яшчэ адзін том, які ён на быў, да-
рэ чы, вель мі ўда ла, ку піў уся го за 
5 руб лёў, — з ад дзе ла бу кі ніс ты кі, 
па гіс то рыі бе ла рус кай кні гі.

— За раз шмат лі та ра ту ры ў 
элект рон ным вы гля дзе, і но вым 

гас па да рам кра мы вель мі пры дзір-

лі ва прый дзец ца пад бі раць асар-

ты мент, — раз ва жае Ві таль. — Тое, 

што вы ра ша на па кі нуць бу кі ніс тыч-

ны ад дзел, лі чу, вель мі пра віль ны 

ход. Гэ та са праў ды ці ка ва. Да та-

го ж кан ку рэн таў у Ма гі лё ве больш 

ня ма.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

«БУ КІ НІСТ» ВЯР ТА ЕЦ ЦА
Дру гое жыц цё вя до май ма гі лёў скай кра ме, дзе ганд ля ва лі па тры ма най лі та ра ту рай, да ло прад пры ем ства «Бел кні га»Дру гое жыц цё вя до май ма гі лёў скай кра ме, дзе ганд ля ва лі па тры ма най лі та ра ту рай, да ло прад пры ем ства «Бел кні га»

У Ма гі лё ве гэ та пер шы ганд лё вы аб' ект ад най буй ней ша га ў Бе-

ла ру сі рэа лі за та ра кніж най пра дук цыі. Што пры ем на, «Бу кі ніст» 

мае на мер па кі нуць у сва ім асар ты мен це ўжы ва ныя кні гі. На 

па лі чках ужо з'я ві лі ся пры ня тыя ад ра ней шых гас па да роў шмат-

том нік Стэн да ля, кні гі з вер ша мі Ма ры ны Цвя та е вай, Ула дзі мі ра 

Ма я коў ска га. У най блі жэй шы час пла ну ец ца цал кам за поў ніць 

бу кі ніс тыч ны ад дзел. За тое но вай лі та ра ту ры — і мас тац кай, 

і спе цы я лі за ва най, і ву чэб най — на лю бы густ. Кра ма пра цуе 

з мі ну ла га тыд ня, а яе афі цый ная прэ зен та цыя за пла на ва на на 

заўтра — 31 сту дзе ня. 

Жы ха ры за рэ чна га ра ё на 

Го ме ля ўжо цэ лае ста год-

дзе ка рыс та юц ца кнiж ка мi 

гэ тай бiб лi я тэ кi, сён ня — 

фi лi ял № 3 дзяр жаў най 

уста но вы «Сет ка пуб лiч ных 

бiб лi я тэк го ра да Го ме ля».

Да ту афi цый на га ўтва рэн-

ня пры са вец кай ула дзе — 

19 сту дзе ня 1919 го да — ця-

пер i лi чаць днём на ра джэн ня 

На ва бе лiц кай бiб лi я тэ кi, якая з 

1993 го да но сiць iмя зна ка мi-

та га бе ла рус ка га края знаў ца 

Еў да кi ма Ра ма на ва.

У час, ка лi да ве даў 

рва ну лi шы ро кiя ма сы ра-

бо чых i ся лян, у бiб лi я тэ ку 

што дзень на вед ва ла ся ад 

50 да 150 ча ла век,  рас каз-

вае ар хi вiст i бiб лi я тэ кар 

Ма рыя АЛЕЙ НI КА ВА:

— Кнiж ны фонд быў па-

дзе ле ны на два ад дзя лен-

нi: га рад ское i па вя то вае. 

Су пра цоў нi кi га рад ско га 

не толь кi аб слу гоў ва лi на-

сель нiц тва На ва бе лi цы, але 

i рых та ва лi бiб лi я тэч кi-пе ра-

соў кi для прад пры ем стваў, 

дроб ных са ма туж нi каў, вай-

ско вых час цей, улад коў ва лi 

ве ча ры ў фаб рыч ным клу-

бе. У 1925 го дзе бiб лi я тэ ку 

на вед ва ла больш за паў та ры 

ты ся чы чы та чоў, а кнi гi за куп-

ля лi ся за кошт срод каў са ю за 

хi мi каў, губ па лi тас ве ты, са ю за 

дрэ ва ап ра цоў шчы каў.

У 1938-м кнiж ны фонд на-

лiч ваў ужо больш за 21 ты ся чу 

асоб нi каў.

У Вя лi кую Ай чын ную вай ну 

фон ды бы лi раз ра ба ва ныя. Не-

ка то рую част ку кнiг атры ма ла-

ся ад пра вiць у Ка зань, ад куль 

яны не бы лi вер ну ты. Іншыя 

кнi гi за бра лi на за ха ван не чы-

та чы бiб лi я тэ кi. Дзя ку ю чы гэ-

та му ўста но ва мае ця пер асоб-

ныя эк зэмп ля ры ра ры тэт ных 

вы дан няў кан ца XIX — па чат ку 

XX ста год дзя. Уво гу ле ж бiб лi я-

тэч ныя фон ды бы лi знi шча ны.

Па ме ры вы зва лен ня кра i ны 

ад ня мец кiх аку пан таў ад наў ля-

ла ся i дзей насць бiб лi я тэк. На ва-

бе лiц кая га рад ская па ча ла пра-

ца ваць 7 снеж ня 1943 го да, праз 

паў та ра тыд ня пас ля вы зва лен-

ня Го ме ля. У ёй быў аб ста ля ва-

ны ку ток, дзе на кар ту што дня 

на но сi ла ся лi нiя пра соў ван ня 

Чыр во най Ар мii на За хад.

У пры ста са ва нае па мяш кан-

не на пер шым па вер се шмат па-

вяр хо вi ка На ва бе лiц кая бiб лi я-

тэ ка пе ра еха ла 60 га доў та му, у 

1959 го дзе. Iн тэр' ер з ляп нi най 

сто лi i сён ня на гад вае пра тыя 

га ды.

Ра шэн нем Го мель ска га гар-

вы кан ка ма ў 1993 го дзе бiб лi я тэ-

цы бы ло пры свое на iмя Еў да кi ма 

Ра ма на ва — вы дат на га на ву коў-

ца, эт ног ра фа, фальк ла рыс та, 

якi ў 1855 го дзе на ра дзiў ся ў мяс-

тэч ку Но ва-Бе лi ца Го мель ска га 

па ве та Ма гi лёў скай гу-

бер нi. На ва бе лi ца даў но 

ста ла за рэ чным ра ё нам 

Го ме ля. I тут не за бы ва-

юць пра ча ла ве ка, якi 

зра бiў вя лi кi ўнё сак у гiс-

то рыю Бе ла ру сi. Да рэ чы, 

усё сваё жыц цё Еў да кiм 

Ра ма наў пры свя цiў збi-

ран ню i да сле да ван ню 

ма тэ ры яль най i ду хоў най 

куль ту ры бе ла рус ка га на-

ро да. Пра гэ та бiб лi я тэ-

ка ры з На ва бе лi цы ця пер 

на гад ва юць па ста ян на — 

на шмат лi кiх ве ча ры нах, 

у якiх удзель нi ча юць 

пiсь мен нi кi i паэ ты, а 

так са ма школь нi кi з уся го ра-

ё на.

У 2006 го дзе на фа са дзе 

бу дын ка На ва бе лiц кай бiб лiя-

тэ кi бы ла ўра чыс та ад кры та 

ме ма ры яль ная дош ка Еў да кi-

му Ра ма на ву. 

Сён няш няя за гад чы ца фi-

лi яла № 3 Свят ла на ГАР ДЗЕ-

Е ВА прый шла ў гэ тую ўста но-

ву ў да лё кiм дзя цiн стве. Смя-

ец ца: жы ла ў су сед нiм два ры, 

а кнiж кi чы та ла пад коў драй з 

лiх та ры кам:

— Я ву чы ла ся ў го мель-

скай шко ле № 4 i ха дзi ла ў 

дзi ця чы ад дзел гэ тай бiб лi я тэ кi. 

На асаб лi ва па пу ляр ныя кнiж кi, 

на прык лад «Тры муш ке цё ры» 

Дзю ма, бы ла вя лiз ная чар га. 

Та му чы таць трэ ба бы ло вель мi 

хут ка. Ка лi мне ад ной чы вы да лi 

пра чы таць кнi гу бра тоў Грым, я 

зра зу ме ла, што ха чу пра ца ваць 

у бiб лi я тэ цы, — каб так доў га не 

ча каць свай го шан цу на пра чы-

тан не цi ка вай кнiж кi.

— На ма ёй па мя цi тут бы ло 

два асоб ныя па мяш кан нi бiб-

лi я тэ кi. Пры гэ тым па ся рэ дзi-

не бы ла пош та з тэ ле гра фам. 

У 90-я там раз мя шча ла ся ка-

мер цый ная кра ма. Ну а по тым, 

у 2000 го дзе, па iнi цы я ты ве ад-

мi нiст ра цыi На ва бе лiц ка га ра ё-

на нам ад да лi гэ та па мяш кан не 

цал кам. Мы аб' яд на лi ся i па шы-

ры лi ся. Ця пер кнiж ны фонд бiб-

лi я тэ кi на лiч вае больш як 55 ты-

сяч асоб нi каў, а яе су пра цоў нi кi 

аб слу гоў ва юць ка ля ча ты рох 

ты сяч чы та чоў. Мы ўклю ча ны 

ў адзi ную бiб лi я тэч ную сiс тэ му 

го ра да, а з мi ну ла га го да аб-

слу гоў ва ем лю дзей у аў та ма ты-

за ва най пра гра ме. Да та го ж з 

да па мо гай кам п'ю тар най тэх нi-

кi аказ ва ем раз на стай ныя плат-

ныя па слу гi на сель нiц тву.

Свят ла на Гар дзе е ва ка жа, 

што вяр та ец ца мо да на чы тан-

не ме на вi та па пя ро вых, а не 

элект рон ных вы дан няў:

— Ка неш не, час цей за ўсё 

да нас звяр та ец ца ся рэд няе i 

ста рэй шае па ка лен не. Але ж i 

мо ладзь ёсць. У бiб лi я тэ ку мно-

гiя пры хо дзяць з дзець мi. Спа-

дзя ю ся, што ме на вi та за гэ ты мi 

чы та ча мi бу ду чы ня.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

З на цы я наль ным ка ла ры там. 

Кра ма толь кі ад кры ла ся, але па куп ні кі ўжо пай шлі.

ПАЭ ТЫЧ НЫЯ 
ДА КУ МЕН ТЫ 
ЧА СУ

У се рыi «100 вер шаў» вы да вец тва «Мас тац-

кая лi та ра ту ра» па ба чы ла свет кнi га паэ зii, 

пры све ча ная 100-год дзю Бе ла рус кай Са-

вец кай Са цы я лiс тыч най Рэс пуб лi кi. 

Укла даль нiк Вiк тар Шнiп па ста ра ўся да кож на-

га го да знай сцi адзiн верш, якi б iлюст ра ваў час 

i лi та ра ту ру, якi б уяў ляў са бою эма цы я наль ны 

мас тац кi да ку мент. У збор нiк вер шаў пра Бе ла-

русь «Свят ло Ай чы ны» са бра ны тво ры най леп шых 

паэ таў ста год дзя пе ра мен: ад Мi ха ся Ча ро та да 

Мi ко лы Мят лiц ка га.

Што пi саў у 1919 го дзе «чыр ва на кры лы вя-

шчун», аў тар па эм «Ле нiн», «Бо сыя на вог нi шчы», 

«Бе ла русь лап цюж ная», «Карч ма» (паэ ма пры-

све ча на Ян ку Ку па лу) у вер шы «Звон»?.. «Кiнь 

са ро мец ца мо вы сва ёй, // Зваць ся бе бе ла ру сам 

пач нi, // Па пра цуй над ся лi бай сва ёй, // А пас ля з 

цi ха той ад пач нi!.. // Дык зва нi моц на, звон, i гу дзi, // 

Сва iм гу кам глу шы увесь край! // Хто шчэ спiць — 

ты та го раз бу дзi, // Хто не спiць — тых да пра цы 

збi рай!» 1920-я га ды, пер шае дзе ся цi год дзе ста-

наў лен ня Са вец кай Бе ла ру сi, iлюст ру юць шчы рыя 

паэ тыч ныя тво ры Ула дзi мi ра Жыл кi, Але ся Гур ло, 

Анд рэя Алек санд ро вi ча, Цiш кi Гарт на га, Ян кi Ку па-

лы, Ула дзi мi ра Ду боў кi, Зi на i ды Бан да ры най, Мi ха-

ся Ба гу на, Юлiя Таў бi на, Ва ле рыя Ма ра ко ва.

«Свят ло Ай чы ны», збор нiк, якi пра даў жае се-

рыю, рас па ча тую кнi га мi Мi ха ся Страль цо ва, Пi-

ме на Пан чан кi, Яў ге нii Янi шчыц, Ге на дзя Бу раў-

кi на, — са праўд ная паэ тыч ная хрэс та ма тыя для 

ар га нi за та раў мас тац кiх ве ча рын, уво гу ле для вы-

ха ваў чай ра бо ты. Най перш, зра зу ме ла, у агуль на-

аду ка цый най шко ле. Да рэ чы, ха це ла ся б па ра iць 

чы та чу са чыць за на вiн ка мi се рыi, а вы да вец тву 

«Мас тац кая лi та ра ту ра» — шы рэй рэ кла ма ваць 

паэ тыч ны пра ект. Ужо са ма iдэя вы ба ру толь кi 

100 вер шаў у спад чы не твор цаў, якiя дзе ся цi-

год дзя мi пра ца ва лi ў паэ зii, кож ны з якiх вы даў 

мност ва кнiг, га во рыць пра жа дан не ўкла даль нi-

каў, рэ дак та раў вы браць най леп шае, вы браць тыя 

вер шы, якiя вы тры ма лi вы пра ба ван не ча сам.

Да рэ чы, на XXVI Мiн скай мiж на род най кнiж-

най вы стаў цы-кiр ма шы, якая пач не сваю ра бо ту 

ў ста лi цы на шай кра i ны 6 лю та га, ад на з пер шых 

прэ зен та цый як раз i бу дзе пры све ча на се рыi кнiг 

«100 вер шаў». Усе, ка му не чу жым з'яў ля ец ца 

род нае паэ тыч нае сло ва, за вiт вай це на пра спект 

Пе ра мож цаў, 14. Да су стрэ чы!

Мi ко ла БЕР ЛЕЖ.

ЯК ПРАЙ СЦI Ў БIБ ЛI Я ТЭ КУ?
Ад каз на гэ та пы тан не ве дае кож ны ў На ва бе лi цы

Бiб лi я тэ кар Дзi я на МАК СI МА ВА, 
за гад чы ца Свят ла на ГАР ДЗЕ Е ВА, 
бiб лi я тэ кар Тац ця на МА КА РА ВА.

Па ста ян ны чы тач Ва лян цiн ЖУ РАЎ СКI.


