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Эк за мен 

для пісь мен ні каў...
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Шмат па дзей бу дуць на сіць са-

цы яль ны, гра мад ска-па лі тыч-

ны ха рак тар, што важ на для 

на шай кра і ны: гэ та на зва ны 

юбі лей і Год ма лой ра дзі мы. 

Вель мі шмат кніг, вы да дзе ных 

у кан цы мі ну ла га — па чат ку гэ-

та га го да, пры све ча ны гіс то рыі, 

раз віц цю асве ты ў Бе ла ру сі. 

У пры ват нас ці, вы дан ні «Бе ла-

рус кай Эн цык ла пе дыі імя Пет-

ру ся Броў кі» пра дра ма тыч ныя 

па дзеі Вя лі кай Ай чын най вай-

ны, кні гі-аль бо мы, да ве дач ная 

лі та ра ту ра, што рас каз вае аб 

прад стаў ні ках роз ных на цыя-

наль нас цяў, якія вы зва ля лі Бе-

ла русь або ва я ва лі на на шай 

тэ ры то рыі пад час ня мец ка-фа-

шысц кай аку па цыі.

Мі ністр ін фар ма цыі рас ка-

заў, што мно гія бе ла рус кія аў-

та ры прад ста вяць на кніж най 

вы стаў цы свае края знаў чыя 

да сле да ван ні, што ў Год ма-

лой ра дзі мы вель мі ак ту аль-

на. Ся род іх — Юрый Кур' я-

но віч з кні гай пра ста ра жыт-

ны Ту раў, Іван Ка лі ноў скі пра 

Пры дзвін не, Алесь Мар ці но-

віч пра Случ чы ну і Слуцк, Ігар 

Пра ка по віч — пра Па ста вы і 

Па стаў шчы ну. Мі ністр упэў не-

ны, што гэ тыя кні гі вы клі ка юць 

ці ка васць ва ўсіх, хто вы ву чае 

гіс то рыю, асвет ніц тва і зай ма-

ец ца края знаў ствам».

— Трэ ба ска заць і пра стэнд 

Са юз най дзяр жа вы, — да даў 

Аляк сандр Кар лю ке віч. — Пад 

эгі дай Па ста ян на га ка мі тэ та 

Са юз най дзяр жа вы бу дуць 

прад стаў ле ны ўсе вы дан ні, 

якія вы пу сцяць у абедз вюх 

кра і нах. Гэ та кні гі на шых бе ла-

рус кіх вы да вец тваў, уклю ча ю-

чы Бе ла рус кае тэ ле граф нае 

агенц тва, кні гі «Бе ла рус кай 

эн цык ла пе дыі імя Пет ру ся 

Броў кі» і «Мас тац кай лі та ра-

ту ры». З бо ку Ра сіі — вы да-

вец твы «Ве че», «Вре мя», «Ла-

боратория знаний» і ін шыя. 

Вы дан ні ад люст роў ва юць на-

шы агуль ныя гіс то ры ка-куль-

тур ныя тэ мы, яны пры све ча-

ны ту рыс тыч на му па тэн цы я лу 

абедз вюх кра ін, асоб ны блок 

бу дзе да ты чыц ца 75-год дзя 

Вя лі кай Пе ра мо гі ў Вя лі кай 

Ай чын най вай не. Не ад' ем най 

част кай ста не пра ект «Вай на 

і мір», у рам ках яко га ад бу-

дзец ца прэ зен та цыя пра ек та 

«Кры ні цы па мя ці» вы да вец тва 

«Мас тац кая лі та ра ту ра».

Да рэ чы, у гэ тым збор ні-

ку да ку мен таль ных на ры саў 

Аляк санд ра Кар лю ке ві ча і 

Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва ідзе 

апо вед пра мес цы Бе ла ру сі, 

якія звя за ны з лё са мі паэ таў, 

пра за ікаў, пуб лі цыс таў, ва ен-

ных ка рэс пан дэн таў з Ра сіі ў 

га ды Вя лі кай Ай чын най вай-

ны. А ілюст ра цы я мі слу жаць 

ста рыя паш тоў кі з ка лек цыі 

лаў рэ а та прэ міі Прэ зі дэн та 

«За ду хоў нае ад ра джэн не» 

Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва і су-

час ныя фа та гра фіі.

На мес нік мі ніст ра ін фар-

ма цыі Ігар БУ ЗОЎ СКІ ад зна-

чыў, што ХХVІІ Мін ская між на-

род ная кніж ная вы стаў ка-кір-

маш — са мая вя лі кая па коль-

кас ці на вед валь ні каў, за про ша-

ных кра ін і ме ра пры ем стваў у 

Бе ла ру сі, так са ма яна зай мае 

дру гое мес ца ся род кра ін СНД, 

ус ту па ю чы толь кі Мас коў скай 

кніж най вы стаў цы.

— Яна да па ма гае не толь кі 

раз ві вац ца ў кніж най сфе ры, 

але і рэа лі зоў ваць ве лі зар ную 

коль касць са цы яль ных пра ек-

таў. У пер шы дзень ад крыц ця 

пла ну ец ца мноства су стрэч і 

прэ зен та цый. Дэ віз сё лет няй 

вы стаў кі — «Бе ла русь — ад-

кры тая кні га»... На ро да з 

ад кры тым сэр цам. На ро да, 

які ча кае но вых гіс та рыч ных 

ста ро нак, у тым лі ку ана лі зу 

на ша га мі ну ла га і бу ду чы ні. 

Пунк там пры цяг нен ня ўва гі 

гас цей без умоў на ста не пры-

го жае афарм лен не па віль ё на. 

Вар та ад зна чыць, што вель мі 

важ на, каб да нас да лу ча ла ся 

як мага больш гра мад скіх аб'-

яд нан няў. На прык лад, «Сваё 

ася род дзе» — гру па паэ таў-

бар даў прэ зен туе свае кні гі ў 

пер шы дзень вы стаў кі.

Ге не раль ны ды рэк тар Ге-

не раль най ды рэк цыі між на-

род ных вы ста вак і кір ма шоў, 

ды рэк тар Мас коў ска га між-

на род на га кніж на га кір ма шу і 

Кніж на га фес ты ва лю «Крас-

ная площадь», прад стаў нік 

Га на ро ва га гос ця вы стаў кі 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі Анд-

рэй ГЕЛЬ МІ ЗА па ве да міў, 

што больш за 80 вы даў цоў 

Ра сіі прад ста вяць свае кні гі на 

Мін скай вы стаў цы-кір ма шы і 

больш за 60 ме ра пры ем стваў 

прой дзе на цэнт раль ным стэн-

дзе і на ін шых пля цоў ках ста-

лі цы.

— Прэ зен ту ем вя лі кую 

ка лек цыю кніг, звя за ную з 

75-год дзем Вя лі кай Пе ра-

мо гі. Спе цы яль ны пра ект — 

«Прэ зі дэнц кая гіс та рыч ная 

біб лі я тэ ка. Се рыя «Пе ра мо-

га» — рэа лі за ва ны Ра сій скім 

гіс та рыч ным та ва рыст вам і 

Вы да вец кай гру пай «Экс ма-

АСТ». Ту ды ўвай шлі кні гі, якія 

па ба чы лі свет у час Вя лі кай 

Ай чын най вай ны. Акра мя 

кла січ най кніж най пра гра мы, 

мы со чым за тэн дэн цы я мі су-

час най мо ла дзі і іх чы тац кіх 

за па тра ба ван няў. Рас це па-

трэ ба ў аў ды ёк ніж ках, та му 

на вы стаў цы-кір ма шы бу дуць 

прад стаў ле ны вы дан ні і ў та-

кім фар ма це.

Стар шы ня Са ю за пісь-

мен ні каў Бе ла ру сі Мі ка лай 

ЧАР ГІ НЕЦ ад зна чыў, што 

Мін ская кніж ная вы стаў ка-

кір маш — гэ та свое асаб лі вы 

эк за мен для пісь мен ні каў. 

Кож ная воб ласць прадставіць 

асоб ныя вы дан ні, ад іх ча ка-

юц ца прэ зен та цыі но вых між-

на род ных пра ек таў, шмат лі кія 

аў то граф-се сіі, круг лыя ста лы 

па роз ных тэ мах.

Ле тась на Між на род ную 

мін скую кніж ную вы стаў ку-

кір маш прый шла 61 ты ся ча 

на вед валь ні каў. Пра гэ та рас-

ка заў стар шы ня Са ве та ар-

га ні за та раў кніж ных вы ста-

вак і кір ма шоў, ге не раль ны 

ды рэк тар ПК ТАА «Мак бел» 

Дзміт рый МА КА РАЎ. «Сё ле-

та ча ка ец ца не менш, бо для 

гэ та га ёсць усе пе рад умо вы. 

Сё лет няя вы стаў ка бу дзе 

ад роз ні вац ца ад усіх ды зай-

нам, ін тэр' ерам, у тым лі ку і 

на цыя наль ны стэнд. Ся род 

гас цей — 31 кра і на. Ува ход на 

вы стаў ку-кір маш тра ды цый на 

бяс плат ны», — ад зна чыў ён.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Свя точ ныя ме ра пры ем ствы прай шлі ў мі ну лую су бо-

ту на Ня свіж чы не. А на го дай для гэ та га стаў юбі лей — 

80-год дзе з дня за сна ван ня ра ё на.

Стар та ва лі ўра чыс тас ці з за клад кі ў фун да мент бу даў-

ніц тва дзі ця ча га са дка кап су лы ча су з сім ва ліч ным па слан-

нем на шчад кам. Но вае па ка лен не пра чы тае яго ў 2040 

го дзе, ка лі Ня свіж скі ра ён ад зна чыць сваё ста год дзе, а 

Бе ла русь — 95 га доў Пе ра мо гі са вец ка га на ро да ў Вя лі кай 

Ай чын най вай не. Кап су ла зме шча на ў спе цы яль на ство ра-

ную ў каме ні ні шу і за кры та плі той.

Но вы дзі ця чы садок з'я віц ца на пра ця гу гэ та га го да.

Гэ тую ўста но ву аду ка цыі бу дуць на вед ваць 230 ма лых. 

Тут пра ду гле джа ны ба сейн, ме ды цын скі блок, гім нас тыч ная 

і му зы каль ная за лы, гуль ня выя пля цоў кі, тэрыторыя, дзе 

вы ха ван цы бу дуць вы ву чаць асно вы бяс пе кі жыц ця дзей нас-

ці, ста ян ка для аў та ма бі ляў пер са на лу і баць коў ды шмат 

ін шых выгод. Кошт аб' ек та — 10,6 міль ё на руб лёў. Фі нан-

са вац ца ён бу дзе з аб лас но га і рэс пуб лі кан ска га бюд жэ таў. 

Для зруч нас ці транс пар ту ву лі цу Са вец кую ад ся рэд няй 

шко лы № 4 злу чаць з ву лі цай Ма я коў ска га. Гэ та да зво ліць 

раз гру зіць транс парт ны рух.

Пас ля ме ра пры ем ства ўра чыс тас ці пе ра мяс ці лі ся ў 

ра ён ны Цэнтр куль ту ры, дзе пра дэ ман стра ва лі яр кае ві-

до вішч нае ла зер нае шоу «Ве хі вя лі ка га шля ху». З гіс то-

ры яй, тра ды цы я мі, да сяг нен ня мі, зна ка мі ты мі людзь мі 

пры сут ных азна ё міў 20-хві лін ны фільм аб па сту паль ным 

раз віц ці ра ё на.

— Са праў ды, Ня свіж скі ра ён тры ва ла ўтрым лі вае 

па зі цыі ад на го з вя ду чых аграр ных цэнт раў Бе ла ру сі, — 

ска заў стар шы ня Мінск ага абл вы кан ка ма Аляк сандр 

ТУР ЧЫН. — Цяж ка стаць пер шым, але яшчэ ця жэй 

за ха ваць лі дар ства. На пра ця гу 80 га доў Ня свіж мя няў-

ся. Ства ра лі ся но выя вы твор час ці, бу да ва ла ся жыл лё, за-

клад ва лі ся асно вы эка на міч на га па тэн цы я лу, даб ра бы ту 

лю дзей. Але асаб лі вае раз віц цё ра ён атры маў з мо ман ту 

на быц ця на шай кра і най не за леж нас ці. Вы па мя та е це, у якіх 

умо вах мы апы ну лі ся. Вы да стой на прай шлі той пе ры яд. 

Свед чан нем гэ та га ста ла ра шэн не кі раў ні ка дзяр жа вы аб 

пра вя дзен ні пер шых у гіс то рыі Бе ла ру сі рэс пуб лі кан скіх 

«Да жы нак» ме на ві та на ва шай зям лі.

Аляк сандр Тур чын так са ма пад крэс ліў, што пе рад воб-

лас цю, а зна чыць, і Ня свіж скім ра ё нам, ста яць маш таб ныя 

і скла да ныя за да чы — ука ра няць су час ныя тэх на ло гіі і вы-

пус каць за па тра ба ва ную пра дук цыю, на рошч ваць экс парт 

і пры цяг ваць ін вес ты цыі, раз ві ваць прад пры маль ніц тва і 

ства раць но выя ра бо чыя мес цы, па ляп шаць даб ра быт гра-

ма дзян. Пры чым ён ад зна чыў, што Мі набл вы кан кам заў-

сё ды га то вы ака заць у гэ тым да па мо гу. І пад трым ку ўжо 

ад чу лі: па ча ло ся бу даў ніц тва дзі ця ча га са да, у пла нах на 

на ступ ны год — су час ная па лі клі ні ка.

Па він ша ваў усіх ня сві жан з юбі ле ем ра ё на і стар шы ня 

рай вы кан ка ма Аляк сандр ЛОМ СКІ:

— Дзень на ра джэн ня ра ё на гэ та, у пер шую чар гу, свя та 

для тых, хто ства раў яго, хто пры няў эс та фе ту і ўзяў ад-

каз насць за яго да лей шы лёс. На пе ра дзе вя лі кая ра бо та. 

На ша за да ча не толь кі за ха ваць тра ды цыі, гіс то рыю краю, 

але і пры мно жыць іх, ства рыць но выя на кі рун кі ў са цы яль-

на-эка на міч ным і куль тур ным раз віц ці ра ё на.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

5 лю та га

 у 16.30 на дзі ця чай пля цоў цы стар-

туе экавік та ры на і май стар-клас «Дру гое 

жыц цё ад хо даў» ад ча со пі са «Род ная пры-

ро да», а ў 17.30 — прэ зен та цыя кні гі Яны 

Явіч «Уцё на ў Фран цыі».

6 лю та га

 з 15 да 16 

га дзін прой дзе 

аў то граф-се сія 

Іры ны Мас ля ні-

цы най і Мі ко лы 

Ба га дзя жа, аў-

та раў кні гі «Ле-

ген дар ныя ге-

роі бе ла рус кай 

гіс то рыі Хl—ХlХ 

стст.», якая ўба-

чы ла свет у Вы-

да вец кім до ме 

«Звяз да» ў 2020 

го дзе і змя шчае 

37 бія гра фіч ных на ры саў пра вя до мых 

дзея чаў і на род ных ге ро яў Бе ла ру сі з глы-

бо кай даў ні ны да ХІХ ста год дзя.

7 лю та га

 у 12.30—13.00 на дзі ця чай пля цоў цы 

за пра шае на су стрэ чу ма лень кіх чы та чоў 

і іх баць коў аў та рка кні гі-квэс ту «Ключ ад 

Вя лі кай Каш тоў нас ці» Ка ця ры на Ха да-

се віч-Лі са вая. А 13-й га дзі не прад ста віць 

сваю кні гу «Ні се кун ды ці шы ні» Дзміт рый 

Юр та еў, а 15-й — рас ка жа пра «Ба сю і яе 

ча роў ны свет» пісь мен ні ца На дзя Бу ка;

 у 15.00—15.30 на на цы я наль ным стэн-

дзе вы стаў кі бу дуць прэ зен та ва ны збор нік 

паэ зіі і про зы су час ных бе ла рус кіх аў та-

раў «Мая Ра дзі ма» і фо та пра ект Вя ча сла ва 

Цы дзі ка «Ба чу Бе ла русь та кой».

8 лю та га

 а 10-й га дзі-

не су пра цоў ні кі 

Вы  да  вец  ка  га 

до ма «Звяз да» 

су мес на з БДПУ 

імя М. Тан ка 

п р а д  с т а  в я ц ь 

кні гу «Каз кі для 

сяб роў», якая, 

да рэ чы, вый-

шла ад ра зу на 

трох мо вах: рус-

кай, бе ла рус кай 

і фран цуз скай, та му яе мож на чы таць і до-

ма з баць ка мі, і ў шко ле на ўро ках фран-

цуз скай. Свае каз кі рас ка за лі ў збор ні ку 

Ула дзі мір Ліп скі, Алесь Кар лю ке віч, Алесь 

Ба дак, Але на Стэль мах, Мі хась Па зня коў і 

ін шыя аў та ры, ма люн кі ж да гіс то рый ства-

ры лі са мі бе ла рус кія школь ні кі, а так са ма 

сту дэн ты — бу ду чыя на стаў ні кі ма лод шых 

кла саў;

 у 12.30 

прэ зен туе 

сваю кні гу 

«Гіс та рыч-

ныя пра гул-

кі з Фран-

ц ы с  к а м 

Ска ры нам» 

пісь мен ні-

ца, жур на-

ліст ка і пуб-

л і  ц ы с т  к а 

Ін эса Плес-

ка чэў ская, 

якая рас ка-

жа, якія ад крыц ці зра бі ла, па да рож ні ча ю чы 

па сля дах пер ша дру ка ра ў Пра зе, Пад уі, 

Кра ка ве і Віль ню се, і якія мес цы ра іць аба-

вяз ко ва на ве даць сва ім пас ля доў ні кам;

 у 12.30 на дзі ця чай пля цоў цы прой дзе 

прэ зен та цыя кні гі Іры ны Кар на у ха вай «Ах, 

які сён ня дзень»; а 15-й га дзі не тут жа ўсе 

ах вот ныя змо гуць па гля дзець спек такль 

«Дуб і крум кач» па вод ле тво ра Але ны 

Стэль мах.

9 лю та га

 у 11.30 ад бу дзец ца прэ зен та цыя кні гі 

Яго ра Ко не ва «Зда ні га рад ні цы»;

 а 12-й га дзі не на дзі ця чай пля цоў цы — 

су стрэ ча з «Ка том Зя лён кі ным» і аў та рам 

гэ тай кні гі Ла ры сай Ка лу жа ні най;

 у 13.30 ува зе на вед валь ні каў прад ста-

вяць аль бом «Аква рэль ны су свет Вя ча сла-

ва Паў лаў ца» і вы стаў ку ра бот мас та ка.

Акра мя та го, твор чыя су стрэ чы з на шы-

мі аў та ра мі ад бу дуц ца ў не каль кіх ста ліч-

ных кні гар нях:

5 лю та га а 13-й га дзі не ў «Кні га По лі се» 

ўсіх ах вот ных ча кае Мі ха іл Дзе ра вян ка — 

пісь мен нік, аў тар фан тас тыч ных апо вес цяў 

і ка зак, га лоў ны рэ дак тар дзі ця чых ча со пі-

саў «Гу ляю з ма май», «Ма мі на со ней ка» і 

«Мі шут ка»;

6 лю та га ў «Кні гар ні пісь мен ні ка» прэ-

зен туе свае но выя кні гі «Не па слух мя ны 

Чме лік», «Пту шы ныя арэ лі», «Як Гаў ка ў 

кос мас збі раў ся» вя до мы пісь мен нік, член 

Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Ана толь Зэ-

каў, мно гія тво ры яко га мы ве да ем са шко-

лы;

6 лю та га а 10-й га дзі не ў до ме кні гі 

«Све тач» прой дзе твор чая су стрэ ча з паэ-

там, пра за ікам, пе ра клад чы кам, мас та ком і 

ак цё рам Дзміт ры ем Юр та е вым, вер шы яко-

га — лёг кія, гуч ныя, шум ныя — не толь кі да-

спа до бы іх ге ро ям-дзе цям, але і вы клі ка юць 

усмеш ку ў баць коў, ба буль і дзя дуляў.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

80 га доў на кар це80 га доў на кар це

ЦЯЖ КА БЫЦЬ ПЕР ШЫМ, ЯШЧЭ ЦЯ ЖЭЙ ЗА ХА ВАЦЬ ЛІ ДАР СТВА

ЧЫ ТА ЕМ, СЛУ ХА ЕМ, 
НА ТХНЯ ЕМ СЯ

На кніж най вы стаў цы шу кай це ла га тып «Звяз ды»
У лі ку больш чым 300 ме ра пры ем стваў, што прой дуць пад час 27-й Мін скай між-

на род най кніж най вы стаў кі-кір ма шу, у На цы я наль ным вы ста вач ным цэнт ры 

на пра спек це Пе ра мож цаў, 14 ад бу дуц ца так са ма прэ зен та цыі но вых кніж ных 

пра ек таў і твор чыя су стрэ чы з аў та ра мі і су пра цоў ні ка мі Вы да вец ка га до ма 

«Звяз да». Та кім чы нам, шчы ра за пра ша ем вас, ша ноў ныя кні га лю бы:

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


