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Для тых, хто не ў кур се, гэ та між на-

род ны дзі ця чы фес ты валь, які ўжо 

17-ы раз пра хо дзіў у Клі ма ві чах. Свя та 

доў жы ла ся аж чатыры дні і кож ны з іх 

пра хо дзіў пад асоб най наз вай — «Дзень 

бе ла рус кай гас цін нас ці», «Дзень шчас-

лі ва га дзя цін ства», «Дзень са друж нас ці 

на цы я наль ных тра ды цый», «Дзень су-

гуч ча та лен таў». 

Дзі ця чы фо рум з'яў ля ец ца сур' ёз най рэ-

пе ты цы яй для тых, хто жа дае пад няц ца на 

му зыч ны Алімп. Тут стро гае між на род нае 

жу ры і па тра ба валь ная пуб лі ка. На сцэ не 

«За ла той пчол кі» ў свой час вы пра боў ва лі 

та лент зор кі дзі ця ча га Еў ра ба чан ня — Ксе-

нія Сіт нік і Анд рэй Ку нец.

Фес ты валь у Клі ма ві чах вель мі лю бяць 

і ча ка юць. Акра мя та го, што тут вы пра боў-

ва юць ся бе ўсе тыя, хто пя юць і тан цу юць, 

гэ та яшчэ і ці ка выя пля цоў кі для ін тэр ак-

тыў ных гуль няў, вы ста вы, май стар-кла сы, 

ат рак цы ё ны, па да рож жы, вя сё лыя кон кур сы 

і ім прэ зы. І ўсё гэ та пад му зы ку і энер гіч нае 

пад ба дзёр ван не вя ду чых. Га рад ско га пар ку 

не ха пае, каб умяс ціць усё, што дэ ман струе 

і пра па нуе гэ та свя та.

І па лат ка ра ён на га вуз ла паш то вай су-

вя зі ка рыс та ец ца на ім не мен шым по пы-

там, чым усё ас тат нія. Дзя ку ю чы за гад чы-

цы Дзі не Куз мян ко вай, якая на пя рэ дад ні 

свя та пра вя ла ак тыў ную кам па нію, ка ля 

ста ла з дру ка ва най пра дук цы яй увесь час 

бы ло шмат люд на. З пер шых хві лін ад чу ва-

ла ся, што ў го ра дзе жы ве шмат пры хіль ні-

каў «Звяз ды». Яшчэ не па спе ла да стаць з 

па ке та па да рун кі для пад піс чы каў, як ста лі 

па ды хо дзіць па ві тац ца на шы чы та чы. Жур-

на ліст аб лас ной га зе ты «Ма гі лёў скія ве да-

мас ці» Тац ця на Пад ліп ская пры зна ла ся, 

што з за да валь нен нем чы тае звяз доў скія 

ар ты ку лы, а фо та ка рэс пан дэнт Ана толь 

Кля шчук на огул для яе ўзор для пе рай ман-

ня. Спе цы яль на па ві тац ца з ка рэс пан дэн там 

«Звяз ды» прый шла і Га лі на Цы ган ко ва, ад-

каз ны сак ра тар ра ён най га зе ты «Род ная ні-

ва» — на ша па ста ян ная і ад да ная пад піс чы-

ца на пра ця гу больш як 20 га доў. «Звяз ду» 

люб лю за тое, што ў ёй шмат ча му мож на 

па ву чыц ца, а за ад но пра ве рыць, на коль кі 

доб ра ве даю бе ла рус кую мо ву», — ка жа 

чы тач ка. Ёй вель мі па да ба ец ца руб ры ка Ва-

лян ці ны Доў нар «Алё, на род на про ва дзе», 

пры зна ец ца, што і ў сва ёй га зе це вя дзе па-

доб ную ста рон ку пад наз вай «Суб ацея». 

Шмат па ста ян ных чы та чоў «Звяз ды» ся род 

су пра цоў ні каў пош ты. Пад піс чы кам га зе ты 

чар го вы раз ста ла на чаль нік паш то ва га вуз-

ла Дзі на Кузь мян ко ва. «Га зе та на сы ча ная, 

шмат ка рыс най ін фар ма цыі», — рас тлу ма-

чы ла яна свой вы бар.

Пад час свя та па спеў зра біць за каз на 

паў га да вую пад піс ку «Звяз ды» стар шы ня 

рай са ве та Ва сіль За ха ран ка. У дэ пу тац кай 

ра бо це яна пер шы да рад чык і па моч нік. 

Пад пі сац ца на «Звяз ду» вы ра шыў і стар-

шы ня Клі ма віц ка га ра ён на га аб' яд нан ня 

праф са юзаў Пётр Гры ша наў. За пэў ніў, што 

га зе ты звы чай на чы тае ад кор кі да кор кі і 

яму ўсё ці ка ва — па чы на ю чы ад на він, за-

кан чва ю чы анек до та мі.

Ад ной з ра дас ных для ра ё на і га зе ты па-

дзей, якія ад бы лі ся ў гэ тыя свя точ ныя дні ў 

Клі ма ві чах, ста ла на ва сел ле ра ён най біб-

лі я тэ кі імя Іва на Пех це ра ва. Яна пе ра еха ла 

ў больш кам форт ны і пра стор ны бу ды нак, 

дзе ра ней раз мя шча ла ся ра ён ная ін спек цыя 

па па дат ках і збо рах. Гэ та му па са дзей ні чаў 

клі маў ча нін Іван Ка жа мя ка, на чаль нік ін-

спек цыі Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь па Ма гі лёў скай воб-

лас ці. У біб лі я тэч ным фон дзе на ліч ва ец ца 

35 ты сяч кніг і шмат пе ры ё ды кі, ся род якой 

і на ша га зе та. Гэ та зна чыць, што чы та чоў у 

«Звяз ды» ста не яшчэ больш.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ



Ус пом ніць пра ві лы бе ла рус-

кай мо вы і пра ве рыць сваю 

пісь мен насць маг лі ўсе ах вот-

ныя — да стат ко ва бы ло за рэ-

гіст ра вац ца на сай це ар га ні за-

та ра.

Тых, хто су бот няй ра ні цай ад клаў 

спра вы і знай шоў пару га дзі н, каб 

на ве даць ма лую за лу На цы я наль-

най біб лі я тэ кі, ака за ла ся больш 

за тры сот ні. Ся род іх апы ну ла ся 

(па іні цы я ты ве дач кі-ся мі клас ні цы) 

і аў тар гэ тых рад коў. У мі ну лым го-

дзе, да рэ чы, ра бо ты пі са лі 176 ча-

ла век.

— Мы пра во дзім «Агуль ную дык-

тоў ку» ўжо дру гі год, — рас каз вае 

спе цы я ліст па кар па ра цый ных 

ка му ні ка цы ях ААТ «Лід скае пі-

ва» На дзея НІ КА ЛА Е ВА. — І зноў 

ле та, і зноў су бо та, але, як ні дзіў на, 

лю дзей пры хо дзіць шмат. Пры ем-

на, што наш са цы яль ны пра ект па 

па шы рэн ні ўжы ван ня бе ла рус кай 

мо вы вы клі кае та кую ці ка васць.

Пе ра важ ная боль шасць удзель-

ні каў — мо ладзь, але прый шлі і 

па жы лыя лю дзі, і баць кі з дзець мі-

школь ні ка мі. Ад ным з са мых юных 

удзель ні каў, да рэ чы, сё ле та стаў 

дру гак лас нік. Праў да, здаў ся ён на 

дру гой па ло ве тэкс ту — усё ж раз лі-

ча ная дык тоў ка на пад рых та ва ную 

аў ды то рыю.

— Пад ні мі це ру кі, хто ле тась пі-

саў дык тоў ку, — за пы таў у за лы 

вя ду чы ме ра пры ем ства і тэ ле-

ка на ла АНТ Іван ПАД РЭЗ. Ся род 

удзель ні каў та кіх ака за ла ся ня ма-

ла. — А ця пер пад ні мі це ру кі тыя, 

хто на пі саў яе доб ра і атры маў па-

да рун кі! — Бы лі і та кія.

На гэ ты раз у якас ці тэкс ту аб ра лі 

ўры вак з па куль не апуб лі ка ва най пя-

тай кні гі гіс то ры ка-пры год ніц ка га цык-

ла Люд мі лы Руб леў скай «Аван ту ры 

Вы рві ча з бан ды Чор на га Док та ра».

— Я толь кі што скон чы ла свой 

чар го вы ра ман, і сён ня вы па чу е це 

ка ва лак но вых пры год ма іх ге ро-

яў, — па ві та ла пры сут ных са сцэ ны 

Люд мі ла Руб леў ская. — І маг чы ма, 

хтось ці з вас за ці ка віц ца не толь кі 

мо вай, але і бе ла рус кай гіс то ры яй, і 

су час най бе ла рус кай лі та ра ту рай.

У якас ці дык та ра гэ ты раз вы сту-

пі ла спя вач ка, акт ры са і трэ нер па 

го ла се Ру ся.

— Па шчы рас ці, гэ ты тэкст — 

та кі кайф, кож нае сло ва хо чац ца 

сма ка ваць у ро це. Не стрэ суй це, 

атрым лі вай це аса ло ду, — пад ба-

дзё ры ла яна ўдзель ні каў і па ча ла 

дык тоў ку. — «Да двух па вяр хо вай 

ка мя ні цы, што ту лі ла ся па да зро на 

на вод даль люд ных ву ліц і пля цаў, 

і кво лай сця жын кі па сне зе не пра-

кла лі...»

Тэкст ака заў ся і са праў ды на-

сы ча ны вы ра за мі і сло ва мі, якія не 

кож ны дзень ужы ва еш: «шар гат-

лі вая ла ві на», «за мо ва, уцям ная 

толь кі па свед ча ным», «блюз нер-

скія вы дан ні», «дых тоў ная мэб ля», 

«гру вас ці ла ся па пя ро вы мі га ра мі» 

і «ін шыя ці ка вост кі»... Дыя ло гі і іх 

афарм лен не ча сам ста ві лі ў ту пік 

не ка то рых удзель ні каў.

— Вель мі скла да ны тэкст, — пры-

зна ла ся Ру ся, зал па га дзіў ся і ад-

ка заў апла дыс мен та мі. — А што ж 

вы ха це лі? «Пры ля це лі гра кі» вы і 

са мі на пі ша це, — па жар та ва ла акт-

ры са.

— Усе вы праў лен ні бу дуць за-

лі ча ныя на ва шу ка рысць. А чыр-

во ны ра док уво гу ле па мыл кай не 

лі чыц ца, — су па кой ва лі ўдзель ні-

каў вы клад чы кі. — У тэкс це шмат 

аў тар скіх зна каў пры пын ку, і мы 

пра ду гле дзе лі ўсю ва ры я тыў насць 

на пі сан ня.

Пра ве рыць тэкс ты, да рэ чы, фі ла-

ла гіч ная ка мі сія, якая скла да ец ца з 

вы клад чы каў ВНУ. У на цы я наль най 

біб лі я тэ цы ра бо ты на пі са лі 304 ча-

ла ве кі, яшчэ 17 дык то вак да сла-

лі пас ля — да лу чыц ца да ўдзель-

ні каў мож на праз транс ля цыю на 

YouTube-ка на ле: на пі саць тэкст до-

ма і да слаць яго на элект рон ную 

пош ту. Кан чат ко выя вы ні кі ста нуць 

вя до мы 8 чэр ве ня. Па куль пра ве ра-

на не вя лі кая част ка ра бот, але, як 

пры зна юц ца ар га ні за та ры, «дзя сят-

кі» ўжо ёсць. Свае ад зна кі кож ны 

ўдзель нік атры мае на элект рон ную 

пош ту, а вы дат ні кі атры ма юць яшчэ 

і па да рун кі ад ААТ «Лід скае пі ва».

P. S. «Сло вы не скла да ныя, а вось 

са зна ка мі пры пын ку — жах», — та-

кую вы сно ву пас ля дык тоў кі зра бі ла 

дач ка. Згод ная, мая да ра гая, та му 

па да рун каў па по шце не ча ка ем.

Але на КРА ВЕЦ


Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» (у пер шым ра дзе зле ва) 

пад час «Агуль най дык тоў кі».

Пад піс каПад піс ка  

Як «Звяз да» па сяб ра ва ла 
з «За ла той пчол кай»

І мы там бы ліІ мы там бы лі   ВЕЛЬ МІ СКЛА ДА НА?.. 
А ВЫ ШТО ХА ЦЕ ЛІ?

У На цы я наль най біб лі я тэ цы прай шла «Агуль ная дык тоў ка»

Пісь мен ні ца 
Люд мі ла РУБЛЕЎСКАЯ.
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Пётр Гры ша наў 
стаў пад піс чы кам «Звяз ды».

Ся род су пра цоў ні каў клі ма віц кай пош ты 
шмат пры хіль ні каў «Звяз ды».

Фес ты валь ная алея.

Лі та ра тур ныя Лі та ра тур ныя   
су стрэ чысу стрэ чы

Пра што 
не ка за лі 
ў шко ле?

Амаль 400 слу ха чоў 
на ве да лі лек цыі 

«Бел Літ: ма біль ны гід»
Се рыя бяс плат ных пуб-

ліч ных лек цый пра во дзі-

ла ся з са ка ві ка па май. 

23 удзель ні кі, якія пра слу-

ха лі больш за пяць лек-

цый, атры ма лі дып ло мы 

вы дат ні каў і па да рун кі.

Як за ўва жыў ма дэ ра тар 

пра ек та па эт Анд рэй Ха-

да но віч, фар мат ад кры тых 

лек цый ста но віц ца сён ня 

ўсё больш за па тра ба ва ным. 

З ад на го бо ку, спі ке ры га ва-

ры лі пра важ ныя і глы бо кія 

тэ мы, а з ін ша га, зна хо дзі лі 

пры ёмы ра біць гэ та за баў на, 

ха рыз ма тыч на і да ступ на. 

Без умоў на, па доб ныя лек цыі 

спры я юць па шы рэн ню кру-

га гля ду: кож ны мог ад крыць 

для ся бе но выя ім ёны.

Пра ект «Бел Літ: ма біль ны 

гід» ла дзіў ся пры пад трым цы 

Ма біль най біб лі я тэ кі МТС. Гі-

да мі па лі та ра тур ным све це 

для слу ха чоў ста лі Аль герд 

Ба ха рэ віч, Юлія Ці ма фе е ва, 

Алесь Су ша, Валь жы на Морт, 

Ган на Се вя ры нец, Анд рэй Ха-

да но віч, Ган на Бу тыр чык, Ма-

ры на Каз лоў ская. Спі ке ры га-

ва ры лі пра вы дат ных ге ра інь 

бе ла рус кай лі та ра ту ры, па-

спя хо вы стар тап ХVІ ста год-

дзя Фран цыс ка Ска ры ны, пра 

гіс та рыч ныя і лі та ра тур ныя 

фак ты, якіх ня ма ў школь най 

пра гра ме.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА




