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Пад та кім дэ ві зам прай шло свя та «Дзя цін ства — гэ та ты і я» ка ля 

Мінск ага дзяр жаў на га Па ла ца дзя цей і мо ла дзі. Усіх дзя цей і да рос лых 

ча ка лі гуль ні і спа бор ніц твы, свя точ ны кан цэрт, лет няя мо да і два ро выя 

бат лы, май стар-кла сы.

Ме ра пры ем ства пад тры ма лі Мін скае га рад ское ўпраў лен не Мі ніс тэр-

ства па на дзвы чай ных сі ту а цы ях Бе ла ру сі, упраў лен не Дзяр жаў та інс-

пек цыі га лоў на га ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў Мін гар вы кан ка ма, Мін скі 

між на род ны жа но чы клуб жо нак па слоў, дып ла ма таў і за меж ных прад-

стаў ні коў.

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Су час ны пісь мен нік, як 

за ўва жы лі ўдзель ні кі дыс-

ку сіі, — і швец і жнец і на 

ду дзе іг рэц. Ён па ві нен і на-

пі саць кні гу, і па ру піц ца, каб 

яе вы да лі, і яшчэ вы пра віц ца 

на по шу кі чы та ча. Уя ві це, за 

год аў тар мо жа вы сту паць 

пе рад дзі ця чы мі аў ды то ры-

я мі 200—250 ра зоў і бо лей! 

Між ін шым, гэ та не толь кі 

рэ кла ма кніж най пра дук-

цыі, але і цэ лая кам па нія ў 

пад трым ку бе ла рус кай мо-

вы. І дзіў на, што, ня гле дзя чы 

на та кія на ма ган ні, дзі ця чыя 

кніж кі за ста юц ца не за па тра-

ба ва ны мі ў шко лах, і гэ та 

пры тым, што сён ня пісь-

мен ні ка мі ство ра на ба га та 

ці ка вай лі та ра ту ры, якую 

мож на вы ка рыс тоў ваць у 

ву чэб на-вы ха ваў чым пра-

цэ се. Праз зай маль ныя сю-

жэ ты аў та ры зна ё мяць дзя-

цей з гіс то ры яй, куль ту рай, 

фальк ло рам, рас каз ва юць 

пра пры род ны і жы вёль ны 

свет, да юць ад ка зы на пы-

тан ні, якія хва лю юць су час-

ных ма лых, пра пра цоў ва юць 

праб лем ныя сі ту а цыі, з які мі 

мо жа су тык нуц ца ма лень кі 

ча ла ве чак.

Ча му ж у спі сах лі та ра-

ту ры на ле та, якія вы да юць 

школь ні кам, ня ма бе ла рус-

кіх кні жак? Ча му на стаў ні кі 

ма ла ру пяц ца пра тое, каб 

дзе ці чы та лі да дат ко вую 

лі та ра ту ру, не пад каз ва-

юць ім, па якія тво ры мож на 

звяр нуц ца ў біб лі я тэ кі? Ча му 

ў дзі ця чых сад ках не чы та-

юць кніж кі на род най мо ве і 

не вы ка рыс тоў ва юць сю жэ-

ты і пер са на жаў для ра ніш ні-

каў з бе ла рус кіх ка зак? Але 

да вай це не бу дзем звяз ваць 

усе праб ле мы вы ключ на з 

не дас ка на лас цю аду ка цый-

ных пра грам і не да хо пам 

апан та ных, энер гіч ных, пра-

су ну тых пе да го гаў.

На жаль, сён ня не ха пае 

чы та чоў, якія б ве да лі род-

ную мо ву. Але праб ле ма не 

толь кі ў гэ тым. Як за ўва жы ла 

пісь мен ні ца Але на МАС ЛА, 

час та нам больш ці ка ва ін-

ша зем нае, чым сваё. Між 

ін шым, за меж ныя вы да вец-

твы, па соль ствы ўклад ва юц-

ца, у тым лі ку і фі нан са ва, 

каб рас кру ціць свае кні гі, 

пер са на жаў. А дзе (на якіх 

рэ чах, на якіх сцэ нах, на якіх 

свя тах) вы мо жа це ўба чыць 

ай чын ных кніж ных ге ро яў? 

Хо ць бе ла рус кі мі пісь мен ні-

ка мі за апош нія га ды ство ра-

на ба га та ці ка вых воб ра заў. 

На прык лад, тая ж авеч ка 

Ад эля, пры ду ма ная На тал-

ляй Бу чын скай, ужо ста ла 

ін тэр ак тыў ным пер са на жам, 

з якім дзет кі ак тыў на ка му ні-

ку юць праз ін тэр нэт.

Доб ра бы ло б, каб 

пра бе ла рус кія кніж-

кі дзе ці да вед ва лі ся і 

дзя ку ю чы рэ кла ме на 

сшыт ках, аль бо мах для 

ма ля ван ня — тут мож на 

па каз ваць як вок лад ку 

кніж кі, так і браць з яе 

ма люн кі.

Пад час круг ла га ста ла 

за кра на лі ся і пы тан ні пра 

змест бе ла рус кай каз кі. 

На прык лад, спрэч кі раз га-

рэ лі ся ва кол та го, як па ві нен 

вы ка рыс тоў вац ца фальк-

лор пры на пі сан ні су час ных 

тво раў. Ці мо жа пісь мен нік 

воль на абы хо дзіц ца з на-

род ны мі воб ра за мі, «пе ра-

крой ваць» іх на свой ка пыл? 

Аль бо ён па ві нен сур' ёз на 

ста віц ца да фальк ло ру, 

ра іц ца з на ву коў ца мі, ве-

даць, які мі ры са мі на род на-

дзя ляў тых ці ін шых пер са-

на жаў і на вош та на огул «за-

пус каў» іх у свет. А па ча ло ся 

ўсё са згад кі ад ной су час най 

каз кі, у якой дзе ці за бы лі 

пра ма ці і тая пе ра тва ры ла-

ся ў Ба бу Ягу. «Нель га, каб 

на адзі ным пад мур ку вы рас-

та лі ад ноль ка выя па бу до вы. 

Ка лі ні на крок не ад да ля цца 

ад гэ та га ар хе ты па, не бу дзе 

і раз віц ця воб ра за, змя нен-

ня ці з'яў лен ня но ва га ад-

цен ня, — за ўва жае На тал-

ля БУ ЧЫН СКАЯ. — Ня хай 

ства ра юц ца роз ныя каз кі: 

і больш кла січ на га сты лю, 

і тыя, у якіх Ба бе Язе на да-

юц ца роз ныя функ цыі».

Не трэ ба за бы вац ца, 

што са мі дзе ці лю бяць «ча-

ра ваць» над кніж ны мі сю-

жэ та мі, ге ро я мі. «Па ха дзі, 

ба ба, па су се дзях, па тра сі 

па ам ба лах і збя ры то ну му-

кі», — на прык лад, так па чаў 

рас каз ваць каз ку ма лень кі 

сын пісь мен ні ка Ва ле рыя 

Кві ло рыя. А да лей па нес-

ла ся: то спяк ла баб ка ста-

тон на га ка лаб ка, то ты ся чу 

ка лаб коў, якія пе ра ма га лі 

звя роў у ле се. А ча му б не 

пад тры маць «ху лі ган скую» 

дзі ця чую фан та зію да рос-

лым? І Ва ле рый Кві ло рыя 

вы ра шыў ства рыць для ма-

лых ці ка вы пра ект — аб' яд-

наў пер са на жаў з роз ных 

ка зак...

Ва ле рый ГА ПЕ ЕЎ за ўва -

жыў, што сён ня не ха пае 

пісь мен ні каў, якія б пры-

трым лі ва лі ся се ры яль нас ці. 

Дзі ця ці не вель мі ці ка выя 

кніж кі, у якіх тво ры не звя-

за ныя па між са бой. Ін шая 

спра ва, ка лі вя лі кая каз ка 

скла да ец ца з ма лень кіх зні-

та ва ных гіс то рый.

Зра зу ме ла, у роз ных аў-

та раў свае сак рэ ты, як пі-

саць тво ры для юных чы та-

чоў. Але ім трэ ба ўліч ваць 

вы клі кі ча су: усё ж свет, 

у якім рас туць су час ныя 

хлоп чы кі і дзяў чат кі, імк лі ва 

змя ня ец ца. Але пісь мен ні кі 

ўпэў не ныя, што каз ка не-

маг чы мая без та кіх склад ні-

каў, як за ба ва, вы ха ван не, 

па ву чан не. «На нас вя лі кая 

ад каз насць пе рад ма лень-

кім чы та чом. Праз каз ку ён 

ува хо дзіць у свет даб ра і 

зла, па знае жыц цё, з кож-

на га тво ра ён па ві нен вы-

нес ці неш та ці ка вае. Плюс 

нель га за бы вац ца пра вы-

ха ваў чы пад тэкст, але ба-

ра ні бо жа, каб па ву чаль нае 

ў тэкс це бы ло шы та бе лы мі 

ніт ка мі, — за ўва жыў лаў рэ-

ат на цы я наль най лі та ра-

тур най прэ міі ў на мі на цыі 

«Най леп шыя тво ры для 

дзя цей і юнац тва» Сяр гей 

ДА ВІ ДО ВІЧ.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ
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СПРЭЧ КІ ВА КОЛ КАЗ КІ
«Да ра гая Ад эля, мы з ма май ха це лі на быць у кні-

гар ні бе ла рус кія кніж кі, але не маг лі знай сці па-

ліч ку з імі, па куль не ўча пі лі ся ў пра даў ца. У мя не 

скла ла ся ўра жан не, што тут на ўмыс на ха ва юць 

бе ла рус ка моў ныя кніж кі: аль бо бе ра гуць для сва-

іх, аль бо ба яц ца хут ка іх пра даць і за стац ца без 

пра цы», — та кі ліст па элект рон най по шце да слаў 

ма лень кі чы тач свай му лю бі ма му лі та ра тур на му 

пер са на жу. Мож на, ка неш не, па смя яц ца над 

вы сно ва мі хлоп чы ка, але сем'і, якія ад кры лі для ся-

бе су час ную бе ла рус кую дзі ця чую лі та ра ту ру, зра-

зу ме юць, ча му ма лы так па ду маў. Бе ла рус кія пісь-

мен ні кі за пра ша юць дзя цей у не звы чай ны, ба га ты 

на ўра жан ні свет, зна хо дзяць зра зу ме лых і бліз кіх 

ма ле чы ге ро яў, шу ка юць но выя сю жэ ты і фор-

мы па да чы. На шы аў тар скія каз кі, пе ра кла дзе ныя 

на ін шыя мо вы, ухва ля юць за мя жой. Але ёсць у 

ай чын ных дзі ця чых кніг адзін не да хоп — яны ма-

ла раз рэ кла ма ва ныя. Ча му так ад бы ва ец ца і што 

ра біць з гэ тай праб ле май, спра ба ва лі ра за брац ца 

ўдзель ні кі круг ла га ста ла, які прай шоў у На цы я-

наль най ака дэ міі на вук.

Што пра па ну юць 
дзе цям су час ныя 

пісь мен ні кі?
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