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І. АГУЛЬ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
1. Рэ клам ная гуль ня пад наз вай «Хай зі ма бу дзе цёп лай!» (да-

лей — Гуль ня) пра во дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
ад па вед нас ці з гэ ты мі Пра ві ла мі ў тэр мін з 8 ве рас ня па 31 снеж ня 
2016 го да ўключ на з мэ тай сты му ля ван ня рос ту пад піс кі на га зе ту 
«Звяз да» на чац вёр ты квар тал ці дру гое паў год дзе 2016 го да.

2. Ар га ні за тар Гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва 
«Вы да вец кі дом «Звяз да» (да лей — уста но ва), мес ца зна хо джан-
ня: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, УНП 100155376.

ІІ. ПРЫ ЗА ВЫ ФОНД ГУЛЬ НІ
3. Пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «Хай зі ма бу дзе цёп лай!» 

сфар мі ра ва ны за кошт ма ё мас ці ар га ні за та ра гуль ні — рэ дак цый-
на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да» — і скла да-
ец ца з на ступ ных рэ чаў:

№
п/п

Наз ва
Коль-
касць 
(шт.)

Ца на за шт. з ПДВ, 
руб. (да дэ на мі на-
цыі/пас ля дэ на мі-

на цыі)

Уся го з ПДВ, руб. 
(да дэ на мі на цыі/

пасля 
дэ на мі на цыі)

1 Ся ке ра-ка лун Startul 
SE2021-10

7 498 800/49,88 3 491 600/349,16

2 Бен за пі ла лан цу го вая 
Husqvarna 236

1 3 890 000/389,00 3 890 000/389,00

УСЯ ГО пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «Хай зі ма бу дзе цёп-
лай!» скла дае: да дэ на мі на цыі — 7 381 600 (сем міль ё наў трыс та 
во сем дзе сят ад на ты ся ча шэсць сот) руб лёў; пас ля дэ на мі на цыі 
— 738,16 (сем сот трыц цаць во сем руб лёў 16 ка пе ек).

ІІІ. УМО ВЫ ЎДЗЕ ЛУ Ў ГУЛЬ НІ
4. Рэ клам ная гуль ня «Хай зі ма бу дзе цёп лай!» пра во дзіц ца з 

мэ тай сты му ля ван ня рос ту пад піс кі на га зе ту «Звяз да» на чац-
вёр ты квар тал ці дру гое паў год дзе 2016 го да.

5. Удзель ні кам Гуль ні мо жа быць лю бы гра ма дзя нін Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, які па ста ян на пра жы вае на яе тэ ры то рыі і які афор міў 
і апла ціў пад піс ку на га зе ту «Звяз да» на чац вёр ты квар тал ці 
дру гое паў год дзе 2016 го да.

6. Пад ста вай для ўдзе лу ў Гуль ні з'яў ля ец ца да сла ная пад піс-
чы кам на ад рас уста но вы ў пе ры яд з 8 ве рас ня па 11 каст рыч ні ка 
2016 го да вы ра за ная з га зе ты або з укла ды ша ў га зе ту за поў не-
ная карт ка ўдзель ні ка — пад піс чы ка «Звяз ды», якая змя шча ец ца 
ў га зе це не менш чым раз на ты дзень у пе ры яд з 8 па 30 ве рас ня 
2016 го да.

7. Адзін пад піс чык мо жа да слаць толь кі ад ну карт ку ўдзель ні ка. 
Пад піс чык, які да слаў больш за ад ну карт ку ўдзель ні ка, вы клю-
ча ец ца з Гуль ні.

8. Карт кі ўдзель ні ка, на кле е ныя на па пе ру ці плён ку, ад ксе ра-
ка пі ра ва ныя або тыя, якія па сту пі лі ўста но ве пас ля 13 каст рыч ні ка 
2016 го да па паш то вым штэм пе лі атры ман ня, да ўдзе лу ў Гуль ні 
не пры ма юц ца.

ІV. СКЛАД КА МІ СІІ ПА ПРА ВЯ ДЗЕН НІ ГУЛЬ НІ
9. Для пра вя дзен ня Гуль ні ўста но ва ства рае ка мі сію па пра вя-

дзен ні рэ клам най гуль ні «Хай зі ма бу дзе цёп лай!» (да лей — Ка-
мі сія) у на ступ ным скла дзе:

Кра ча ва На тал ля Іль і ніч на — на мес нік ды рэк та ра рэ дак цый-
на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да» — стар шы ня 
Ка мі сіі;

чле ны Ка мі сіі:
Чыч ко Ак са на Мі ка ла еў на — на чаль нік упраў лен ня рас паў-

сюдж ван ня дру ка ва ных СМІ РУП «Бел пош та»;
Мі хай лі чэн ка Але на Вік та раў на — за гад чык ад дзе ла мар ке-

тын гу рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз-
да»;

Доў нар Ва лян ці на Ар ка дзеў на — рэ дак тар ад дзе ла рэ дак цыі 
га зе ты «Звяз да» рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі 
дом «Звяз да»;

Сянь ко Аляк сандр Ана то ле віч — спе цы я ліст 1 ка тэ го рыі ад-
мі ніст ра цый на-гас па дар ча га сек та ра рэ дак цый на-вы да вец кай 
уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да».

10. Асо бы, якія ўва хо дзяць у склад Ка мі сіі, не мо гуць быць 
удзель ні ка мі гэ тай Гуль ні.

V. ПА РА ДАК РО ЗЫГ РЫ ШУ ПРЫ ЗОЎ
11. Ро зыг рыш пры зоў ажыц цяў ля ец ца на па ся джэн ні Ка мі сіі 

14 каст рыч ні ка 2016 го да ў 12 га дзін у па мяш кан ні ўста но вы па 
ад ра се: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а.

12. Пе рад па чат кам ро зыг ры шу карт кі ўдзель ні каў сар ту юц ца 
па аб лас цях і го ра дзе Мін ску, змя шча юц ца ў асоб ныя пра стор ныя 
скры ні і ста ран на пе ра меш ва юц ца.

13. Асоб на для кож най воб лас ці і для го ра да Мін ска ра зы гры-
ва юц ца 7 ся кер-ка лу ноў (па ад ной для кож на га).

За тым усе карт кі змя шча юц ца ў ад ну скры ню, пе ра меш ва юц ца 
і ся род удзель ні каў ра зы гры ва ец ца су пер прыз — бен за пі ла.

14. Пе ра мож цам Гуль ні, які вый граў прыз, лі чыц ца ўдзель нік, 
чыё проз ві шча на пі са на на да сла най ім карт цы ўдзель ні ка, якую 
пры ро зыг ры шы кож на га асоб на га пры за вы цяг не вы пад ко вым 
чы нам са скры ні хто-не будзь з за про ша ных удзель ні каў Гуль ні 
або прад стаў ні коў не за леж ных ар га ні за цый. На кож най та кой 
карт цы ўдзель ні ка над піс ва ец ца вый гра ны прыз і рас піс ва юц ца 
чле ны Ка мі сіі.

15. Вы ні кі ро зыг ры шу пры зоў афарм ля юц ца пра та ко лам і 
пуб лі ку юц ца да 24 каст рыч ні ка 2016 го да ўключ на ў га зе це 
«Звяз да».

Уста но ва ў тэр мін да 24 каст рыч ні ка 2016 го да да сы лае пе ра-
мож цам па ве дам лен не аб вый гра ным пры зе за каз ным пісь мом 
з ука зан нем тэр мі ну яго атры ман ня.

VІ. МЕС ЦА, ПА РА ДАК І ТЭР МІН ВЫ ДА ЧЫ ПРЫ ЗОЎ
16. Умо вай вы да чы пры зоў з'яў ля ец ца прад' яў лен не пе ра мож-

цам паш пар та або да ку мен та, які па цвяр джае асо бу, і ары гі на ла 
аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на 
чац вёр ты квар тал або дру гое паў год дзе 2016 го да.

Пры звяр тан ні па атры ман не пры за прад стаў ні ка пе ра мож цы 
ён па ві нен прад' явіць да ве ра насць на атры ман не пры за, паш парт 
і ары гі нал аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз-
да» на чац вёр ты квар тал або дру гое паў год дзе 2016 го да.

17. Ад сут насць у пе ра мож цы, які вый граў прыз, аба не мен та 
або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на чац вёр ты квар-
тал або дру гое паў год дзе 2016 го да з'яў ля ец ца пад ста вай для 
ад мо вы ў вы да чы яму пры за ў су вя зі з тым, што ён не ад па вя дае 
па тра ба ван ням, якія прад' яў ля юц ца да ўдзель ні ка Гуль ні пунк там 
5 гэ тых Пра ві лаў.

18. Пры зы вы да юц ца пе ра мож цам у тэр мін па 31 снеж ня 2016 
го да ў па мяш кан ні ўста но вы па ад ра се: г. Мінск, вул. Б. Хмяль-
ніц ка га, 10а, з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, за вы клю чэн нем 
вы хад ных і свя точ ных дзён. Рас хо ды, звя за ныя з пры ез дам пе-
ра мож цаў па атры ман не пры за, уста но ва не аплач вае.

19. Вы пла та гра шо ва га эк ві ва лен ту кош ту рэ ча ва га пры за або 
за ме на яго на ін шы прыз не да пус ка ец ца.

20. Пас ля 31 снеж ня 2016 го да вы да ча пры зоў спы ня ец ца і 
прэ тэн зіі ўдзель ні каў не пры ма юц ца.

VІІ. ЗА КЛЮЧ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
21. Пе ра мож цы Гуль ні ня суць ад каз насць за па да чу пад атко вай 

спра ва здач нас ці і за вы пла ту ўсіх па дат каў, якія пра ду гле джа ны 
дзей ным за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь у су вя зі з атры-
ман нем пры зоў.

22. Пе ра мож цы Гуль ні і іх сва я кі зга джа юц ца з тым, што іх 
ім ёны, проз ві шчы, ім ёны па баць ку, фо та здым кі, ліс ты і ін тэр в'ю 
мо гуць быць вы ка ры ста ны ўста но вай у лю бых рэ клам ных і/або 
ін фар ма цый ных ма тэ ры я лах, звя за ных з Гуль нёй. Яны так са ма 
зга джа юц ца да ваць ін тэр в'ю і зды мац ца для рэ клам ных ма тэ ры-
я лаў у су вя зі з Гуль нёй без вы пла ты яко га-не будзь да дат ко ва га 
ўзна га ро джан ня. Усе пра вы на та кія пуб лі ка цыі на ле жаць уста-
но ве.

23. Пра ві лы пра вя дзен ня рэ клам най гуль ні «Хай зі ма бу дзе 
цёп лай!» да яе па чат ку бу дуць апуб лі ка ва ны су мес на з рэ кві зі та мі 
іх дзяр жаў най рэ гіст ра цыі ў га зе це «Звяз да».

24. Да вед кі, якія да ты чац ца гэ тай Гуль ні, мож на атры маць па 
тэ ле фо не (017) 284 44 04.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі №2818 ад 01.09.2016 г., 
вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

ПРА ВІ ЛЫ ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ
РЭ КЛАМ НАЙ ГУЛЬ НІ

«ХАЙ ЗІ МА БУ ДЗЕ ЦЁП ЛАЙ!»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Удзель ні каў пры ві та ла мі ністр ін-
фар ма цыі Бе ла ру сі Лі лія АНА НІЧ. Яна 
за зна чы ла:

— Спа дзя ю ся, гэ ты «круг лы стол» 
бу дзе са дзей ні чаць ума ца ван ню між-
дзяр жаў ных лі та ра тур ных су вя зяў і ста-
не до ка зам та го, што мы не па рыў на 
звя за ныя ву за мі ду хоў нас ці. Бо кні га 
як ад но з най боль шых да сяг нен няў ча-
ла вец тва ро біць важ кі ўнё сак у між на-
род нае гу ма ні тар нае су пра цоў ніц тва. 
Сло вы на ша га Прэ зі дэн та «Стра цім 
кні гу — стра цім кра і ну» з'яў ля юц ца 
най леп шым ад люст ра ван нем дзяр-
жаў най па лі ты кі ў га лі не лі та ра ту ры і 
кні га вы дан ня, якая атрымлівае вялікую 
падтрымку. Свед чан нем гэ та га з'яў ля-
юц ца ві зі тоў кі лі та ра тур най пра сто ры: 
Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства і «круг-
лы стол» «Су гуч ча», Мін ская між на род-
ная кніж ная вы стаў ка-кір маш і Між на-
род ны сім по зі ум лі та ра та раў. А так са-
ма маг чы масць на дзяр жаў ным уз роў ні 
аказ ваць пад трым ку та ле на ві тай мо-
ла дзі і лі та ра тур най пе ры ё ды цы. Мы 
што год вы да ём кні гі се рыі «Школь ная 
біб лі я тэ ка», тво ры бе ла рус кіх аў та раў, 
каб фон ды біб лі я тэк па паў ня лі ся кла-
січ най і су час най на цы я наль най лі та-
ра ту рай. Пры дзяр жаў най пад трым цы 
ў 2017 го дзе бу дзе ад зна чац ца і зна-
ка вы для ўсход не сла вян скай пра сто-
ры юбі лей — 500-год дзе бе ла рус ка га 
кні га дру ка ван ня. У на шай кра і не вя-
дзец ца вя лі кая пад рых тоў чая ра бо та 
да гэ та га зна ка ва га юбі лею, ужо сё ле та 
пра во дзіц ца шмат тэ ма тыч ных ме ра-
пры ем стваў, рас пра цоў ва ец ца план на 
бу ду чы ню. Вя до ма, у пер шую чар гу да 
свят ка ван ня да лу ча ец ца га лі на кні га-
вы дан ня: бу дзе пад рых та ва ны шэ раг 
пра ек таў і вы да дзе на шмат кніг, пры-
све ча ных спад чы не Фран цыс ка Ска-
ры ны. Ад ну з іх — «Фран цыск Ска ры на 
на мо вах на ро даў све ту» — мы па лі-
чы лі важ ным пе ра вы даць на пя рэ дад ні 
Дня пісь мен ства, каб за свед чыць, што 
спад чы на нашага першадрукара агуль-
ная для ўся го ча ла вец тва.

Нам трэ ба ра біць гіс та рыч нае мі ну-
лае ак ту аль ным, каб но выя па ка лен-
ні тры ва ла ста я лі на гу ма ніс тыч ных 
прын цы пах, якія сцвяр джаў у тым лі ку 
і Фран цыск Ска ры на. Дзя ку ю чы між-
дзяр жаў ным лі та ра тур ным кан так там у 
на шай кра і не па паў ня ец ца скарб ні ца на-
цы я наль на га кні га вы дан ня. Бе ла рус кія 
вы да вец твы ак тыў на су пра цоў ні ча юць з 
твор ца мі з ін шых кра ін, у вы ні ку тво ры 
за меж ных аў та раў пры хо дзяць у на шы 
біб лі я тэ кі і на кніж ныя па лі цы. Мно гія з 
гэ тых вы дан няў ста лі зна ка вы мі пра-
ек та мі ў маш та бах кніж най спад чы ны 
Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў — 
да стат ко ва пры га даць вы дат ную се рыю 
кніг «Су гуч ча». Важ на, што дзя ку ю чы 
гэ та му су пра цоў ніц тву і тво ры бе ла рус-
кіх лі та ра та раў зна хо дзяць больш ка рот-
кі шлях да чы та ча ў іншых кра і нах.

Алесь БА ДАК, пісь мен нік, ды рэк-
тар вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра-
ту ра»:

— Сло ва Ска ры ны ак ту аль нае сён ня, 
мо жа быць, як ні ко лі. Пяць ста год дзяў 
та му лю дзі не ме лі срод каў для та кой 
лёг кай, як су час ная, ка му ні ка цыі, та му 
з'яў лен не бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня 

бы ло ве лі зар ным кро кам на пе рад, та кім 
жа подз ві гам у гэ тым кан тэкс це з'яў-
ля ец ца пе ра піс ван не кніг Еў фра сін няй 
По лац кай. Сён ня нам важ на ўспа мі наць 
гэ та і ву чыц ца ў вя лі кіх па пя рэд ні каў, 
та му што кні га страч вае свя тасць, якую 
ме ла ў той час. Яе па раў наль на лёг ка 
вы даць і пра даць, але і за быць так са-
ма. Ка лі б мы на ват не ідэн ты фі ка ва лі 
аў та ра, маг лі б па не каль кіх рад ках вы-
зна чыць, што Ска ры на — бе ла рус. А ве-
да е це, у чым уні каль насць бе ла рус кай 
лі та ра ту ры? Тут ня ма кніг буль вар на га 
кштал ту. Та кі мен та лі тэт: ка лі мы па чы-
на ем пі саць пры год ніц кую лі та ра ту ру ці 
дэ тэк ты вы, з'яў ля ец ца Ка рат ке віч; пі-
шам ге ро і ка-па тры я тыч ную лі та ра ту ру 
— з'яў ля ец ца Бы каў. Усё ідзе ад Ска ры-
ны. Так са ма мы па він ны па мя таць, што 
ён быў пе ра клад чы кам і па чаў спра ву, 
якой мы з ва мі сён ня зай ма ем ся і якую 
пра па ган ду ем.

Юрый КАЗ ЛОЎ, пра за ік, га лоў ны 
рэ дак тар ча со пі са «Ро ман-га зе та», 
Маск ва:

— У ска ры наў скай асвет ніц кай дзей-
нас ці бы лі дзве га лоў ныя ідэі — сцвяр-
джэн не вы со кіх хрыс ці ян скіх ідэа лаў і 
ба раць ба за кні гу і куль ту ру. Я толь кі 
што вяр нуў ся з Па лес ці ны, дзе ўдзель-
ні чаў у куль тур ным фо ру ме. Я за ўва-
жыў, што пад час па езд кі да Гро ба Гас-
под ня га чле ны дэ ле га цыі з Фран цыі, 
Вя лі ка бры та ніі, Іта ліі ці Іс па ніі ра бі лі 
фо та, гля дзе лі па ба ках і вы каз ва лі 
поў ную абы яка васць да хрыс ці ян скіх 
каш тоў нас цяў. У той жа час мя не па-
ра да ва ла, што прад стаў ні кі сла вян скіх 
на ро даў (сер бы, бе ла ру сы, укра ін цы 
і рус кія) шчы ра пе ра жы ва лі, ма лі лі ся 
і вы каз ва лі свае па чуц ці. Тое, за што 
зма гаў ся Ска ры на, зноў ста но віц ца 
ак ту аль най праб ле май ча ла вец тва. 
Кні га пас ля доў на і сіс тэм на вы цяс ня-
ец ца з жыц ця ча ла ве ка, ска ра ча ец ца 
коль касць кніж ных крам, у шмат лі кіх 
ра ён ных цэнт рах Ра сіі ня ма ні вод най 
кні гар ні. З мер ка ван няў ап ты мі за цыі 
за кры ва юц ца і біб лі я тэ кі. Кні гі вы да-
юц ца мі зэр ны мі на кла да мі, што пры во-
дзіць да бяз мер на га па ве лі чэн ня кош ту 
асоб ні каў і ро біць іх амаль не да ступ ны -
мі для лю дзей са сціп лы мі да хо да мі 
(а гэ та ка ля 90% на сель ніц тва кра і-
ны). У су час ных ква тэр ных ін тэр' ерах 
уво гу ле не пра ду гле джа на мес ца для 
кніг: кніж ная ша фа ці па лі ца ста но вяц-
ца ра ры тэ та мі. Рас це но вае па ка лен не 
лю дзей, якія прын цы по ва не ра зу ме-
юць каш тоў насць кні гі і атрым лі ва юць 
аса ло ду вы ключ на ад спа жы ван ня ма-
тэ ры яль ных вы год.

Але мне зда ец ца, што ў кні гі як ар-
тэ фак та на цы я наль най куль ту ры ёсць 
шанц вы жыць у час гла ба лі за цыі. Па він-
на рас па чац ца на ступ лен не на цы я наль-
на га мас тац тва на ма са вую куль ту ру, 
на ба наль ныя се ры я лы і кні гі кштал ту 
«Пяць дзя сят ад цен няў шэ ра га». На пі-
са ная та ле на ві тым аў та рам, пра ілюст-
ра ва ная та ле на ві тым мас та ком кні га, 
ў якой рас па вя да ец ца, як жы вуць, што 
ад чу ва юць і пра што ду ма юць лю дзі пэў-
най на цыі ў су час най дзяр жа ве, аба вяз-
ко ва бу дзе ка рыс тац ца по пы там, бо на-
род ад чу вае праў ду і ба чыць бу ду чы ню. 
Якас ныя, на пі са ныя на на цы я наль ных 
мо вах кні гі да па мо гуць прад стаў ні кам 

на шых на ро даў ад ста яць пра ва на ўлас-
ны шлях раз віц ця і за стац ца людзь мі, 
та му што ча ла век без кні гі — ужо не 
ча ла век у са праўд ным зна чэн ні сло ва.

На коль кі дзяр жа ва на цы я наль на 
ары ен та ва ная, мож на мер ка ваць па 
тым, як яна ста віц ца да кніж най спра-
вы: у гэ тых ад но сі нах Бе ла русь мо жа 
слу жыць пры кла дам, у пры ват нас ці для 
Ра сіі. Ха чу так са ма да даць, што збор нік 
бе ла рус кай су час най про зы, які мы даў-
но пла на ва лі ў на шым ча со пі се, вый дзе 
ўжо ў пер шай па ло ве 2017 го да.

Ва ле рый КА ЗА КОЎ, пісь мен нік, па-
эт, на мес нік стар шы ні Фе дэ раль най 
на цы я наль на-куль тур най аў та но міі 
«Бе ла ру сы Ра сіі»:

— Важ на, што мы па чы на ем вяр тац-
ца да на шай мі нуў шчы ны, а гэ ты пласт 
не вы чэрп ны. 25 га доў та му рас паў ся Са-
вец кі Са юз. Нех та на зы вае гэ та вя лі кай 
тра ге ды яй, нех та лі чыць, што тра ге ды яй 
бы ло яго ства рэн не. Мы пры ду ма лі міс-
тыч ны воб раз пост са вец кай пра сто ры, 
хоць яе не іс нуе: іс ну юць толь кі пят нац-
цаць не за леж ных дзяр жаў, кож ная з якіх 
бу дуе ўлас ную не за леж ную, су час ную 
кра і ну. У Ра сіі, на прык лад, гэ тае бу даў-
ніц тва ад бы ва ец ца без да стат ко вай ува-
гі да на цы я наль най лі та ра ту ры, але яна 
іс нуе! У ро лі мі ра твор цы тут вы сту пае 
Бе ла русь: не толь кі з пры чы ны, што тут 
жы вуць па мяр коў ныя лю дзі, але і та-

му, што яна за ха ва ла са ма ся бе. Не так 
даў но я пра ехаў амаль усю Еў ро пу. У 
Іта ліі нас спы ніў па лі цэй скі і на ла ма най 
рус кай спы таў, ці не з Бе ла ру сі мы. Мы 
еха лі на ма шы не з бе ла рус кі мі ну ма ра-
мі, я і ад ка заў, маў ляў, так, з Бе ла ру сі. 
«Я быў там, цу доў ная кра і на!» — ад каз-
вае па лі цэй скі. «Дык а ча го спы ніў?» 
— «Вось гэ та і ска заць!» Ён не гля дзіць 
бе ла рус ка га тэ ле ба чан ня і не чы тае бе-
ла рус кіх га зет, але ве дае пра Бе ла русь. 
У нас за ста ло ся ма ла пля цо вак, дзе мы 
мо жам вось так ра зам су стра кац ца, і 
я ўдзяч ны за тое, што Бе ла русь гэ тай 
пля цоў кай з'яў ля ец ца.

Свят ла на АНАНЬ Е ВА, кан ды дат 
фі ла ла гіч ных на вук, да цэнт, га лоў-
ны на ву ко вы су пра цоў нік Ін сты ту та 
лі та ра ту ры і мас тац тва імя Аў э за ва 
мі ніс тэр ства на ву кі і аду ка цыі Рэс-
пуб лі кі Ка зах стан:

— Мы мо жам доў га раз ва жаць аб 
уні каль най са цы я куль тур най сі ту а цыі ў 
кож най з на шых кра ін, але неш та агуль-
нае нас аб' яд ноў вае і да зва ляе ду маць 

аб бу ду чы ні. Дзя ку ю чы Вы да вец ка му 
до му «Звяз да» Фран цыск Ска ры на 
за га ва рыў на мо вах на ро даў све ту. У 
кож най кра і не ёсць кан крэт ныя асо бы, 
якія бу ду юць на ша су пра цоў ніц тва, з іх 
удзе лам Ка зах стан зра біў свой унё сак 
у пе ра кла ды на ка зах скую, ка рэль скую, 
уд мурц кую і курд скую мо вы (мы га на-
рым ся сва ёй эт ніч най раз на стай нас цю). 
На ша су пра цоў ніц тва пе ра хо дзіць на 
но вы ўзро вень: у лі та ра тур ным пра ек-
це «Абай Ку нан ба еў і яго твор часць» 
Бе ла русь бу дзе прад стаў ле на ар ты ку-
лам Мі ко лы Мят ліц ка га, які пе ра клаў 
ка зах ска га кла сі ка на бе ла рус кую мо-
ву. На шы лі та ра тур ныя ча со пі сы га то вы 
даць пля цоў кі для пуб лі ка цый бе ла рус-
кіх аў та раў. Я га на ру ся так са ма тым, 
што ў на шай ка лек тыў най ма на гра фіі 
«Су свет ны лі та ра тур ны пра цэс XXІ ста-
год дзя» бу дзе раз дзел аб бе ла рус кай 
лі та ра ту ры, і спа дзя ю ся на ін ды ві ду аль-
ную ма на гра фію, якая ад люст руе бе ла-
рус ка-ка зах скія лі та ра тур ныя су вя зі, бо 
яны ёсць.

Ма рат АХМЕ ДЖА НАЎ, ды рэк тар 
вы да вец тва Hertfordshіre Press у Вя-
лі ка бры та ніі, ар га ні за тар Open Central 
Asіa Book Forum&Lіterature Festіval:

— Ска ры на ста яў ля вы то каў фар мі-
ра ван ня бе ла рус кай ідэн тыч нас ці праз 
вы ка ры стан не ў кні га дру ка ван ні бе ла-
рус кай мо вы. Сён ня мы мо жам ба чыць, 

як лі та ра ту ра і пісь мен ства Бе ла ру сі вы-
ка рыс та лі гэ та для свай го раз віц ця. На 
жаль, у кні гар нях Вя лі ка бры та ніі ма ла 
кніг бе ла рус кіх аў та раў на анг лій скай 
мо ве, але мы пла ну ем пры няць удзел 
у пра соў ван ні бе ла рус кай лі та ра ту ры 
для анг ла моў ных чы та чоў уся го све ту. 
Ка ля двух міль ё наў эт ніч ных бе ла ру саў 
жы вуць за мя жой, па ло ва з іх — у анг-
ла моў ных кра і нах. Праз вы дан не кніг 
бе ла рус кіх пісь мен ні каў на анг лій скай 
мо ве мы мо жам не толь кі пра па ган да-
ваць куль ту ру Бе ла ру сі, але і аб' яд наць 
яе дзя цей ва кол гіс та рыч най ра дзі мы. 
Мы бу дзем гэ та му са дзей ні чаць і спа-
дзя ём ся, што Бе ла русь пры ме ўдзел у 
між на род най кніж най вы стаў цы ў Лон-
да не ў 2017 го дзе.

Ін эса СЛЮНЬ КО ВА, гіс то рык ар хі-
тэк ту ры, мас тацт ва знаў ца з Ра сіі:

— Я прад стаў ляю кні гі, пры све ча ныя 
пом ні кам гіс то рыі і куль ту ры, у боль-
шай сту пе ні пом ні кам ар хі тэк ту ры. Гэ ты 
на пра мак да стат ко ва па спя хо ва раз ві-
ва ец ца: ка лі я жы ла ў Бе ла ру сі, та кой 

коль кас ці вы са ка клас най лі та ра ту ры 
на та кой якас най па лі гра фіч най ба зе 
не бы ло. На ша ра бо та ў ней кай сту пе ні 
ад наў ляе куль тур ную пра сто ру (да якой 
у тым лі ку ад но сіц ца Фран цыск Ска-
ры на), на шы кні гі ча сам су пра ва джа-
юць кан крэт ныя пры кла ды ад наў лен ня 
аб' ек таў куль ту ры. Я шмат ванд рую, 
вы ву чаю пом ні кі ар хі тэк ту ры ў Бе ла-
ру сі, Ра сіі і ін шых кра і нах (ня даў на 
на ве да ла Ту раў, ба чы ла вы дат ныя бу-
дын кі і му зеі) і ма гу ска заць, што на ша 
лі та ра ту ра спа да рож ні чае зна ём ству 
з куль ту рай ін шых кра ін, яна за па тра-
ба ва на як у Бе ла ру сі, так і ў Ра сіі, хоць 
у Бе ла ру сі пра цэс яе вы дан ня лепш 
на ла джа ны. Ка жуць, Бе ла русь пе ра-
жы вае куль тур ны рэ не санс — зда ец ца, 
гэ та са праў ды так.

Ге ор гій МАР ЧУК, бе ла рус кі пра за-
ік, сцэ на рыст, дра ма тург:

— Сло ва Ска ры ны на тхняе нас на 
твор часць, на гад вае пра вы со кія гу ма-
ніс ты чныя ідэі, дзе ля якіх ён жыў. Іс нуе 
каз ка, за сна ва ная на да ку мен таль ным 
фак це. Пры ля тае шпак вяс ной і не мо жа 
тра піць да до му, бо сквап ны гас па дар 
за біў ува ход у яго до мік дош кай. Шпак 
лё таў-лё таў, а на трэ ці дзень пры ля цеў з 
дзят лам, каб той пра дзёўб гэ тую дош ку. 
Мы за раз, як той дзя цел: ча сам на вяз ва-
юць та таль нае зні шчэн не ча ла ве ка люб-
ства, але мы ста ім на па зі цы ях, пра якія 
ка заў Ска ры на: па тры я тызм і па пу ля ры-
за цыя ду хоў нас ці і да бры ні.

Яро ні мас ЛАЎ ЦЮС, дзі ця чы пісь-
мен нік, ды рэк тар вы да вец тва «Тры 
зо рач кі» з Віль ню са:

— Мне зда ец ца, ка лі б мы тут са-
бра лі ся і прос та па маў ча лі, на ват та ды 
атры ма лі б шмат па зі ты ву — я ад чу ваю 
аў ру, што ідзе ад ар га ні за цыі ме ра пры-
ем ства і ўва гі рэс пуб лі кі да лі та ра ту ры. 
На  па чат ку ма ёй пісь мен ніц кай дзей нас-
ці мне ка за лі: «Яро ні мас, што ты бу дзеш 
пі саць, ужо даў но пра ўсё на пі са на». 
Што дзіў на, ака за ла ся на ад ва рот: но вых 
тэм ха пае — чы та чоў не ха пае! На кла ды 
мен шыя, але пісь мен ні кі пі шуць на ча мі, 
дру кар ні пра цу юць у тры зме ны. Я па чаў 
дру ка вац ца трыц цаць га доў та му. З тых 
ча соў шмат што змя ні ла ся, ста лі час та 
ка заць: «У зда ро вым це ле хво ры дух». 
У Літ ве, на прык лад, адзін з са мых вя лі-
кіх по пы таў на ан ты дэ прэ сан ты, вя лі кі 
пра цэнт су іцы даў. Але коль кі ся род іх 
хво рых ад ні чо га, якія прос та ка жуць: 
«Я не люб лю ся бе»? Ці ж па трэб ны ў 
гэ тых вы пад ках псі хо ла гі? Пі саць трэ ба 
больш! Каб на шы кні гі ажыц цяў ля лі эга-
тэ ра пію — кло пат пра ся бе, на паў ня лі 
ча ла ве ка эмо цы я мі. Як той ка заў: «Ка лі 
ня ма свят ла ў ва чах, ці мо жа ча ла век 
ба чыць сон ца?»

Адам АХМА ТУ КА ЕЎ, член Са ю за 
пісь мен ні каў Ра сіі і член Клу ба пісь-
мен ні каў Каў ка за з го ра да Гроз ны:

— Пас ля апош няй вай ны ў Ча чэн-
скай Рэс пуб лі цы мы, у тым лі ку лі та ра-
ту ра, ста ра ем ся вы ка рас кац ца з да во-
лі цяж ка га ста но ві шча. Мі ну лыя су вя зі 
па між лі та ра та ра мі сыш лі ра зам з імі, 
но ва му па ка лен ню трэ ба бу да ваць усё 
на ноў. Пер шым кро кам на гэ тым шля-
ху ста ла су стрэ ча паў ноч на каў каз скіх 
ра сій скіх пісь мен ні каў у Гроз ным. Вы-
ні кам ста лі ства рэн не Клу ба, уза ем ныя 
пе ра кла ды і пуб лі ка цыі ў лі та ра тур на-
мас тац кіх ча со пі сах. Я прад стаў ляю і 
Са юз пісь мен ні каў Ча чэн скай Рэс пуб -
лі кі. Ле тась я ўдзель ні чаў у фо ру ме пя-
ці пры кас пій скіх дзяр жаў, тэ май яко га 
быў мас тац кі пе ра клад. У вы ні ку я пе-
ра клаў на ча чэн скую мо ву ка ля два нац-
ца ці аў та раў, што бы лі апуб лі ка ва ны на 
ста рон ках гроз нен скіх ча со пі саў. Мы 
ўза е ма ўзба га ча ем ся, бо і на шы тво ры 
пуб лі ку юц ца ў ін шых краінах. Учо ра бы-
ло пад пі са на па гад нен не аб су пра цоў-
ніц тве па між Клу бам пісь мен ні каў Каў-

ка за і Вы да вец кім до мам «Звяз да». Мы 
бу дзем раз ві ваць, уза ем на пе ра кла даць 
і пуб лі ка ваць на шы тво ры. Ду маю, хут ка 
ў нас з'я вяц ца пе ра кла ды з бе ла рус кай 
мо вы на ча чэн скую.

Пад час «круг ла га ста ла» ад імя Са-
ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі бы лі ўру ча ны 
ме да лі за вя лі кі ўклад у лі та ра ту ру. Іх 
атры ма лі Адам Ахма ту ка еў, пе ра клад чы-
ца і на мес нік ды рэк та ра Рэс пуб лі кан ска-
га ін сты ту та кі та яз наў ства імя Кан фу цыя 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
Лю Су лін, па эт і пуб лі цыст з Та джы кі ста-
на Та ір Ра джа баў і ін шыя аў та ры. Бы лі 
ўру ча ны так са ма па дзя кі ад Мі ніс тэр ства 
ін фар ма цыі Бе ла ру сі за вя лі кі аса біс ты 
ўклад у раз віц цё між лі та ра тур ных су-
вя зяў і ак тыў нае парт нёр ства ў ара га-
ні за цыі між на род ных «круг лых ста лоў» 
«Су гуч ча». Іх атры ма лі Свят ла на Анань-
е ва, Лю Су лін, Ва ле рый Ка за коў, Юрый 
Каз лоў, пуб лі цыст і га на ро вы кон сул Бе-
ла ру сі ў Сер біі Дра га мір Ка рыч.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by

АР ТЭ ФАКТ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ КУЛЬ ТУ РЫ

Сяр гей КАН ДЫ БО ВІЧ. Ва дзім ГУ СЕЎ. Ма рат АХМЕ ДЖА НАЎ. Юрый КАЗ ЛОЎ.

Лі лія АНА НІЧ. Алесь БА ДАК. Ва ле рый КА ЗА КОЎ. Свят ла на АНАНЬ Е ВА.

Ін эса СЛЮНЬ КО ВА. Ге ор гій МАР ЧУК.  Яро ні мас ЛАЎ ЦЮС. Адам АХМАТУКАЕЎ.

На «круг лым ста ле» «Су гуч ча» пры сут ні чаў са вет нік Па соль ства Ра сіі ў Бе ла ру сі Ва дзім Гу сеў, які пад час 
свай го вы ступ лен ня пры нёс доб рую на ві ну: «Гіс та рыч на скла ла ся, што асо ба пер ша дру ка ра Ска ры ны аб'-
яд ноў вае куль тур ныя пра сто ры на шых на ро даў. Ра сій скія ву чо ныя ад да юць пры яры тэт ную ўва гу вы ву чэн-
ню кніж ных збо раў Фран цыс ка Ска ры ны і за ха ван ню яго ду хоў най спад чы ны. Уліч ва ю чы важ насць свя та 
500-год дзя бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня, што ад бу дзец ца ў 2017 го дзе, ха чу ска заць, што на блі жа ец ца да 
за вяр шэн ня вы ра шэн не пы тан ня аб пе ра да чы ары гі наль ных вы дан няў Фран цыс ка Ска ры ны з Ра сій скай 
дзяр жаў най і Ра сій скай на цы я наль най біб лі я тэк для між на род най вы стаў кі ў Бе ла ру сі».

Стар шы ня Фе дэ раль най на цы я наль на-куль тур най аў та но міі «Бе ла ру сы Ра сіі» Сяр гей Кан ды бо віч у сваю 
чар гу рас ка заў, што шмат лі кія ар га ні за цыі ў Ра сіі ў роз ных фор мах рых ту юц ца да 500-год дзя бе ла рус ка га 
кні га дру ка ван ня: «У ве рас ні мы зна хо дзім ся ў ча кан ні шэ ра гу ме ра пры ем стваў, звя за ных з асве тай. На 
ад ным з іх, на кніж най вы стаў цы ў Маск ве, раз мес ціц ца не прос та стэнд бе ла рус кай лі та ра ту ры, для яе 
тут бу дзе ад ве дзе на са мае пры го жае і зна ка вае мес ца. Ня даў на я быў у лі та ра тур ным му зеі Ян кі Ку па лы ў 
Та тар ста не, тут кла сік жыў у эва ку а цыі. Я быў за хоп ле ны стаў лен нем да бе ла рус ка га лі та ра та ра. Нам трэ ба 
вы ка рыс таць маг чы масць ад крыць у цэнт раль ных кніж ных ма га зі нах Ра сіі ад дзе лы бе ла рус кай лі та ра ту-
ры, што не су мнен на бу дзе за па тра ба ва на. Пра ект «Су гуч ча» бу дзе на шым су мес ным сця гам пра па ган ды 
лі та ра ту ры, гэ та і наш аба вя зак».
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