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ТРОЕ ПРА МІНСК

Кож ны мас тац кі пра ект,
здзейснены на Міншчыне,
мае сваю адметнасць. Але
ў Заслаўі яна праяўляецца
надзвычай выразна. У чатырнаццаты раз, 24 студзеня, тут адбудзецца свята
музыкі «Заслаўе-2014». Імпрэза ладзіцца пад апекай
Мінскага абласнога і Мінскага раённага выканаўчых
камітэтаў.

Чарговы раз у беларускай сталіцы будзе прэзентавана кніга Віктара Корбута «Мінск. Лепшы від на гэты горад». Сустрэча з аўтарам і
аўтограф-сесія адбудуцца 16 студзеня ў 18.00
у «Кніжным салоне» на Калініна, 5. Аднак на
гэты раз пра горад будзе распавядацца не
толькі друкаваным словам: дзве мастацкія
выставы дапоўняць уражанне і дапамогуць
па-новаму зірнуць на знаёмыя вуліцы.
Першая экспазіцыя — гэта работы мастачкі і
дызайнера выдавецтва «Рыфтур» Алены Жданоўскай, якая аздобіла кнігу Віктара Корбута. Другая
выстава складаецца з замалёвак Анатоля Наліваева. Ён прадставіць творы, у якіх адлюстраваны
гістарычны цэнтр горада — у прыватнасці, мясціны,
дзе ў гады нацысцкай акупацыі знаходзілася яўрэйскае гета. Мастак жыў у Мінску ў гады акупацыі,
зафіксаваў на сваіх работах руіны паваеннага горада. Гэтыя малюнкі — унікальныя дакументы: на
іх Мінск такі, якім не будзе больш ніколі.
У прадмове да сваёй кнігі Віктар Корбут таксама абяцае адкрыць шмат таямніц сталіцы: «Вы
прагуляецеся разам з героямі нашага і мінулага
часоў па вузкіх маставых, пракрочыце па шырокіх праспектах, зазірняце ў ціхія дворыкі старых
кварталаў, завітаеце ў госці да людзей, пра якіх
раней маглі толькі чуць, але асабіста ніколі б не
пазнаёміліся, не адгарнуўшы гэтую кнігу. Вы адчуеце дух горада мінулага XX стагоддзя і яшчэ больш
ранніх часоў. Вы зразумееце Мінск, палюбіце яго

Нагадаю, што фэст распачаты пры падтрымцы былога
мэра горада Валянціна Сітніка,
які перадаў арганізацыйную ініцыятыву сваім паслядоўнікам.
Мерапрыемства займае значнае месца ў жыцці Міншчыны.
Асаблівую ўвагу да яго прыцягвае Нацыянальны акадэмічны
канцэртны аркестр Беларусі. І,
бясспрэчна, тое, што мас тац-

і з'яднаецеся з ім, калі вы не мясцовы жыхар, а
карэнныя жыхары горада адкрыюць для сябе тыя
рамантычныя завулкі, якія дагэтуль не заўважалі
ў цені гмахаў».
Праца Віктара Корбута — гэта і працяг спроб напісаць папулярны летапіс мінулага Мінска, пачаты ў
XІX стагоддзі Уладзіславам Сыракомлем у яго творы «Мінск», а таксама ў даследаваннях Зянона Пазняка «Рэха даўняга часу», Захара Шыбекі «Мінск.
Старонкі жыцця дарэвалюцыйнага горада» і іншых.
Кніга напісана простай мовай. У той жа час гэта даследаванне, заснаванае на дакладных навуковых
фактах. Кожная дэталь з мінулага падмацавана
інтэрв'ю з археолагамі, гісторыкамі, а што да падзей
XX стагоддзя, то і размовамі з іх відавочцамі — вядомымі грамадскімі і культурнымі дзеячамі.
У «Кніжным салоне» таксама адкрыецца выставапродаж іншых кніг па гісторыі Мінска, што выходзілі ў
мінулыя гады і сталі бібліяграфічнай рэдкасцю.
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ

кім кіраўніком свята з'яўляецца
ганаровы грамадзянін Мінскай
вобласці, прафесар Міхаіл Фінберг. Менавіта ў Заслаўі былі
арганізаваны юбілейныя канцэртныя праграмы, прысвечаныя класікам музыкі ХХ стагоддзя: А. Багатырову, М. Аладаву,
П. Падкавыраву, Л. Абеліёвічу,
Д. Лукасу, Р. Пуксту, Я. Глебаву,
Д. Смольскаму, а таксама айчынным кампазітарам ХІХ стагоддзя: М. Ельскаму, С. Манюшку ды іншым. На гэты раз аркестр падрыхтаваў творы яшчэ
аднаго выдатнага беларускага
аў тара — Яўгена Цікоцкага,
100-годдзе якога адзначалася
летась. Прагучаць таксама многія сачыненні іншых выдатных
кампазітараў, чыё жыццё і творчасць звязана з Міншчынай.
У межах фэсту пройдуць конкурсы юных выканаўцаў на роз-

ных інструментах, якія прэзентуюць кампазіцыі айчынных аўтараў. А яшчэ творчая моладзь
будзе мець унікальную магчымасць пазнаёміцца з вядучымі
беларускімі музыкантамі, якія
дадуць майстар-класы, падзеляцца вопытам. Падчас музычных сустрэч у Заслаўі будуць
арганізаваны і мастацкія выставы. Фэст традыцыйна аб'яднае
не толькі класічную музыку, але
і эстрадна-джазавую, якая карыстаецца пастаяннай увагай
слухачоў і заўсёднай папулярнасцю. Такім чынам, сучасныя
любімыя мелодыі ў выкананні
заслужанага калектыву «Нацыянальны акадэмічны канцэртны
аркестр Беларусі» і яго салістаў завершаць свята яскравым
і гучным акордам.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ
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 Запрашальнік

«Пецярбургскі вальс» у Мінску
Канцэртную праграму вядомага пецярбургскага кампазітара Леаніда Левашкевіча «Танга, вальсы, рэгтаймы»
прадставіць 8 лютага ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі сімфанічны аркестр Маладзечанскага музычнага
каледжа імя М.К. Агінскага пад кіраўніцтвам заслужанага
дзеяча мастацтваў Беларусі Рыгора Сарокі. У выступленні прымуць удзел салісты і музыканты з Санкт-Пецярбурга.
Леанід Левашкевіч — ураджэнец Беларусі, лаўрэат міжнародных конкурсаў, прадстаўнік сучаснага рускага неарамантызму.
Яго праграма «Дарога кахання» стала пераможцай Расійскага
прэзідэнцкага конкурсу сацыяльна значных праектаў у галіне
адукацыі, культуры, мастацтва і грамадскай дыпламатыі.
Музыка Левашкевіча з вялікім поспехам гучыць не толькі ў
Беларусі, Расіі, ва Украіне, але і ў Швецыі, Нарвегіі, Польшчы,
Чэхіі, Аўстрыі, Даніі, Індыі, Кітаі. Творы адрасаваны ўсім, хто
шукае прыгажосць, незалежна ад узросту і нацыянальнасці.
Яны кранаюць душу чалавека, адкрываюць сэрцы для міру і
дабрыні.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ
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 Факт

50 ТЫСЯЧ КРОПАК ДОСТУПУ
Wі-Fі: у гасцініцах, кінатэатрах і на вакзалах
У 2013 годзе колькасць абанентаў шырокапалоснага доступу ў
інтэрнэт byflу перавысіла ў Беларусі 1 млн 800 тысяч. А колькасць
публічных кропак доступу Wі-Fі
павялічылася да 50 тысяч хот-спотаў. Скарыстацца кропкай доступу
Wі-Fі ад «Белтэлекама» можна ў
буйных гарадах у месцах з вялікай
колькасцю наведвальнікаў. У Мінску, напрыклад, ужо дзейнічаюць
больш як 6 000 хот-спотаў. Самыя
запатрабаваныя хот-споты размешчаны ў будынках гасцініц, у
Нацыянальным аэрапорце Мінск,
спартыўных комплексах, санаторыях, на чыгуначных вакзалах, аў-

тавакзалах, у кінатэатрах, гандлёвых і выставачных цэнтрах.
Пастаянны рост аб'ёмаў інтэрнэт-паслуг вымагаў ад «Белтэлекама» глабальнага павелічэння
прапускной здольнасці знешняга
інтэрнэт-шлюза краіны. На канец
года прапускная здольнасць інтэр нэт-шлю за скла да ла ўжо
450 Гбіт/с.
Адным з найбольш важных кірункаў сваёй дзейнасці кампанія
«Белтэлекам» лічыць пастаяннае ўдасканальванне тэхналогій.
Асаблівая ўвага надаецца развіццю тэхналогіі GPON, якую называюць чарговым вітком эвалюцыі

сетак. Тэхналогія абапіраецца на
выкарыстанне оптавалаконных
ліній на ўзроўні «апошняй мілі».
Гэта значыць, што да абанента
пракладваюць не медны кабель,
а валакно. Па тэхналогіі GPON
падключана ўжо значная колькасць гандлёвых цэнтраў і жылых
комплексаў. Новая тэхналогія актыўна ўкараняецца не толькі ў новабудоўлях, але і ў больш старой
забудове: планавая мадэрнізацыя
сетак з заменай медных ліній на
валакно праводзіцца як у сталіцы,
так і па ўсёй тэрыторыі краіны.
Надзея НІКАЛАЕВА



Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета прыняў у сваіх сценах сотні прыхільнікаў культурнага жыцця і танцавальнага мастацтва. У ноч з 13
на 14 студзеня жанчыны ператвараліся ў прыгажунь
прынцэс, а мужчыны — у галантных кавалераў. Пары
ў шыкоўных касцюмах танцавалі пад музыку, атрымлівалі асалоду ад свецкіх зносін і выдатнага асяроддзя.
Акрамя таго, гасцей свята, па традыцыі, чакалі тэматычныя салоны, творчыя конкурсы, Рускі, Венскі і
Княжы балі, а таксама гала-канцэрт з удзелам салістаў оперы, артыстаў хору і балета тэат ра.
Надзея БУЖАН, фота аўтара.

ЛІТАРАТУРНЫ ФОНД: НОВАЕ ЖЫЦЦЁ
Ужо некалькі месяцаў старшынёю
Беларускага рэспубліканскага літаратурнага фонду (размешчаны
ў Доме літаратара, вул. Фрунзэ, 5)
працуе Васіль Дадалка. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі (СПБ).
Публіцыст. Вучоны. Доктар эканамічных навук, прафесар. Наш карэспандэнт сустрэўся з кіраўніком
грамадскай арганізацыі і задаў шэраг пытанняў пра работу Літфонду,
пра тое, якія планы ў межах яго
дзейнасці і Васіль Аляксандравіч,
і актыў Літфонду збіраюцца ажыццявіць у бліжэйшы час.
— Каго, дарэчы, аб'ядноўвае ваша
арганізацыя?
— Безумоўна, у Літфонд уваходзяць
члены Саюза пісьменнікаў Беларусі, і не
толькі. Мы гатовы працаваць дастаткова
шырока. А значыць — аб'яднаць усіх, каму цікавае мастацкае слова, хто спрабуе
свае сілы ў самых розных жанрах мастацкай літаратуры.
— А якія задачы ставіць перад сабой фонд?
— Давайце ўсвядомім, што літаратура — гэта чалавеказнаўства. На працягу
ўсяго развіцця чалавецтва ўвесь цэнтр
цяжару ў гэтым руху ляжыць на літаратуры. Менавіта мастацкае слова арганізоўвае жыццё народа, аб'ядноўвае культуру,
з'яўляецца яе асновай, стымулюе псіхалогію людзей. Садзейнічае станаўленню
самасвядомасці, з'яўляецца важнай першакрыніцай адукацыі, існавання, развіцця мовы. Значыць, і зыходзіць з гэтага
пераканання трэба...
Літаратура — народная трыбуна. Самасвядомасць кожнага чалавека праз
літаратуру — самавызначэнне — самавыяўленне — самадастатковасць — вось
асноўныя вектары творчай дзейнасці Беларускага рэспубліканскага літаратурнага
фонду (БРЛФ) як арганізацыі аднадумцаў.
— А калі гаварыць больш канкрэтна,
то якія кірункі работы стануць асноўнымі складнікамі ў вашай дзейнасці?..
— Мы збіраемся заснаваць цэлы шэраг партнёрскіх праграм. Усе яны будуць
скіраваны на падтрымку пісьменнікаў, адпаведна, Саюза пісьменнікаў Беларусі.
Цяпер выпрацоўваюцца прапановы для
сумеснай дзейнасці. І з банкамі, і з буйнымі рыначнымі структурамі, і з вядучымі дзяржаўнымі прадпрыемствамі — і ў
аграрным сектары, і ў прамысловасці.
Пагадзіцеся, што пісьменнікі — дастаткова інтэлектуальныя, адукаваныя людзі.
Дык давайце навучымся канструктыўна
выкарыстоўваць свой інтэлект. Хіба мы не
дзеяздольныя, не патрэбныя грамадству?
Чаму б літаратарам не аказаць падтрымку самым розным кампаніям, прадпрыемствам ва ўменні па-майстэрску выкарыстоўваць слова дзеля прапаганды іх
прадукцыі, дзеля арганізацыі адпаведнага

іміджу той ці іншай галіны вытворчай
новую адукацыйную мадэль.
дзейнасці?.. Такія стасункі павінны
— І як яна будзе выглядаць?
быць узаемакарыснымі.
— Па-першае, арганізуем міжНекалі, як вядома, пры СПБ пранародны ўніверсітэт беларускай
цавала бюро прапаганды. А чаму
мо вы, лі та ра ту ры і культу ры.
б гэтыя функцыі не ўзяць цяпер на
Пасля — універсітэт рускай сласябе нашаму фонду? У склад Саюза
веснасці. А яшчэ — універсітэт
зараз уваходзяць паэты-песеннімаладога літаратара. Гэкі, драматургі і г.д. Мы свата ўжо асобны праект.
бодна маглі б арганізаваць
Мяр ку ем ства рыць
лі та ра тур на-кан цэрт ную
школы па вывучэндзей насць з раз лі кам,
ні англійскай мовы і
што прадпрыемствы —
літаратуры, нямецспярша, магчыма, буйкай мовы і літараныя гаспадарчыя структуры, італьянскай
туры — адгукнуцца на
мовы, літаратуры
такую ініцыятыву. Але
і культуры. Не заж нам трэба працаваць
ста нуц ца па-за
у супольніцтве з «зорўвагай Кітай, Серкамі» эстрады, вучонымі,
бія, Турцыя, іншыя
псіхолагамі. Выступленні
краіны і іх культуры
пісьменнікаў павінны быць
і мовы.
цікавымі, грунтоўна аргані— Такая шматабзаванымі. Часам можна з
сяж насць па тра буе
чытаннем вершаў не толькі
спецыялістаў?
музычную праграму сумяс— А па многіх кірунціць, але і цікавую лекцыю Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.
ках яны якраз і ёсць у
таго ці іншага спецыяліста. Ды
нашым Саюзе пісьмені ў СПБ зараз шмат вучоных, дастатко- нікаў, адпаведна, і ў Літаратурным фонва граматных у вузкіх галінах дзейнасці дзе. А яшчэ — і я ўжо пра гэта гаварыў
людзей.
— важна мець на ўвазе партнёрства з
Па-за ўвагай пакуль што і патрыятыч- іншымі арганізацыямі. Важна ўлічваць,
ныя, дабрачынныя акцыі. Нам трэба як ма- што дзверы Літаратурнага фонду шырога больш працаваць з сістэмай адукацыі. І ка адчынены для многіх і многіх людзей.
са школамі, інстытутамі, універсітэтамі.
Дарэчы, па рабоце ўніверсітэта ўжо існуе
— І калі гаварыць пра часавыя пара- дакладная праграма — з тэмамі лекцый,
метры, то што збіраецеся рэалізаваць гадзінамі і г.д.
літаральна заўтра?
І я веру, што такую нашу ініцыятыву
— Ёсць адна выдатная ініцыятыва, вы- заўважаць і дзелавыя колы Беларусі.
кладзеная літаратуразнаўцамі Уладзімі- Прыйдзіце сёння на сур'ёзнае прадпрырам Навумовічам і Іванам Саверчанкам емства. Чым там апякуюцца, прымаючы
— людзьмі ў беларускай навуцы дастат- партнёраў з далёкіх краін, важных для
кова вядомымі. Адзін прадстаўляе ўнівер- развіцця бізнесу партнёраў? Хіба не тым,
сітэцкае супольніцтва. Другі — акадэміч- як прыняць, як прэзентаваць і сябе, і краную навуку. Мы збіраемся арганізаваць іну? І часам даводзіцца чуць: «У нас няма
пастаянна дзеючы семінар альбо свайго што паказаць...» Ды ёсць, даражэнькія,
роду школу. І мяркуем яе назваць наступ- што паказаць. Трэба толькі самім ведаць
ным чынам — «Народны адкрыты ўнівер- краіну, самім ведаць уласную гісторыю
сітэт моў, літаратуры, культуры і гісторыі». і ўласную культуру. А то ў нас яшчэ ўсё
Асноўнай задачай такой грамадскай аду- нацыянальнай кухняй больш замежныя
кацыйнай ініцыятывы бачым удзел у рас- рэстаратары займаюцца... Беларусь —
паўсюджванні навуковых ведаў, звязаных «вароты» з Захаду на Усход і з Усходу
з прадстаўленнем Беларусі ў свеце. Мы на Захад. Пра вартасці геапалітычнага
хацелі б пераканаць грамадскасць, дзяр- становішча ідзе размова на ўсіх узроўнях.
жаўныя інстытуты, што зараз адкрываць Дык давайце ўсе і працаваць на асэнсадалёкія краіны можна і неабходна, прэзен- ванне гэтага становішча. Давайце вучыцтуючы сваё, уласнае. Глабалізацыя хутка ца прысутнічаць са сваімі ведамі, са сваім
перастане быць модай. І хто мы тады ў вопытам у свеце.
свеце?.. Ва ўніверсітэце збіраемся ліквідаМне здаецца, цікавасць павінен выкліваць адсутнасць ведаў агульнага, культу- каць і такі адукацыйны праект, як стварэнралагічнага характару, можа быць, нават не навучальна-развіваючага цэнтра для
у дыпламатаў, якія едуць у невядомы свет. дзяцей дашкольнага і малодшага школьІ ім жа ўжо абавязкова патрэбны грунтоў- нага ўзросту. І назва адпаведная ёсць —
ны «пакет» ведаў пра Беларусь, пра нашу «Умняша». У нас ёсць партнёры ў гэтай
культуру, нашу гісторыю. У рамках рабо- справе. Думаю, што ўсё атрымаецца.
ты ўніверсітэта плануем наладзіць роз— Такія ініцыятывы патрабуюць, вінаўзроўневае навучанне. Проста чытаць давочна, новых кантактаў, самага шылекцыі — гэтага мала. Патрэбна стварыць рокага партнёрства ў галіне бізнесу?..

— Мы стварылі Назіральны савет, да
ўдзелу ў рабоце якога запрасілі кіраўнікоў
буйных прадпрыемстваў, банкаў, камерцыйных арганізацый. Спрабуем стварыць
атмасферу мецэнацтва ў зносінах з літаратурай. Выяўленчае мастацтва, Нацыянальны мастацкі музей падтрымліваюць
жа. Чаму не павінна быць такое стаўленне
і да пісьменніцкіх клопатаў?
— Васіль Аляксандравіч, мне здаецца, Літфонд мог бы паспрыяць і ў
арганізацыі выключна творчых, літаратурных праектаў...
— Так, мы будзем займацца кнігавыданнем. Усё для гэтага ў нас ёсць. І адпаведная ліцэнзія, і адпаведныя ініцыятывы.
Тэхнічную работу нескладана арганізаваць...
— Вы хочаце сказаць, што Літфонд
будзе мець сваё выдавецтва?
— А яно фактычна ёсць у нас. І шэраг
выданняў Літфондам быў выпушчаны раней. Цяпер гэтую працу сістэматызуем,
сплануем. Будзем думаць, як данесці слова літаратараў, у тым ліку тых, хто жыве
ў правінцыі, да чытача. А перш-наперш
зараз працуем над пашырэннем прасторы часопіса Саюза пісьменнікаў Саюзнай
дзяржавы і БРЛФ «Белая Вежа». Збіраемся спачатку павялічыць яго перыядычнасць да шасці нумароў у год. І шмат што
ўжо зроблена ў гэтым кірунку. У рэдакцыі
часопіса зараз працуе не толькі галоўны рэдактар Васіль Шырко. Мы запрасілі
да ўдзелу ў справах часопіса лаўрэата
Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь,
вядомага публіцыста Уладзіміра Паўлавіча Вялічку. Выйшаў новы нумар часопіса.
Рыхтуецца адразу другі нумар... Больш
актыўна сталі ўдзельнічаць у падрыхтоўцы «Белай Вежы» расійскія пісьменнікі.
Спадзяюся, што гэтым мы і ажывім работу
Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы.
Літфонд ужо зараз запланаваў шэраг
мерапрыемстваў, звязаных з пісьменніцкімі юбілеямі. Думаю, што правядзенне розных вечарын, прэзентацый кніг, творчых
імпрэз стане добрай традыцыяй.
Ёсць у нас яшчэ адна задумка. Мяркуем стварыць магутны інтэрнэт-партал,
прысвечаны беларускай літаратуры і не
толькі. Адным з яго праектаў будзе і інтэрнэт-крама для продажу беларускіх кніг.
— Васіль Аляксандравіч, застаецца
падзякаваць за гутарку і пажадаць вам
паспяховай рэалізацыі гэтых і многіх
іншых ініцыятыў!
— А гэта магчыма толькі пры ўдзеле шырокай пісьменніцкай грамадскасці, на што
я асабіста і спадзяюся. Вельмі ўдзячны за
падтрымку старшыні Саюза пісьменнікаў
Беларусі Мікалаю Іванавічу Чаргінцу, яго
актыўнай камандзе сакратароў — Генадзю
Пашкову і Георгію Марчуку. Лічу СПБ адной
з самых аўтарытэтных грамадскіх арганізацый творчай інтэлігенцыі нашай краіны.
Гутарыў Мікола БЕРЛЕЖ.

ДАПАМОЖНІКІ ПА КРАЯЗНАЎСТВЕ
У Магілёве супрацоўнікі абласной бібліятэкі імя Леніна распрацавалі каляндар знамянальных і памятных дат рэгіёна на 2014
год.
На 164 старонках выдання сабраны самыя
цікавыя і найбольш значныя падзеі грамадскага,
палітычнага і культурнага жыцця вобласці гэтага
года, кароткія звесткі аб знакамітых асобах Магілёўшчыны.
— «Каляндар» асвятляе падзеі, прысвечаныя 70-годдзю вызвалення 12 раёнаў вобласці
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 90-годдзю
ўтварэння 19 тэрытарыяльных адзінак Магілёўшчыны, — кажа загадчыца аддзела беларускай
і краязнаўчай літаратуры Магілёўскай абласной бібліятэкі імя Леніна Тамара КАЛІНІНА.
— Да кожнай даты тут даецца кароткая даведка,
змешчаны ілюстрацыі, паказваецца выкарыстаная літаратура. Каб было зручней арыентавацца
ў гэтай інфармацыйнай прасторы, у выданні размешчаны імянны і геаграфічны дапаможныя паказальнікі, спіс скарачэнняў. З дапамогай даведніка

нам будзе лягчэй прапагандаваць краязнаўчую
літаратуру, а чытачы атрымаюць магчымасць папоўніць свае веды пра родны край.
Акра мя «Ка лен да ра», су пра цоў ні кі ад дзела зрабілі зручны бібліяграфічны каталог, дзе
ўпершыню абагульнены звесткі аб 430 краязнаўчых выданнях, якія выходзілі на Магілёўшчы не на пра ця гу 1810-1945 га доў. Гэ тыя
кніжныя рарытэты, рэпрынтныя і факсімільныя
выданні, відэа- і фотакопіі, выданні на электронных носьбітах захоўваюцца ў фондах бібліятэкі і
з'яўляюцца часткай гісторыка-культурнай спадчыны вобласці.
Але і гэта яшчэ не ўсё. Да 100-годдзя Аркадзя
Куляшова, якое мы будзем адзначаць 6 лютага,
бібліятэка зрабіла зручны электронны дапаможнік
«Сэрца, дзе ўсёй зямлі трывога...» па творчасці
пісьменніка. Ён змяшчае цікавыя факты з жыцця Куляшова, бібліяграфічны агляд яго твораў,
літаратурныя гульні па творах пісьменніка, віктарыны, песні на вершы Куляшова, фотаздымкі
і шмат чаго іншага.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

«СЕЮ-ЗАСЯВАЮ, УСІМ ДАБРА ЖАДАЮ!»

Абрад «Засяванне» спакон веку жыве ў вёсцы Стадолічы Лельчыцкага раёна.
Праводзіцца ён раніцай у
першы дзень Старога Новага года. «Сею-засяваю, усім
дабра жадаю!» — кажуць
госці-каляднікі, вітаючы гаспадароў хаты. Весела прайшоў вясковы абрад-абярэг і
ўчарашняй раніцай.
Анатоль КЛЯШЧУК.
К.
Фота аўтара.

