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Кож ны мог вы браць тое, 

што яму больш да спа до-

бы: ці пра ехац ца ад Па ла ца 

спор ту да вы ста вач на га па-

віль ё на «Бел Экс па» на паэ-

тыч ным аў то бу се пад вер шы 

і бар даў скія пес ні як ма ла-

дых, так і ўжо вя до мых бе-

ла рус кіх аў та раў з Мінск ага 

аб лас но га ад дзя лен ня Са-

ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, 

ці су стрэц ца і па га ва рыць з 

лю бі мым пісь мен ні кам не па-

срэд на на вы стаў цы — так, 

су стрэ ча з лаў рэ а там Но бе-

леў скай прэ міі па лі та ра ту ры 

Свят ла най Алек сі е віч вы клі-

ка ла са праўд ны анш лаг; ці 

ўзяць удзел у лі та ра тур ным 

квэс це або вік та ры не па тым 

ці ін шым тво ры; ці за ві таць 

на шмат лі кія прэ зен та цыі 

кніж ных на ві нак і, маг чы-

ма, ад крыць для ся бе ім ёны 

но вых ці ка вых лі та ра та раў, 

ці, на рэш це, на быць — што 

не ма ла важ на, па вы да вец-

кім кош це, а ў апош ні дзень 

ра бо ты вы стаў кі і са зніж ка-

мі — не каль кі вы дан няў у да-

маш нюю біб лі я тэ ку.

Пры чы ніц ца да Мін скай 

між на род най кніж най вы-

стаў кі-кір ма шу сё ле та бы ло 

мож на, на ват не на вед ва-

ючы вы да вец кія экс па зі цыі. 

Амаль паў та ра дзя сят ка 

ста ліч ных ка вяр няў, па баў 

і рэ ста ра наў да лу чы лі ся да 

тэ ма тыч на га кніж на га гаст-

ра фэс ту «Смак чы тан ня», які 

быў зла джа ны ўпер шы ню, і 

ўклю чы лі ў ме ню стра вы, 

зга та ва ныя су час ны мі ку ха-

ра мі па вод ле лі та ра тур ных 

бест се ле раў роз ных кра ін. 

Асаб лі вай па пу ляр нас цю ў 

на вед валь ні каў ка рыс та лі ся 

кал ду ны з мя сам і гры ба мі 

па вод ле Ула дзі мі ра Ка рат-

ке ві ча («Дзі кае па ля ван не 

ка ра ля Ста ха»), ве ра шча ка 

з блі на мі, на якую ку лі на-

раў на тхні ла «Но вая зям ля» 

Яку ба Ко ла са, апі са ныя ў 

«Зне се ных вет рам» Мар га-

рэт Міт чэл гра ча ныя алад кі з 

кля но вым сі ро пам, пі рог «па-

хо біц ку» па вод ле Джо на Ро-

наль да Ру э ла Тол кі на і на ват 

зной дзе ная ў кні зе «Дра ку-

ла» Брэ ма Сто ке ра «па пры-

ка Гендл». І ка лі да кош ту 

гаст ра на міч ных вы на хо дак 

у гур ма наў бы лі пы тан ні, то 

да сма ку — ні я кіх там «пас-
куд ства, брат, і не пы тай ся», 
ад ны кам плі мен ты...

Не сум на бы ло ў ста ліч ных 
кні гар нях, дзе ад на за ад ной 
пра хо дзі лі кніж ныя прэ зен-
та цыі і су стрэ чы з аў та ра мі, 
у тым лі ку зла джа ныя Вы-
да вец кім до мам «Звяз да». 
Так, у «Кнігах&кніжачках» 
чы та лі твор Ге на дзя Аў ла-
сен кі «Сне га вік і вяс на», у 

«Кні га По лі се» аб мяр коў ва-

лі «Уцё ну ў Фран цыі» Яны 

Явіч. А па ра лель на на роз-

ных пля цоў ках у па віль ё не 

«Бел Экс па» на шы ка ле гі 

пра вя лі ад мыс ло вую эка ла-

гіч ную вік та ры ну, прад ста ві-

лі кні гі Вік та ра Ляс коў ска га 

«Ан тош ка ва шча ня», Дзміт-

рыя Юр та е ва «Ні се кун ды ці-

шы ні», ма ляў ні чае вы дан не 

«Аква рэль ны су свет Вя ча-

сла ва Паў лаў ца» і пры све-

ча ны юбі лею ма ла дзёж на-

га ру ху вы да вец кі пра ект 

«У рыт ме імк лі вых га доў...». 

Ча со піс «Ма ла досць» зла-

дзіў для ма ла дых лі та ра тур-

ных кры ты каў і тых, хто толь-

кі ма рыць імі стаць, круг лы 

стол з удзе лам во пыт ных 

да след чы каў лі та ра ту ры і 

май стар-клас са шкод ны мі 

па ра да мі «Як не трэ ба пі саць 

рэ цэн зіі», а так са ма пад вёў 

вы ні кі кон кур су «Слаў ная 

кам па нія: рэАNІMАцыя», 

пры све ча на га пісь мен ні кам 

ХІХ ста год дзя...

— Ма ма, гля дзі, вось та-

кая са мая кніж ка, як ты нам 

абя ца ла! — зві ніць па тра ба-

валь ны га ла сок ка ля стэн-

да з дзі ця чай лі та ра ту рай. 

Мін чан ка Яў ге нія Ка пыць ка, 

якая вы ву чае асар ты мент 

ра зам з дву ма сы на мі, за да-

валь няе прось бу ма лень кіх 

кні га лю баў і рас каз вае, што 

ўжо га доў пяць не пра пус кае 

ні вод най кніж най вы стаў кі і 

ні ко лі не сы хо дзіць з пус ты мі 

ру ка мі: «Вось і сён ня амаль 

на сто руб лёў на ку пі лі: дзі ця-

чыя эн цык ла пе дыі, не каль кі 

пе ра клад ных мас тац кіх кніг, 

пры го жае вы дан не Ка рат ке-

ві ча, ву чэб ныя да па мож ні кі... 

Каб на быць тое са мае ў кра-

мах, да вя ло ся б па тра ціць 

больш ча су і гро шай, а на Мін-

скай кніж най вы стаў цы заўж-

ды ха пае ці ка вых на ві нак».

Пен сі я нер ка Га лі на Тра-

фі ма ва га во рыць, што прый-

шла мэ та на кі ра ва на «на 

Рэз ні ка», які прад стаў ляў 

сваю но вую дзі ця чую кні гу 

«Ця па не хо ча быць клоў-

нам», але пас ля су стрэ чы з 

лю бі мым паэ там-пе сен ні кам 

за ці ка ві ла ся на ступ най прэ-

зен та цы яй, па слу ха ла яшчэ 

му зыч ную пра гра му ад дэ-

ле га цыі Ка зах ста на, абы-

шла стэн ды вы да вец тваў з 

роз ных кра ін — і не па шка-

да ва ла: «На бы ла са бе кні гу 

пра ай ца Іа а на Крэсць ян кі на, 

на ват не ўтры ма ла ся, коль кі 

ста ро нак «пра глы ну ла» тут 

жа, се дзя чы за сто лі кам, а 

ўнуч цы ку пі ла да па мож нік 

па мен таль най арыф ме ты-

цы, ве даю, што дзе ці даў но 

та кі шу ка лі».

Па га джа юц ца з тым, што 

ха пае на што па гля дзець і 

што па чы таць, і са мі ўдзель-

ні кі вы стаў кі. Так, прад стаў-

ні кі ра сій ска га вы да вец тва 

«Ма ла дая гвар дыя», якое 

пас ля за клю чэн ня пра мо-

га да га во ра з «Бел кні гай» 

атры ма ла маг чы масць рэа-

лі за ваць у на шай кра і не 

свае вы дан ні на ўпрост (а 

зна чыць, зра біць іх больш 

да ступ ны мі для чы та чоў), не 

толь кі ад зна чы лі вы со кую 

ці ка васць бе ла ру саў да сва-

іх кніг і аў та раў, але, у сваю 

чар гу, бы лі пры ем на ўра жа-

ныя не ка то ры мі бе ла рус кі-

мі вы да вец кі мі пра ек та мі і 

на гле дзе лі для ся бе но вых 

па тэн цый ных бе ла рус кіх аў-

та раў. На огул жа на стэн дзе 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі, якая 

ста ла цэнт раль ным экс па-

нен там вы стаў кі, урад Маск-

вы прад ста віў больш як 500 

най мен няў кніг і но выя твор-

чыя пра ек ты.

Міль ён ура жан няў 
і чытанка на па мяцьХХVІ Мін ская між на род ная кніж ная вы стаў ка-

кір маш (ММКВК), якая пра хо дзі ла пад дэ ві зам 

«Больш, чым кні гі», атры ма ла ся не толь кі 

за ўваж най, але і над звы чай раз на стай най 

і шмат ба ко вай па дзе яй. Пяць дзён у рэ жы ме 

нон-стоп у ме жах фо ру му і лі та ра тур на га 

сім по зі у ма «Пісь мен нік і час» ад бы ва лі ся 

прэ зен та цыі, су стрэ чы і аў то граф-се сіі па пу ляр ных 

аў та раў, лі та ра тур ныя дыс ку сіі, круг лыя ста лы 

пісь мен ні каў і вы даў цоў, твор чыя май стар-кла сы 

і ўро кі за меж най мо вы, флэш мо бы, кі на па ка зы 

і тэ ат ра лі за ва ныя прад стаў лен ні, на якіх агу лам 

па бы ва ла больш як 61 ты ся ча гас цей.

«Пры га дай це — ка лі толь кі прый шло тэ ле ба чан не, га-

ва ры лі, што не за ста нец ца ні тэ ат ра, ні кніг, бу дзе толь кі 

ад но су цэль нае тэ ле ба чан не. По тым тое са мае ад бы ва ла ся 

з рас паў сюдж ван нем ін тэр нэ ту, які, зда ва ла ся б, му сіў усё 

за мя ніць і ад су нуць кні гу ў ня быт. Тэх ні ка за апош нія га ды 

кро чы ла вель мі да лё ка, але як бы мы ні га ва ры лі пра кні-

гу, яна за ста ец ца за па тра ба ва най, — ад зна чыў у па чат ку 

раз мо вы Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі Па вел, Па тры яр-

шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі, — бо яна дае нам маг чы масць 

са мім твор ча асэн соў ваць жыц цё: мы са мі са бе рэ жы сё ры, 

мас та кі і ўдзель ні кі па дзей, пра якія рас каз вае кні га, і пе-

рад усім гэ та кні га жыц ця — Біб лія, якая за ста ец ца са май 

за па тра ба ва най і пе ра кла дзе най на мак сі маль ную коль-

касць моў све ту».

Якія за да чы сён ня му сіць вы кон ваць кні га, каб ад па-

вя даць вы клі кам ча су, за даў век тар да лей шай раз мо вы 

на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Бе ла ру сі Ігар БУ ЗОЎ СКІ: 

па він на яна на кі роў вац ца на ду хоў насць, ма раль або му сіць 

стаць вы ключ на ка мер цый ным пра дук там і ацэнь вац ца 

гра мад ствам і пра фе сі я на ла мі з пунк ту гле джан ня «па да ба-

ец ца/не па да ба ец ца»? «Нам — і Мі ніс тэр ству ін фар ма цыі, 

і Са ю зу пісь мен ні каў, і вы даў цам — трэ ба па спра ба ваць 

знай сці тую агуль ную стра тэ гію, якая да зво ліць кні зе раз-

ві вац ца», — ад зна чыў Ігар Бу зоў скі.

Кні га, пад крэс ліў на ста я цель Усіхс вяц ка га пры хо да 

про та і е рэй Фё дар ПОЎ НЫ, з'яў ля ец ца част кай куль ту ры, 

гіс та рыч най па мя ці і скарб ні цай ду хоў на га во пы ту на шых 

прод каў. «І мне зда ец ца, што праб ле ма ця пе раш ня га ча су 

не ў тым, што кні га пе ра хо дзіць з па пя ро ва га ў элект рон-

ны фар мат, а ў тым, што яна мо жа на огул сыс ці з лю бо га 

фар ма ту», — за зна чыў ён.

Фё дар Поў ны, які прад ста віў ад мыс ло вае вы дан не 

«Свя то га Еван гел ля», пра вёў ла гіч ны лан цу жок ад ду-

хоў ных кніг на огул да ро лі ду хоў нас ці як ба зі су ў фар мі-

ра ван ні на цы я наль най са ма свя до мас ці. Ён рас ка заў пра 

ці ка вы на ву ко вы экс пе ры мент, які пра вёў на за ры ін тэр-

нэ ту фі ло лаг-тэ а рэ тык Вік тар Мар ты наў — пры ду маў і 

рас пра ца ваў уні вер саль ны се ман тыч ны код, з да па мо гай 

кам п'ю та ра пе ра вёў яго ў ліч бы, каб атрым лі ваць свое-

асаб лі вы ад бі так лю бо га рэ аль на га тэкс ту: «Спа чат ку 

да след чы кі ін дэк са ва лі тэкс ты на він, ін тэр нэт-біб лі я тэ кі 

і фо ру мы, вір ту аль ных пер са на жаў, а по тым пры ду ма лі 

ан ке ту, якая да ва ла «ад біт кі» рэ аль ных лю дзей. Вы свет-

лі ла ся, што ўсе яны пад да юц ца сіс тэ ма ты за цыі і ад па вя-

да юць се ман тыч ным ко дам свя шчэн ных рэ лі гій ных кніг і 

не ка то рых асаб лі ва важ ных для ча ла вец тва фі ла соф скіх 

трак та таў і мас тац кіх тэкс таў... Ста лі пра вя раць асноў ныя 

тэкс ты свя шчэн ных кніг — ака за ла ся, што за да дзе ныя 

імі ін дэк сы бы лі па кла дзе ныя ў асно ву гру па вых ін дэк саў 

роз ных устой лі вых груп, то-бок на цы я наль ных куль тур. Як 

ня цяж ка зда га дац ца, сла вя не — на род Но ва га за па ве ту. 

Да гэ туль цар коў на сла вян ская мо ва ду хоў на зма цоў вае 

ўсе сла вян скія на ро ды, а Еван гел ле з'яў ля ец ца ко дам 

на шай ідэн тыч нас ці. На жаль, сён ня мы на зі ра ем спро бы 

пад ме ны ду хоў ных па няц цяў і ўзло му гэ та га ко ду, за ме-

ны яго на чу жын скія. Але, па збаў ля ю чы на цы я наль ную 

са ма свя до масць ду хоў най асно вы, на род вы ра кае ся бе 

на вы мі ра нне...»

* * *
Гіс то рык, тэ ле вя ду чы, пісь мен нік і сцэ на рыст Вя-

ча слаў БАН ДА РЭН КА, які прад стаў ляў сваю но вую кні гу 

з се рыі «Жыц цё зна ка мі тых лю дзей» пра вя до ма га ва 

ўсім пра ва слаў ным све це ра сій ска га па сты ра ай ца Іа а на 

(Крэсць ян кі на), за зна чыў, што гэ та вы дан не ў ін тэр нэт-

кра мах ка рыс та ец ца по пы там: яго за маў ля юць чы та чы 

з Бе ла ру сі, усіх рэ гі ё наў Ра сіі, Укра і ны, Гер ма ніі, ЗША, 

Із ра і ля. Пісь мен нік вы ка заў мер ка ван не, што ў па доб ных 

кні гах важ ны не столь кі аў тар, коль кі ге рой, пра яко га 

рас каз вае кні га, — і ка лі гэ та са праў ды ці ка вы ча ла век, 

Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці АД СЮЛЬКРУГ ЛЫ стол, які ад быў ся ў ме жах ХХVІ Мін скай 

між на род най кніж най вы стаў кі-кір ма шу 

ў ста ліч ным Усіхс вяц кім хра ме, са браў кі раў ніц тва 

дзяр жаў ных ве дам стваў і гра мад скіх ар га ні за цый, 

а так са ма прад стаў ні коў хрыс ці ян скіх кан фе сій, 

вы даў цоў, пісь мен ні каў, агля даль ні каў па куль ту ры 

ў вя ду чых СМІ, мо ладзь. Тэ ма, за яў ле ная як 

«Ро ля кні гі ў фар мі ра ван ні куль ту ра ла гіч на га, 

ду хоў на-ма раль на га раз віц ця гра мад ства», 

у пра цэ се раз мо вы атры ма ла ся знач на глы бей шай 

і за кра ну ла праб ле мы пе ра да чы най важ ней шых 

ду хоў ных каш тоў нас цяў ад па ка лен ня, для яко га 

кні га бы ла най леп шым па да рун кам, — па ка лен ню, 

якое чы тае доб ра ка лі з эк ра наў су час ных 

га джэ таў...

Міт ра па літ Па вел. Фё дар Поў ны. Ігар Бу зоў скі. Мі ка лай Чар гіне ц.


