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— Да пра фе сіі біб лі я тэ ка ра мя не, ма быць, 

лёс скі ра ваў, — рас каз вае і нам, і Ле ры Ва лян-

ці на Шчар ба ко ва. — Яшчэ ў дзя цін стве лю бі ла 

пры свой ваць кніж кам ну ма ры і як быц цам вы-

да ваць іх, по тым пра хо дзі ла школь ную прак ты-

ку ў біб лі я тэ цы. Пом ню, як ці ка ва бы ло пе ра піс-

ваць карт кі, як утуль на і доб ра бы ло ў на шай 

вяс ко вай біб лі я тэ цы ў Ру даў цы. Але баць кі пе-

ра ка на лі, што трэ ба пра цяг нуць ды нас тыю на-

стаў ні каў, да та го ж пе ра мог «шкур ны ін та рэс»: 

на стаў нік атрым лі ваў 120 руб лёў за роб ку, а 

біб лі я тэ кар — уся го 80. Так што пер шай ма ёй 

спе цы яль нас цю бы ла «На стаў нік па чат ко вых 

кла саў, кі раў нік дзі ця чай твор час ці» ў на шым 

Ня свіж скім пед ву чы лі шчы, по тым, на філ фа ку 

пе да га гіч на га ін сты ту та імя М.Тан ка, — «На-

стаў нік бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры». Але 

да дэ крэ ту на стаў ні кам пра ца ва ла зу сім ня-

доў га, а пас ля ў шко ле не бы ло мес ца, за тое 

па тра ба ва лі ся лю дзі ў біб лі я тэ ку, ту ды і пай-

шла. По тым, ужо на ба зе вы шэй шай аду ка цыі, 

атры ма ла ў Ін сты ту це куль ту ры спе цы яль насць 

біб лі я тэ ка ра і біб лі ёг ра фа.

— Бы лыя сту дэн ты Ін сты ту та куль ту ры 

рас каз ва лі, што ў эк за ме на цый ных бі ле тах 

у іх зна чы ла ся пы тан не «Ро ля дзі рач кі ў ка-

та лож най кар тач цы». Жар та ва лі?..

— Не ве даю, у мя не та ко га пы тан ня не бы-

ло, — смя ец ца Ва лян ці на Ва сі леў на. — У па-

раў на нні з фі ла ла гіч ным фа куль тэ там, на мой 

по гляд, нам да ва лі больш прак ты ка-ары ен та-

ва най ін фар ма цыі, і за груз ка бы ла та кая, што 

пас ля пер шай се сіі я не каль кі дзён ад леж ва ла ся. 

На той мо мант мне бы ло 37 га доў, і я лі чы ла ся бе 

«ста рой» для сту дэнт кі, але па жы лыя вы клад-

чы кі Ін сты ту та куль ту ры ўлас ным пры кла дам 

па каз ва лі, што ба дзё расць ду ху, энер гіч насць і 

ак тыў ная жыц цё вая па зі цыя не за ле жаць ад уз-

рос ту. Ма быць, я на бра ла ся ад іх гэ тай энер гіі і 

пры еха ла ў Ня свіж аб са лют на з ін шым на стро ем, 

з жа дан нем рэа лі за ваць мност ва ідэй... Боль шую 

част ку жыц ця я ад пра ца ва ла ў біб лі я тэ цы. Але 

ўзнік ла сі ту а цыя, ка лі на пра ця гу ча ты рох га доў 

муж не мог знай сці ра бо ту, і я пай шла да дат ко ва 

пра ца ваць у шко лу. Спа чат ку гэ та бы ло фі нан-

са вае ўлі ван не ў ся мей ны бюд жэт, а ця пер я ўжо 

шко лу не ма гу па кі нуць — вя ду там гур ток «Юны 

жур на ліст», мы су стра ка ем ся з людзь мі роз ных 

пра фе сій, по тым дзе ці рых ту юць ар ты ку лы для 

ра ён най га зе ты, а я пі шу сцэ на рыі для руб ры кі 

на ра ён ным ра дыё (у ду хоў на-асвет ніц кай пе-

ра да чы «Абу джэн не», якую вя дзе Ак са на Грох). 

Ра зам з імі мы зра бі лі так са ма элект рон ны ча-

со піс «Па ра ды з вус наў ня сві жан», пры све ча ны 

жур на ліст цы і паэ тцы, якая пер шай пад тры ма ла 

наш пра ект, — Соф'і Лю ба нец. Дзя цей у гурт ку 

ву чу, на пэў на, не столь кі жур на ліс ты цы — азы 

май стэр ства спа сці гаю ра зам з імі праз ін тэр нэт-

уро кі, — коль кі та му, што перш чым стаць кімсь-

ці, жур на ліс там ці біб лі я тэ ка рам, трэ ба стаць 

ча ла ве кам.

Ле ра Шчар ба ко ва скон чы ла сту дыю вы яў-

лен ча га мас тац тва, абы шла ўсе твор чыя гурт кі, 

цу доў на шые, і пры гэ тым па спя вае ву чыц ца ў 

про філь ным — спар тыў ным — кла се і зай мац-

ца бас кет бо лам.

— Я з дзя цін ства ў біб лі я тэ цы: спа чат ку чы-

та ла тое, што ма ма пры но сі ла, по тым у чы-

таль най за ле са ма па ча ла вы бі раць. Пом ню, 

больш за ўсё па да ба лі ся эн цык ла пе дыі — пра 

ды на заў раў, пра За ла ты век. Ча со пі сы па ру-

ка дзел лі, ма быць, усе, якія бы лі ў біб лі я тэ цы, 

пе ра гле дзе ла і ўсё, што ў іх бы ло, пе ра ра бі ла. 

Зрэш ты, у нас і до ма вя лі кі стэ лаж з кні га мі, 

так што ў мя не ні ко лі не бы ло праб лем, што б 

па чы таць, — рас каз вае Ле ра.

— Што са мае скла да нае ў пра фе сіі біб-

лі я тэ ка ра?

Л.: — Пі саць сцэ на рыі для ме ра пры ем стваў! 

А ка лі прый шоў у біб лі я тэ ку ча ла век не ў гу мо-

ры, які па чы нае з па ро га пры дзі рац ца і скан да-

ліць?.. Та ды ма ма не на пі ша сцэ на рый.

В.: — З не пры ем ны мі на вед валь ні ка мі я не 

су ты ка ла ся, на шы чы та чы — лю дзі ін тэ лі гент-

ныя, з імі заўж ды ці ка ва і пры ем на мець спра ву. 

Бы вае, ка лі ня ма ін шых лю дзей, то га дзі ну мо жа 

доў жыц ца раз мо ва, бо біб лі я тэ кар у не вя лі кім го-

ра дзе — ён і культ ра бот нік, і кры ні ца ін фар ма цыі, 

і псі хо лаг. Што да сцэ на ры яў... Па коль кі мне гэ та 

ра бо та па да ба ец ца, не ма гу на зваць яе скла да-

най. Ня прос та бы вае, толь кі ка лі ня ма на тхнен ня 

і ня ма ча су яго ча каць, але і та ды з ма літ вай Гас-

подзь дае знай сці па трэб ныя сло вы.

— Та ды што са мае пры ем нае?

Л.: — Ну, не ве даю. Для ма мы, пэў на, вес ці 

«Ся мей ны клуб». А для біб лі я тэ ка ра на огул — 

вы да ваць кні гі.

В.: — Дак лад на так, Ле ра мае ра цыю: са мае 

пры ем нае — ся дзець на аба не мен це і су стра-

каць чы та чоў. Яшчэ ў мя не ёсць клу бы: «Ся-

мей ны», «Но еў каў чэг», лі та ра тур на-му зыч-

нае аб' яд нан не «Ва лош кі», ра ней яшчэ бы ла 

су пол ка для ста лых лю дзей «Ясь і Яні на», і 

кож ны клуб — гэ та лю дзі, но выя су стрэ чы, 

зна ём ствы. Так са ма пры ем на, ка лі ча ла век 

про сіць неш та па ра іць па чы таць, да вя рае та бе. 

У мя не быў вы па дак: ад на чы тач ка з пэў най 

па блаж лі вас цю ста ві ла ся да бе ла рус кай мо вы, 

дык я знай шла ёй цыкл Ген ры ха Да лі до ві ча пра 

на стаў ні каў і апо весць Іва на Ша мя кі на «Ах, 

Мі ха лі на, Мі ха лі на», і ёй так спа да ба ла ся, што 

прый шла, па пра сі ла: «Дай це яшчэ!»

— На ўрад ці нех та на за ве пра фе сію біб-

лі я тэ ка ра пры быт ко вай. Ка лі дач ка вы ра-

шыць стаць біб лі я тэ ка рам, то...

Л.: — Не, не ста ну. Я ха це ла спяр ша быць 

ма дэль е рам, але ра біць адзен не не для лю-

дзей, а для са бак — але быў час, вель мі мно га 

шы ла, на ват па на чах, і пе ра га рэ ла. Ця пер ха чу 

быць ве тэ ры на рам, я доб ра ла джу з жы вё ла-

мі... Хоць біб лі я тэ кар, мне зда ец ца, па ва жа ная 

ў гра мад стве пра фе сія, на ват лепш за бло ге ра. 

Бо біб лі я тэ ка ра мож на су стрэць паў сюль, а 

бло ге ра — толь кі на YouTube.

В.: — Без умоў на, біб лі я тэ кар — гэ та не пра 

гро шы, але ма раль нае за да валь нен не, ад чу-

ван не ка рыс ці для лю дзей, якое я атрым лі ваю 

ад сва ёй пра цы, пе ра ва жае ма тэ ры яль ныя 

мер ка ван ні. Мне ха цел ася б, каб хтось ці з ма-

іх дзя цей пра цяг нуў мае ідэі, та му ад га вор ваць 

не бу ду, але не бу ду і пры му шаць. Трэ ба, каб 

вы бар ішоў ад ду шы, ад сэр ца.

— Ка лі рас ка заць пра біб лі я тэ ка ра дву ма-

тры ма сло ва мі, то якія гэ та бу дуць сло вы?

Л.: — Біб лі я тэ кар — за чы та ны, у сэн се, пе-

ра чы та ны... Ой, на чы та ны! На тхнё ны. І цярп лі-

вы. І ра зум ны — у біб лі я тэ цы нель га шу мець, 

та му мож на за ся ро дзіц ца на сва іх дум ках.

В.: — На ша пра фе сія — гэ та спа сці жэн не, 

па ста ян нае ад крыц цё но ва га... А трэ цяе, на пэў-

на, ра дасць. Ра дасць ад та го, што ты ро біш, ад 

ці ка вых су стрэч, ка рыс ных як для чы та ча, так 

і для ця бе са мо га.

Гу та ры ла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Ве ра:

— Та та, а ты ве да еш, што вый-

шаў но вы муль цік пра Пра стак ва-

шы на і там з'я ві ла ся ма лень кая 

дзяў чын ка, якую за вуць Ве ра 

Паў лаў на?

— Так? А проз ві шча ў яе вы-

пад ко ва не Хо лад?

— Не ве даю.

Дзе ля ін та рэ су вы ра шыў вы-

свет ліць «ра да слоў ную» муль-

цяш най Ве ры Паў лаў ны:

— Гэ та атрым лі ва ец ца, што 

яна дач ка Дзядзь кі Фё да ра, ці 

што?

— Не, сяст ра.

По ля ня ўпэў не на:

— А па-мой му, дач ка...

Ве ра:

— По ля, гэ та дак лад на яго 

сяст ра.

(Ка лі двай нят кі па чы на юць 

спра чац ца, вый сце заў сё ды ад-

но: спы тац ца аб прад ме це спрэч кі 

ў «Гуг ла».)

У вы ні ку ад па вед на га за пы ту 

мы вы свет лі лі, што Ве ра Паў лаў на 

і праў да ма лод шая сяст ра Дзядзь-

кі Фё да ра. Та му, вы хо дзіць, мая 

Ве ра Паў лаў на ме ла ра цыю.

Пры гэ тым пад час «да сле да-

ван ня» вы свет ліў ся ін шы ці ка вы 

ню анс: згод на з мульт філь мам, 

та ту Ве ры Паў лаў ны (і, ад па вед-

на, Дзядзь кі Фё да ра) ча мусь ці 

за вуць... Дзміт рый (?!). На гэ ту 

не вя лі кую ня ўвя зач ку ства раль-

ні кі мульт філь ма ўва гі, ві даць, не 

звяр ну лі.

Ця пер, каб вы пра віць прык-

рую па мыл ку, яны аба вяз ко ва 

па він ны ўвес ці ў на ступ най се рыі 

но вы пер са наж: ней ка га Паў ла, 

род на га баць ку Ве ры Паў лаў ны. 

А мо жа, чым чорт не жар туе, і 

Дзядзь кі Фё да ра (не здар ма ж ад 

нас столь кі га доў ха ва юць яго імя 

па баць ку).

А па куль, зга дзі це ся, ся мей ка 

атрым лі ва ец ца, мяк ка ка жу чы, 

дзіў ная: хлоп чык па іме ні Дзядзь-

ка Фё дар, ма лая Ве ра Паў лаў на 

і іх та та Дзміт рый (так і хо чац ца 

ска заць «Іл жэ дзміт рый»).

P. S. У гэ тай не ад на стай най 

кам па ніі толь кі Ша рык з Мат рос-

кі ным вы гля да юць больш-менш 

нар маль ны мі людзь мі.

  
Двай нят кі за ку хон ным ста лом 

ле пяць з плас ты лі ну ней кія фі гур-

кі. Рап там Ве ра бя рэ саль ні цу і 

па сы пае плас ты лін сол лю.

Я, здзіў ле на:

— Ты на вош та плас ты лін со-

ліш?

— Каб Ксе ня яго не ела.

— А яна яго есць?

— Так.

— Усё роў на не са лі, рап там 

ён з сол лю яшчэ смач ней шы бу-

дзе?

— А што та ды ра біць?

— Прос та не да вай це ёй плас-

ты лін.

Ска заў, а са мо га так і пад мы-

вае па каш та ваць: спа чат ку з сол-

лю, по тым без (ці на ад ва рот). За 

апош нія со рак га доў я, со рам на 

ска заць, зу сім за быў ся на смак 

плас ты лі ну.

P. S. Хоць па ста рой па мя ці 

зда ец ца, што на яў насць або ад-

сут насць со лі ў гэ тым вы пад ку 

не прын цы по вая.

Па вел ХО ЛАД.

МАЯ МА МА — 
БІБ ЛІ Я ТЭ КАР!

Гос ці сён няш няй руб ры кі — су пра цоў ні ца 

Ня свіж скай цэнт раль най ра ён най біб лі я тэ кі 

Ва лян ці на Шчар ба ко ва і яе дач ка. Дак лад ней, 

ад на дач ка з пя ця рых дзя цей у вя лі кай сям'і. 

Са мая ста рэй шая Ка ця ўжо са ма трой чы ма ма, 

сын Аляк сей ву чыц ца ў Ля ха віц кім ка ле джы 

на ве тэ ры на ра («пра тое, што ро біць са свін ка-

мі ве тэ ры нар, ён рас па вя дае так на тхнё на, як 

я пра паэ таў», — жар туе ма ці), ся рэд няя дач ка 

Але на — у Ба ра на віц кім ка ле джы атрым лі вае 

пра фе сію по ва ра і кан ды та ра, а пры баць ках за-

ста лі ся толь кі дзве ма лод шыя: шас ці клас ні ца 

Ле ра і дзет са да вец Ві та лік. Пра доў жыць спра ву 

біб лі я тэ ка ра ма рыць (пры нам сі, на сён няш ні мо-

мант) як раз Ві та лік: ён склад вае на ва зок кніж кі 

з да маш няй біб лі я тэ кі, пе ра во зіць іх з па коя ў 

па кой і «вы дае» ся мей ні кам, па зна ча ю чы неш та 

ў спе цы яль ным фар му ля ры. «Гэ та прос та ён ра-

зам са мной ней кі фільм гля дзеў, дзе так кніж кі 

раз во зі лі, вось і спа да ба ла ся, а ра ней ён ма рыў 

стаць свя та ром!» — смя ец ца сяст ра. А Ва лян-

ці на Ва сі леў на толь кі раз во дзіць ру ка мі: та кія 

яны, дзе ці, роз на ха рак тар ныя і пе ра мен лі выя...

На тат кі На тат кі 
шмат дзет на га шмат дзет на га 
тат кітат кі


