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Аб гэ тым свед чыць «Па-

лес кая праў да», да та ва ная 

1928 го дам, ка лі га вор ка ідзе 

аб Го мель скай біб лі я тэ цы імя 

Гер цэ на. Сё ле та ў кра са ві ку 

яна ад зна чае свой 100-га до вы 

юбі лей. Пры го жая ліч ба, за 

якой дра ма тыч ная, а ча сам і 

тра гіч ная гіс то рыя — пе ра жы-

тая ра зам з кра і най і цал кам 

ад да ны мі біб лі я тэч най спра ве 

су пра цоў ні ка мі.

Біб лі я тэч ны кан фіс кат
Ста год дзе та му, 10 кра са ві ка 

1919 го да, у до ме № 59 па ву лі-

цы Зам ка вай (ця пер гэ та пра спект 

Ле ні на) ад кры ла ся цэнт раль ная 

біб лі я тэ ка. У фон дзе бы лі вы дан ні 

на іў ры це, рус кай, поль скай, фран-

цуз скай і ня мец кай мо вах.

За пер шы год ра бо ты бы ло за рэ-

гіст ра ва на звыш васьмі ты сяч чы та-

чоў, а са май вя лі кай па пу ляр нас цю 

і та ды ка рыс та ла ся бе лет рыс ты ка. 

Яе бы ло ня шмат, та му кож ную та-

кую кні гу чы та лі за год 8-9 ра зоў. 

У пер шае дзе ся ці год дзе іс на ван ня 

ўста но ве куль ту ры ка та стра фіч на 

не ха па ла ква лі фі ка ва ных кад раў. 

Тым ча сам, рас каз вае ар хі віст 

Ма рыя АЛЕЙ НІ КА ВА, у 1920-я га-

ды сю ды па сту пі лі на за кры тае за-

хоў ван не агі та цый ныя кні гі і бра шу-

ры да рэ ва лю цый на га пе ры я ду, якія 

бы лі кан фіс ка ва ныя з ву чы лі шчаў і 

пры ват ных біб лі я тэк:

— Ці ка ва, што ся род іх бы лі 

за ка на даў чыя ак ты ўста ноў ча га 

схо ду, лі та ра ту ра па ўсе агуль ным 

вы бар чым пра ве, ду хоў ная лі та-

ра ту ра, кні гі ма нар хіч на га змес ту 

і пар наг ра фіч ная лі та ра ту ра. Гэ-

тыя вы дан ні за хоў ва лі ся ў спе цы-

яль ных ша фах і вы да ва лі ся толь кі 

па да зво лах. Да рэ чы, у 1930-я га-

ды мі ну ла га ста год дзя ад бы ла ся

чыст ка біб лі я тэк і з іх ма са ва кан-

фіс ка ва лі тыя кні гі, якія зна хо дзі лі ся 

на за кры тым за хоў ван ні. Фонд 

біб лі я тэ кі та ды па мен шыў ся на 

шасці ты сяч адзі нак.

Імем пуб лі цыс та 
і рэ ва лю цы я не ра

Рух біб лі я тэк-пе ра со вак, які па-

ві нен быў аха піць ма сы ве да мі, за-

кра нуў і го мель скую цэнт раль ную 

біб лі я тэ ку. Звы чай на спра ва ар га-

ні зоў ва ла ся та кім чы нам: пры клад на 

200 кніг вы да ва ла ся на адзін 

ме сяц на ад но з прад пры ем стваў ці 

ар га ні за цый го ра да. У 1923-м бы-

ло ўкам плек та ва на пяць та кіх пе-

ра со вак: для цу ке рач най фаб ры кі 

«Пра свет», піў за во да «Спар так», 

дзярж млы на «Чыр во ны млы нар», 

До ма се ля ні на, за во да «Ру ха вік 

рэ ва лю цыі».

З 1925 го да ўста но ва ўпер шы-

ню згад ва ец ца як Цэнт раль ная 

гу берн ская біб лі я тэ ка імя Аляк-

санд ра Гер цэ на. Ёсць мер ка ван-

не, што яго імя бы ло пры свое на ў 

су вя зі з 55-год дзем з дня смер ці 

рус ка га рэ ва лю цы я не ра-пуб лі-

цыс та.

З па мяш кан нем, а так са ма і 

з пра фе сій ны мі кад ра мі ў гэ тай 

біб лі я тэ цы, як і ў ін шых, усё бы-

ло дрэн на. На столь кі, што на рэш це 

гэ та бы ло за ўва жа на ўла да мі. 

І та ды ў чэр ве ні 1935 го да вый-

шла па ста но ва ЦК КП(б)Б «Аб ста-

не біб лі я тэч най спра вы ў сіс тэ ме 

Нар ка мас ве ты БССР», у якім 

звяр та ла ся ўва га мяс цо вых улад 

на іх без ад каз нае стаў лен не да 

ства рэн ня не аб ход ных умоў для 

звы чай най ра бо ты біб лі я тэк. Пас ля 

рэ ка мен да цыі вы дзе ліць для 

біб лі я тэк па мяш кан ні, а так са ма 

знай сці срод кі на ра монт, за куп ку 

но ва га аб ста ля ван ня і лі та ра ту ры 

для Гер цэн кі ў 1938 го дзе знай шлі 

мес ца ў двух па вяр хо вым бу дын-

ку па ву лі цы Кам са моль скай, 67. 

На пер шым па вер се раз мяс ціў ся 

аба не мент, на дру гім — чы таль ная 

за ла і ка бі нет за гад чы ка. У па мяш-

кан нях бы лі пар кет ныя пад ло гі, за-

сла ныя ды ва на мі, ва зы з парт рэ та-

мі пісь мен ні каў, кар ці ны мас та коў, 

пры го жыя люст ры і люс тэр кі...

Ква тэ ры для кні жак
Зу сім хут ка Вя лі кая Ай чын ная 

вай на пры му сі ла за быць пра ўвесь 

біб лі я тэч ны даб ра быт, які толь-

кі па чаў на ладж вац ца ў па чат ку 

1940-х. Між тым фон ды ў той час 

на ліч ва лі звыш 70 ты-

сяч кніг, чы таль ная 

за ла бы ла аб ста ля-

ва на на 106 мес цаў. 

Кні гі, як і аб ста ля ван-

не з мно гіх го мель скіх 

прад пры ем стваў, эва-

ку я ва лі ў Ка зань. Але 

ж на зад вяр ну ла ся 

зу сім ня шмат — тое, 

што пас ля вы зва лен ня 

го ра да над Со жам 

у ліс та па дзе 1943 го да 

са ста лі цы Та тар скай 

АССР змаг ла пры вез-

ці та га час ная за гад чы ца На дзея 

Чум бу ра ва.

Біб лі я тэ ка ад ра джа ла ся амаль 

з ну ля. У кра са ві ку 1945-га яна 

раз мя шча ла ся ў бу дын ку па за-

вул ку Пуш кі на, 3 — у па коі пло-

 шчай 35 квад рат ных мет раў. 

З аб ста ля ван ня: ча ты ры стэ ла жы, 

эта жэр ка для ча со пі саў і га зет, 

два ста лы, шэсць зэ длі каў, дзве 

віт ры ны. Па ло ву з 10 ты сяч кніг 

са бра лі яе чы та чы. Па коль кі лі-

та ра ту ры на ўсіх не ха па ла, су-

пра цоў ні кі не толь кі на сі лі кні гі на 

буй ныя прад пры ем ствы го ра да, 

але і прак ты ка ва лі чы тан не мас-

тац кай лі та ра ту ры па ра дыё.

Пы тан не пра бу даў ніц тва па-

мяш кан ня для біб лі я тэ кі пад ні ма-

ла ся што год, ад нак ста ноў ча га 

ра шэн ня не бы ло. У 1953-м пад 

біб лі я тэ ку бы ла вы дзе ле на ка му-

наль ная ква тэ ра ў жы лым до ме 

№ 2 па ву лі цы Ле ні на (ця пер Кам-

са моль ская), пло шчай 61 квад рат ны 

метр. Праз ча ты ры га ды ў двух 

па ко ях ква тэ ры і ван най змя шча-

ла ся 35 ты сяч кніг. У па коі пло-

шчай 16 «квад ра таў» зна хо дзі ла ся 

чы таль ная за ла на 20 мес цаў, а ў 

кух ні — аба не мент.

Пры ту лак 
для пісь мен ні каў

Толь кі ў кан цы 1961 го да біб-

лі я тэ ка імя Гер цэ на пе ра еха ла ў 

но вае па мяш кан не па пра спек це 

Ле ні на, 12. Ста дзе вя нос та квад-

рат ных мет раў ха пі ла на чвэрць 

ста год дзя. А ў тра гіч ным чар но-

быль скім 1986 го дзе ад бы ло ся 

пе ра ся лен не ў су сед ні бу ды нак 

па пра спек це Ле ні на, 18. Там, на 

пер шым па вер се жы ло га до ма, 

па чаў сваю дзей насць лі та ра тур-

на-мас тац кі са лон «Су стрэ чы на 

Зам ка вай», які і да гэ туль збі рае 

твор чую ін тэ лі ген цыю го ра да над 

Со жам. Ва ўтуль най ат мас фе ры 

ім пра ві за ва най ка вяр ні ама та ры 

мас тац тва су стра ка юц ца з го мель-

скі мі пісь мен ні ка мі, слу ха юць у аў-

тар скім вы ка нан ні тво ры, аб мяр-

коў ва юць іх.

Пад рых тоў ка да цэнт ра лі за цыі 

біб лі я тэч най сет кі за вяр шы ла ся 

1 каст рыч ні ка 1977 го да. У склад 

Го мель скай га рад ской цэнт ра лі за-

ва най біб лі я тэч най сіс тэ мы ўвай-

шлі 18 га рад скіх біб лі я тэк. Іх усе 

аб' яд ноў вае ця пер Гер цэн ка.

З но вы мі тэх на ло гі я мі 
ў на ступ нае ста год дзе

12 ве рас ня 2009 го да Го мель-

ская га рад ская біб лі я тэ ка імя 

Гер цэ на зноў пе ра ся лі ла ся — на 

ву лі цу Са вец кую. Ця пер у ад рэ-

стаў ра ва ным гіс та рыч ным бу дын-

ку № 26 — су час ны пра стор ны 

кам п'ю та ры за ва ны храм асве ты. 

Кам форт і ін фар ма цый ныя тэх-

на ло гіі кар ды наль на змя ні лі маг-

чы мас ці біб лі я тэ кі, пад крэс лі вае 

ды рэк тар ДУ «Сет ка пуб ліч ных 

біб лі я тэк го ра да Го ме ля» Тац ця-

на УЛА СА ВА:

— Мы змаг лі ства рыць муль ты-

куль тур ны цэнтр. Мы знач на па-

шы ры лі не толь кі ін фар ма цый ныя 

маг чы мас ці біб лі я тэ кі, але і ства ры лі 

кам форт ныя ўмо вы для воль на га 

ча су. Біб лі я тэч ныя су пра цоў ні кі імк-

нуц ца да та го, каб ат мас фе ра ў нас 

па на ва ла асаб лі вая. І гэ та атрым-

лі ва ец ца. Мы зай ма ем ся тут вы-

ста вач най дзей нас цю, 

у нас ёсць му зей аў то-

гра фа. Ся род яго рэд кіх 

экс па на таў — аў то гра-

фы кас ма на ўта Юрыя 

Га га ры на, мар ша ла 

Ся мё на Бу дзён на га, 

рэ жы сё ра Кшыш та фа 

За ну сі... Вір ту аль ныя 

сэр ві сы мы пра па ну ем 

праз свой сайт. У са цы-

яль ных сет ках пра соў-

ва ем мно гія пра ек ты 

і ак цыі. У да лей шым, 

зда ец ца, на ша ўста но-

ва бу дзе ўяў ляць ней кі сім бі ёз вір-

ту аль ных сэр ві саў і рэ аль ных ста-

сун каў у сце нах біб лі я тэ кі — у тым 

лі ку з па пя ро вай кні гай на тра ды-

цый ных нось бі тах. Між ін шым, на-

зі ра ем тэн дэн цыю: лю дзі пры на яў-

нас ці ста сун каў вір ту аль ных хо чуць 

рэ аль ных. Я ўпэў не на, што кні га на 

тра ды цый ных нось бі тах ні ку ды не 

знік не з на ша га жыц ця.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

З нагоды святаЗ нагоды свята У чар зе па бе ла рус ка моў ную кні гу
Трэ ба бы ло ча каць па дзве-тры га дзі ны

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Звы чай на па са дач ны ма-

тэ ры ял вы рошч ва ец ца ў ад-

кры тым грун це, але ня даў на 

тут ста лі прак ты ка ваць цяп-

ліч ны ва ры янт. І знач на вый-

гра лі. Як па ве да міў га лоў-

ны ляс ні чы ляс га са Ві таль 

БРЭЙ ВА, вы хад се ян цаў 

і са джан цаў па вя лі чыў ся ў 

тры ра зы. Ад па вед на, змен-

шы лі ся і за тра ты. На прык-

лад, у ад ной цяп лі цы мож на 

вы рас ціць паў міль ё на сос-

наў на пло шчы ў шэсць со-

так. У ад кры тым грун це гэ та 

за ня ло б 25 со так.

Яшчэ ад на цяп лі ца ад-

ве дзе на пад елач кі. Ім тут 

ужо па два га ды, але вы са-

джваць у лес яшчэ ра на. Для 

больш хут ка га рос ту верх 

цяп лі цы за цем не ны спе цы-

яль ным тэн там. Хвой ныя па-

ро ды, як вя до ма, не лю бяць 

га ра ча га на двор'я і пра мых 

со неч ных пром няў. Тым не 

менш но выя па сад кі больш 

устой лі выя да па цяп лен-

ня клі ма ту. Пад рых тоў кай 

на сен ня зай ма ец ца як сам 

ляс гас, так і шчу чын скі цэх, 

ку ды па сту пае ма тэ ры ял з 

усёй Гро дзен скай воб лас ці.

У цэ лым лес уз наў ля ец ца 

па ро да мі, якія лі чац ца ка рэн-

ны мі для Бе ла ру сі, — гэ та 

бя ро за, асі на, са сна, ел ка, 

дуб, воль ха і ін шыя. Так са-

ма па ча ла рас паў сюдж вац-

ца ліс тоў ні ца.

— Склад ле су не змя-

ня ец ца, — тлу ма чыць Ві-

таль Брэй ва. — На кож ным 

участ ку фар мі ру юц ца тыя 

па ро ды, якія рас лі да та го, 

як тут ад бы ла ся пра мыс ло-

вая ці са ні тар ная вы сеч ка. 

Аль бо вы сах ель нік. Ста іць 

за да ча — за ха ваць на ту-

раль ны ляс ны склад. Гэ та 

ра бо та вя дзец ца згод на 

з пра ек там, які скла да ец-

ца на 10 га доў. У кож на га 

ўчаст ка ёсць свой «паш-

парт» і пад яго вы са джва-

юц ца драў ня ныя па ро ды. 

Каб лес быў якас ны, і ство-

ра ны наш га да валь нік. Які 

бу дзе па са дач ны ма тэ ры ял, 

та кі і бу дзе лес.

І спра ва гэ та не хут кая. 

Спе лым лі чыц ца той лес, 

яко му пад 100 га доў. І хоць 

Іў еў скі ра ён — адзін з ля сіс-

тых (пло шча ле су тут скла-

дае 46 %), ра бо та па ўзнаў-

лен ні вя дзец ца ак тыў на. Яно 

і зра зу ме ла, бо тое, што са-

дзіц ца за раз, — гэ та за дзел 

для бу ду чых па ка лен няў. 

У су час ных умо вах трэ ба 

ўліч ваць і клі мат.

У ляс га се па куль не бя-

руц ца ра біць пра гно зы па 

ста не ель ні каў на гэ ты год. 

Ві зу аль на ўсы хан не на зі ра-

ец ца менш, чым ле тась, кан-

ста туе Ві таль Брэй ва. Лес 

ня дрэн на вый шаў з зі мы, ле-

тась аслаб ле ных дрэў бы ло 

знач на больш. Але пры за-

су се ці ка ра е дах узнаў лен-

не ле су бу дзе вес ці ся яшчэ 

больш уз моц не на.

Дзя ку ю чы цяп лі цам, па са-

дач ным ма тэ ры я лам за бяс-

печ ва юц ца і ін шыя ляс га сы. 

Ха пае і на тое, каб пра даць 

за мя жу. Бе ла рус кі мі се ян-

ца мі ўзнаў ля юц ца і ра сій скія 

ля сы. Дня мі зя лё ны та вар 

ад пра ві лі ў Сма ленск. А ўся-

го ле тась у Ра сій скую Фе-

дэ ра цыю пра да дзе ны адзін 

міль ён се ян цаў елак на 62 

ты ся чы руб лёў.

А яшчэ ў га да валь ні ку 

зай ма юц ца вы рошч ван нем 

дэ ка ра тыў ных ві даў. І по-

пыт на іх толь кі рас це. На-

прык лад, го рад на бы вае лі-

пы, бя ро зы, ра бі ны, вер бы. 

Шы ро кае рас паў сюдж ван не 

атры ма лі яд лаў цо выя ві ды, 

кі зі ла выя, бар ба ры сы, якім 

мож на пры даць роз ную фор-

му. Та кі мі рас лі на мі больш ці-

ка вяц ца мяс цо выя жы ха ры, 

якія зай ма юц ца азе ля нен-

нем сва іх два роў. Усё больш 

па пу ляр ны мі ў на сель ніц тва 

ста но вяц ца хвой ныя дрэ вы, 

якія ачы шча юць па вет ра ад 

бак тэ рый сва і мі фі тан цы да мі. 

Мно гія ста лі са дзіць ка ля да-

моў ялі ны — ка над скія аль бо 

бла кіт ныя, каб упры гож ваць 

іх на Но вы год. Уся го ў га да-

валь ні ку вы рошч ва ец ца ка-

ля 80 ві даў рас лін — кус тоў і 

дрэў. Каб знай сці неш та но-

вае, ра бот ні кі ляс га са вы яз-

джа юць у ін шыя га да валь ні кі 

ці Ба та ніч ны сад.

— За раз мно гія ці ка вяц ца 

бэ зам — гэ ты хмыз няк на бы-

вае па пу ляр насць паў сюд на. 

Так са ма пы та юць пра яз мін 

са до вы, — рас каз вае на-

чаль нік га да валь ні ка На-

тал ля ЖА МОЙ ТА. — Вось і 

шу ка ем, дзе маг чы ма. Час-

та звяр та ем ся ў Ба та ніч ны 

сад. Ча ран ка ва лі там ка ля 

ты ся чы са джан цаў. По тым 

у ся бе раз во дзім. Ка лі лю дзі 

ба чаць та кія цу доў ныя рас лі-

ны, пры чым роз най фор мы, 

мно гія хо чуць упры го жыць 

імі свае ся дзі бы.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 

фо та аў та ра.

Біб лі я тэ ка імя Гер цэ на сён ня.

ПАЎ МІЛЬ Ё НА СОС НАЎ НА ШАС ЦІ СОТ КАХПАЎ МІЛЬ Ё НА СОС НАЎ НА ШАС ЦІ СОТ КАХ

«Па лес кая праў да», 1928 год.


