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Уя ві це, што вам ва сям нац цаць га доў. 

Вы за кан чва е це ка ледж, і на пе ра дзе 

толь кі не вя до масць. У га ла ве проць ма 

пы тан няў. Ку ды раз мяр ку юць? Як без 

сям'і, ад ной у чу жым го ра дзе?

Усе гэ тыя пы тан ні за да ва ла са бе Ган на 

ГА РУЧ КА мі ну лай вяс ной, ка лі атры ма-

ла дып лом біб лі я тэ ка ра ў Ма гі лёў скім 

дзяр жаў ным ка ле джы мас тац тваў. 

Дзяў чы на па він на бы ла знай сці для 

ся бе мес ца ад пра цоў кі. І тут вель мі 

свое ча со ва прый шла ін фар ма цыя, 

што ў не вя лі кі га ра док не да лё ка ад 

Мін ска па тра бу юц ца ра бот ні кі. Аня 

тут жа па тэ ле фа на ва ла ў сма ля віц кую 

Цэнт раль ную ра ён ную біб лі я тэ ку. Да-

мо ві ла ся, і пер ша га жніў ня мі ну ла га 

го да ўжо вый шла на ра бо ту ў якас ці 

ма ла до га спе цы я ліс та.

— Ган на, кож ны дзень да ця бе пры хо-

дзяць лю дзі, якія лю бяць чы таць. А ты са-

ма як ста віш ся да гэ та га за ня тку? У ця бе 

ёсць лю бі мая кні га?

— Лю боў да чы тан ня з'я ві ла ся ў вось мым 

кла се. Мне па шан ца ва ла, бо ў шко ле лі та ра-

ту ру вы кла да ла вель мі доб рая на стаў ні ца. 

З ёй бы ло ці ка ва ана лі за ваць тво ры, да вед-

вац ца пра зай маль ныя фак ты з бія гра фіі аў-

та раў. Так, у мя не ёсць кні га, якая за ча пі ла 

асаб лі ва моц на. Яе мне па ра і ла сяб роў ка. 

Гэ та ра ман «Шан та рам» Грэ га ры Дэ ві да Ро-

берт са. Яна за ха пі ла мя не тым, што ў ёй 

апіс ва ец ца жыц цё са мо га аў та ра.

— І ты вы ра шы ла пай сці ву чыц ца на 

біб лі я тэ ка ра?

— Зу сім... не. У шко ле я за хап ля ла-

ся спор там. Мне пра па на ва лі ўсту піць у 

жа но чую фут боль ную ка ман ду Ма гі лё ва. 

Я па га дзі ла ся пе ра ехаць з род най вёс кі 

Ша ла мы Слаў га рад ска га ра ё на ў го рад. 

А ка ледж мас тац тваў аб ра ла та му, што 

ён... зна хо дзіў ся бліз ка да спар тыў на га 

цэнт ра, у якім я па він на бы ла трэ ні ра вац-

ца. Ад нак з фут бо лам не скла ла ся. Я пе-

ра ста ла ха дзіць на трэ ні роў кі ўжо на пер-

шым кур се. А вось на ву чан не біб лі я тэч най 

спра ве не кі ну ла.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)
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«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

Прос та аб сва імПрос та аб сва імраз МЕР КА ВАН НЕраз МЕР КА ВАН НЕ

Ён прый шоў у бе ла рус кую 

эст ра ду 19-га до вым юна ком. 

У воб ра зе ра ман ты ка з чор най 

ша вя лю рай скраў не ад но 

дзя во чае сэр ца і за пом ніў ся 

мно гім як пе ра мож ца тэ ле пра ек та 

«Ака дэ мія та лен таў». Зда ва ла ся, 

што амп луа са лод ка га ло са га 

хлоп чы ка з та ям ні чай усмеш кай 

пры ля пі ла ся да ар тыс та 

на заў сё ды. Але, на шчас це, 

неш та пай шло не так, і сён ня мы 

ве да ем Яў ге на Кур чы ча не толь кі 

як спе ва ка, але і як ак цё ра, 

вы клад чы ка, мас тац ка га 

кі раў ні ка гур та «Ма ра ка сы».

Яў ген КУР ЧЫЧ:

«Га лоў ныя «Га лоў ныя 
пе ра мо гі ча ка юць пе ра мо гі ча ка юць 

на пе ра дзе»на пе ра дзе»
— Па мя та е це свой пер шы вы хад на сцэну?

— Гэ та бы ло эфект на, бо на яе я не вый шаў, а... вы-

ехаў на ве ла сі пе дзе з пес няй Юры Ша ту но ва «Дзя цін-

ства». Спя ваць па чаў дзя ку ю чы ма ме. Яна мед ра бот-

нік, але асо ба твор чая, са ма дзей насць — гэ та па яе 

част цы. Я па ста ян на кру ціў ся по бач, вось да сцэ ны і 

пры кі пеў. Ка лі га ва рыць больш пад ра бяз на пра ся-

бе, то я пай шоу доў гім і ці ка вым му зыч ным шля хам. 

У 2011 го дзе скон чыў Мін скі ка ледж мас тацтваў, зра-

зу ме ла, што там бы ло ня прос та. Да во дзі ла ся ста рац-

ца ў тры ра зы больш, чым ас тат нім. З дру го га бо ку, 

для мя не та ды ўсё бы ло ў на він ку, я па гру жаў ся ў 

кож ны прад мет і вы клад ваў ся па поў най. У 2016 го-

дзе скон чыў з ад зна кай Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні-

вер сі тэт куль ту ры і мас тац тваў, а ў 2018-м атры маў 

сту пень ма гіст ра мас тацт ва знаў ства, ця пер ву чу ся ў 

ас пі ран ту ры.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

Гіс то рыя ўзнік нен ня пра ек та
Фар мат пад ары гі наль най наз вай Human 

lіbrary ўзнік у Да ніі ў 2000 го дзе. Ар га ні за-
та рам ста ла аса цы я цыя Stop The Vіolence 
(«Спы нім гвалт»), якую ства ры лі пад лет кі 
яшчэ ў 1993 го дзе. На іх сяб ра на кі ну лі ся з 
на жом на ву лі цы, ён цу дам вы жыў. І, па куль 

той ля жаў ў баль ні цы, та ва ры шы ста лі ду-

маць, што ме на ві та яны мо гуць зра біць, каб 
змен шыць уз ро вень гвал ту па між людзь-
мі. А ў 2000 го дзе іх за пра сі лі на му зыч ны 
фес ты валь Roskіlde Festіval з прось бай 
пра вес ці ме ра пры ем ствы, якія да па маг лі б 
да сяг нуць уза е ма ра зу мен ня па між удзель-
ні ка мі. Так і пры ду ма лі «Жы вую Біб лі я тэ-
ку». Ах вот ныя маг лі вы браць «кні гу» і раз-
маў ляць з ёй. Дзя ку ю чы гэ та му на пра ця гу 
не каль кіх дзён па між са бой кан так та ва лі 
сот ні са мых роз ных лю дзей, якія б на ўрад 
ці ста лі гу та рыць у звы чай ных аб ста ві нах.

(За кан чэн не на 3-й стар. «ЧЗ».)

У БІБ ЛІ Я ТЭ КА РЫ — 
З... ФУТ БОЛЬ НАЙ 

КА МАН ДЫ

КОЖ НЫ ЧА ЛА ВЕК — 
ЁН ЯК КНІ ГА...

Лю бы твор скла да ец ца з пэў най гіс-

то рыі: ка рот кай ці доў гай, сум най 

ці вя сё лай. Ад на мо жа ад гук нуц ца 

ў сэр цах мно гіх, дру гая — не за чэ-

піць ні ко га. А вось апо ве ды ў «Жы-

вой Біб лі я тэ цы» заў сё ды за па мі на-

юц ца «чы та чам», бо «кні га» — сам 

ча ла век з не паў тор ным жыц цё вым 

до све дам, сва ім ла дам жыц ця...

У «Жы вую Біб лі я тэ ку» мо жа прый-

сці кож ны. Вы браць са бе «твор» 

і слу хаць яго, гу та рыць, за да ваць 

пы тан ні на пра ця гу ад ве дзе на га 

ча су. Ча ла век-«кні га» мо жа прад-

стаў ляць пэў ную пра фе сію, рэ лі гію, 

на ват сек су аль ную ары ен та цыю. 

Мэ та не звы чай най біб лі я тэ кі — 

узае ма ра зу мен не па між людзь мі 

роз на га све та по гля ду, па збаў лен не 

ад стэ рэа ты паў і на вя за на га ін шы мі 

мер ка ван ня.

Ка ман да «Жы вой Біб лі я тэ кі».


