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Дня мі ў рэ дак цыі ад бы ло ся 

ўзна га ро джан не пе ра мож-

цаў кон кур су апа вя дан няў 

се зо на 2018/2019. Гэ ты пра-

ект ужо шмат га доў ла дзіць 

на ша га зе та, да ючы аў та рам 

пля цоў ку для твор час ці, а 

чы та чам — маг чы масць па-

зна ё міц ца з но вы мі ім ёна мі 

і су час ны мі кі рун ка мі бе ла-

рус кай лі та ра ту ры.

На га да ем, сё ле та ў трой ку най-

леп шых тво раў увай шлі апа вя дан ні 

Мар га ры ты Ла тыш ке віч (І мес ца, 

«Каз ка пра ваў ка»), Вік та ра Ва-

ран ца (ІІ мес ца, «Апош ні форт») і 

Дзміт рыя Шу лю ка (ІІІ мес ца, «Як 

пры хо дзяць Ка ля ды»). Усе пры-

зё ры роз ныя — па ўзрос це, жыц-

цё вым до све дзе, улю бё ным пісь-

мен ніц кім сты лі і жан ры, — але 

аб' яд на ныя вы со кім, на са мрэч 

пра фе сій ным уз роў нем твор час ці, 

тра пят кім і ад каз ным стаў лен нем 

да сло ва. І хоць уклас ці лі та ра тур-

ны твор у аб ме жа ва ны фар мат 

га зет най па ла сы ча сам вель мі 

ня прос та, пе ра мож цам кон кур су 

апа вя дан няў «Звяз ды» ўда ло ся 

зра біць так, каб сло вам бы ло цес-

на, а дум кам — пра стор на. Та му 

яшчэ раз і з вя лі кім за да валь нен-

нем він шу ем лаў рэ а таў, як, зрэш-

ты, і ўсіх ін шых удзель ні каў, чые 

апа вя дан ні бы лі на дру ка ва ныя ў 

кон кур се і знай шлі сва іх удзяч ных 

чы та чоў. (А мо жа, зной дуць яшчэ 

і но вых — у га зет ных пад шыў ках 

у біб лі я тэ ках і на на шым сай це 

www.zvіazda.by)

«Гэ ты кон курс мае шы ро кую аў-

ды то рыю і вы хо дзіць за ме жы чыс-

та лі та ра тур най су пол кі, — ад зна-

чыў вя ду чы кон кур су, ды рэк тар 

вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра-

ту ра», член Са ю за пісь мен ні-

каў Бе ла ру сі Алесь БА ДАК. — 

На сён няш ні дзень «Звяз да» — 

адзі нае гра мад ска-па лі тыч нае 

вы дан не, якое дае пісь мен ні кам 

маг чы масць за явіць аб са бе, а та-

му, на мой по гляд, кон курс па ві нен 

іс на ваць і пра цяг вац ца».

З вя ду чым, што вель мі пры ем на 

для рэ дак цыі, са лі дар ныя і чы та чы, 

якія тэ ле фа ну юць з пы тан нем: «Вы 

ж не спы ні лі кон курс? А ка лі вый-

дзе на ступ нае апа вя дан не?» Та му 

лас ка ва за пра ша ем аў та раў, не-

за леж на ад лі та ра тур на га во пы ту 

і рэ га лій, у но вы се зон кон кур су 

апа вя дан няў! Вам ёсць што ска-

заць шы ро кай аў ды то рыі? Пі шы це: 

у элект рон ным вы гля дзе на пош ту 

іnfо@zvіаzdа.bу аль бо на ад рас: 

га зе та «Звяз да», вул. Б. Хмяль-

ніц ка га, 10а, Мінск, 220013, з па-

зна кай «На лі та ра тур ны кон курс» і 

звест ка мі пра ся бе (коль кі слоў са-

ма прэ зен та цыі, са праўд ныя проз-

ві шча і імя, дак лад ны паш то вы ад-

рас, кан такт ны тэ ле фон і поў ныя 

паш парт ныя да ныя — ну мар, кім і 

ка лі вы да дзе ны паш парт, аса біс ты 

ну мар). Да твор ча га спа бор ніц тва 

пры ма юц ца тво ры на бе ла рус кай 

мо ве, якія ра ней ні дзе не дру ка-

ва лі ся, аб' ёмам да 10—12 ты сяч 

зна каў. Будзь це ўваж лі выя, раз-

гля да ец ца толь кі ад но апа вя дан не 

ад ад на го аў та ра.

Су мня ва е це ся ў сва іх сі лах? 

Тады пры мі це да ўва гі па ра ды на-

шых лаў рэ а таў.

«Мне зда ец ца, што ма ла дых і 

тро хі га лод ных да чы та чоў аў та-

раў і пад штур хоў ваць не трэ ба да 

ўдзе лу, хі ба толь кі рас ка заць шы-

рэй, што ёсць та кі кон курс, — мяр-

куе Мар га ры та ЛА ТЫШ КЕ ВІЧ. — 

Пра цу ю чы рэ дак та рам ад дзе ла 

про зы ў ча со пі се «Ма ла досць», я 

пра чы та ла ня ма ла вель мі яр кіх і 

ці ка вых тво раў, аў та ры якіх, маг-

чы ма, яшчэ не зу сім спрак ты ка ва-

ныя, але як мі ні мум ма юць све жыя 

по гля ды і ідэі. На ват ка лі яны не 

ста нуць пе ра мож ца мі, то на пэў на 

ўпры го жаць га зе ту. Та му я пад-

трым лі ваю чы та чоў, якія ча ка юць у 

«Звяз дзе» не толь кі важ ных на він, 

апе ра тыў ных рэ парт ажаў і ін тэр-

в'ю, але і но вых апа вя дан няў».

«Я па ра іў бы бу ду чым удзель-

ні кам на огул «за бі ваць» на тое, 

што гэ та кон курс. Кон кур сы, прэ-

міі, лаў рэ ац твы — гэ та ні чо га 

агуль на га не мае з лі та ра ту рай, — 

раз ва жае Дзміт рый ШУ ЛЮК. — 

Важ на толь кі да вес ці да ла ду твор, 

і ён аба вяз ко ва дой дзе да чы та ча, 

а гэ та са мае га лоў нае для пісь-

мен ні ка».

«Звяз доў скі» кон курс — ужо 

на ват не кон курс, а мерк а доб-

ра га тво ра, — да дае Вік тар ВА-

РА НЕЦ. — У нас у Гро дзен скім 

дзяр жаў ным ме ду ні вер сі тэ це ёсць 

лі та ра тур ны клуб «Ка тар сіс», і на-

шы аў та ры бя руць удзел у роз-

ных кон кур сах. А ка лі пра па ну еш 

да слаць твор у «Звяз ду», мно гія 

не ра ша юц ца, бо ве да юць, што па-

стаў ле на вы со кая план ка, да якой 

трэ ба да цяг нуц ца. Га зе та вель мі 

аў та ры тэт ная, у ёй прэ стыж на на-

дру ка вац ца, і ты ра зу ме еш, што 

твой твор пра чы тае вя лі кая коль-

касць лю дзей — а ка лі ён да та го ж 

спа да баў ся чы та чам і жу ры, гэ та 

так ма ты вуе пра ца ваць да лей! Так 

што трэ ба пі саць, ша ноў ныя аў-

та ры, а кон кур су — быць, і быць, 

і быць...»

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Но выя кні гіНо выя кні гі

«Ся мей нае 
чы тан не»: 

пра ект Бе ла рус ка га 
са ю за жан чын

На кла дам у 1000 эк зэмп ля раў у «Мас-

тац кай лі та ра ту ры» ўба чыў свет збор нік 

бе ла рус кіх на род ных ка зак «Не сі лай, а 

ро зу мам». Се рый ная па зна ка на ступ ная — 

«Ся мей нае чы тан не».

Ва ўступ ным «Сло ве да баць коў» чы та ем: 

«Да ра гія сяб ры! Вы раз гар ну лі цу доў ную кні гу, 

вы да дзе ную ў ме жах са цы яль на-твор ча га пра-

ек та Бе ла рус ка га са ю за жан чын «Ся мей нае чы-

тан не». Гэ ты пра ект рас па ча ты пры пад трым цы 

мі ніс тэр стваў ін фар ма цыі і аду ка цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. Яго мэ та — са дзей ні чаць ума ца ван-

ню ма раль ных каш тоў нас цяў сям'і і гра мад ства, 

уз мац нен ню ро лі чы тан ня і кні гі ў вы ха ван ні дзя-

цей і пад лет каў. Чы тан не і кні гі — най вя лік шыя 

каш тоў нас ці. З імі ў кож ную сям'ю ўва хо дзяць 

най леп шыя спа да рож ні кі жыц ця — імк нен не да 

но вых ве даў, пра ца люб ства, уза е ма да па мо га, 

жа дан не ра біць сваё на ва кол ле пры го жым і 

асэн са ва ным».

Два нац цаць на род ных ка зак, кож ная з якіх 

ву чыць жыц цё вай муд рас ці і ўзвыш ае ча ла ве ка 

ў да ро зе да вяр шынь да бры ні і спра вяд лі вас ці, 

вы дат на пра ілюст ра ва ны На дзе яй Ба рай, Ві та-

лем Ду да рэн кам, Ула дзі мі рам Даў гя лам, Ма ры яй

Ка ра та е вай, Але най Ка ра вай-Лой ка, Анд рэ ем 

Па зня ком. Зна ём ства з кні гай «Не сі лай, а ро зу-

мам» — гэ та яшчэ і вы ключ ная аса ло да ад тво ра 

па лі гра фіч на га, кні га вы да вец ка га мас тац тва.

— Мяр ку ем, што пра ект, пра па на ва ны да рэа лі-

за цыі Бе ла рус кім са юзам жан чын, — ка жа ды рэк-

тар вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» Алесь 

БА ДАК, — ста не пра ек там, які па шы рае пра сто ру 

дзі ця ча га чы тан ня. Да кан ца го да ў се рыі «Ся мей-

нае чы тан не» збі ра ем ся вы даць яшчэ не каль кі 

кніг. Спа дзя ём ся і на іх шы ро кую прэ зен та цыю ў 

шко лах і біб лі я тэ ках кра і ны.

Сяр гей ШЫЧ КО.

ПІ ШЫ ЦЕ, ВАС ЧЫ ТА ЮЦЬ!
«Звяз да» ўша на ва ла лаў рэ а таў лі та ра тур на га кон кур су

— Ігар Мі ка ла е віч, з які мі 

спа дзя ван ня мі вы праў ля е-

це ся ў Львоў?

— Стэнд «Кні гі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь» мае быць до сыць 

за па тра ба ва ным, вар тым ува-

гі. З тых ты сяч кніг, якія па ба-

чы лі свет у ай чын ных вы да-

вец твах за 2018, 2019 га ды, 

мы ада бра лі для прад стаў-

лен ня ў су сед няй кра і не шмат 

па зна валь ных, асвет ніц кіх вы-

дан няў, шмат кніг, аль бо маў, 

якія б рас ка за лі пра Бе ла русь 

ва ўсёй кра се, ва ўсёй пры га-

жос ці, ад люст ра ва лі сён няш ні 

стан са цы яль на-эка на міч на га 

раз віц ця кра і ны, па ка за лі на-

шых лю дзей. Да рэ чы, ха цеў бы 

звяр нуць ува гу і на тое,

што мы вя зём у Львоў і кні-

гі ўкра ін скіх аў та раў, якія па-

ба чы лі свет у Мін ску ў пе ра-

кла дзе на бе ла рус кую мо ву. 

На прык лад, вы дат ны ра ман 

Іры ны Да не ўскай «Ба гус лаў 

Ра дзі віл». Да рэ чы, твор стаў 

вы да вец кай па дзе яй у Бе ла-

ру сі. Кні гу ўжо прад стаў ля-

лі і вы да вец спа дар Анд рэй 

Януш ке віч, і са ма аў та рка ў 

Мі ры ў Ка рэ ліц кім ра ё не, дзе 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі кра і -

ны ла дзі ла свя та «Кніж ныя

су стрэ чы ў Мір скім за мку». 

Спа дзя ю ся, што су пра цоў ніц-

тва ўкра ін скай пісь мен ні цы з 

бе ла рус кі мі вы да вец тва мі бу-

дзе до сыць плён нае. Ня даў на 

ў Мін ску вы да вец Змі цер Ко-

лас у сва ёй зна ка мі тай се рыі 

«Паэ ты пла не ты» вы даў кні гу 

вер шаў Сяр гея Жа да на «Вер-

шы». Пе ра клад чык — Анд рэй 

Ха да но віч. А ў «Ко лорг ра де» 

па ба чыў свет бе ла рус кі збор-

нік паэ зіі Тац ця ны Дзю бы і 

Сяр гея Дзю бы «Го рад Зі ма». 

Пе ра клад з укра ін скай мо вы 

на ле жыць Мі ха сю Па зня ко ву.

А наш Па лі гра фіч ны кам бі-

нат ле тась вы даў збор нік паэ-

зіі «На арэ лях на тхнен ня», ад-

крыў шы ім се рыю «Сяб ры на: 

паэ зія Укра і ны». І гэ тую кні гу 

мы сё ле та так са ма прэ зен ту-

ем у Льво ве. Тым бо льш што 

ў ёй прад стаў ле ны пе ра кла-

ды тво раў за ход не ўкра ін скіх 

паэ таў. І яшчэ зу сім ня даў на 

мы вы да лі бе ла рус кі пе ра клад 

апо вес ці кі еў ска га пра за іка 

Ула дзі мі ра Да ні лен кі «Со ней-

ка маё, чор нае і кал ма тае». 

Раю пра чы таць гэ ты твор усім 

пад лет кам і іх баць кам. Вель мі 

ці ка ва па да ец ца свет уза е ма-

ад но сін роз ных па ка лен няў.

— Ці дае львоў скі кніж ны 

фо рум пад ста вы для раз віц-

ця пэў ных ста сун каў у га лі не

па лі гра фіі, кні га вы дан ня, 

у спра ве пры цяг нен ня ін вес-

ты цый у вы да вец кую спра ву 

ў Бе ла ру сі?

— Гэ та ці не са мая га лоў-

ная за да ча, з якой мы едзем 

ва Укра і ну. У апош ні час мно-

гія су вя зі раз ла дзі лі ся. На ват 

згу бі ла ся тое, што яшчэ лі та-

раль на дзе сяць га доў та му 

да па ма га ла нам вы бу доў ваць 

ад но сі ны з ка ле га мі з роз ных 

кра ін. Праў да, для вы ра шэн-

ня пы тан няў ім парт аза бес пя-

чэн ня су вя зі да стат ко выя — 

у пла не на быц ця са мых

роз ных ма тэ ры я лаў, аб ста-

ля ван ня. А вось з за мо ва мі 

на вы пуск і про даж пра дук-

цыі ку ды скла да ней. Та му, 

не су мнен на, бу дзем шу каць 

парт нё раў. Як ся род па лі гра-

фіс таў, так і ся род вы даў цоў, 

кні га ганд ля роў. Ад но з на шых 

да сяг нен няў — вы дан не кніг 

шрыф там Брай ля для сля пых. 

Бу дзем шу каць за мо вы на гэ-

тым кі рун ку.

— Укра і на — до сыць бліз-

 кая да нас кра і на-су сед ка. 

І ка неш не ж, раз віц цю, ума-

ца ван ню ста сун каў ха рак-

та ру эка на міч на га, дзе ла-

во га су пра цоў ніц тва маг ла б 

па спры яць дып ла ма тыя

куль тур ная, гу ма ні тар ная, 

твор чая...

— І я так са ма ўпэў не ны ў 

яе вар тас цях. Та му мы пад-

рых та ва лі ся і рас ка жам укра-

ін скім ка ле гам пра тое, на-

коль кі іх мас тац кая лі та ра ту-

ра вы клі кае ці ка васць на шых 

пісь мен ні каў, на коль кі час та 

да пе ра кла даў укра ін скай 

паэ зіі, про зы звяр та юц ца на-

шы ча со пі сы «По лы мя», «Ма-

ла досць», га зе та «Лі та ра ту ра 

і мас тац тва».

Львоў скі кніж ны фо рум 

ураж вае тым, што мно гія яго 

ме ра пры ем ствы пра хо дзяць 

за ме жа мі вы стаў кі — у му зе-

ях, біб лі я тэ ках, роз ных га ле рэ-

ях і тэ ат рах. І мы па спра бу ем 

узяць гэ ты во пыт на ўзбра-

ен не, каб неш та но вае пас ля 

прый шло і на на шу Мін скую 

між на род ную кніж ную вы стаў-

ку-кір маш.

— Пос пе хаў, Ігар Мі ка ла-

е віч, у зна ём стве з Льво вам 

кніж ным! А ў да да так да но-

вых ура жан няў — і но вых 

ста сун каў, якія па спры я юць 

раз віц цю кніж най Бе ла ру сі!

Гу та рыў 

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Су гуч чаСу гуч ча

ЛЬВОЎ КНІЖ НЫ 
СУ СТРА КАЕ БЕ ЛА РУСЬ

Наш фар матНаш фар мат
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У ста ра жыт ным укра ін скім Льво ве з 18 да 22 ве рас ня 

прой дзе 26-ы Фо рум вы даў цоў. Па тра ды цыі ўдзел 

у прэ стыж ным свя це кні гі возь ме і дэ ле га цыя 

Бе ла ру сі. Мы звяр ну лі ся да яе кі раў ні ка — 

ге не раль на га ды рэк та ра Па лі гра фіч на га кам бі на та 

імя Яку ба Ко ла са Іга ра МА ЛА НЯ КА з прось бай 

рас ка заць пра ўдзел у фо ру ме, пра тыя пра ек ты, 

з які мі бе ла ру сы едуць ва Укра і ну.


