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ЗА МА ЦОЎ ВА ЕМ СЯ 
НА КРАЙНІМ ПОЎДНІ

ЛАЎ КА ЗА ПА СНЫХ
Ура чыс та су стра каць у Ака дэ міі 

на вук чле наў бе ла рус кіх ан тарк тыч-

ных экс пе ды цый ста ла ўжо доб рай 

тра ды цы яй, але за шмат га доў яна 

не пе ра тва ры ла ся ў звы чай ную фар-

маль насць. «На шы су стрэ чы — гэ та 

су стрэ чы ад на дум цаў, лю дзей, аб' яд-

на ных агуль ны мі ін та рэ са мі, мэ та мі і 

за да ча мі», — пад крэс лі вае Аляк сей 

Гай да шоў.

Уся го за 11 экс пе ды цый у Ан тарк-

ты дзе па бы ва лі 56 спе цы я ліс таў з Бе-

ла ру сі. Агуль ны стаж ра бо ты Аляк сея 

Гай да шо ва за пя ці дзя ся тым гра ду-

сам паўд нё вай шы ра ты скла дае ўжо 

ка ля 11 га доў. Ра зам з ім во сен ню 

мі ну ла га го да ў экс пе ды цыю на ля до-

вы кан ты нент ад пра ві лі ся яшчэ ся мё-

ра: вя ду чы спе цы я ліст — на мес нік 

на чаль ні ка экс пе ды цыі Дзміт рый 

ЛУ КА ША НЕЦ, ін жы нер-ме тэа ро лаг 

Сяр гей БАЙ КОЎ, ін жы нер-ра дыё-

мет рыст Ула дзі слаў БА ЗЫ ЛЕ ВІЧ, 

ін жы нер-ме ха нік па экс плу а та цыі 

ма шын і ме ха ніз маў Ар тур ІВАШ-

КА, урач-хі рург Сяр гей СУ ХА РАЎ, 

ін жы нер-ме ха нік ды зель-элект-

ра стан цыі Аляк сей ХАТ КЕ ВІЧ і 

элект ра ман цёр па ра мон це і аб-

слу гоў ван ні элект ра аб ста ля ван ня 

Аляк сандр ЛЯН КЕ ВІЧ.

Тра ды цый на кож ная экс пе ды цыя на 

дзе трэ ці скла да ец ца з «на ва бран цаў». 

Гэ та ро біц ца на ўмыс на, та му што ў ака-

дэ міі рых ту ец ца «лаў ка за па сных» — 

як з лі ку на ву коў цаў, так і з лі ку спе цы я-

ліс таў па жыц це за бес пя чэн ні Бе ла рус-

кай ан тарк тыч най стан цыі, бо ў 2020 

го дзе на ша кра і на пла нуе пе рай сці да 

круг ла га до вых зі мо вач ных ме ра пры-

ем стваў у Ан тарк ты дзе. Па куль што 

бе ла рус кія экс пе ды цыі пра хо дзяць на 

ле дзя ным кан ты нен це толь кі пад час

па ляр на га ле та.

Ра ней мер ка ва ла ся, што пер шая 

круг ла га до вая экс пе ды цыя мо жа ад-

быц ца на год ра ней, але Аляк сей Гай-

да шоў у гэ тым пы тан ні ка тэ га рыч ны. 

«Ад праў ляц ца на зі моў ку, не ма ю чы 

доб ра асна шча най ме ды цын скай ба-

зы, бы ло б аван цю рай. Я ня су ад-

каз насць за лю дзей і не ма гу та кое 

да пус ціць, але ха чу за пэў ніць, што 

бу даў ніц тва Бе ла рус кай ан тарк тыч-

най стан цыі вый шла на фі ніш ную 

пра мую. У гэ тым се зо не быў да стаў-

ле ны, са бра ны і апра ба ва ны ў роз-

ных рэ жы мах но вы комп лекс ды зель-

элект ра стан цыі, раз лі ча ны на ра бо ту 

ва ўмо вах зі моў кі. Боль шая част ка 

за па саў зі мо вач на га па лі ва так са -

ма ўжо да стаў ле на ў Ан тарк ты ку. 

У дру гім аб' ек це стан цыі зман ці ра-

ва на пяць сек цый з вась мі. Ця пер на 

па рад ку дня ам бу ла тор на-хі рур гіч ная 

сек цыя. І зу сім не вы пад ко ва ў апош-

нія экс пе ды цыі ўклю ча лі ўра чоў — 

перш чым ад пра віц ца на зі моў ку, 

трэ ба аца ніць свае сі лы...»

Ме на ві та з гэ тай пры чы ны ў склад 

на ступ най, 12-й, экс пе ды цыі мяр ку-

ец ца ўклю чыць яшчэ і ку ха ра. Яго 

пры сут насць вы зва ліць час у спе цы я-

 ліс таў, якія зай ма юц ца рэа лі за цы яй

на ву ко вых пра грам, бо дзя жур ства 

на кам бу зе па чар зе моц на ад цяг вае 

ўва гу ад асноў най ра бо ты.

Зі моў ка — гэ та іс на ван не ў прын-

цы по ва ін шым фар ма це. Ка лі ў пры-

бя рэж най част цы Ан тарк ты ды на ды-

хо дзіць па ляр ная ноч, тэм пе ра ту ра 

па вет ра мо жа апус кац ца да мі нус 60 

гра ду саў. А пад час па ляр на га ле та 

яна ва га ец ца ад +3 да -28 гра ду саў. 

Да та го ж у лю тым спы ня юц ца авія-

зно сі ны, а ў са ка ві ку — кра са ві ку 

за вяр ша ец ца мар скі рух у зо не ба-

зі ра ван ня на шай стан цыі. Фак тыч-

на во сем ме ся цаў у го дзе лю быя 

транс парт ныя су вя зі з Вя лі кай зям-

лёй ад сут ні ча юць. Ка лі хто-не будзь з 

ка ман ды атры мае траў му, аказ ваць 

да па мо гу па цяр пе ла му да вя дзец ца 

сва і мі сі ла мі. Як раз на та кі вы па дак у 

ме ды цын скай сек цыі пра ду гледж ва-

ец ца хі рур гіч ны ад сек з ды яг нас тыч-

ным і апе ра цый ным аб ста ля ван нем.

ВА ЎМО ВАХ ІЗА ЛЯ ЦЫІ
На ту раль на, усіх ці ка віць, як мож-

на тра піць у Ан тарк ты ду? Ся род па-

тра ба ван няў — доб рае зда роўе, пра-

фе сі я на лізм і ад каз нае стаў лен не да 

спра вы. Кож ны ўдзель нік па ві нен 

быць спе цы я ліс там у якой-не будзь 

з на ву ко вых сфер, пры чым вель мі 

вы со ка га ўзроў ню. Акра мя та го, ён 

му сіць вы кон ваць ра бо ту і па ін шых 

про фі лях. Але га лоў нае ва ўмо вах 

іза ля цыі ад Вя лі кай зям лі — усё ж 

поў ная псі ха ла гіч ная су мя шчаль-

насць удзель ні каў экс пе ды цыі, іх 

кан такт насць, ка му ні ка бель насць і 

ма раль на-ва ля выя якас ці. Каб мож-

на бы ло цал кам да вя раць ча ла ве ку, 

што зна хо дзіц ца по бач з та бой.

— Толь кі ўя ві це са бе па ляр ную 

ноч, скла да ныя ўмо вы на двор'я, ка лі 

ра бо ту да во дзіц ца вес ці пе ра ва жа-

на дыс тан цый на, за мкнё ную пра сто-

ру, аб ме жа ва насць ін фар ма цый ных 

рэ сур саў і адзін і той жа ка лек тыў 

ця гам доў гіх ме ся цаў, — тлу ма чыць 

ню ан сы бу ду чай зі моў кі Аляк сей Гай-

да шоў. — Па вод ле су свет най ста тыс-

ты кі, толь кі ад 25 да 35 пра цэн таў 

па ляр ні каў вяр та юц ца ў Ан тарк ты ду 

зноў. У нас жа гэ ты па каз чык пе ра-

вы шае 50 пра цэн таў.

Што да ты чыц ца ра бо ты чле наў 

апош няй, 11-й, ан тарк тыч най экс пе-

ды цыі, то Аляк сей Гай да шоў даў ёй 

вель мі вы со кую ацэн ку.

— Мы ў апош нія га ды знач на па-

шы ры лі рам кі се зон ных вы твор чых 

ра бот і тэр мі ны на зі ран няў дзя ку ю чы 

аван гард най гру пе, якая пры бы вае на 

БАК пер шай, раз горт вае на ву ко выя 

да сле да ван ні і рых ту ец ца да та го, каб 

пры няць га лоў ны груз, — рас ка заў 

Аляк сей Гай да шоў. — З мо ман ту авія-

цый най вы сад кі аван гард най гру пы і 

да пры хо ду ра сій ска га на ву ко ва-экс пе-

ды цый на га суд на «Ака дэ мік Фё да раў» 

(а гэ та пры клад на паў та ра ме ся ца) 

ву чо ныя і тэх ніч ныя спе цы я ліс ты ўжо 

па спе лі вы ка наць вя лі кі аб' ём ра бо ты. 

Раз груз ка ад бы ва ла ся 2—4 сту дзе ня, 

ка лі па ры вы вет ру пе ра вы ша лі 20 мет-

раў у се кун ду.Тым не менш гру за вая 

апе ра цыя не спы ня ла ся.

Га лоў най за да чай, якая ста я ла 

пе рад на шы мі па ляр ні ка мі, бы ло за 

час ста ян кі суд на (гэ та зна чыць, за 

48 га дзін) са браць уста но вач ную плат-

фор му, на якую по тым вер та лё там 

да стаў ляў ся груз. Пра вя дзен не па вет-

ра най гру за вой апе ра цыі ўсклад ня ла-

ся знач ным ад да лен нем суд на ад бе-

 ра га вой лі ніі. Ад лег ласць скла да ла 

98 кі ла мет раў. Па ды сці блі жэй бы ло 

прос та не маг чы ма, бо суд на за ціс ну ла 

льда мі. Ня гле дзя чы на скла да ную ме-

тэа ра ла гіч ную аб ста ноў ку, ка ман да 

спра ца ва ла зла джа на, ча му спры я-

юць сур' ёз ныя трэ ні роў кі на Вя лі кай 

зям лі. На ля до вы кан ты нент бы ло 

да стаў ле на больш як 100 тон гру зу: 

бу даў ні чых кан струк цый, мо ду ляў, ма-

тэ ры я лаў, па лі ва і ін шых не аб ход ных 

рэ чаў для за бес пя чэн ня жыц ця дзей-

нас ці стан цыі.

НА ВУ КО ВЫЯ ВЫ НІ КІ
У да лей шым на двор'е бы ло роў-

нае, без іс тот ных пе ра па даў тэм пе-
ра тур, та му на ад кры тым па вет ры 

ўда ло ся зра біць вель мі шмат. Пра-

ве дзе ны дзя сят кі на ву ко вых да сле-

да ван няў і экс пе ры мен таў, вы ка на-

ны ты ся чы на ву ко вых вы мя рэн няў 

пры род ных па ра мет раў. На ву ко выя 

да сле да ван ні пра во дзі лі ся па та кіх кі-

рун ках, як комп лекс ны на зем ны і спа-

да рож ні ка вы ма ні то рынг ат мас фе ры 

і пад сці ла ю чай па верх ні ў Ан тарк ты-

дзе, ра ды я цый ная ка ліб роў ка спа да-

рож ні ка вай спект ра льнай апа ра ту ры 

ў ін та рэ сах на цы я наль най кас міч най 

пра гра мы; гід ра хі міч ныя, бія ла гіч ныя і 

эка ла гіч ныя да сле да ван ні на зем ных, 

мар скіх і прэс на вод ных эка сіс тэм Ан-

тарк ты кі; ма ні то рынг азо на ва га слоя 

ат мас фе ры і уль тра фі я ле та вай ра-

ды я цыі ў Ан тарк ты цы; да сле да ван не 

змя нен няў пры род на га ася род дзя і 

клі ма ту.

Акра мя та го, бы лі рэа лі за ва ны 

два буй ныя між на род ныя пра ек ты. 

У рам ках бе ла рус ка-ра сій ска га прад-

ме там да сле да ван ня ста лі змя нен ні 

ме жаў лед ні коў і ад бі валь ныя ўлас-

ці вас ці іх па верх ні: для гэ та га вы ка-

рыс тоў ва лі ся кас міч ныя, па вет ра ныя 

і на зем ныя срод кі вы мя рэн ня. Дру гі 

пра ект — бе ла рус ка-фін скі, у рам ках 

яко га да сле да ва лі ся вод ны і тэр міч ны 

ба лансы прэс на вод ных ва да ёмаў у 

ра ё не Бе ла рус кай ан тарк тыч най стан-

цыі. Фін скі бок даў вы со ка дак лад нае 

аб ста ля ван не. Так са ма вы кон ва ла ся 

фа куль та тыў ная на ву ко вая пра гра ма 

Ін сты ту та фі зі я ло гіі НАН Бе ла ру сі: вы-

ву ча ла ся, як ней рон ныя сет кі га лаў-

но га моз га кант ра лю юць жыц цё ва 

важ ныя функ цыі па ляр ні каў у эк стрэ-

маль ных умо вах Ан тарк ты кі.

ЮНЫЯ І БЫ ВА ЛЫЯ
— Я лі чу, што ў мно гім на шы пос-

пе хі ў рэа лі за цыі на ву ко вых пра грам 

за ле жа лі ад Дзміт рыя Лу ка шан ца, які 

патраніраваў усю на ву ку. Ме на ві та 

ён па бу да ваў ла гіс ты ку: хто за што 

ад каз вае, які ма тэ ры ял збі рае, ка лі 

здае спра ва зда чу... Усё бы ло дак лад-

на і зра зу ме ла, — пад крэс лі вае Аляк-

сей Гай да шоў. — Я ўба чыў ча ла ве ка, 

апан та на га сва ёй ра бо тай, та му мы 

бу дзем вель мі ра ды ба чыць яго ў на-

ступ ных экс пе ды цы ях, ка лі, ка неш не, 

ад пус ціць на ву ко вая пра ца на Вя лі-

кай зям лі. На шы «бы ва лыя» Ар тур 

Іваш ка і Аляк сей Хат ке віч чар го вы 

раз па цвер дзі лі сваю на дзей насць. 

Чуць ад іх: «Гэ та на шы праб ле мы, 

мы за гэ та ад каз ва ем» — да ра го га 

вар та. А наш элект ра ман цёр Аляк-

сандр Лян ке віч — са праўд ны энер-

джай зер: мы не пе ра ста ва лі здзіў-

ляц ца, як ча ла век мо жа па 14—16 

га дзін у су ткі за хоў ваць ад ноль ка вы 

ак тыў ны тэмп пры вы ка нан ні скла-

да ных фі зіч ных ра бот. Псі ха ла гіч ным 

стрыж нем 11-й экс пе ды цыі быў, без-

умоў на, док тар Сяр гей Су ха раў, за 

што вя лі кі дзя куй: на шчас це, яму не 

да вя ло ся нас «рэ заць», бо сур' ёз ных 

праб лем са зда роў ем не бы ло, але ён 

пра вёў вя лі кі аб' ем на ву ко вай ра бо-

ты. І вель мі па ра да ваў са мы ма ла ды 

ўдзель нік экс пе ды цыі — ін жы нер-ра-

дыё мет рыст Ула дзі слаў Ба зы ле віч. 

Дзя куй фі зі кам: яны тра ды цый на ад-

праў ля юць у экс пе ды цыю мо ладзь, 

якая пра хо дзіць сур' ёз ны па пя рэд ні 

кас тынг. Зда ва ла ся б, ну што мож на 

ча каць ад 23-га до ва га, пра бач це мне 

за гэ та сло ва, юна ка, які яшчэ не мае 

жыц цё ва га во пы ту? Але Ула дзі слаў 

раз бу рыў гэ та па мыл ко вае мер ка-

ван не. Шчы ра ка жу чы, мне вель мі 

ха це ла ся вы пі саць яму па за чар го вы 

на рад на кам буз, але не ў якас ці па-

ка ран ня, а та му што ну вель мі смач на 

ён га та ваў, пры чым па ды хо дзіў да 

гэ тай спра вы з ду шой і фан та зі яй. 

Ка ле гі, вы клас ныя, вы на дзей ныя, і 

ваш пра фе сі я на лізм — гэ та за ла ты 

фонд ан тарк тыч ных экс пе ды цый.

Са мы «юны па ляр нік» Ула дзі слаў 

Ба зы ле віч пра цуе ў Цэнт ры дыс тан-

цый на га зан дзі ра ван ня ат мас фе-

ры Ін сты ту та фі зі кі НАН ма лод шым 

на ву ко вым су пра цоў ні кам. Сам ён 

ро дам з Ма гі лё ва. Хло пец смя ец ца: 

«Шэсць га доў пра жы ван ня ў ін тэр-

на це не прай шлі для мя не да рэм на... 

На строй у экс пе ды цыі быў вы дат ны, 

а пос пех на кух ні за ле жыць у пер шую 

чар гу ад яго. Так, я экс пе ры мен та ваў, 

ка лі ку лі на рыў, але мне гэ та бы ло 

ў за да валь нен не. Ад праў ля ю чы ся 

ў экс пе ды цыю, я спа дзя ваў ся, што 

збя рэц ца клас ная ка ман да, і не па-

мы ліў ся. Гэ та бы лі не прос та ка ле гі, 

а ста рэй шыя бра ты, у якіх я на бі раў ся 

до све ду». А на пы тан не «Ці га то вы 

ты зноў ад пра віц ца ў Ан тарк ты ду?» 

Ула дзі слаў упэў не на ад каз вае: «Ка лі 

пра па ну юць, ка неш не, па еду...»

Пла ну ец ца, што ў складзе пер-

шай зі мо вач най экс пе ды цыі ад пра-

вяц ца 12 бе ла ру саў. На ша кра і на ў 

асо бе На цы я наль най ака дэ міі на вук 

атры ма ла ле тась ста тус аса цы я ва-

на га чле на На ву ко ва га ка мі тэ та ан-

тарк тыч ных да сле да ван няў (CKAP). 

Ён дае маг чы масць ву чо ным НАН 

удзель ні чаць у рас пра цоў цы і вы зна-

чэн ні пры яры тэ таў для між на род ных 

ан тарк тыч ных да сле да ван няў і мець 

пра мы до ступ да пе ра да вых вы ні каў 

та кіх да сле да ван няў у све це. У пла-

нах — атры маць ста тус кан суль та-

цый на га бо ку Да га во ра аб Ан тарк-

ты цы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ка лі хто-не будзь з ка ман ды 
атры мае траў му, аказ ваць 
да па мо гу па цяр пе ла му 
да вя дзец ца сва і мі сі ла мі. Як раз 
на та кі вы па дак у ме ды цын скай 
сек цыі пра ду гледж ва ец ца 
хі рур гіч ны ад сек.

Чле ны 11-й Бе ла рус кай ан тарк тыч най экс пе ды цыі.

Бе ла рус кая ан тарк тыч ная стан цыя 
ў ра ё не га ры Вя чэр няя.

За да во ліць гус ты 
аў та ра, вы даў ца 
і чы та ча

Мес ца для су стрэч аб ра лі не-

вы пад ко ва, бо ся род ула даль ні-

каў зам ка бы ло шмат асвет ні каў 

і ме цэ на таў, якія апе ка ва лі ся 

кніж най спра вай на Бе ла ру сі. Іх 

пас ля доў ні кі ў асо бе больш як 

20 вы да вец тваў са бра лі ся, каб 

па ка заць свае зда быт кі.

— На кніж ных су стрэ чах 

прад стаў ле на до сыць шы ро кая 

па літ ра лі та ра ту ры, — за ўва жыў 

мі ністр ін фар ма цыі Аляк сандр 

КАР ЛЮ КЕ ВІЧ. — На гэ тым 

кніж ным свя це мы ге не ры ра ва-

лі ідэю спа лу чыць асвет ніц кую 

і гіс та рыч ную кні гу з ін та рэ са мі 

гра мад ства і чы та ча, спа жыў ца 

ін фар ма цыі. Края знаў чыя кні гі 

больш чы та юць. Праз іх мож-

на па зна ё міц ца з кра і най, што 

асаб лі ва важ на не толь кі ў Год 

ма лой ра дзі мы, а і на пя рэ дад ні 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Уво гу ле, 

трэ ба вы дзя ляць тэ ма тыч ныя 

пра сто ры ў зна ём стве з кні гай.

Пра свае гіс та рыч ныя, куль-

тур на-асвет ніц кія, га рэз лі ва-

дзі ця чыя і грун тоў на-эн цык ла-

пе дыч ныя скар бы рас каз ва лі 

прад стаў ні кі вы да вец тваў «Эн-

цык ла пе дыкс», «Бе ла русь», 

Ра ма на Цым бе ра ва, «Бе ла рус-

кая Эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся 

Броў кі», «Вы да вец кі дом «Звяз-

да», «На род ная асве та», «Мас-

тац кая лі та ра ту ра» і ін шыя пра-

фе сі я на лы дру кар скай спра вы.

— Кніж ная тэ ма не мо жа па-

кі даць без ува гі гіс то рыю, якая 

сён ня ства рае бу ду чы ню на шай 

кра і ны, — за ўва жыў на мес нік

мі ніст ра ін фар ма цыі Ігар 

БУ ЗОЎ СКІ. — Гэ тае ме ра пры-

ем ства, якое мы ла дзім упер шы-

ню, спа дзя ю ся, да зво ліць нам 

фар мі ра ваць тэ ма ты ку кніг на 

на ступ ныя га ды і ажыц цяў ляць 

на ста рон ках за пы ты чы та чоў.

На мес нік стар шы ні Ка рэ-

 ліц ка га рай вы кан ка ма па 

са цы яль най сфе ры Рус лан 

АБ РАМ ЧЫК пад крэс ліў, на-

коль кі важ на, што «пер шае свя-

та гіс та рыч най кні гі ад бы ва ец ца 

ў сце нах ба га тай мі нуў шчы ны 

Бе ла ру сі і яе энер гіч най су час-

нас ці», і па жа даў чы та чам, аў та-

рам і вы даў цам ад шу каць адзін 

ад на го, за да во ліць свае гус ты і 

на ла дзіць ста сун кі.

Гіс то рыя 
ў лі та ра ту ры

Круг лы стол «Гіс та рыч ная 

лі та ра ту ра ў су час ным гра мад-

стве» стаў цэнт раль най па дзе яй 

для пра фе сі я на лаў вы да вец кай 

спра вы ў Бе ла ру сі. За ім спе цы я -

ліс ты аб мяр ко ваў ва лі, на коль кі 

шчы рым мож на быць пры па да-

 чы гіс та рыч ных па дзей, вар та 

гэ та ра біць ака дэ міч на або ўсё ж 

па кі даць мес ца для твор чай 

фан та зіі, а так са ма як ад бі ва-

ец ца ін тэр прэ та цыя гіс то рыі 

праз лі та ра ту ру на ўспры ман ні 

па дзей мі ну ла га і стаў лен ні да 

рэ ча іс нас ці.

— Ка ла саль нае зна чэн не 

для раз віц ця гра мад ства мае і 

ін тэр прэ та цыя, і па да ча, і ана ліз 

ін фар ма цыі, якая ўзды ма ец ца ў 

тым лі ку і з ар хі ваў і вы кла да ец-

ца ў лі та ра ту ры, — лі чыць Ігар 

Бу зоў скі. — Тое, што круг лы 

стол пра хо дзіць у та кім гіс та-

рыч ным мес цы, вель мі сім ва-

ліч на для па дзей, якія не ўза ба-

 ве ма юць ад быц ца ў кра і не. 

Я маю на ўва зе і элек та раль ныя 

кам па ніі, і куль тур ныя ме ра пры-

ем ствы.

Кні га па тра буе пра па ган ды і 

ак тыў на га прэ зен та ван ня, а гіс-

та рыч ная кні га — дык у пер шую 

чар гу, та му што скла да на грун-

тоў на і да свед ча на рас каз ваць 

пра яе, за ўва жыў Аляк сандр 

Кар лю ке віч.

Ра зам з тым тэ ма ты ка гіс та-

рыч най лі та ра ту ры, на прык лад 

у кра ме «Ака дэ міч ная кні га», 

з'яў ля ец ца са май за па тра ба ва-

най, па пу ляр най і пра да ва е май, 

да да ла Воль га ГЛУ ХОЎ СКАЯ, 

ды рэк тар кні гар ні «Ака дэм-

к ні га»:

— Ха це ла ся б, каб гіс та рыч-

ная кні га бы ла сур' ёз най і аў-

тар ад каз ваў за фак ты, якія ён 

пры во дзіць у сва іх работах. Ад-

нак пры гэ тым яна па він на быць 

яшчэ ці ка вай, бо толь кі праз за-

ці каў ле насць мож на пры віць жа-

дан не чы таць і вы ву чаць.

З дум кай пра не аб ход насць 

ці ка вас ці і ства рэн не ра ман тыч-

на га на цы я наль на га мі фа па га-

дзі ла ся і пісь мен ні ца Люд мі ла 

РУБ ЛЕЎ СКАЯ:

— Трэ ба зра біць і да нес ці 

воб ра зы зай маль ны мі. Не аб-

ход на вер ба лі за ваць гіс то рыю 

роз ных пе ры я даў.

Аб мер ка ван ні, пра па но вы і 

дум кі ўдзель ні каў круг ла га ста-

ла рэ зю мі ра ва лі ся тым, што 

кні гам па трэб на гіс та рыч ная 

праў да, якая да зва ляе ства-

раць бу ду чы ню. Ад нак ка лі яна 

ўскры вае па мыл кі, якія мо гуць 

па гор шыць жыц цё су час ні каў, 

то не вар та зай мац ца вы крыц-

цём дзе ля вы крыц ця.

Сло ва аў тар скае 
і дру ка ва нае

Су стрэц ца з май стра мі-пісь-

мен ні ка мі, па слу хаць з пер шых 

вус наў пра тое, як на ра джа лі ся 

іх тво ры, да ве дац ца, што ха цеў 
ска заць той ці ін шы ге рой, што 
ме ла ся на ўва зе пад раз на стай-
ны мі але го ры я мі і пры чы ніц ца 
тым са мым да све ту кні гі на вед-
валь ні кі зам ка маг лі ця гам цэ ла-
га су бот ня га дня.

— Мы ўпер шы ню на му зей-
най пля цоў цы па спра ба ва лі 
прад ста віць кні гі, якія вы да юц ца 
ў Бе ла ру сі. Па він на быць парт-
нёр ства, са ўдзель ніц тва спе цы я -
ліс таў кніж най га лі ны, ка лі мы 
жа да ем і на да лей пра ца ваць 
на тое, каб кні га па шы ра ла ся 
ў фар ма це рэа лі за цыі зно сін з 
чы та чом. Ні хто па асоб ку ні чо-
га не зро біць, ка лі не бу дзе су-
поль нас ці. Фан та зі ру ю чы са мым 
не ве ра год ным чы нам, трэ ба 
пры цяг ваць іні цы я ты вы, — ад-
зна чыў мі ністр ін фар ма цыі.

«Та ям ні цы Мір ска га зам ка» і 
асаб лі вас ці яго іс на ван ня ў роз-

ныя га ды рас крыў у сва ёй кні зе 

Ана толь БУ ТЭ ВІЧ і па дзя ліў ся 

ўспа мі на мі пра цы та дэль:

— Тут бы лі ру і ны, але ка ля 

іх рас лі гур кі, па мі до ры і ка пус-

та — гра ды тых, хто жыў пас-

ля вай ны ў за мку, бо больш не 

бы ло дзе, акра мя як у ко ліш ніх 

шы коў ных па ко ях. Як бы ні бы ло 

скла да на, на шы лю дзі заўж ды 

пе ра ма га лі, бо гэ та бы ла пра га 

за ха ваць сваю гіс то рыю. А сён-

ня мы мо жам на та ліць тут сма гу 

ду хоў ную і гіс та рыч ную.

Ідэю мі ніст ра ін фар ма цыі пра 

ак тыў ную пра па ган ду рэа лі за-

ваў адзін з за сна валь ні каў бе-

ла руска га гур та-ле ген ды Ула-

дзі слаў МІ СЕ ВІЧ, які па да гра-

ваў ін та рэс да кні гі «Пес ня ры» 

тлу ма чэн нем, ча му яна за па яна 

ў цэ ла фан:

— «Пес ня ры» — муж чын скі 

ка лек тыў, і не нар ма тыў ная лек-

сі ка ў нас бы ла нор май, та му кні-

га і раз ліч на на аў ды то рыю 18+ і 

за кры тая для ўва гі юных.

— Гіс то рыя без лі та ра ту ры 

мёрт вая — гэ та прос та пе ра лік 

фак таў. Мы па він ны ве даць, як 

ззя лі во чы за ка ха най кня гі ні, а 

не толь кі га ды яе жыц ця, — за ў-

ва жыў пад час прэ зен та цыі сва іх 

кніг «Ста год дзі, што плы вуць у 

Дняп ры» і «Чор ны кот» ра сій скі і 

бе ла рус кі пісь мен нік Ва ле рый 

КА ЗА КОЎ.

«Вя лі кае кніж нае 
люс тэр ка»

Акра мя пра фе сій ных вы дан-

няў, на су стрэ чах пры сут ні ча лі 

і са ма роб ныя кні гі, зроб ле ныя 

ру ка мі жы ха роў Ка рэ ліц ка га 

краю, а так са ма цэ лая пле я да 

ля лек — ге ро яў кніг, у асноў ным 

ка зач ных пер са на жаў.

— І кні гі, і ля лек ства ра лі на-

шы чы та чы і пры хіль ні кі жан ру 

са ма роб ных па дзе лак, і гэ та 

толь кі не вя лі кая част ка та го, 

што ёсць, — рас ка за ла Лі лія 

АР ЦЮХ, ды рэк тар Ка рэ ліц-

кай ра ён най біб лі я тэ кі. — Ле-

тась наш ра ён, да рэ чы, за няў 

дру гое мес ца ў на мі на цыі «Ге-

роі ка зак» на кон кур се біб лі я тэк 

Гро дзен скай воб лас ці на най-

леп шую са ма роб ную ляль ку. 

Пры за вое мес ца на Ка рэ ліч-

чы ну пры нес ла Ба ба Яга, якую 

зра бі ла На тал ля Жук, жы хар ка 

Ка рэ ліч.

Пад час кніж ных су стрэч па ча-

ла сваю ра бо ту і вы стаў ка «Вя-

лі кае кніж нае люс тэр ка». Наз ва 

яе не вы пад ко вая і сім ва лі зуе са-

бой аб ры ві я ту ру ВКЛ — Вя лі-

ка га Княст ва Лі тоў ска га. Та кім 

чы нам ар га ні за та ры пад крэс лі лі 

асаб лі васць і каш тоў насць прад-

стаў ле ных тут кніг.

Цэнт раль нае мес ца ў экс па-

зі цыі ад ве дзе на Ста ту ту ВКЛ 

1588 го да. Уні каль ны да ку мент 

звы чай на за хоў ва ец ца ў Му зеі 

го ра да Ма гі лё ва, а ў Мір скім за м-

ку на хо дзіц ца яго фак сі міль нае

вы дан не.

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

І мы там бы ліІ мы там бы лі

ЧЫ ТАЦ КІ РАЙ У МІР СКІМ ЗА МКУ
Ста тут ВКЛ, са ма роб ні кі, экс ліб ры сы і ін шыя вы да вец кія скар бы

Для та го каб кан чат ко ва за ма-
ца вац ца на ле дзя ным кан ты-
нен це, толь кі мець сваю па-
ляр ную стан цыю там ужо не да-
стат ко ва. З бо ку між на род ных 
ар га ні за цый уз рас та юць па тра-
ба ван ні да на ву ко вых вы ні каў, 
якія атрым лі ва юц ца пад час 
экс пе ды цый. Пры чым па тра-
бу юц ца пуб лі ка цыі ў сур' ёз ных 
між на род ных вы дан нях.

Мі хал Ка зі мір Ра дзі віл з жон кай Уршу ляй 

на днях пры ма лі ў сва ёй ста ра жыт най 

рэ зі дэн цыі гас цей «Кніж ных су стрэч

у Мір скім за мку» і ві та лі пры сут ных

і Яе вя лі касць кні гу стрэ лам з гар ма ты 

XV ста год дзя. Пісь мен ні кі і вы да вец твы, 

прэ зен та цыі дру ка ва ных скар баў 

і аў то граф-се сіі аў та раў, на вют кія 

бест се ле ры і ра ры тэ ты сі вой даў ні ны, 

сур' ёз ныя раз ва гі і гу ма рыс тыч ныя 

пра мо вы... У раі для кні га лю баў 

у дво ры ку зам ка ха па ла ўся го.
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