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СТА РЫХ КНІГ НЕ БЫ ВАЕ Ро лі кі TЕD 

за гу чаць 
на бе ла рус кай 

мо ве
З анг лій скай мо вы на 

бе ла рус кую пе ра кла да юць 

ро лі кі су свет на вя до май 

кан фе рэн цыі TЕD вуч ні 

23-й мін скай гім на зіі, 

пра дзі ра ю чы ся праз 

скла да нас ці тэр мі на ло гіі, 

каб зра біць бе ла рус кую 

мо ву яшчэ больш вя до май 

у све це.

Дзе вя ці клас ні кі Пі ліп Аслюк, 

Мі рон Ві туш ка і адзі нац ца ці клас-

ні ца Аме лія Шчар бі на ўзя лі ся за 

пе ра клад на бе ла рус кую мо ву 

аду ка цый ных ро лі каў зна ка мі-

тай кан фе рэн цыі TЕD, а ме на-

ві та ро лі кі TЕD ЕD — ка рот кія 

(пра цяг лас цю ка ля ча ты рох 

хві лін) аду ка цый ныя ві дэа ўро кі 

на са мыя раз на стай ныя тэ мы. 

Пры чым ро лі кі аб ра лі для ся бе 

не са мыя прос тыя. Мі рон Ві туш-

ка, на прык лад, пе ра кла даў ро-

лік на тэ му «Ча му мы пла чам? 

Тры ты пы слёз». Пры зна ец ца, 

што са мым скла да ным для яго 

бы ло знай сці ад па вед ні кі ў бе-

ла рус кай мо ве для ня прос тых 

анг лій скіх тэр мі наў, але хло пец 

спра віў ся — яго ра бо та бы ла

ўхвалена рэ дак та ра мі TЕD, і 

ця пер бе ла рус кую мо ву мож на 

вы браць ся род ін шых моў све ту 

пры пра гля дзе пе ра кла дзе ных 

ро лі каў на сай це TЕD.

Па сло вах ды рэк та ра 23-й 

гім на зіі Іры ны ПА СЮ КЕ ВІЧ, 

та кая ўклю ча насць вуч няў у 

вы ка нан не вя лі кай і ад каз най 

спра вы — доб ры пе да га гіч ны 

пры ём. Вуч ні вы зва лі ся зра біць 

гэ тыя пе ра кла ды з улас най іні-

цы я ты вы, а пер са наль ная за ці-

каў ле насць — най леп шая ма ты-

ва цыя ў ву чо бе.

Рух TЕD (па пу ляр ны фар-

мат ін тэ ле кту аль ных кан фе рэн-

цый, аб рэ ві я ту ра ад Tесhnоlоgу, 

Еntеrtаіnmеnt, Dеsіgn — тэх на ло-

гіі, за ба вы, ды зайн) ста но віц ца 

ўсё больш вя до мы і ў Бе ла ру сі: 

што год у на шай кра і не ла дзяц-

ца вя лі кія кан фе рэн цыі TЕDх, на 

якіх вы сту па юць вя до мыя бе ла-

ру сы і за про ша ныя гос ці.

Сё ле та фар мат TЕD дой дзе і 

да бе ла рус кіх стар ша клас ні каў — 

у маі 2019 го да прой дзе вя лі-

кая кан фе рэн цыя TЕDхYоuth@

Mіnsk, дзе вы сту пяць дзе сяць 

фі на ліс таў Рэс пуб лі кан ска га 

кон кур су vеlсоm YОUTH, які за-

раз пра хо дзіць пры пад трым цы 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі Бе ла ру-

сі і ар га ні за та раў кан фе рэн цыі 

TЕDхMіnsk па іні цы я ты ве vеlсоm. 

Вуч ні 10-х і 11-х кла саў за раз 

рых ту юць свае пра ек ты ў трох 

кі рун ках: тэх на ло гіі, куль ту ра і 

ін клю зія. Пра вы ні кі свай го пра-

ек та ім трэ ба рас ка заць у фар-

ма це ка рот ка га ві дэа ро лі ка, а 

сам кон курс цал кам пра хо дзіць 

на бе ла рус кай мо ве.

Ды рэк тар Га лоў на га ін фар-

ма цый на-ана лі тыч на га цэнт ра 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі Па вел 

ЛІС пад крэс лі вае: «У пра ек це 

vеlсоm YОUTH ад бе ла рус кіх 

стар ша клас ні каў па тра бу ец ца 

да лё ка не са мае прос тае — агу-

чыць ідэю, якая змо жа змя ніць 

свет да леп ша га. По тым школь-

ні кам пра па на ва лі апра ба ваць 

свае ве ды ў сфе ры пуб ліч ных вы-

ступ лен няў, на вы каў прэ зен та-

цыі, ства рэн ні і рэа лі за цыі пра ек-

таў. Аду ка цый ная част ка пра ек та 

бы ла рэа лі за ва ная з да па мо гай 

су час ных ін фар ма цый ных тэх на-

ло гій — на ву чаль ны кан тэнт і ця-

пер да ступ ны ўсім ах вот ным».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Не толь кі 
дзе ля гро шай

Ся рэ дзі на ме ся ца, тры га дзі ны 

дня. Шы ро кі тра ту ар на пра спек-

це Не за леж нас ці поў нас цю пе ра-

кры ты шчыль най люд ской чар гой. 

Пен сі я не ры, ін тэ лі гент ныя муж чы-

ны, ма ла дыя ма мы і на ват па ра 

сту дэн таў вы стра і лі ся быц цам па 

дэ фі цыт ныя пра дук ты ў 90-я га-

ды. Вось толь кі сён няш ні на тоўп 

жа дае не ўзяць, а ад даць. І не ежу, 

а кні гі.

У цес нае служ бо вае па мяш-

кан не «Бу кі ніс та» ўва хо дзяць па 

двое. Аку рат ка ля дзвя рэй іх су-

стра ка юць дзве па ры стро гіх ва чэй 

у аку ля рах.

— Спіс, ка лі лас ка, — пра цяг вае 

ру ку ад на з пры ём шчыц — Тац ця-

на МІ СЮЛЬ.

— Які спіс? Я вам так рас ка жу, 

што ў мя не ёсць, — па ры руе жан-

чы на ў шэ рым па лі то.

— Не, так спра ва не пой дзе. 

Ка лі хо ча це здаць нам лі та ра ту ру — 

будзь це га то выя па тра ціць час.

Перш чым вы гра баць з па лі чак 

не па трэб ныя кніж кі і цяг нуць іх у 

кра му, скла дзі це пад ра бяз ны спіс 

з іх апі сан нем. Па знач це наз ву, імя 

аў та ра, вы да вец тва і год вы дан ня. 

15-га чыс ла кож на га ме ся ца з «ка-

та ло гам» трэ ба па ды сці ў кра му. 

Вы ста яць не ма лень кую чар гу, бо 

ах вот ных па зба віц ца «ду хоў ных 

скар баў» заўж ды шмат. Ка лі што-

не будзь з пра па на ва на га нас за ці-

ка віць, вы да дзім та лон на на ступ-

ны ме сяц. І толь кі ў пры зна ча ную 

да ту і час мож на бу дзе пры вез ці 

кні гі. За ўва жаю: не ўсе ад ра зу, 

мак сі мум — 24.

— Скла да на...

— Прос та толь кі ў пунк це пры-

ёму ма ку ла ту ры: прый шоў, па кі нуў 

і пай шоў, — пад су моў вае Тац ця на 

Мі хай лаў на.

Амаль усе, хто ўва хо дзіць, са-

праў ды тры ма юць у ру ках спі сы — 

раз дру ка ва ныя на прын та ры ці на пі-

са ныя ад ру кі. У ка гось ці яны вя лі кія — 

на не каль кі ста ро нак, у ка гось ці 

сціп лыя — умя шча юц ца ў не каль-

кі рад коў. Спра бую за зір нуць у іх: 

муж чы на з эле гант на па вя за ным 

ша лі кам пра па ноў вае за меж ную 

лі та ра ту ру на мо ве ары гі на ла, ба-

бу ля ў пу хо вай хуст цы мае скарб у 

сот ню кніг, якія мож на аб' яд наць пад 

наз вай «аль тэр на тыў ная ме ды цы-

на», зу сім юная дзяў чын ка спра буе 

здаць са вец кую кла сі ку, якая бы ла 

вы да дзе ная га доў за двац цаць да 

яе на ра джэн ня.

Ма ла дая жан чы на ў пу ха ві ку 

пра цяг вае не вя ліч кі спіс. Дру гая 

пры ём шчы ца — Ірэ на ГАЎ РЫЛЬ-

ЧЫК — пра бя га ец ца па ім ва чы ма 

і кан ста туе:

— Па Бен джа мі не Спо ку (аме-

ры кан скі пе ды ятр і пісь мен нік. — 

Аўт.) за раз дзя цей ні хто не вы хоў-

вае. На вей ша га ні чо га ня ма?

— А мо жа, вам каз кі пры нес ці? 

Бра ты Грым, Ан дэр сен.

— Ка лі вы дан ні 80—90-х, то не 

трэ ба.

— Як не трэ ба? Вы па він ны пры-

няць мае кні гі, — не су пы ня ец ца 

жан чы на.

— Іх ні хто не ку піць, — спа кой на 

ад каз вае Ірэ на Фран цаў на. — Ка лі 

вы не хо ча це вы кі даць іх на смет-

нік і зда ваць у ма ку ла ту ру, то па-

спра буй це ад даць у са цы яль ныя 

ўста но вы, шпі та лі...

Ад нак мно гія тут — па ста ян ныя 

здат чы кі кра мы. Яны доб ра ве да-

юць пра ві лы пры ёму і не но сяць 

сю ды тое, што не карыстаецца 

попытам. Хто гэ тыя лю дзі і ча му 

па збаў ля юц ца ад кніг?

— У асноў ным гэ та ін тэ лі ген-

цыя, якая жы ве ў цэнт ры, — ін жы-

не ры, пра фе са ры, мас та кі. Ёсць 

жан чы на, у якой па мёр муж. Ён 

быў вы клад чы кам ма тэ ма ты кі і 

па ра лель на ці ка віў ся фі ла со фі яй. 

У свой час на бы ваў усе на він кі, з 

ка ман дзі ро вак кні гі ча ма да на мі ва-

зіў. Ця пер, ка лі біб лі я тэ ка за ста-

ла ся без гас па да ра, ня ма сэн су 

тры маць яе ў ква тэ ры. Шмат уні-

вер сі тэц кіх вы клад чы каў, якія сваё 

ад пра ца ва лі. Зрок са пса ваў ся — 

чы таць не маг чы ма, — рас каз вае 

спа да ры ня Тац ця на.

Ёсць ся род здат чы каў і так зва-

ныя пе ра куп шчы кі. Яны вы шук ва-

юць у ін тэр нэ це і га зе тах аб' явы 

«Ад дам/Пра дам кні гі». Ез дзяць па 

ква тэ рах і да мах, на бы ва юць ме-

на ві та тыя эк зэмп ля ры, якія бу дуць 

за па тра ба ва ныя ў бу кі ніс тыч ных 

кра мах.

— Бя руць, на прык лад, за ру-

бель, а ў нас мо гуць за гэ та атры-

маць 5 ці 10. Але ж трэ ба па ез-

дзіць, па шу каць, пас ля тут у чэр гах 

па ста яць, — дзе ліц ца Ірэ на Фран-

цаў на.

Па ста ян ны мі тут бы ва юць не 

толь кі здат чы кі, але і па куп ні кі.

— Пры яз джае з Ві цеб ска вы-

клад чык і скар дзіц ца на но выя да-

па мож ні кі. Ка жа, што на ват сам 

у іх ра за брац ца не мо жа. Што ў 

та кім вы пад ку ад сту дэн таў па тра-

ба ваць? Ін шая спра ва — кні гі, на-

пі са ныя яс най мо вай, без «ва ды» 

і вы ве ра ныя ча сам.

Усе су пра цоў ні кі «Бу кі ніс та» ад-

зна ча юць пры ця галь насць кра мы. 

Ка жуць, у па раў на нні са звы чай-

ны мі яна больш жы вая. Кні гі тут 

ні ко лі не ста яць на па лі цах «мёрт-

вым гру зам». Асар ты мент ад наў-

ля ец ца што дзень: ка ля 300 штук 

пры но сяць, 150—200 пра да ец ца. 

Ка лі тры ме ся цы та вар за ста ец ца 

не за па тра ба ва ны, яго вяр та юць 

уладальніку.

— Не чы та ю чых лю дзей ня ма ні 

ся род здат чы каў, ні ся род па куп-

ні коў, — ка жа за гад чы ца кні гар ні 

Воль га ЛАП ЦЁ НАК. — Ду ма е це, 

кніж кі нясуць толь кі дзе ля гро шай? 

Гэ та не заў сё ды вы гад на, да рэ чы. 

Ёсць у нас кві тан цыі і на 400 руб-

лёў, але ёсць і на шэсць. Ка мусь ці 

прос та шка да вы кід ваць у ма ку ла-

ту ру, ка мусь ці до ма сум на. Шмат 

адзі но кіх у на шай чар зе. Яны па-

куль па ста яць, пе ра зна ё мяц ца і 

па га во раць пра тое-сёе.

Ня сі це бе ла рус кае
Ра за браў шы ся са здат чы ка мі, 

Ірэ на Фран цаў на ўцяг вае мя не 

ўглыб ганд лё вай за лы — да яе лю-

бі мых віт рын з ан ты ква ры я там.

— Я ма ры ла быць по бач з кні-

га мі з са ма га дзя цін ства. У біб-

лі я тэ цы бы ла за пі са ная на двух 

аба не мен тах, па ста ян на бе га ла 

ў кні гар ню, дзе пра ца ва ла ма ма 

ма ёй сяб роў кі. До ма та кі за пал 

да чы тан ня пад трым лі ва лі, але не 

бы лі ўзра да ва ныя ма і мі пла на мі 

па сту паць у тэх ні кум на кніж на га 

та ва ра знаў ца. Ха це лі, каб я ва ўні-

вер сі тэ це ву чы ла ся. Дзе ля ма ры 

прый шло ся пад ма нуць ма му і ска-

заць, што іс пы ты ў ВНУ я пра ва -

лі ла, — усмі ха ец ца су раз моў ні ца. — 

Пас ля ўсё роў на скон чы ла гіст фак 

БДУ, але ўжо со рак га доў пра цую ў 

кніж ным ганд лі — «Све тач», «Мас-

тац тва», «Вя нок», «Бу кі ніст». Са-

мы ці ка вы пе ры яд ра бо ты быў у 

«Вян ку» з ан ты квар ны мі вы дан-

ня мі ХVІІІ — ХІХ ста год дзяў. Ця пер 

та кія эк зэмп ля ры пры но сяць рэд-

ка, але па ка заць ёсць што...

Жан чы на ад кры вае шкля ныя 

дзвер цы і да стае важ кі фа лі янт. 

«Р. Браунсъ. Цар ство минераловъ» 

зна чыц ца на вок лад цы. Аку рат-

на гар та ем па жоў клыя ста рон кі 

і за ўва жа ем ка ля ро выя ілюст ра-

цыі — ня дрэн на для вы дан ня 1906 

го да. Праў да, ца на ку са ец ца — 

1200 руб лёў.

«Як у бу кі ніс тыч ным раз ліч ва-

ец ца кошт кніг?» — пы тан не, якое 

хва люе мно гіх.

— У нас ёсць ка та лог з цэ на мі 

на мо мант вы дан ня, ад яго і ад-

штур хоў ва ем ся. Зра зу ме ла, уліч-

ва ем уз рост кні гі, стан, курс до ла-

ра. Ні чо га звыш на ту раль на га.

Ха ва ю чы адзін ра ры тэт, Ірэ на 

Фран цаў на сле дам да стае ін шы. 

«Сочинения» Р. П. Да ні леў ска га 

1872 го да з аў то гра фам аў та ра. Ма-

юц ца тут і «Минские епархиальные 

ведомости» сто га до вай даў ні ны.

— Ра зы хо дзяц ца яны хут ка 

— на па да рун кі. Уво гу ле, бе ла-

рус кай лі та ра ту ры нам не ха пае. 

Сён ня, на прык лад, ані вод на га спі-

са з ёй не бы ло. Не ка то рыя ду ма-

юць, што гэ та не за па тра ба ва на. 

Хоць мо ладзь па ста ян на кру ціц ца 

ка ля па лі чак з на шы мі аў та ра мі. 

У то пе — тво ры Святланы Алек-

сі е віч. За бі ра юць як на вей шыя на 

рус кай мо ве, так і бе ла рус ка моў-

ныя вы дан ні 90-х.

Бе ла рус кі «ку ток» у лі та раль-

ным сэн се та кім і з'яў ля ец ца. Во-

ка чап ля ец ца за шэ рую «Па мяць». 

Тры кні гі — Брэст, Ча вус кі і Мя-

дзель скі ра ё ны.

— На та кія ў нас на ват за мо вы 

бы ва юць. Мін ча не хо чуць мець до-

ма кні гу пра ма лую ра дзі му.

Ру ха ем ся да лей. На па лі цах з 

дзі ця чай лі та ра ту рай — ад ра зу па 

не каль кі ад ноль ка вых кніг пра Га-

ры По тэ ра. «Раз мя туць, не па спе е-

це марг нуць!» Вя лі кі ад дзел су час-

най фан тас ты кі і фэн тэ зі аку па ва лі 

ма ла дыя, да яго не пад сту піц ца. 

Не па да лё ку ля жаць не кра ну тыя 

(на ват у плён цы!) ра ма ны Вік та-

ра Пя ле ві на апошніх га доў. Толь кі 

каш ту юць яны руб лёў на 10 тан-

ней, чым у звы чай най кра ме.

Ка ля кла сі кі — ні ду шы.

— Але па зба віц ца ад яе ма раць 

мно гія. Праў да, пры ма ем мы не ўсё. 

З за да валь нен нем бя ром кні гі мас-

коў скіх вы да вец тваў 50—70-х га-

доў. Якас ная па пе ра, без да кор ная 

рэ дак ту ра, ці ка выя ілюст ра цыі і... 

не вя лі кія ты ра жы, — рас піс вае па-

жа да ны та вар Ірэ на Фран цаў на. — 

Рус кую кла сі ку рэ гу ляр на куп ля-

юць за меж ныя сту дэн ты, каб вы-

ву чыць мо ву. Бы вае, на ват цэ лы мі 

гру па мі да нас пры хо дзяць і вы но-

сяць цэ лы мі па лі ца мі. На шых сту-

дэн таў зной дзе це ка ля ву чэб най 

лі та ра ту ры. Тэх ні ка, ма тэ ма ты ка, 

фі зі ка, фі ла со фія, гіс то рыя — вось, 

што ім трэ ба. Мы зна хо дзім ся по-

бач з БДУ І Рам і БНТУ, та му і ста-

ра ем ся скла даць асар ты мент у 

ад па вед нас ці з іх па жа дан ня мі. 

Той жа но вы «Да вед нік кан струк-

та ра-ма шы на бу даў ні ка» Анур' е ва 

ў трох кні гах каш туе не менш за 

300 руб лёў, у нас — 10—15. Зга-

дзі це ся, вы гад на?

Ган на КУ РАК,

фо та аў та ра.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

За 113 га доў ца на на М. В. Го га ля з 4 ка пе ек вы рас ла да 35 руб лёў.

Кі шэн ны Ко лас абы дзец ца ўся го ў 3,5 руб ля.

Ірэ на Гаў рыль чык пра цуе з ан ты ква ры я там 40 га доў.


