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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На пя рэ дад ні но ва га го да 

ста ліч ная дру кар ня «Транс-

тэкс» вый гра ла тэн дар, які 

аб вяс ці ла дзяржаўнае вы да-
вец тва «Бе ла русь» на друк 
но ва га аль бо ма, та му пад-
рых та ва ны ды зайн вы дан ня 
і яго вёрст ка бы лі ад праў-
ле ны ў апош нюю ін стан-
цыю — ў гэтую дру кар ню. 
Най леп ша му ў сва ёй пра-
фе сіі спе цы я ліс ту з са ра ка-
пя ці га до вым ста жам Мі ха і лу 
Ер ма ко ву (на фота зверху), 
па лі гра фіс ту най вы шэй ша-

га раз ра ду, як раз і да ве ры лі 

ад каз ную ра бо ту. Бу ду ня-

шчы ры, ка лі не ска жу пра 

тое, што гэ ты май стар пры-

клаў сваю ру ку і да ма ёй 

спра вы. Шмат га доў Мі ха іл 

Мі хай ла віч без да кор на пра-

ца ваў на га лоў ным па лі гра-

фіч ным прад пры ем стве кра-

і ны — па лі граф кам бі на це 

імя Яку ба Ко ла са, дру ка ваў 

сот ні вы дан няў, бы лі ся род 

іх і ма ляў ні чыя прад стаў ні-

чыя фо та аль бо мы. Ця пер 

ён дру куе і мой аль бом. 

Спа дзя ю ся, што чац вёр тае 

яго пе ра вы дан не (яно цал-

кам пе ра роб ле на — но выя 

і тэкст, і фа та гра фіі), дзя ку-

ю чы дру ка ру, спа да ба ец ца 

гле да чам і чы та чам, упры го-

жыць між на род ную кніж ную 

вы стаў ку, якая прой дзе ў па-

чат ку на ступ на га ме ся ца.

Акра мя Мі ха і ла Ер ма ко-

ва, над аль бо мам пра ца ва лі 

і ін шыя дру ка ры: Ула дзі мір 

Давыдаў, Аляк санд р Львоў. 

Ад дру ка ва ныя ар ку шы 

трап ля юць у пе ра плёт ны цэх, 

дзе шчы руе жа но чая бры га-

да пад кі раў ніц твам адказ-

най і вопытнай Люд мі лы Бан-

ца рэ віч (на ніжнім здымку 

другая злева): На дзея Бруй, 

Іры на Са бі ла, Свят ла на Мі-

ла но віч, На тал ля Дзяр бун, 

Вікторыя Сярэдзіч.

Між тым трэ ба пад крэс-

ліць, што вы пуск аль бо ма 

ажыц цяў ля ец ца па за ка зе і 

пры фі нан са вай пад трым цы 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь. А ў чы та чоў 

пад час кніж най вы стаў кі бу-

дзе маг чы масць па гар таць 

кні гу, да ства рэн ня якой, хоць 

і праз аб' ек тыў фо та ка ме ры, 

мне па шчас ці ла пры чы ніц ца.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.
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