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Го рад над Нё ма нам ад люст ра-

ва лі ў сва іх ра бо тах ама та ры 

і пра фе сі я на лы — чле ны на-

род на га фо та клу ба «Грод на». 

Гэ та свай го ро ду пры знан не 

аў та раў у любо ві да ста ра жыт-

на га го ра да.

— Тут і бу дын кі, і пры го жыя 

дзяў ча ты, і хві лі ны свят, кан цэр-

таў... Усё, што па ра да ва ла во ка 

фо та май строў, а іх у вы стаў цы 

ўдзель ні чае паў сот ні, прад стаў-

ле на ка ля 200 ра бот. Упер шы ню 

ўдзель ні чае не каль кі за меж ні каў. 

Яны бы ва лі ў на шым го ра дзе. 

Гэ та май стры з Поль шчы, Ра сіі, 

Сла ва кіі, — рас каз вае ня змен ны 

стар шы ня фо та клу ба Аляк сандр 

ЛАС МІН СКІ.

У кож на га аў та ра свая тэ-

 ма. Але мно гія ад гук ну лі ся на ак-

ту аль ныя праб ле мы. На прык лад, 

Анд рэй Вет раў вы браў тэ му ка-

ран ці на: па пус той ву лі цы го ра да

ідзе вы пуск нік-2020 з лен тай і 

ў мас цы. У экс па зі цыі шы ро ка прад-

 стаў ле ны гіс та рыч ныя аб' ек ты, у 

пры ват нас ці, Ста ры за мак, дзе 

ця пер вя дзец ца рэ кан струк цыя. 

На здым ках мож на ўба чыць усе 

эта пы ра бо ты. Вя до ма, гэ та зна ка-

вы аб' ект го ра да, ад сюль па ча ла ся 

гіс то рыя Грод на, та му ён заў сё ды 

ці ка вы. Звяр та юць на ся бе ўва гу 

воб ра зы пры го жых га ра дзе нак. 

За меж ні кі ка жуць, што ў Грод не 

са мыя пры го жыя жан чы ны, і ка лі 

гля дзіш на фо та здым кі, з гэ тым 

нель га не па га дзіц ца. Шмат свя-

точ ных фо та. Са праў ды, Грод на — 

го рад фес ты ва ляў, кан цэр таў, 

уво гу ле мас тац тва. Ці ка ва, што ў 

мно гіх аў та раў пра фе сія звя за на 

ме на ві та з мас тац твам. На прык-

лад, Аляк сандр Лу цэн ка — бы лы 

ак цёр Гро дзен ска га драм тэ ат ра, 

які пра ца ваў тут больш за 30 га-

доў. На вы стаў цы мож на ўба чыць 

яго фо та з тэ ат раль на га жыц ця. 

Але ён так са ма вель мі лю біць ра-

біць здым кі лю дзей, асаб лі ва ста-

лых і ма лых.

А вось пра фе сій ны му зы кант 

Аляк сандр Па сеч нік шу кае ў го-

ра дзе но выя фор мы. Дак лад ней, 

лі ніі. Як ака за ла ся, ён вель мі лю-

біць геа мет рыю і на ват прад ста віў 

на гэ ту тэ му аса біс тую вы стаў ку. 

Вось і за раз яго здым кі пе ра клі ка-

юц ца з мас тац твам ку біз му:

— У го ра дзе з'я ві лі ся но выя лі-

ніі — вя ліз ны ганд лё ва-за баў ляль ны 

цэнтр «Тры ні ці». Та му ў мя не ўзнік-

ла ідэя зра біць та кія здым кі з лі ні я мі. 

Я пай шоў а дзя вя тай га дзі не ве ча ра, 

і да ся мі ра ні цы ха дзіў ва кол бу дын-

ка, каб зняць яго ў роз ных ра кур сах. 

Зра біў здым кі за ка ха най па ры, якія 

так са ма су стра ка лі сві та нак, і на-

зваў гэ тую кам па зі цыю — «Ад ра-

ман ты кі да аван гар да».

Не ма гу не рас ка заць пра чле-

на клу ба Люд мі лу Сцяц ке віч, чые 

ра бо ты з га рад ско га жыц ця так-

са ма ўдзель ні ча юць у вы стаў цы. 

Жан чы на вя дзе ба раць бу з цяж-

кай хва ро бай. Па ўсім ві даць, што 

на ват ня знач ны рух па тра буе ад 

яе іс тот ных на ма ган няў. Ка ля сва-

іх ра бот Люд мі ла рас каз вае, што

кадр «пад гля дзе ла» пад час 

па езд кі ў га рад скім транс пар це. Яна 

шу кае сю жэ ты паў сюд на. На ват 

кот у акне мо жа стаць ге ро ем яе 

фо та здым ка.

— Ка лі са мной та кое зда ры ла-

ся, я бы ла ра да, што ма гу зды маць. 

Я люб лю гу ляць па го ра дзе, зды-

маю за ка ты, ней кія га рад скія сцэн кі, 

раб лю сэл фі, — рас каз вае Люд мі-

ла. — Ця пер больш ча су ме на ві та 

для твор час ці. У мя не пе ры яд шчас-

ця. Чымсь ці прый шло ся ах вя ра ваць,

але ад кры лі ся ін шыя маг чы мас ці, 

і гэ та так са ма трэ ба ца ніць.

Вось та кія яны, твор чыя асо бы, 

якія імк нуц ца спы ніць пры го жыя 

ім гнен ні га рад ско га ася род дзя. Да-

рэ чы, на вы стаў цы ёсць і ра бо ты

фо та ка рэс пан дэн та «Звяз ды» Яна 

Хвед чы на, ма ла до га фа то гра фа, 

гро дзен ца, удзель ні ка фо та клу ба 

«Грод на».

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 

фо та аў та ра.

ГРОД НА НА ТХНЯЕ
Горад вачыма фотамастакоў з Беларусі, Расіі, Польшчы і Славакіі

Вы стаў каВы стаў ка

У Му зеі кні гі На цы я наль-

най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі 

ад кры ла ся вы стаў ка 

«Тай ны кан цы ля рыі», 

якую му зей шчы кі ства-

ры лі су мес на з да след-

чы кам, лаў рэ а там прэ-

міі «За ду хоў нае ад ра-

джэн не» Ула дзі мі рам 

ЛІ ХА ДЗЕ ДА ВЫМ.

На дум ку са мо га ка лек-

цы я не ра, гэ та экс па зі цыя 

рас кры вае гіс то рыю бе ла-

рус ка га пісь мен ства з ня-

звык ла га ра кур су:

— Нам ха це ла ся па ка-

заць, пры да па мо зе ча го і 

на чым пі са лі на шы прод кі. 

Вы стаў ка ахоп лі вае пе ры я-

ды раз віц ця пісь мен нас ці з 

даў ні ны і па 1945 год.

— Мы сён ня зна хо дзім ся 

на ад крыц ці вы стаў кі, зда ва-

ла ся б, звы чай най. Усе мы 

з ва мі ка рыс та ем ся пры ла-

да мі для пісь ма, але да лё ка 

не заў сё ды за дум ва ем ся, як 

тэх на ло гія пісь ма з'я ві ла ся і 

як яна паў плы ва ла на раз віц-

цё цы ві лі за цыі, — за ўва жыў

на мес нік ге не раль на га 

ды рэк та ра На цы я наль най 

біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Алесь 

СУ ША. — Тэ му экс па зі цыі 

мы за ду ма лі ра зам з Ула-

дзі мі рам Лі ха дзе да вым не-

каль кі га доў та му, ка лі 

ад бы ва ла ся свят ка ван не 

500-год дзя бе ла рус ка га кні-

га дру ка ван ня, і ла дзі лі ся роз-

на га кштал ту вы стаў кі, дзе 

дэ ман стра ва лі ся ру ка пі сы,

ста ра дру кі і мно гае ін шае. 

Я ба чыў, як за га ра лі ся во чы ў 

лю дзей, ка лі яны разглядалі 

ста рыя пісь мо выя пры ла ды. 

Гэ ты вы ста вач ны пра ект — 

пер шая ў гіс то рыі кра і ны 

спро ба маш таб на па ка заць 

гіс то рыю раз віц ця пісь мен-

ства праз та кія ар тэ фак ты. 

Шмат ад крыц цяў тут змо жа 

зра біць кож ны. І гэ та толь кі 

па ча так. Шмат та ям ніц кан-

цэ ля рыі мы яшчэ пла ну ем 

ад крыць як у сце нах біб лі я-

тэ кі, так і ў вір ту аль най пра-

сто ры.

На вы стаўцы на вед валь-

ні кі ўба чаць, чым пі са лі на-

шы прод кі ў XV—XX стст., 

пер шыя алоў кі і асад кі, пер' я -

чыст кі, пя соч ні цы, чар ні лі цы 

і ін шае. А яшчэ мож на бу дзе 

да ве дац ца, які та вар ай чын-

ных і за меж ных вы твор цаў 

быў ха да вы ў кан цы ляр скіх 

і па пя ро вых кра мах Мін ска 

і Грод на ў ста рыя ча сы, як 

і што рэ кла ма ва лі на кан-

цы ляр скіх прад ме тах па чат-

ку ХХ ст., якія ад мыс ло выя 

пісь мо выя пры ла ды кла лі ў 

сак ва яж па да рож ні кі.

У сваю чар гу ды рэк тар — 
га лоў ны рэ дак тар Вы да вец-
ка га до ма «Звяз да» Алесь 
КАР ЛЮ КЕ ВІЧ ад зна чыў:

— Ураж вае ўсё са бра нае 

тут. Але не толь кі коль кас на, 

але і, без умоў на, сут нас на. 

На прык лад, асоб ны раз дзел 

прад стаў ляе па пе ру бе ла-

рус кай вы твор час ці, якая 

пра да ва ла ся ў ганд лё вых 

кра мах паў сюль. Ула дзі мір 

Аляк се е віч ра зам з гэ тай 

ка лек цы яй са браў і проць му 

фак таў з гіс то рыі пра тыя ці 

ін шыя экс па на ты. Вель мі ха-

це ла ся б, каб гэ та знай шло 

ад люст ра ван не ў яго но вых 

кні гах.

Да рэ чы, асоб ную част ку 

вы ста вы зай мае школь ная 

тэ ма, дзе вы яў ля ец ца змес ці-

ва ран ца гім на зіс таў роз ных 

эпох (сшыт кі, алоў кі, асад кі, 

та чыл кі, за клад кі, пе на лы), 

і на ват дэ ман стру ец ца, як 

вы гля да ла пар та лі цэ іс та 

Аляк санд ра Пуш кі на... Яшчэ 

экс па зі цыя прад стаў ляе пісь-

мо выя пры ла ды вя до мых 

асоб — кня зёў Ра дзі ві лаў, 

род ных кам па зі та ра Ста ні-

сла ва Ма нюш кі, края знаў цы 

і гіс то ры ка Ота на Ге дэ ма на, 

фі нан сіс та Па ля ко ва, ня-

мец ка га фа то гра фа Фры ца 

Краў скоп фа, мар ша ла Ці ма-

шэн кі і ін шых. Для са праўд-

ных «гур ма наў кан цы ля рыі» 

прад стаў ле ны пісь мо выя 

на бо ры, чар ні лі цы ў роз ных 

мас тац кіх сты лях, а так са-

ма ўзо ры пісь мо вых пры лад 

вы со ка мас тац кай ра бо ты з 

каш тоў ных ма тэ ры я лаў.

Вар та ад зна чыць, што 

экс па зі цыя пад рых та ва на 

ў ме жах пра ек та Ула дзі мі-

ра Лі ха дзе да ва «У по шу ках 

стра ча на га» і да зва ляе праз 

прад ме ты аў тар скай ка лек-

цыі ад крыць за бы ты пласт 

ма тэ ры яль най куль ту ры.

Вы стаўка «Тай ны кан цы-

ля рыі» бу дзе пра ца ваць да 

15 ліс та па да 2020 г. што-

дзень, акра мя па ня дзел ка і 

дзяр жаў ных свят. Ува ход — 

воль ны.

Але на ДРАП КО.

ТАЙ НЫ КАН ЦЫ ЛЯ РЫІ 
МІ НУ ЛЫХ ЧА СОЎ
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Адзін з ві даў пад трым кі — 

згод на з дзярж пра гра май 

«Зда роўе на ро да і дэ ма гра фіч ная 

бяс пе ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь» 

на 2016—2020 га ды (пад пра гра ма 

«Сям'я і дзя цін ства») — да ты чыц ца 

сем' яў, якія вы хоў ва юць тра іх 

і больш дзя цей. Так, ім вы пла ча на 

ад на ра зо вая ма тэ ры яль ная 

да па мо га для пад рых тоў кі дзя цей 

да шко лы ў па ме ры да 30 % 

бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му. 

На 14 ве рас ня яе атры ма лі 

17,3 ты ся чы сем' яў. Су ма фі нан са вай 

пад трым кі скла ла звыш Br2 млн.

Мат да па мо га ма ла за бяс пе ча ным і 

шмат дзет ным сем' ям вы плач ва ла ся і з 

ін шых кры ніц: па мес цы пра цы баць коў, 

праз ака зан не дзяр жаў най ад рас най са-

цы яль най і гу ма ні тар най да па мо гі, пад час 

пра вя дзен ня даб ра чын ных ак цый, за кошт 

спон сар скіх срод каў. З 1 лі пе ня да ця пе-

раш ня га ча су ад рас ную да па мо гу атры-

ма лі 515 ма ла за бяс пе ча ных сем' яў, якія 

вы хоў ва юць 808 школь ні каў. Да па мо га для 

пад рых тоў кі дзя цей да шко лы па мес цы 

пра цы баць коў ака за на больш як 7,7 ты-

ся чы ма ла за бяс пе ча ных і шмат дзет ных 

сем' яў, або 13 ты ся чам школь ні каў.

Уся го роз ныя ві ды да па мо гі атры ма ла 

больш за 22,8 ты ся чы шмат дзет ных сем' яў, 

у якіх вы хоў ва юц ца 45,9 ты ся чы школь ні-

каў, і больш за 5 ты сяч ма ла за бяс пе ча ных 

сем' яў — 6608 школь ні каў. Су мы вы плат 

скла лі Br2,8 млн і Br638 тыс. ад па вед на.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Але та кое свя та — не спа бор ніц тва для 

ры ба коў з кан цэрт най част кай «на за кус-

ку», а, мож на ска заць, цэ лы мі ні-фес ты валь. 

Яго пра вя лі ўпер шы ню больш за пяць га доў 

та му. І ад ра зу фе е рыч ны фэст па лю біў ся 

мес ці чам і гас цям, якія спе цы яль на пры яз-

джа юць па пры ем ныя эмо цыі ў глы бін ку.

На ме ра пры ем стве бы ло шмат ці ка ва-

га. І яно тра ды цый на спа да ба ла ся лю дзям 

роз ных уз рос таў. У пры ват нас ці, ар га ні за-

ва лі кон кур сы дзі ця чых ка лы сак, аформ-

ле ных у «вод ным сты лі», рыб ных страў, 

вы зна чэн ня, з якой ры бы зроб ле на юш ка... 

Пе ра мож цы атры ма лі пры зы.

За пом ніц ца на доў га і шы коў ная кан-

цэрт ная пра гра ма з удзе лам са ма дзей ных 

ка лек ты ваў, а так са ма пан та мі ма.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фо та дадзена 

ар га ні за та ра мі ме ра пры ем ства.

Рэ аль ная пад трым ка
У Мін скай воб лас ці звыш 22,8 ты ся чы шмат дзет ных сем' яў атры ма лі 

ма тэ ры яль ную да па мо гу для пад рых тоў кі дзя цей да шко лы, па ве да мі ла 
прэс-служ ба Мі набл вы кан ка ма

Фес ты ва лім!Фес ты ва лім!

«КЛЁ ВАЕ МЕС ЦА»
Так на зы ва ец ца свя та, якое пра вя лі дня мі 

ў аг ра га рад ку Бар су кі Док шыц ка га ра ё на, што на Ві цеб шчы не
Як рас тлу ма чы ла 

ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 

кі раў нік Бар су коў ска га 

сель ска га До ма куль ту ры 

Але на СКУМС, гэ та 

ме ра пры ем ства — адзін з 

брэн даў ра ё на. У кож най 

ана ла гіч най уста но вы ёсць 

«аў тар скі пра ект». А ў гэ тым 

на се ле ным пунк це, які 

пры клад на за пяць кі ла мет раў 

ад рай цэнт ра, вы ра шы лі 

на зваць яго «Клё вае мес ца», 

бо мяс цо вае во зе ра сла віц ца 

доб ры мі ўло ва мі.
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