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МАР ШАК 
НЕ АК ТУ АЛЬ НЫ

— Мо да на кні гу, на жаль, прай-

шла. Але ча му толь кі дзе ці па він-

ны чы таць? Ча му ўсе за кла по ча-

ны толь кі гэ тым пы тан нем? Ня ўжо 

да рос лыя ўжо ўсё пра чы та лі? Ці 

вы ду ма е це, што ка лі да рос лыя 

не чы та юць, то дзе ці возь муць у 

ру кі кні гу? — раз ва жае га лоў ны 

рэ дак тар псі ха ла гіч на га і са цы-

яль на-пе да га гіч на га ча со пі са 

«Дыя лог», док тар псі ха ла гіч ных 

на вук, пра фе сар Ле а нід ПЕР ГА-

МЕН ШЧЫК. — А мо жа, нам толь кі 

зда ец ца, што ў мі ну лым ста год дзі 

дзе ці чы та лі больш? Я за даю гэ-

тыя пы тан ні, та му што ў мя не ня ма 

на іх дак лад на га ад ка зу. Ёсць гі по-

тэ за, што ча ла век, які чы тае, бу дзе 

ў бу ду чы ні кі ра ваць ча ла ве кам, 

які сён ня гля дзіць у эк ран свай го 

смарт фо на. Але ж усе кі ра ваць усё 

роў на не змо гуць. Ма гу кан ста та-

ваць, што сту дэн ты пер ша га кур-

са не ўме юць склад на га ва рыць і 

пе ра да ваць свае дум кі, і гэ та мо-

жа быць вы ні кам та го, што яны ў 

школь ныя га ды ма ла чы та лі.

Усе мы ба чы лі рэ кла му кштал ту 

«на ву чым вас хут ка чы таць», але, 

пра бач це, на вош та гэ та ра біць? 

Ка лі ты чы та еш удум лі ва, то па-

спя ва еш зра зу мець, якую ін фар-

ма цыю да ця бе ха це лі да нес ці. 

А ка лі бег ла?

Ка лі я пра па ную сва ім уну кам 

кні гі, якія я сам чы таў у дзя цін стве, 

яны мя не не ра зу ме юць. Ду маю, 

што мы, да рос лыя, дрэн на ве-

да ем су час ную дзі ця чую лі та-

ра ту ру, та му спра бу ем і да лей 

вы хоў ваць юнае па ка лен не на 

Мар ша ку. Між ін шым, яна ёсць, 

і не менш ці ка вая за тую, што 

мы ка лісь ці чы та лі. Спа дзя вац ца, 

што лю боў да чы тан ня змо жа пры-

віць шко ла, не вар та, та му што там 

мас тац кія тво ры звы чай на «пра-

хо дзяць». Ка неш не, ва ўсе ча сы 

бы лі та ле на ві тыя пе да го гі, якія, ня-

гле дзя чы на іс на ван не школь най 

пра гра мы, маг лі за ха піць дзя цей 

пра цэ сам чы тан ня, але га лоў ны мі 

пра па вед ні ка мі чы тан ня па він ны 

быць най перш баць кі. Ка лі яны чы-

та юць, то знач на больш шан цаў, 

што бу дуць чы таць іх дзе ці. Не аба-

вяз ко ва, але ў про ці лег лым вы пад-

ку шан сы ўво гу ле мі ні маль ныя.

ХУТ КАСЦЬ 
АБО ЯКАСЦЬ?

— Сён ня ідзе ба раць ба за ўва гу 

чы та ча. На мно гіх ін тэр нэт-сай тах 

не вы пад ко ва згад ва ец ца, коль-

кі ча су зой ме пра чы тан не та го ці 

ін ша га тэкс ту, — за ўва жае кан-

ды дат псі ха ла гіч ных на вук, да-

цэнт Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та 

вы шэй шай шко лы БДУ Тац цяна 

КРАС НО ВА. — Шчыль насць і 

апе ра тыў насць ін фар ма цыі «за-

шкаль ва юць». Гэ та ра ней тэкст 

меў пе ра важ на лі ней ную струк-

ту ру, а сён ня мы ма ем спра ву з 

са мы мі роз ны мі ві да мі тэкс таў. 

І клі па вае мыс лен не ў пад рас та-

ю ча га па ка лен ня — гэ та рэ ак цыя 

на ін фар ма цый ную праз мер насць 

і паў сюд ную ві зу а лі за цыю. Ра бо та 

з тэкс там па тра буе на ма ган няў і 

пэў ных на вы каў, на прык лад кры-

тыч на га мыс лен ня.

Што да ты чыц ца хут ка га чы тан-

ня, то мно гія па раў ноў ва юць яго 

з фаст фу дам — за піх нуць у ся бе 

то ны лі тар, пра глы нуць, не жу ю-

чы, на ха ду, у чар зе ці ў транс-

пар це, і за быц ца. А па воль нае 

чы тан не су праць ста іць хут ка му 

спа жы ван ню тэкс таў у су час най 

куль ту ры: браў зін гу, вэб-сёр фін-

гу, сліз га цен ню па па верх ні, ня-

здоль нас ці чы таць шмат лі тар, 

фраг мен тар нас ці ўспры ман ня 

тэкс таў і гэтак далей.

— Та му я аб са лют на згод ная з 

ка ле гам: нам па тра бу ец ца рэ ві зія 

па воль на га чы тан ня, якое спры яе 

раз віц цю кры тыч на га мыс лен ня — 

умен ню по шу ку і ве ры фі ка цыі ін-

фар ма цыі, су па стаў лен ня роз ных 

кры ніц і кан цэп цый, ацэн цы чу жых 

мер ка ван няў і ар гу мен та ва най аба-

ро ны ўлас най па зі цыі, — пад крэс-

лі вае Тац ця на Крас но ва. — Між ін-

шым, у не ка то рых за меж ных ВНУ 

ўжо на ват увод зяц ца кур сы, на якіх 

сту дэн таў на ву ча юць па воль на му 

чы тан ню. Ці мож на бы ло б ука ра-

ніць та кі курс у нас? Мяр кую, што 

вы кла даць яго змо жа толь кі вель-

мі муж ны вы клад чык, та му што 

з бо ку сту дэн таў дак лад на бу дзе 

су пра ціў лен не. Вель мі цяж ка пе ра-

ка наць іх у тым, што гэ та на са мрэч 

важ на...

Што да ты чыц ца школь ні каў, 

то яны па він ны ўмець вы лу чаць 

асноў ныя дум кі ў тэкс це, умець 

пе ра каз ваць тэкст сва і мі сло ва мі, 

апе ры ра ваць тэр мі на мі, атры ма-

ны мі ў тэкс це, а хут кае чы тан не 

раз віц цю гэ тых кам пе тэн цый зу сім 

не спры яе.

ПАЙ СЦІ 
ЗА ГЕ РО ЕМ

— Дзі ця па він на чы таць па воль-

на, кры тыч на, каб ра біць вы сно вы, 

су пер ажы ваць ге рою і раз ві вац ца 

ра зам з ім, — пад крэс лі вае на-

чаль нік упраў лен ня вы ха ваў чай і 

ідэа ла гіч най ра бо ты На цы я наль-

на га ін сты ту та аду ка цыі, га лоў-

ны рэ дак тар ча со пі са «Вы ха ван-

не і да дат ко вая аду ка цыя», кан-

ды дат пе да га гіч ных на вук, да-

цэнт На тал ля КА ТО ВІЧ. — Трэ ба 

пры знаць, што сі ту а цыя з чы тан-

нем змя ні ла ся не толь кі ў нас, а ва 

ўсім све це: яно ста но віц ца больш 

элі тар ным і праг ма тыч ным, час цей 

вы ка рыс тоў ва ец ца для аду ка цыі і 

са ма аду ка цыі. А вось у струк ту ры 

баў лен ня воль на га ча су яго до ля 

ска ра ці ла ся, чы таць прос та для за-

да валь нен ня ста лі менш. Пры чым 

пры яры тэт ад да ец ца ма са ва му і 

за баў ляль на му чы тан ню, а кні га як 

кры ні ца ін фар ма цыі зна хо дзіц ца 

ў вель мі жорст кай кан ку рэн цыі з 

роз ны мі элект рон ны мі нось бі та мі. 

За ці ка віць дзя цей чы тан нем дзе ля 

за да валь нен ня — най больш скла-

да ная за да ча. Але пе да гог па ві нен 

на ву чыць іх твор ча му, удум лі ва му, 

воб раз на му чы тан ню, каб у дзі ця ці 

пра ца ва ла фан та зія, каб у да рос-

лым жыц ці ча ла век мог знай сці 

ад ка зы на скла да ныя жыц цё выя 

пы тан ні ў кла січ най лі та ра ту ры 

або ў тво рах су час ні каў.

Да ка за на, што лю дзі, якія 

шмат чы та юць, здоль ны мыс-

ліць ка тэ го ры я мі, зна хо дзіць 

уза е ма су вязь па між фак та мі і 

па дзея мі, адэ кват на ацэнь ваць 

сі ту а цыю і хут чэй зна хо дзіць 

пра віль ныя ра шэн ні. Яны ма-

юць боль шы аб' ём па мя ці, ак-

тыў нае твор чае ўяў лен не. Іх мо-

ва больш вы раз ная і ба га тая па 

сва ім слоў ні ка вым за па се.

ЗНАЙ СЦІ КЛЮ ЧЫК
— У мя не чац вё ра дзя цей, яны 

ўсе ўжо амаль вы рас лі. Пры зна-

ю ся, ка лісь ці я бы ла ўпэў не ная ў 

тым, што ка лі ў до ме шмат кніг, 

а ма ці і баць ка чы та юць, то і дзе ці 

бу дуць за хоп ле ны гэ тым пра цэ-

сам. Але агуль ны куль тур ны фон 

і на ша рэ ча іс насць уно сяць свае 

ка рэк ты вы, — за ўва жае ды рэк-

тар, га лоў ны рэ дак тар вы да вец-

тва «Па чат ко вая шко ла» Воль-

га ВА НІ НА. — Мае дзе ці чы та юць 

роз ную па тэ ма ты цы лі та ра ту ру, 

і іх ці ка вяць роз ныя ча со пі сы. Га-

лоў нае — па да браць да кож на га 

дзі ця ці клю чык, і на ша вы да вец тва 

за бяс печ вае ба га ты вы бар та кіх 

ін стру мен таў.

15 га доў прай шло з мо ман ту 

вы ха ду пер ша га ча со пі са «Рук за-

чок». За гэ ты час у вы да вец тве 

з'я ві ла ся 13 ча со пі саў, раз лі ча ных 

на дзя цей і пад лет каў ва ўзрос-

це ад 2 да 18 га доў. У ча со пі сах 

для са мых ма лень кіх уво гу ле ня-

ма тэкс таў, але яны ўжо ву чаць 

пра ца ваць з ін фар ма цы яй і раз ві-

ва юць важ ныя кам пе тэн цыі. Ча му 

ме на ві та ча со піс мо жа ака зац ца 

най больш эфек тыў ным ін стру мен-

там для за ах воч ван ня чы тан нем 

дзя цей? У кні гах тэкс ты больш 

доў гія, а ча со піс дае маг чы масць 

вы браць ка ро цень кія. Мы ро бім 

стаў ку на гі пер тэкс та васць, штось-

ці вы но сім на па лі, каб раз гру зіць 

асноў ны тэкст, дро бім яго на ма-

лень кія ка ва лач кі з пад за га лоў ка-

мі. Раз на стай ная фор ма па да чы 

да зва ляе дзі ця ці пра сцей увай сці ў 

ма тэ ры ял. У на шых ча со пі сах ёсць 

і на леп кі, і да поў не ная рэ аль насць, 

і муль ты ме дый ныя дыс кі. Дзі ця 

ўспры мае ўсё праз эмо цыі, і су хі 

ін фар ма цый ны тэкст прос та не бу-

дзе ім пра чы та ны. Увесь ма тэ ры ял 

па да ец ца з улі кам псі ха ла гіч ных 

асаб лі вас цяў раз віц ця дзі ця ці. Мы 

не ўпус ка ем з ві ду, што ча со пі сы 

на бы ва юць і вы піс ва юць баць кі, 

ду ма ем, як змо жа вы ка рыс таць іх 

на сва іх за ня тках пе да гог.

ФЭН ТЭ ЗІ 
НА СТУ ПАЕ

Воль га БАН ДАР ЧУК, за-

гад чык сек та ра са цы яль ных і 

мар ке тын га вых да сле да ван няў 

на ву ко ва-да след ча га ад дзе-

ла біб лі я тэ каз наў ства На цыя-

наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі, 

кан ста туе: — Праб ле мы дзі ця ча-

га чы тан ня хва лю юць не толь кі 

пе да га гіч ную су поль насць, але і 

нас. На цы я наль ная біб лі я тэ ка як 

ме та дыч ны цэнтр усіх 2,5 ты сяч 

пуб ліч ных біб лі я тэк вя дзе ак тыў-

ную да след чую ра бо ту ў гэ тым кі-

рун ку. У 2009—2010 га дах бы ло 

пра ве дзе на маш таб нае рэс пуб лі-

кан скае да сле да ван не «Су час ны 

стан і тэн дэн цыі раз віц ця дзі ця ча га 

чы тан ня ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь». 

А ле тась — да сле да ван не «По пыт 

на вы дан ні су час ных бе ла рус кіх 

аў та раў у струк ту ры ін фар ма цый-

ных па трэб». Ад ной з яго за дач 

бы ло пра вес ці ма ні то рынг ста ну 

дзі ця ча га чы тан ня, каб мож на бы-

ло па раў наць, што змя ні ла ся за 

час, які прай шоў. Уся го ў да сле да-

ван ні пры ня лі ўдзел 2,7 ты ся чы ча-

ла век: 1300 дзя цей і 1400 пад лет-

каў. Ка неш не, ана нім нае апы тан не 

мае тро хі суб' ек тыў ны ха рак тар, 

тым не менш мы атры ма лі шмат 

ці ка вай ін фар ма цыі для роз ду му. 

У струк ту ры баў лен ня воль на га ча-

су чы тан не кніг, га зет і ча со пі саў 

зай мае ў пад рас та ю ча га па ка лен-

ня трэ цюю па зі цыю. Моў ныя пе-

ра ва гі амаль не змя ні лі ся: 82 пра-

цэн ты дзя цей ва ўзрос це ад 7 да 

10 га доў чы та юць на рус кай мо ве, 

а ва ўзрос це ад 11 да 15 га доў іх 

до ля да ся гае 85,5 пра цэн та.

Топ-10 лю бі мых кніг для дзя цей 

7—10 га доў уз на чаль ва ла ле тась 

кні га «Пэ пі Доў гая пан чо ха», се-

рыя кніг пра Ня знай ку, каз кі, кні гі 

пра Га ры По тэ ра, эн цык ла пе дыі 

і «Дзя ніс ка вы апа вя дан ні» Вік та-

ра Дра гун ска га... У 2009 го дзе на 

пі ку па пу ляр нас ці бы лі ка зач ная 

апо весць Эду ар да Ус пен ска га 

«Дзядзь ка Фё дар, са ба ка і кот», 

каз кі, «Дзя ніс ка вы апа вя дан ні», 

се рыя пра Ня знай ку, «Га ры По-

тэр» і эн цык ла пе дыі. Як бач на, 

ма ла што змя ні ла ся. У дзя цей у 

трой ку жан ра ва-тэ ма тыч ных пе-

ра ваг ува хо дзяць пры го ды, каз кі, 

лі та ра ту ра пра пры ро ду і жы вёл, 

а ў пад лет каў — пры го ды, фан-

тас ты ка і дэ тэк ты вы, але ўсё час-

цей у пе ра ва гі трап ля юць фэн тэ зі 

і міс ты ка.

У Топ-3 лю бі мых кніг пад лет-

каў ва ўзрос це ад 11 да 15 га-

доў увай шлі ле тась «Га ры По-

тэр» (8,3 %), «Ма лень кі прынц» 

(2,8 %) і се рыя ра ма наў «Змяр-

кан не» (1,7 %). Ці ка ва, што дзе-

сяць га доў та му пад лет кі так са-

ма за хап ля лі ся «Га ры По тэ рам» 

і «Змяр кан нем». Уво гу ле апы-

та ныя зга да лі ка ля 600 на зваў 

лю бі мых кніг.

БЕ ЛА РУС КІ 
ШОРТ-ЛІСТ

Лю бі мыя бе ла рус кія аў та ры ў 

дзя цей 7—10 га доў — Якуб Ко-

лас (19,9 %), Ян ка Ку па ла (10,6 %), 

Ула дзі мір Ліп скі (4,4 %), Ян ка Маўр 

(4,4 %), Мі хась Лынь коў, Ва сіль 

Віт ка, Па вел Місь ко, Ра і са Ба ра-

ві ко ва, Ры гор Ба ра ду лін і Ар тур 

Воль скі. Пад лет кі най больш час-

та ў якас ці лю бі мых пісь мен ні каў 

згад ва юць Ула дзі мі ра Ка рат ке ві-

ча, Ян ку Маў ра, Ва сі ля Бы ка ва, Ку-

па лу, Ко ла са, Іва на Ме ле жа, Анд-

рэя Фе да рэн ку, Іва на Ша мя кі на, 

Мі ха ся Лынь ко ва і Яў ге на Хва лея. 

Лю бі мыя кні гі і тво ры — «Дзі кае 

па ля ван не ка ра ля Ста ха», «Па лес-

кія ра бін зо ны», «Лю дзі на ба ло це», 

«Жу раў лі ны крык», «Мі кол ка-па ра-

воз», «На сцеч ка», «На ро ста нях», 

«Прын цэ са з ту соў кі», «Ні ко лі не 

за бу дзем», «Каз кі аст ра наў та». 

Ма лод шыя школь ні кі зга да лі пад-

час апы тан ня 230 най мен няў бе ла-

рус кіх кніг і 86 бе ла рус кіх аў та раў, 

пад лет кі — 122 кні гі і 74 аў та раў.

— Ад ка зы дзя цей вель мі ці ка-

выя, але на іх, не су мнен на, моц-

на ўплы вае школь ная пра гра ма 

па лі та ра ту ры. А вось што ска за лі 

на шы экс пер ты, у ро лі якіх вы сту-

пі лі біб лі я тэ ка ры. Пас ля ана лі зу 

кні га вы дач у 2018 го дзе скла ла ся 

на ступ ная кар ці на, — рас каз вае 

Воль га Бан дар чук. — Най больш 

час та ў біб лі я тэ ках ле тась пра сі-

лі вы даць кні гі Ра і сы Ба ра ві ко вай, 

Але ны Мас ла, Ула дзі мі ра Ягоў дзі-

ка, Ге на дзя Аў ла сен кі, Ула дзі мі ра 

Ка рат ке ві ча, Ва ле рыя Га пе е ва, 

Паў ла Місь ко, Ула дзі мі ра Ліп ска-

га, Ва сі ля Бы ка ва, Анд рэя Жва-

леў ска га і Яў ге ніі Па стар нак. Са-

мы мі па пу ляр ны мі тво ра мі ста лі 

«Каз кі аст ра наў та» Ра і сы Ба ра ві-

ко вай, «Пры го ды Буль бо баў» Паў-

ла Місь ко, «Аф ган ская шка тул ка» 

Анд рэя Фе да рэн кі, «Час заў сё ды 

доб ры» Анд рэя Жва леў ска га і Яў-

ге ніі Па стар нак, «Мі кол ка-па ра-

воз» Мі ха ся Лынь ко ва, «Па лес кія 

ра бін зо ны» Ян кі Маў ра, «Адзі но кі 

вась мі клас нік жа дае па зна ё міц ца» 

Але ся Ба да ка, «Аль пій ская ба ла-

да» Ва сі ля Бы ка ва і ін шыя.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ВЕЧ НА МА ЛА ДЫ «ГА РЫ ПО ТЭР»,
або Ці здо лее кні га вы тры маць кан ку рэн цыю з га джэ та мі?

«Ады сея ка пі та на Бла да», «Вост раў скар баў», «Тры муш ке цё-
ры», «Граф Мон тэ-Крыс та», «Два ка пі та ны», «Апош ні з ма гі кан», 
«Ай вен га», «Та ям ні чы вост раў», «Верш нік без га ла вы»... Ка лісь ці 
гэ ты мі кні га мі лі та раль на за чыт ва ла ся пад рас та ю чае па ка лен не. 
Але ці ста нуць іх чы таць су час ныя ты нэй джа ры? А мо жа быць, 
у кож на га па ка лен ня па він на быць свая куль та вая лі та ра ту ра?
Якія кні гі вы бі рае сён ня юны чы тач? Ці мож на зра біць чы тан не 
трэн дам у пад лет каў? Што зна чыць умець чы таць? Ці фар мі руе 
шко ла чы тац кую пісь мен насць і чы тац кую куль ту ру? Якую ро лю 
ў за ах воч ван ні да чы тан ня ады гры ва юць дзі ця чыя СМІ? Пра ўсё 
гэ та раз ва жа лі ўдзель ні кі круг ла га ста ла «Да рос лыя праб ле мы 
дзі ця ча га чы тан ня», які ар га ні за ва ла вы да вец тва «Па чат ко вая 
шко ла».
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