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ТРОЕ ПРА МІНСК
Чар го вы раз у бе ла рус кай ста лі цы бу дзе прэ-
зен та ва на кні га Вік та ра Кор бу та «Мінск. Леп-
шы від на гэ ты го рад». Су стрэ ча з аў та рам і 
аў то граф-се сія ад бу дуц ца 16 сту дзе ня ў 18.00 
у «Кніж ным са ло не» на Ка лі ні на, 5. Ад нак на 
гэ ты раз пра го рад бу дзе рас па вя дац ца не 
толь кі дру ка ва ным сло вам: дзве мас тац кія 
вы ста вы да поў няць ура жан не і да па мо гуць 
па-но ва му зір нуць на зна ё мыя ву лі цы.

Пер шая экс па зі цыя — гэ та ра бо ты мас тач кі і 
ды зай не ра вы да вец тва «Рыф тур» Але ны Жда ноў-
скай, якая аздо бі ла кні гу Вік та ра Кор бу та. Дру гая 
вы ста ва скла да ец ца з за ма лё вак Ана то ля На лі ва-
е ва. Ён прад ста віць тво ры, у якіх ад люст ра ва ны 
гіс та рыч ны цэнтр го ра да — у пры ват нас ці, мяс ці ны, 
дзе ў га ды на цысц кай аку па цыі зна хо дзі ла ся яў рэй-
скае ге та. Мас так жыў у Мін ску ў га ды аку па цыі, 
за фік са ваў на сва іх ра бо тах ру і ны па ва ен на га го-
ра да. Гэ тыя ма люн кі — уні каль ныя да ку мен ты: на 
іх Мінск та кі, якім не бу дзе больш ні ко лі.

У прад мо ве да сва ёй кні гі Вік тар Кор бут так-
са ма абя цае ад крыць шмат та ям ніц ста лі цы: «Вы 
пра гу ля е це ся ра зам з ге ро я мі на ша га і мі ну ла га 
ча соў па вуз кіх мас та вых, пра кро чы це па шы ро-
кіх пра спек тах, за зір ня це ў ці хія дво ры кі ста рых 
квар та лаў, за ві та е це ў гос ці да лю дзей, пра якіх 
ра ней маг лі толь кі чуць, але аса біс та ні ко лі б не 
па зна ё мі лі ся, не ад гар нуў шы гэ тую кні гу. Вы ад чу-
е це дух го ра да мі ну ла га XX ста год дзя і яшчэ больш 
ран ніх ча соў. Вы зра зу ме е це Мінск, па лю бі це яго 

і з'яд на е це ся з ім, ка лі вы не мяс цо вы жы хар, а 
ка рэн ныя жы ха ры го ра да ад кры юць для ся бе тыя 
ра ман тыч ныя за вул кі, якія да гэ туль не за ўва жа лі 
ў це ні гма хаў».

Пра ца Вік та ра Кор бу та — гэ та і пра цяг спроб на-
пі саць па пу ляр ны ле та піс мі ну ла га Мін ска, па ча ты ў 
XІX ста год дзі Ула дзі сла вам Сы ра ком лем у яго тво-
ры «Мінск», а так са ма ў да сле да ван нях Зя но на Па-
зня ка «Рэ ха даў ня га ча су», За ха ра Шы бе кі «Мінск. 
Ста рон кі жыц ця да рэ ва лю цый на га го ра да» і ін шых. 
Кні га на пі са на прос тай мо вай. У той жа час гэ та да-
сле да ван не, за сна ва нае на дак лад ных на ву ко вых 
фак тах. Кож ная дэ таль з мі ну ла га пад ма ца ва на 
ін тэр в'ю з ар хе о ла га мі, гіс то ры ка мі, а што да па дзей 
XX ста год дзя, то і раз мо ва мі з іх ві да воч ца мі — вя-
до мы мі гра мад скі мі і куль тур ны мі дзея ча мі.

У «Кніж ным са ло не» так са ма ад кры ец ца вы ста ва-
про даж ін шых кніг па гіс то рыі Мін ска, што вы хо дзі лі ў 
мі ну лыя га ды і ста лі біб лі яг ра фіч най рэд кас цю.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

�

Кож ны мас тац кі пра ект, 
здзейс не ны на Мін шчы не, 
мае сваю ад мет насць. Але 
ў За слаўі яна пра яў ля ец ца 
над звы чай вы раз на. У ча-
тыр нац ца ты раз, 24 сту дзе-
ня, тут ад бу дзец ца свя та 
му зы кі «За слаўе-2014». Ім-
прэ за ла дзіц ца пад апе кай 
Мінск ага аб лас но га і Мінс-
к ага ра ён на га вы ка наў чых 
ка мі тэ таў.

На га даю, што фэст рас па-
ча ты пры пад трым цы бы ло га 
мэ ра го ра да Ва лян ці на Сіт ні ка, 
які пе ра даў ар га ні за цый ную іні-
цы я ты ву сва ім пас ля доў ні кам. 
Ме ра пры ем ства зай мае знач-
нае мес ца ў жыц ці Мін шчы ны. 
Асаб лі вую ўва гу да яго пры цяг-
вае На цы я наль ны ака дэ міч ны 
кан цэрт ны ар кестр Бе ла ру сі. І, 
бяс спрэч на, тое, што мас тац-

кім кі раў ні ком свя та з'яў ля ец ца 
га на ро вы гра ма дзя нін Мін скай 
воб лас ці, пра фе сар Мі ха іл Фін-
берг. Ме на ві та ў За слаўі бы лі 
ар га ні за ва ны юбі лей ныя кан-
цэрт ныя пра гра мы, пры све ча-
ныя кла сі кам му зы кі ХХ ста год-
дзя: А. Ба га ты ро ву, М. Ала да ву, 
П. Пад ка вы ра ву, Л. Абел іё ві чу, 
Д. Лу ка су, Р. Пукс ту, Я. Гле ба ву, 
Д. Смоль ска му, а так са ма ай-
чын ным кам па зі та рам ХІХ ста-
год дзя: М. Ель ска му, С. Ма нюш-
ку ды ін шым. На гэ ты раз ар-
кестр пад рых та ваў тво ры яшчэ 
ад на го вы дат на га бе ла рус ка га 
аў та ра — Яў ге на Ці коц ка га, 
100-год дзе яко га ад зна ча ла ся 
ле тась. Пра гу чаць так са ма мно-
гія са чы нен ні ін шых вы дат ных 
кам па зі та раў, чыё жыц цё і твор-
часць звя за на з Мін шчы най.

У ме жах фэс ту прой дуць кон-
кур сы юных вы ка наў цаў на роз-

ных ін стру мен тах, якія прэ зен-
ту юць кам па зі цыі ай чын ных аў-
та раў. А яшчэ твор чая мо ладзь 
бу дзе мець уні каль ную маг чы-
масць па зна ё міц ца з вя ду чы мі 
бе ла рус кі мі му зы кан та мі, якія 
да дуць май стар-кла сы, па дзе-
ляц ца во пы там. Пад час му зыч-
ных су стрэч у За слаўі бу дуць 
ар га ні за ва ны і мас тац кія вы ста-
вы. Фэст тра ды цый на аб' яд нае 
не толь кі кла січ ную му зы ку, але 
і эст рад на-джа за вую, якая ка-
рыс та ец ца па ста ян най ува гай 
слу ха чоў і заў сёд най па пу ляр-
нас цю. Та кім чы нам, су час ныя 
лю бі мыя ме ло дыі ў вы ка нан ні 
за слу жа на га ка лек ты ву «На цы-
я наль ны ака дэ міч ны кан цэрт ны 
ар кестр Бе ла ру сі» і яго са ліс-
таў за вер шаць свя та яск ра вым 
і гуч ным акор дам.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

На цы я наль ны ака дэ міч ны Вя лі кі тэ атр опе ры і ба-
ле та пры няў у сва іх сце нах сот ні пры хіль ні каў куль-
тур на га жыц ця і тан ца валь на га мас тац тва. У ноч з 13 
на 14 сту дзе ня жан чы ны пе ра тва ра лі ся ў пры га жунь 
прын цэс, а муж чы ны — у га лант ных ка ва ле раў. Па ры 
ў шы коў ных кас цю мах тан ца ва лі пад му зы ку, атрым-
лі ва лі аса ло ду ад свец кіх зно сін і вы дат на га ася род дзя. 
Акра мя та го, гас цей свя та, па тра ды цыі, ча ка лі тэ ма-
тыч ныя са ло ны, твор чыя кон кур сы, Рус кі, Вен скі і 
Кня жы ба лі, а так са ма га ла-кан цэрт з удзе лам са ліс-
таў опе ры, ар тыс таў хо ру і ба ле та тэ ат ра.

На дзея БУ ЖАН, фо та аўтара.

ТАНЦУЮЦЬ УСЕ!

МУ ЗЫЧ НАЕ КО ЛА
ЗапрашальнікЗапрашальнік  ��

«Пе цяр бург скі вальс» у Мін ску
Кан цэрт ную пра гра му вя до ма га пе цяр бург ска га кам па-
зі та ра Ле а ні да Ле ваш ке ві ча «Тан га, валь сы, рэ гтай мы» 
прад ста віць 8 лю та га ў Бе ла рус кай дзяр жаў най фі лар-
мо ніі сім фа ніч ны ар кестр Ма ла дзе чан ска га му зыч на га 
ка ле джа імя М.К. Агін ска га пад кі раў ніц твам за слу жа на га 
дзея ча мас тац тваў Бе ла ру сі Ры го ра Са ро кі. У вы ступ-
лен ні пры муць удзел са ліс ты і му зы кан ты з Санкт-Пе-
цяр бур га.

Ле а нід Ле ваш ке віч — ура джэ нец Бе ла ру сі, лаў рэ ат між на род-
ных кон кур саў, прад стаў нік су час на га рус ка га не ара ман тыз му. 
Яго пра гра ма «Да ро га ка хан ня» ста ла пе ра мож цай Ра сій ска га 
прэ зі дэнц ка га кон кур су са цы яль на знач ных пра ек таў у га лі не 
аду ка цыі, куль ту ры, мас тац тва і гра мад скай дып ла ма тыі.

Му зы ка Ле ваш ке ві ча з вя лі кім пос пе хам гу чыць не толь кі ў 
Бе ла ру сі, Ра сіі, ва Укра і не, але і ў Шве цыі, Нар ве гіі, Поль шчы, 
Чэ хіі, Аў стрыі, Да ніі, Ін дыі, Кі таі. Тво ры ад ра са ва ны ўсім, хто 
шу кае пры га жосць, не за леж на ад уз рос ту і на цы я наль нас ці. 
Яны кра на юць ду шу ча ла ве ка, ад кры ва юць сэр цы для мі ру і 
да бры ні.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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У 2013 го дзе коль касць аба не н -
таў шы ро ка па лос на га до сту пу ў 
ін тэр нэт byflу пе ра вы сі ла ў Бе ла-
ру сі 1 млн 800 ты сяч. А коль касць 
пуб ліч ных кро пак до сту пу Wі-Fі 
па вя лі чы ла ся да 50 ты сяч хот-спо-
таў. Ска рыс тац ца кроп кай до сту пу 
Wі-Fі ад «Бел тэ ле ка ма» мож на ў 
буй ных га ра дах у мес цах з вя лі кай 
коль кас цю на вед валь ні каў. У Мін-
ску, на прык лад, ужо дзей ні ча юць 
больш як 6 000 хот-спо таў. Са мыя 
за па тра ба ва ныя хот-спо ты раз-
ме шча ны ў бу дын ках гас ці ніц, у 
На цы я наль ным аэ ра пор це Мінск, 
спар тыў ных комп лек сах, са на то-
ры ях, на чы гу нач ных вак за лах, аў-

та вак за лах, у кі на тэ ат рах, ганд лё-
вых і вы ста вач ных цэнт рах.

Па ста ян ны рост аб' ёмаў ін тэр-
нэт-па слуг вы ма гаў ад «Бел тэ ле-
ка ма» гла баль на га па ве лі чэн ня 
пра пуск ной здоль нас ці знеш ня га 
ін тэр нэт-шлю за кра і ны. На ка нец 
го да пра пуск ная здоль насць ін-
тэр нэт-шлю за скла да ла ўжо 
450 Гбіт/с.

Ад ным з най больш важ ных кі-
рун каў сва ёй дзей нас ці кам па нія 
«Бел тэ ле кам» лі чыць па ста ян-
нае ўдас ка наль ван не тэх на ло гій. 
Асаб лі вая ўва га на да ец ца раз віц-
цю тэх на ло гіі GPON, якую на зы-
ва юць чар го вым віт ком эва лю цыі 

се так. Тэх на ло гія аба пі ра ец ца на 
вы ка ры стан не оп та ва ла кон ных 
лі ній на ўзроў ні «апош няй мі лі». 
Гэ та зна чыць, што да аба не нта 
пра клад ва юць не мед ны ка бель, 
а ва лак но. Па тэх на ло гіі GPON 
пад клю ча на ўжо знач ная коль-
касць ганд лё вых цэнт раў і жы лых 
комп лек саў. Но вая тэх на ло гія ак-
тыў на ўка ра ня ец ца не толь кі ў но-
ва бу доў лях, але і ў больш ста рой 
за бу до ве: пла на вая ма дэр ні за цыя 
се так з за ме най мед ных лі ній на 
ва лак но пра во дзіц ца як у ста лі цы, 
так і па ўсёй тэ ры то рыі кра і ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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ФактФакт  ��

50 ТЫ СЯЧ КРО ПАК ДО СТУ ПУ 
Wі-Fі: у гас ці ні цах, кі на тэ ат рах і на вак за лах

Ужо не каль кі ме ся цаў стар шы нёю 
Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га лі-
та ра тур на га фон ду (раз ме шча ны 
ў До ме лі та ра та ра, вул. Фрун зэ, 5) 
пра цуе Ва сіль Да да лка. Член Са-
ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі (СПБ). 
Пуб лі цыст. Ву чо ны. Док тар эка на-
міч ных на вук, пра фе сар. Наш ка-
рэс пан дэнт су стрэў ся з кі раў ні ком 
гра мад скай ар га ні за цыі і за даў шэ-
раг пы тан няў пра ра бо ту Літ фон ду, 
пра тое, якія пла ны ў ме жах яго 
дзей нас ці і Ва сіль Аляк санд ра віч, 
і ак тыў Літ фон ду збі ра юц ца ажыц-
ця віць у блі жэй шы час.

— Ка го, да рэ чы, аб' яд ноў вае ва ша 
ар га ні за цыя?

— Без умоў на, у Літ фонд ува хо дзяць 
чле ны Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, і не 
толь кі. Мы га то вы пра ца ваць да стат ко ва 
шы ро ка. А зна чыць — аб' яд наць усіх, ка-
му ці ка вае мас тац кае сло ва, хто спра буе 
свае сі лы ў са мых роз ных жан рах мас тац-
кай лі та ра ту ры.

— А якія за да чы ста віць пе рад са-
бой фонд?

— Да вай це ўсвя до мім, што лі та ра ту-
ра — гэ та ча ла ве каз наў ства. На пра ця гу 
ўся го раз віц ця ча ла вец тва ўвесь цэнтр 
ця жа ру ў гэ тым ру ху ля жыць на лі та ра ту-
ры. Ме на ві та мас тац кае сло ва ар га ні зоў-
вае жыц цё на ро да, аб' яд ноў вае куль ту ру, 
з'яў ля ец ца яе ас но вай, сты му люе псі ха-
ло гію лю дзей. Са дзей ні чае ста наў лен ню 
са ма свя до мас ці, з'яў ля ец ца важ най пер-
ша кры ні цай аду ка цыі, іс на ван ня, раз віц-
ця мо вы. Зна чыць, і зы хо дзіць з гэ та га 
пе ра ка нан ня трэ ба...

Лі та ра ту ра — на род ная тры бу на. Са-
ма свя до масць кож на га ча ла ве ка праз 
лі та ра ту ру — са ма вы зна чэн не — са ма-
вы яў лен не — са ма да стат ко васць — вось 
асноў ныя век та ры твор чай дзей нас ці Бе-
ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га лі та ра тур на га 
фон ду (БРЛФ) як ар га ні за цыі ад на дум-
цаў.

— А ка лі га ва рыць больш кан крэт на, 
то якія кі рун кі ра бо ты ста нуць асноў ны-
мі склад ні ка мі ў ва шай дзей нас ці?..

— Мы збі ра ем ся за сна ваць цэ лы шэ-
раг парт нёр скіх пра грам. Усе яны бу дуць 
скі ра ва ны на пад трым ку пісь мен ні каў, ад-
па вед на, Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі. 
Цяпер вы пра цоў ва юц ца пра па но вы для 
су мес най дзей нас ці. І з бан ка мі, і з буй-
ны мі ры нач ны мі струк ту ра мі, і з вя ду чы-
мі дзяр жаў ны мі прад пры ем ства мі — і ў 
аграр ным сек та ры, і ў пра мыс ло вас ці.

Па га дзі це ся, што пісь мен ні кі — да стат-
ко ва ін тэ ле кту аль ныя, аду ка ва ныя лю дзі. 
Дык да вай це на ву чым ся кан струк тыў на 
вы ка рыс тоў ваць свой ін тэ лект. Хі ба мы не 
дзея здоль ныя, не па трэб ныя гра мад ству? 
Ча му б лі та ра та рам не ака заць пад трым-
ку са мым роз ным кам па ні ям, прад пры-
ем ствам ва ўмен ні па-май стэр ску вы ка-
рыс тоў ваць сло ва дзе ля пра па ган ды іх 
пра дук цыі, дзе ля ар га ні за цыі ад па вед на га 

імі джу той ці ін шай га лі ны вы твор чай 
дзей нас ці?.. Та кія ста сун кі па він ны 
быць уза е ма ка рыс ны мі.

Не ка лі, як вя до ма, пры СПБ пра-
ца ва ла бю ро пра па ган ды. А ча му 
б гэ тыя функ цыі не ўзяць цяпер на 
ся бе на ша му фон ду? У склад Са юза 
за раз ува хо дзяць паэ ты-пе сен ні-
кі, дра ма тур гі і г.д. Мы сва-
бод на маг лі б ар га ні за ваць 
лі та ра тур на-кан цэрт ную 
дзей насць з раз лі кам, 
што прад пры ем ствы — 
спяр ша, маг чы ма, буй-
ныя гас па дар чыя струк-
ту ры — ад гук нуц ца на 
та кую іні цы я ты ву. Але 
ж нам трэ ба пра ца ваць 
у су поль ніц тве з «зор-
ка мі» эст ра ды, ву чо ны мі, 
псі хо ла га мі. Вы ступ лен ні 
пісь мен ні каў па він ны быць 
ці ка вы мі, грун тоў на ар га ні-
за ва ны мі. Ча сам мож на з 
чы тан нем вер шаў не толь кі 
му зыч ную пра гра му су мяс-
ціць, але і ці ка вую лек цыю 
та го ці ін ша га спе цы я ліс та. Ды 
і ў СПБ за раз шмат ву чо ных, да стат ко-
ва гра мат ных у вуз кіх га лі нах дзей нас ці 
лю дзей.

Па-за ўва гай па куль што і па тры я тыч-
ныя, даб ра чын ныя ак цыі. Нам трэ ба як ма-
га больш пра ца ваць з сіс тэ май аду ка цыі. І 
са шко ла мі, ін сты ту та мі, уні вер сі тэ та мі.

— І ка лі га ва рыць пра ча са выя па ра-
мет ры, то што збі ра е це ся рэа лі за ваць 
лі та раль на заўт ра?

— Ёсць ад на вы дат ная іні цы я ты ва, вы-
кла дзе ная лі та ра ту раз наў ца мі Ула дзі мі-
рам На ву мо ві чам і Іва нам Са вер чан кам 
— людзь мі ў бе ла рус кай на ву цы да стат-
ко ва вя до мы мі. Адзін прад стаў ляе ўні вер-
сі тэц кае су поль ніц тва. Дру гі — ака дэ міч-
ную на ву ку. Мы збі ра ем ся ар га ні за ваць 
па ста ян на дзе ю чы се мі нар аль бо свай го 
ро ду шко лу. І мяр ку ем яе на зваць на ступ-
ным чы нам — «На род ны ад кры ты ўні вер-
сі тэт моў, лі та ра ту ры, куль ту ры і гіс то рыі». 
Асноў най за да чай та кой гра мад скай аду-
ка цый най іні цы я ты вы ба чым удзел у рас-
паў сюдж ван ні на ву ко вых ве даў, звя за ных 
з прад стаў лен нем Бе ла ру сі ў све це. Мы 
ха це лі б пе ра ка наць гра мад скасць, дзяр-
жаў ныя ін сты ту ты, што за раз ад кры ваць 
да лё кія кра і ны мож на і не аб ход на, прэ зен-
ту ю чы сваё, улас нае. Гла ба лі за цыя хут ка 
пе ра ста не быць мо дай. І хто мы та ды ў 
све це?.. Ва ўні вер сі тэ це збі ра ем ся лік ві да-
ваць ад сут насць ве даў агуль на га, куль ту-
ра ла гіч на га ха рак та ру, мо жа быць, на ват 
у дып ла ма таў, якія едуць у не вя до мы свет. 
І ім жа ўжо аба вяз ко ва па трэб ны грун тоў-
ны «па кет» ве даў пра Бе ла русь, пра на шу 
куль ту ру, на шу гіс то рыю. У рам ках ра бо-
ты ўні вер сі тэ та пла ну ем на ла дзіць роз-
на ўзроў не вае на ву чан не. Прос та чы таць 
лек цыі — гэ та га ма ла. Па трэб на ства рыць 

но вую аду ка цый ную ма дэль.
— І як яна бу дзе вы гля даць?
— Па-пер шае, ар га ні зу ем між-

на род ны ўні вер сі тэт бе ла рус кай 
мо вы, лі та ра ту ры і куль ту ры. 
Пас ля — уні вер сі тэт рус кай сла-

вес нас ці. А яшчэ — уні вер сі тэт 
ма ла до га лі та ра та ра. Гэ-

та ўжо асоб ны пра ект. 
Мяр ку ем ства рыць 
шко лы па вы ву чэн-
ні анг лій скай мо вы і 
лі та ра ту ры, ня мец-
кай мо вы і лі та ра-
ту ры, італь ян скай 
мо вы, лі та ра ту ры 
і куль ту ры. Не за-
ста нуц ца па-за 
ўва гай Кі тай, Сер-
бія, Тур цыя, ін шыя 

кра і ны і іх куль ту ры 
і мо вы.

— Та кая шмат аб-
сяж насць па тра буе 

спе цы я ліс таў?
— А па мно гіх кі рун-

ках яны як раз і ёсць у 
на шым Са ю зе пісь мен-

ні каў, ад па вед на, і ў Лі та ра тур ным фон-
дзе. А яшчэ — і я ўжо пра гэ та га ва рыў 
— важ на мець на ўва зе парт нёр ства з 
ін шы мі ар га ні за цы я мі. Важ на ўліч ваць, 
што дзве ры Лі та ра тур на га фон ду шы ро-
ка ад чы не ны для мно гіх і мно гіх лю дзей. 
Да рэ чы, па ра бо це ўні вер сі тэ та ўжо іс нуе 
дак лад ная пра гра ма — з тэ ма мі лек цый, 
га дзі на мі і г.д.

І я ве ру, што та кую на шу іні цы я ты ву 
за ўва жаць і дзе ла выя ко лы Бе ла ру сі. 
Прый дзі це сён ня на сур' ёз нае прад пры-
ем ства. Чым там апя ку юц ца, пры ма ю чы 
парт нё раў з да лё кіх кра ін, важ ных для 
раз віц ця біз не су парт нё раў? Хі ба не тым, 
як пры няць, як прэ зен та ваць і ся бе, і кра-
і ну? І ча сам да во дзіц ца чуць: «У нас ня ма 
што па ка заць...» Ды ёсць, да ра жэнь кія, 
што па ка заць. Трэ ба толь кі са мім ве даць 
кра і ну, са мім ве даць улас ную гіс то рыю 
і ўлас ную куль ту ру. А то ў нас яшчэ ўсё 
на цы я наль най кух няй больш за меж ныя 
рэ ста ра та ры зай ма юц ца... Бе ла русь — 
«ва ро ты» з За ха ду на Ус ход і з Ус хо ду 
на За хад. Пра вар тас ці геа па лі тыч на га 
ста но ві шча ідзе раз мо ва на ўсіх уз роў нях. 
Дык да вай це ўсе і пра ца ваць на асэн са-
ван не гэ та га ста но ві шча. Да вай це ву чыц-
ца пры сут ні чаць са сва імі ве да мі, са сва ім 
во пы там у све це.

Мне зда ец ца, ці ка васць па ві нен вы клі-
каць і та кі аду ка цый ны пра ект, як ства рэн-
не на ву чаль на-раз ві ва ю ча га цэнт ра для 
дзя цей да школь на га і ма лод ша га школь-
на га ўзрос ту. І наз ва ад па вед ная ёсць — 
«Умня ша». У нас ёсць парт нё ры ў гэ тай 
спра ве. Ду маю, што ўсё атры ма ец ца.

— Та кія іні цы я ты вы па тра бу юць, ві-
да воч на, но вых кан так таў, са ма га шы-
ро ка га парт нёр ства ў га лі не біз не су?..

— Мы ства ры лі На зі раль ны са вет, да 
ўдзе лу ў ра бо це яко га за пра сі лі кі раў ні коў 
буй ных прад пры ем стваў, бан каў, ка мер-
цый ных ар га ні за цый. Спра бу ем ства рыць 
ат мас фе ру ме цэ нац тва ў зно сі нах з лі та-
ра ту рай. Вы яў лен чае мас тац тва, На цы я-
наль ны мас тац кі му зей пад трым лі ва юць 
жа. Ча му не па він на быць та кое стаў лен не 
і да пісь мен ніц кіх кло па таў?

— Ва сіль Аляк санд ра віч, мне зда-
ец ца, Літ фонд мог бы па спры яць і ў 
ар га ні за цыі вы ключ на твор чых, лі та-
ра тур ных пра ек таў...

— Так, мы бу дзем зай мац ца кні га вы-
дан нем. Усё для гэ та га ў нас ёсць. І ад па-
вед ная лі цэн зія, і ад па вед ныя іні цы я ты вы. 
Тэх ніч ную ра бо ту не скла да на ар га ні за-
ваць...

— Вы хо ча це ска заць, што Літ фонд 
бу дзе мець сваё вы да вец тва?

— А яно фак тыч на ёсць у нас. І шэ раг 
вы дан няў Літ фон дам быў вы пу шча ны ра-
ней. Ця пер гэ тую пра цу сіс тэ ма ты зу ем, 
спла ну ем. Бу дзем ду маць, як да нес ці сло-
ва лі та ра та раў, у тым лі ку тых, хто жы ве 
ў пра він цыі, да чы та ча. А перш-на перш 
за раз пра цу ем над па шы рэн нем пра сто-
ры ча со пі са Са ю за пісь мен ні каў Са юз най 
дзяр жа вы і БРЛФ «Бе лая Ве жа». Збі ра-
ем ся спа чат ку па вя лі чыць яго пе ры я дыч-
насць да шас ці ну ма роў у год. І шмат што 
ўжо зроб ле на ў гэ тым кі рун ку. У рэ дак цыі 
ча со пі са за раз пра цуе не толь кі га лоў-
ны рэ дак тар Ва сіль Шыр ко. Мы за пра сі лі 
да ўдзе лу ў спра вах ча со пі са лаў рэ а та 
Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
вя до ма га пуб лі цыс та Ула дзі мі ра Паў ла ві-
ча Вя ліч ку. Вый шаў но вы ну мар ча со пі са. 
Рых ту ец ца ад ра зу дру гі ну мар... Больш 
ак тыў на ста лі ўдзель ні чаць у пад рых тоў-
цы «Бе лай Ве жы» ра сій скія пісь мен ні кі. 
Спа дзя ю ся, што гэ тым мы і ажы вім ра бо ту 
Са ю за пісь мен ні каў Са юз най дзяр жа вы.

Літ фонд ужо за раз за пла на ваў шэ раг 
ме ра пры ем стваў, звя за ных з пісь мен ніц кі-
мі юбі ле я мі. Ду маю, што пра вя дзен не роз-
ных ве ча рын, прэ зен та цый кніг, твор чых 
ім прэз ста не доб рай тра ды цы яй.

Ёсць у нас яшчэ ад на за дум ка. Мяр-
ку ем ства рыць ма гут ны ін тэр нэт-пар тал, 
пры све ча ны бе ла рус кай лі та ра ту ры і не 
толь кі. Ад ным з яго пра ек таў бу дзе і ін тэр-
нэт-кра ма для про да жу бе ла рус кіх кніг.

— Ва сіль Аляк санд ра віч, за ста ец ца 
па дзя ка ваць за гу тар ку і па жа даць вам 
па спя хо вай рэа лі за цыі гэ тых і мно гіх 
ін шых іні цы я тыў!

— А гэ та маг чы ма толь кі пры ўдзе ле шы-
ро кай пісь мен ніц кай гра мад скас ці, на што 
я аса біс та і спа дзя ю ся. Вель мі ўдзяч ны за 
пад трым ку стар шы ні Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі Мі ка лаю Іва на ві чу Чар гін цу, яго 
ак тыў най ка ман дзе сак ра та роў — Ге на дзю 
Па шко ву і Ге ор гію Мар чу ку. Лі чу СПБ ад ной 
з са мых аў та ры тэт ных гра мад скіх ар га ні за-
цый твор чай ін тэ лі ген цыі на шай кра і ны.

Гу та рыў Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

У Ма гі лё ве су пра цоў ні кі аб лас ной біб лі я-
тэкі імя Ле ні на рас пра ца ва лі ка лян дар зна-
мя наль ных і па мят ных дат рэ гі ё на на 2014 
год.

На 164 ста рон ках вы дан ня са бра ны са мыя 
ці ка выя і най больш знач ныя па дзеі гра мад ска га, 
па лі тыч на га і куль тур на га жыц ця воб лас ці гэ та га 
го да, ка рот кія звест кі аб зна ка мі тых асо бах Ма-
гі лёў шчы ны.

— «Ка лян дар» асвят ляе па дзеі, пры све ча-
ныя 70-год дзю вы зва лен ня 12 ра ё наў воб лас ці 
ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў і 90-год дзю 
ўтва рэн ня 19 тэ ры та ры яль ных адзі нак Ма гі лёў-
шчы ны, — ка жа за гад чы ца ад дзе ла бе ла рус кай 
і края знаў чай лі та ра ту ры Ма гі лёў скай аб лас-
ной біб лі я тэ кі імя Ле ні на Та ма ра КА ЛІ НІ НА. 
— Да кож най да ты тут да ец ца ка рот кая да вед ка, 
зме шча ны ілюст ра цыі, па каз ва ец ца вы ка ры ста-
ная лі та ра ту ра. Каб бы ло зруч ней ары ен та вац ца 
ў гэ тай ін фар ма цый най пра сто ры, у вы дан ні раз-
ме шча ны імян ны і геа гра фіч ны да па мож ныя па ка-
заль ні кі, спіс ска ра чэн няў. З да па мо гай да вед ні ка 

нам бу дзе ляг чэй пра па ган да ваць края знаў чую 
лі та ра ту ру, а чы та чы атры ма юць маг чы масць па-
поў ніць свае ве ды пра род ны край.

Акра мя «Ка лен да ра», су пра цоў ні кі ад дзе-
ла зра бі лі зруч ны біб лі яг ра фіч ны ка та лог, дзе 
ўпер шы ню аб агуль не ны звест кі аб 430 края-
знаў чых вы дан нях, якія вы хо дзі лі на Ма гі лёў-
шчы не на пра ця гу 1810-1945 га доў. Гэ тыя 
кніж ныя ра ры тэ ты, рэ прынт ныя і фак сі міль ныя 
вы дан ні, ві дэа- і фо та ко піі, вы дан ні на элект рон-
ных нось бі тах за хоў ва юц ца ў фон дах біб лі я тэ кі і 
з'яў ля юц ца част кай гіс то ры ка-куль тур най спад-
чы ны воб лас ці.

Але і гэ та яшчэ не ўсё. Да 100-год дзя Ар ка дзя 
Ку ля шо ва, якое мы бу дзем ад зна чаць 6 лю та га, 
біб лі я тэ ка зра бі ла зруч ны элект рон ны да па мож нік 
«Сэр ца, дзе ўсёй зям лі тры во га...» па твор час ці 
пісь мен ні ка. Ён змя шчае ці ка выя фак ты з жыц-
ця Ку ля шо ва, біб лі яг ра фіч ны агляд яго тво раў, 
лі та ра тур ныя гуль ні па тво рах пісь мен ні ка, вік-
та ры ны, пес ні на вер шы Ку ля шо ва, фо та здым кі 
і шмат ча го ін ша га.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ЛІ ТА РА ТУР НЫ ФОНД: НО ВАЕ ЖЫЦ ЦЁ

Фо та Ма рыны БЕ ГУН КО ВАЙ.

ДА ПА МОЖ НІ КІ ПА КРАЯ ЗНАЎ СТВЕ

Аб рад «За ся ван не» спа-Аб рад «За ся ван не» спа-
кон ве ку жы ве ў вёс цы Ста-кон ве ку жы ве ў вёс цы Ста-
до лі чы Лель чыц ка га ра ё на. до лі чы Лель чыц ка га ра ё на. 

Пра во дзіц ца ён ра ні цай у Пра во дзіц ца ён ра ні цай у 
пер шы дзень Ста ро га Но ва-пер шы дзень Ста ро га Но ва-
га го да. «Сею-за ся ваю, усім га го да. «Сею-за ся ваю, усім 

даб ра жа даю!» — ка жуць даб ра жа даю!» — ка жуць 
гос ці-ка ляд ні кі, ві та ю чы гас-гос ці-ка ляд ні кі, ві та ю чы гас-
па да роў ха ты. Ве се ла прай-па да роў ха ты. Ве се ла прай-
шоў вяс ко вы аб рад-абя рэг і шоў вяс ко вы аб рад-абя рэг і 

ўча раш няй ра ні цай.ўча раш няй ра ні цай.
Ана то ль Ана то ль КЛЯ ШЧУ ККЛЯ ШЧУ К. . 

Фо та аўтара.Фо та аўтара.

«СЕЮ-ЗА СЯ ВАЮ, УСІМ ДАБ РА ЖА ДАЮ!»«СЕЮ-ЗА СЯ ВАЮ, УСІМ ДАБ РА ЖА ДАЮ!»
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