ТВОРЫ І ТВОРЦЫ

НЯЗМУШАНА, ЦЁПЛА, ДУШЭЎНА
Менавіта такія эпітэты можна было пачуць аб выступленні гродзенскай
паэтэсы, лаўрэата Прэміі А.І.Дубко Людмілы Шаўчэнкі ад усіх, хто
прыйшоўшы ў бібліятэку 11 лютага, стаў удзельнікам грамадскалітаратурнай акцыі "Творы і творцы".
Нагадаем, што сумесны праект Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага і
Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі – серыя сустрэч сучасных
пісьменнікаў Гродзеншчыны з наведвальнікамі аддзела абанемента галоўнай бібліятэкі рэгіѐну –
стартаваў у канцы студзеня 2018 года. Мэтай акцыі, якая атрымала назву "Творы і творцы",
з'яўляецца знаѐмства з літаратурным светам сучаснай Гродзеншчыны, з мастацкімі
асаблівасцямі літаратурных твораў, а таксама з некаторымі адметнасцямі асобы сучаснага
літаратара. Мяркуецца, што больш цеснае, вочнае знаѐмства тых, хто чытае літаратуру з тымі,
хто яе стварае, станоўча паўплывае на заўтрашні дзень нашай культуры ў самым шырокім
сэнсе, дапаможа папулярызацыі мастацкага слова, культуры чытання і паслужыць стымулам
для актуальнага грамадскага дыялогу. Таму што літаратура не толькі адлюстроўвае нашы
свядомасць і быццѐ, але і шмат у чым іх фарміруе.
Нядзеля, 11 лютага, стала днѐм удзелу
ў акцыі члена СПБ, лаўрэата Прэміі
А.І.Дубко за дасягненні ў галіне
культуры і мастацтва, паэтэсы Людмілы
Шаўчэнкі. Гэта імя вядома чытачам
рэспубліканскіх літаратурных часопісаў
"Нѐман", "Новая Няміга літаратурная”,
“Алеся”,
дзіцячых
перыядычных
выданняў «Рюкзачок», «Рюкзачишка»,
«Вясѐлы заапарк» і іншых. Людмілу
Уладзіміраўну можна назваць актыўным
удзельнікам культурнага і грамадскага жыцця нашай вобласці. Паэтэса з радасцю адгукаецца на
запрашэнні ў розныя ўстановы адукацыі і культуры ў любым кутку горада і вобласці. Яе крэда –
гэта мабільнасць, рух, творчы пошук не толькі ў эстэтыцы слова, але і сумесны пошук аўтарам і
чытачом узаемных шляхоў насустрач. Напэўна, гэтым тлумачыцца яе гатоўнасць прыняць
запрашэнне да ўдзелу ў акцыі "Творы і творцы".
Выступленні паэтэсы Людмілы Шаўчэнкі звычайна праходзяць у форме адкрытай, нязмушанай
гутаркі з людзьмі, і як правіла складаюцца з апісання асобных эпізодаў яе ўласнага жыцця, якія
гарманічна ілюструюцца вершамі. Паэтэса пазнаѐміла аматараў чытання, якія прыйшлі ў
бібліятэку, з асноўнымі тэмамі сваѐй творчасці, найбольш характэрнымі рысамі індывідуальнага
аўтарскага почырку; распавяла аб сваіх дасягненнях, аб тым, як пішуцца вершы.

Выступленне
гродзенскай
паэтэсы
складалася з двух аддзяленняў. У першай
частцы ўсіх удзельнікаў акцыі чакалі
шчырыя жыццѐвыя назіранні жанчынытворцы, маці, жонкі, бабулі; развагіпрызнанні
сучасніцы,
захопленай
прыгажосцю. Кожную з перагорнутых
старонак жыцця паэтэса прадставіла
скрозь прызму глыбокага лірычнага
пераасэнсавання.
Другая
частка
выступлення аказалася дынамічным і змястоўным парадам паэзіі ў рэжыме нон-стоп.
"Нязмушана… Цѐпла… Душэўна... І вершы добрыя. Простыя, светлыя”, – такія водгукі можна
было пачуць ад выходзячых з бібліятэкі людзей. Людзі падыходзілі да паэтэсы, завязвалі
знаѐмствы, дзякавалі за сустрэчу з голасам яе душы, які стаў зразумелым і сугучным для ўсіх
без выключэння. Слоў падзякі заслугоўваюць таксама супрацоўнікі аддзела абанемента, якія па
традыцыі прыклалі свае намаганні да абсталявання на тэрыторыі акцыі спецыяльнай
літаратурнай гасцѐўні. Чарговая сустрэча гродзенцаў з паэтэсай Людмілай Шаўчэнка і яе паэзіяй
стала гісторыяй. Сумесная акцыя абласной бібліятэкі і гродзенскіх пісьменнікаў пад назвай
“Творы і творцы” працягваецца.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На фота: сумесная акцыя Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага і Гродзенскага абласнога
аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі пад назвай “Творы і творцы” з удзелам паэтэсы Людмілы Шаўчэнкі. 11 лютага
2018 года.

Гродзенская паэтэса Людміла Шаўчэнка на фоне бэстсэлераў.

Распачалі другі этап новай сумеснай акцыі “Творы і творцы” бібліятэкар і літаратар – начальнік
аддзела абанемента Жанна Пятроўна Макалава і першы ўдзельнік акцыі, член СПБ, паэт Дзмітрый
Радзівончык.

Добрай традыцыяй грамадска-культурнай акцыі "Творы і творцы" стала падтрымка пісьменнікаў
калегамі па пісьменніцкай арганізацыі. Таму, прыйшоўшы на сустрэчу з адным пісьменнікам,
нечакана можна сустрэць тут яго калегаў і сяброў.

“Творы і творцы #2” з паэтэсай Людмілай Шаўчэнка. 11 лютага 2018 года.
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