
 
 

 

СВЯТА СЛОВА  
НА СВЯЦЕ ГОРАДА  

 
 

14 верасня 2019 года Гродна адзначыў сваѐ 891-
годдзе. Да дня нараджэння сталіцы Прынѐмання, 
а таксама да 75-годдзя ўтварэння Гродзенскай 
вобласці быў прымеркаваны ІІІ Фестываль кнігі 
“Кніжныя скарбы Беларусі”. У літаратурна-
музычнай імпрэзе ўзяла ўдзел дэлегацыя 
Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі.  
 
Арганізатарамі фестывалю кнігі выступілі Упраўленне 
культуры Гродзенскага аблвыканкама, ДУК 
"Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. 
Карскага", ДУК "Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 
г. Гродна", а таксама Гродзенскі філіял РУП 
"Белсаюздрук". Пляцоўка фестывалю кнігі 

размясцілася ў пачатку вуліцы Савецкай, каля Дома прафсаюзаў. Для ўсіх, хто прыйшоў на 
свята горада, была арганізавана бібліятэка пад адкрытым небам. Людзі маглі азнаѐміцца з 
папулярнымі кнігамі, навінкамі кнігавыдання, а таксама даведацца пра творчасць літаратараў 
Прынѐмання розных часоў. Гродна даўно разглядаецца ў якасці турыстычнага цэнтра Беларусі, 
горада с багатай і цікавай гісторыяй. Таму на фестывалі асаблівая ўвага была нададзена кнігам 
гістарычнай і краязнаўчай тэматыкі.  
 
У рамках ІІІ Фестывалю кнігі “Кніжныя 
скарбы Беларусі” адбылася грамадска-
літаратурная акцыя пад сімвалічнай 
назвай “75 хвілін чытання”, якая 
аб’яднала творцаў і чытачоў, сучасных 
пісьменнікаў і юных чытальнікаў.  У 
мастацкім выкананні навучэнцаў 
устаноў адукацыі і выхаванцаў дзіцячых 
садкоў горада са сцэны прагучалі творы 
класікаў беларускай літаратуры, 
народных пісьменнікаў Беларусі, а 
таксама вершы нашых калег. Разам з 
юнымі аматарамі літаратуры ва ўзросце 



ад чатырох гадоў (!) перад гасцямі фестывалю 
выступілі гродзенскія паэты Людміла Кебіч, 
Людміла Шаўчэнка, Пѐтр Сямінскі, Рыгор 
Гармаш, Браніслаў Ермашкевіч, Дзмітрый 
Радзівончык, Наталля Чакліна-Гарбачова, 
Святлана Глембоцкая, а таксама госці з 
Ваўкавышчыны Віктар Курловіч і Мікалай 
Іваноўскі; Шчучынскі раѐн прадставіла паэтэса 
Наталля Цвірко. З чытаннем верша Роберта 
Раждзественскага выступіла ветэран Вялікай 
Айчыннай вайны, ганаровы грамадзянін 
Гродна Валянціна Пятроўна Баранава. Па 
добрай традыцыі ў літаратурнай праграме не 
абышлося без песеннай творчасці. Песні на 
словы класікаў і паэтаў-сучаснікаў выканаў аўтар музыкі, бард Аляксандр Закрэўскі. З рук 
старшыні ГАА СПБ Людмілы Антонаўны Кебіч граматы Саюза пісьменнікаў Беларусі атрымалі 
актыўныя ўдзельнікі нядаўна прайшоўшага ў Слоніме Дня беларускага пісьменства. Адбыліся 
прэзентацыі кніг, аўтограф-сесіі і фотасесіі гараджан с пісьменнікамі. Натхнѐная духоўнымі 
каштоўнасцямі атмасфера сяброўства і творчасці заўсѐды суправаджае фестываль “Кніжныя 
скарбы Беларусі”. І цяперашні, прысвечаны Дню нараджэння Гродна форум пад парадкавым 
нумарам ІІІ выключэннем не стаў. 
 
Кніга аб'ядноўвае розныя віды мастацтва, розныя напрамкі творчага пошуку. Таму на сцэне 
фестывалю было прадстаўлена мноства творчых калектываў і выканаўцаў; тэатральныя 
пастаноўкі, шоу-дэфіле адзення з выявамі помнікаў гісторыі і архітэктуры горада Гродна. 
Праходзілі майстар-класы, інтэрактыўныя конкурсы і віктарыны. Дзейнічалі тэматычныя 
пляцоўкі. Адметнасцю фестывалю стала выстава макетаў архітэктурных помнікаў са ўсѐй 
вобласці.  
 

А якое свята без гасцей? Ганаровым 
госцем фестывалю стала вядомая 
беларуская пісьменніца, журналіст і 
літаратурны крытык Людміла Рублеўская. 
Размова з ѐй таксама адбылася на 
галоўнай сцэне фестывалю (на фота). 
Адна з самых паспяховых і 
запатрабаваных пісьменніц сучаснай 
Беларусі праявіла сябе цікавай 
суразмоўцай і распавяла гасцям 
фестывалю аб тым, якое месца ў яе 
творчасці займае наш горад, як 
нараджаюцца сюжэты, вобразы яе герояў, 
а таксама падзялілася сакрэтам – што 
неабходна для занятку пісьменніцкім 

рамяством. У ходзе сустрэчы з Людмілай Іванаўнай закраналіся і іншыя тэмы – напрыклад, тэма 
кіно, якая з нядаўніх часоў таксама захапляе пісьменніцу ўжо як аўтара сцэнарыяў да фільмаў. 
Пасля выступлення на фестывальнай сцэне Людміла Рублеўская правяла аўтограф-сесію і 



пагутарыла са сваімі чытачамі, якіх у горадзе над Нѐманам нямала. Сустрэча  з вядомай 
беларускай пісьменніцай на гродзенскай зямлі атрымалася змястоўнай, па-сяброўску цѐплай і 
шчырай.  
 
Таксама на сцэне ІІІ Фестывалю кнігі “Кніжныя скарбы Беларусі” адбыліся прэзентацыя новых 
выданняў фотамастака, краязнаўца Аляксандра Ласмінскага і выступленне пісьменніка-
гісторыка Мікалая Малішэўскага.  
 
Асобнай увагі заслугоўвае акцыя “75 хвілін чытання”, прысвечаная 75-годдзю Гродзенскай 
вобласці, якое адзанчаецца ў верасні. Дарэчы, з удзелам пісьменнікаў Прынѐмання 
мерапрыемствы з гэтай нагоды ўжо адбываюцца напрацягу ўсяго года. Сабраўшы разам 
сучасных паэтаў і юных чытальнікаў, акцыя “75 хвілін чытання” стала сімвалічным мостам, які 
злучыў розныя пакаленні гродзенцаў, гісторыю і сучаснасць, класіку і сѐнняшні дзень айчыннай 
культуры, яе багатыя і шматгранныя літаратурныя традыцыі. Мерапрыемства падкрэсліла 
адказную і ганаровую місію літаратуры ў гэтым бесперапынным працэсе, а роля сучаснага 
літаратара Гродзеншчыны атрымала пацвярджэнне яго статуса як неад’емнага ўдзельніка 
змястоўнага грамадскага дыялогу. 
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 
 
На фота: эпізоды ІІІ Фестывалю кнігі “Кніжныя скарбы Беларусі” і грамадска-літаратурнай акцыі “75 хвілін  
чытання”. Гродна, 14 верасня 2019 года.  
 
 
 
 
 

 



 
 

  
З рук старшыні ГАА СПБ Людмілы Антонаўны Кебіч граматы Саюза пісьменнікаў Беларусі 
атрымалі актыўныя ўдзельнікі нядаўна прайшоўшага ў Слоніме Дня беларускага 
пісьменства. 



     
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
Кнігі-удзельнікі ІІІ Фестывалю «Кніжныя скарбы Беларусі» 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фестывальныя аўтограф-сесіі 
гродзенскіх літаратараў 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
На сцэне фестывалю ветэран Вялікай Айчыннай вайны Валянціна Пятроўна Баранава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 

 

 



 
Ганаровы госць ІІІ Фестывалю кнігі “Кніжныя скарбы Беларусі”  
пісьменніца Людміла Рублеўская (Мінск) 
 

 
Аляксандр Закрэўскі. Паміж музыкай і словам. 



 
А.І. Ласмінскі і яго новыя выданні 
 

 
Нашы чытачы 



 

 



 
 

 
 



 
 
Фота Анатоля Апанасевіча і Валянціны Медзер 
 
 

15 верасня адзначаецца  Дзень бібліятэкара 
 

Дарагія сябры! Мы, пісьменнікі Гродзенскай вобласці віншуем усіх 
бібліятэкараў з прафесійным святам, Днѐм бібліятэкара, які адзначаецца 
штогод 15 верасня. Бібліятэкар сѐння – гэта не толькі работнік культуры 

на службе ў насельніцтва, не толькі захавальнік кніжных фондаў. 
Бібліятэка ўжо даўно стала цэнтрам культурнага, інтэлектуальнага і 
творчага жыцця нашых гарадоў і вѐсак. Таму наш сябра бібліятэкар 

выконвае ганаровую місію асветніка, горда і высока нясе ідэалы духоўнасці, 
старанна захоўвае культурную спадчыну, развівае яе багатыя традыцыі  і 

смела глядзіць у заўтрашні дзень. Жадаем вам, дарагія сябры, і надалей 
заставацца вернымі сваѐй справе – спрыяць стасункам чалавека з 
мастацтвам слова, а значыць, з яго ўласнай душой. Здароўя, міру і 

дабрабыту вам, дарагія бібліятэкары! 

 

 


