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Думаю, што краязнаўства ў Беларусі патрабуе падтрымкі на самым 
высокім узроўні. Шмат робяць у гэтым накірунку ГА “Беларускі фонд 
культуры” і “Краязнаўчая газета”. Унікальнае выданне, якое сѐння 
перажывае, на жаль, не самыя лепшыя часы, імкнецца аб’яднаць пад 
сваім крылом краязнаўцаў з усѐй Беларусі, дае ім магчымасць 
расказаць на сваіх старонках пра ўнікальнасць рэгіѐнаў нашай 
цудоўнай краіны, друкуе цікавыя матэрыялы навукоўцаў і іншых 
руплівых захавальнікаў багатай гісторыка-культурнай спадчыны 
краіны. З мэтаю актывізацыі і пашырэння краязнаўчага руху і быў 
арганізаваны конкурс “Славутыя імѐны малой радзімы”. 
 

29 кастрычніка ў Нацыянальным гістарычным музеі адбылося 
ўзнагароджанне ўдзельнікаў конкурсу, які праводзілі Беларускі фонд 
культуры, газета “Звязда” і “Краязнаўчая газета”. Пераможцаў конкурсу, 
якія прыехалі з розных куткоў Беларусі, віншавалі старшыня 
Беларускага фонду культуры Тадэвуш Стружэцкі, дырэктар-галоўны 
рэдактар выдавецкага дома "Звязда" Павел Сухарукаў, дырэктар 
Нацыянальнага гістарычнага музея Павел Сапоцька і пісьменнік 
Анатоль Бутэвіч. У конкурсе прымалі ўдзел бібліятэкі, школы і 
беларускія краязнаўцы. Лепшыя працы былі адзначаны дыпломамі. Мне 
было цікава паўдзельнічаць у гэтым конкурсе. У канцы мінулага года 
прэзентавала свой краязнаўчы праект у Нацыянальнай бібліятэцы 
Рэспублікі Беларусь. І вось вынік – атрымала Спецыяльны дыплом за 
лепшую працу ў намінацыі аўтарскіх праектаў за серыю публікацый у 
“Краязнаўчай газеце”, прысвечаных знакамітым землякам сваѐй малой 
радзімы. Урачыстасць прайшла на фоне экспанатаў цудоўнай выставы 
“Беларусь: адраджэнне духоўнасці”. 
 

Хачу заклікаць жыхароў Беларусі, неабыякавых да захавання нашай 
гісторыка-культурнай спадчыны, падтрымаць газету ў яе намаганні 
выхоўваць у чытача пачуццѐ патрыятызму, жаданне быць апантаным 
збіральнікам духоўных скарбаў свайго народа, каб даць кожнаму з нас 
магчымасць лепш зразумець саміх сябе. Ваша падпіска на выданне і 
вашы артыкулы на яго старонках – гэта рэальны крок на шляху да 
сумеснай стваральнай дзейнасці на карысць Беларусі. 

                                                                  
Святлана КОШУР,  
краязнаўца, член СПБ 

 

На фота: падчас узнагароджання ўдзельнікаў конкурсу “Славутыя імѐны малой 

радзімы”. Мінск, Нацыянальны гістарычны музей. 29 кастрычніка 2019 года. 
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Тадэвуш Стружэцкі, Анатоль Бутэвіч, Павел Сухарукаў 
 

 

 
Аўтар гэтых радкоў, краязнаўца Святлана Кошур (Карэлічы) атрымала Спецыяльны 

дыплом за лепшую працу ў намінацыі аўтарскіх праектаў за серыю публікацый у 
“Краязнаўчай газеце”, прысвечаных знакамітым землякам сваѐй малой радзімы. 



 

 
 
 



ВІНШУЕМ З УЗНАГАРОДАЙ 
 

Ад імя калектыва Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі сардэчна віншуем нашу калегу, пісьменніцу 

Святлану Андрэеўну КОШУР з атрыманнем Спецыяльнага дыплома 
рэспубліканскага конкурсу “Славутыя імѐны малой радзімы”. 

 
Дарагая Святлана Андрэеўна! 

 
Ваша праца краязнаўцы з'яўляецца неацэнным укладам у справу захавання і 

ўзбагачэння нашай гістарычнай і культурнай спадчыны. Вялікае шчасце – што ў 

нашых шэрагах ѐсць такі неабыякавы змагар за праўдзівасць і паўнату асвятлення 
нашай гісторыі, старанны рупліўца нашай агульнай шчаслівай будучыні. 

Высакародная місія кожнага краязнаўцы заключаецца ў асвеце, у патрыятычным 
выхаванні будучых пакаленняў. Таму мы гатовыя браць з Вас прыклад і разам  

імкнуцца дасягаць станоўчых вынікаў працы 

на карысць нашай Радзімы.  
 

ВІНШУЕМ З УЗНАГАРОДАЙ І ГАНАРЫМСЯ ВАМІ! 
 

                                                                                                              ГАА СПБ 
 
 

 


