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І зноў дзіцячай літаратуры быў прысвечаны занятак у 
Гродзенскай грамадскай літаратурнай школе. На гэты 
раз практычны. У ролі настаўнікаў выступілі ганаровыя 
члены Саюза пісьменнікаў Беларусі, дзіцячы паэт Віктар 
КУДЛАЧОЎ і празаік, публіцыст Ірына ФАМЯНКОВА. На-
гадаем, што папярэдняя сустрэча ў нашай літшколе так-
сама мела тэму «Асаблівасці сучаснай дзіцячай літара-
туры і яе ўспрымання чытачамі», але насіла тэарэтыч-
ны характар. 

 
Пачаўся занятак з віншавання ад iмя лiтшколы Ірыны Васільеўны Фамянковай, якая нядаўна 
стала лаўрэатам прэміі А. I. Дубко за дасягненні ў галіне культуры і мастацтваў, у намінацыі 
«Пісьменнік года». Не абышлося без рэформаў. Аўтарам новай канцэпцыі працы нашай гра-
мадскай літаратурнай школы стала старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ 
Людміла Антонаўна Кебіч. Пачынаючы з 2019 года, адной і той жа тэме будуць прысвечаны два 
запар заняткі – тэарэтычны і практычны. Так, па парах яны будуць закранаць розныя накірункі 
лiтаратурнай творчасцi і жанравыя формы. У астатнім усѐ засталося без зменаў – літаратуры 
для самых маленькіх у рэгіѐне надаецца прыярытэтнае значэнне. Гэтым клопатам пра малень-
кага чытача сучаснай Беларусі тлумачыцца гатоўнасць яшчэ і яшчэ раз вяртацца да дзіцячай 
літаратуры як да феномену грамадскай творчай думкі. Таму, зразумела, гаворка пра літаратуру 
для дзяцей на нашых занятках будзе працягнутая.  
 

У пачатку сустрэчы Ірына Васільеўна Фа-
мянкова правяла невялiчкую прэзентацыю 
сваѐй аповесці «Право на счастье» (Мiнск, 
Выдавецкi дом «Звязда», 2018),  асноўная 
ідэя якой мае непасрэднае дачыненне да 
тэмы занятку. Вядомая пісьменніца 
падзялілася сваімі поглядамі на дзіцячую 
літаратуру, якія за доўгія гады практыкі 
выкрышталізаваліся ў статус стойкіх 
перакананняў. Пасля чытання фрагмента 
аповесці да пісьменніцы былі звернутыя пы-
танні і нават заўвагі, якія тычыліся суадносін 
індывідуальнага творчага почырку аўтара і 
ўспрымання яе прозы. Былі закрануты пы-
танні псіхалагізму ў літаратуры. Што можа 



паслужыць адной з тэм для далейшых заняткаў. На роўным месцы паўстала дыскусія. А без 
дыскусій цяжка сабе ўявіць і творчы пошук, і паўнавартасны адукацыйны працэс – складнікі, на 
якіх ўжо не першы год грунтуецца ідэя нашай грамадскай літаратурнай школы. 
 
У тэматычнае рэчышча занятак вярнуў Вiктар Сямѐнавiч Кудлачоў. 
Вядомы і паважаны дзіцячы паэт, аўтар больш за двух дзясяткаў кніг, 
многія з якіх у свой час выходзілі шматтысячнымі накладамі, распавѐў 
прысутным пра тое, з чаго пачынаўся яго шлях у літаратуру, успомніў 
абпаленае вайной дзяцінства, сваю малую радзіму, вѐску Сласцѐны, 
што на Магілѐўшчыне, сваіх сяброў, настаўнікаў і калег, сярод якіх су-
стракаюцца вельмі аўтарытэтныя постацi, такія, як пiсьменнiкi Артур 
Вольскі і Васіль Быкаў. Тэме дзяцей вайны, дарэчы, прысвечана кніга 
Віктара Кудлачова «Война глазами ребѐнка». Слухачам стала зразу-
мела, што ўрок вядзе чалавек-легенда. Тым не менш, Віктар Сямѐ-
навіч складае ўражанне чалавека вельмі сціплага, ад якога зыходзяць 
цудадзейныя флюіды дабрыні і прыязнасці да ўсіх без выключэння. 
Гэтую дабрыню дзiцячы паэт і ставіць у аснову сваѐй творчасці.  
 
Прагучалі вершы паэта. Аўтар падзяліўся ўласнымі сакрэтамі майстэрства. Арыгiнальныя заду-
мы паэту, самі таго не ведаючы, вельмі часта дараць яго патэнцыйныя чытачы, дзеці. Іх свядо-
масць шмат у чым складаецца з яркiх вобразаў, а фантазія – гэта нармальны стан для кожнага 
дзіцяці. Аўтару пашанцавала падслухаць у розных месцах, у розных жыццѐвых сітуацыях па-
цешныя дзіцячыя выказванні. Гэтыя выразы маментальна служылі штуршком да стварэння доб-
рых і светлых вершаваных тэкстаў, простых і зразумелых усім жыхарам чароўнай краіны пад 
назвай Дзяцінства.  
 
Працягнуў занятак літаратурны практыкум, падчас якога са сваімі творамі выступілі слухачы 
школы, гродзенскiя паэтэсы: Таццяна Лугавая, Святлана Барнавалава, Кацярына Калiк, паэт 
Аляксандр Рабыкiн (гарадское лiтаратурнае аб'яднанне «Надежда»). З прозай для дзяцей да 
прысутных звярнулiся: Iрына Салата, Лючыя Рiкеццi, маладая, пачынаючая пiсьменнiца Вольга 
Клiмянкова. Cа сваiмi развагамі на тэму суадносiн літаратуры і вобразу дзяцінства выступіў член 
СПБ, паэт, публіцыст Анатоль Апанасевіч. Да экспертаў далучылася самы патрабавальны i 
прынцыповы настаўнiк – Людмiла Антонаўна Кебіч. Кожны з выступоўцаў пачуў крытычныя вод-
гукі і заўвагі, атрымаў ад настаўнiкаў каштоўныя практычныя парады. Крытыка атрымалася па-
сяброўску шчырай і зусім не крыўднай. Яна была ўспрынятая з удзячнасцю. Гаварылася аб не-
абходнасці ў творах для дзяцей спецыяльнай разыначкі, яркай, запамінальнай дэталі, здольнай 
захапіць, зацікавіць маленькага чытача і непрыкметна забяспечыць рэалізацыю дыдактычнага і 
выхаваўчага эфекту. Аксiѐма: многае залежыць і ад асабістых якасцей, ад індывідуальнасці 
аўтара. Вiктар Кудлачоў i Iрына Фамянкова робяць стаўку на гуманізм і аўтарытэт традыцый у 
мастацтве слова, а багатая творчая спадчына і ўсенароднае прызнанне іх таленту даказваюць 
правільнасць абранага шляху. 
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 
 
На здымках: чарговыя заняткi ў Гродзенскай грамадскай літаратурнай школе на базе офіса Гродзенскага аб-
ласнога аддзялення СПБ. Тэма заняткаў «Асаблівасці сучаснай дзіцячай літаратуры і яе ўспрымання чытачамі. 
Практыка». Выкладчыкi – ганаровыя члены СПБ, паэт Вiктар Кудлачоў i празаiк Iрына Фамянкова. 23 студзеня 
2019 года.  



 

Выступаюць паэтэсы Таццяна Лугавая i Святлана  
Барнавалава (гарадское лiтаб’яднанне «Надежда») 

 
 
 
 
 



                             
Паэт Аляксандр Рабыкiн                                                                                                                              Паэтэса Кацярына Калiк 
 

                            
Cа спробамi дзiцячай прозы выступiлi маладая                                                                      i лiтаратар, педагог Iрына Салата 
пiсьменнiца Вольга Клiмянкова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cа сваiмi развагамі на тэму суадносiн літаратуры і вобразу дзяцінства 
выступіў член СПБ, паэт, публіцыст Анатоль Апанасевіч. 



 

 
 



 
Да новых цікавых і карысных сустрэч у Гродзенскай грамадскай літаратурнай школе!  
 
Фота: Анатоль Апанасевiч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


