
 
 
 

 

ТРАДЫЦЫЙНА 
ПА-НОВАМУ 

 
У Гродне пачалася літаратурная восень. 18 верасня ў гістарычны цэнтр горада над 
Нѐманам прыйшоў фестываль кнігі. Па настроі імпрэза пад назвай КнiгаFest атрымалася 
даволі пазітыўнай і нават святочнай. Таму што прысвячалася 190-годдзю Гродзенскай 
абласной навуковай бібліятэкі імя Я. Ф. Карскага.  
 

Арганізатары фестывалю зрабілі ўсѐ магчымае для 
сапраўднага свята кнігі і мастацкага слова. А 
стыльны КнiгаFest прыняў эстафету ад ужо вядомага 
і ўпадабанага гродзенцамі фестывалю кнігі «Кніжныя 
скарбы Беларусі». Пераемнасць прасочвалася ў 
асноўных мэтах і задачах фестывалю – зацікаўленнi 
насельніцтва чытаннем кніг, папулярызацыі 
мастацкай літаратуры і вядома, ва ўшанаваннi 190-
гадовага юбілею галоўнай бібліятэкі вобласці, 
старэйшай публiчнай бiблiятэкi Беларусi. Што 
тычыцца фармальнага боку, тут адбыліся некаторыя 

змены. Яны звязаны з усѐ яшчэ трывожнай эпідэмічнай сітуацыяй. У адрозненнi ад фестывалю 
«Кніжныя скарбы Беларусі» КнiгаFest вырашыў адмовіцца ад маштабнасці, знакамітых гасцей і 
падоўжыўся ўсяго некалькі гадзін. А сапраўдным неацэнным скарбам для ўсіх нас сталi не толькi 
кнiгi, але i дабрыня, адзінства, узаемныя зацікаўленасць i павага.  
 
У самым сэрцы гістарычнага цэнтра Гродна, на пляцоўцы ля аднайменнага моладзевага цэнтра 
размясціліся выставы папулярных кніг, інфакіѐск для прагляду буктрэйлераў, дзіцячая гульнявая 
пляцоўка, музычны салон. А ўся прастора свята раз-пораз ператваралася ў вялікую 
танцпляцоўку для побытавых танцаў, развучваць якія ўсіх ахвотных весела запрашаў 
фальклорны калектыў «Жывіца». Пісьменнікам таксама была прапанавана свая ўласная 
тэрыторыя. У аўтограф-зоне КнiгаFestу ўсіх жадаючых чакалі сустрэчы з сучаснай кнігай 
Прынѐмання, а таксама яе стваральнiкi: старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза 
пiсьменнiкаў Беларусi, паэтэса Людмiла Антонаўна Кебiч; лаўрэат Нацыянальнай літаратурнай 



прэміі, лаўрэат Прэміі iмя Аляксандра Дубко, пераможца III Абласнога конкурсу рукапiсаў iмя 
Цѐткi, беларуская дзіцячая пісьменніца Ганна Скаржынская-Савіцкая; а таксама паэт, публiцыст 
Дзмiтрый Радзiвончык. Дэлегацыі СПБ склалі кампанію прадстаўнікі Гродзенскага гарадскога 
літаратурнага аб'яднання «Надзея», паэтэсы Наталля Чакліна-Гарбачова і Святлана 
Глембоцкая, а таксама нашы сябры, паэты-пачаткоўцы: Алена Марынец, Антанiна Нурэтдзiнава, 
Кацярына Iгнацюк i Павел Богдан. На імправізаванай фестывальнай сцэне з вуснаў аўтараў 
прагучалі вершаваныя творы грамадзянска-патрыятычнага і філасофскага характару на 
беларускай і рускай мовах. 
 
КнiгаFest выклікаў цікавасць у прадстаўнікоў абласных уладаў. Сярод наведвальнікаў 
мерапрыемства можна было заўважыць кіраўнікоў Гродзенскага філіяла РУП «Белсаюздрук», 
Галоўнага ўпраўлення культуры, Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і па справах 
моладзі Гродзенскага аблвыканкама. Сваім наведваннем кніжнага фестывалю чыноўнікі як бы 
падкрэслілі, што з'яўляюцца жывымі людзьмі, і нішто чалавечае (у тым ліку цікавасць да 
чытання) ім не чужое. Гродзенцы наогул робяць уражанне вельмi творчых, высокадухоўных, 
думаючых людзей, з багатым кругаглядам і яркім унутраным светам. Як паказаў КнiгаFest, гэты 
сфармаваны ў стагоддзях вобраз сваѐй актуальнасці не страціў. Мы па-ранейшаму можам i 
польку сплясаць, і зладзіць інтэлектуальную дыскусію, абмеркаваўшы прачытаныя кнігі. А за 
магчымасць у чарговы раз у гэтым пераканацца варта падзякаваць арганізатараў КнiгаFestу, 
Гродзенскага фестывалю кнігі, у праграме якога эксперыменты, новаўвядзенні, сюрпрызы за 
апошнiя гады ператвараюцца ў добрую традыцыю. 
 

*** 
 
 

Паважаныя сябры і калегі! У Гродне пачалася літаратурная восень... Нас чакае яшчэ нямала цікавых падзей i 
ўражанняў. Але ж цi гатовыя мы да паўнавартаснага творчага пошуку? Адказам з'яўляецца ўдзел кожнага з нас у 
літаратурным жыцці Прынѐмання. Гродзенскае абласное аддзяленне СПБ па-ранейшаму працуе ў 
дыстанцыйным рэжыме. З-за эпідэмічнай сітуацыі работа Гродзенскай грамадскай літаратурнай школы і 
Грамадскага дыскусійнага клуба «Словадром» пастаўлена на паўзу. Тым не менш, як відаць на прыкладзе 
КнiгаFestу, літаратурнае жыццѐ не замірае. Наш агульны абавязак – у любых умовах забяспечыць, падтрымаць 
яго працяг. Нагадваем вам пра тое, што на афіцыйным Iнтэрнэт-сайце Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ 
www.pisateli.by прапануюцца альтэрнатыўныя формы працы: дадзены старт інтэрактыўнаму дайджэсту 
«Вобразы» i мемарыяльнай рубрыцы «Даніна памяці». Таксама вашага ўдзелу чакае анлайн-версія сумеснага 
праекта ГрАА СПБ і абласной бібліятэкі «Творы i творцы». Акрамя таго, пачынаецца праца над выданнем 
чарговага нумара літаратурнага альманаха «На нѐманскай хвалі» (чакаем вашы матэрыялы!). На 
рэспубліканскім узроўні разам з калегамі з іншых абласцей намі вядзецца падрыхтоўка грандыѐзнага праекта 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі – анталогіі сучаснай беларускай паэзіі. Саюз пісьменнікаў Беларусі 
рыхтуецца адзначыць сваѐ 85-годдзе. А наша абласное аддзяленне пісьменніцкай арганізацыі ў снежні будзе 
адзначаць 15-гадовы юбілей. Не страцілі важкасці нашы міжнародныя літаратурныя праекты, у ліку якіх на 
пярэдні план вылучыўся Міжнародны фестываль-конкурс паэзіі і паэтычнага перакладу «Берега дружбы» 
(Растоўская вобласць). Галасы нашых сяброў і калег гучаць на міжнародным радыѐ «Акіян плюс»... Усіх спраў і 
не пералічыць. Паважаныя калегі, разам з пажаданнямі здароўя, мiру, шчодрай на плады і здзяйсненні восені 
шчыра жадаем кожнаму з вас знайсці літаратурную працу для сябе, для сваѐй душы, вызначыць сваѐ месца, 
сваю ролю ў сцэнары, якi прапануe нам жыццѐ. Нашы кантакты не змяніліся. Мы заўсѐды гатовыя да дыялогу і 
разлічваем на зваротную сувязь. Сардэчна запрашаем наведаць акаўнты нашых сацыяльных сетак з 
магчымасцю прапанаваць свае ідэі і задумы. Давайце будзем разам, нягледзячы ні на што! Нездарма ў назве 
нашай арганізацыі на першым месцы стаіць слова «саюз». 
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 

 

На фота: КнiгаFest: як гэта было. 18 верасня 2020 года ў гістарычны цэнтр горада над Нѐманам прыйшоў фестываль кнігі.  

http://pisateli.by/litshkola/index.html
http://pisateli.by/slovodrom/index-slovodrom.html
http://www.pisateli.by/
http://pisateli.by/obrazy/index_obrazy.html
http://pisateli.by/danina_pamiazi/index_danina.html
http://pisateli.by/tvory_tvorzy/index_video.html
http://pisateli.by/berega/index.html


 
З дырэктарам Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я. Ф. Карскага Лідзіяй Васільеўнай Мальцавай 
 

               
З зацікаўленымі чытачамі                                                                                                                     З сімвалам мудрасці і ведаў 
 



 
Вядучая iмпрэзы I.Ю.Жук-Кунiцкая 
 
 
 
 
 

 
Л.А.Кебiч 



  
 

  
 



 
Ганна Скаржынская-Савiцкая 
 
 
 

 
Дзмiтрый Радзiвончык 



 
Алена Марынец 
 

 
Кіраўнік пісьменніцкай арганізацыі вобласці Л.А.Кебіч уручае паэтцы дыплом фіналіста V Міжнароднага фестывалю-
конкурсу паэзіі і паэтычных перакладаў «Берега дружбы» (Растоўская вобласць) і выдадзеныя там жа зборнікі перакладаў. 
 



 
Павел Богдан 
 

 
Кацярына Iгнацюк 



 
Антанiна Нурэтдзiнава 
 

 
Наталля Чаклiна-Гарбачова 
 



 
Святлана Глембоцкая 
 
 

 
Са старшынѐй Гродзенскай абласной арганізацыі ГА «Беларускі саюз жанчын» Ірынай Сцепаненка 
 



 
КнiгаFest з удзелам сучасных гродзенскiх пiсьменнiкаў. 18 верасня 2020 года 

 
  
У Гродне восень... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фота прэс-службы  
СПБ-Гродна i  
Сняжаны Дашкевіч 

 


