АБВЕШЧАНЫЯ ВЫНІКІ
ДРУГОГА АБЛАСНОГА КОНКУРСУ РУКАПІСАЎ ІМЯ ЦЁТКІ
(АЛАІЗЫ ПАШКЕВІЧ)
Нарэшце сталі вядомыя вынікі літаратурнага конкурсу, які праводзіцца
Гродзенскім абласным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі
сумесна з Галоўным упраўленнем ідэалагічнай работы, культуры і па
справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама. Гродзенскі абласны
конкурс рукапісаў не мае аналагаў у Беларусі. Ён нездарма атрымаў імя
славутай
беларускай
паэткі
Алаізы
Сьцяпанаўны Пашкевіч (Цёткі), таму
што
асноўнымі матывамі паэзіі Цёткі, ураджэнцы
Шчучынскага края, былі любоў да Радзімы і
самаахвярнае служэньне
народу.
Мэтамі
конкурса з’яўляюцца адкрыццё новых імёнаў у
літаратуры
Гродзеншчыны,
пашырэнне
чытацкай аўдыторыі, папулярызацыя ідэй
літаратурнай
творчасці,
а
таксама
стымуляванне сучасных пісьменнікаў да
ўзбагачэння культурнай спадчыны Беларусі.
Галоўнай узнагародай за перамогу ў конкурсе
рукапісаў з’яўляецца грашовая прэмія, сума
якой цалкам выкарыстоўваецца для выдання новых кніг пераможцаў.
У другім конкурсе прыняло ўдзел каля 30 рукапісаў 24 аўтараў у жанрах
прозы, паэзіі, дзіцячай літаратуры, публіцыстыкі і драматургіі
(кінасцэнар). На працягу года творы аналізавала экспертная камісія ў
складзе: Казлоўскі Руслан Канстанцінавіч – дацэнт кафедры беларускай
літаратуры ГрДУ імя Я. Купалы, кандыдат філалагічных навук; Сабуць
Аліна Эдмундаўна – дацэнт кафедры беларускай літаратуры ГрДУ імя Я.
Купалы, кандыдат філалагічных навук, літаратурны крытык, член СПБ;
Мальцава Лідзія Васільеўна – дырэктар Гродзенскай абласной
навуковай бібліятэкі імя Я. Карскага; Нікіпорчык Ала Дзмітрыеўна –
член Саюза пісьменнікаў Беларусі, паэт, літаратурны крытык; Кебіч
Людміла Антонаўна – старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення
“Саюз пісьменнікаў Беларусі”, паэт, празаік; Кузнячэнкава Таццяна
Генадзьеўна – журналіст, рэдактар аддзела культуры і навукі газеты
“Гродзенская праўда”; Чыркова Людміла Сямёнаўна – загадчык
бібліятэкі СШ № 38 г. Гродна, чытач.
Пераможцамі Другога абласнога конкурсу рукапісаў імя Цёткі
(А.Пашкевіч) прызнаныя: у намінацыі “Паэзія” – член СПБ, паэт
Дзмітрый Радзівончык за рукапіс кнігі вершаў “Река безбрежная”; у

намінацыі “Проза” – член СЖБ, празаік Уладзімір Саласюк за рукапіс
гістарычна-прыгодніцкага рамана “Тайна Бобруйской крепости”; у
намінацыі “Дзіцячая літаратура” перамог празаік, член СПБ Іван Пяшко з
рукапісам зборніка апавяданняў для дзяцей “Сінія васількі”. Акрамя
гэтага па асабістай ініцыятыве начальніка Галоўнага упраўлення
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага
аблвыканкама Паўла Канстанцінавіча Скрабко створаны кароткі спіс
фіналістаў конкурса, творы з рукапісаў якіх увойдуць у спецыяльны
конкурсны зборнік. У кароткі спіс для зборніка фіналістаў трапілі
рукапісы такіх аўтараў, як: паэты Ірына Данік, Людміла Рахматуліна і
Раман Жытко; дзіцячыя паэты Таццяна Сучкова, Наталля Цвірко і Марат
Гарданаў; празаікі Таццяна Пяшко і Антон Піліпчык. Гэта стала
прыемнай навінай конкурсу.

Экспертная камісія на фінішы свайго чытацкага марафона.

Прэзентацыя чатырох новых кніг адбудзецца напачатку верасня гэтага
года падчас святкавання Дня беларускага пісьменства і друку ў горадзе
Шчучыне.
Мы ад усёй душы віншуем пераможцаў, жадаем ім поспехаў, плёну і
шчаслівага лёсу для іх новых кніг. А ўсім, хто прыняў удзел у арганізацыі
Другога абласнога конкурсу рукапісаў імя Цёткі (А.Пашкевіч), дзякуем і
выказваем надзею на тое, што конкурс падорыць нам яшчэ шмат новых
выдатных кніг і стане яшчэ адной слаўнай традыцыяй з тых, якімі
славіцца Гродзенская зямля.
Прэс-служба СПБ-Гродна

Лаўрэаты літаратурнай Прэміі імя Цёткі (А.Пашкевіч)-2015 Дзмітрый Радзівончык,
Уладзімір Саласюк, Іван Пяшко.
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