І ЗНОЎ ДА ЦЁТКІ Ў ГОСЦІ
4 лютага дэлегацыя Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі ў складзе: паэты Дзмітрый Радзівончык, Пётр
Сямінскі, маладыя паэтэсы Вікторыя Смолка і Аліна Паўлоўская –
наведала Шчучын. У Шчучынскай раённай бібліятэцы імя Цёткі да
іх далучыліся вядомы празаік са Шчучына Іван Пяшко і паэтэса са
Шчучынскага раёна Наталля Цвірко. Сумеснай літаратурнай
сустрэчай, што адбылася ў рамках рэспубліканскай акцыі “Сямейнае
чытанне”, шчучынскія кнігалюбы распачалі Год культуры.

Яшчэ свежыя ў памяці яркія шматлюдныя ўрачыстасці леташняга Дня
Беларускага пісьменства, які прымала Шчучынская зямля. Здаецца, на
ціхіх вулачках заўсёды чыстага, дагледжанага раённага цэнтра яшчэ
чутны водгалас шумных гулянняў. Сёння горад пагружаны ў працоўныя
будні. У адзін з такіх звычайных дзён мы і вырашылі арганізаваць тут
наш невялічкі саміт. Чаму Шчучын?
У Год культуры Гродзенскае абласное аддзяленне СПБ пачынае свае
літаратурныя вандроўкі са Шчучына зусім невыпадкова. Гэты год–
юбілейны для вялікіх класікаў беларускай літаратуры. Мы наведваем іх
родныя мясціны, аддаём ім даніну павагі, дакранаемся да іх спадчыны. З
імем Цёткі многае звязвае не толькі жыхароў Шчучынскага краю, але і
ўсіх літаратараў Гродзеншчыны. Напрыклад, абласны конкурс рукапісаў,
які заснаваны Гродзенскім абласным аддзяленнем СПБ і Гродзенскім
аблвыканкамам, таксама носіць імя Цёткі, а сярод удзельнікаў
літаратурнай сустрэчы ў Шчучыне ёсць яго пераможцы. Менавіта таму

першая з серыі літаратурных вандровак гродзенцаў у гэтым годзе
пачалася са Шчучына, а візіт у Шчучын – з наведвання помніка нашай
слаўнай зямлячцы, пісьменніцы Алаізе Пашкевіч.

Перш за ўсё хацелася б адзначыць выдатную арганізацыю сустрэчы з
боку раённай бібліятэкі. На аўтавакзале нас сустрэлі і на бібліобусе
даставілі на месца (на ім жа, дарэчы, нас потым даставілі і назад на
аўтавакзал). Загадчыца аддзела бібліятэчнага маркетынгу Таццяна
Іосіфаўна Сосна па дарозе сцісла распавяла пра тое, чым жыве сёння
Шчучын, паказала помнікі, славутыя мясціны.
Нас ветліва сустрэла дырэктар установы “Шчучынская раённая
бібліятэка імя Цёткі” Аляксандра Мікалаеўна Янкоўская і пасля
сяброўскага чаявання запрасіла на экскурсію па бібліятэцы. Храм
літаратуры – інакш і не назавеш нядаўна адрамантаваны культурны
аб’ект. Бачыць свае кнігі на выставачных стэндах утульнай чытальнай
залы было вельмі прыемна. Значыць, пра нас і нашу творчасць тут
ведаюць і рады нам. Як сапраўды гасцінная гаспадыня, Аляксандра
Мікалаеўна правяла нас па будынку, паказала самыя цікавыя месцы,
спецыялізаваныя аддзелы бібліятэкі і распавяла аб іх прызначэнні. І
ўсюды, дзе мы пабывалі, адчуваліся клапатлівая рука добрасумленнага
гаспадара, зладжаная работа дружнага калектыву. Гаспадыня
паведаміла нам пра тое, што хутка на базе бібліятэкі пачне сваю працу
Шчучынскае раённае літаратурнае аб'яднанне. А сёння менавіта нашай
літаратурнай сустрэчай бібліятэка адкрывае Год культуры.

Кнігі гродзенскіх аўтараў Пятра Cямінскага, Дзмітрыя Радзівончыка,
Браніслава Ермашкевіча, Людмілы Шаўчэнкі, Таццяны Сучковай i iншых у
Шчучынскай раённай бібліятэцы імя Цёткі.

Рарытэт і серыі выданняў класікаў

Аляксандра Мікалаеўна Янкоўская і гродзенскiя паэты падчас экскурсii па
Шчучынскай раённай бібліятэцы імя Цёткi.

Адзiн са спецыялiзаваных аддзелаў.
Абсталяваны па
апошнім слове тэхнікі, у
бібліятэцы функцыянуе
выдавецкі аддзел, дзе
сваімі сіламі
вырабляюць так
неабходную сёння
рэкламную прадукцыю.

Рэкламная прадукцыя ўласнай вытворчасцi.

Мы прапанавалі правесці наш літаратурны саміт не толькі ў форме
маналогаў гасцей, але і з актыўным удзелам гаспадароў. Такі сцэнар быў
падтрыманы. На сустрэчу прыйшлі шчучынскія аматары літаратуры,
работнікі культуры, настаўнікі, прадстаўнікі розных пакаленняў. Было
прыкметна, што аўдыторыя адукаваная, кампетэнтная, інтэлігентная;
зразумела, што тут няма людзей выпадковых. Атмасфера ў чытальнай
зале ўсталявалася цёплая, добразычлівая. А што яшчэ трэба для
сяброўскай размовы вочы ў вочы за вялікім круглым сталом? Мы
падзяліліся сваімі дасягненнямі, адкрыта расказалі пра цяжкасці i
праблемы, паспрабавалі разам абмеркаваць некаторыя асаблівасці
сучаснай літаратуры. І гутарка атрымалася. Да нас паставіліся з
цеплынёй і павагай, задавалі пытанні, уважліва слухалі чытанне вершаў,
адорвалі гучнымі апладысментамі. Пакуль ішла сустрэча, у суседнім
аддзеле нам надрукавалі літаральна толькі што зробленыя здымкі, каб
падарыць на памяць. Мы ж падарылі бібліятэцы свае новыя кнігі з
аўтографамі. Гутарка працягнулася ў кабінеце дырэктара. З рук
кiраўнiка на памяць аб сустрэчы гарадзенская дэлегацыя СПБ таксама
атрымала маляўнічыя, раскошна выдадзеныя буклеты аб жыццi і
людзях Шчучынскага раёна. Аляксандра Мікалаеўна агучыла цэлы
шэраг ініцыятыў па далейшым супрацоўніцтве. Ад'язджалі мы з
пачуццём удзячнасці і упэўненасцю, што наперадзе нас чакаюць новыя
прыемныя i цiкавыя сустрэчы са шчырымі і добрымі людзьмі на
гасціннай Шчучынскай зямлі, у гасцях у Цёткі; сустрэчы захавальнікаў
слаўных традыцый і прадаўжальнікаў яе справы.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На здымках: падчас літаратурнай сустрэчы ў Шчучыне 4 лютага 2016 года.

Выступаюць
маладыя таленты—
гродзенскія паэткі
Вікторыя Смолка і
Аліна Паўлоўская.

Шчучыншчыну літаратурную прадстаўляе кандыдат у шэрагі СПБ, паэтка
Наталля Цвірко

Вядомы гродзенскі паэт-парадыст Пётр Сямiнскi быў, як заўсёды, артыстычны

i па традыцыі склаў гарэзлівае бурымэ.

У мінулым годзе вядомы пісьменнік са Шчучына Іван Рыгоравіч Пяшко стаў
пераможцам другога абласнога конкурсу рукапісаў імя Цёткі ў намінацыі
"дзіцячая літаратура". Ён распавёў пра сваю творчасць

і падарыў кнігу чытачу-земляку.

Пераможца другога абласнога конкурсу рукапісаў імя Цёткі ў намінацыі
"паэзiя" Дзмітрый Радзівончык. Новыя вершы і кніга ў падарунак шчучынцам.

На добры ўспамiн аб сустрэчы ў Шчучыне — падарункі ад гаспадароў;
аўтографы на кнiгах гасцей.

