НАВІНКІ КНІГАВЫДАННЯ

КАЗКІ НА НОВЫ ЛАД
У кастрычніку 2017 года выйшла з друку новая
работа вядомага гродзенскага пісьменніка Пятра
СЯМІНСКАГА. Пётр Яраслававіч практыкуе
творчы пошук у розных накірунках – ад драмы да
сатыры; ад фантастыкі, прыгодніцкіх раманаў да
гумарыстычных пародый, бурымэ і эпіграм.
Новае выданне “Калінавы цмок або Казкі
Нёманскіх хваляў”, як відаць з назвы, гэта зборнік
казак.
У зборнік “Калінавы цмок або Казкі Нѐманскіх хваляў”
увайшлі аўтарскія чарадзейныя казкі. Большасць з іх
з’яўляюцца своеасаблівымі, новымі легендамі
вядомых беларускіх гарадоў, у тым ліку Салігорска,
Узды, Іўя, Мастоў і іншых. Аўтар, які пачынаў творчую
дзейнасць са спробы растлумачыць сучаснымі ведамі
казкі народаў свету, нарэшце прысвяціў свае
здольнасці беларускаму фальклору. Менавіта гэткім
звыклым сюжэтам на новы лад падаецца гісторыя пра тое, “Як Алесь жар-птушку ратаваў”. Усе
прапаноўваемыя чытачу творы былі напісаныя на працягу 2017 года.
Аўтар з’яўляецца лаўрэатам конкурса “Залаты Купідон” 2014 года за кнігу “Сузор’е фарфоравых
шчанюкоў” у намінацыі “прыгодніцкая літаратура і фантастыка”. Акрамя таго ў дзяржаўных
выдавецтвах убачылі свет ягоныя кнігі прозы: “Бачу сонца”, “Таямніца абуджанай знічкі”,
“Камень залатых слѐз”.
Анатацыя

***
Мастацкія вартасці і недахопы новай працы гродзенскага аўтара яшчэ трэба будзе ацаніць яе чытачам,
крытыкам, а нам жа хочацца звярнуць увагу на адну важную асаблівасць кнігі. Гэта рэгіянальны фактар.
Поглядам уласнай фантазіі сягаючы да розных куткоў нашай Беларусі, юныя грамадзяне са старонак
кнігі могуць паназіраць, як складалася наша гісторыя, пранікнуцца чароўнай атмасферай даўніны, разам
з героямі казак апынуцца ў тым часе, калі цуды былі з'явай звычайнай, а кожны з нашых продкаў
валодаў здольнасцямі, якія і не сніліся цяперашнім супергероям. Праз мінулае ў сучаснасць; праз
космас, Сусвет да мілых сэрцу куткоў малой радзімы. Праз захапляльныя фантастычныя сюжэты – да
самага дарагога – роднай зямлі з цікавасцю да яе і шчырай любоўю. Аўтарская стратэгія разлічана на
духоўны патэнцыял, творчыя здольнасці юнага чытача і іх развіццѐ.
Новая кніга Пятра Сямінскага “Калінавы цмок або Казкі Нѐманскіх хваляў” разлічана на дзіцячую і
моладзевую чытацкую аўдыторыю. Выданне можа быць выкарыстана для займальнага вывучэння
геаграфіі, гісторыі Беларусі і краязнаўства на ўроках пазакласнага чытання ва ўстановах адукацыі
Гродзенскай вобласці і Беларусі. Рэдактар Ю. А. Фядзюк. Выданне налічвае 87 старонак. Пераплѐт
мяккі. Наклад 100 асобнікаў. Вытворчасць гродзенскага выдавецтва “ЮрСаПрынт”. Пытайцеся ў крамах
і бібліятэках.
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