УЗНАГАРОДА ЛЕПШАМУ ПІСЬМЕННІКУ
ГРОДЗЕНШЧЫНЫ
У Гродне ў чарговы раз адбылася ўрачыстая цырымонія ўручэння прэміі імя Аляксандра
Дубко абласнога выканаўчага камітэта «За творчыя дасягненні ў галіне культуры і
мастацтва». Лаўрэатамі сталі 14 прадстаўнікоў творчых прафесій, сярод якіх лепшыя
народны майстар, артыст, мастак, музыкант, рэжысёр, бібліятэкар мінулага года. Як і
штогод, высокай узнагародай уганараваны прадстаўнік Гродзенскага абласнога
аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Сёлета лаўрэатам Прэміі стала краязнаўца з
Карэліч Святлана Кошур.
Як вядома, прэмію за дасягненні ў галіне мастацтва ў свой час заснаваў старшыня Гродзенскага
аблвыканкама Аляксандр Іосіфавіч Дубко. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў у
калядныя дні зрабілася ў Гродне традыцыйнай. Калі губернатара не стала, добрую традыцыю
падхапіла яго ўдава Эма Нікіфараўна, і падтрымлівае кіраўніцтва вобласці. 18 студзеня
ўзнагароды лепшым дзеячам мастацтва і работнікам культуры былі ўручаны ўжо ў 19 раз.
Вельмі прыемна, што ва ўступнай прамове губернатар Гродзенскай вобласці Уладзімір
Васільевіч Краўцоў за заслугі ў развіцці культуры, духоўнасці і маральнасці ў грамадстве ў ліку
першых адзначыў працу пісьменнікаў.
Для Святланы Андрэеўны Кошур гэта ўжо другая прэмія А.І.Дубко. У 2002 годзе яна была
адзначана як лепшы музейны работнік вобласці, – у той час пісьменніца працавала навуковым
супрацоўнікам дзяржаўнага краязнаўчага музея гарадскога пасёлка Карэлічы. З 2012 года
С.А.Кошур – у шэрагах Саюза пісьменнікаў Беларусі. Яна – аўтар больш за 200 публікацый у
кнігах, навуковых зборніках і перыядычных выданнях (“Звязда”; “Літаратура і мастацтва”;
“Культура”; “Голас Радзімы”; “Советская Белоруссия”; “Краязнаўчая газета”; “Кантакты і
дыялогі”). Напісала асобныя раздзелы і артыкулы для гісторыка-дакументальнай хронікі
Карэліцкага раёна “Памяць” (2000). Выдала восем кніг краязнаўчай тэматыкі, сярод іх –
“Вяртанне на Радзіму” (2002); “Зямля карэліцкая і яе славутыя людзі” (2009); “Лебядзіная песня
Валянціна Рамановіча” (2011) і іншыя. Кнігі Святланы Кошур захоўваюцца ў бібліятэках Беларусі
і замежных краін.
У сваёй чарговай кнізе “Залатая падкова Свіцязі”, за якую Святлана
Кошур стала лаўрэатам і ўладальнікам ганаровага тытулу
“Пісьменнік года-2016”, аўтар запрашае чытача ў займальную і
пазнавальную вандроўку па памятных мясцінах свіцязянскага краю,
апетага ў творах А.Міцкевіча і Я.Булгака, знаёміць з гісторыяй
населеных пунктаў у наваколлі чароўнага возера Свіцязь,
прыадкрывае таямніцы гісторыі, расказвае пра лёс таленавітых
людзей, якіх узгадавала свіцязянская зямля. Кніга прадназначана
настаўнікам, школьнікам, краязнаўцам і ўсім, хто цікавіцца гісторыяй
Бацькаўшчыны.

Калектыў Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі сардэчна віншуе
Святлану Андрэеўну Кошур з атрыманнем высокай узнагароды – прэміі імя Аляксандра Дубко
абласнога выканаўчага камітэта «За творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва» і жадае
ёй здароўя, натхнення і новых яркіх здабыткаў на карысць нашай агульнай справы – айчыннай
культуры і мастацтва слова.
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