АЦАЛЕННЕ СЛОВАМ
Яшчэ адзін новы праект стартаваў у нашым
горадзе 4 красавіка,
ініцыіраваны і
арганізаваны на гэты раз дырэктарам установы
"Гроднааблсаюздрук" Паўлам Канстанцінавічам
Скрабко. У паліклініцы № 7, якая адчыніла
дзверы ўсяго некалькі месяцаў таму, а
дакладна – у педыятрычным аддзяленні з
самай раніцы разгарнулася вялікая выстава кніг
для дзяцей і дарослых, а ў імправізаваную залу,
упрыгожаную каляровымі балонікамі і кветкамі,
былі запрошаны пісьменнікі Гродзенскага
абласнога аддзялення СПБ Ганна Скаржынская-Савіцкая і Людміла Кебіч. Запрошаны, вядома
ж, на сустрэчу з дзецьмі – маленькімі пацыентамі паліклінікі. Пісьменнікі пазнаѐмілі дзяцей са
сваімі новымі творамі і кнігамі, прачыталі вершыкі, казкі, апавяданні і загадкі. А супрацоўнікі
“Гроднааблсаюздруку” пазнаѐмілі юных чытачоў з кнігамі, прадстаўленымі на выстаўцы, і
правялі цікавую і пазнавальную віктарыну.
Радасна віталі сяброў кнігі вялікі белы мядзьведзь і добразычлівы і зусім не страшны зялѐны
цмок, з якімі кожнаму хацелася сфатаграфавацца на памяць, пагладзіць і абняць. Калі пасля
заканчэння літаратурнай сустрэчы Павел Канстанцінавіч уручыў кожнаму маладому кнігалюбу
пакунак з новымі кнігамі, шчаслівыя ўсмешкі асвятлілі залу.
Трэба дадаць, што праект насіў назву "Ацаляльнае слова", і аналагу яму яшчэ не было. У
інтэрв'ю тэлежурналістам галоўны ўрач паліклінікі Аляксандр Васільевіч Кашуй адзначыў, што
марыць, каб паліклініка стала не толькі медыцынскай установай для фізічнага ацалення, але і
ацалення духоўнага, каб дзеці ведалі, што тут можна знайсці цікавы занятак, прагледзець
кінафільм, пабываць на кніжнай выставе, якую, дарэчы, плануецца зрабіць пастаяннай. А
сустрэчы з творчымі людзьмі горада стануць тут традыцыйнымі.
У пісьменнікаў і супрацоўнікаў установы "Гроднааблсаюздрук" мэты супалі: папулярызаваць
папяровую кнігу, вярнуць радасць і асалоду чытання, адцягнуць дзяцей хоць на час ад
спакуслівага камп'ютарнага панавання. Мяркую, што агульнымі намаганнямі нам гэта ўдасца.
Дык няхай пашыраюцца пляцоўкі ў нашым горадзе для сапраўдных “кніжкіных” святаў, а слова
пісьменніка набудзе галоўнае сваѐ прызначэнне – ацаляльнае.
Людміла КЕБІЧ
На фота: падчас адкрыцця праекта "Ацаляльнае слова" ў паліклініцы № 7 г. Гродна. 4
красавіка 2018 года.

П.К.Скрабко ўручае маладым кнігалюбам пакункі з новымі кнігамі.

Супрацоўнікі “Гроднааблсаюздруку” правялі цікавую і пазнавальную віктарыну.

Гродзенскія пісьменніцы Людміла Кебіч, Ганна Скаржынская-Савіцкая і галоўны ўрач паліклінікі № 7 Аляксандр
Васільевіч Кашуй.

З дырэктарам установы "Гроднааблсаюздрук" Паўлам Канстанцінавічам Скрабко і маленькімі ўдзельнікамі
грамадскага праекта "Ацаляльнае слова".

