АКЦЫІ

ДА ЧЫТАЧА НАСУСТРАЧ
28 студзеня ў Гродне стартавала грамадска-літаратурная акцыя "Творы і творцы".
Першы (пілотны) этап новага сумеснага праекта абласной пісьменніцкай арганізацыі і
галоўнай бібліятэкі Гродзенскай вобласці прайшоў у нядзелю на базе аддзела абанемента
ўстановы з удзелам члена СПБ, гродзенскага паэта Дзмітрыя Радзівончыка.
Мяркуецца, што доўгатэрміновая сумесная акцыя Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя
Я.Ф.Карскага і Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі дапаможа
максімальна скараціць адлегласць паміж аматарамі кнігі і сучаснымі літаратарамі
Гродзеншчыны, паспрыяе развіццю сучаснай літаратуры і пашырэнню чытацкага кругагляду. На
падставе шматлікіх сустрэч, якія рэгулярна праходзяць у розных месцах, у розных кутках горада
і вобласці пісьменнікі могуць зрабіць выснову: далѐка не ўсім нашым землякам вядома, што
неад'емнай часткай літаратурнага жыцця з'яўляецца сучасная літаратура Гродзеншчыны.
Пісьменніцкая арганізацыя вобласці, цалкам патрыятычна выкарыстоўваючы рэгіянальны
фактар мастацкага слова, якое разам з іншымі відамі мастацтва ствараецца побач, тут і цяпер,
імкнецца ліквідаваць гэты прабел. Ініцыятыва акцыі на самым, мабыць, бойкім публічным
участку – у аддзеле абанемента належыць намесніку дырэктара абласной бібліятэкі Марыне
Эдвардаўне Ігнатовіч і ў форме запрашэння для пісьменнікаў была выказана ў мінулым годзе. З
пачатку 2018 года сустрэчы з пісьменнікамі з Гродна і Гродзенскай вобласці будуць праходзіць
тут рэгулярна з перыядычнасцю: два разы ў месяц.
Імя паэта Дзмітрыя Радзівончыка вядома наведвальнікам афіцыйнага сайта пісьменніцкай
арганізацыі вобласці www.pisateli.by (рубрыкі “Члены СПБ”; "Водгукі, рэцэнзіі, агляды"), чытачам
афіцыйнага друкаванага органа Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ, літаратурнага
альманаха "На Нѐманскай хвалі", чытачам рэспубліканскіх літаратурных часопісаў "Нѐман" і
"Белая Вежа", дзе ураджэнец і жыхар горада Гродна праявіў сябе не толькі аўтарам лірычнай
паэзіі, але і публіцыстычных нарысаў ды аналітычных артыкулаў. Тым не менш, сустрэча
гродзенскага паэта з нядзельнымі наведвальнікамі абласной бібліятэкі, гутарка "за жыццѐ" і аб
сучаснай літаратуры, яе асаблівасцях і надзѐнных праблемах атрымаліся пазбаўленымі
ўсялякага афіцыѐзу.
Госць распавѐў аб рабоце Гродзенскага абласнога
аддзялення СПБ і аб сваѐй творчасці; запрасіў чытачоў
бібліятэкі наведаць сайт арганізацыі і, канешне, наступныя
літаратурныя мерапрыемствы ў бібліятэцы, у тым ліку і ў
рамках акцыі. У выкананні паэта гучалі вершы з трох яго кніг,
якія выйшлі ў Гродне ў розныя гады. Дзмітрый Радзівончык
лічыць сябе, безумоўна, абласным аўтарам. З яго ўдзелу і
пачалася абласная грамадска-літаратурная акцыя "Творы і
творцы", якая была аб'яўлена адкрытай з моманту ўручэння
паэтам кветак гаспадыні – загадчыку аддзела абанемента
Жане Пятроўне Макалавай. Супрацоўнікамі аддзела была

старанна абсталявана імправізаваная літаратурная гасцѐўня, прысвечаная творчасці
Д.Радзівончыка (на фота). Атмасфера прыязнасці і гасціннасці, так неабходная для новай,
пакуль невядомай справы, была прафесійна створана намаганнямі работнікаў установы
культуры.
Як заўсѐды, прыйшоўшы абмяняць кнігі, наведвальнікі абласной бібліятэкі нечакана траплялі ў
свет паэзіі свайго земляка, знаѐміліся з ім, слухалі яго вершы. Для многіх стала адкрыццѐм тое,
што літаратура працягвае стварацца і развівацца сѐння ў след за класікай, мае свой
арыгінальны голас і свой індывідуальны твар. У адказ гучалі шчырыя апладысменты, задаваліся
пытанні, паступалі прапановы аб супрацоўніцтве і запрашэнні паэту выступіць, правесці
аналагічныя творчыя сустрэчы ў іншых месцах – установах адукацыі горада.
Сустрэча гродзенскага паэта з наведвальнікамі Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя
Я.Ф.Карскага ў межах сумеснай акцыі “Творы і творцы” не толькі паклала пачатак новаму
праекту, які, несумненна, стане адным з новых шляхоў па нязменным маршруце: аўтар – твор –
чытач, але і паслужыць важнай справе збліжэння сучаснага чалавека і мастацкага слова. Крок
насустрач зроблены. Крок ужо не першы. Выступленне паэта ў галоўнай бібліятэцы вобласці –
звычайная практыка. Але ў пошуку новых формаў сумеснай працы можна заявіць аб пэўнай
знаходцы. Грамадска-літаратурная акцыя “Творы і творцы” аб'яўлена адкрытай і будзе
працягнутая. У яе фармаце наведвальнікаў абласной бібліятэкі чакаюць сустрэчы з іншымі
літаратарамі Прынѐманскага краю.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На фота: моманты першага (пілотнага) мерапрыемства з удзелам члена СПБ, паэта Дзмітрыя Радзівончыка ў
межах сумеснай грамадска-літаратурнай акцыі Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ і Гродзенскай абласной
навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага “Творы і творцы”. (28 студзеня 2018 года. Аддзел абанемента).

Фота: Анатоль Апанасевіч і Валянціна Медзер

