ЛІТШКОЛА

З АЛОЎКАМ У РУЦЭ
16 кастрычніка офіс Гродзенскага абласнога аддзялення
СПБ быў перапоўнены. На чарговыя заняткі створанай
нашай
пісьменніцкай
арганізацыяй
Гродзенскай
грамадскай літаратурнай школы сабраліся захопленыя
літаратурай і літаратурнай творчасцю людзі розных
узростаў. А тэма заняткаў гучала так: "Вобраз чытача".
З практыкі індывідуальнай кансультатыўнай працы з
насельніцтвам мы сталі заўважаць зніжэнне ўвагі некаторых
літаратараў да постаці, якую можна назваць ключавой, без удзелу якой працэс літаратурнай
творчасці пазбаўляецца ўсякага сэнсу. Усѐ часцей аўтары канцэнтруюць сваю ўвагу на сабе
любімых, на ўласных творчых амбіцыях, на ўласным творчым развіцці, імкнуцца да прызнання
калег, стараюцца задаволіць крытыкаў, выдаўцоў, рэдактараў... А вобраз спажыўца
літаратурнай прадукцыі, чалавека, які нас чакае, натхняе, забяспечвае сюжэтамі, давярае нам,
бачыць нас наскрозь, які заслугоўвае самай сур'ѐзнай увагі, гэты вобраз чамусьці застаецца на
далѐкім плане. Непарадак!
Што азначае выраз "пісаць у стол"? Чаму павялічваецца колькасць пісьменнікаў, пазбаўленых
свайго чытача? Якімі мы самі з'яўляемся чытачамі? Якім нам уяўляецца вобраз сучаснага
чытача і ці ўяўляецца наогул? Які ѐн – самы кароткі шлях літаратара да сэрца сучасніка? Якімі
спосабамі можна прыцягнуць увагу прагрэсіўнага, прасунутага аматара літаратуры? Пісьменнік і
чытач: наколькі складана або ці наогул магчыма адшукаць агульныя шляхі? На гэтыя і іншыя
пытанні сумеснымі намаганнямі і паспрабавала адказаць літшкола.
Па даўняй традыцыі выканаць важную місію грамадскага выкладчыка школы было даверана
прафесіяналу, дасведчанаму эксперту ў сваѐй справе. І эксперт – галоўны бібліятэкар ДУК
"Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Гродна", верны сябра гродзенскіх пісьменнікаў Любоў
Іванаўна Турмасава не падкачала. Дасведчаным
спецыялістам-прафесіяналам былі дадзены адказы на
прынцыпова важныя пытанні, сярод якіх вельмі істотнае:
“Хто нас чытае?” Даклад Любові Іванаўны атрымаўся
змястоўным, а з вынікамі праведзеных ѐю даследаванняў
чытацкай аўдыторыі было б карысна ў дэталях
азнаѐміцца ўсім, хто спрабуе пісаць.
“Я працую вельмі даўно ў публічных бібліятэках і я буду
кіравацца сваімі ўласнымі назіраннямі і назіраннямі маіх
калегаў. Калі я рыхтавалася да сустрэчы з вамі, я
параілася са сваімі калегамі, – прызналася Любоў
Іванаўна. І працягнула свой аповяд – За доўгі час маѐй
працы склад чытацкай аўдыторыі не змяніўся. У нашых

публічных бібліятэках прысутнічаюць усе асноўныя катэгорыі чытачоў. Гэта школьнікі,
дашкольнікі, навучэнцы сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, студэнты ВНУ, рабочыя і
спецыялісты народнай гаспадаркі, творчая інтэлігенцыя, людзі “залатога” ўзросту, хатнія
гаспадыні. Пачынаючы з 90-гадоў у спісе з’явіліся новыя катэгорыі: прадпрымальнікі і
беспрацоўныя. Пераважную большасць карыстальнікаў публічнымі бібліятэкамі складаюць дзеці
і падлеткі да 15 гадоў (62 % па горадзе Гродна), а таксама жанчыны (61 %). Аўдыторыя бібліятэк
па ўзросце з кожным годам сталее. Гэта гаворыць аб тым, што да нас усѐ больш прыходзіць
людзей так званага трэцяга тысячагоддзя”.
Слова “тысячагоддзе” прагучала не нейкім гістарычна-навуковым паняццем, а адным са
звыклых маркераў, якія характарызуюць жыццѐ грамадства і літаратурны працэс.
І сапраўды, многімі стагоддзямі вылічаецца суіснаванне,
рух аднымі шляхамі, рух насустрач чалавека пішучага і
чалавека, які чытае яго працы. Наша задача – цвяроза
асэнсоўваць, глыбока аналізаваць гэты працэс,
перыядычна звяраць напрамкі агульнага руху. І пра гэта
выказваліся прыйшоўшыя на заняткі. Спроба засвоіць
сімвалічную вобразную лагістыку зроблена. Што тычыцца
захопленых пісьменніцтвам слухачоў школы – іх таксама
можна было б неяк кваліфікаваць, зрабіць паказчыкамі
статыстычных даследаванняў. Напэўна, падобныя
даследаванні яшчэ наперадзе. Размова аб вобразе чытача
непрыкметна для многіх трансфармавалася ў вострую
дыскусію на тэмы папулярнасці і папулярызацыі
літаратуры як духоўна-інтэлектуальнага, адукацыйнага і
культурна-асветніцкага зместу. У займальнай і
прынцыповай гутарцы з адкрытым забралам і нятленным
вобразам чытача на прыцэле ўзялі ўдзел прадстаўнікі чытацка-пісьменніцкай аўдыторыі розных
сацыяльных груп. Узначаліла дыскусію старшыня ГАА СПБ, вядомая беларуская паэтэса
Людміла Антонаўна Кебіч. Сярод актыўных удзельнікаў сустрэчы адзначыліся члены СПБ: наш
патрыярх Браніслаў Іосіфавіч Ермашкевіч і ўкраінскі паэт з Гродна Рыгор Сцяпанавіч Гармаш,
прадстаўнікі гарадскога літаратурнага аб’яднання “Надежда” Святлана Глембоцкая і Алена
Чэпукене. Вельмі грунтоўна, пераканаўча прагучалі выказванні Алены Шаламіцкай, Ірыны
Салаты, Таццяны Цыркуновай, казахскага паэта з Гродна Уладзіміра Пятрова і іншых сяброў
праекта (глядзіце фотарэпартаж).
З вуснаў нашых сяброў і калегаў прагучалі такія вось думкі:
-

Хлеба не было, а кнігі ў хаце заўсѐды былі.
Мэта літаратуры – выхаванне чалавека.
У нашым жыцці не хапае любові, чалавечнасці, міласэрнасці. Усѐ гэта многія спрабуюць
адшукаць у кнігах.
Пішу тое, што бачу…
Мае чытачы – гэта мае блізкія.
Самы сур’ѐзны чытач – той, хто чытае з алоўкам у руцэ.

Падчас сустрэчы неаднаразова ўзнікалі кранальныя, прыемныя моманты. Людзі прыйшлі ў
літшколу не з пустымі рукамі. Яны дарылі свае аўтарскія кнігі літшколе і Цэнтральнай гарадской
бібліятэцы імя А. Макаѐнка. Бліжэй да фіналу мерапрыемства стала ясна, што размова пра
чытача з'яўляецца размовай пра нас саміх – з нашымі добрымі якасцямі, недахопамі і
праблемамі. Выказаліся ўсе: адукацыя, культура, ветэраны, моладзь… Прагучалі слушныя прапановы. Гучала шмат жартаў, цытаваліся класіка і фальклор. На жаль, не змаглі аддаць належнае такой важнай з'яве, як чытацкія клубы (дзейнічаюць, напрыклад, у бібліятэках № 1, 2, 10 г.
Гродна і іншых, а таксама па вобласці).
Неабходна вярнуцца да выступлення Любові Іванаўны Турмасавай і адзначыць, што яно
ўтрымлівала таксама шмат каштоўнай статыстычнай інфармацыі пра папулярнасць у чытачоў
творчасці беларускіх літаратараў розных часоў і сучасных пісьменнікаў Гродзеншчыны. Якія
высновы можна зрабіць на падставе пачутага? Няхай гэтае рашэнне будзе самастойным для
кожнага з нас. Вобраз нашага чытача – адлюстроўвае калектыўны вобраз творцы. Але ж як
зберагчы гэта люстэрка ад скрыўлення? Погляды на творчасць і на жыццѐ ў нас, зразумела,
могуць быць розныя. А вынік адзін – праўда. Праўдзівасць, дакладнасць у паводзінах, думках і
творах. Тое, што і стварае вобраз жыцця. А ўсім, хто выступіў па тэме або апынуўся побач з ѐй,
мы выказваем шчырую ўдзячнасць перш за ўсѐ ад імя нашага чытача. Яго вобраз па-ранейшаму
велічна ззяе. Ззяе, спадзяемся, недзе недалѐка. Менавіта ѐн і толькі ѐн, як святло ў канцы
тунэлю, на працягу стагоддзяў азарае гарызонты нашых творчых памкненняў.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На здымках: чарговыя заняткі ў Гродзенскай грамадскай літаратурнай школы: іх эпізоды і ўдзельнікі. 16
кастрычніка 2019 года. Гродна, офіс ГАА СПБ. Тэма заняткаў: “Вобраз чытача”.
Яшчэ па тэме (крыху глыбей): https://studfiles.net/preview/7020688/page:6/
https://studfiles.net/preview/7020688/page:7/
https://studfiles.net/preview/7020688/page:8/

Грамадскі выкладчык кастрычніцкіх
заняткаў
літшколы,
галоўны
бібліятэкар ДУК “ЦБС г. Гродна”
Л.І.Турмасава

Л.І.Турмасава і Л.А.Кебіч

Пытанне аўдыторыі і адказ экспертаў

У занятках прымае ўдзел загадчык літаратурным аддзелам Гродзенскага дзяржаўнага гісторыкаархеалагічнага музея Алена Іосіфаўна Рапінчук

Сярод слухачоў літшколы паэт Браніслаў Ермашкевіч

Да размовы далучылася педагог Э.У.Урублеўская
Слухач літшколы І.А.Салата – аўтар некалькіх публікацый лірычных мініяцюр-замалѐвак у газеце
“Звязда”.

З прапановамі аб метадах сацыялізацыі літаратуры выступіла маладая паэтэса Алена Шаламіцкая

Паэтэса Алена Чэпукене прадстаўляе гарадское літаб’яднанне “Надежда”

Таццяна Цыркунова і яе зборнік вершаў «Фантом стихов».

Падарунак на памяць аб сустрэчы

Член СПБ, паэт Рыгор Гармаш і яго вобраз чытача.
Паэтэса Святлана Глембоцкая, кіраўнік гарадскога літаратурнага аб’яднання “Надежда”.

Мікіта Валько і Макар Пашкевіч (літклуб “Катарсіс”, ГрДМУ). Творы маладых літаратараў-медыкаў
друкуе часопіс “Маладосць”.

Жарты на занятках літшколы вітаюцца

Уладзімірам Іванавічам
Пятровым выдадзена шмат
кніг у Казахстане. Сярод яго
чытачоў нават ганаровы
Прэзідэнт краіны Нурсултан
Назарбаеў

Да сустрэчы праз месяц на
наступных занятках Гродзенскай
грамадскай літаратурнай школы!

