
 

 
 

 

ПРЫНЁМАНСКАГА СЛОВА 
КАРАГОД 

 

 
21 сакавiка 2019 года ў Гродзенскай абласной 
навуковай бiблiятэцы iмя Я.Ф.Карскага адбылася 
прэзентацыя чарговага, шостага нумара 
лiтаратурнага альманаха «На Нѐманскай хвалi», 
афiцыйнага друкаванага органа нашай 
пiсьменнiцкай арганiзацыi. У мерапрыемстве 
прынялi ўдзел члены Саюза пiсьменнiкаў Беларусi, 
сучасныя лiтаратары з Гродна i розных раѐнаў 
Гродзенскай вобласцi. 
 
Сусветны дзень паэзіі – 21 сакавіка – выдаўся ў 
горадзе над Нѐманам багатым на падзеі ў грамадскiм i 
літаратурным жыцці. Пачаўся ѐн з адкрыцця Тыдня 
дзіцячай кнігі ў дзіцячым філіяле Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я. Ф. Карскага 
(у свяце прынялi ўдзел Людмiла Кебiч i Ганна Скаржынская-Савiцкая). Затым гродзенскія 
пісьменнікі прынялі ўдзел у сустрэчы з міністрам інфармацыі Рэспублікі Беларусь Аляксандрам 
Мікалаевічам Карлюкевічам, якая, дарэчы, атрымалася вельмi плѐннай i перспектыўнай. А ў 
сярэдзіне дня ў добра вядомай нам зале пасяджэнняў галоўнай бібліятэкі вобласці адбылася 
прэзентацыя чарговага, шостага нумара лiтаратурнага альманаха «На Нѐманскай хвалi».  
 

На сустрэчу з мастацкім словам былі запрошаны студэнты i выкладчыкi фiлалагiчнага 
факультэта ГрДУ імя Янкі Купалы, а таксама навучэнцы i педагогi УА «Гродзенскі дзяржаўны 
каледж тэхнікі, тэхналогій і дызайну», УА «Гродзенскі дзяржаўны прафесiйна-тэхнiчны каледж 
камунальнай гаспадаркi», Прыватнай ўстановы адукацыі «Гродзенскі каледж бізнесу і права», 
УА «Гродзенскі дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж бытавога абслугоўвання насельніцтва» i 
iнш. На жаль месца хапіла не ўсім. І таму альманах з яго аўтарамі дае абяцанне з візітам у адказ 
прыйсці ў гродзенскія навучальныя ўстановы. 

 
Як і ў альманаху, з уступным словам да ўдзельнікаў 
мерапрыемства звярнулася старшыня ГАА СПБ 
Л.А.Кебiч Людмiла Антонаўна адзначыла, што «наша 
абласная пісьменніцкая арганізацыя штогод да 
Сусветнага дня паэзіі імкнецца падрыхтаваць нейкую 
значную падзею. У гэтым годзе дзякуючы спонсарскай 
дапамозе, аказанай нам Сельскагаспадарчым 
вытворчым кааператывам «Свіслач» і яго старшынѐй 
Васілѐм Мікалаевічам Густырам, пабачыў свет чарговы 
нумар нашага літаратурнага альманаха. Цэнтральнай у 



выданні стала тэма малой радзімы». А прэзентацыя кніжнай навінкі сабрала літаратараў з 
абласнога цэнтру i некалькіх раѐнаў Гродзеншчыны. Эпізоды літаратурнай сустрэчы-
прэзентацыі новага выдання прапануем вашай увазе ў нашым фотарэпартажы. 
 

 
 

 
Пачалася прэзентацыя з доўгачаканага для ўсіх і таму хвалюючага моманту: альманах быў урачыста ўнесены 

ў залу, а яго асобнiкi раздадзены аўтарам. 



   
Cвежы нумар выдання адразу выклікаў зацікаўленасць. 

   
Першымі аб сваіх працах у альманаху распавялі ўдзельнiкi рубрыкi «Пераможцы i лаўрэаты». Сѐлета гэта 
лаўрэаты прэміі імя А.I. Дубко «За творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва» ў намінацыях 
«Пісьменнік года-2016» і «Пісьменнік года-2017» краязнаўца з Карэлiч Святлана Кошур i гродзенскi музычны 
крытык, публiцыст Віталiй Радзіонаў. 
 
 
 
 

 



 
Рубрыка «Паэзія» ў літаратурным альманаху «На Нѐманскай хвалі» ўжо доўгія гады застаецца самай 
аб'ѐмнай. А дэлегацыя паэтаў на прэзентацыi выдання стала самай прадстаўнічай. На здымку: выступае 
ўкраiнскi паэт з Гродна Рыгор Гармаш.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
Георгiй Кiсялѐў (Ваўкавыск)                                                                                           Вiктар Кудлачоў (Гродна) 



                       
Выступаюць беларускiя паэты Вiктар Курловiч (Ваўкавыскi раѐн)                   i Наталля Цвiрко (Шчучынскi раѐн). 
 

             
Слова – паэтцы Людмiле Шаўчэнка.                                                Анатоль Апанасевiч прачытаў свае афарызмы. 
 

 



Некалькі цудоўных музычных падарункаў пісьменнікам i аматарам лiтаратуры да Сусветнага дня паэзіі зрабіў 
кіраўнік народнага клуба творчай інтэлігенцыі «Грані», аўтар і выканаўца песень Аляксандр Закрэўскi. У 
выкананні творцы прагучалі песні на вершы беларускіх паэтаў. 
 

 
Выступае лаўрэат прэміі імя А.I. Дубко «За творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва» ў намінацыi 
«Пісьменнік года-2018», празаiк Iрына Фамянкова. Згодна з традыцыяй, Iрыне Васiльеўне адкрываць змест 
наступнага, сѐмага нумара альманаха «На Нѐманскай хвалi». 
 

   
З творам для дзяцей выступiла Алена Руцкая        Выступае дзiцячая пiсьменнiца Ганна Скаржынская-Савiцкая 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Пѐтр Сямiнскi зрабiў прэзентацыю сваѐй казкi ў альманаху ў эфектнай вершаванай форме.  
 

      
Выступае публiцыст Уладзiмiр Ягорычаў. Бранiслаў Ермашкевiч таксама выступiў як публiцыст, а потым 
прачытаў вершаванае прысвячэнне класiку беларускай лiтаратуры Францiшку Багушэвiчу (21 сакавiка – дзень 
яго нараджэння). 



                   
Аб сваім удзеле ў новым нумары літаратурнага альманаха «На Нѐманскай хвалі» распавялі Дзмiтрый 
Радзiвончык i Уладзiмiр Саласюк. 
 

 
Выступае лiтаратуразнаўца Алiна Сабуць. 



  
У падарунак ад пісьменнікаў Гродзеншчыны экзэмпляры  новага літаратурнага альманаха атрымалі дырэктар 
Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкi імя Я. Ф. Карскага Лiдзiя Васiльеўна Мальцава i дырэктар Музея 
Максiма Багдановiча ў Гродне Алена Iосiфаўна Рапiнчук. 
 

 
 
 
 

 

ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 
21 сакавiка 2019 года. 
 
Фота Анатоля Апанасевiча 

 


