
 

ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” 

г. Слонім 

 

31 жніўня 

 

11.00 – 13.00 - удзел беларускіх пісьменнікаў у міжнародным круглым стале 

”Мастацкая літаратура як шлях адзін да аднаго”. Свята-Успенскі Жыровіцкі 

манастыр (аг. Жыровіцы, вул. Саборная, 57) 

11.00-13.00  - Навукова-практычная канферэнцыя “Слонімскія чытанні”.  Арганізатар - 

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. ДУА “СШ №5 г. Слоніма. (вул. 

Чыровонаармейская, 46)  Прымае удзел Гомельскае абласное аддзяленне СПБ. 
11.00- 19.00 – прэзентацыя творчага праекта “Саюза пісьменнікаў Беларусі” “Бачу 

Беларусь такой”. 15.00 -  Адкрыццѐ фотавыстаўкі Уладзіслава Цыдзіка. ДУК 

“Слонімскі раѐнны цэнтр культуры, народнай творчасці і рамѐстваў” (вул. 

Чырвонаармейская, 23) 

Пляцоўка  ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” “Слова пісьменніка”  (Цэнтральная 

плошча,  вул. Чырвонаармейская, 40) 
10.00- 13.00 – Літаратурна-музычная праграма Гродзенскага абласнога аддзялення 

СПБ “Роднае слова - надзеі аснова” 

12.30-13.00 – Імпрэза Ірыны Масляніцынай і Міколы Багадзяжа “Светлыя постаці 

мінулага” 

13.00- 14.00 – прэзентацыя творчасці Слонімскага раѐннага літаратурнага аб’ядання 

імя Анатоля Іверса “Шчырыя словы з-над Шчары” (кіраўнік Ірына Войтка) 

14.00-15.00 – творчая імпрэза “Крыніца дабрыні”літаратурнага аб’яднання 

“Купальскія зоры”, г. Баранавічы    

15.00 -16.00 – прэзентацыя Магілѐўскага абласнога аддзялення СПБ  “Я – часцінка 

маѐй Беларусі” 

16.00 – 16.30  - прэзентацыя кніг маладога аўтара Максіма Бацкалевіча  

16.30-17. 15  – “Тэатр аднаго паэта”. У рамках тэатра паэзіі “Вікторыя” прадстаўленне 

паэта-парадзіста Пятра Сямінскага 

17.15-18.00 – Прэзентацыя кніжнай навінкі гродненскай паэтэсы Людмілы Шаўчэнка 

“Солирует жизни струна” 

18.00-19.00  –  Літаратурна-музычная праграма Гродзенскага абласнога аддзялення 

СПБ “Роднае слова - надзеі аснова”.  



 

1 верасня  

 

Пляцоўка  ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” “Слова пісьменніка”  (Цэнтральная 

плошча,  вул. Чырвонаармейская, 40) 
10.00 -11.00 –  паэтычна-музычная імпрэза “Тут заўжды душой адпачываю” Мінскага 

гарадскога аддзялення СПБ. Аўтограф-сесія 

11.00-12.00  -  “Слова тварцам-педагогам” – праграма літаратурнага аб’яднання 

“Надзея” педагогаў і ветэранаў педагагічнай працы, паэтаў Гродзеншчыны 

12.00-13.00 – праграма Брэсцкага абласнога аддзялення СПБ  “Вітаем Брэст 

тысячагадовы” 

13.00-14.00 – праграма Гомельскага абласнога аддзялення СПБ  “Мы, землякі святога 

Кірылы Тураўскага” 

14.00-17.00 – аўтограф-сесія пісьменнікаў ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” 

14.00-15.00 – святочнае  выступленне Віцебскага абласнога аддзялення СПБ “Мілыя 

вобразы роднай старонкі” 

15.00-16.00 – прэзентацыя Мінскага абласнога аддзялення СПБ “Галасы Міншчыны” 

16.00-19.00 – “З Наднѐманскіх сшыткаў” –  праграма з удзелам пісьменнікаў і спевакоў 

Прынѐманскага краю  

11.00- 19.00  - Фотавыстаўка Уладзіслава Цыдзіка “Бачу Беларусь такой”. ДУК 

“Слонімскі раѐнны цэнтр культуры, народнай творчасці і рамѐстваў” (вул. 

Чырвонаармейская, 23) 
11.00- 11.30 – удзел пісьменнікаў ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” у адкрыцці 

помніка Льву Сапегу (пл. Леніна)  

11.30-11.50 – удзел дэлегацыі Саюза пісьменнікаў Беларусі  ва ўрачыстым шэсці, 

прысвечаным  Дню беларускага пісьменства 

Галоўная пляцоўка свята (Чырвонаармейская, 25) 

14.30-16.00 - канцэрт ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”  “Край бацькоўскі, мой край 

беларускі” з удзелам вядомых паэтаў і спевакоў. Прэзентацыя кнігі “Мая Радзіма”. 

  

Сардэчна запрашаем!  

    

Першы намеснік старшыні  

ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”                              А. А. Стэльмах 

  

                                          


