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Убачыў свет новы альманах
У МДУ імя А.А. Куляшова адбылася прэзентацыя альманаху 
Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі 
«Прыдняпроўе. Магілёўшчына літаратурная». Удзельнікі сустрэчы 
паэнаёміліся з новым зборнікам паэзіі, прозы, публіцыстыкі. Перад 
прысутнымі выступалі як добравядомыя аўтары, так і моладзь, 
якая ярка заявіла аб сабе сваёй творчасцю. Студэнты таксама 
актыўна далучыліся да прэзентацыі: мілагучна чыталі вершы, з 
цікавасцю слухалі субяседнікаў, задавалі пытанні, а таксама мелі 
магчымасць набыць кнігу з аўтографамі.

-  Наш новы альманах пры- 
свечаны Году малой радзімы, 
Году народнага адзінства і 
15-годдзю ўтварэння Магілёўс- 
кага абласнога аддзялення 
Саюза пісьменнікаў Беларусі. Ён 
чанаў сваёй сустрэчы з чытачамі 
амаль два гады, -  расказвае 
рэдактар-укладальнік альма
наху, старшыня Магілёўскага 
абласнога аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі Аляк- 
сандр Казека.

У ім прадстаўлена ўсё 
кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў 
Беларусі, вершы паэтаў, членаў 
Магілёўскага аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. Чыта-

чу будзе прыемна сустрэц- 
ца са сталымі аўтарамі, за 
літаратурнай творчасцю якіх 
аматары роднага слова сочаць 
не адзін год. Ярка заявілі ў ім 
аб сабе маладыя таленавітыя 
аўтары -  шмат новых імёнаў. 
Гэта ў чарговы раз даказвае: 
творчасць развіваецца ў на- 
шым Прыдняпроўснім краі. I мы 
гэтаму вельмі рады, бо нашы 
рады папаўняюцца таленавітымі 
літаратарамі. Ёсць у альмана
ху гумар і сатыра, пераклады 
вершаў з замежных моў. Пе- 
ракананы, кніга будзе цікавай 
для шырокага кола чытачоў, 
і асабліва яна важная для

моладзі. Бо ў ёй -  палітра 
вельмі разнастайная. Упэўнены, 
наша пісьменніцкае слова знач- 
на ўплывае на фарміраванне 
асобы, выхаванне маладога 
пакалення, прывіццё высокіх 
маральных якасцяў, выхоўвае 
любоў да Радзімы.

Выданне аж ы ццёўлена 
Магілёўскім абласным аддзя- 
леннем грамадскага аб'яднання 
«Саюз пісьменнікаў Беларусі» 
пры садзейн ічанн і КВУП 
«Інфармацыйнае агенцтва 
«Магілёўскія ведамасці». Мы 
выказваем шчырую іпадзяку 
Магілёўскаму абласному ад- 
дзяленню ГА «Беларускі фонд 
міру» за фінансавую падтрымку 
альманаху.

Удзельнікі мерапрыемства з 
задавальненнем гарталі новы 
альманах, слухалі творы, якія 
чыталі яго аўтары.

Так, у раздзеле «Паэзія» 
прадстаўлены вершы паэтаў, 
членаў Магілёўскага аддзялен
ня Саюза пісьменнікаў Беларусі: 
Алеся Казекі, Валянціны Га- 
брусевай, Наталлі Азаранка, 
Віктара Нунцэвіча, Наталлі 
Міхальчук, Алены Кісель, Алё
ны Беланожкі, Вольгі Бяло- 
вай, Марыны Сліўко, Надзеі 
Драбышэўскай, Вольгі Ма- 
лянковай-Куляшовай, Сяргея 
Рынкевіча, Дзмітрыя Сязёміна, 
Мікалая Леўчанкі, Уладзіміра 
Ясева, Мікалая Салаўцова, 
М ікалая М інчанкі, Жанны 
Усцінавай.

Шмат твораў прысвечана ма
лой радзіме. Напрыклад, вось 
гэта радкі з верша Алеся Казекі 
«Лясною сцяжынкай»:

Мінаюць хутка леты,
зімы... 

Ян проста, дружа,
зразумець -  

Няма радней сваёй
Радзімы -  

На тым стаіць зямная
цвердзь. 

Няма мілей бацькоўскай 
хаты

У роснай вёсцы,
ля рані -  

I тольні гэтым мы
багаты 

Ваўсе часы, ваўсе вякі...
У альманаху надрукаваны 

вершы Наталлі Міхальчук -  кан- 
дыдата філалагічных навук. На- 
талля Аляксандраўна -  кіраўнік 
унівёрсітэцкага літаратурнага 
аб’яднання «Натхненне». Яе 
вершы любяць і ведаюць не 
толькі студэнты.

У раздзеле «Проза» зме- 
шчаны творы аўтараў Наталлі 
Ніканчук, Уладзіміра Харлан- 
цьева і іншых.

Магілёўскае абласное ад- 
дзяленне Саюза пісьменнікаў 
Беларусі праводзіць вялікую 
работу па выяўленні мала- 
дых талентаў у літаратуры. 
Падчас розных літаратурных 
конкурсаў яны адкрываюсь 
сярод перам ожцаў шмат 
перспектыўных аўтараў. Творы 
лепшых з лепшых надрукаваны 
ў  альманаху ў раздзеле «Новыя 
імёны».

П азнаём іцца з новым 
літаратурным альманахам мож- 
на ў бібліятэках горада ці на
быць яго ў рэкламным аддзеле 
КВУП «Інфармацыйнае агенцтва 
«Магілёўскія ведамасці».

Таццяна П А Д Л ІП СКА Я .
Фота аўтара.


