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На Навафудчыне 23 мая прайшл! II Шчорсаусюя 
чытанн! па тэме: “Развщцё б1бл1ятэчнай справы 
на Гродзеншчыне: манасты рмя I царкоуныя 
кжгазборы” Дом культуры у в. Шчорсы сабрау 
шматл1К1х гасцей з Нацыянальнай 6|6л1ятэк1 Бе- 
ларус!, Гродзенскага дзяржаунага ун1версггэтв 
1мя Я. Купалы 11нш. Удзел прымал! супрацоуыю 
музеяу I б1бл1ятэк, настаун1К11 духавенства. Мне 
таксама давялося прысутычаць на гэтым форуме.

Арган1затарам1 II Шчорсаусюх чытанняу ста- 
Л1 галоунае упрауленне щэалапчнай работы, 
культуры I па справах моладз! аблвыканкама, 
ДУК “Гродзенская абласная навуковая б1бл1ятэка 
1мя Я.Ф. Карскага”, Навагрудск! райвыканкам I На- 
вагрудская цэнтрал1заваная б1бл1ятэчная сютэма.

У л1чваючы,  
што у XIII ст.
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Лаурышауск! мужчынсю манастыр быу у Беларуси 
цэнтрам летап1сання, адсюль I пачалося знаёмства 
гасцей з Навагрудчынай. Падчас экскурс*! манах Фе- 
адосм расказау гасцям аб псторьн манастыра, яго 
сённяимм I будучым.

Да гасцей I удзельнкау II Шчорсаусюх чытан
няу звярнулася намесн1к старшыы райвыканкама 
С.М. Каралько. Яна адзначыла, што ёсць некалью 
прычын, каб зрабщь Навагрудчыну месцам правя- 
дзення маштабных мерапрыемтсвау па вывучэнн! 
псторьм б1бл!ятэчнай I кыжнай справы.

-  Гэта б1бл1ятэка Я. Храптов1ча, якая на пра- 
цягу другой паловы XVIII -  першай паловы XIX ст. 
была сабрана у Шчорсаусюм маёнтку. Найбуй- 
нейшая рэфармацыйная друкарня у Беларуа, 
якая у XVII ст. юнавала у мястэчку Любча. I, вя- 
дома, першая грамадская публ1чная б1бл1ятэка 
у Навагрудку, якая была адчынена у 60-х га
дах XIX ст., Уцыятарам заснавання якой стау 
Э. Паулов1ч, -  расказала С.М. Каралько.

Святлана Мкалаеуна падзякавала аргаызатарам 
за супрацоун1цтва I выказала меркаванне, што Шчор- 
саусюя чьгганн! -  гэта яшчэ а д а  крок для захавання 
пстарычнай спадчыны Навагрудскага краю.

Старшыня Шчорсаускага сельвыканкама 
Г.В. Лукоусю I дырэктар Гродзенскай абласной 
навуковай б1бл1ятэю1мя Я.Ф. Карскага Л.В. Маль- 
цава пажадал! уам прысутным новых знаёмствау 
I плённай працы.

(Пачатак. Заканчэнне на 2-й стар.)



( Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Кандыдат культуралоги, намесык дырэк- 

тара па навуковай I выдавецкай дзейнасц! 
Нацыянальнай 61бл1ятэк» Беларуа А.А. Суша 
расказау аб перспектывах вывучэння, улку, 
атсання, захавання I папулярызацьи кн1жнай 
спадчыны Гарадзеншчыны. Акрамя таго, ён 
прэзентавау электронныя б1бл1ятэю I раска
зау аб працы па стварэннн I распаусюджванн!

Настаяцель Петрапаулаускай царквы у 
в. Валеука айцец Аляксандр расказау аб 
сучасных книжных зборах царкоуных 616Л1- 
ятэк, IX значэнн! I каштоунасцк Сёння пры 
кожным храме юнуе б1бл1ятэка, а самая вя- 
Л1кая у сястрынстве, якая нал1чвае больш за 
2500 экзэмплярау. Карыстацца царкоуным! 
б1бл1ятэкам1 можа кожны жадаючы.

Пытанж царкоунага I манастырскага 
летапюання, б1бл1'ятэчных I канфесмных 
кыгазборау закраналюя I Ышым1 дакпад- 
чыкам!. Доктарам пстарычных навук, пра-

фесарам кафедры псторьй Беларуси археа- 
логн I спецыяльных пстарычных дысцыплм 
Гродзенскага дзяржаунага ужвератэта 1мя 
Я. Купалы С.В. Марозавай была разгледжана 
праца Супральскай базыльянскай друкарнк А 
мапстр тэалоги, парах грэка-катапщкай пара- 
фп у Г родне, айцец Андрэй Крот расказау пра 
кыжную спадчыну арх1мандрыта Гродзен
скага Каложскага базыльянскага манастыра 
айца 1гната Кульчынскага.

На працягу усяго форуму дзейычал! 
выставы: арб1та кыжнага адлюстравання 
“Мудрае святло на карысць чалавецтву”, 
рарытэт-панарама старадрукау “Таямнща ду- 
хоунай КН1П -  таямнща святасцГ, фотавернн 
саж “Шчорсы у рэтра-аб’ектыве”.

Водгую гасцей I удзельнкау толью ста- 
ноучыя. I не дз1ва, бо Навагрудчына -  духоуна 
багаты край са шматвекавой псторыяй.

Тэкст I фота А. ЗАЙКО, “НЖ”.


