
КНІЖНАЯ ПАЛІЧКА

«Энергетика от костра к плазме»
Даведка:  Соцікаў Яўгеній Анатольевіч 

нарадзіўся ў 1933 годзе ў Быхаўскім раёне 
Магілёўскай вобласці. Непаўнагадовы вязень ня-
мецкага фашызму з 1943 па 1945 гады.

Працоўная дзейнасць Яўгенія Анатольевіча звя-
зана з Магілёўскім металургічным заводам.

Член Саюза пісьменнікаў Беларусі з 2005 года.
Літаратурны інтарэс Яўгенія Соцікава роз-

набаковы: ад асабістых успамінаў да лёсу вя-
домых гістарычных асоб. Асаблівае месца ў творчасці аўтара 
займае цікавасць да энергетыкі і электрычнасці. Гэтай галіне ён 
прысвяціў усё сваё жыццё.

У выдавецтве «АмелияПринт» 
выйшла  кніга Яўгенія Соцікава 
«Энергетика от костра к плазме».
 На старонках кнігі  аўтар знаёміць 

чытача з усімі відамі экалагічна 
чыстай энергіі, якую так ці інакш 
выкарыстоўвае чалавек. Абмежава-
насць сусветных рэсурсаў, энерга-
залежнасць і пагроза глабальнага 
пацяплення даўно прывялі шматлікія 
краіны да разумення важнасці 
развіцця ўзнаўляльнай, ці, як яшчэ яе 
завуць, зялёнай энергетыкі. 

На пэўных прыкладах у гістарычным 
ракурсе развіцця чалавецтва аўтар 
разглядае магчымасці практычнага 
выкарыстання чалавекам энергіі сон-
ца, агню, ветру, вады і атама. 

Першы раздзел кнігі прысвечаны 
энергіі сонца, як найбольш важнай 
крыніцы развіцця чалавецтва. Энергія 
сонца – самая магутная экалагічна 
чыстая крыніца энергіі і, што самае 
галоўнае – практычна дарэмная. Яе 
можна выкарыстоўваць у розных 
мэтах, пачынаючы ад забеспячэння 
энергіяй асобных дамоў, заканчва-
ючы касмічнымі спадарожнікамі і 
караблямі. 

У гэтым раздзеле аўтар знаёміць 

чытача з такімі паняццямі, як плазмен-
ная і вадародная энергетыка, таксама 
распавядае, як энергія святла сонца 
ператвараецца ў электрычную энергію 
ў выглядзе такіх крыніц, як фотаэле-
менты, ці, як іх яшчэ завуць – сонеч-
ныя батарэі.

Вялікае месца ў кнізе адведзе-
на гісторыі развіцця чалавецтва. 
Аўтар прыводзіць асноўныя гіпотэзы 
з’яўлення першага чалавека на Зямлі. 
Дзе пражывалі старажытныя людзі 
на Зямлі, чаму пераходзілі плямёны 
з Афрыкі ў Еўропу і іншыя месцы за-
сялення, як людзі навучыліся кары-
стацца прыродным агнём (маланкай, 
пажарам, узгараннем сухіх дрэў).

Другі раздзел прысвечаны энергіі 
агню. Як старажытныя людзі нав чыліся 
дабываць агонь для абагравання і 
падрыхтоўкі ежы, атрымліваць першы 
прымітыўны посуд з гліны (керамікі), 
пра важнасць рускай печы і лазні для 
жыцця і здароўя чалавека. 

Асобны матэрыял прысвечаны ляс-
ным пажарам на планеце Зямля, іх 
прычынам і спосабам барацьбы з 
агнём. Агонь – гэта асобая, самая не-
пакорная стыхія. 

Трэці раздзел – пра энергію вады. 

Энерг ія  вады бадай 
адна з першых энергій, 
якую людзі навучыліся 
выкарыстоўваць у сваіх 
мэтах. Успомніць хаця б 
першыя рачныя млыны. 
У гэтай частцы аўтар рас-
павядае, як энергія вады 
выкарыстоўваецца для 
атрымання электрычнасці. 
У раздзеле прыводз я-
ц ц а  м а т э р ы я л ы  п р а 
гідраэлектрастанцыі на 
Ніягарскім вадаспадзе, 

пра будаўніцтва Асуанскай плаціны 
і  Волжскай ГЭС, выкарыстанне 
прыліўных электрастанцый.

Чацвёрты раздзел прысвечаны 
энергіі ветру, таксама вельмі важнай 
крыніцы развіцця чалавецтва. Ветра-
вая энергетыка вызывае павышаную 
цікавасць у краінах, абдзеленых 
прыродным палівам. Да такіх краін 
адносіцца і Беларусь. Стварэнню ве-
трапарка ў нашай краіне прысвечаны 
гэты раздзел. 

Цікавыя матэрыялы дапамагаюць 
даведацца пра выкарыстанне ветра-
электрастанцый у Арктыцы і Антар-
ктыдзе. Адначасова распавядаецца 
пра беларускі  антарктычны праект. 
Прыводзіцца інфармацыя і маляўнічыя 
фотаздымкі аб дасягненнях і цяжкас-
цях беларускіх навукоўцаў падчас 12-й 
экспедыцыі ў Антарктыду.

Заключная частка прысвечана 
энергіі атама. На прыкладзе Белару-
скай атамнай станцыі аўтар дапама-
гае чытачу зразумець ролю атамнай 
энергетыкі ў сусветнай вытворчасці 
электраэнергіі. Цікавая гісторыя 
будаўніцтва, унікальныя тэхнічныя 
рашэнні, ужытыя ў канструкцыі 
станцыі, падаюцца на даступнай для 
шырокага круга чытачоў мове. 
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Завяршыўся міжнародны 
літаратурны конкурс
«Это нужно – 
не мертвым! 
Это надо – 
живым!»
У лістападзе завяршыўся міжнародны 
літаратурны конкурс, прысвечаны памяці 
Канстанціна Сіманава. 

К о н к у р с  п р а в о д з і ў с я  п а  т р о х 
намінацыях: паэзія,  проза мастацкая і 
проза публіцыстычная ва ўзроставых катэ-
горыях ад 14 да 21 і ад 22 да 35 гадоў.

Усяго ў конкурсе «Это нужно – не мерт-
вым! Это надо – живым!» прынялі ўдзел 
каля 280 аўтараў, ад якіх было атрымана 
больш за 300 работ! Уражвае геаграфія 
конкурсу. Работы дасылаліся не толькі 
з усёй Беларусі, але і з самых розных 
куткоў Расіі (ад Мурманска да Краснада-
ра, ад Новасібірска да Чачні), а яшчэ з 
Украіны, Узбекістана,  Чарнагорыі і нават з 
Гвінеі! Удзельнічалі ў конкурсе як аўтары-
пачаткоўцы (ад 14 да 21 года), так і больш 
вопытныя  літаратары, сярод якіх шмат 
членаў творчых саюзаў (ад 22 да 35 год).

У склад журы конкурсу ўвайшлі  чле-
ны  Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза 
пісьменнікаў Расіі, з якіх 5 з’яўляюцца  
кандыдатамі  навук.  Выбраць пераможцаў 
конкурсу было даволі складана: журы 
аднадушна адзначыла вельмі высокі 
ўзровень конкурсных работ. 

Пісьменнікі Магілёўскага аддзялен-
ня СПБ шчыра віншуюць пераможцаў 
конкурсу, сярод якіх  дыпломы і грама-
ты атрымалі беларусы Вольга Родзіна 
(г.Светлагорск), Ксенія Кіркова (г.Мазыр), 
Агнешка Камінч (г.Гродна). Асобнай 
граматай вырашана было адзначыць кон-
курсную работу Аляксандра Аўчыннікава з 
Магілёва – самага юнага, дзевяцігадовага 
ўдзельніка конкурсу.

Прадстаўляем вашай увазе верш, які 
атрымаў грамату ў намінацыі «Паэзія ад 22 
да 35 гадоў».

Вольга РОДЗІНА 

Черная деревня
(посвящение д. Ола)
Ночь качает звезды, гонит в небо страх.
Черная деревня будит белый прах. 
Вырастают избы, встанут из земли,
Белые рубахи, черные угли.
Там, возле пригорка станет черный сад,
Черные тропинки все вернут назад.
А над черной крышей бледная луна.
Черная дивчина встала у окна.
На скамейке черной целая семья,
Черные невесты, братья, сыновья…
Черные колодцы, улицы, дома.
Черные младенцы… Мир сошел с ума!
Смотрит на дорогу черный человек.
Милая деревня, ночь – короткий век.
Чуть запахнет утром, заспешат назад
И исчезнут люди, и дома, и сад…
А на черном поле вырастет трава,
Черная деревня, ты всегда жива!
Больно бьется сердце в черной тишине,
Черная береза помнит о войне…

Белорусость
Есть вот народы суровые, 

словно сталь.
Есть – нараспашку и хрупкие, словно 

стекла. 
У белорусов – какая найдется черта? 
А белорусы – они поразительно 

теплые!

Вот на лице у него тяжелеет мысль. 
Только вдруг раз – он уже улыбается 

нежно так. 
Будто случайно в морозный разгар зимы
Через асфальт вдруг проросли 

подснежники…

Или – бывает – на сердце нехорошо. 
Ловишь в автобусе лишь чей-то 

взгляд нетускнущий − 
И ощущаешь, что будто бы дождик 

прошел – 
По опаленной душевной неласковой 

пустоши. 

Словно упал ты в маленький водоем – 
Что отмывает и скуку, и прочие 

гнусности…
Слушайте, может быть, просто мы 

назовем
Качество это новое – белорусостью? 

Чтобы могли про человека сказать – 
Будь он из Мексики, Греции иль 

из зулусов: 
О-о, ну и теплые же у него глаза!
Он… ну такой… ну, вы знаете, 

белорусый!

Нет, разумеется, это я все шучу. 
Не начинать бы о терминах сложных 

дискуссию!
Только давайте мы с каждым днем 

по чуть-чуть
В сердце своем становиться еще 

белорусее.

КАЛЯНДАР 
ПІСЬМЕННІКАЎ 

МАГІЛЁЎШЧЫНЫ

Віншуе� 
� днё� нараджэнн�:
15 лістапада – 
Яўгенія Анатольевіча СОЦІКАВА

Літаратурную старонку падрыхтавалі: Алесь КАЗЕКА і Святлана КАЗЕКА.

«Пять жизней»
Даведка:  Кісель Алена Уладзіміраўна 

нарадзілася ў Магілёве. Скончыла Магілёўскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова. Кан-
дыдат філалагічных навук. Працуе ў ГАА «КОМПЭ-
ДУ», займаецца распрацоўкай відэаўрокаў.

Член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Пераможца і 
лаўрэат шматлікіх літаратурных конкусаў. 

Напрамак літаратурнай дзейнасці: фэнтэзі, 
паэзія. Выступае як літаратурны крытык.

Пяць жыццяў. Пяць 
сусветаў. Пяць паэ-
тычных цыклаў. Якое 
жыццё пражыць? Можа 
– жыццё кошкі? Або 
хлопчыка, які не хоча 
рабіцца рыцарам?

У які свет акунуцца? 
У антычныя падзямеллі 
Аіда або ў Сярэднявечча 
з ягонымі менестрэлямі?

Якія вершы абраць? 
Можа – аб светлым?

Выбар за чытачом. 
Таму што зборнік Алены Кісель «Пять жизней» 
злучае розныя тэмы лірыкі, сплятае разам розных 
персанажаў і розныя часы. «Пять жизней» – кніга 
для тых, хто неабыякавы да паэзіі і прыгожых 
гісторый у вершах.

У выдавецтве 
«Калаград» 
(г.Мінск) убачыў 
свет 
зборнік вершаў 
Алены Кісель 
«Пять жизней»

Прадмова ад аўтара:
У кошек девять жизней – это точно,
И значит – есть пока, куда расти,
Ведь среди пыльных фраз, стихов и строчек,
Героев, рифм, злодейств и прочих, прочих…
Я прожила не менее пяти.

Кошкина верность
Люди такие хрупкие – 
Тронешь – звенят скорлупками…
Хочешь – возьми игрушку?
Только не плачь в подушку.

Люди такие странные.
Как зализать бы раны вам?
Ты не глядишь и в книжку…
Хочешь – поймаю мышку?

Люди – они капризные,
Как рассказать о жизни вам?!
В жизни бывает осень
(Я их видала восемь!)

Жизни – они ведь разные – 
Как колбаса, прекрасные,
Гладкие –  и с занозами,
Теплые – и с морозами…
Скучные – и занятные…

…хочешь – мою девятую?


