ПАВАЖАНЫЯ ЧЫТАЧЫ!

ДУК «Ваўкавыская раѐнная бібліятэка»
Філіял Бібліятэка-цэнтр нацыянальнай
культуры аг. Юбілейны

Кнігі Уладзіміра Карызны,
матэрыялы пра жыццѐ і творчасць
паэта можна знайсці ў фондзе
нашай бібліятэкі.
Мы працуем:
з 10.00 да 19.00
Перапынак на абед:
з 14.00 да 15.00
ЛЮБЛЮ ЦЯБЕ, БЕЛАЯ РУСЬ

Выхадныя дні:
нядзеля, панядзелак

Жытнѐвае поле, лясы і азѐры,
Крынічанька ў лузе і ў небе жаўрук Прыслухайся толькі, усѐ тут гаворыць:
Люблю цябе, Белая, Белая Русь.
Ну як не любіць тыя хаты ля гаю,
Ля сініх азѐр і палѐў залатых,
Дзе хлебам і соллю сяброў сустракаюць
І з песняй праводзяць як родных сваіх…
Тут трэба ля гэтых азѐр нарадзіцца
І слухаць гаворку, і бачыць зару,
Каб сэрцам і даляй навек парадніцца
З табой. Мая чыстая Белая Русь.
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да 80-годдзя з дня нараджэння

Уладзіміра Карызны
2018

Беларускі паэт, перакладчык
Нарадзіўся 25 мая 1938 года ў в.Закружка
Мінскага раѐна. Закончыў філалагічны факультэт БДУ (1961). Працаваў выкладчыкам беларускай і рускай мовы і літаратуры.
Пазней рэдактар, старшы рэдактар, загадчык аддзела беларускай музыкі Рэспубліканскага радыѐ (1967-1980), рэдактар аддзела
навукі і мастацтва часопіса “Полымя”(1980
- 1981), старшы рэдактар, загадчык рэдак цыі літаратуры для дашкольнікаў выдавецтва «Юнацтва»(1981-2001), намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Крыніца» (2002).
Сябра СП СССР з 1970 г.
* Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі
Беларусь (1996).
* Узнагароджаны ордэнам Францыска
Скарыны (2002)
* Лаўрэат літаратурнай прэміі «Залаты
купідон» (2007).
* Заслужаны дзеяч культуры Беларусі(2008)

Першы верш надрукаваў у 1956 г. (газета
«Чырвоная змена»). Аўтар зборнікаў паэзіі:
«Край мой сінявокі» (1963),
«Жураўліны досвітак»(1969),
«Святло ліўня» (вершы і паэма 1972),
«Цеплыня»(паэма, вершы, песні,1977),
«Цішыня баразны» (вершы і паэма, 1981),
«Шумяць вербы» (вершы, песні, 1982),
«Музыка ў свеце» (1985),
«Расколіна на Звоне Свабоды» (1986),
«Душы разгуканай мелодыя» (1988),
«Хвіліна святла» (Выбранае, 2003),
«Доля Русь наша Белая» (выбранае ў серыі
«Беларускае паэзія ХХІ стагоддзя», 2007).

Аўтар кніжак вершаў для дзяцей:
«На сяле ў бабулі» (1975),
«Кыонг і яго сябры» (1982),
«Малююць дзеці» (з А.Вольскім, 1984),
«Зямля — два паўшар'і» (1988),
«Мір і сонейка для ўсіх» (1990),
«На азѐрах сініх» (2000)
«Чароўныя вочкі»: казкі (2003)
«Лепяць ластаўкі гняздзечкі»(2010)

У кнізе паэта
знайшлі ўтульнае і
прыгожае месца сур’ѐзныя і вясѐлыя вершы,
нечаканыя загадкі і незвычайныя казкі. Яны
абавязкова cтануць захапленнем для маленькага чытача і слухача, бо ўсе яны з менталітэту народа, выхоўваюць лепшыя нацыянальныя якасці: дабрыню, працавітасць,
кемлівасць, прагу пазнання новага, а таксама
- любоў да Радзімы, да матчынага слова!
Роднае слова —
Матчына слова —
З гукаў чароўных
Выткана мова.

Родная мова,
Як і радзіма:
Жыць і любіць без яе
Немагчыма.

