
Кар ты 
для ба лель шчы каў

РУП «Бел кар та гра фія» 
вы пус ціць ту рыс тыч ныя 

кар ты Бе ла ру сі 
і Мін ска спе цы яль на 

да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў
Уся го іх бу дзе ча ты ры: «За пра ша ем 

у Бе ла русь. Ту рысц кая кар та» на рус кай 

і анг лій скай мо вах, «Мінск. Ту рысц кая 

кар та» і «Мінск спар тыў ны» — на рус кай, 

Sports Mіnsk — на анг лій скай.

На ўжо вы пу шча най у маш та бе 1:53 000 кар це «Мінск. 

Ту рысц кая кар та» цэнтр го ра да ад люст ра ва ны больш 

пад ра бяз на — у маш та бе 1:12 000. На кар це па зна ча-

ны асноў ныя сла ву тас ці го ра да з іх ка рот кім апі сан нем, 

фа та гра фі я мі і ад ра са мі. Тут ёсць і кан такт ная ін фар ма-

цыя дып ла ма тыч ных прад стаў ніц тваў, гас ці ніц, му зе яў, 

асноў ных спар тыў ных комп лек саў, рэ ста ра наў бе ла рус-

кай кух ні. На кар це «Мінск спар тыў ны» з пла нам го ра да 

ў маш та бе 1:40 000 бу дзе па зна ча на мес ца зна хо джан не 

стан цый мет ро, асноў ных спар тыў ных аб' ек таў, дзе бу-

дуць пра во дзіц ца спа бор ніц твы ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. 

Так са ма тут па ка жуць і агуль ныя звест кі аб Гуль нях і 

мес цах пра вя дзен ня спа бор ніц тваў па кож ным ві дзе 

спор ту. «Бел кар та гра фія» вы пус ціць кар ты за кошт улас-

ных срод каў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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Трамп на зваў «пус тым мар на ван нем ча су» 
су стрэ чу з дэ ма кра та мі па «шат даў не»

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп па кі нуў су стрэ чу са спі-

ке рам Па ла ты прад стаў ні коў Нэн сі Пэ ла сі і лі да рам дэ ма-

кра таў у Се на це Кан грэ са Ча кам Шу ме рам, якая пра хо дзі ла 

ў Бе лым до ме ў се ра ду. Па лі ты кі ад мо ві лі ў прось бе прэ зі-

дэн та вы дзе ліць срод кі на бу даў ніц тва сця ны на аме ры ка-

на-мек сі кан скай гра ні цы ў вы пад ку, ка лі ён ад но віць ра бо ту 

фе дэ раль на га ўра да. Пра гэ та рас ка заў сам кі раў нік дзяр жа вы ў Twіtter.

«Толь кі што па кі нуў су стрэ чу з Ча кам і Нэн сі, пус тая тра та ча су», — на пі саў Трамп. Ён спы-

таў лі да раў дэ ма кра таў, што ад бу дзец ца праз 30 дзён, ка лі ён адоб рыць ад наў лен не ра бо ты 

ўра да — ці за цвер дзяць яны фі нан са ван не бу даў ніц тва «сця ны або сталь ной ага ро джы» на 

мя жы. «Нэн сі ска за ла: «Не». Я раз ві таў ся, па куль ні чо га не пра цуе!» — ад зна чыў Трамп.

У су стрэ чы браў удзел і ві цэ-прэ зі дэнт ЗША Майкл Пенс, які па цвер дзіў жур на ліс там та кі 

ўчы нак кі раў ні ка дзяр жа вы.

NASA про сіць «Рас кос мас» рас пра ца ваць 
«Са юз» для па лё таў на Ме сяц

NASA про сіць кар па ра цыю «Рас кос мас» рас пра ца ваць 

вер сію кас міч на га ка раб ля «Са юз» для па лё таў на Ме-

сяц. Пра гэ та па ве да міў у ін тэр в'ю тэ ле ка на лу «Ра сія-24» 

ге не раль ны ды рэк тар дзярж кар па ра цыі Дзміт рый 

Рагозін.

«Про сяць рас пра ца ваць вер сію «Са ю за», які мог бы 

да ля цець да Ме ся ца і вяр нуц ца на зад, з тым, каб ства рыць дру гую рэ зер во вую кас міч ную 

транс парт ную сіс тэ му», — ска заў Ра го зін.

Ён так са ма ад зна чыў, што NASA на стой вае, каб Ра сія пра цяг ва ла да стаў ляць аме ры кан-

скіх аст ра наў таў на ка раб лях «Са юз» на МКС.

Як па ве дам ля ла ся ра ней, ЗША пла ну юць рэа лі за ваць пра гра му з між на род ным удзе лам 

Deep Space Gateaway па ства рэн ні па ста ян на дзе ю чай ка ля ме ся ца вай стан цыі, да якой рэ-

гу ляр на бу дуць ад праў ляц ца ка раб лі з Зям лі.

Ін фля цыя ў Ве не су э ле за год скла ла ка ля 1,7 млн пра цэн таў
Та кую ацэн ку апуб лі ка ваў Ра фа эль Гус ман, кі раў нік ка мі тэ та па фі нан сах На цы я наль най 

асамб леі (ад на па лат на га пар ла мен та), якая зна хо дзіц ца пад кант ро лем па лі тыч ных пра ціў-

ні каў ура да на ча ле з прэ зі дэн там Ні ка ла сам Ма ду рам.

«2018 год скон чыў ся з ін фля цы яй амаль у 1 700 000 %, — на пі саў Гус ман у сва ім Twіtter. — 

З та кім па каз чы кам Ве не су э ла ўвай шла ў лік трох кра ін з са май вы со кай ін фля цы яй у су-

свет най гіс то рыі». На дум ку па лі ты ка, гэ та ста ла вы ні кам дзей нас ці тых, хто «тры мае ўла ду 

і не пра па ноў вае ра шэн няў для вы ха ду з кры зі су», які пе ра жы вае кра і на.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У тэ му
Ту рыс ты ўжо па ча лі бра ні ра ваць мес цы ў бе ла рус-

кіх аг ра ся дзі бах на час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, па ве да-

мі ла стар шы ня БГА «Ад па чы нак у вёс цы» Ва ле рыя 

КЛІ ЦУ НО ВА. У су вя зі з Еў ра пей скі мі гуль ня мі ў бя гу-

чым го дзе пла ну ец ца пе ра нес ці тэр мі ны пра вя дзен ня 

Дня ад кры тых дзвя рэй у аг ра ся дзі бах — тра ды цый на 

гэ та ме ра пры ем ства пра во дзіц ца ў маі, але ця пер 

яго хо чуць ар га ні за ваць у чэр ве ні. Ця пер цэ ны на 

ад ны су ткі ў аг ра ся дзі бе са сня дан кам вар' і ру юц ца 

ад $7—10, а ў ся рэд нім скла да юць $20—25. У Мінс-

пор ту раз ліч ва юць, што аг ра эка ту рызм у 2019 го дзе 

пры цяг не ў кра і ну яшчэ больш гас цей, і па ве лі чэн не 

тур па то ку ад бу дзец ца ў тым лі ку дзя ку ю чы ІІ Еў ра-

пей скім гуль ням. «Ча ка ец ца, што на гуль ні пры бу дзе 

ка ля 18 ты сяч афі цый ных асоб. Па вы ні ках пра ве-

дзе на га ра зам з Ды рэк цы яй Гуль няў ана лі зу мы так-

са ма ба чым, што ме на ві та ту рыс таў, ба лель шчы каў 

пры е дзе яшчэ ка ля 30 ты сяч», — рас ка заў на мес нік 

ды рэк та ра Дэ парт амен та па ту рыз ме Мі ніс тэр ства 

спор ту і ту рыз му Ві таль ГРЫ ЦЭ ВІЧ.

ШТО ТЫД НЁ ВЫЯ 
ЗВАН КІ — 
ДОБ РАЯ 

ТРА ДЫ ЦЫЯ
Пра мыя тэ ле фон ныя 

лі ніі ад бу дуц ца 12 сту-

дзе ня ў абл вы кан ка-

мах і Мін гар вы кан ка ме. 

З 9.00 да 12.00 на пы тан-

ні бу дуць ад каз ваць:

пер шы на мес нік стар-

шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы-

кан ка ма Ва ле рый Ва сі ле-

віч РАБ КА ВЕЦ. Тэл. 8 016 

221 31 21;

пер шы на мес нік стар шы-

ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка-

ма Алег Сяр ге е віч МАЦ КЕ-

ВІЧ. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО-

МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка-

ма Ула дзі мір Ула дзі мі ра-

віч ГАР БА ЧОЎ. Тэл. 8 023 

233 12 37;

пер шы на мес нік стар-

шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл-

вы кан ка ма Іван Алёй за віч 

ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА-

ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан-

ка ма Вік тар Ула дзі мі ра віч 

НЕ КРА ШЭ ВІЧ. Тэл. 8 022 

250 18 69;

пер шы на мес нік стар шы-

ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма 

Ігар Мі ка ла е віч МА КАР. Тэл. 

8 017 500 41 60;

кі раў нік спраў МІНСК АГА 

гар вы кан ка ма Ган на Мар'я-

наў на МА ЦЕЛЬ СКАЯ. Тэл. 

8 017 222 44 44.

На двор'еНа двор'е

Мок ры снег, які бу дзе 
пе ра хо дзіць у дождж

У ня дзе лю значна па цяп лее, 
мес ца мі да плюс 3 гра ду саў

На гэ тым тыд ні ў на шай кра і не ўста ля ва ла ся 

са праўд нае зі мо вае на двор'е. Тэм пе ра тур ны 

фон утрым лі ваў ся ў асноў ным на 3—7 гра ду-

саў ні жэй за клі ма тыч ную нор му, а ў нач ны час 

тэм пе ра ту ра па вет ра мес ца мі апус ка ла ся да мі-

нус 15—20 гра ду саў. Ця пер на боль шай част цы 

тэ ры то рыі кра і ны вы шы ня снежнага покрыва 

складае ад 10 да 32 см, толь кі ў паўд нё ва-за ход-

ніх ра ё нах сне гу менш. Але ў вы хад ныя дні на-

двор'е бу дзе мя няц ца. У ня дзе лю ат мас фер ныя 

фран ты пры ня суць апад кі і па цяп лее, па ве дам-

ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася-

род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня ўдзень у кра і не за ха ва ец ца ма роз нае на-

двор'е, мес ца мі прой дзе не вя лі кі снег, на асоб ных 

участ ках да рог маг чы мая га ла лё дзі ца. Мак сі маль ная 

тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе ад мі нус 5 да мі нус 11 гра-

ду саў.

У пер шы дзень вы хад ных будзе ха лод нае на двор'е. 

Так, у су бо ту да нас прый дуць фран таль ныя раз дзе-

лы, якія ссоў ва юц ца з бо ку паў ноч на га за ха ду Еў ро-

пы. На боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дзе 

снег. Мес ца мі ча ка ец ца сла бая мя це лі ца, на да ро гах 

га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ў 

асноў ным 4—11 ма ро зу, па ўсхо дзе кра і ны — да мі-

нус 12—15 гра ду саў. Удзень бу дзе ад ну ля да мі нус 

6 гра ду саў.

А вось у ня дзе лю тэ ры то рыя Бе ла ру сі апы нец ца пад 

уплы вам фран таль ных раз дзе лаў і цёп лых па вет ра ных 

мас з За ход няй Еў ро пы. На боль шай част цы тэ ры то рыі 

ча ка юц ца ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе сне гу, 

мок ра га сне гу, які бу дзе пе ра хо дзіць у дождж. Удзень 

знач на па цяп лее, ча ка ец ца ад трох гра ду саў марозу 

да трох цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты-

каў, у па ня дзе лак на двор' ем так са ма бу дуць кі ра ваць 

ат мас фер ныя фран ты.

Сяр гей КУР КАЧ.

З 10 да 13 сту дзе ня свае 

па ста ноў кі на суд жу ры і пуб-

лі кі прад стаў ля юць тэ ат ры 

з пя ці кра ін — Бе ла ру сі, Ра-

сіі, Укра і ны, Эс то ніі і Літ вы. 

З бе ла рус ка га бо ку, у пры-

ват нас ці, вы сту па юць мін скі 

тэ атр ля лек «Дзі ва», дзі ця чы 

дра ма тыч ны гур ток «Жа рон-

цы» з Ра каў ска га цэнт ра на-

род най твор час ці і ся мей ны 

тэ атр Аляк санд ра і Ла ры сы 

Быц ко з вёс кі Стой лы, што на 

Брэст чы не, — гэ та твор чая 

сям'я ўдзель ні чае ў кон кур се 

ўжо не пер шы год і пры вез ла 

сё ле та спек такль «Ка ляд кі на 

Па лес сі» на за ход не па лес кім 

дыя лек це. Так са ма ў пра гра-

ме — лі та ра тур ныя гас цёў ні і 

твор чыя су стрэ чы, май стар-

кла сы па бе ла рус кіх тан цах і 

гуль нях, са ло ма пля цен ні, вы-

раб ка ляд ных анё лаў і мност-

ва за баў.

Агу лам ар га ні за та ры атры-

ма лі сё ле та 40 за явак ад ах-

вот ных прад ста віць сваё ба-

чан не бат ле еч ных тра ды цый 

і ля леч на га мас тац тва — бы лі 

ся род прэ тэн дэн таў прад стаў-

ні кі Фін лян дыі, Іта ліі, Іс па ніі, 

Вя лі ка бры та ніі, Із ра і ля. «Але 

мы не го нім ся за коль кас-

цю, — пад крэс лі вае мас тац-

кі кі раў нік фес ты ва лю «Ня-

бё сы», ак цёр тэ ат ра і кі но 

Аляк сандр ЖДА НОВІЧ, — 

хо чац ца га ва рыць не пра ліч-

бы, шы ры ню геа гра фіі і ін шыя 

да сяг нен ні, а пра тое, што 

фес ты валь ня се асаб лі вую ат-

мас фе ру да бры ні, ра дас ці, ад-

чу ван не свя та Рас тва Хрыс то-

ва га, якое хо чац ца па дзя ліць 

з ін шы мі, бо са мая га лоў ная 

каш тоў насць у жыц ці — ста-

сун кі па між людзь мі. На ша 

ідэя ў тым, каб з да па мо гай 

ма лень кіх ля лек прай сці вя лі-

кі шлях да Бо га і ўсла віць яго 

на ра джэн не».

Зда ва ла ся б, сю жэ ты бат-

ле еч ных па ста но вак ма юць 

дак лад на акрэс ле ныя рам-

кі — стро гія, на ват ка на ніч-

ныя, якія не па кі да юць шмат 

мес ца для твор чай фан та зіі. 

Тым не менш удзель ні кі год ад 

го ду зна хо дзяць но выя ра кур-

сы ў кла січ най тэ ме, ад зна чае 

ня змен ны член жу ры фес ты-

ва лю тэ ат раз наў ца Ка ця ры-

на ЯРО МІ НА, ма лод шы на-

ву ко вы су пра цоў нік ад дзе-

ла тэ ат раль на га мас тац тва 

Цэнт ра да сле да ван няў бе-

ла рус кай куль ту ры, мо вы і 

лі та ра ту ры НАН Бе ла ру сі: 

«Кож ны спек такль па-свой му 

ад мет ны, ці ка вы па мас тац-

кім ра шэн ні, на ват уні каль-

ны — і ра зам з тым усе яны 

аб' яд на ныя агуль най ідэ яй аб 

тым, як важ на за ха ваць у сва-

ім сэр цы ве ру і да бры ню, лю-

боў да лю дзей. І не за леж на ад 

та го, на якой мо ве ідзе спек-

такль — рус кай, бе ла рус кай 

ці ўкра ін скай, як бы ло ле тась, 

га лоў нае тое, што ўсе яны на 

мо ве мас тац тва да но сяць да 

гле да чоў най важ ней шыя ду-

хоў ныя каш тоў нас ці».

«Зда ва ла ся б, сён ня бат-

лей ка — та кі анах ра нізм, 

вель мі да лё кі ад нас, але вы-

яві ла ся, што ў тых ці ін шых 

вёс ках зна хо дзяц ца лю дзі, 

якія не ве да ю чы за ко наў і ка-

но наў бат лей кі, спа сці га юць 

іх са мі», — да дае яшчэ ад на 

ўдзель ні ца су дзейс кай ка ле-

гіі, да цэнт ка фед ры эст ра-

ды Уні вер сі тэ та куль ту ры 

і мас тац тваў, вы клад чык 

куль ту ры маў лен ня Дзі на 

ТЫ ЦЮК. 

Сё ле та ж «Ня бё сы» пры ма-

лі мност ва він ша ван няў — як 

афі цый ных, ад Мі ніс тэр ства 

куль ту ры, Мін гар вы кан ка ма, 

так і сяб роў скіх, ад даў ніх і 

но вых парт нё раў, ка лег. Так, 

акт ры са Іры на ВІ НА ГРА-

ДАВА пры еха ла з Гер ма ніі і 

пры вез ла ў па да ру нак фэс-

ту ляль ку Фе лік са, які, між 

ін шым, на ра дзіў ся так са ма 

пяць га доў та му ў Ля леч ным 

тэ ат ры каз кі Санкт-Пе цяр-

бур га. 

Так са ма він ша ван ні і па да-

рун кі да пяцігод дзя «Ня бё саў» 

зра бі лі вы ха ван цы дзі ця ча га 

сад ка і шко лы «Іх віс» пры Свя-

та-Елі са ве цін скім ма нас ты ры, 

удзель ні кі гра мад скай іні цы я-

ты вы «До мік ін клю зіў ны», акт-

ры са Бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га тэ ат ра ля лек Яна Аге ен ка і 

мно гія ін шыя. 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК. 

Фо та аў та ра.

ЦУД НА КА ЛЯ ДЫ
Пра што га во раць на «Ня бё сах»

Лю боў, да бры ня і мі ла сэр насць. Та кі лейт ма тыў V Між-

на род на га ка ляд на га фес ты ва лю бат ле еч ных і ля леч ных 

тэ ат раў «Ня бё сы», што ад крыў ся ўчо ра ў аду ка цый ным 

цэнт ры ста ліч на га Свя та-Елі са ве цін ска га ма нас ты ра. Яго 

гос ці і ўдзель ні кі — тэ ат раль ныя ка лек ты вы з роз ных 

кра ін све ту, гле да чы — дзе ці і да рос лыя, якія за ха ва лі 

цёп лае свят ло дзя цін ства ўнут ры. А да тых, хто ў сі лу 

важ кіх пры чын не мо жа пры ехаць на фес ты валь, ак цё-

ры, вя сё лыя клоў ны і ля леч ныя пер са на жы, на ват тыя, 

хто не ўдзель ні чае ў кон курс най пра гра ме, пры едуць 

са мі — у шпі та лі, ін тэр на ты, да мы са ста рэ лых — і пры вя-

зуць ра зам з ка зач ны мі спек так ля мі ад чу ван не свя та...

Што агуль на га па між дзяў чын кай Аняй і фес ты ва лем 
«Ня бё сы»? Ім абод вум, рас каз вае мас тац кі кі раў нік фэс ту 

Аляк сандр ЖДА НО ВІЧ, споў ні ла ся 5 га доў.

Іры на ВІ НА ГРА ДА ВА і ляль ка Фе лікс пры вез лі ві тан ні з Гер ма ніі.


