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Учо ра, 

12 лі пе ня, 

у Ві цеб ску 

афі цый на 

стар та ваў 

XXVІІ Між на род ны фес ты валь 

мас тац тваў «Сла вян скі ба зар 

у Ві цеб ску».

Пад час тра ды цый най прэс-кан фе-

рэн цыі, якая прай шла на пя рэ дад ні 

цы ры мо ніі ад крыц ця, Ва сіль ЖАР-

КО, на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, стар шы ня 

ар га ні за цый на га ка мі тэ та фес ты-

ва лю, адзначыў, што мэ та свя та — 

аб' яд ноў ваць і са гра ваць цяп лом усіх 

удзель ні каў, здзіў ляць да сяг нен ня мі 

бе ла рус кай куль ту ры. Член ура да 

пад крэс ліў, што ў ім удзель ні ча юць 

прад стаў ні кі ўсіх кан ты нен таў, а аў-

та ры тэт фес ты ва лю на між на род най 

арэ не, які рас це, свед чыць аб пра-

вя дзен ні пас ля доў най дзяр жаў най 

па лі ты кі і пры знан ні ўкла ду Бе ла ру сі 

ў су свет ную куль ту ру.

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ, мі ністр 

ін фар ма цыі Бе ла ру сі, па ве да міў жур-

на ліс там, што пра фес ты валь ныя па-

дзеі рас ка жуць больш як 400 прад стаў-

ні коў ка ля 130 СМІ. І, што ці ка ва, за яў кі 

пра цяг ва юць па сту паць у ды рэк цыю. 

Ён пад крэс ліў, што гэ та свя та мас-

тац тваў з вя лі кай лі та ры, якое зай мае 

год нае мес ца ў су свет ным куль тур ным 

ася род дзі.

Юрый БОН ДАР, мі ністр куль ту ры, 

ад зна чыў, што ві цеб скі фэст — маш-

таб ны фо рум мас тац тваў і па ўзроў ні 

не са сту пае ана ла гіч ным еў ра пей скім 

ме ра пры ем ствам. Што год ён на бі рае 

моц і аў та ры тэт. Фес ты валь на са мрэч 

пе ра тва рыў Ві цебск у фес ты валь ную 

ста лі цу пла не ты. За гіс то рыю яго пра-

вя дзен ня тут вы сту пі лі ка ля 100 ты сяч 

ар тыс таў з 72 кра ін.

Аляк сандр СІ ДА РЭН КА, кі раў-

нік ды рэк цыі фес ты ва лю, прэ зі дэнт 

Су свет най аса цы я цыі фес ты ва ляў, 

кан ста та ваў, што ўсе пра ек ты, якія за-

пла на ва лі пра вес ці пад час фэс ту, акуп-

ля юц ца. І, ня гле дзя чы на тое, што бі ле ты 

па чы на юць рэа лі зоў ваць зі мой, іх вель мі 

ак тыў на куп ля юць за ты дзень да па чат-

ку і ў фес ты валь ныя дні.

Як заў сё ды, цы ры мо нія ад крыц ця 

бы ла на сы ча ная жан ра мі, у ёй вы сту-

пі лі зор ныя ар тыс ты, гле да чы бы лі 

ўра жа ны мност вам фар баў свет ла во-

га афарм лен ня. Кан цэрт прай шоў як 

на «ад ным ды хан ні».

На «Алеі зо рак» з'я ві ла ся імен ная 

зор ка Ро зы Рым ба е вай. Сё ле та яна 

ста ла ўла даль ні кам спе цы яль най уз-

на га ро ды Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь «Праз мас тац тва — да мі ру і 

ўза е ма ра зу мен ня».

Сён ня, 13 лі пе ня, на фэс це на сы ча-

ны дзень. У пры ват нас ці, упер шы ню 

вы сту пяць удзель ні кі да рос ла га кон-

кур су вы ка наў цаў, ад кры ва ец ца фэст 

ву ліч на га мас тац тва «На ся мі вят рах». 

Для дзят вы і пад лет каў шмат сюр пры-

заў у ста лі цы пра ек та «Ля леч ны квар-

тал» — «Бе ла рус кім тэ ат ры «Ляль ка». 

У му зе ях ад кры ва юц ца вы стаў кі, у тэ-

ат ры з анш ла гам вы сту па юць вя до мыя 

ар тыс ты.

Ві цебск жы ве звык лым для яго фес-

ты валь ным жыц цём, у асаб лі вым «ба-

зар ным» тэм пе.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Пер шы сак ра тар цэнт-

раль на га ка мі тэ та БРСМ 

Дзміт рый ВА РА НЮК пе-

ра ка наў у тым, што сё ле-

та дак лад на бу дзе на што 

па гля дзець. Ме ра пры ем-

ства рас пач не арт-па рад 

«Бе ла Русь у сэр цы ма ім!», 

у якім пры муць удзел прад-

стаў ні кі ма ла дзёж ных суб-

куль тур і аб'яд нан няў (скей-

тбар дыс ты, брэйк-да нсеры, 

джам пе ры), тан ца валь ныя 

ка лек ты вы, та ле на ві тая і 

адо ра ная мо ладзь з усёй 

кра і ны. 

Пас ля па ра да рас пач-

нец ца па тры я тыч ная ак цыя 

«Мы пом нім, мы га на рым-

ся!». Удзель ні кі ме ра пры-

ем ства ад да дуць да ні ну 

па мя ці са вец кім во і нам і 

ўскла дуць квет кі да ме ма-

ры яль на га комп лек су ў го-

нар во і наў-вы зва лі це ляў, 

пар ты зан і пад поль шчы каў 

Ві цеб шчы ны.

Асаб лі вая ўва га бы ла 

ўдзе ле на фес ты ва лю ма ла-

дзёж ных суб куль тур і зда-

ро ва му ла ду жыц ця. З прэ-

зен та цы я мі сва іх пра ек таў 

вы сту пі лі прад стаў ні кі аб'яд-

нан няў.

Ула дзі мір ЯНУШ КЕ-

ВІЧ, кі раў нік брэйк-данс-

каман ды Conquіstador 

crew, рас ка заў, што фе дэ-

ра цыя брэйк-да нса бы ла 

ство ра на толь кі год та му 

і зра бі ла вя лі кі крок на пе-

рад. На пля цоў цы «Сла вян-

ска га ба за ру» бу дуць пра-

во дзіц ца май стар-кла сы 

ад пры зна ных брэй ке раў, 

бат лы па між дзець мі і да-

рос лы мі. Удзел мо жа пры-

няць кож ны, хто за хап ля ец-

ца гэ тым ві дам спор ту, бо 

ўсё ад бу дзец ца на воль най 

пля цоў цы.

Анд рэй СЯ МА ВІН, кі-

раў нік даб ра чын на га не ка-

мер цый на га гра мад ска га 

аб' яд нан ня пры хіль ні каў 

аў та гу ку, рас ка заў пра сваю 

не звы чай ную суб куль ту ру. Іх 

мэ та ў тым, каб мо ладзь пе-

ра ста ла збі рац ца ў га ра жах 

і вый шла на вя лі кую пля-

цоў ку. Кож ны, у ка го ёсць 

ма шы на, мо жа пры ехаць на 

фес ты валь і пры няць удзел 

у дзе ян ні. Кі раў нік пе ра ка-

наў у тым, што ўсё прой дзе 

не вель мі гуч на, але ве се ла 

і ці ка ва.

Акра мя фес ты ва лю ма ла-

дзёж ных суб куль тур, прой-

дуць фес ты валь два ро вых 

гуль няў «Аль тэр на ты ва», 

дзе ста рэй шае па ка лен не 

на ву чыць мо ладзь гуль ням 

іх дзя цін ства, ін тэр ак тыў ная 

экс па зі цыя «Бе ла русь — 

кры ні ца на тхнен ня», пад час 

якой ад бу дзец ца прэ зен та-

цыя бе ла рус кіх тра ды цый, 

на цы я наль ных сім ва лаў і 

асаб лі вас цяў бе ла рус кай 

куль ту ры і біт ва ды джэ яў 

«Бе ла русь і я», дзе бе ла-

рус кія на род ныя ме ло дыі 

за гу чаць у су час най апра-

цоў цы.

Мар га ры та ГАЙ ДАР ЖЫ.

Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы  

Спа чат ку — 
дэ та лё ва вы ву чыць

Пра ект маг чы май рэ кан струк цыі Вай ско вых мо гі лак 
прад ста ві лі ўчо ра жур на ліс там у Мін гар вы кан ка ме

Мяр ку ец ца част ко вая ме ма ры я лі за цыя комп лек су, бу-

дзе за ме не на ага ро джа, аб ноў ле на ўва ход ная гру па, за-

пла на ва на ўзвя дзен не да дат ко вых пе ша ход ных да ро жак, 

ма лых ар хі тэк тур ных фор маў з тлу ма чэн ня мі па роз ных 

гру пах па ха ван няў. Ка ва ныя ра шот кі, ува ход ная гру па 

бу дуць утрым лі ваць дэ ка ра тыў ныя эле мен ты (скульп ту ры, 

ба рэль е фы) ва ен най тэ ма ты кі.

Як ад зна чы ла га лоў ны ар хі тэк тар пра ек таў УП «Мінск-

пра ект» Ган на Ак сё на ва, пра пра цоў ва юц ца два ва ры ян ты 

рэ кан струк цыі. Свае пра па но вы рых ту юць дзве гру пы ар-

хі тэк та раў, якія ў тым лі ку зай ма лі ся пра ек та ван нем ме ма-

ры я ла па ву лі цы Чар вя ко ва і ад ной з чэр гаў ме ма ры яль-

на га комп лек су «Трас ця нец». «Пра цу юць пра фе сі я на лы. 

Бу дуць пра во дзіц ца да дат ко выя комп лекс ныя на ву ко выя 

да сле да ван ні па ўсіх ма гі лах, якія ўяў ля юць гіс та рыч ную 

каш тоў насць», — цы туе Бел ТА Ган ну Ак сё на ву.

Пер ша чар го вая за да ча пра ек ці роў шчы каў — пад рых-

та ваць кан цэп ту аль ныя пра па но вы па ага ро джы тэ ры-

то рыі, пла ні ро вач ных ра шэн нях і за ме не ма лых ар хі тэк-

тур ных фор маў. Кож ная тэ ры то рыя па ха ван няў бу дзе 

ста ран на вы ву чац ца, вы зна чац ца най больш каш тоў ныя, 

якія бу дуць пад ля гаць як рэ стаў ра цыі, рэ кан струк цыі, так 

і ра мон ту. Мяр ку ец ца, што пра ект бу дзе вы не се ны на 

гра мад скае аб мер ка ван не. У ця пе раш ні час кан цэп цыя 

раз гля да ец ца ў ка мі тэ це ар хі тэк ту ры і го ра да бу даў ніц тва 

Мін гар вы кан ка ма і Мі ніс тэр стве куль ту ры. За тым спе цы-

я ліс ты вы ка на юць не аб ход ныя чар ця жы.

За ня тасцьЗа ня тасць  

Афі цый нае бес пра цоўе 
зні жа ец ца

На па ча так лі пе ня ўзро вень за рэ гіст ра ва на га бес-

пра цоўя склаў 0,4 пра цэн та ад эка на міч на ак тыў на-

га на сель ніц тва. У мі ну лым ме ся цы гэ ты па каз чык 

быў 0,5 пра цэн та.

У Брэсц кай і Ві цеб скай аб лас цях бес пра цоўе за фік са-

ва на на ўзроў ні 0,6 пра цэн та, у Гро дзен скай, Го мель скай 

і Ма гі лёў скай — 0,5, у Мін скай — 0,4, а ў ста лі цы — 0,1. 

На ўлі ку ста іць 17,8 ты ся чы не за ня тых гра ма дзян. У ба зе 

ва кан сій змя шча ец ца 75,2 ты ся чы пра па ноў ад най маль-

ні каў. Гэ та амаль на 40 пра цэн таў больш, чым бы ло год 

та му. Ка ля 64 пра цэн таў сва бод ных пра цоў ных мес цаў — 

па ра бо чых пра фе сі ях. Ка э фі цы ент на пру жа нас ці на рын ку 

скла дае 0,2 бес пра цоў нага на ва кан сію.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



Чэм пі ё ны су праць 
дэ бю тан таў

Па ды шоў куль мі на цый ны мо мант 
чэм пі я на ту све ту па фут бо ле
Пер шым фі на ліс там мун дзі я лю ста ла 

збор ная Фран цыі, якая ў мат чы за 

пра ва згу ляць у вы ра шаль най су-

стрэ чы абы гра ла ка ман ду Бель гіі 1:0. Фран цу зы 

ўжо з'яў ля юц ца двух ра зо вы мі чэм пі ё на мі Еў ро пы 

(1984 і 2000 га ды) і чэм пі ё на мі све ту 1998 го да. Уся-

го ж яны ўдзель ні ча лі ў фі наль ных ста ды ях топ-

тур ні ра 14 ра зоў. Збор ная Фран цыі ста ла пер шай 

ка ман дай у гіс то рыі, якой уда ло ся пас ля пе ра мо гі на 

су свет ным пер шын стве ака зац ца най леп шай так са-

ма і ў Еў ро пе.

Апош ні раз у фі на-

ле чэм пі я на ту све ту 

фран цу зы гу ля лі ў 

2006-м, та ды ка ман-

дай кі ра ваў Рай мон 

Да ме нек. У вы ра-

шаль ным мат чы да свед ча ная дру жы на са сту пі ла па пе-

наль ці Іта ліі. Ме на ві та пас ля гэ та га чэм пі я на ту са збор най 

раз ві таў ся лі дар і ка пі тан ка ман ды Зі не дзін Зі дан.

На ра хун ку «трох ка ля ро вых» так са ма зна чыц ца пе ра-

мо га на Алім пій скіх гуль нях у Лос-Ан джэ ле се-1984 і два 

Куб кі кан фэ дэ ра цый. Ме да лі якой вар тас ці да да дуць са бе 

ў ак тыў фран цу зы ў 2018-м, да ве да ем ся ў ня дзе лю.

Іх са пер ні ка мі ста лі хар ва ты, якія ў паў фі на ле вы бі лі з 

ба раць бы за «зо ла та» ты ту ла ва ных анг лі чан (2:1). Для бал-

кан скай збор най ця пе раш ні чэм пі я нат све ту ўжо стаў най-

леп шым у гіс то рыі, та ко га вы ні ку фут ба ліс ты гэ тай кра і ны не 

да ма га лі ся ні ко лі. Хоць пэў ныя пос пе хі ў ма ла дой ка ман ды 

(яна іс нуе з 1990 го да і бы ла пры зна на ФІ ФА і УЕ ФА толь кі 

ў 1992-м) ужо бы лі. У 1998 го дзе збор ная Хар ва тыі ста ла 

брон за вым пры зё рам чэм пі я на ту све ту, а яе гу лец Да вар 

Шу кер — най леп шым бам бар дзі рам тур ні ру. Збор ная Хар-

ва тыі двой чы (у 1994 і 1998 га дах) пры зна ва ла ся ФІ ФА ка-

ман дай, якая да маг ла ся най боль ша га пра грэ су ў рэй тын гу 

збор ных па вы ні ках го да, а так са ма зай ма ла ў ім мес цы з 

125-га па 3-е, што скла дае най боль шую роз ні цу па між за ня-

ты мі мес ца мі ў рэй тын гу ФІ ФА ся род усіх збор ных.

Тое, што фі нал бу дзе ці ка вым, су мнен няў ня ма, матч ад-

бу дзец ца ў ня дзе лю, 15 лі пе ня, на га лоў ным ста ды ё не тур ні-

ру — «Луж ні ках». Су стрэ ча за брон за выя ме да лі прой дзе ў 

су бо ту ў Пі це ры, на по ле вый дуць ка ман ды Бель гіі і Анг ліі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е  

Даж джы з на валь ні ца мі, 
а мес ца мі моц ныя ліў ні
Але цёп ла — днём плюс 20—27 гра ду саў

На гэ тым тыд ні ў кра і ну вяр ну ла ся лі пень ская 

цеп лы ня, але ў яго дру гой па ло ве на двор'е 

зме ніц ца, ка лі ўплыў на яго бу дуць аказ ваць 

ат мас фер ныя фран ты. Ча ка ец ца ня ўстой лі вае 

з даж джа мі на двор'е, але бу дзе да во лі цёп ла, 

рас каз ва юць у Бел гід ра ме це.

З пят ні цы ўмо вы на двор'я на тэ ры то рыі кра і ны бу дзе вы-

зна чаць ак тыў ны ат мас фер ны фронт, які па воль на ру ха ец ца 

ў паў ноч на-ўсход нім на прам ку. А ў вы хад ныя на двор'е па-

ра ней ша му бу дуць фар ма ваць ат мас фер ныя фран ты.

У су бо ту ўна чы па паў ноч на-ўсход няй част цы і ў паўд нё-

ва-за ход ніх ра ё нах кра і ны, у дзён ныя га дзі ны на боль шай 

част цы тэ ры то рыі ча ка юц ца даж джы роз най ін тэн сіў нас ці, 

якія мес ца мі бу дуць су пра ва джац ца на валь ні ца мі. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ад плюс 12 да плюс 18 гра ду саў, 

удзень — 20—27 цяп ла. За ха ва ец ца даждж лі вае на двор'е і 

ў ня дзе лю. Так са ма мес ца мі пра гры мяць на валь ні цы. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 13—18 цяп ла, а днём бу дзе 

ад плюс 20 да плюс 27 гра ду саў.

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

у па ня дзе лак ноч чу ў асоб ных ра ё нах, удзень на знач най 

част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж-

джы, якія мес ца мі бу дуць су пра ва джац ца на валь ні ца мі. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы — 12—19 цяп ла, днём ча ка ец ца 

плюс 21—27 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ



а

ПРЫ ВІ ТАН НЕ, ФЕС ТЫ ВАЛЬ!

Вар каўт і брэйк-данс у Ві цеб ску
Фес ты валь ма ла дзёж ных суб куль тур прой дзе ў ста лі цы «Сла вян ска га ба за ру»

14 лі пе ня на «Сла вян скім ба за ры» ў Ві цеб ску 

пройдзе Дзень мо ла дзі «Мой род ны кут, як ты мне 

мі лы». Прад стаў ні кі маладзёжных аб'яднанняў 

рас ка за лі, што бу дзе ад роз ні ваць гэ тае свя та 

ад па пя рэд ніх, дзе прой дуць га лоў ныя дзе ян ні 

і ка лі па чы на ец ца рэ гіст ра цыя.


