
14 студзеня 2020 г. СЁННЯ 3

Кніж ні кі ад зна ча юць 

тра ды цый на вы со кую ці-

ка васць чы та чоў да бе ла-

рус кай кла сі кі. На прык лад, 

у се рыі «На пі са нае за ста-

ец ца», за сна ва най ле тась 

вы да вец твам «Мас тац кая 

лі та ра ту ра», вый шлі дзве 

кні гі — збор нік апо вес цяў 

Ва сі ля Бы ка ва і тры ло гія 

Яку ба Ко ла са «На ро ста-

нях», і на сён ня іх ужо амаль 

ня ма ў кра мах. За па тра ба-

ва ны і мак сі маль на поў ны 

збор тво раў Ула дзі мі ра Ка-

рат ке ві ча, ку ды ўпер шы ню 

асоб най кні гай уклю ча ны 

яго ма люн кі, шар жы і аў-

та парт рэ ты, тво ры, якія не 

дру ка ва лі ся пры жыц ці, а 

так са ма два та мы пе ра піс-

кі, у якой мност ва ці ка вых 

гіс то рый, да гэ туль на огул 

не вя до мых шы ро кай пуб-

лі цы. Апош нія та мы збо ру 

вый дуць як раз сё ле та, да 

90-год дзя пісь мен ні ка. Так-

са ма вы да вец тва, як рас-

каз вае яго кі раў нік Алесь 

Ба дак, пра цяг не вы пус каць 

10-том ны поў ны збор тво-

раў Ян кі Бры ля, «Дзі ця чы 

ат лас Бе ла ру сі», які стаў 

ле тась ад ной з най больш 

па пу ляр ных бе ла рус кіх кніг 

і вы рас у цэ лую се рыю, се-

рыю «100 пы тан няў пра Бе-

ла русь» для юных эру ды таў 

і г. д.

Ся род зна ка вых пра ек таў 

«Бе ла рус кай эн цык ла пе-

дыі імя Пет ру ся Броў кі» — 

эн цык ла пе дыя, пры све ча-

ная 1000-год дзю Брэс та. 

Яе пер шы ты раж, га во-

рыць ды рэк тар вы да вец тва 

Воль га Ва ні на, раз ля цеў ся 

лі та раль на за не каль кі дзён, 

та му сё ле та ўба чыць свет 

да поў не нае і да пра ца ва-

нае пе ра вы дан не. Уба чыць 

і па гар таць яго, як і ба га та 

ілюст ра ва ныя «Эн цык ла пе-

дыю на род на га май стра», 

«Бе ла рус кую дзі ця чую эн-

цык ла пе дыю» і дзя сят кі ін-

шых све жых кні жак вы да-

вец тва, да рэ чы, мож на бу-

дзе на Мін скай між на род най 

кніж най вы стаў цы-кір ма шы, 

што прой дзе 5—9 лю та га.

Да гэ та га маш таб на га 

фо ру му рых ту юць прэ зен-

та цыі на ві нак і ін шыя ай-

чын ныя кніж ні кі. На прык-

лад, анан суе ды рэк тар 

вы да вец тва «Вы шэй шая 

шко ла» Аляк сандр Ня чай, 

на вы стаў цы мож на бу дзе 

па слу хаць аў ды як ні гі па вод-

ле Ка рат ке ві ча. А яшчэ — 

уба чыць но вень кія школь-

ныя пад руч ні кі для стар шых 

кла саў — з тэх на ло гі яй 

да поў не най рэ аль нас ці і 

элект рон ны мі да дат ка мі для 

па глыб ле на га ўзроў ню вы-

ву чэн ня прад ме таў, пер шыя 

кні гі се рыі «Ту соў ка.by» для 

пад лет каў і «Ша фа» для зу-

сім юных чы та чоў (гэ тыя се-

рыі прад ста віць «На род ная 

асве та»), па зна ё міц ца з ву-

чэб най і мас тац кай лі та ра-

ту рай, на дру ка ва най шрыф-

там Брай ля — яе бе ла ру сы 

вы пус ка юць на ват больш, 

чым у су сед няй Ра сіі...

«Кні га вы дан не ў нас раз-

ві ва ец ца на вы со кім уз роў ні, 

і пе ра ка нац ца ў гэ тым мо жа 

кож ны на вед валь нік Мін скай 

між на род най кніж най вы-

стаў кі-кір ма шу», — за пэў ні-

вае кан суль тант упраў лен ня 

вы да вец кай і па лі гра фіч най 

дзей нас ці Мі ніс тэр ства ін-

фар ма цыі Бе ла ру сі Люд мі-

ла БЫ КА ВА. На га да ем, у 

ме жах вы стаў кі, цэнт раль ны 

стэнд якой сё ле та зой муць 

прад стаў ні кі ЗША, ад бу-

дзец ца так са ма між на род ны 

сім по зі ум «Пісь мен нік і час», 

на які за про ша ны лі та ра та-

ры з 29 кра ін све ту.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ЗА СЛО НА 
«ЁЛАЧ НЫМ БРА КАНЬ Е РАМ»

Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі пад-

вяло вы ні кі ра бо ты дзяр жаў най ляс ной 

ахо вы ў пе ры яд зі мо вых свят, ка лі яна 

бы ла пе ра ве дзе на на ўзмоц не ны ва-

ры янт ня сен ня служ бы.

За гэ ты час бы ло пра ве дзе на больш за 

1600 рэй да вых ме ра пры ем стваў, пра ве ра на 

звыш 7,5 ты ся чы аў та ма бі ляў, скла дзе на 

не каль кі дзя сят каў пра та ко лаў аб ад мі ніст-

ра цый ных пра ва па ру шэн нях.

Так, у апош нюю дэ ка ду снеж ня на аў-

та да ро гах кра і ны бы ло вы стаў ле на 

430 кант роль ных па стоў. Су мес на з прад-

стаў ні ка мі ін шых ве дам стваў бы ло пра ве ра-

на 7663 аў та ма бі лі. У вы ні ку служ бо выя асо-

бы дзяр жаў най ляс ной ахо вы кан фіс ка ва лі 

ка ля дзя сят ка на ва год ніх дрэў, што пе ра во-

зі лі ся без да зволь ных да ку мен таў. Акра мя 

гэ та га, бы ло вы яў ле на дзе вяць вы пад каў 

не за кон най вы сеч кі дрэў і 39 вы пад каў ін-

шых па ру шэн няў ляс но га і пры ро да ахоў на га 

за ка на даў ства. Уся го па вы ні ках рэй да вых 

ме ра пры ем стваў скла дзе на 32 ад мі ніст ра-

цый ныя пра та ко лы. 

Ба раць ба з «ёлач ны мі бра кань е ра мі» вя-

ла ся ў тым лі ку з да па мо гай срод каў фо та- і 

ві дэа фік са цыі. Уся го ў сіс тэ ме Мін ляс га са 

на ліч ва ец ца звыш 750 та кіх фо та па стак. 

Ка ме ры ўста наў лі ва юц ца для ар га ні за цыі 

ві дэа на зі ран ня ў ляс ным фон дзе, пры гэ тым 

пе ры я дыч на мя ня юць сваю дыс ла ка цыю.

У мі ніс тэр стве ад зна чы лі, што шмат у 

чым ме на ві та дзя ку ю чы вы ка ры стан ню та кіх 

срод каў, а так са ма знач ным су мам штра фаў 

за са ма воль ную вы сеч ку дрэў коль касць 

«ёлач ных бра кань е раў» з кож ным го дам 

па мян ша ец ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СЭЛ ФІ ПА-МУ ЗЕЙ НА МУ
«Сэл фіц ца» да зва ля ец ца і на ват ві та-

ец ца. На цы я наль ны мас тац кі му зей 

пра па нуе ўзяць удзел у Між на род ным 

дні му зей на га сэл фі, што пра хо дзіць у 

роз ных кра і нах све ту ўжо шэсць га доў 

за пар у трэ цюю се ра ду сту дзе ня.

Сут насць ак цыі ў тым, што пры хіль ні кі 

мас тац тва і ак тыў ныя бло ге ры дзе ляц ца ў 

са цы яль ных сет ках аў та парт рэ та мі на фо не 

му зей ных экс па на таў, пе ра да ючы та кім чы-

нам на строй і атры ма ныя ўра жан ні.

15 сту дзе ня му зей пад рых та ваў для на-

вед валь ні каў тэ ма тыч ную пра гра му: эк-

скур сію з агля дам парт рэ таў роз ных эпох, 

май стар-кла сы фа то гра фаў і лек цыю мас-

тацт ва знаў ца Свят ла ны Смуль скай пра раз-

віц цё аў та парт рэ та ад Рэ не сан су да кан ца 

ХХ ста год дзя і сэл фі як ла гіч ны этап гэ та га 

жан ру. Акра мя та го, у дзень му зей на га сэл фі 

ўпер шы ню кож ны ах вот ны змо жа «пры ме-

рыць» аў тар скія Іnstagram-мас кі, рас пра ца-

ва ныя спе цы яль на для мас тац ка га му зея, і 

вы клас ці свае фо та ў экс па зі цыі з хэш тэ га мі 

#MuseumSelfіeDay2020 і #artmuseumby.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ВЫ РА ШЫЎ СПЫ НІЦЬ СВЯ ТА?
Ся ке рай — па элект ра шчыт ку ёл кі...

Поз на ўве ча ры ў На ва бе ліц кі РА УС Го-

ме ля па сту пі ла па ве дам лен не ад су-

пра цоў ні ка мі лі цыі, які нёс служ бу па 

ахо ве гра мад ска га па рад ку па ву лі цы 

Іль і ча: пры клад на ў 22.30, зна хо дзя чы-

ся ка ля ўва хо да ў кі на тэ атр «Мір», ён 

па чуў стук, пас ля ча го на ёл цы па тух ла 

асвят лен не.

Пас ля гэ та га ад яе па чаў ады хо дзіць муж-

чы на з ся ке рай у ру ках. Су пра цоў нік мі лі цыі 

пры няў ме ры да яго за тры ман ня.

У да лей шым бы ло ўста ноў ле на, што за-

тры ма ны — 39-га до вы жы хар аб лас но га 

цэнт ра ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. Як 

па ве дам ляе УУС Го мель ска га абл вы кан-

кама, зна хо дзя чы ся ка ля на ва год няй ёл кі, 

ён на нёс не каль кі ўда раў ся ке рай па элект-

рыч ным шчыт ку, пас ля ча го спра ба ваў уця-

чы. Ад нак быў спы не ны вар таў ні ком па рад ку 

прос та на мес цы зда рэн ня.

Ма тэ ры я лы пра вер кі пе ра да дзе ны ў го-

мель скі га рад скі ад дзел След ча га ка мі тэ та 

для да чы пра ва вой ацэн кі та му, што ад бы-

ло ся.

ВАН ДАЛ ПА ШКО ДЗІЎ 
22 НАД МА ГІЛ ЛІ І ПОМ НІК

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу Круп-

ска га РА УС па сту пі ла па ве дам лен не ад 

51-га до вай жы хар кі га рад ско га па сёл ка 

Ха ло пе ні чы: жан чы на прый шла на мо гіл кі і 

вы яві ла, што там па шко джа ны над ма гіль ныя 

пом ні кі. Тры з іх бы лі ўста ноў ле ны на ма гі лах 

яе сва я коў.

След ча-апе ра тыў ная гру па ўста на ві ла, 

што на мо гіл ках па шко джа ны 22 над ма гі л-

лі на су му больш за 320 руб лёў, а так са ма 

пом нік «Брац кая ма гі ла 1944 го да», які з'яў-

ля ец ца гіс то ры ка-куль тур най каш тоў нас цю 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Як па ве дам ляе УУС Мі набл вы кан ка ма, па 

па да зрэн ні ў здзейс не ным зла чын стве за-

тры ма ны і зме шча ны ў ІЧУ мяс цо вы жы хар. 

Па фак це ху лі ган скіх дзе ян няў пра во дзіц ца 

пра вер ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Час кніг

КЛА СІ КА ЗАЎЖ ДЫ Ў ЦА НЕ

Гэ та быў не пер шы чы гу нач ны са-

стаў, які па да рваў Мі ко ла. З 14 га доў 

ён да па ма гаў пар ты за нам — пе ра-

апра на ўся ў па сту хо ва адзен не і ішоў 

на за дан не. Ад ной чы ў лю ты ма роз 

ён ад ма ро зіў са бе на гу, па куль ча каў 

ня мец кі эша лон. Хло пец не зга дзіў ся 

та ды, каб ура чы яе ам пу та ва лі. У вы-

ні ку ўсё абы шло ся, і пад ле так зноў 

быў га то вы пад ры ваць ня мец кія эша-

ло ны і зда бы ваць пе ра мо гу. Але та ды, 

у кра са ві ку 1944-га, усё пай шло не па 

пла не. Трэ ба бы ло зні шчыць ня мец кі 

са стаў, які ру хаў ся праз Іва цэ ві чы на 

склад з тан ка мі. Мі ка лай у поў най цем-

ры ці ха пра бі раў ся да цяг ні ка. Рап там 

ка ля са мых пу цей ра ке та асвят лі ла 

ўсё на во кал, ахо ва за ўва жы ла яго. 

Шан цаў не за ста ло ся. Мі ко ла сту піў 

на пе рад са сва ёй не бяс печ най па сту-

хо вай тор бай... Жах лі вы вы бух — і са-

стаў з шас нац ца ці плат фор маў з тан-

ка мі па ля цеў пад ад хон, за гі ну ла ка ля 

двух сот ва ро жых афі цэ раў і сал дат, 

але і сам хло пец таксама за гі нуў. А ён 

мог бы ра зам са сва і мі сяб ра мі чы таць 

но вую га зе ту для дзя цей «Зорь ка», 

якую ства ры лі ў год Вя лі кай Пе ра мо гі, 

пры дум ляць тэ мы для вы дан ня і, тро хі 

па ста ле ўшы, су стра кац ца з мо лад дзю 

і рас каз ваць аб тых страш ных днях 

свай го дзя цін ства...

На свят ка ван не 75-год дзя га зе ты 

«Зорь ка» прый шлі сяб ры Мі ка лая, ад 

якіх мы і па чу лі гэ тую гіс то рыю.

— Мы пер шыя чы та чы «Зорьки» 

і апош нія ўдзель ні кі Вя лі кай Ай чын-

най, — га во рыць на чаль нік шта-

ба Ба таль ё на бе ла рус кіх ар ля нят, 

стар шы ня Ка мі сіі юных удзель ні каў 

ВАВ Ва сіль КНЯ ЗЕЎ. — Мне вель-

мі пры ем на, што ма ла дое па ка лен не, 

якое чы тае га зе ту, сён ня да па ма гае 

нам рас каз ваць і вы хоў ваць но вае па-

ка лен не та кім жа моц ным ду хам, як і 

мы. У Бе ла ру сі ў пе ры яд аку па цыі зма-

га ліся ка ля 20 000 ма ла лет ніх хлоп цаў 

і дзяў ча так ад 10 да 16 га доў. На шае 

па ка лен не ста ле ла вель мі хут ка, нам 

ха це ла ся ад помс ціць за сва іх баць коў. 

Пер шы рэ дак тар «Зорьки» Анас та сія 

Ма зу ра ва ме ла не вы чэрп нае жа дан-

не па ра да ваць дру ка ва ным вы дан нем 

нас, дзя цей і пад лет каў, якія пе ра нес лі 

ня го ды вай ны. І ёй гэ та ўда ло ся. Нас, 

тых, хто ве дае га зе ту з яе пер шых ну-

ма роў, уся го ў Бе ла ру сі за ста ло ся ка-

ля дзвюх дзе сят каў ча ла век, але мы 

ўсе ве да ем і чы та ем гэ тае вы дан не.

— Наш юбі лей — свя та для вель мі 

мно гіх улю бё ных у «Зорь ку» дзя цей 

і да рос лых, — ска за ла пад час прэс-

кан фе рэн цыі, пры све ча най юбі лею 

га зе ты яе га лоў ны рэ дак тар Люд мі-

ла ГРА МО ВІЧ. — Імя нін ні цы ўда ло ся 

збе раг чы пе ра ем насць па ка лен няў і, 

ня гле дзя чы на «пен сій ны ўзрост», га-

зе та за ста нец ца юнай, ці ка вай і крэ-

а тыў най.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

На двор'е

Мок ры снег з даж джом 
на да ку чы лі ўжо

На ка лен да ры ўжо ста ры Но вы год, а на ву лі цы па-

ра ней шаму віль гот на і не па-сту дзень ску цёп ла. 

І на гэ тым тыд ні на двор'е за ста нец ца ня ўтуль ным, 

па ве дам ля юць нам спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 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.

Цёп лыя ня ўстой лі выя па вет ра ныя ма сы, якія па сту па-

юць з За ход няй Еў ро пы аб умо вяць на двор'е ў кра і не 15 і 

16 сту дзе ня. У се ра ду ўдзень мес ца мі, пе ра важ на па поў на-

чы кра і ны, не вя лі кія ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок-

ра га сне гу і даж джу. Уна чы і ра ні цай мес ца мі сла быя ту ман 

і га ла лёд, на асоб ных участ ках да рог га ла лё дзі ца. Ве цер 

паў днё вы, паўд нё ва-за ход ні па ры віс ты. Уна чы бу дзе ад мі нус 

3 гра ду саў да плюс 3 гра ду саў, а ўдзень — да 7 цяп ла!

У чац вер у асоб ных ра ё нах прой дуць не вя лі кія ка рот ка-

ча со выя апад кі, у асноў ным дождж. Уна чы і ра ні цай мес ца мі 

сла быя ту ман і га ла лёд. Ве цер паўд нё ва-за ход ні па ры віс ты. 

Уна чы бу дзе ад мі нус 2 гра ду саў да 3 цяп ла, а ўдзень — ад 

1 да 6 цяп ла.

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

ні цу пе ра важ на без апад каў. Мес ца мі ту ман, уна чы і ра ні цай 

сла бы га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ад мі нус 4 гра-

ду саў да 2 цяп ла, ўдзень — ад ну ля да 5 гра ду саў з плюсам. 

У су бо ту так са ма без апад каў, толь кі мес ца мі ту ман і га ла-

лёд. Уна чы ча ка ец ца ад плюс 1 гра ду са да мі нус 6 гра ду саў. 

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра ўдзень ад мі нус 2 да 4 цяп ла.

У сту дзе ні паў мет ро вых снеж ных гур баў мы не ўба чым, 

лі чыць на чаль нік служ бы ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў рэс-

пуб лі кан ска га Гід ра ме тэа цэнт ра Аляк сандр БЯ ГАН СКІ. 

«Ця пер тэм пе ра тур ны фон вы шэй за клі ма тыч ную нор му 

на 3,6 гра ду са. Ся рэд ня су тач ная тэм пе ра ту ра зна хо дзіц ца ў 

ме жах, бліз кіх да ну ля, або на ват вы шэй за 0 гра ду саў. Ад па-

вед на ўстой лі вае снеж нае по кры ва не фар мі ру ец ца».

У най блі жэй шы час, па ве да міў спе цы я ліст, на двор'е іс-

тот на мя няц ца не бу дзе. Па ча так дру гой дэ ка ды сту дзе ня 

праг на зу ец ца з па вы ша ны мі тэм пе ра ту ра мі і вя лі кай коль-

кас цю апад каў. У асноў ным у вы гля дзе даж джу і мок ра га 

сне гу. Тэм пе ра ту ра ад сла ба ад моў най уна чы, да ўпэў не-

на га плю са днём.

У асоб ныя дні трэ цяй дэ ка ды ча ка юц ца ка рот ка ча со выя 

апад кі — дождж і мок ры снег. Да кан ца ме ся ца коль касць 

апад каў па вя лі чыц ца. Што да ты чыц ца тэм пе ра ту ры, то ў гэ-

ты пе ры яд яна ча ка ец ца бліз кай да клі ма тыч най нор мы.

«Снег яшчэ бу дзе, — ад зна чыў спе цы я ліст. — Паў мет-

ро вых гур баў ча каць не да во дзіц ца, бо тэм пе ра ту ра вы-

со кая. Аднак гэ та не ад мя няе та го фак ту, што пры больш 

ак тыў ных ат мас фер ных фран тах мо жа вы па даць мок ры 

або су хі снег. Але час яго ўтры ман ня бу дзе за ле жаць ад 

тэм пе ра ту ры па вет ра».

Сяр гей КУР КАЧ.

У Мін ску пад вя лі вы ні кі вы да вец кай і па лі гра фіч най 

дзей нас ці за 2019-ы і агу чы лі най блі жэй шыя пла ны. 

76 най мен няў кніг агуль ным ты ра жом у 85 ты сяч асоб-

ні каў вы пус ці ла ле тась вы да вец тва «Мас тац кая лі та-

ра ту ра», 72 най мен ні кніг ты ра жом больш чым у 215 

ты сяч асоб ні каў уба чы лі свет у «Бе ла рус кай эн цык-

ла пе дыі імя Пет ру ся Броў кі», 65 на зваў кніг агуль ным 

на кла дам звыш 108 ты сяч асоб ні каў мае ў ак ты ве 

вы да вец тва «Бе ла русь», 95 най мен няў кніг і аў ды як ніг 

су куп ным ты ра жом амаль у 546 ты сяч асоб ні каў вы-

пус ці ла вы да вец тва «Вы шэй шая шко ла».

Заў сё ды юная га зе та «Зорь ка» 
свят куе 75-га до вы юбі лей

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ


