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На Між на род най алім пі я дзе па ін фар ма ты цы 

бе ла рус кія школь ні кі за ва я ва лі ча ты ры ме да лі. 

Спа бор ніц твы пра хо дзі лі ў Ба ку. Удзел у іх пры ня лі 

327 пад лет каў з 87 кра ін све ту.

Згод на з пра ві ла мі, на ву чэн цы спа бор ні ча юць у ін-

ды ві ду аль ным за лі ку. Ад кож най кра і ны мо гуць быць 

прад стаў ле ны не больш за ча ты ры ўдзель ні кі. Алім пі я да 

пра хо дзіць у два ту ры. У кож ным з іх на ву чэн цы  ра ша юць 

па тры за да чы з вы ка ры стан нем не каль кіх моў пра гра-

ма ван ня. На вы ка нан не за дан няў ад во дзіц ца пяць га дзін 

што дня.

Бе ла рус кая збор ная скла да ла ся з ча ты рох удзель ні-

каў — пе ра мож цаў за ключ на га эта пу рэс пуб лі кан скай алім-

пі я ды па ву чэб ным прад ме це «Ін фар ма ты ка». Усе вяр ну лі ся 

да моў з уз на га ро да мі. Ся рэб ра ныя ме да лі ў Ба ку за ва я ва лі 

Яра слаў Ба ры саў (на фота) (на ву чэ нец 10-га кла са гім на зіі 

№ 8 Ві цеб ска) і Сяр гей Проц кі (на ву чэ нец 10-га кла са Лі цэя 

БДУ). Брон за вых ме да лёў уда сто е ны Аляк сей Фі лі но віч 

(вы пуск нік ся рэд няй шко лы № 2 Лу нін ца) і Кі рыл Шыр ма 

(вы пуск нік гім на зіі № 1 Брэс та).

Ка ман ду рых та ва лі да між на род най алім пі я ды стар шы 

вы клад чык ка фед ры дыс крэт най ма тэ ма ты кі і ал га рыт мі кі 

БДУ Аляк сандр Бус лаў скі і стар шы вы клад чык ка фед ры 

вы лі чаль най ма тэ ма ты кі Бел дзярж уні вер сі тэ та Аляк сей 

Толс ці каў.

А на пя рэ дад ні ста ла вя до ма, што на Між на род най 

алім пі я дзе па аст ра но міі і аст ра фі зі цы ў Венг рыі 

вы пуск ні ца Лі цэя БДУ Мі ра сла ва Бул га ка ва 

за ва я ва ла брон за вы ме даль.

Спа бор ніц твы скла да юц ца з трох ту раў: тэ а рэ тыч на га, 

ана лі зу да ных, а так са ма на зі раль на га, пры чым апош ні 

тур уклю чае на зі ран ні ня ўзбро е ным во кам, з да па мо гай 

тэ ле ско па, а так са ма вы пра ба ван ні ў пла не та рыі. Ту ры 

пра вод зяц ца на пра ця гу не каль кіх дзён, час вы ка нан ня 

за дан няў — ад 45 хві лін да 5 га дзін. У 13-й Між на род най 

алім пі я дзе па аст ра но міі і аст ра фі зі цы ўзя лі ўдзел 260 прад-

стаў ні коў з 47 кра ін све ту. Акра мя ўзна га ро ды Мі ра сла вы, 

на ра хун ку на шай збор най яшчэ два па хваль ныя вод гу-

кі — у Анд рэя Ці ма фе е ва, вы пуск ні ка го мель скай ся рэд няй 

шко лы № 2, і Сяр гея Га мель ска га, вы пуск ні ка жо дзін скай 

гім на зіі № 1. Акра мя та го, Сяр гей Га мель скі за ва я ваў брон-

за вы ме даль у ка манд ных спа бор ніц твах, для ўдзе лу ў якіх 

аб' яд ноў ва юц ца прад стаў ні кі роз ных кра ін.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Аляк сандр Аляк санд ра віч, у ва шай 

ганд лё вай сет цы сён ня пра цуе больш за 

100 ганд лё вых пунк таў. На коль кі ахоп ле-

на кра і на кні га ганд лем?

— Ка лі быць дак лад ны мі, то кні гар няў, 

кніж ных па віль ё наў, кі ёс каў у на шай сет цы 

ўся го 107. Штось ці за чы ні ла ся апош нім ча-

сам. Але і но выя кні гар ні што год ад кры ва юц-

ца — як пра ві ла, да пя ці аб' ек таў. Га ва рыць, 

што гэ тага да стат ко ва для кра і ны, не да во-

дзіц ца. Хоць у агуль ную ста тыс ты ку мож на 

да даць і кні гар ні, якія ўва хо дзяць у сіс тэ му 

спа жы вец кай ка а пе ра цыі. Ды і пры ват ных 

кні гар няў у Бе ла ру сі ха пае. Але ж вер нем ся 

да сет кі «Бел кні гі»... Як вя до ма, толь кі сель-

скіх ра ё наў у кра і не — 107. Да дай це Мінск і 

шэсць аб лас ных цэнт раў, да дай це асоб ныя 

га ра ды — Ба ра на ві чы, Пінск, На ва по лацк, 

Жо дзі на, Баб руйск... Вось і мяр куй це са мі, 

да стат ко ва гэ та ці не — 118 кні гар няў па 

ўсёй кра і не. І ўлі чы це пры гэ тым, што толь-

кі ў ад ным Мін ску зна хо дзіц ца больш за 

двац цаць кра маў і па віль ё наў. А ка лі пра 

Мінск і Мін скую воб ласць га ва рыць, то тут 

скан цэнт ра ва на 37 пра цэн таў на шых кні-

гар няў — уся го 33 аб' ек ты. На ўсе ас тат нія 

воб лас ці пры хо дзіц ца кры шач ку больш за 

60 пра цэн таў — 56 кра маў.

— Зна чыць, жы ву чы ў Ра со нах ці 

Крас на пол лі, Хо цім ску ці Чэр ве ні, кні гу 

на быць не так і лёг ка..?

— Са праў ды, не лёг ка. Але мы за раз раз-

ві ва ем ін тэр нэт-ган даль дру ка ва най кні гай. 

Хут ка гэ тым раз дзе лам дзей нас ці бу дзе апе-

ка вац ца асоб нае пад раз дзя лен не, асоб нае 

прад пры ем ства ў скла дзе ААТ «Бел кні га». 

За ста ло ся ад пра ца ваць яшчэ і ла гіс ты ку 

да стаў кі, уз на віць неш та на кшталт ко ліш-

няй па слу гі «Кні га — пош тай». Да рэ чы, мы 

і сён ня мо жам ажыц цяў ляць гэ тую па слу гу. 

Але толь кі з удзе лам прад пры ем ства «Бел-

пош та» і ад па вед на не з та кім ужо і ма лым 

кош там да стаў кі.

Да рэ чы, для па раў на ння на га даю та кую 

ліч бу. У 1990 го дзе на тэ ры то рыі рэс пуб лі кі 

пра ца ва ла 120 кні гар няў, ка лі га ва рыць пра 

сет ку «Бел кні гі». Праў да, і ў спа жы вец кай 

ка а пе ра цыі бы ло бо лей кра маў. А яшчэ і 

шы ро кая сет ка ганд лю «Ва ен ная кні га». Та-

кія кра мы бы лі не толь кі ў Мін ску і аб лас ных 

цэнт рах, але і ў га ра дах, дзе дыс ла цы ра ва-

лі ся буй ныя вай ско выя гар ні зо ны, — Мар' і на 

Гор ка, Баб руйск, Ба ры саў і ін шых па се лі-

шчах.

— А якія ў «Бел кні зе» сён ня са мыя 

буй ныя кра мы?

— У Мін ску гэ та — «Цэнт раль ная кні-

гар ня», Дом кні гі «Све тач», на Ві цеб шчы-

не — «Дом кні гі» і «Ус ход» у На ва по лац ку, 

«Све тач» у По лац ку, «Гло бус» у са мім 

Ві цеб ску. У Го ме лі — «Кніж ны свет», на 

Гро дзен шчы не — «Кру га гляд» у Грод не 

і «Кніж ны свет» у Лі дзе, у Брэс це — кні-

гар ня «Друж ба». Між ін шым, ганд лё вы 

аба рот вось гэ тых дзе ся ці пунк таў сё-

ле та скла дае 34 пра цэн ты ад агуль ных 

аб 'ёмаў.

— Тут, пэў на, сваю спра ву ро бяць па-

меры ганд лё вых пло шчаў..?

— Не су мнен на. Але ж і шмат зна чыць — 

па куп ніц кая здоль насць жы ха роў вя лі кіх 

га ра доў. Ды і асар ты мент у буй ных кра мах 

мож на вы клас ці шмат кроць боль шы. Вось 

ад кры лі, на прык лад, кні гар ню «Са нет» у 

Сло ні ме, як раз у пя рэ да дзень Дня бе ла-

рус ка га пісь мен ства, які прой дзе 1 ве рас-

ня, — і на пло шчы больш за 120 квад рат-

ных мет раў здо ле лі вы клас ці кні гі больш 

як 11 ты сяч на зваў. Ін шая спра ва — Дом 

кні гі «Све тач» у Мін ску. Пас ля ма дэр ні за-

цыі, рэ кан струк цыі яго пло шчы скла да юць 

ка ля 1200 квад рат ных мет раў. І пра стор на 

ў ім, і ад на ча со ва ўтуль на. Ёсць пло шча 

для прэ зен та цый, аў то граф-се сій. А кніг 

вы кла дзе на па на звах не дзе ка ля 80 ты-

сяч...

— Ад па вед на і ганд лё вы аба рот у Мін-

ску і воб лас ці боль шы, чым у ас тат ніх 

рэ гі ё нах кра і ны..?

— Так. У Мін ску і воб лас ці — 44,6 пра-

цэн та ад про да жаў па кра і не. Пяць ас тат ніх 

аб лас цей — 55,6 пра цэн та.

— Ці ка вая ста тыс ты ка, Аляк сандр 

Аляк санд ра віч...

— Мне па да ец ца ўсё ж, што гэ тая ста тыс-

ты ка пры нес ла б шмат боль шую ка рысць і 

для на шай сет кі, і для кож на га асоб на га па-

куп ні ка, ка лі б у нас у кра і не іш ла бо лей шы-

ро кая пра па ган да кні гі, са мой з'я вы чы тан ня 

мас тац кай і да ку мен таль най лі та ра ту ры. І 

плён спра вы тут, ві да воч на, за ле жыць ад 

усіх ра зам — і на шай кні га ганд лё вай сіс тэ-

мы, і ад са міх кні га вы даў цоў, і ад срод каў 

ма са вай ін фар ма цыі, ад роз ных ме дый ных 

рэ сур саў у са цы яль ных сет ках.

Між ін шым, толь кі сё ле та мы ад кры лі кні-

гар ню «Бу кі ніст» у Ма гі лё ве, «Са нет» — у 

Сло ні ме (пра цуе ў тэс та вым рэ жы ме, афі-

цый нае ад крыц цё — у пя рэ да дзень Дня 

бе ла рус ка га пісь мен ства, ма дэр ні за ва лі, 

рэ кан струя  ва лі Дом кні гі «Све тач». Ле тась, 

у 2018 го дзе, ад кры лі пяць но вых кра маў — 

«Све тач» і «Тваю кні гар ню» ў Баб руй ску, 

«Пра мень» — у Ві цеб ску, «Пер ша цвет» — у 

Ба раў ля нах і «Ве ра сень» — у Іва на ве.

— Дзя куй, Аляк сандр Аляк санд ра віч, і 

за ін фар ма цыю па ста тыс ты цы, і за тую 

«кніж на-ла гіс тыч ную геа гра фію», якая, 

маг чы ма, на ша му гра мад ству ды чы та-

чам неш та пад ка жа... Вя до ма, што ўся го 

за мі ну лы год у кра і не вы да дзе на амаль 

10 000 на зваў кніг. А коль кі кніг бе ла рус-

ка га вы дан ня зна хо дзіц ца ў ганд лё вай 

сет цы «Бел кні гі»?

— Бе ла рус кая кні га ў на шай ганд лё вай 

сет цы зай мае 65 пра цэн таў. Кні га з Ра сіі — 

35 пра цэн таў. Лі та раль на лю быя ра сій скія 

вы дан ні мо жам да вез ці да на ша га па куп ні-

ка. Важ на толь кі ве даць, што дак лад на най-

бо лей па трэб на, што ка рыс та ец ца по пы там. 

І тут, паў та ру ся, ад ных на шых на ма ган няў 

ма ла. Па трэб на зва рот ная су вязь. Над гэ-

тым за раз і пра цу ем.

— І ўсё ж та кі, што най бо лей ка рыс та-

ец ца по пы там у па куп ні ка?

— Мы ўжо больш як год ро бім ад мыс ло-

вы рэй тынг кніг, якія най бо льш пра да юц ца. 

Ста ра ем ся да вес ці вы ні кі рэй тын гу да гра-

мад скас ці, рас каз ва ем пра гэ та ў дру ку, на 

роз ных ін тэр нэт-рэ сур сах. Ста ра ем ся рас-

ка заць у дэ та лях вы ні кі рэй тын га і са мім 

ар га ні за та рам кніж на га ганд лю. На прык лад, 

лі да рам 2018 го да з тых кніг, якія вы да дзе-

ны ў кра і не, з'яў ля ец ца «Дзі ця чы ат лас Бе-

ла ру сі». На дру гім мес цы — хрэс та ма тыя 

мас тац кіх тво раў для дзя цей, якая вый шла 

на рус кай мо ве, — «Родничок». На трэ цім — 

ра ман Вік та ра Мар ці но ві ча «Ноч».

— Гэ та пра дук цыя якіх вы да вец тваў?

— «Дзі ця чы ат лас Бе ла ру сі» — пра ект 

«Мас тац кай лі та ра ту ры». Ас тат нія кні гі — 

ад па вед на «Попурри» і «Кні га збо ру».

— А ці зна хо дзіц ца ў рэй тын гу бе ла-

рус кая кла сі ка?

— Ужо не каль кі га доў най час цей па куп-

ні кі на бы ва юць ра ма ны і апо вес ці Ула дзі мі-

ра Ка рат ке ві ча. Гэ та му, маг чы ма, спры яе і 

ра зу мен не сі ту а цыі вы даў ца мі. Роз ныя па 

фар ма це — і ма са выя, тан ныя, і пры го жа 

пра ілюст ра ва ныя — вы дан ні тво раў Ула дзі-

мі ра Ка рат ке ві ча ка рыс та юц ца ня змен ным 

по пы там. А з су час ні каў най боль шую ўва гу 

вы клі ка юць ра ма ны На тал лі Бат ра ко вай. 

Яе па пу ляр нас ці вар та па зайз дрос ціць ка-

ле гам-пісь мен ні кам. Але і па ву чыц ца — так-

са ма. На тал ля Бат ра ко ва — час ты госць у 

біб лі я тэ ках і кні гар нях. На яе прэ зен та цыі 

пры хо дзіць шмат лю дзей.

— Сён ня, ві да воч на, — і мы пра гэ та 

так ці іна чай ужо га ва ры лі — вя лі кую ро-

лю ады гры вае пад рых тоў ка спе цы я ліс-

таў, ганд ля роў...

— Кні га ганд ля роў рых туе Мін скі дзяр жаў-

ны пра фе сій на-тэх ніч ны ка ледж па лі гра фіі 

імя Ве ры Ха ру жай. «Да шлі фоў ка» ад бы ва-

ец ца не па срэд на ў кра мах на ра бо чых мес-

цах шля хам за ма ца ван ня за ма ла ды мі ганд-

ля ра мі во пыт ных ра бот ні каў кні гар няў.

— За ста ец ца, Аляк сандр Аляк санд-

ра віч, па жа даць пос пе хаў. І бу дзем спа-

дзя вац ца, што бе ла рус кая кні га бу дзе і 

пра да вац ца шмат шы рэй, а зна чыць — і 

вы да вац ца бо лей. Бу дзе бо лей па куп-

ні коў — бу дзе шы рэй шай пра сто ра чы-

тан ня.

— І мы, ра бот ні кі кніж на га ганд лю, на гэ-

та ўскла да ем асаб лі выя спа дзя ван ні.

Гу та рыў Сяр гей ШЫЧ КО.

СЯ РЭБ РА НЫ І БРОН ЗА ВЫ АКОР ДЫ

Між на род ная алім пі я да па ін фар ма ты цы 
(англ. Іntеrnаtіоnаl Оlуmріаd іn Іnfоrmаtісs, ІОІ) — 

най больш прэ стыж ныя ін тэ ле кту аль ныя 
спа бор ніц твы школь ні каў у пра гра ма ван ні. 

Яны пра вод зяц ца з 1989 го да.

Па куп ні ка трэ ба пе ра ка наць 
у вар тас цях ай чын на га кні га ганд лю

Сё ле та «Бел кні га» ад кры ла кні гар ню 
«Бу кі ніст» у Ма гі лё ве, «Са нет» — 
у Сло ні ме (пра цуе ў тэс та вым 
рэ жы ме, афі цый нае ад крыц цё — 
у пя рэ да дзень Дня бе ла рус ка га 
пісь мен ства). Ма дэр ні за ва лі, 
рэ кан стру я ва лі Дом кні гі «Све тач».

Ле тась, у 2018 го дзе, ад кры лі пяць 
но вых кра маў — «Све тач» і «Тваю 
кні гар ню» ў Баб руй ску, «Пра мень» — 
у Ві цеб ску, «Пер ша цвет» — 
у Ба раў ля нах і «Ве ра сень» — 
у Іва на ве.

Ве дай на шых!
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