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НА РА ДЖЭН НЕ 
ТРА ДЫ ЦЫІ

Но вым ад ра сам су час на га кніж ніц тва ў Бе-

ла ру сі ста но віц ца фес ты валь у га рад скім 

па сёл ку Мір. «Кніж ныя су стрэ чы ў Мір скім 

за мку», руп лі ва пад тры ма ныя Гро дзен скім 

абл вы кан ка мам і Ка рэ ліц кім рай вы кан ка мам, 

па ка за лі, што ці ка васць да ай чын най кні гі 

на Га ро дзен шчы не над звы чай ная. Пра гэ та 

га во раць і гос ці, удзель ні кі фес ты ва лю. З не-

ка то ры мі з іх па гу та рыў наш ка рэс пан дэнт, 

за даў шы ўся го ад но пы тан не: «Ці ба чы це вы 

ў «Кніж ных су стрэ чах у Мір скім за мку» тра-

ды цыю?»

Алесь БА ДАК, ды рэк тар вы да вец тва «Мас-

тац кая лі та ра ту ра»:

— Гэ тае пер шае кніж нае свя та ў Мір скім за-
мку — як во пыт асаб лі вай ува гі да лі та ра ту ры гіс та-
рыч най, асвет ніц кай. На пра ця гу дня мы раз маў ля лі 
з на вед валь ні ка мі, па куп ні ка мі. Су стрэ чы да па маг лі 
нам вы лу чыць і но выя тэ ма тыч ныя ак цэн ты ў кні-
га вы дан ні.

На вум ГАЛЬ ПЯ РО ВІЧ, па эт, ра дыё жур на ліст:

— Фес ты валь ура зіў. Най перш тым, што ў адзін 
дзень столь кі са бра ла ся пісь мен ні каў, дзея чаў 
куль ту ры. Прэ зен та цыі Ана то ля Бу тэ ві ча, Вік та ра 
Хур сі ка, Ула дзі сла ва Мі се ві ча (аба вяз ко ва пра чы-
таю яго кні гу пра «Пес ня роў»!), Мі ка лая Ефі мо ві ча 
(да ве даў ся, што вя до мы тэ ле жур на ліст яшчэ і аў тар 
кні гі пра Маю Плі сец кую)...

Нур аль-Да іем Аб да аль-Га дзір Ха мад аль-Ні-

ел, Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Рэс пуб-

лі кі Су дан у Рэс пуб лі цы Бе ла русь:

— Я толь кі яшчэ зна ём лю ся з Бе ла рус сю. Най-
перш, зра зу ме ла, зай ма ю ся ар га ні за цы яй эка на міч-
ных, па лі тыч ных ста сун каў па між на шы мі кра і на мі. 
І пас ля ві зі ту ў Мір скі за мак, ку ды я тра піў упер шы-
ню, ура жа ны ўва гай да кніж ніц тва ў Бе ла ру сі. Спа-
дзяюся, што мы ста нем ру хац ца да су поль най пра цы 
і ў гэ тым кі рун ку. Ча ка ем бе ла рус кіх кні га вы даў цоў 
на тра ды цый ным Хар тум скім кніж ным кір ма шы.

Кас тусь КА ЧАН, мас так:

— Мне зда ец ца, што ў кніж най спра вы і вы яў лен-
ча га мас тац тва ёсць ня ма ла кро пак су да кра нан ня. 
А што, як не гіс та рыч ная ат мас фе ра, па він на спры яць 
гэ та му?! Гра мад ства цяг нец ца да куль ту ры. І твор цам 
гэ та трэ ба ўліч ваць, ад гу ка цца на гэ ты па сыл.

Ва ле рый КА ЗА КОЎ, сак ра тар праў лен ня Са ю-

за пісь мен ні каў Ра сіі, на мес нік стар шы ні ФНКА 

«Бе ла ру сы Ра сіі»:

— «Кніж ныя су стрэ чы ў Мір скім за мку» па він ны 
стаць доб рай тра ды цы яй. Мес цам, ку ды прос та 
пры хо дзяць на су стрэ чу з сяб ра мі, пры хо дзяць па 
но выя кніж ныя на быт кі. Дак лад ней — на су стрэ чу 
з но вы мі кні га мі! Дзя куй ар га ні за та рам, што змаг лі 
су поль на пра вес ці та кое са праў ды кніж нае свя та!

...«Кніж ныя су стрэ чы ў Мір скім за мку» — но вы і 
ці ка вы пра ект, які пры цяг нуў ува гу да бе ла рус кай 
дру ка ва най кні гі. Доб ра бы ло б мець та кія асвет-
ніц кія, кніж ныя пра ек ты ў роз ных га ра дах, роз ных 
рэ гі ё нах кра і ны. Хі ба ж не ша ну юць дру ка ва ную 
кні гу, хі ба ж не ці ка вяц ца ёю ў Ві цеб ску і Ма гі лё ве, 
Го ме лі і Брэс це, ін шых га ра дах, ін шых ку точ ках 
Бе ла ру сі?!

Гу та рыў Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Фес ты валь «Бяс печ нае дзя цін ства» 

пра хо дзіў ужо трэ ці раз. Сё ле та яго 

пе ра мож цаў він ша ва лі ва Уні вер сі-

тэце гра ма дзян скай аба ро ны. Пе да-

го гі з шас ці аб лас цей і Мін ска па каз-

ва лі свае на пра цоў кі да тыч на та го, 

як жа на ву чыць вы ха ван цаў дзі ця чых 

сад коў пра віль ным дзе ян ням пад час 

над звы чай най сі ту а цыі.

Па ўмо вах фес ты ва лю, уста но вы да-
школь най аду ка цыі прад стаў ля лі свае ра бо-
ты ў ча ты рох на мі на цы ях. Ся род іх — «Ку-
ток бяс пе кі», «Га на рым ся, што на ву чы лі», 
«Ды дак тыч ная гуль ня» і «Аз бу ка бяс пе кі». 
Та кім чы нам, бяс пе ка дзя цей паў ста ла праз 
прыз му твор час ці. Ар га ні за та ра мі фес ты-
ва лю ста лі мі ніс тэр ствы па над звы чай ных 
сі ту а цы ях і аду ка цыі.

— Для Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі-
ту а цы ях фар мі ра ван не з са мых юных га доў 
куль ту ры бяс пе кі бы ло і за ста ец ца пры яры-
тэ там, — за зна чыў мі ністр па над звы чай-

ных сі ту а цы ях Ула дзі мір ВА ШЧАН КА. — 

І фес ты валь «Бяс печ нае дзя цін ства» — 
яшчэ адзін крок да су пра цоў ніц тва ўсіх для 
да сяг нен ня гэ тай мэ ты. Свет ва кол нас не 
ідэа льны. На во кал — мност ва не бяс пек, 
па гроз, раз на стай ных вы клі каў. І са мая 
ўраз лі вая ка тэ го рыя — гэ та дзе ці. Асаб лі-
ва ка лі яны зна хо дзяц ца без на гля ду з бо ку 
да рос лых. Мы вель мі ўдзяч ныя Мі ніс тэр ству 
аду ка цыі, вы ха валь ні кам уста ноў да школь-
най аду ка цыі. У най блі жэй шы час, на пэў на, 
змо жам на ват у ней кай сту пе ні змен шыць 
на шу пра фі лак тыч ную ра бо ту, та му што яна 
ак тыў на пра во дзіц ца на мес цах.

— Дзя цін ства — гэ та твор чыя по шу-
кі, якія ства ра юць ма ляў ні чыя ўра жан ні. 
Ра зам з тым ад нас, да рос лых, за ле жыць 
тое, на коль кі бяс печ най бу дзе аб ста ноў ка 
ва кол на шых дзя цей, — пад крэс лі ла пер-

шы на мес нік мі ніст ра аду ка цыі Іры на 

СТА РА ВОЙ ТА ВА. І тут важ на не толь кі су-
пра цоў ніц тва ў гэ тым кі рун ку мі ніс тэр стваў, 
ве дам стваў, але і ўза е ма дзе ян не пе да го-
гаў, сем' яў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Сло вы на вер насць 
Ра дзі ме там пра мо ві лі 
больш за ты ся чу юна-
коў.

— Дзень пры ся гі 
заўж ды ўра чыс ты як 
для сал дат, так і для 
род ных і бліз кіх, якія 
пры еха лі сю ды сён-
ня, — ад зна чыў Анд рэй 
Раў коў. — Лю бая ма ці 
заўж ды хва лю ец ца за 
свай го сы на. Важ на 
гэ та і ў маш та бе краі-
ны, па коль кі Уз бро е-
ныя Сі лы вы кон ва юць 
у мір ны час не пры кмет ную на 
пер шы по гляд за да чу. Але мы 
за бяс печ ва ем мір ную пра цу 
бе ла рус ка га на ро да.

Лі та раль на праз не каль кі 
ме ся цаў, пас ля за кан чэн ня 
пад рых тоў кі па ва ен на-ўлі ко-
вых спе цы яль нас цях, гэ тыя 
спе цы я ліс ты прый дуць у час ці 
і бу дуць вы кон ваць свае за да-
чы, тым са мым ума цоў ваць 
аба ра на здоль насць Бе ла ру сі.

Мі ністр аба ро ны асоб на спы-
ніў ся на ска ра чэн ні коль кас ці 
ад тэр мі но вак ад служ бы:

— Мяр ку ец ца шэ раг за-
ха даў у гэ тым кі рун ку. Іс нуе 

за ко на пра ект, які за раз зна-
хо дзіц ца на ўзгад нен ні ў дзяр-
жаў ных ор га нах. Змя ні ла ся 
аб ста ноў ка, і ад тэр мі но вак па 
аду ка цыі па він на быць ме ней. 
Але ра зам з тым за ма цоў ва-
юц ца і пэў ныя ма ты ва цый ныя 
рэ чы. Сту дэн ты, якія ма юць 
пас ля служ бы рэ ка мен да цыі 
з час цей, атры ма юць пер ша-
чар го вае пра ва на мес ца ў 
ін тэр на це. Для тых, хто пра-
ца ваў да пры зы ву, мяр ку ец ца 
за ха ваць іх мес ца не за леж на 
ад фор мы ўлас нас ці ар га ні-
за цыі. Пра па ну ец ца так са ма 
за цвер дзіць пе ра ва гу для 

тых, хто прай шоў 
праз тэр мі но вую 
ва ен ную служ бу 
пры па ступ лен ні 
ва ўста но вы аду-
ка цыі і бяс плат-
ным на ву чан ні 
на пад рых тоў чых 
кур сах.

Так са ма ў за ко не пра ду-
гледж ва ец ца па вы шэн не ад-
каз нас ці за ўхі лен не ад служ-
бы.

У най блі жэй шы час пра ект 
за ко на па сту піць у пар ла мент 
на раз гляд.

Аляк сандр Ма май ка пры-
зваў ся з Мін ска. Яму на ле-
жыць слу жыць паў та ра го да. 
Пе рад вой скам хло пец скон-
чыў Бе ла рус кі дзяр жаў ны ме-
ды цын скі ка ледж.

— Я па спеў па пра ца ваць 
цэ лы год, быў на ват за гад чы-
кам ап тэ кі. Пас ля та го як тра-
піў сю ды, ад ра зу бы ло вель мі 

нязвыкла — усё па рэ жы ме, 
усё згод на з за га дам. З ін ша-
га бо ку, ву чыш ся цяр пен ню і 
раз важ лі вас ці. Я ў бу ду чым — 
ме ха нік-кі роў ца БМП-2. Да та-
го кру ціў ба ран ку лег ка во га 
аў та ма бі ля на «гра ма дзян-
цы» тры га ды. Па куль што ў 
нас ідуць агуль на вай ско выя 
за ня ткі, а ў лі пе ні пя рой дзем 
да тэм па спе цы яль нас ці. У 
«ву чэб цы» я пра вя ду паў го-
да, а да лей, хут чэй за ўсё, 
мя не на кі ру юць у 120-ю асоб-
ную ме ха ні за ва ную бры га ду 
ў Мінск. Што да вы нос лі вас-
ці, то па раю рых та вац ца тым, 
ка го пры за вуць праз паў го да, 
ужо за раз. Ка лі вы не ўме е це 
пад цяг вац ца, то бу дзе скла-
да на.

Ан тон Буй ко так са ма пра-
вя дзе ў ар мей скіх шэ ра гах 
паў та ра го да. За яго пля чы-
ма — Мін скі ра дыё тэх ніч ны 
ка ледж і не вя лі кі до свед пра-
цы.

— Да пры зы ву па ста віў ся 
спа кой на. Ка лі трэ ба — зна-
чыць трэ ба. Пэў ная пад рых-
тоў ка ў мя не ўжо ёсць. Пад-
час ву чо бы ха дзіў з сяб ра мі ў 
па хо ды. Заўжд ы пры цяг ва ла 
спар тыў нае ары ен та ван не. 
На да пры зыў най пад рых тоў-
цы ву чы лі збор цы-раз бор цы 
зброі, стра я во му кро ку. Тут 
жа ка ман дзір скі склад вель мі 
доб ры. На ват ка лі ты прый-
шоў у вой ска ў 18 га доў і ні-
чо га не ве да еш — ця бе ўся му 
на ву чаць. Кан так ты з род ны-
мі і бліз кі мі мы не пе ра ры ва-
ем — пад час воль на га ча су, 
які доў жыц ца з 8 да 9 ве ча-
ра, мы мо жам тэ ле фа на ваць 
адзін ад на му.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Анд рэй РАЎ КОЎ: 

ЛЮ БАЯ МА ЦІ ЗАЎЖ ДЫ ХВА ЛЮ ЕЦ ЦА 
ЗА СВАЙ ГО СЫ НА

Спірт не вы тры маў 
га ра чы ні

У вёс цы Брод ні ца Іва наў ска га ра ё на на 

лі кё ра-га рэ лач ным за вод зе ўспых ну-

ла па ра спір ту без на ступ на га га рэн ня. 

На шчас це, ні хто не па цяр пеў.

Вы клік ра та валь ні кам па сту піў у 16.36. 
Ка лі на мес ца пры бы лі су пра цоў ні кі МНС, 
вы свет лі ла ся, што ўспыш ка ад бы ла ся ў пус-
той ме та ліч най ёміс тас ці аб' ёмам 1,5 ку ба-
мет ра на чац вёр тым па вер се бу дын ка. У той 
час там пра во дзі лі ся зва рач ныя ра бо ты па 
за ме не цеп ла аб мен ні ка, унут ры па мяш кан-
ня бы лі тры ра бот ні кі. Пры чы ны зда рэн ня 
ўста наў лі ва юц ца. Вер сія, якая раз гля да ец ца 
най перш, — раз бу рэн не ёміс тас ці ў вы ні ку 
на грэ ву ад пра мых со неч ных пра мя нёў (яна 
ста я ла за паў та ра мет ра ад акна).

Ар се нал на два іх
Су пра цоў ні кі 6-га ўпраў лен ня (па 

Брэсц кай воб лас ці) га лоў на га ўпраў-

лен ня па ба раць бе з ар га ні за ва най 

зла чын нас цю і ка руп цы яй (ГУ БА ЗіК) 

МУС кан фіс ка ва лі ў двух жы ха роў Бя-

ро заў ска га ра ё на вя лі кі ар се нал аг ня-

стрэль най зброі, бо еп ры па саў і вы бу-

хо вых рэ чы ваў.

Па ін фар ма цыі УУС Брэсц ка га абл вы кан-
ка ма, до ма, у га ра жах і ін шых па мяш кан нях, 
якія ім на ле жаць, муж чы ны за хоў ва лі піс та-
лет ТТ, за пал да гра на ты, не каль кі са ма роб-
ных піс та ле таў, він тоў ку не ўста ноў ле на га 
ўзо ру, са ма роб нае вы бу хо вае пры ста са ван-
не, 872 па тро ны роз на га ка ліб ру, аб ста ля-
ван не для вы ра бу па тро наў, мі на мёт ную 
мі ну ка ліб ру 50 мм з уз ры валь ні кам, пяць 
ар ты ле рый скіх сна ра даў ка ліб ру 20 мм, 
гра на ту Ф-1 і ін шыя бо еп ры па сы. Абод ва 
за тры ма ныя вы раб ля лі са ма роб ныя ўзо ры 
су час най страл ко вай зброі, а так са ма зай-
ма лі ся рэ стаў ра цы яй зброі ча соў Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. За не за кон ныя дзе ян ні ў 
да чы нен ні да аг ня стрэль най зброі, бо еп ры-
па саў і вы бу хо вых рэ чы ваў пра ду гле джа на 
па ка ран не аж да па збаў лен ня во лі на тэр мін 
да ся мі га доў з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Па дзеяПа дзея

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці

На ву чыць бяс пе цы да шка лят
Крымінал, здарэнніКрымінал, здарэнні

Пра гэ та за явіў мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі пад час 

цы ры мо ніі пры няц ця во ін скай пры ся гі ў 72-м 

Аб' яд на ным ву чэб ным цэнт ры пад рых тоў кі 

пра пар шчы каў і ма лод шых спе цы я ліс таў у Пе чах.


