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Уз на га ро ды кон кур су 

вы ка наў цаў эст рад най 

пес ні бы лі ўру ча ныя 

пад час ура чыс тай 

цы ры мо ніі за крыц ця 

XXVІІ Між на род на га 

фес ты ва лю мас тац тваў 

«Сла вян скі ба зар 

у Ві цеб ску».

Па вы ні ках двух кон курс ных 

дзён ад ра зу два ўдзель ні кі на бра-

лі ад ноль ка вую коль касць ба лаў, 

а та му ўсё за ле жа ла ад вы ра шаль-

на га го ла су стар шы ні ін тэр на цыя-

 наль на га пра фе сій на га жу ры — 

кам па зі та ра, на род на га ар тыс та 

Ра сіі, Мал до вы і Укра і ны Аляк санд-

ра Ма ро за ва. У вы ні ку Гран-пры 

кон кур су — «За ла тую лі ру» і гра-

шо вы прыз у па ме ры 20 ты сяч до-

ла раў — атры маў спя вак з Ру мы ніі 

Мар чэл Рош ка, які на пра ця гу ўся-

го твор ча га спа бор ніц тва дэ ман-

стра ваў вы дат ны му зыч ны густ і 

вір ту оз нае ва ло дан не го ла сам.

«Мы спе цы яль на тры ма лі інт ры-

гу да апош ня га і не ка мен та ва лі чут-

кі аб тым, хто пе ра мо жа, — ад зна-

чыў стар шы ня жу ры Аляк сандр 

МА РО ЗАЎ. — Але, як мне па да ло-

ся, гле да чы са лі дар ныя з на шым 

вы ба рам. За ся бе ска жу так: не мае 

зна чэн ня, су час ная гу чыць пес ня, 

аль бо рэт ра, аль бо на род ная, у 

якім яна сты лі і на якой мо ве, — яе 

мож на вы ка наць та ле на ві та або не 

та ле на ві та. Ка лі ты ся дзіш у жу ры і 

за бы ва еш, што па ві нен вы стаў ляць 

ад зна кі, а ўнут ры ад бы ва ец ца та-

кая хі мія, ка лі кож ная но та, кож нае 

сло ва ад гу ка юц ца ў сэр цы, — вось 

па каз чык».

Што да пе ра мож цы, то Мар чэ лу 

Рош ку ня даў на споў ні ла ся 28 га-

доў і да му зы кі ма ла ды ча ла век 

мае са мае не па срэд нае да чы нен-

не. Па пра фе сіі ён ды ры жор, за-

сна валь нік джа за ва га ка лек ты ву 

пры На цы я наль ным му зыч ным 

уні вер сі тэ це Ру мы ніі, су пра цоў-

нік ар кест ра, кам па зі тар і час ты 

госць на ру мын скім тэ ле ба чан ні і 

ра дыё. На «Сла вян скім ба за ры» 

ў яго спы та лі, што ра біць ця жэй: 

спя ваць аль бо ды ры жы ра ваць? 

«Ды ры жы ра ваць, ад на ча со ва 

спя ва ю чы», — з гу ма рам ад ка заў 

Мар чэл. У спе ва ка на огул роз на-

ба ко выя му зыч ныя ін та рэ сы: так, 

ён з ад ноль ка вым ім пэ там рас каз-

вае, як дай шоў да фі на лу та лент-

шоу «Го лас Ру мы ніі» і «Х-Фак тар» 

і як пра цуе рэ ген там хо ру ў ад ной 

з цэрк ваў Бу ха рэс та. «Я вель мі 

шчас лі вы, — пры знаў ся ён пас ля 

цы ры мо ніі ўзна га родж ван ня. — 

Да вя ло ся шмат па пра ца ваць над 

са бой, але вы нік быў гэ та га вар ты. 

Ад чу ваю, што гэ та прос та мой год, 

ка лі ўсё склад ва ец ца і атрым лі ва-

ец ца, як ма рыў. Ці ду маў, на што 

па тра ціць гра шо вы прыз? Хут чэй 

за ўсё, на твор часць: за пі шу но-

выя пес ні, бу ду рых та вац ца, каб 

прад ста віць сваю кра і ну на ін шых 

між на род ных кон кур сах. «Еў ра ба-

чан не»? А ча му б і не, гэ та ад на-

знач на вя лі кая куль тур ная па дзея 

і ці ка вы твор чы во пыт!»

1-я прэ мія кон кур су вы ка наў цаў 

з гра шо вым да дат кам у 15 ты сяч 

до ла раў да ста ла ся ка зах стан цу 

Амрэ, 2-я прэ мія і прыз у па ме ры 

10 ты сяч до ла раў — укра ін скай 

спя вач цы Мі ле Ні ціч. 5 ты сяч до-

ла раў і 3-е пры за вое мес ца па дзя-

лі лі прад стаў ні ца Поль шчы Сіль вія 

і бе ла рус Яў ген Кур чыч. «Ці за сму-

ча ны я вы ні кам? Па шчы рас ці, не. 

Кож ны кон курс — гэ та ка рыс ны 

во пыт і шко ла жыц ця. Хоць, зра зу-

ме ла, пад рых тоў ка, ба раць ба, ча-

кан не вы ні каў — усё гэ та на самрэч 

скла да на, — па дзя ліў ся ўра жан-

ня мі Яў ген. — Тым больш што я 

лі та раль на з ка раб ля на баль ад-

ра зу са «Сла вян ска га ба за ру» ад-

пра віў ся ў род ны ўні вер сі тэт куль-

ту ры і мас тац тваў, дзе вы кла даю 

і ўзна чаль ваю сё ле та ка мі сію на 

ўступ ных эк за ме нах».

Акра мя та го, бы лі ўру ча ныя не-

каль кі спе цы яль ных прэ мій. Пры-

зы ад Па ста ян на га ка мі тэ та Са ю за 

Бе ла ру сі і Ра сіі атры ма лі бе ла рус 

Яў ген Кур чыч і ра сі ян ка Аляк санд-

ра Ка ра беш кі на. Так са ма спя вач-

цы з Ра сіі — яна, да рэ чы, са мая 

юная з сё лет ніх удзель ні каў, Са шы 

ўся го 18 га доў — быў уру ча ны спе-

цы яль ны прыз Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі «Сла вян ская на дзея». Прыз 

ад Між дзяр жаў най тэ ле ра дыё-

кам па ніі «Мір» «Пес ня — шлях да 

Са друж нас ці» да стаў ся спя вач цы 

Там ры ко з Гру зіі, а спе цы яль ная 

ўзна га ро да імя Ула дзі мі ра Му ля-

ві на «За най леп шае ўва саб лен не 

на цы я наль най тэ мы і вы со кае вы-

ка наль ніц кае май стэр ства» сё ле та 

ад пра віц ца на да лё кую Ку бу з ка-

ла рыт най Рэ бе кай Эм біль.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

МІ ЛАЯ СТА РОН КА

ГРАН-ПРЫ «СЛА ВЯН СКА ГА БА ЗА РУ» 
ПА Е ДЗЕ Ў РУ МЫ НІЮ

На слы хуНа слы ху  

Тэ ма ма лой ра дзі мы ста не 

агуль най для пісь мен ні каў 

з Бе ла ру сі і Ра сіі.

Сё ле та асаб лі вая ўва га ў на-

шай кра і не ад да ец ца род ным 

мяс ці нам. Паэ ты і пісь мен ні кі 

так са ма не за ста юц ца ўба ку ад 

гэ тай тэ мы, тым больш што для 

мно гіх яна зай мае асаб лі вае мес-

ца ў твор час ці. Пер шы на мес нік 

стар шы ні Са ю за пісь мен ні каў Бе-

ла ру сі Але на Стэль мах ад зна чы-

ла, што лі та ра та ры не толь кі са мі 

ак тыў на пра цу юць на гэ тай гле бе, 

але і за пра ша юць сва іх ра сій скіх 

ка лег пад тры маць ідэю. Мяр ку ец-

ца ар га ні за цыя круг лых ста лоў з 

удзе лам твор чых асоб абедз вюх 

кра ін, а так са ма пад трым ка для 

ма ла дых пісь мен ні каў, якія най-

больш поў на пра явяць та лент.

Але на Стэль мах звяр ну ла 

ўва гу, што пры пад трым цы Гра-

мад скай па ла ты Са юз най дзяр-

жа вы мож на знач на па шы рыць 

са мо па няц це ма лой ра дзі мы і 

год на ўзна га ро дзіць най леп шых 

лі та ра та раў з бе ла рус ка га і ра-

сій ска га бакоў.

— На пра ця гу 20 га доў бе-

ла рус кія аў та ры ства ра юць кні гі 

пра свае род ныя мяс ці ны, апя ва-

юць іх знач насць, каш тоў насць 

для кож на га ча ла ве ка. Сё ле та, 

я спа дзя ю ся, ад бу дзец ца свое-

асаб лі вы агляд да сяг нен няў 

плён най лі та ра тур най пра цы, — 

вы ка за ла ся стар шы ня.

Гра мад ская па ла та Са юз най 

дзяр жа вы з 2018 го да аказ вае 

пад трым ку Са ю зу пісь мен ні каў 

Са юз най дзяр жа вы ў вы дан-

ні ча со пі са «Бе лая Ве жа», дзе 

пуб лі ку юц ца мас тац кія тво ры, 

на ву ко выя да сле да ван ні і фі ла-

соф скія раз ва гі аў та раў кра ін-

су се дак.

Стар шы ня Са ю за пісь мен ні-

каў Бе ла ру сі, су стар шы ня Са ю за 

пісь мен ні каў Са юз най дзяр жа вы 

Мі ка лай Чар гі нец рас ка заў, што 

гэ тай во сен ню ў Маск ве прой-

дзе яшчэ адзін твор чы пра ект. 

Круг лы стол «Лі та ра ту ра і пес ні 

на служ бе Са юз най дзяр жа вы» 

збя рэ ра зам пісь мен ні каў, паэ-

таў, вы ка наў цаў пе сень, якія 

змо гуць не толь кі аб мя няц ца 

пла на мі, але і аб мер ка ваць маг-

чы мыя кі рун кі су пра цоў ніц тва на 

пля цоў ках Бе ла ру сі і Ра сіі.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ



Су гуч чаСу гуч ча   СтыхіяСтыхія  

Пад ра бяз нас ці па ве да мі лі ў прэс-

служ бе Мі ніс тэр ства па над звы чай-

ных сі ту а цы ях.

— На ву лі цы Кі жа ва та ва ра та-

валь ні кі бук сі ра ва лі аў та ма біль, у 

якім ра зам з ма ці зна хо дзі лі ся двое 

не маў лят. У до ме № 23 па ву лі цы 

Кі ра ва да вя ло ся ад пам поў ваць ва ду 

з двух пад' ез даў шмат па вяр хо ві ка. 

Ве цер па ва ліў дзе сяць дрэў, ча ты-

ры з якіх упа лі на аў та ма бі лі. А на 

пра спек це Не за леж нас ці рэ клам ны 

шчыт па ля цеў прос та ў пад зем ны 

пе ра ход.

Так са ма ўжо не пер шы раз за ты-

дзень за та пі ла пе ша ход ную зо ну па 

ву лі цы Рэ ва лю цый най.

Як па ве да мі лі ў дзяр жаў ным прад-

пры ем стве «Мінск транс», з-за ўмоў 

на двор'я пе ры я дыч на пе ра пы нялі ся 

трам вай ны і тра лей бус ны рухі ў роз-

ных част ках Мін ска.

Сты хія так са ма пра гу ля ла ся і па 

го ра дзе Гор кі Ма гі лёў скай воб лас ці. 

Моц ны ве цер па шко дзіў дах на тэ ра-

пеў тыч ным кор пу се цэнт раль най ра-

ён най баль ні цы. А па Ле нін скім буль-

ва ры дрэ ва ўпа ла на аў та ма біль.

Ся род лю дзей па цяр пе лых ня ма. 

А 18 лі пе ня па кра і не зноў аб' яў ле ны 

аран жа вы ўзро вень не бяс пе кі з-за 

праг на за ва ных на валь ніц.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК
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У Ві цеб ску ўчо ра, 16-га лі пе ня, ад кры лі 

кніж ную кра му «Пра мень». Ад бы ло ся гэ та 

ў но вым мік ра ра ё не Бі ле ва-2 — на ўскра і не 

аб лас но га цэнт ра. Ця пер па кні гі мяс цо вым 

жы ха рам не трэ ба бу дзе ез дзіць да лё ка, бо 

кра ма ў кро ка вай да ступ нас ці.

У афі цый най цы ры мо ніі ад крыц ця ўдзель ні ча-

лі на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Бе ла ру сі Ігар 

БУ ЗОЎ СКІ, прад стаў ні кі мяс цо вай ула ды, твор чая 

ін тэ лі ген цыя.

Па вод ле слоў Іга ра Бу зоў ска га, гра ма дзя не 

на шай кра і ны ў час ін тэр нэ ту па-ра ней ша му ці ка-

вяц ца дру ка ва ны мі кні га мі. І гэ та вель мі доб рая 

з'я ва. Лю дзі ра зу ме юць, што кні гі чы таць трэ ба, 

бо гэ та да зва ляе ін тэ ле кту аль на і ду хоў на рас ці, 

атрым лі ваць но выя ве ды. І кні гі ў лі ку ін ша га да-

зва ля юць пра віль на вы хоў ваць дзя цей.

Пры ем ным сюр пры зам для пер шай па куп ні цы 

стаў па да ру нак з рук на мес ні ка мі ніст ра — кні га 

пе ра кла даў вер ша Ян кі Ку па лы «А хто там ідзе» 

на мо вах све ту». Вы дан не сё ле та атры ма ла Гран-

пры між на род на га кон кур су «Мас тац тва кні гі» 

дзяр жаў — удзель ніц СНД. Яе Ігар Бу зоў скі ўру-

чыў жы хар цы мік ра ра ё на, дзе ад кры ла ся кра ма.

Але на Про раш не ва — ма ма трох дзя цей, ра ней 

пра ца ва ла ў ганд лі. У раз мо ве з ка рэс пан дэн там 

«Звяз ды» ад зна чы ла, што ку пі ла паш тоў ку руч ной 

ра бо ты, каб па да рыць яе на дзень на ра джэн ня 

ста рэй шай да чцэ. Ёй споў ніц ца 21 лі пе ня 23 га ды. 

У кра му прый шла з ма лод шым сы нам Мац ве ем, 

які скон чыў пер шы клас ві цеб скай гім на зіі № 7. Ён 

і пад пі ша сяст ры паш тоў ку. Хлоп чы ку, ка жа ма ці, 

лёг ка да юц ца мо вы. Та му яна вель мі ра да, што ён 

бу дзе чы таць твор бе ла рус ка га кла сі ка на роз ных 

мо вах. І вель мі га на рыц ца тым, што, як уба чы ла 

ў кні зе, яе на клад уся го 800 эк зэмп ля раў. Яшчэ 

яна, як ні дзіў на, ста ла пе ра мож цай у ла та рэі. 

Вый гра ла кні гу Ва лян ці на Пі ку ля «На за двор ках 

вя лі кай ім пе рыі».

У го нар ад крыц ця на вед валь ні кам да ва лі 

10-пра цэнт ную зніж ку — на кніж ную пра дук цыю.

У но вай кра ме, якая зай мае 110 квад рат ных 

мет раў, прад стаў ле ны шы ро кі асар ты мент кніг і 

кан цы ляр скіх та ва раў. Так са ма ёсць цац кі, па злы, 

на бо ры для твор час ці і мно гае ін шае. Дзя ку ю чы 

ад крыц цю кра мы, ство ра ны тры но выя ра бо чыя 

мес цы.

Да рэ чы, «Пра мень» стаў дзя вя тай па лі ку ў 

Ві цеб ску кніж най кра май сет кі ААТ «Бел кні га», 

16-м ганд лё вым аб' ек там у Пры дзвін скім рэ гі ё не 

і 108-м — у Бе ла ру сі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Кнігарня ў но вым мік ра ра ё не
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За па вет ныя «пу цёў кі» 

на спа бор ніц твы ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў у Мін ску па сту пяць 

у про даж 1 снеж ня, 

пра гэ та па ве да міў ме не джар 

па мар ке тын гу фон ду 

«Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да» 

Мак сім Каш кал да.

«Бі ле ты мож на бу дзе на быць 

на ад мыс ло вым сай це mіnsk2019.

tіcкetpro.by. Цэ ны на іх мы аб' явім у 

каст рыч ні ку. Па чы на ю чы з 1 са ка ві-

ка бі ле ты на гуль ні змо гуць на быць 

праз сайт усе ах вот ныя з лю бой 

краі ны све ту», — рас ка заў ме не-

джар. Па вод ле яго слоў, блі жэй да 

стар ту спа бор ніц тваў білеты мож на 

бу дзе на быць у ка сах Мін ска і ін шых 

га ра дах Бе ла ру сі. Іх ды зайн ужо рас-

пра ца ва ны і за цвер джа ны. Па ме ры 

пра соў ван ня пра дук цыі бу дзе прад-

стаў ле ны вы гляд бі ле таў цы ры мо ній 

ад крыц ця і за крыц ця.

На га да ем, на пя рэ дад ні ў Мін ску 

прай шоў се мі нар шэ фаў мі сій і се мі-

нар для прэс-сак ра та роў НАК і вя ду-

чых СМІ кра ін Еў ро пы. У ме ра пры-

ем ствах пры ня лі ўдзел прад стаў ні кі 

49 ка ман даў, якія бу дуць спа бор ні чаць 

на тур ні ры ў на ступ ным го дзе, а так-

са ма прак тыч на 30 прад стаў ні коў 

мас ме дыя з Бе ла ру сі, Вя лі ка бры та-

ніі, Венг рыі, Кіп ра, Лат віі, Іта ліі, Ні-

дэр лан даў, Поль шчы, Ра сіі, Ру мы ніі, 

Сла ва кіі, Сла ве ніі, Чэ хіі, Укра і ны, Эс-

то ніі і ін шых кра ін. Вя ду чыя су свет ныя 

СМІ прад ста ві лі жур на ліс ты ра сій ска-

га ін фар ма цый на га агенц тва ТАСС і 

фран цуз ска га France-Presse, бры тан-

скіх ме ды я хол дын гаў BBC і Reuters, 

ін тэр нэт-вы дан ні, пры све ча ныя біз не-

су і па лі ты цы алім пій ска га ру ху Around 

the Rіngs, ка му ні ка цый на га агенц тва 

Mіtchell Communіcatіons Agency.

Прад стаў ні кі ды рэк цыі паведамілі 

гас цям аб ін фар ма цый ных тэх на ло гі-

ях, якія бу дуць да ступ ны пад час ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў, пра ві лах мыт на га 

афарм лен ня і пе ра воз кі гру заў для 

прад стаў ні коў срод каў ма са вай ін-

фар ма цыі. На се мі на ры раз мо ва так-

са ма іш ла аб пры быц ці, ад' ез дзе і раз-

мя шчэн ні жур на ліс таў, акрэ ды та цыі, 

ар га ні за цыі ра бо ты транс пар ту для 

прэ сы, аб мар ке тын гу і бі лет най пра-

гра ме спар тыў на га фо ру му, транс ля-

цы ях і вя шчан ні, PR-пра ектах.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Бі ле ты па сту пяць 
у про даж зі мой

Ад мі ну лай пят ні цы ў кра і не па нуе вель мі ня ўстой лі вае на двор'е. Ат-

мас фер ныя фран ты ня суць цёп лае па вет ра і ад на ча со ва з гэ тым — 

пра ліў ныя даж джы. Не стаў вы клю чэн нем і ве чар па ня дзел ка. Ужо 

па сум най тра ды цыі «па плыў» Мінск...

Лі пень раз бу ша ваў ся


