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На двор'еНа двор'е  

ЧА КА ЕМ МАЙ СКІХ 
НА ВАЛЬ НІЦ

У вы хад ныя ў Бе ла ру сі — да 27 гра ду саў цяп ла, па-
ве дам ля юць у Рэс пуб лі кан скім цэнт ры па гід ра ме-
тэа ра ло гіі, кант ро лі ра ды еак тыў на га за брудж ван ня 
і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя. Гэ та звя за на 
з пры хо дам у кра і ну цёп лых па вет ра ных мас з паў-
днё ва г а за ха ду Еў ро пы.

Так, ужо сён ня днём тэм пе ра ту ра на пе ра важ най част-
цы тэ ры то рыі Бе ла ру сі да сяг не 24 гра ду саў, а на за ха дзе 
слу пок тэр мо мет ра па ды мец ца да 26 гра ду саў. Апад каў не 
праг на зу ец ца. У су бо ту за ха ва ец ца цёп лае на двор'е пе ра-
важ на без апад каў, толь кі на поў на чы Ві цеб шчы ны маг чы-
мы ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе 7—12 гра ду саў, удзень 20—27. Ня дзе ля так са ма 
бу дзе цёп лай, але ўжо з апад ка мі: ноч чу ў не ка то рых рэ гі-
ё нах, а днём па боль шай част цы кра і ны прой дуць даж джы, 
мес ца мі — на валь ні цы. Уна чы тэм пе ра ту ра бу дзе зна хо дзіц-
ца на ўзроў ні 9—14 гра ду саў, удзень 18—25, у не ка то рых 
ра ё нах па вет ра пра грэ ец ца і да 27 гра ду саў.

Па ча так тыд ня так са ма ста не даждж лі вым. У па ня дзе лак 
ноч чу ка рот ка ча со выя даж джы і на валь ні цы ча ка юц ца на 
поўд ні кра і ны, днём пе ра важ на без апад каў. Сі ноп ты кі прад-
каз ва юць нач ную тэм пе ра ту ру на ўзроў ні 7—14 гра ду саў, 
а па ўсхо дзе ўся го 4—6 вы шэй за нуль. Днём тэр мо метр 
па ка жа ад 15 да 22 гра ду саў цяп ла, на паў днё вым за ха-
дзе — да 25. У аў то рак і се ра ду ў асоб ных ра ё нах ча ка юц ца 
ка рот ка ча со выя даж джы і на валь ні цы, тэм пе ра ту ра ўна чы 
скла дзе 5—12 гра ду саў, удзень 19—25.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lуskаvеts@zvіаzdа.bу



За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

Квэс ты, ся рэд ня веч ныя 
тан цы і но выя ра ры тэ ты

Ужо сён ня, 19 мая, Баб руйск — сё лет няя куль тур ная 
ста лі ца — за про сіць ама та раў квэс таў ад 14 га доў і 
ста рэй шых на гуль ню-квэст «Не прад ба ча ныя на ступ-
ствы ад ной іск ры» з удзе лам ле ген дар на га шпі ка 
Ар ка дзя Каш ко. Да рэ чы, ура джэн ца вёс кі Бро жа 
Баб руй ска га па ве та. 

А вось ма гі лёў скія му зеі пад рых та ва лі свае сюр пры зы на 
20 мая. Му зей гіс то рыі Ма гі лё ва, дзе за хоў ва ец ца адзі ны ў 
кра і не ары гі нал Ста ту та ВКЛ 1588 го да, не пе ра стае здзіў-
ляць но вы мі ці ка вы мі зда быт ка мі, пра якія рас ка жа вы ключ-
на ў су бо ту і не ра ней, што вартае, каб пры ехаць у Ма гі лёў. 
У гэ тым жа му зеі за хоў ва ец ца вель мі рэд кая рэч — лі тур-
гіч нае по кры ва са слуц кі мі па яса мі (ана лой нік), якое спе-
цы яль на пра дэ ман стру юць гас цям пад час вы стаў кі ад на го 
прад ме та. Ама та раў роз ных пры год ча кае за хап ляль ны 
эне каў нтар, пад час яко га мож на бу дзе па бе гаць не толь кі 
па па та ем ных кут ках ра ту шы, але і па гіс та рыч ным цэнт ры 
Ма гі лё ва. «Што бу дзем шу каць, па куль за гад ка», — усмі ха-
ец ца ды рэк тар му зея Аляк сей Ба цю коў. Тут жа ад кры ец ца 
вы стаў ка лі на гра вюр Ба зы ля Ка ма ро ва з вы ява мі вы дат-
ных дзея чаў ма гі лёў скай гіс то рыі, а так са ма ад бу дзец ца 
кан цэрт ду дар ска га цэ ха і ан самб ля ся рэд ня веч на га тан ца 
ма гі лёў скай гім на зіі — ка ле джа мас тац тваў.

Не менш ці ка вую пра гра му пра па ноў вае най ста рэй шы 
му зей Ма гі лё ва — аб лас ны края знаў чы імя Е. Ра ма на ва, 
які сё ле та ад зна чае 150 га доў сва ёй дзей нас ці. Тут так са ма 
бу дзе шмат ін тэр ак ты ву, май стар-кла саў, эк скур сій-прэ зен-
та цый. На огул, сё ле та Ма гі лёў вель мі ба га ты на юбі лей ныя 
да ты — 750 га доў го ра ду, 400 — ма гі лёў ска му кні га дру ка-
ван ню, 440 — са дня атры ман ня Маг дэ бург ска га пра ва, 
300 — з дня на ра джэн ня асвет ні ка Ма гі лё ва і яго даб ра дзея 
Ге ор гія Ка ніс ка га. Пра ўсё гэ та больш пад ра бяз на мож на 
бу дзе да ве дац ца пад час мі ні-эк скур сій з ін тэр ак тыў ны мі 
зо на мі. Тут так са ма за про сяць на квэст-гуль ню «Знай дзі 
ар тэ факт» і пра па ну юць паў дзель ні чаць у вік та ры нах. А 
фі лі ял края знаў ча га — му зей эт на гра фіі — апроч уся го, 
па ка жа за ве чар не каль кі спек так ляў.

У су бо ту ўсе му зеі ў Ма гі лё ве пра цу юць з 18.00 (не ка то-
рыя з 17.00) і да поў на чы. Цэ ны на бі ле ты — сім ва ліч ныя. А 
ў му зеі гіс то рыі Ма гі лё ва бу дзе дзей ні чаць адзі ны бі лет на 
на вед ван не двух аў та ном ных уста ноў — ра ту шы на пло шчы 
Сла вы і вы ста вач най за лы на ву лі цы Бол дзі на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by



Ад бы ла ся прэ зен та цыя 
кніж най се рыі «Свет лыя 
зна кі. Паэ ты Кі тая» Вы да-
вец ка га до ма «Звяз да».

У До ме друж бы бы ло 
прад стаў ле на но вае вы дан-
не — збор нік пе ра кла даў 
кла січ на га кі тай ска га паэ та 
Мэн Ха а жа ня. «Муд расць гор 
маўк лі вых» — вось мая кні га 
се рыі, якая ўжо прад стаў ля ла 
ра ней бе ла рус кія пе ра ства-
рэн ні Ду Фу, Лі Бо, Ван Вэя, 
Ай Ці на, Лі Хэ, Лі Цінч жаа, 
Ван Гач жэ ня. За гу чаць па-
бе ла рус ку кі тай скім паэ там 
роз ных эпох да па ма га лі Мі ко-
ла Мят ліц кі, Ле а нід Дрань ко-
Май сюк, Раг нед Ма ла хоў скі, 
Тац ця на Сі вец, Але на Ра ма-
ноў ская і ін шыя. Пе ра клад-
чы ка мі паэ зіі Мэн Ха а жа ня 
вы сту пі лі На вум Галь пя ро віч, 
Алесь Ба дак, Юлія Алей чан-
ка, Ва ле рыя Са рот нік, Да р'я 
Не чы па рук. Каш тоў насць се-
рыі «Свет лыя зна кі. Паэ ты 
Кі тая» най перш у тым, што 
пе ра клад ажыц цяў ля ец ца 
або на ўпрост з мо вы ары гі-
на ла, або па пад ра бяз на ка-
мен та ва ных пад рад коў ні ках 
пад кі раў ніц твам спе цы я ліс-
таў-кі та яз наў цаў. Так са ма, 

па чы на ю чы са збор ні ка Ван 
Гач жэ ня, у вы дан нях змя-
шча юц ца і кі тай скія тэкс ты 
по бач з пе ра кла да мі, што 
з'яў ля ец ца вы дат най зна-
ход кай для да след чы каў бе-
ла рус кай шко лы мас тац ка га 
пе ра кла ду і знач на па шы рае 
прад стаў ле насць кніг се рыі ў 
су час най кі тай скай куль тур-
най пра сто ры.

З пры ві таль ным сло вам 
да ўдзель ні каў прэ зен та цыі 
вы сту піў мі ністр куль ту ры 
Ба рыс СВЯТ ЛОЎ, які па дзя-
ліў ся пла на мі ства рыць Цэнтр 
куль ту ры Бе ла ру сі ў Пе кі не, 
а так са ма ідэ я мі, што бу дуць 
агу ча ны на па ся джэн ні бе ла-
рус ка-кі тай ска га пад ка мі тэ та 
па куль тур ных су вя зях, якое 
прой дзе ў кан цы мая ў Кі тай-
скай На род най Рэс пуб лі цы.

На мес нік мі ніст ра ін фар-
ма цыі Алесь КАР ЛЮ КЕ ВІЧ 
пад крэс ліў важ насць вы дан-
няў се рыі «Свет лыя зна кі. 
Паэ ты Кі тая» ва ўста ля ван ні 
ак тыў на га куль тур на га дыя ло-
гу па між Кі та ем і Бе ла рус сю, 
вы ка заў спа дзя ван ні на да лей-
шае плён нае раз віц цё кніж на-
га пра ек та і прэ зен та цыі яго 
на між на род най арэ не.

Пад тры маў вы да вец кую 
іні цы я ты ву і за гад чык ад дзе-
ла па спра вах куль ту ры па-
соль ства КНР у Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь Чжан Хун вэй.

Ды рэк тар Вы да вец ка га 
до ма «Звяз да» Па вел СУ-
ХА РУ КАЎ агу чыў перс пек-
ты вы се рыі, па дзя ліў ся пла-
на мі вы дан ня збор ні каў Сюй 
Чжы мо і Вэнь Ідо.

Пад час ме ра пры ем ства 
гле да чы ме лі маг чы масць 
азна ё міц ца і з вы стаў кай 
гра фіч ных ра бот вя до ма га 
мас та ка Ка мі ля Ка ма ла, які 
па-фі ла соф ску пе ра асэн соў-
вае кі тай скую рэ ча іс насць 

у ілюст ра цы ях да пе ра клад-
ных кніг. Кі тай скія пес ні і 
тан цы прад стаў ля лі сту дэн-
ты Мінск ага дзяр жаў на га 
лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та і 
вуч ні ста ліч най гім на зіі №23. 
Ме ло ды ка кі тай скай лі ры кі 
гу ча ла ў вы ка нан ні сту дэнт-
кі фі ла ла гіч на га фа куль тэ та 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та Яў ге ніі Куд рык. 
Шчод ра дзя лі лі ся сва ім пе ра-
клад чыц кім во пы там Мі ко ла 
Мят ліц кі, На вум Галь пя ро віч, 
Ле а нід Дрань ко-Май сюк.

Юлія АЛЕЙ ЧАН КА
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Вест кі з Кі таяВест кі з Кі тая  

ЗНА КІ СЯБ РОЎ СТВА

І хоць за цяж ная і ха лод ная вяс на 
ад су ну ла сё ле та свя та на не каль кі 
тыд няў, ёсць усе пры кме ты та го, 
што да вы хад ных дзён бэ за выя 
кус ты рас квіт не юць.

Да рэ чы, зна ка мі тая ка лек цыя бэ зу 
ба та ніч на га са ду на ліч вае больш як 
250 сар тоў, у тым лі ку вель мі рэд кія 
сар ты ай чын най і су свет най се лек цыі. 
Шэ раг сар тоў уво гу ле ма юц ца толь кі 
ў Цэнт раль ным ба та ніч ным са дзе. У 
2015 го дзе ў рэ естр ра я ні ра ва ных сар-
тоў быў уклю ча ны но вы сорт бэ зу «Мін-
ская пры га жу ня». Ка лек цыя за слу жа на 
ад не се на да на цы я наль ных зда быт каў і 
ўклю ча на ў афі цый ны ка дастр ахоў ных 
ка лек цый Бе ла ру сі.

Увесь ты дзень, што дня з 13 да 15 га-
дзін на вед валь ні каў ча ка юць ці ка выя 
су стрэ чы з ку ра та рам ка лек цыі бэ зу, 
кан ды да там бія ла гіч ных на вук На тал-
ляй Ма ке дон скай, эк скур сіі па бэ за вым 
са дзе і кан суль та цыя па до гля дзе за 
гэ тай цу доў най рас лі най.

Але са мае ці ка вае і на сы ча ная па-
дзея тыд ня ад бу дзец ца 20 мая ў вы-
гля дзе куль тур на-асвет ніц кай ак цыі 
«Бэз — кры ні ца на тхнен ня». У рам ках 
ме ра пры ем ства бу дзе прад стаў ле ны 
ўні каль ны пар фу мер ны бар — 180 во-
да раў роз ных кам па зі цый, ся род іх — 

больш як 15 ад цен няў бэ за ва га. Так-
са ма ад бу дзец ца прэ зен та цыя во да ру 
«Па вет ра», які з'яў ля ец ца аро ма-сім ва-
лам Бе ла ру сі. Фор му лу гэ тай пар фу мы 
рас пра ца ва ла гу ру су свет най пар фу ме-
рыі, ура джэн ка Бе ла ру сі Са фія Грос ман 
у па мяць аб ра дзі ме.

Пра гра ма свя та ўклю чае дэ фі ле 
ма дэ ляў з бэ за вы мі ак се су а ра мі ад 
пра фе сій ных фла рыс таў, не звы чай ны 
май стар-клас «Псі ха ло гія ко ле ру — сем 
ад цен няў бэ зу», мас тац кі пле нэр «На-
тхняль ны бэз», флэш моб «Бэ за вае ма-
ро жа нае», про даж са джан цаў бэ зу ў 
кра ме ба та ніч на га са ду і ін шыя яр кія 
мо ман ты.

Не за быў ную ат мас фе ру свя та да-
па мо жа ства рыць сім фа ніч ны ар кестр 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь пад кі раў ніц твам ды ры жо ра Ула-
дзі мі ра Авад ка.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу



18 мая ад быў ся вы пуск ны ве чар 
слу ха чоў Мінск ага ўні вер сі тэ та 
трэ ця га ўзрос ту. Сер ты фі ка ты 
аб за кан чэн ні ўні вер сі тэ та 
атры ма лі звыш ты ся чы ча ла век.

Ся род на ву чаль ных кі рун каў — кур-
сы кам п'ю тар най аду ка ва нас ці, асно-
вы ра бо ты на план шэ тах і смарт фо нах, 
вы ка ры стан не гра фіч на га рэ дак та ра, 
жур на ліс ты ка, псі ха ло гія, края знаў ства, 
во сем за меж ных моў, ара тар скае май-
стэр ства, стрэт чынг і ін шыя.

Усё на ву чан не бы ло бяс плат ным. 
Гэ та ака за ла ся маг чы мым дзя ку ю чы 
та му, што ў ра бо це Мінск ага ўні вер сі-
тэ та трэ ця га ўзрос ту пры ма лі ак тыў ны 
ўдзел ва лан цё ры. Сёлета іх коль касць 
скла да ла 100 ча ла век. Гэ та сту дэн ты, 
пра цу ю чыя спе цы я ліс ты і — са мі лю дзі 
пен сій на га ўзрос ту.

Мно гія ва лан цё ры пра цу юць у да-
дзе ным пра ек це ўжо не адзін год. Пад-
час вы пуск но га ве ча ра ўсе яны вый шлі 
на сцэ ну, каб яшчэ раз па чуць сло вы 
па дзя кі ад сва іх вуч няў. Сту дыя Да ку-
мен таль на га кі но ўні вер сі тэ та трэ ця га 
ўзрос ту пад рых та ва ла цэ лы ар хіў ві дэа 

аб ра бо це пра ек та. А вы пуск ні кі фа куль-
тэ та за меж ных моў на вы пуск ным ве ча-
ры пра спя ва лі на анг лій скай і поль скай 
мо вах!

Як ад зна чае спе цы я ліст па ка му ні-
ка цы ях Бе ла рус кай аса цы я цыі са цы-
яль ных ра бот ні каў Воль га ШЫШ ЛО, 
акра мя за ня ткаў у на ву чаль ных кла сах 
сту дэн ты эле гант на га ўзрос ту так са ма 
ак тыў на ва лан цё ры лі, пры чым іх ва лан-
цёр ская дзей насць вы хо дзі ла да лё ка за 
ме жы пра цы ўлас на ва ўні вер сі тэ це. Яны 
ар га ні зоў ва лі даб ра чын ныя ак цыі, чы та лі 
лек цыі і пра во дзі лі на ву чаль ныя май стар-
кла сы, зай ма лі ся бук кро сін гам, на вед ва-
лі бы лых вяз няў канц ла ге раў, да па ма га лі 
ма ла дым ма мам гля дзець дзя цей. А ў 
са ка ві ку і кра са ві ку ва ўні вер сі тэ це пра-
хо дзіў «Ва лан цёр скі ма ра фон».

Свят ла на БУСЬ КО. 
busko@zviazda.by

Но вы бе ла рус кі сорт бэ зу 
«Мін ская пры га жу ня».

Не пра пус ці!Не пра пус ці!  
Ты дзень бэ зу

стар туе 19 мая ў Цэнт раль ным ба та ніч ным са дзе 
Ака дэ міі на вук

Пра ект «Мін скі ўні вер сі тэт 
трэ ця га ўзрос ту» рэа лі зу ец ца 
ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя 
са цы яль ных ра бот ні каў» 
пры пад трым цы кам па ніі JTІ.

Вы пуск ны для тых, 
ка му за 60

ЗдарэнніЗдарэнні  

Стра ляў па ва ро нах, 
па тра піў у акно

За здзяйс нен не ху лі ган скіх 
дзе ян няў у ста лі цы за тры ма лі 
ра ней не су дзі ма га 35-га до ва-
га га ра джа ні на, які стрэ ла мі з 
пнеў ма тыч най він тоў кі па шко-
дзіў шы бы ў вок нах у до ме на-
су праць свай го.

— У мі лі цыю звяр ну лі ся дзве га ра-
джан кі, якія рас ка за лі, што ў іх пры не-
вя до мых аб ста ві нах бы лі па шко джа ны 
вок ны. Вы свет лі ла ся, што да гэ та га 
да тыч ны мужчына. Па сло вах за тры-
ма на га, яго ста лі моц на раз драж няць 
сва і мі кры ка мі ва ро ны на ву лі цы. Ён вы-
ра шыў пра гнаць іх, для ча го ўзяў пнеў-
ма тыч ную він тоў ку і ад крыў страль бу 
па птуш ках. Ад нак за мест іх вы пад ко-
ва па тра піў у вок ны ква тэр до ма на су-
праць, — рас ка за ла афі цый ны прад-
стаў нік Цэнт раль на га РУ УС г. Мін ска 
Тац ця на АБОЗ НАЯ. — Муж чы ну мо жа 
па гра жаць па збаў лен не во лі на тэр мін 
да трох га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by




