
4 АБ'ЕКТЫЎ 1 сакавіка 2018 г.

І. АГУЛЬ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ

1. Рэ клам ная гуль ня пад наз вай «Звяз да» — руп лі вым гас па-

да рам!» (да лей — Гуль ня) пра во дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь у ад па вед нас ці з гэ ты мі Пра ві ла мі ў тэр мін з 2 са ка ві ка 

да 30 чэр ве ня 2018 го да ўключ на з мэ тай сты му ля ван ня рос ту 

пад піс кі на га зе ту «Звяз да» на дру гі квар тал ці пер шае паў год-

дзе 2018 го да.

2. Ар га ні за тар Гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва «Вы-

да вец кі дом «Звяз да» (да лей — уста но ва), мес ца зна хо джан ня: 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 220013, г. Мінск, УНП 100155376.

ІІ. ПРЫ ЗА ВЫ ФОНД ГУЛЬ НІ

3. Пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «Звяз да» — руп лі вым гас-

па да рам!» сфар мі ра ва ны за кошт ма ё мас ці ар га ні за та ра гуль ні — 

рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да» — 

і скла да ец ца з на ступ ных рэ чаў:

№ 

п/п
Наз ва

Колькасць 

(шт.)

Ца на 

за шт. 

з ПДВ, 

руб. кап.

Уся го 

з ПДВ, 

руб. кап.

1. 
Мі ні куль ты ва тар 

Daewoo Power DAT 1800E
 1  361,70  361,70 

2. 

На бор са до ва га 

ін стру мен ту No Brand 

Тор на до 

7 43,74 306,18

Усяго пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «Звяз да» — руп лі вым 

гас па да рам!» скла дае: — 667,88 (шэсць сот шэсць дзя сят сем) 

руб лёў во сем дзе сят во сем ка пе ек.

ІІІ. УМО ВЫ ЎДЗЕ ЛУ Ў ГУЛЬ НІ

4. Рэ клам ная гуль ня «Звяз да» — руп лі вым гас па да рам!» пра-

во дзіц ца з мэ тай сты му ля ван ня рос ту пад піс кі на га зе ту «Звяз да» 

на дру гі квар тал ці пер шае паў год дзе 2018 го да.

5. Удзель ні кам Гуль ні мо жа быць лю бы гра ма дзя нін Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, які па ста ян на пра жы вае на яе тэ ры то рыі і які афор міў 

і апла ціў пад піс ку на га зе ту «Звяз да» на дру гі квар тал ці пер шае 

паў год дзе 2018 го да.

6. Пад ста вай для ўдзе лу ў Гуль ні з'яў ля ец ца да сла ная пад піс чы кам 

на ад рас уста но вы ў пе ры яд з 2 са ка ві ка да 12 кра са ві ка 2018 го да 

вы ра за ная з га зе ты або з укла ды ша ў га зе ту за поў не ная карт ка 

ўдзель ні ка — пад піс чы ка «Звяз ды», якая змя шча ец ца ў га зе це не 

менш чым раз на ты дзень у пе ры яд з 2 да 31 са ка ві ка 2018 го да.

7. Адзін пад піс чык мо жа да слаць толь кі ад ну карт ку ўдзель ні ка. 

Пад піс чык, які да слаў больш за ад ну карт ку ўдзель ні ка, вы клю-

ча ец ца з Гуль ні.

8. Карт кі ўдзель ні ка, на кле е ныя на па пе ру ці плён ку, ад ксе ра-

ка пі ра ва ныя або тыя, якія па сту пі лі ўста но ве пас ля 12 кра са ві ка 

2018 го да па паш то вым штэм пе лі атры ман ня, да ўдзе лу ў Гуль ні 

не пры ма юц ца.

ІV. СКЛАД КА МІ СІІ ПА ПРА ВЯ ДЗЕН НІ ГУЛЬ НІ

9. Для пра вя дзен ня Гуль ні «Звяз да» — руп лі вым гас па да рам!» 

уста но ва ства рае ка мі сію па пра вя дзен ні рэ клам най гуль ні (да-

лей — Ка мі сія) у на ступ ным скла дзе:

Кра ча ва На тал ля Іль і ніч на — на мес нік ды рэк та ра рэ дак цыйна-

вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да» — стар шы ня 

Ка мі сіі;

Чле ны Ка мі сіі:

Чыч ко Ак са на Мі ка ла еў на — на чаль нік упраў лен ня рас паў-

сюдж ван ня дру ка ва ных СМІ РУП «Бел пош та»;

Мі хай лі чэн ка Але на Вік та раў на — за гад чык ад дзе ла пад піс кі 

і мар ке тын гу рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом 

«Звяз да»;

Доў нар Ва лян ці на Ар ка дзеў на — рэ дак тар ад дзе ла рэ дак цыі 

га зе ты «Звяз да» рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі 

дом «Звяз да»;

Сянь ко Аляк сандр Ана то ле віч — спе цы я ліст 1-й ка тэ го рыі ад-

мі ніст ра цый на-гас па дар ча га сек та ра рэ дак цый на-вы да вец кай 

уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да».

10. Асо бы, якія ўва хо дзяць у склад Ка мі сіі, не мо гуць быць 

удзель ні ка мі гэ тай Гуль ні.

V. ПА РА ДАК РО ЗЫГ РЫ ШУ ПРЫ ЗОЎ

11. Ро зыг рыш пры зоў ажыц цяў ля ец ца на па ся джэн ні Ка мі сіі 

18 кра са ві ка 2018 го да ў 12.00 у па мяш кан ні ўста но вы па ад ра се: 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 220013, г. Мінск.

12. Пе рад па чат кам ро зыг ры шу карт кі ўдзель ні каў сар ту юц ца 

па аб лас цях і го ра дзе Мін ску, змя шча юц ца ў асоб ныя пра стор ныя 

скры ні і ста ран на пе ра меш ва юц ца.

13. Асоб на для кож най воб лас ці і для го ра да Мін ска ра зы гры-

ва юц ца 7 на бо раў са до ва га ін стру мен ту No Brand Тор на до (па 

ад ным для кож на га рэгіёна).

За тым усе карт кі змя шча юц ца ў ад ну скры ню, пе ра меш ва юц ца, 

і ся род удзель ні каў ра зы гры ва ец ца су пер прыз — мі ні куль ты ва тар 

Daewoo Power.

14. Пе ра мож цам Гуль ні, які вый граў прыз, лі чыц ца ўдзель нік, 

чыё проз ві шча на пі са на на да сла най ім карт цы ўдзель ні ка, якую 

пры ро зыг ры шы кож на га асоб на га пры за вы цяг не вы пад ко вым 

чы нам са скры ні хто-не будзь з за про ша ных удзель ні каў Гуль ні, 

прад стаў ні коў не за леж ных ар га ні за цый або чле ны Ка мі сіі. На 

кож най та кой карт цы ўдзель ні ка над піс ва ец ца вый гра ны прыз і 

рас піс ва юц ца чле ны Ка мі сіі.

15. Вы ні кі ро зыг ры шу пры зоў афарм ля юц ца пра та ко лам і 

пуб лі ку юц ца да 28 кра са ві ка 2018 го да ўключ на ў га зе це «Звяз-

да».

Уста но ва ў тэр мін да 28 кра са ві ка 2018 го да да сы лае пе ра-

мож цам па ве дам лен не аб вый гра ным пры зе за каз ным пісь мом з 

ука зан нем тэр мі ну яго атры ман ня.

VІ. МЕС ЦА, ПА РА ДАК І ТЭР МІН ВЫ ДА ЧЫ ПРЫ ЗОЎ

16. Умо вай вы да чы пры зоў з'яў ля ец ца прад' яў лен не пе ра мож-

цам паш пар та або да ку мен та, які па цвяр джае асо бу, і ары гі на ла 

аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на дру гі 

квар тал ці пер шае паў год дзе 2018 го да.

Пры звяр тан ні па атры ман не пры за прад стаў ні ка пе ра мож цы 

ён па ві нен прад' явіць да ве ра насць на атры ман не пры за, паш парт і 

ары гі нал аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» 

на дру гі квар тал ці пер шае паў год дзе 2018 го да.

17. Ад сут насць у пе ра мож цы, які вый граў прыз, аба не мен та 

або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на дру гі квар тал ці 

пер шае паў год дзе 2018 го да з'яў ля ец ца пад ста вай для ад мо вы ў 

вы да чы яму пры за ў су вя зі з тым, што ён не ад па вя дае па тра ба-

ван ням, якія прад' яў ля юц ца да ўдзель ні ка Гуль ні пунк там 5 гэ тых 

Пра ві лаў.

18. Пры зы вы да юц ца пе ра мож цам у тэр мін да 30 чэр ве ня 

2018 го да ў па мяш кан ні ўста но вы па ад ра се: г. Мінск, вул. Б. Хмяль-

ніц ка га, 10А, з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, з па ня дзел ка па 

су бо ту (вы да чу ў су бо ту не аб ход на ўзгад ніць з ар га ні за та рам 

гуль ні па тэ ле фо не (017) 263 66 73, 287 17 40 для атры ман ня пра-

пуск ных да ку мен таў). Рас хо ды, звя за ныя з пры ез дам пе ра мож цаў 

па атры ман не пры за, уста но ва не аплач вае.

19. Вы пла та гра шо ва га эк ві ва лен ту кош ту рэ ча ва га пры за або 

за ме на яго на ін шы прыз не да пус ка ец ца.

20. Пас ля 30 чэр ве ня 2018 го да вы да ча пры зоў спы ня ец ца і 

прэ тэн зіі ўдзель ні каў не пры ма юц ца.

VІІ. ЗА КЛЮЧ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ

21. Пе ра мож цы Гуль ні ня суць ад каз насць за прад стаў лен не 

пад атко вай спра ва здач нас ці і за вы пла ту ўсіх па дат каў, якія пра-

ду гле джа ны дзей ным за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь у су вя зі 

з атры ман нем пры зоў.

22. Пе ра мож цы Гуль ні і іх сва я кі зга джа юц ца з тым, што іх 

ім ёны, проз ві шчы, ім ёны па баць ку, фа та гра фіі, ліс ты і ін тэр в'ю 

мо гуць быць вы ка ры ста ны ўста но вай у лю бых рэ клам ных і/або 

ін фар ма цый ных ма тэ ры я лах, якія звя за ны з Гуль нёй. Яны так-

са ма зга джа юц ца да ваць ін тэр в'ю і зды мац ца для рэ клам ных 

ма тэ ры я лаў у су вя зі з Гуль нёй без вы пла ты яко га-не будзь да дат-

ко ва га ўзна га ро джан ня. Усе пра вы на та кія пуб лі ка цыі на ле жаць 

уста но ве.

23. Пра ві лы пра вя дзен ня рэ клам най гуль ні «Звяз да» — руп-

лі вым гас па да рам!» да па чат ку рэ клам най гуль ні бу дуць апуб лі-

ка ва ны су мес на з рэ кві зі та мі іх дзяр жаў най рэ гіст ра цыі ў га зе це 

«Звяз да».

24. Да вед кі, якія да ты чац ца гэ тай Гуль ні, мож на атры маць па 

тэ ле фо не (017) 263 66 73, 287 17 40.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3211 ад 

27.02.2018 го да, вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

ПРА ВІ ЛЫ ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ РЭ КЛАМ НАЙ ГУЛЬ НІ

«ЗВЯЗ ДА» — РУП ЛІ ВЫМ ГАС ПА ДА РАМ!»

Цеп лы ня і гас цін насць. Як у кні гахЦеп лы ня і гас цін насць. Як у кні гах
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На сё лет нім, юбі лей ным 

кніж ным свя це мі ністр ін-

фар ма цыі Аляк сандр 

КАРЛЮ КЕ ВІЧ ад зна чыў:

— На вы стаў цы са бра-

лі ся прад стаў ні кі дзя сят каў 

кра ін, якія па каз ва юць свае 

кніж ныя на він кі, рас каз ва-

юць пра плён нае су пра цоў-

ніц тва з Бе ла рус сю, дзе з 

па ша най ста вяц ца да дру-

ка ва най кні гі. За мі ну лы год 

вы да дзе на ка ля 10 ты сяч 

кніг — гэ та свед чыць пра 

кло пат і ўва гу кі раў ніц тва 

кра і ны і гра мад ства. Та кая 

коль касць вы дан няў бы ла б 

не маг чы мая, каб не су поль-

ныя на ма ган ні дзяр жа вы і 

вы даў цоў роз най фор мы 

ўлас нас ці — як пры ват най, 

так і дзяр жаў най. Мне зда-

ец ца, што та кое кніж нае свя-

та да па мо жа лю бо му чы та чу 

знай сці тое, што ці ка віць ме-

на ві та яго.

Га на ро вым гос цем сё лет-

няй кніж най вы стаў кі з'яў ля-

ец ца Сер бія. На іх стэн дзе 

мож на ўба чыць шмат ці ка-

ві нак. Так, прос та на ва чах 

пры сут ных серб скі мас так 

Мі лан Мі лас лаў ле віч з да-

па мо гай аэ ра золь ных ба-

лон чы каў цём ных ко ле раў 

на ма ля ваў вя ліз ны парт рэт 

Івы Анд ры ча — вя до ма га 

серб ска га пісь мен ні ка, уга-

на ра ва на га Но бе леў скай 

прэ мі яй па лі та ра ту ры. Да-

рэ чы, сён ня а 13-й га дзі не 

мож на бу дзе ўба чыць як Мі-

лан ства рае парт рэт серб-

скай па эт кі Дэ сан кі Мак сі-

ма віч.

— Куль ту ра ў цэ лым і кні-

га ў пры ват нас ці з'яў ля ец-

ца тым мос там, што яд нае 

роз ныя на ро ды, — ад зна чыў 

дзяр жаў ны сак ра тар Мі-

ніс тэр ства куль ту ры Рэс-

пуб лі кі Сер бія Аляк сандр 

ГА Ё ВІЧ пад час ура чыс та га 

ад крыц ця свя та. — До каз та-

му — Мін ская між на род ная 

кніж ная вы стаў ка — вель мі 

ста тус нае і прэ стыж нае ме-

ра пры ем ства. Ні для ко га не 

сак рэт, што Бе ла русь і Сер-

бію шмат што звяз вае. Най-

вы шэй шая пра ява на ша га 

ўза е ма ра зу мен ня — гэ та, 

на ту раль на ж, куль ту ра і яе 

вя лі касць Кні га. Я ўпэў не ны, 

што XXV Мін ская між на род-

ная вы стаў ка бу дзе са дзей-

ні чаць да лей ша му ўма ца-

ван ню сяб роў скіх ста сун каў 

па між дзвю ма сяб роў скі мі 

кра і на мі.

Сер бію на свя це ў Мін ску 

прад стаў ляе яе На цы я наль-

ная біб лі я тэ ка — ма тэ ры я лы 

стэн да пры све ча ны серб-

скай лі та ра ту ры пе ры я ду 

Пер шай су свет най вай ны. 

Да рэ чы, 28 лю та га На цыя-

наль ная біб лі я тэ ка Сер біі 

аку рат ад зна ча ла 168-ю га-

да ві ну з дня свай го за сна-

ван ня.

На вы стаў цы прад стаў ле-

ны і стэн ды ін шых кра ін — 

Ра сіі, Гер ма ніі, Вя лі ка бры-

та ніі, ЗША, Кі тая, Шве цыі, 

Сі рыі і ін шых. Кож ны — 

паказ вае са мыя ці ка выя 

вы дан ні кніж най ін дуст рыі 

сва ёй кра і ны.

— Я ўпер шы ню на Мін-

скай між на род най вы стаў-

цы — атрым лі ваю тут са мыя 

ста ноў чыя ўра жан ні, гэ та 

цу доў нае свя та. Су стрэ ла 

шмат сяб роў, парт нё раў, — 

за ўва жы ла прад стаў ні ца 

Між дзяр жаў на га фон ду 

гу ма ні тар на га су пра цоў-

ніц тва кра ін — удзель ніц 

СНД Та ма ра НА СЕН КА. — 

Бачу прад стаў ні коў Сер біі, 

Укра і ны, ін шых кра ін — гэ та 

са праў ды вы со кі між на род-

ны ўзро вень, аку рат та кі, 

які па ві нен быць на ме ра-

пры ем стве та ко га вя лі ка га 

маш та бу. Без умоў на, для 

Між дзяр жаў на га фон ду гу-

ма ні тар на га су пра цоў ніц тва 

кра ін — удзель ніц СНД, са-

праў ды вя лі кі го нар быць 

тут і быць да тыч ны мі раз-

віц ця лі та ра ту ры, кніж най 

ін дуст рыі і кні га дру ка ван-

ня... На мін скай вы стаў цы 

мы ад ра зу ад чу лі цеп лы ню 

і гас цін насць, уба чы лі га-

тоў насць да па маг чы і ра-

зам ра біць пра ек ты, ра дуе 

ад кры тасць удзель ні каў вы-

стаў цы да но вых пра цэ саў і 

па чы нан няў.

На га лоў най сцэ не вы-

ста вач на га цэнт ра быў 

прэ зен та ва ны пра за іч ны 

аль ма нах «Terra poetіca», 

ку ды ўвай шлі тво ры ма ла-

дых аў та раў з трох кра ін — 

Ра сіі, Укра і ны і Бе ла ру сі. 

«Гэ ты аль ма нах толь кі па-

чы нае свой шлях па кра і-

нах-су сед ках, — за ўва жы-

ла Та ма ра На сен ка. — Тыя 

вод гу кі, якія мы ўжо па спе-

лі па чуць, без умоў на, па-

зі тыў ныя. Усе за ўва жа юць 

дзіў ную рэч — ма ла досць 

са праў ды ін тэр на цы я наль-

ная. Ма ла дыя пісь мен ні кі, 

што ўдзель ні ча лі ў аль ма на-

ху, — лю дзі, якія толь кі па-

чы на юць свой твор чы шлях. 

Пры ўсёй не ад на знач нас ці 

па лі тыч най сі ту а цыі па між 

на шы мі кра і на мі, мы знай-

шлі шмат агуль ных пе ра клі-

чак у роз ных аў та раў. Усё 

ад но яны пі шуць пра тое, 

што над звы чай па доб на 

па між са бой».

У пер шы дзень вы стаў-

кі На цы я наль ная біб лі я тэ ка 

Бе ла ру сі пад во дзі ла вы ні кі 

го да, які прай шоў пад зна-

кам 500-год дзя бе ла рус ка-

га кні га дру ка ван ня. Вы ні кі 

знач ныя: пра ве дзе на між-

на род ная кан фе рэн цыя, 

удзель ні каў якой ледзь змяс-

ці ла вя лі кая за ла біб лі я тэ кі, 

па спя хо ва прай шла вы ста-

ўка, дзе ўпер шы ню бы лі са-

бра ныя больш за 60 асоб ні-

каў ары гі на лаў Ска ры на вых 

кніг з роз ных кра ін. Але, ба-

дай, га лоў нае, — па спя хо ва 

за вер ша ны пра ект «Кніж ная 

спад чы на Фран цыс ка Ска-

ры ны». Ця пер пе ра вы дан не 

ўсіх та моў кніг на ша га пер-

ша дру ка ра мае кож ная ра-

ён ная біб лі я тэ ка, па гар таць 

іх мо жа кож ны ах вот ны. Гэ та 

пра ца ка лек ты ву біб лі я тэ кі 

бы ла ўга на ра ва на прэ мі яй 

«За ду хоў нае ад ра джэн не». 

Не абы шло ся без уз на га род 

і ўчо ра. Па дзя кі ад На цы я-

наль най біб лі я тэ кі атры ма лі 

прад стаў ні кі СМІ, якія ак-

тыў на і крэ а тыў на асвят лялі 

зна ка вую да ту. Вік та ры на 

«Звяз ды» «Мая Ска ры ні я-

на» так са ма не за ста ла ся 

не за ўва жа най — па дзя ку 

атры ма ла яе вя ду чая Але-

на Ляў ко віч.

Кож ны стэнд, прад стаў-

ле ны на вы ста ве, мае свае 

ці ка він кі. І гэ та не толь кі 

доб рыя кні гі (што, без умоў-

на, най перш!), але і ці ка-

выя пра гра мы для гас цей. 

Як і лю бі мыя кні гі ў кож на-

га свае, так і ўра жан ні ад 

кніж на га кір ма шу ў кож на-

га му сяць быць улас ны мі, 

асаб лі вы мі. Вар та за зір нуць 

у ве лі зар ны кніж ны свет, 

які ў гэ тыя дні раз гар нуў ся 

ў бе ла рус кай ста лі цы, каб 

са мо му спа сціг нуць яго та-

ям ні цы.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо
 та

 С
яр

 ге
я Н

І К
А Н

О В
І Ч
А.


