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КАРАНІ

Экслібрыс «Звязды»

21 лютага 2019 г.

ШТО КАРТА СКАЖА?
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— Гэта толькі здаецца, што развіц цё тэх на ло гій знач на спрас ці ла
пра цэс ства рэн ня кар таў. Вя до ма,
лініі пяром з тушшу цяпер ніхто не
на но сіць, ад нак кам п'ю тар поў насцю ра бо ту не вы кон вае. Ён толь кі
інструмент. Кожная карта — гэта калек тыўны прадукт, над якім працуе
не менш за дзесяць чалавек: уласна картограф-выканаўца, тэхнолаг,
рэдак тар, галоўны рэдак тар, карэктар, інжынер-сіс тэматэхнік, мас так і
іншыя, — расказвае дырэктар прадпрыемства Іна ШЛЫК.
Але ці вар тыя та кіх на ма ган няў
вы ні кі ў наш час, ка лі ў кож на га ў
смартфоне — «Google.Maps» і «Яндэкс.Кар ты»? Без умоў на. Унес ці
праўкі ў анлайн-сэрвісы можа любы.
Прычым, як карысныя, так і шкодныя.
Адзін з нядаўніх сумных прыкладаў
якраз закрануў Брэсцкую крэпасць.
На Google.Maps скульп тур ная кампа зі цыя «Сма га» бы ла пе рай ме нава на ў «Пра гу хут ка сці» («Жаж ду
скорости»). Вір ту аль ны ван да лізм
у чыс тым выглядзе. Жыхары Брэста, як толькі ўбачылі гэты жах, забілі
трывогу і вярнулі скульптуры яе сапраўднае імя.

— Мы нясём адказнасць за кожную
рысачку на нашых картах, працуем у
цеснай сувязі з дзясяткамі арганізацый
і экспертаў. Усе даныя і назвы вывяраюцца па некалькіх крыніцах, — запэўніваюць на прадпрыемстве. — Вядома,
анлайн-карты больш гібкія ў плане актуальнасці звестак. Аднак яны не адлюстроўваюць дынамікі. Мы бачым толькі тое,
што ёсць у пэўны момант. Як выглядала
тое ці іншае месца 10, 20, 50 гадоў таму,
можна прасачыць толькі па фіксаваных
носьбітах. Акрамя таго, інтэрнэт-сэрвісы даюць толькі абагульненую інфармацыю. Нашы матэрыялы ў залежнасці
ад скіраванасці маюць падрабязнае апісанне аб'ектаў. Гэта карты турыстычныя
і дарожныя, раённыя і гарадскія, азёр і
вадасховішчаў, дзіцячыя і вучэбныя, палітычныя і эканамічныя, прамысловыя,
сельскагаспадарчыя і г. д.

Эксклюзіў
на роднай мове
Ця пер бе ла рус кія кар то гра фы
выпускаюць прадукцыю на трох мовах — англійскай, беларускай і рускай.

Іна ШЛЫК.

Першая запатрабаваная замежнымі
турыстамі (асабліва напярэдадні міжнародных спартыўных спаборніцтваў,
якія часта ладзяцца ў краіне), апошняя — масавым пакупніком. А вось выданні на роднай мове маюць зусім невялікія тыражы, калі не браць у разлік
вучэбныя матэрыялы для школьнікаў.
Штатнага перакладчыка ў «Белкартаграфіі» няма. Ён тут па вялікім
рахунку і не патрэбны. Назвы населеных пунктаў і геаграфічных аб'ектаў
у беларускім і рускім варыянце рэгламентуюцца Дзяржаўным каталогам
геаграфічных назваў.
— Даўно склаліся добрыя стасункі
з Інстытутам мовазнаўства імя Якуба

Коласа пры Нацыянальнай акадэміі навук. Калі ўзнікаюць нейкія спрэчныя
моманты, звяртаемся да іх, — расказвае дырэктар.
Што да змен у назвах геаграфічных
аб'ектаў, то здараюцца яны і цяпер.
Радуе, што ідзе працэс вяртання аўтэнтычных, спрадвечных найменняў.
Першай грунтоўнай работай айчынных картографаў па-беларуску стаў
Нацыянальны атлас, выпушчаны ў
2002 годзе. Іна Шлык кладзе перада
мной важкую цёмна-зялёную кнігу з
залатымі літарамі.
— Ён пакуль адзіны ў сваім родзе,
але мы ўжо падумваем аб перавыданні. Многія звесткі састарэлі або патрабуюць дапаўненняў. Узяць хоць бы
кліматычныя карты — на поўдні ўтварылася новая тэмпературная зона, —
кажа суразмоўца. — Цікава, што самы
першы атлас нашай краіны пабачыў
свет толькі ў 1958-м — напярэдадні
саракагоддзя БССР. На жаль, толькі
ў рускай версіі.
Затое цяпер знакавыя карты выпускаюцца выключна па-беларуску.

Тэхналогіі

З пачатку лютага
дзяржпрадпрыемства
«Белгеадэзія» дае доступ
усім карыстальнікам
сеткі інтэрнэт
да дзяржаўнай навігацыйнай
карты нашай краіны
ў лічбавым фармаце.

Дарэчы, цікавае супадзенне: Дзень
работнікаў землеўпарадкавальнай і
картографа-геадэзічнай службы супадае з Днём роднай мовы. Натуральна,
яны хочуць унесці лепту ў падтрыманне прэстыжу сваёй культуры. Возьмем
да прыкладу нашумелы чатырохтомны
«Вялікі гістарычны атлас Беларусі»,
які ўжо стаў бібліяграфічнай славутасцю.
— Гэта выданне фундаментальнае,
але яно не з тых, якія ставяць на паліцу
ў якасці ўпрыгажэння. Акрамя архіўных
матэрыялаў, у кожнай частцы атласа
маецца генеральная карта тэрыторыі
Беларусі ў маштабе 1:300 000. На ёй
мы можам убачыць, як выглядаў той ці
іншы куточак краіны ад старажытнасці
да нашых дзён, — расказвае Галіна
Ляхава і нечакана пытаецца: — Вы
дзе нарадзіліся? Давайце глянем на
вашу малую радзіму ў першай палове
XVІІІ стагоддзя.
Адкрываем другі том атласа, знаходзім поўдзень сучаснай Беларусі і замест сённяшняй вёскі Вулька-1 бачым
Вольку Харлінскую. Тут жа пазначаная
інфармацыя, каму належалі гэтыя землі ў той час — пану Друцкаму-Любецкаму. Вось гэта адкрыццё! Ніякі Google
такое не выдасць. Глядзім у чацвёрты
том, дзе на генеральнай карце нанесеныя ўсе населеныя пункты, якія існавалі на тэрыторыі краіны з 1941 года і
ёсць цяпер. Раней побач з маёй вёскай
было яшчэ з дзясятак іншых. Адны
былі спаленыя падчас вайны, другія
зніклі ў выніку аб'яднання з іншымі,
трэція прос та вымерлі — і ўсё гэта
можна ўбачыць на адной карце.
— Стварыць гэта было няпроста.
Часам навукоўцы прыносілі спісы з
назвамі і каардынатамі, таму некаторыя карты складаліся літаральна з
чыстага ліста, — дзеліцца Галіна Паўлаўна.
Адным з хітоў продажу на XXVІ Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўцыкірмашы стала скрэтч-карта Беларусі.
Яна мае спецыяльнае пакрыццё, як у
латарэйных білетах, пад якім схаваная
сакрэтная інфармацыя.
— У нашым выпадку — гэта гербы
гарадоў. Наведаўшы той ці іншы раён, уладальнік карты зможа прыбраць
пакрыццё з пэўнага ўчастка. Сутнасць
скрэтч-карты ў тым, што яна заахвочвае да вандровак. Вось вытрыце вы
дзесяць раёнаў, у якіх пабывалі, і вам
захочацца паехаць куды-небудзь яшчэ,
каб адкрыць астатнія «сакрэцікі», — адзначае Іна Шлык. — Дарэчы, ідэю стварэння геральдычнай скрэтч-карты нам
падказаў старшыня Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Андрэй Гаеў. У найбліжэйшы час плануецца выдаць такую ж,
але з архітэктурнымі помнікамі.
Хоць папяровыя карты па-ранейшаму застаюцца прыярытэтным кірункам
прадпрыемства, ад сусветных трэндаў тут імкнуцца не адставаць. Цяпер
распачалі работу над інтэрактыўным
праектам «Мая радзіма — Беларусь».
Да дру ка ва най асно вы да да дуць
аўдыя, відэа і фота, якія раскажуць
пра гіс тарычныя, культурныя і прыродныя аб'екты. Па аў тэнтычныя матэрыялы выправяцца экспедыцыі па
ўсёй краіне.
Ганна КУРАК,
фота аўтара.

«МОЙ РОДНЫ КРАЙ
ДОЎГАЦЯРПЛІВЫ...»
У выдавецтве «Беларуская навука» выйшаў чарговы том серыі «Беларускі кнігазбор». 98-ы — па ліку.
Зараз да чытача прыйшлі «Выбраныя творы» паэта,
празаіка, публіцыста Івана Ласкова (1941—1994),
беларускага пісьменніка, які жыў і працаваў у Расіі,
у далёкім ад Мінска Якуцку.
У адну ёмістую кнігу ўвайшлі вершы на беларускай
мове (пісаў Іван Антонавіч і па-руску), паэмы «Трыццаць
(Рэквіем)» і «Кульга», раман пра сібірскія прыгоды двух падлеткаў — беларуса і якута — «Стралецкая быліна», падрабязная аўтабіяграфія, аўтабіяграфічны нарыс «Дванаццаць
якуцкіх месяцаў», публіцыстычныя і навуковыя артыкулы.
А таксама — у раздзеле «Дадатак»: згадкі пра Івана Ласкова, аўтарамі якіх з'яўляюцца Леанід Дайнека (памяццю пра
Ласкова ён падзяліўся вершаванай мовай), Міхась Тычына,
Раіса Баравікова, Уладзімір Арлоў. Укладальнік кнігі, аўтар
прадмовы і каментарыяў — Любоў Філімонава.
«Мой родны край доўгацярплівы, / Даруй мне кожны
каласок, / Што я з тваёй збяднелай нівы / Знёс на чужую незнарок. / І што рабіць — не разумею, / Абкраў цябе, абкраў
сябе / І прад табою камянею / З агнём пракляцця на ілбе», —
напісаў паўвека назад Іван Ласкоў. Напісаў тады, калі шукаў сябе ў роднай моўнай стыхіі, калі вяртаўся да роднага
слова, якім быў выпеставаны яго талент. Першыя свае
паэтычныя кнігі Іван Ласкоў выдаў на рускай мове. Вершы
яго друкаваліся не толькі ў «Нёмане» і «Знамени юности»,
але і ў маскоўскіх часопісах — «Новый мир» і «Юность».
А пасля Ласкоў пісаў па-беларуску. Трэцяя паэтычная кніга
нашага суайчынніка, ды першая — беларуская, «Кружное
лета» выйшла ў свет у «Мастацкай літаратуры» ў 1969 годзе. Хоць па-ранейшаму Іван Ласкоў і жыў у Сібіры, у Якуціі,
працаваў у якуцкіх перыядычных выданнях.
Іван Ласкоў — аўтар многіх паэтычных і празаічных кніг,
якія выйшлі на рускай і беларускай мовах: «Стихия», «Белое
небо», «Кружное лета», «Хромец», «Андрэй-Эндэрэй —
справядлівы чалавек, або Беларус на полюсе холаду»,
«Ивановы», «Чароўны камень», «Кульга». І вось — новая,
напоўненая ўсімі Івана Ласкова мастацкімі і грамадзянскімі
перакананнямі кніга «Выбраныя творы». Тыраж невялікі —
500 асобнікаў. Але і гэтыя экзэмпляры могуць адыграць
асаблівую ролю ў выхаванні гістарычнай свядомасці беларусаў. Наступная кніга ў выдавецкім праекце «Беларускі кнігазбор» — зборнік твораў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча.
Сяргей ШЫЧКО.

Легендарныя землякі

Дзе нараджаюцца зоркі
У Шчучынскім раёне адзначылі 80-годдзе
Чэслава Немена
Памятныя мерапрыемствы з нагоды юбілею прайшлі на малой радзіме легендарнага рок-музыканта. У вёсцы Васілішкі захаваўся дом, дзе амаль
20 гадоў жыў Чэслаў Выджыцкі, які стаў вядомы як
Чэслаў Немен. У доме створаны музей знакамітага
земляка. Летась яго наведалі больш за сем тысяч
аматараў творчасці спевака з усяго свету.
Вось і святочнае мерапрыемства пачалося з наведвання
дома-музея. Праз асабістыя рэчы і ўспаміны аднавяскоўцаў
і сяброў тут можна пазнаёміцца з дзяцінствам і юнацтвам
куміра некалькіх пакаленняў. Адзначаўся той факт, што
знакаміты музыкант, які жыў у Польшчы, не забываў сваю
малую радзіму і паміж гастролямі спяшаўся хутчэй сюды, у
сваю вёску на ўзбярэжжы Нёмана. Адсюль і яго псеўданім.
У памяць аб рок-зорцы арганізатары запрасілі ахвотных на літаратурна-музычную кампазіцыю ў Шчучынскі
раённы цэнтр культуры. Яго хіты выканалі таленавітыя
землякі, у канцэрце прыняў удзел этна-гурт Dzіvasіl. Імпрэзу наведалі прадстаўнікі раённых і абласных улад,
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Польшча ў
Беларусі Артур Міхальскі, прадстаўнікі аб'яднанняў палякаў у Беларусі і Расіі.
Падчас вечарыны прэзентавалі кнігу-альбом, якую
выдалі кінасцэнарыст Вера Савіна і фотамастак Віталь
Раковіч.
Маргарыта УШКЕВІЧ.

Навігацыя ў лічбе — для ўсіх

Гэта навігацыйная карта складаецца з трох частак: картаграфічнай падкладкі, дарожнага графа і
адраснай інфармацыі.
У якасці картаграфічнай падкладкі выкарыс тоўваюцца тапаграфічныя карты маштабу 1:100
000 на ўсю тэрыторыю краіны і
маштабу 1:10 000 на тэрыторыі
асобных гарадоў і пасёлкаў гарадскога тыпу. Дарожная сетка

прадстаўлена дарогамі міжнароднага, рэспубліканскага і мясцовага
значэння. У базе даных адраснай
інфармацыі змяшчаюцца звесткі
пра больш чым 120 гарадоў і пасёлкаў.
Кар та гра фіч ная пад клад ка
дзяржаўнай навігацыйнай карты
ў вы гля дзе WMS-сэр ві су можа
выкарыстоўвацца ў прыкладных
геа ін фар ма цый ных сіс тэ мах.

Гра фіч ная дак лад насць кар таграфічнай падкладкі адпавядае
патрабаванням, якія прад'яўляюцца да дакладнасці дзяржаўных
тапаграфічных картаў маштабаў
1:100 000 і 1:10 000.
У далейшым функцыянал webсэрвісу дзяржаўнай навігацыйнай карты будзе пашырацца. Так,
па адраснай інфармацыі сэрвіс
за бяс пе чыць вы значэн не мес-

цазнаходжання аб'ек таў (сэрвіс
геакадзіравання), а па дарожным
графе сэрвіс дасць магчымасць
пракладваць маршру ты ру ху з
рознымі крытэрыямі аптымізацыі
(навігацыйны сэрвіс).
Будзе пашырацца таксама і
пералік населеных пунктаў з адраснай прывязкай, уключаючы і
сельскія населеныя пункты.
Сяргей КУРКАЧ.

