
У га лоў най за ле га рад ской біб лі я тэ кі.

Сё ле та, 3 лі пе ня, Жо дзі на ад зна чыць 
55-га до вы юбі лей. Да яго рых та ва лі ся за-
доў га і кар пат лі ва. Го рад знач на па пры-
га жэў, стаў утуль ным і кам форт ным. Што 
пла ну ец ца зра біць да свя та, што но ва га 
з'я віц ца ў перс пек ты ве — пра гэ та і ін шае 
рас ка заў «Звяз дзе» стар шы ня гар вы кан-
ка ма Юрый ША РЫЙ:

— У Жо дзі не рас пра ца ва на кан цэп цыя раз віц-
ця го ра да на най блі жэй шую і больш ад да ле ную 
перс пек ты вы. Яна маш таб ная і ахоп лі вае прак тыч-
на ўсе ас пек ты інф ра струк ту ры, па чы на ю чы з рас-
шы рэн ня ме ж го ра да і за кан чва ю чы свет ла вым і 

квет ка вым афарм лен нем ву ліц і бу дын каў.

Рас па ра джэн нем кі раў ні ка дзяр жа вы 30 гек та раў 

зя мель сель ска гас па дар ча га пры зна чэн ня са Сма-

ля віц ка га ра ё на пе рад аец ца го ра ду для бу даў ніц тва 

жыл ля. Гэ та вель мі ак ту аль на, па коль кі ў чар зе ста-

іць 5755 га ра джан, якія ма юць па трэ бу ў па ляп шэн-

ні ўмоў пра жы ван ня, у тым лі ку 265 шмат дзет ных 

сем' яў. У вы ні ку ўзвя дзен ня 14 шмат па вяр хо вых 

да моў у мік ра ра ё не № 9 жыл лё вае пы тан не змо гуць 

вы ра шыць амаль паў та ры ты ся чы ча ла век.

Ак ту аль ным за ста ец ца і бу даў ніц тва дзі ця чай 

па лі клі ні кі. У ад па вед нас ці з кан цэп цы яй для гэ та-

га вы дзе ле на пля цоў ка на пе ра ся чэн ні пра спек таў 

Ска ры ны і Ле ні на. Але ўста но ва ахо вы зда роўя 

з'я віц ца ў больш ад да ле най перс пек ты ве.

— Юрый Аляк санд ра віч, так са ма шмат зроб-

ле на да юбі лею го ра да. Якія зме ны ад бы лі ся, 

якія ра бо ты вы ка на ны?

— Мы, як ні ко лі ра ней, удзя лі лі ўва гу ме на ві-

та доб ра ўпа рад ка ван ню. Пра вя лі рэ кан струк цыю 

пра спек та Мі ру, за вяр ша ец ца ка пі таль ны ра монт 

два ро вых тэ ры то рый на ву лі цах Ра ка соў ска га, 

50 га доў Каст рыч ні ка, пра спек це Ле ні на. Па ча лі ся 

ра бо ты ў два рах на пра спек це Мі ру, ідзе ра монт 

жыл фон ду. Дзя ку ю чы пад трым цы та кіх прад-
пры ем стваў, як Бе лАЗ, Ка валь скі за вод цяж кіх 

штам по вак, «Сві та нак», «Бел аў та зап част ка», 
цеп ла элект ра стан цыя, і ін шых уда ло ся вы ка наць 
вя лі кі аб' ём ра бот па доб ра ўпа рад ка ван ні.

Акра мя та го, за ме не на ага ро джа паўз аў та-
да ро гу рэс пуб лі кан ска га пры зна чэн ня Р53, якая 
част ко ва пра хо дзіць це раз го рад, а так са ма ў сты-
лі на цы я наль на га ар на мен ту аздоб ле ны тар цы 
жы лых да моў, што раз ме шча ны на ўез дзе. За вер-
ша на так са ма ко ле ра вае афарм лен не фа са даў 
усіх шмат па вяр хо вых да моў на пра спек тах Ле ні на, 
Мі ру, Ска ры ны, ву лі цах 50 га доў Каст рыч ні ка, імя 
Ра ка соў ска га.

— На коль кі ве даю, вя лі кія пе ра ўтва рэн ні 
ад бы ва юц ца ў га рад скім пар ку куль ту ры і ад-
па чын ку...

— Са праў ды, ад ной з гла баль ных за дач, якая 
ўжо бліз кая да рэа лі за цыі, з'яў ля ец ца рэ кан струк-
цыя пар ку куль ту ры і ад па чын ку. У аб ноў ле ным 
вы гля дзе ён па ві нен па ўстаць ужо да юбі лею. Тут 
за кан чва ец ца ўлад ка ван не спар тыў най, дзі ця чай, 
эка ла гіч най пля цо вак. У зо не з'я вяц ца трэ на жо-
ры, пля цоў кі для за ня ткаў стрыт бо лам, пляж ным 
ва лей бо лам, голь фам, вя ро вач ны га ра док, ска ла-
дром, скей тпарк. У эка ла гіч най зо не за пла на ва ны 
штуч ны ва да ём пло шчай 1600 квад рат ных мет раў, 
які ўпры го жаць фан тан і мост. Ва кол бу дзе пра-
кла дзе на да рож ка для пе ша хо даў, уста ноў ле ны 
лаў кі і аль тан ка. На мес цы ста рой танц пля цоў кі 
ідзе бу даў ніц тва ам фі тэ ат ра са сцэ най на 300 мес-
цаў, дзе мож на бу дзе пра во дзіць роз ныя ме ра-
пры ем ствы. Гэ тыя ра бо ты ўзялі на ся бе га рад скі 
бюд жэт і буй ныя прад пры ем ствы го ра да.

А вось з іні цы я ты вай улад ка ван ня гуль ня вой 
зо ны пад наз вай «Аква то рыя» ў мар скім сты лі вы-
сту піў га рад скі са вет прад пры маль ні каў, які ўзна-
чаль вае Аляк сандр Будзь ко. Пла ну ец ца, што тут 
бу дуць уста ноў ле ны два ка раб лі. Мен шы пры зна-
ча ец ца для дзя цей да 10 га доў, дру гі — з агляд най 
пля цоў кай — для пра вя дзен ня раз на стай ных ме-
ра пры ем стваў для дзя цей ста рэй ша га ўзрос ту.

— Юрый Аляк санд ра віч, го рад мя ня ец ца на 
ва чах дзя ку ю чы ўдзе лу кі раў ні коў прад пры ем-
стваў і ар га ні за цый, пры ват на га біз не су, гра-
мад скас ці. Ці не так?

— Ма быць, гэ та тая спра ва, якую трэ ба ра біць 
ра зам, та ла кой! Та му гро шы на яе ажыц цяў лен не 
мы збі ра ем су мес на. Ідэ яй пра сяк ну лі ся мно гія. 
І вя лі кі дзя куй тым, хто ра зу мее, што толь кі агуль-
ны мі на ма ган ня мі, пра цу ю чы ў ад ным кі рун ку, 
мож на зра біць Жо дзі на ўлад ка ва ным, кам форт-
ным для жыц ця. І та ды мы ўсе бу дзем жыць у 
го ра дзе, аб якім ма рым.

Мя не вель мі ра дуе, што мы знай шлі ра зу мен не 
ў прад пры маль ніц кім ася род дзі: у рэа лі за цыі са-
цы яль на важ ных пра ек таў на шы ідэі зна хо дзяць 
тут вод гук і пад трым ку. Больш та го, пры ват ны 
біз нес ужо сам вы хо дзіць з ці ка вы мі пра па но ва мі. 
На га даю, зноў жа пры пад трым цы прад пры маль-
ні каў уда ло ся ўлад ка ваць не каль кі зон ад па чын ку 
на ня цот ным ба ку пра спек та Мі ру. За кошт пры-
ват ных прад пры ем стваў так са ма доб ра ўпа рад ка-
ва ны не ка то рыя два ро выя тэ ры то рыі і зроб ле на 
не каль кі пе ша ход ных раз вя зак.

У пра цяг ле таш няй ідэі па ства рэн ні алеі ліх-
та роў, на якой кож нае прад пры ем ства ўста на-
ві ла сваю тэ ма тыч ную свя ціль ню, а са ма алея 
ўжо ста ла са праўд най ві зіт най карт кай, сё ле та 
мы хо чам рэа лі за ваць не менш ці ка вую за дум ку: 
з да па мо гай усіх прад пры ем стваў і ар га ні за цый 
го ра да на пра спек це Ле ні на ўлад ка ваць алею 
крэа тыў ных ла вак.

Нель га не ска заць аб жы вым упры га жэн ні го-
ра да: у гэ тым го дзе яго ву лі цы аздо біць рэ корд ная 
коль касць кве так — больш за 50 ты сяч! Упер шы ню 
па ра ду юць во ка га ра джан ка ля 18 ты сяч ру жа вых 
кус тоў, па до ра ных На ву ко ва-прак тыч ным цэнт рам 
па зем ля роб стве На цы я наль най ака дэ міі на вук, 
якім кі руе Фё дар Пры ва лаў. Яны вы са джа ны на 
цэнт раль ных ву лі цах го ра да, пе ра кры жа ван нях і 
ў скве рах.

Мы ра зу ме ем, што за пры го жы мі фа са да мі, 
роў ны мі да ро га мі, но вы мі да ма мі нель га за бы ваць 
і аб ду хоў ным. На ўез дзе ў го рад з бо ку Мін ска бу-
дзе ўста ноў ле на скульп тур ная кам па зі цыя Бо жай 
Ма ці, а пры лег лую да яе тэ ры то рыю доб ра ўпа рад-
ку юць. Гэ тая скульп ту ра па він на стаць свое асаб-
лі вым сім ва лам Жо дзі на, а га лоў нае — ду хоў ным 
абя рэ гам для яго жы ха роў.

— Юрый Аляк санд ра віч, а які мі ме ра пры ем-
ства мі па ра ду юць жы ха роў Жо дзі на?

— Іх бу дзе шмат, і ўсе яны бу дуць роз ныя. 
Гэ та спар тыў ныя спа бор ніц твы, кон курс пры га-
жос ці «Міс Жо дзі на», ура чыс тае ад крыц цё но вай 
кап лі цы на мес цы раз бу ра на га хра ма. Ка ля бу-
дын ка гар вы кан ка ма бу дзе пра ца ваць пля цоў ка 
га ра доў-па бра ці маў. Ад кры ец ца парк куль ту ры 
і ад па чын ку пас ля рэ кан струк цыі. У го ра дзе ў 
гэ тыя дні прой дзе фес ты валь ву ліч ных тэ ат раў і 
ку лі нар на-кан ды тар скі фэст. Трэцяга лі пе ня ад-
бу дзец ца маш таб нае па ві до вішч нас ці і коль кас ці 
ўдзель ні каў тэ ат ра лі за ва нае шэс це ар га ні за цый 
го ра да «Та бе, лю бі мы го рад, пры свя ча ец ца!». 
Пад час ура чыс та га схо ду ўша ну ем най леп шых 
з най леп шых. У вя лі кім кан цэр це пры муць удзел 
зор кі бе ла рус кай і ра сій скай эст ра ды. За вяр шыц-
ца свят ка ван не рэс пуб лі кан скай ак цы яй «Спя ём 
гімн ра зам» і са лю там. За пра ша ем усіх жы ха роў 
Жо дзі на і на ва коль ных га ра доў на гэ тыя ма ляў-
ні чыя ме ра пры ем ствы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

— Перш чым ад крыць пі цэ-
рыю, мы доў га ана лі за ва лі, што 
трэ ба на шым бу ду чым гас цям, 
уліч ва лі мен та лі тэт жы ха роў. 
І, зы хо дзя чы з гэ та га, вы крыш-
та лі за ва лі су куп насць фак та раў, 
якія па він ны ады граць ста ноў-
чую ро лю ў спра ве. Вы зна чы лі, 
што ў но вай уста но ве хар ча ван-
ня па він ны быць прад стаў ле ны 
ў комп лек се ін тэр' ер, сэр віс і 
кух ня. Лі та раль на праз паў го да 
мы атры ма лі ча ка ны эфект. Але 
ра зам з тым уба чы лі і тое, над 
чым яшчэ трэ ба пра ца ваць, што 
ўдас ка наль ваць, — ка жа ды рэк-
тар ка фэ-пі цэ рыі «Pіzza Smіle» 
Па вел ТУ ЖЫЛ КІН.

Тым не менш на сён няш ні 
дзень на вед валь ні кі за да во ле ныя 
тым, як па ды хо дзіць да аб слу гоў-
ван ня пер са нал. А тут аб слу гоў-
ваць імк нуц ца так, як і не аб ход на 
ўста но ве па доб на га ўзроў ню.

— Нам важ ныя не толь кі ста-
ноў чыя вод гу кі гас цей, але і ад-
моў ныя. Ёсць та кія, што пад ма ца-
ва ныя ар гу мен та мі, але су стра-
ка юц ца і не аб грун та ва ныя. Мы 
ана лі зу ем усе за ўва гі і імк нём ся 
зра біць так, каб на вед валь нік 
атры маў мак сі мум сэр ві су, ува гі, 
ста ноў чых эмо цый, — ка жа Па вел 
Ана то ле віч. — Для нас важ ны стан 
і на строй лю дзей, якія на вед ва юць 

ка фэ-пі цэ рыю. Жо дзі на — го рад 
ад нос на не вя лі кі. І мы ра зу ме ем, 
што гэ та — на шы па тэн цый ныя 
гос ці. Ка лі ча ла век прый шоў дру-
гі раз, зна чыць, яму спа да ба ла ся. 
У гэ тым вы пад ку на ша за да ча — 
зра біць так, каб ён за ві таў яшчэ 
раз і стаў у нас час тым гос цем.

Для гэ та га рэ гу ляр на аб наў ля-
ец ца ме ню, з'яў ля юц ца ку лі нар-
ныя на він кі. Толь кі піц тут пра-
па ноў ва юць 26 най мен няў. Госць 
мо жа па каш та ваць най смач ней-
шыя стра вы ад шэф-по ва ра: са-
ла ты, га ра чыя і ха лод ныя за кус кі, 
су шы, шаш лык, стра вы япон скай 
кух ні, па сту, дра ні кі, блін цы з роз-

ны мі на чын ка мі. Ле там вель мі 
доб ра асвя жа юць ха лод ная ка ва, 
гар ба та, пра ха ла джаль ныя на поі, 
а зі мой са гра ва юць га ра чыя на поі 
на тра вах, з да баў лен нем роз ных 
ягад і пла доў. Мож на па каш та-
ваць так са ма ле ка выя на стоі і 
гар ба ту.

Спа жыў цы мо гуць за ка заць 
сто лік за га дзя, каб па ся дзець 
сям' ёй, кам па ні яй. На стравы, 
якія гос ці бя руць з са бой, дзей ні-
чае зніж ка 20 %. У ка фэ-пі цэ рыі 
пе ры я дыч на ла дзяц ца ак цыі.

— Хо чац ца, каб кож ны госць 
ра зу меў, што мы на ім не імк нём-
ся за ра біць, а пра яў ля ем ла яль-
насць, ста ра ем ся, каб і лю дзі з 
не вя лі кім да стат кам ме лі маг чы-
масць па каш та ваць і аца ніць ме-
ню, — ка жа су раз моў нік.

У ка фэ ні ко лі не вы ка рыс тоў-
ва лі паў фаб ры ка таў, за ма ро жа-

най пра дук цыі. Гэ та прын цы по вая 
па зі цыя ўста но вы, якой бу дуць 
пры трым лі вац ца і на да лей. Усё, 
што прад стаў ле на ў ме ню, ро-
біц ца пад за каз. У су вя зі з чым 
па вя ліч ва ец ца час пры га та ван-
ня страў і іх вы да чы. Не ўсе гэ-
та ра зу ме юць, мно гім хо чац ца 
атры маць за каз як най хут чэй. 
А не паў тор ны смак пі цы на дае 
тое, што яна га ту ец ца ў пе чы на 
под авых ка мя нях.

Ін тэр' ер аформ ле ны ў бэ за вых 
то нах, што ства рае спа кой ную 
ат мас фе ру, пад штур хоў вае да 
шчы рай сяб роў скай раз мо вы. На-
строю да да юць жы выя квет кі, му-
зы ка. Да па слуг гас цей зруч ныя 
ка на пы, зо на з крэс ла мі і бар ныя 
крэс лы, тры тэ ле эк ра ны.

Дзе ці да школь на га і школь на-
га ўзрос ту, пад лет кі пры хо дзяць 
з баць ка мі, дзя ду ля мі і ба бу ля мі. 
Так што ка фэ на бы вае ста тус ся-
мей на га.

У піцэрыі пра цу юць пра фе сій-
ныя пі ца ры, ку ха ры, афі цы ян ты і 
бар ме ны, якія прай шлі ад па вед-
ную пад рых тоў ку. Ця пер яны і 
са мі мо гуць на ву чаць тых, ка го 
бя руць на ра бо ту.

— Пры пад бо ры кад раў мы 
заў сё ды ро бім стаў ку не толь кі на 
пра фе сі я на лізм, але і на жа дан не 
пра ца ваць, — вы каз вае па зі цыю 
Па вел Ту жыл кін. — Та му што ў гра-
мад скім хар ча ван ні та кія спе цы фі-
ка і ат мас фе ра, якія па тра бу юць 
ад кож на га ўстой лі вас ці су праць 
стрэ саў. На вед валь ні кі пры хо-
дзяць з роз ным на стро ем, зда ра-
ец ца, што і з не га тыў ным. Але ра-
бот нік па ві нен пра явіць ра зу мен не 
і вы трым ку, аб слу жыць ча ла ве ка 
най леп шым чы нам. З улі кам гэ тых 
ха рак та рыс тык і пад бі ра ем кад ры. 
Ка лек тыў у асноў ным ма ла ды. На 
сён няш ні дзень ён стаў са праўд най 
друж най ка ман дай.

Пра цуе ка фэ-пі цэ рыя «Pіzza 
Smіle» што дня з 11.00 да 23.00 
па ад ра се: г. Жо дзі на, вул. 50 га-
доў Каст рыч ні ка,18, гі пер мар кет 
«Еў ра опт». Смач на ес ці!

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, 
Алена ДАЎЖАНОК. 

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Краіна моцная рэгіёнамі: г. Жодзіна

Смач на ес ці!Смач на ес ці!  

КА ФЭ КА ФЭ 
ДОБ РА ГА ДОБ РА ГА 

НА СТРОЮНА СТРОЮ
28 ве рас ня 2016 го да, на пя рэ дад ні Дня машынабу даў ні ка, 

у Жо дзі не ад кры ла ся ка фэ-пі цэ рыя «Pіzza Smіle». 

Для жы ха роў го ра да гэ та ста ла знач най 

і сім ва ліч най па дзе яй.

 — Мы пра па ну ем на шым на вед валь ні кам шы ро кі вы бар пі цы, — 
за зна чы ла афі цы янт Ма рыя КОР ШУ НА ВА.

У за ле пі цэ рыі.

Смач ную пры го жую пі цу 
гатуе Ак са на КУЗ НЯ ЦО ВА.

Жо дзін скі края знаў чы му зей раз ме шча ны ў ста рой част цы 
го ра да ў бу дын ку, які быў па бу да ва ны для Са ве та дэ пу та таў 
у 50-х га дах мі ну ла га ста год дзя. Му зей, ма быць, са мы ма ла ды 
на Мін шчы не. Афі цый на ён ад кры ты ў 2008 го дзе. Ад нак яго гіс-
то рыя па ча ла ся знач на ра ней, ка лі жо дзін скія гіс то ры кі 
Алесь Ка ра лёў і Га лі на Аніс ке віч пры ад чы ні лі за сло ну та ям ні цы 
над гіс та рыч ным мі ну лым род на га го ра да. Та ды атры ма ла ся, 
што яго гіс то рыя па чы на ец ца знач на ра ней 1963 го да, ка лі Жо-
дзі на атры мала ста тус го ра да аб лас но га пад па рад ка ван ня. Ма ла 
та го, Жо дзі на — адзін з ня мно гіх га ра доў Бе ла ру сі, якія мо гуць 
га на рыц ца тым, што іх за сна валь ні ка мі быў ма гут ны род кня зёў 
Ра дзі ві лаў. Не здар ма на ця пе раш нім гер бе го ра да на ма ля ва ны 
сім вал Ра дзі ві лаў — тры па ляў ні чыя раж кі.

Па ча ла ся гіс то рыя Жо дзі на ў 1643 го дзе, ка лі кня зем Ба гус ла вам Ра-

дзі ві лам быў па бу да ва ны го рад па між Сма ля ві ча мі і Ба ры са вам, у мес цы 

ўпа дзен ня рэч кі Жо дзін кі ў ра ку Плі су, на бой кім ганд лё вым шля ху, які 

злу чаў Ра сію з Еў ро пай. І но вы на се ле ны пункт атры маў наз ву Ба гус лаў 

По ле — ад імя свай го за сна валь ні ка.

Ён ства раў ся як Mіаstо — го рад ра мес ні каў, якія бы лі вы зва ле ны ад 

па дат каў на 25 га доў. Ужо ў 1669 го дзе тут бы ло 97 два роў і 92 ганд лё выя 

лаў кі, што свед чы ла аб яго роск ві це. Ад нак Паў ноч ная вай на са шве да мі 

пры вя ла да за ня па ду. Вай на 1812 го да з На па ле о нам так са ма за кра ну ла 

на се ле ны пункт. Ста ла за бы вац ца на ват наз ва Ба гус лаў По ле, і з 1781 го да 

но вая наз ва Жо дзі на (ад ра кі Жо дзін кі) афі цый на і на заўж ды за ма цоў ва-

ец ца за ім. Аб гэ тым мож на да ве дац ца ў раз дзе ле ад па вед най экс па зі цыі, 

якая рас па вя дае пра ра мес ную дзей насць, за сна ван не і раз віц цё го ра да ў 

ХVІІ—ХVІІІ ста год дзях.

Па да рож жа па му зеі па чы на ец ца з глы бо кай даў ні ны, ад за ся лен ня гэ тай 

мяс цо вас ці пер ша быт ным ча ла ве кам. Экс па зі цыя прад стаў ле на ар хеа ла гіч-

ны мі зна ход ка мі на тэ ры то рыі су час на га Жо дзі на і су сед ніх мяс цін.

(Заканчэнне на 8-й стар.)

Сён ня біб лі я тэ ка — гэ та 
асноў ны ін фар ма цый ны цэнтр 
аду ка цый най, асвет ніц кай дзей-
нас ці, мес ца пра вя дзен ня воль-
на га ча су, дзе ўка ра ня юц ца 

біб лі яг ра фіч ныя рас пра цоў кі і 
іна ва цый ныя фор мы ра бо ты з 
на сель ніц твам. Ва ўста но ве па-
ста ян на пры дум ва юць неш та 
но вае, лі та раль на фан та ну юць 

ідэ я мі. Ве ча ры паэ зіі, су стрэ чы 
з пісь мен ні ка мі, кніж ныя кас-
тын гі, края знаў чыя вік та ры ны, 
лі та ра тур ныя квэс ты, кон кур сы 
бук-трэй ле раў, лет нія пля цоў кі, 
май стар-кла сы — па ста ян ныя 
фор мы ра бо ты з чы та ча мі. Ак ту-
аль ная для біб лі я тэ кі і пра ект ная 
дзей насць. Ця пер ажыц цяў ля ец-
ца пра ект па пра па ган дзе твор-
час ці бе ла рус кіх пісь мен ні каў 
«Ве дай на шых, чы тай на шых!». 
У яго фар ма це ар га ні за ва на 
не каль кі вы ста вак. «Лаў рэ а-
ты На цы я наль най лі та ра тур най 
прэ міі», дзе прад стаў ле ны тво-
ры, за якія аў та ры яе атры ма лі. 
«Мая бе ла рус кая кніж ка», дзе 
кан цэнт ру ец ца ўва га чы та ча на 
жан ра вым шмат гран ні су час най 
бе ла рус кай лі та ра ту ры: ра ма ны, 
апо вес ці, апа вя дан ні, п'е сы і вер-
шы. На вы стаў ку «За ла тое зер не 
твор чай спад чы ны» за пра ша юць 
тво ры бе ла рус кіх кла сі каў-юбі ля-
раў. Акра мя та го, ар га ні зу юц ца 
су стрэ чы як са зна ка мі ты мі пісь-

мен ні ка мі і паэ та мі, так і з мяс цо-
вы мі твор чы мі людзь мі.

У пра ек це «Га ю чае чы тан не» 
кла сі ка па ка за на як уні вер саль-
ны сро дак ад стрэ саў, не ўро заў, 
дэ тэк ты вы і пры год ніц кая лі та ра-
ту ра — ад псі хо заў, фі ла соф ская 
і ду хоў ная лі та ра ту ра — ад хра-
ніч ных дэ прэ сій. Каз кі да па ма га-
юць пры гі пер ак тыў нас ці ў дзя-
цей, а гу мар па вы шае на строй у 
рэ абі лі та цый ны пе ры яд.

Да спа до бы чы та чам і пра ект 
«Чы та ем ка ля ка мі на». Ка ля са-
ма роб на га ка мі на са звы чай на га 
стэ ла жа ства ры лі ўтуль ны ку то-
чак з мяк кім крэс лам і пад бор кай 
лі та ра ту ры для чы тан ня ў роз ныя 
по ры го да. Ця пер пра па ноў ва ец-
ца «Лет няе чы тан не», дзе шмат 
кніг пра шчас лі вае ка хан не. Бо 
якое ж ле та без ка хан ня! Акра мя 
та го, прад стаў ле ная тут лі та ра ту-
ра да зва ляе па вы сіць ін тэ ле кту-
аль ны ўзро вень, вы браць шля хі 
да лей шай аду ка цыі.

(Заканчэнне на 8-й стар.)

Ка жуць, у гіс то рыю мож на тра-
піць, у гіс то рыю мож на ўліп нуць, 
а мож на стаць гіс то ры яй. Са-

праў ды, гіс то рыя дзяр жаў най 

уста но вы аду ка цыі «Дзі ця чы 

сад — ся рэд няя шко ла № 1 імя 

П. І. Куп ры я на ва» ар га ніч на пе ра-

пля ла ся з гіс то ры яй го ра да Жо-

дзі на. Ёй 87 га доў. За час свай го 

іс на ван ня яна за зна ла шмат змен 

і пе ра ўтва рэн няў: шко ла-ся мі-

год ка, ня поў ная ся рэд няя шко ла, 

поў ная ся рэд няя шко ла, шко ла 

з кла са мі за воч на га на ву чан ня. 

А з 2003-га ста ла комп лекс най 

уста но вай аду ка цыі.

— Больш як пяць ты сяч юна коў і 

дзяў чат яе вы пуск ні кі. Больш за 130 

вуч няў за кон чы лі шко лу з за ла ты мі і ся-

рэб ра ны мі ме да ля мі. Мно гія вы ха ван цы 

ста лі па спя хо вы мі людзь мі. У іх лі ку Ге-

рой Са вец ка га Са ю за Пётр Куп ры я наў, 

док тар сель ска гас па дар чых на вук Ула-
дзі мір Іо фэ, пра фе сар, кан ды дат эка на-

міч ных на вук Эду ард Пят ро віч, ака дэ мік 
фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, ву чо ны ў 
га лі не га ла гра фіі і бія ме ды цын скай оп-
ты кі, ака дэ мік Між на род най ін жы нер най 
ака дэ міі Ле а нід Та нін, док тар геа гра фіч-
ных на вук, да цэнт БДУ Ба рыс Ула саў, 
акт ры са рус ка га дра ма тыч на га тэ ат ра, 
кі на акт ры са Ве ра ні ка Пляш ке віч і шмат 
ін шых, — з гор дас цю за сва іх зем ля коў 
паведаміла ды рэк тар на ву чаль най 
уста но вы Свят ла на ША РАЯ.

Уста но ва аду ка цыі мае не толь кі даў-
ніш нія тра ды цыі, пе ра ем насць і по вязь 
па ка лен няў. З ця гам ча су з'яў ля юц ца 
но выя асаб лі вас ці ў на ву чаль ным і вы-
ха ваў чым пра цэ сах. Тут вуч ні атрым-
лі ва юць не толь кі агуль ную ся рэд нюю 
аду ка цыю. Ёсць дзве гру пы да школь-
ні каў. За ка на мер на, што дзе ці больш 
пад рых та ва ныя да шко лы. Яны менш 
ба лю ча ўспры ма юць пе ра ме ны, больш 
лёг ка ўлі ва юц ца ў на ву чаль ны пра цэс 
у но вых для іх умо вах у ад роз нен не ад 
тых, хто пры хо дзіць з дзі ця чых сад коў.

(Заканчэнне на 8-й стар.)

Клас ная га дзі наКлас ная га дзі на  

ГО РАД, ПРА ЯКІ МОЖ НА МА РЫЦЬ Мас ток праз ста год дзіМас ток праз ста год дзі  

Ад Ба гус лаў По ля 
да су час нас ці

З во пы ту ра бо тыЗ во пы ту ра бо ты   «Га ю чае чы тан не» «Га ю чае чы тан не» 
як сро дак ад стрэ саўяк сро дак ад стрэ саў
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У за ле му зея.

Цэнт раль ная га рад ская біб лі я тэ ка го ра да Жо дзі на сё ле та 
свят куе 50-га до вы юбі лей. Уста но ва пры ня ла пер шых чы та чоў 
у 1968-м, а ў 1983-м пе ра еха ла ў но вае па мяш кан не на пра-
спек це Мі ру. У цэнт раль най біб лі я тэ цы на ліч ва ец ца больш за 
160 тыс. эк зэмп ля раў кніг, мож на па чы таць ар ты ку лы ў больш 
як 100 ча со пі сах і 40 га зе тах. Біб лі я тэ ка цал кам аў та ма ты за-
ва ная, мае 40 кам п'ю та раў. Ін фар ма цыю мож на атры маць на 
элект рон ных нось бі тах, дыс ках, флэш ках, аў ды я ка се тах.

ШКО ЛА, ЯКАЯ СТА ЛА ШКО ЛА, ЯКАЯ СТА ЛА 
ГІС ТО РЫ ЯЙ,ГІС ТО РЫ ЯЙ,

або Пе ра ем насць па ка лен няў, 
асаб лі вас ці на ву чан ня і вы ха ван ня

Ся род най леп шых 
сё лет ніх вы пуск ні коў — 
адзі нац ца ці клас ні кі 
Па лі на ГЕ РА СІ МА ВА 
і Аляк сандр БА ЧЫ ШЧА.


