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«МЯК КАЯ СІ ЛА» 
ДО МА ДРУЖ БЫ

Час пра вя дзен ня ХХV Мін скай 
між на род най кніж най вы стаў кі-
кір ма шу кры ху ска рэк та ва ны — 
сё ле та яна ад бу дзец ца з 28 лю-
 та га па 4 са ка ві ка. Га лоў ная 
тэ ма вы стаў кі акрэс ле на так: 
«Бе ла русь — куль тур ная пля цоў-
ка Еў ро пы».

Як ад зна ча юць у Мі ніс тэр стве 
ін фар ма цыі, гіс та рыч на скла ла ся так,
што Бе ла русь з'яў ля ец ца гас цін най 
кра і най, дзе мож на па зна ё міц ца з 
куль ту рай, звы ча я мі мно гіх на ро даў. 
Тут друж на жы вуць прад стаў ні кі мно гіх 
на цы я наль нас цяў, іх куль тур нае ба гац-
це слу жыць уза ем на му ўзба га чэн ню. 
Та кая ж дзяр жаў ная па лі ты ка пра во-
дзіц ца і ў да чы нен ні да на ро даў ін шых 
дзяр жаў, для якіх на ша кра і на ста ла 
пры кла дам мі ра люб нас ці, та ле рант-
нас ці, між на цы я наль на га бра тэр ства.

Га на ро вым гос цем між на род най 
вы стаў кі-кір ма шу ста не Сер бія, цэнт-
раль ным экс па нен там — Ка зах стан. 
Да рэ чы, у роз ныя га ды га на ро вы мі 
гас ця мі тут вы сту па лі Ра сія, Укра і на, 
Із ра іль, Ка зах стан, Фран цыя, Гер ма-
нія, Ве не су э ла, Кі тай, Ар ме нія, Вя лі-
ка бры та нія.

У пра гра ме ўдзе лу га на ро ва га гос ця 
за пла на ва на вы стаў ка На цы я наль най 
біб лі я тэ кі Сер біі «Серб ская лі та ра ту ра 
ў Пер шай су свет най вай не». Прой дуць 
твор чыя су стрэ чы з вя до мым серб скім
пра за ікам Го ра нам Пет ра ві чам, Да я-
най Ла за ра віч — пе ра клад чы цай на 

серб скую мо ву збор ні ка Мак сі ма Баг-
да но ві ча «Вя нок». Ад бу дзец ца серб-
ска-бе ла рус кая лі та ра тур ная су стрэ ча 
«Твор чы і на ву ко вы тан дэм: Іван Ча ро-
та і Дра ган Ла кі ча віч».

Бу дуць ар га ні за ва ны прэ зен та цыі 
вы да дзе на га ў Бе ла ру сі збор ні ка су-
час най серб скай паэ зіі, кні гі Не ве ны 
Ві та ша віч-Чэк ліч «Чыр во ныя квет кі 
Ко са ва по ля», кні гі «Бе ла ру сы пра 
Сер бію і Юга сла вію», пе ра кла ду на 
рус кую мо ву тво раў св. Са вы Серб-
ска га «Сту дзе ніч кі ці пік» і «Жы ціе 
св. Сі мя но на», пад бор кі бе ла рус кай 
паэ зіі ў серб скім ча со пі се «По велья» 
і серб скіх вы пус каў ча со пі саў «Ма ла -
досць», «По лы мя», «Нё ман», га зе ты 
«Лі та ра ту ра і мас тац тва». У До ме 
друж бы ад бу дзец ца ве чар, пры све-
ча ны серб скай лі та ра ту ры.

Так са ма ча ка ец ца шы ро кі ўдзел у 
вы стаў цы кні га вы даў цоў з Ра сіі (экс-
па зі цыі «Вы да вец кія пра гра мы ўра да 
Маск вы» і «Санкт-Пе цяр бург скі між-
на род ны кніж ны са лон»), Гер ма ніі, 
Вя лі ка бры та ніі, ЗША, Кі тай скай На-
род най Рэс пуб лі кі.

Зна ка вым ме ра пры ем ствам вы-
стаў кі ста не прэ зен та цыя «Эн цык-
ла пе дыі Кі тая» на бе ла рус кай мо ве. 
Пра ект рэа лі за ва ны ў ад па вед нас ці 
з ме ма ран ду мам аб су пра цоў ніц тве 
па між Мі ніс тэр ствам ін фар ма цыі Бе-
ла ру сі і Га лоў ным дзяр жаў ным упраў-
лен нем па спра вах прэ сы, вы да вец-
тваў, ра дыё вя шчан ня, кі не ма та гра фіі 
і тэ ле ба чан ня КНР.

Ка мі тэт па дру ку і ўза е ма дзе ян ні 
са СМІ ўра да Санкт-Пе цяр бур га па-
ка жа ў Мін ску му зыч на-лі та ра тур ны 
ве чар, пры све ча ны 315-год дзю з дня 
за сна ван ня го ра да на Ня ве і су мес-
ным ра сій ска-бе ла рус кім кніж ным 
пра ек там.

У дні вы ста вы прой дзе ІV Між на-
род ны сім по зі ум лі та ра та раў «Пісь-
мен нік і час». Сваю зго ду на ўдзел у 
сім по зі у ме па цвер дзі лі пісь мен ні кі з 
больш як 20-ці кра ін.

На вы стаў цы ўзна га ро дзяць пе ра-
мож цаў кон кур су ма ла дых лі та ра та раў 
«Пер ша цвет». Твор час ці ма ла дых аў-
та раў бу дзе пры све ча на і прэ зен та цыя 
збор ні ка «Пер ша цвет», вы пу шча на га
па вы ні ках кон кур су, а так са ма кні гі 
ма ла до га аў та ра Ста ні сла вы Умец 
«Сэр ца Са кры: фэн тэ зі», якая ад кры-
ла но вую се рыю вы да вец тва «Мас тац-
кая лі та ра ту ра» «Час ХХІ».

На на цы я наль ным стэн дзе Бе-
ла ру сі ў дні ра бо ты вы стаў кі бу дуць 
ар га ні за ва ны шмат лі кія су стрэ чы з 
аў та ра мі, вы даў ца мі, мас та ка мі, прэ-
зен та цыі но вых кніг, круг лыя ста лы, 
аў то граф-се сіі. Тут жа прой дзе ўра-
чыс тая цы ры мо нія ўзна га ро джан ня 
пе ра мож цаў 57-га На цы я наль на га 
кон кур су «Мас тац тва кні гі».

Вы стаў ка прой дзе ў вы ста вач ным 
цэнт ры «Бел Экс па» па ад ра се: пра-
спект Пе ра мож цаў, 14. За пра ша ем 
усіх ах вот ных!

Вар ва ра ГО МАН



Напярэдадні падзеіНапярэдадні падзеі  

Ак цыя ла дзіц ца на ба зе гар на лыж на га 
спар тыў на-азда раў лен ча га комп лек-
су «Ла гойск». Яе ўдзель ні ка мі ста нуць 
больш за 500 на ву чэн цаў, вы клад чы каў 
і ра бот ні каў Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та.

Па дзея пры мер ка ва ная да свят ка ван ня 

Тац ця ні на га дня — не фар маль на га свя та сту-

дэн таў, бо ме на ві та свя тая Тац ця на лі чыц ца 

апя кун кай сту дэнц кай мо ла дзі.

У пра гра ме «Ка ні кул у Ла гой ску» за пла-

на ва на лыж ная эс та фе та ка манд рэк та ра та, 

прад стаў ні коў ду ха вен ства, дэ ка наў, ра бот-

ні каў і сту дэн таў БДУ. У гэ ты дзень на пля-

цоў ках спар тыў на-азда раў лен ча га комп лек су 

бу дуць пра ца ваць зо ны ак тыў нас ці, дзе ўсе 

ах вот ныя змо гуць па спра ба ваць свае сі лы 

ў су мо, ат рак цы ё не «вя лі кі фут бол», ці ры 

і г. д. Акра мя та го, для ўдзель ні каў ме ра-

пры ем ства прой дуць шмат лі кія ро зыг ры шы і 

кон кур сы. Клю ча вой па дзе яй зі мо ва га свя та 

ста не ка тан не на гор ных лы жах, снаў бор дзе, 

цю бін гах і г. д.

А ў якас ці сюр пры зу для сту дэн таў пад-

рых та ва на су стрэ ча з май страм спор ту між-

на род на га кла са, двух ра зо вым брон за вым 

пры зё рам чэм пі я на таў све ту, чэм пі ён кай Еў-

ро пы, 11-крат най чэм пі ён кай све ту па лет нім 

бія тло не Воль гай На за ра вай.

Ар га ні за та рам ме ра пры ем ства вы сту пі ла 

Пер ша сная праф са юз ная ар га ні за цыя сту-

дэн таў БДУ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.



У ДЗЕНЬ СТУ ДЭН ТА — НА ЛЫЖ НЮ!
Спар тыў нае свя та «Ка ні ку лы ў Ла гой ску» прой дзе 25 сту дзе ня ў БДУ

ПЛА ВАЦЬ РА НЕЙ, ЧЫМ ХА ДЗІЦЬПЛА ВАЦЬ РА НЕЙ, ЧЫМ ХА ДЗІЦЬ

У 4-ю мін скую га рад скую 
клі ніч ную па лі клі ні ку на ват 
у ма ра зы з за да валь нен-
нем пры хо дзяць ма мы з 
дзет ка мі — ме на ві та тут 
не маў лят кі з трох ме ся цаў 
асвой ва юць на вы кі пла ван-
 ня і ны ран ня. Ад ны за ня ткі — 
трыц цаць хві лін. Ра зам
з ма ма мі дзет кі пла ва юць 
да трох га доў, пас ля — вы-
ключ на з ін струк та рам. Спе-
цы я ліс ты лі чаць, што ран няе 
пла ван не — гэ та вы дат ны 
спо саб ума ца ван ня зда роўя 
з пя лё нак. Ме на ві та та му 
ма ла дыя баць кі ра зам з 
ма лы мі з за да валь нен нем 
на вед ва юць ба сейн.

Фо та 
Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Што ўяў ляе сён ня гэ та 
гра мад ская ар га ні за цыя? Па-
вод ле слоў яе кі раў ні ка Ні ны 
ІВА НО ВАЙ, гэ та — больш 
як 1000 па плеч ні каў, якія 
аб' яд на ны ў 40 та ва рыст ваў 
друж бы з асоб ны мі кра і на мі,
шасці аб лас ных і Мін скае га-
рад ское ад дзя лен ні. Іх ак цыі і 
ме ра пры ем ствы, з ад на го бо-
ку, да юць маг чы масць больш 
глы бо ка зна ё міць гра мад-
скасць Бе ла ру сі з гіс то ры яй, 
куль ту рай і су час ным ста но ві-
шчам у за меж ных кра і нах, а 
з дру го га — на во дзіць мас ты 
друж бы, са дзей ні чаць пры-
сут нас ці бе ла рус кай куль ту-
ры ў су свет най пра сто ры. Да-
рэ чы, кра і на выя та ва рыст вы 
друж бы ўзна чаль ва юць вя до-
мыя і аў та ры тэт ныя ў кра і не
лю дзі. Ся род іх кі раў нік 
Прі ор бан ка Сяр гей Кас цю чэн-
ка — стар шы ня та ва рыст ва 
«Бе ла русь—Аў стрыя». Эду-
ард За рыц кі — кам па зі тар, 

на род ны ар тыст, стар шы ня 

та ва рыст ва «Бе ла русь—Ка-

на да». Мі ністр ін фар ма цыі 

Алесь Кар лю ке віч уз на чаль-

вае та ва рыст ва «Бе ла русь—

Та джы кі стан» і г. д.

На ра хун ку кра і на вых 

та ва рыст ваў сот ні доб рых і 

ка рыс ных для кра і ны спраў. 
На за вём толь кі не каль кі 
асоб ных. Возь мем та ва рыст-
ва «Бе ла русь—Кі тай». Яго 
ак ты віс ты пры пад трым цы 
па соль ства КНР у Бе ла ру сі 
па ста ян на зна ё мяць мін чан 

з гіс то ры яй, тра ды цы я мі, 
му зы кай і тан ца мі, на род най 
кух няй і мас тац твам Кі тая. 
Вы лу ча юц ца ме ра пры ем-
ствы па эка на міч ным су пра-
цоў ніц тве Бе ла ру сі і Кі тая. 
Гэ та кан фе рэн цыі і круг лыя 
ста лы па раз віц ці ўза е ма вы-
гад на га су пра цоў ніц тва, но-
вым кур се кі тай скай дып ла-
ма тыі, ро лі Ін дуст ры яль на га 
пар ка «Вя лі кі ка мень».

З Еў ро пай так са ма на ла-
джа ны плён ныя су вя зі. У Гер-
ма ніі пры пад трым цы фон ду 
«Дзе цям Чар но бы ля» зям лі 
Ніж няя Сак со нія прай шлі Дні 
Бе ла ру сі з удзе лам дэ ле га цыі 
та ва рыст ва «Бе ла русь—Гер-
ма нія», па соль ства Бе ла ру сі 
ў ФРГ і ба ле та Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ака дэ міч на га 
му зыч на га тэ ат ра. У рам-
ках Дзён куль ту ры ў дзе вя ці 
ня мец кіх га ра дах ад бы лі ся 

кан цэр ты гэ та га ка лек ты ву, 

экс па на ва ла ся тэ ма тыч ная 

вы стаў ка, пад рых та ва ная

ня мец кім фо та мас та ком

Р. Люб рых там. У та кім жа 

фар ма це ў Мін ску і Ма гі лё ве 

бы лі пра ве дзе ны Дні Гер ма ніі 

ў Бе ла ру сі.

Пры кла дам па спя хо ва га 

аб' яд нан ня на ма ган няў роз-

ных ар га ні за цый у па глыб-

лен ні ве даў пра куль тур ны 
і ду хоў ны свет кра ін-парт-
нё раў за ста ец ца дзей насць 
та ва рыст ва «Бе ла русь—Аў-
стрыя», якое су мес на з аў-
стрый скі мі парт нё ра мі сіс тэм-

на пра во дзіць двух ба ко выя 
Дні куль ту ры і на ву кі. Мінск 
што год на вед вае дэ ле га цыя 
та ва рыст ва «Аў стрыя—Бе-
ла русь» пад кі раў ніц твам яго 
стар шы ні пра фе са ра Пе тэ-
ра Бах ма е ра, якая пры мае 
ўдзел у кра і наз наў чых се мі-
на рах для сту дэн таў і вуч няў 
мін скіх на ву чаль ных уста ноў. 
Яго ўдзель ні кі чы та лі лек цыі 
аб гіс то рыі, геа гра фіі, лі та ра-
ту ры і асаб лі вас цях ня мец-
кай мо вы ў Аў стрыі. Пас ля 
се мі на раў усе ма юць маг чы-
масць па слу хаць аў стрый-
скую му зы ку ў вы ка нан ні 
бе ла рус кіх му зы кан таў.

Асоб ная і вя лі кая тэ ма — 
ажыц цяў лен не гу ма ні тар-
 най пра гра мы БелТД. Уся го 
адзін яск ра вы факт. У вы ні-
ку су пра цоў ніц тва з фон дам 
«Дзе цям Чар но бы ля» зям лі 
Ніж няя Сак со нія за спра ва-
здач ны пе ры яд ме ды цын скім 
уста но вам Бе ла ру сі пе ра да-
дзе ны праз БелТД 21 апа рат 
уль тра гу ка вой ды яг нос ты кі, 
а ўся го за 25 га доў ра бо ты з 
Фон дам — больш за 260 та кіх 
апа ра таў! Што год з удзе лам 
Фон ду пра вод зяц ца се мі на-
ры па па вы шэн ні ква лі фі ка-
цыі бе ла рус кіх ура чоў.

Пра цяг ва ец ца ра бо та па 
азда раў лен ні дзя цей з за бру-
джа ных тэ ры то рый Бе ла ру сі. 
За пе ры яд з 2013 па 2017 год 

БелТД на кі ра ва ла на азда-

раў лен не 1056 дзя цей.

На што збі ра юц ца ця пер 

звяр нуць ува гу чле ны ар га-

ні за цыі? Па-пер шае, па маг-

чы мас ці мак сі маль на ўдзель-

ні чаць у між на род ных пра ек-

тах па да лей шым ства рэн ні 

ста ноў ча га імі джу Бе ла ру сі 
за мя жой, прэ зен та цыі яе 
ту рыс тыч ных маг чы мас цяў 
з ак цэн там на ма ю чыя ад-
быц ца ў 2019 го дзе ў Мін ску 
ІІ Еў ра пей скія гуль ні.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА



На пры кан цы мі ну ла га ста год дзя слоў нік між на род ных 
ад но сін уз ба га ціў тэр мін «мяк кая сі ла» (англ. Soft power). 
Яго з'яў лен не ў пэў ным сэн се ад люст роў ва ла мес ца і 
ўзрас та ю чую ро лю, уз мац нен не ўплы ву та кіх «мяк кіх» 
ін стру мен таў уз дзе ян ня на за меж ную гра мад скасць, як 
на цы я наль ныя тра ды цыі і ай чын ныя куль тур ныя каш-
тоў нас ці. Ка лі зы хо дзіць з сут нас ці гэ та га па няц ця, то 
Бе ла рус кае та ва рыст ва друж бы і куль тур ных су вя зяў з 
за меж ны мі кра і на мі (яго ся дзі бу для ска ра чэн ня час та 
на зы ва юць До мам друж бы) мож на лі чыць у пэў ным 
сэн се сло ва мі ніс тэр ствам на род най дып ла ма тыі. Яно 
ўно сіць важ кі ўнё сак у раз віц цё доб ра су сед ства і па ра-
зу мен ня па між бе ла рус кім і ін шы мі на ро да мі.

Ва ўра дзеВа ўра дзе  
Больш іна ва цый 

і пра рыў ных пра ек таў
Як вый сці на шосты тэх на ла гіч ны ўклад?
Прэм' ер-мі ністр Анд рэй КА БЯ КОЎ па кры ты ка ваў не да стат-
ко вую коль касць іна ва цый ных пра ек таў 5-га і 6-га тэх на ла-
гіч ных укла даў у агуль ным аб' ёме дзярж пра гра мы іна ва цый-
на га раз віц ця на 2016—2020 га ды. Пад час па ся джэн ня Прэ-
зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў, дзе аб мяр коў ва ла ся рэа лі за цыя 
гэ тай дзяр жаў най пра гра мы, кі раў нік ура да ад зна чыў, што 
до ля та кіх пра ек таў па він на скла даць не менш за 75 %.

Як па ве да міў Анд рэй Ка бя коў, у лі ку тых пра ек таў, што за раз рэа-
лі зу юц ца ў рам ках дзярж пра гра мы, толь кі 34 з іх (39,5 %), ад па вя да-
юць уз роў ню ак ту аль ных тэх на ла гіч ных укла даў. Па сло вах кі раў ні ка 
ўра да, пра соч ва ец ца сла бая ра бо та рэс пуб лі кан скіх ор га наў дзярж-
кі ра ван ня па по шу ку і рэа лі за цыі пра рыў ных іна ва цый ных пра ек таў, 
якія б ад па вя да лі па тра ба ван ням су час ных тэн дэн цый раз віц ця.

Уся го ж у рам ках дзярж пра гра мы 17 за каз чы каў рэа лі зу юць 
86 пра ек таў. Най боль шая коль касць іна ва цый ных пра ек таў ле тась 
рэа лі зоў ва лі Мінп рам — 13, На цы я наль ная ака дэ мія на вук — 10, 
кан цэрн «Бел легп рам», а так са ма абл вы кан ка мы і Мін скі гар-
вы кан кам. Пры гэ тым прэм' ер-мі ністр ад зна чыў не да стат ко вую 
ра бо ту асоб ных за каз чы каў, што не да зво лі ла за бяс пе чыць увод 
у экс плу а та цыю аб' ек таў па шасці пра ек тах дзярж пра гра мы ва 
ўста ноў ле ныя тэр мі ны. «З-за не вы ка нан ня та го, што бы ло за пла-
на ва на, трэ ба ра біць ка рэк ці роў ку пра гра мы ў част цы пе ра но су 
тэр мі наў і аб' ёмаў фі нан са ван ня, што не мо жа не ад бі вац ца на 
эфек тыў нас ці пра гра мы ў цэ лым», — да даў прэм' ер-мі ністр.

Так са ма Анд рэй Ка бя коў па ве да міў, што ле тась пры поў ным 
асва ен ні срод каў рэс пуб лі кан ска га цэнт ра лі за ва на га іна ва цый на-
га фон ду не цал кам вы ка рыс та лі срод кі мяс цо вых іна ва цый ных 
фон даў — уся го 68,5 %. Най больш праб лем ны мі ў гэ тым пы тан ні 
з'яў ля юц ца Гро дзен ская (асва ен не скла ла 33,6 %), Мін ская (26,1 %) 
і Брэсц кая (63,5 %) воб лас ці. Па ас тат ніх рэ гі ё нах асва ен не 
срод каў скла ла 80—93 %. Кі раў нік ура да лі чыць, што абл вы-
 кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан ка мам для асва ен ня гэ тых срод каў 
у поў ным аб' ёме бы лі пры ня ты не да стат ко выя ме ры. Па вод ле 
слоў прэм' ер-мі ніст ра, сё ле та пры поў ным асва ен ні срод каў іна-
ва цый ных фон даў і пры на яў нас ці но вых пра рыў ных пра ек таў, 
якія ад па вя да юць уз роў ню 5-га і 6-га тэх укла даў, маг чы ма вый сці 
з іні цы я ты вай да Прэ зі дэн та аб па ве лі чэн ні пра цэн та ад лі чэн няў 
у іна ва цый ныя фон ды. Ця пер яны скла да юць 10 % ад па да тку на 

пры бы так. «Маг чы ма па ве лі чэн не гэ та га нар ма ты ву да 15—20 %, — 

рэ зю ма ваў Анд рэй Ка бя коў. — Та кія па ды хо ды бу дуць са дзей-

 ні чаць пры цяг нен ню да дат ко вых срод каў і на раз віц цё на ву кі».

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



КНІЖ НЫ ЧАС
Га на ро вы госць мін скай між на род най вы стаў кі — Сер бія


