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Ста ра жыт нае Яна ва, якое 

cёлета ад зна чае 595 га доў, аб-

ноў ле ным і пры го жым рых ту ец ца 

су стрэць гас цей. Цэнт раль ныя ме-

ра пры ем ствы прой дуць у га рад-

скім пар ку. І тут ра бо ты па доб ра-

ўпа рад ка ван ні на блі жа юц ца да за-

вяр шэн ня. З'я ві лі ся но выя да рож кі, 

якія вы кла лі там, дзе ра ней бы лі 

пра тап та ныя сцеж кі. Уста ля ва на 

но вае асвят лен не. Уз ве дзе ны ад-

мыс ло выя спар тыў ныя пля цоў кі.

Парк пло шчай у 25 гек та раў 

ужо 1 ве рас ня пе ра тво рыц ца ў 

адзін вя лі кі ам фі тэ атр, дзе амаль 

цэ лы дзень бу дзе доў жыц ца вы-

ступ лен не ду ха вых ар кест раў. 

Яны, да рэ чы, пры едуць у Іва на ва 

з усёй воб лас ці, каб пра вес ці за-

ключ ны кан цэрт-агляд па вы ні ках 

аб лас но га кон кур су. На на ступ ны 

дзень парк ста не мес цам Фес ты-

ва лю кні гі і дру ку.

А ўся го, па вод ле слоў на чаль-

ні ка ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо-

ты і па спра вах мо ла дзі Іва наў-

ска га рай вы кан ка ма Га лі ны КЛІ-

МО ВІЧ, у пра гра ме свят ка ван ня 

за пла на ва на пра вя дзен не больш 

чым 80 ме ра пры ем стваў. Пад ім-

прэ зы бу дзе за дзей ні ча на ка ля 

двух дзя сят каў пля цо вак. Пер шы 

дзень амаль поў нас цю лі та ра тур-

ны. Між на род ны круг лы стол бе-

ла рус кіх і за меж ных пісь мен ні каў 

«Мас тац кая лі та ра ту ра як шлях 

адзін да ад на го» з удзе лам лі та-

ра та раў 15 кра ін прой дзе ў Ва ра-

цэ ві чах, у му зей ным комп лек се імя 

На па ле о на Ор ды.

Ва ра цэ ві чы вы бра ны ад ной з 

пля цо вак Дня пісь мен ства не вы-

пад ко ва. Гэ та ма лая ра дзі ма ад-

на го з са мых вя до мых вы хад цаў 

з гэ тых мяс цін. На па ле он Ор да — 

не прос та мас так, кам па зі тар, лі-

та ра тар ХІХ ста год дзя, гэ та ўжо 

свое асаб лі вы брэнд Іва наў шчы ны. 

Пом нік яму ста іць у са мым цэнт ры 

го ра да. Больш за дзе ся ці год дзе 

брон за вы На па ле он су стра кае 

ўсіх гас цей не вя лі ка га па лес ка га 

га рад ка. А ў Ва ра цэ ві чах пра цу-

юць му зей і га ле рэя, дзе са бра ны 

ко піі яго аква рэ ляў і гра фіч ных ра-

бот. Дзя ку ю чы гэ та му ня стом на-

му руп ліў цу пэнд зля і алоў ка мы 

мо жам ба чыць, які мі бы лі па ла цы, 

ся дзі бы, фаль вар кі ў Бе ла ру сі і 

су сед ніх кра і нах. Мно гія з гэ тых 

па бу доў, на жаль, за ста лі ся толь кі 

ў ма люн ках На па ле о на Ор ды. Ён 

па кі нуў так са ма му зыч ныя тво ры, 

пуб лі цыс тыч ныя і бія гра фіч ныя 

ар ты ку лы. Для ах вот ных удзель-

ні каў свя та за пла на ва ныя эк скур-

сіі ў Ва ра цэ ві чы. Да рэ чы, тое, што 

па каз ва юць ту рыс там: — і му зей, 

і га ле рэю, — мож на на зваць пер-

шай чар гой му зей на га комп лек су. 

На яго да лей шае раз віц цё па тра-

бу юц ца срод кі. Гро шы на доб рую 

спра ву за раз збі ра юць праф са ю зы 

воб лас ці. На ад ным з ме ра пры ем-

стваў пад час свят ка ван ня праф са-

юз ныя ак ты віс ты абя ца лі пад вес ці 

пра меж ка выя вы ні кі зроб ле на га.

На ву ко ва-прак тыч ная кан-

фе рэн цыя «Іва наў скія чы тан ні» 

прой дзе ў ра ён най біб лі я тэ цы імя 

Пан фё ра ва. Пад час тра ды цый на га 

фес ты ва лю кні гі і дру ку вы даў цы 

і аў та ры пра вя дуць прэ зен та цыі 

най леп шых вы дан няў мас тац кай, 

на ву ко вай і дзі ця чай лі та ра ту ры. 

Гра мад ска-куль тур ная ак цыя «Чы-

та ем Ку па лу ра зам» збя рэ ама та-

раў лі ры кі кла сі ка. Яшчэ ар га ні-

за та ры ад зна чы лі, што мяс цо выя 

паэ ты пра чы та юць свае вер шы... 

з бал ко наў. А што, мо жа, та кім 

чы нам яны зной дуць но вых пры-

хіль ні каў сва ёй твор час ці. І чы та чы 

друж на ру шаць у но вую кні гар ню, 

каб на быць збор ні кі вер шаў. Ме-

на ві та ў кніж ную кра му, бо яна бу-

дзе ўра чыс та ад кры тая 1 ве рас ня. 

Ма быць, і наз ву за га дзя пры мер-

ка ва лі да ад крыц ця, ма га зін на зы-

ва ец ца «Ве ра сень».

За раз у Іва на ве па ды хо дзіць да 

за вяр шэн ня пле нэр разь бя роў па 

дрэ ве. Там пра цу юць дзе вяць май-

строў, якія ўва саб ля юць у дрэ ве 

воб ра зы зна ка мі тых лю дзей, што 

па кі ну лі ад мет ны след у лі та ра ту-

ры і мас тац тве Іва наў шчы ны. Іх 

скульп ту ры з'я вяц ца ка ля цэнт-

раль най ар кі га рад ско га пар ку. 

А ўра чыс тае пад вя дзен не вы ні каў 

пле нэ ру і ста не ад ным з ме ра пры-

ем стваў Дня пісь мен ства.

Афі цый ная цы ры мо нія ад крыц-

ця ад бу дзец ца а 12-й га дзі не 2 ве-

рас ня на га лоў най сцэ ніч най пля-

цоў цы ў пар ку. Тэ ат ра лі за ва ная 

дзея «Ма лой ра дзі ме па кла ню ся» 

рас ка жа пра гіс то рыю Яна ва. Ад-

ра зу за гэ тым прой дзе ўру чэн не 

На цы я наль най лі та ра тур най прэ-

міі. А по тым эс та фе ту свя та ўра-

чыс та пе рад адуць Сло ні му, дзе бу-

дзе на ступ ны Дзень пісь мен ства.

У пра гра ме так са ма — га шэн-

не па мят ных мар кі і паш то ва га 

кан вер та, май стар-кла сы па тра-

ды цый ных ра мёст вах, вы стаў-

ка-про даж су ве нір най пра дук цыі. 

Част кай свят ка ван няў тра ды цый-

на ста но віц ца рэс пуб лі кан ская 

на ву ко ва-асвет ніц кая ак цыя «Да-

ро га да свя ты няў» з Даб ра твор-

ным аг нём ад Гро ба Гас под ня га, 

у якой пры ма юць удзел прад стаў-

ні кі твор чай і на ву ко вай ін тэ лі ген-

цыі, ду ха вен ства. Гэ тым ра зам 

удзель ні кі экс пе ды цыі пра вя дуць 

ду хоў на-асвет ніц кія су стрэ чы з 

жы ха ра мі вё сак Ад ры жын і Мах ро, 

су пра цоў ні ка мі і ад па чы валь ні ка мі 

са на то рыя «Але ся», па са дзяць на 

тэ ры то рыі бе ла рус ка моў най шко-

лы № 4 у Іва на ве Сад ма літ вы.

З даў ніх ча соў у мяс цо вых жы-

ха роў у па ша не та кі жарт: «Якое 

Іва на ва? Тое, што ка ля Маск вы? 

Не, тое што ка ля Мо та ля». Са праў-

ды, бы ло б дзіў на, каб свят ка ван ні 

абы шлі зна ка вае мяс тэч ка. Сам 

Мо таль з яго ба га тым до све дам 

«Мо та льскіх пры сма каў» ка го хо-

чаш мо жа на ву чыць, як пра во дзіць 

роз ныя фэс ты. Дык вось, у Мо та-

льскім му зеі на род най твор час ці 

прой дуць края знаў чыя чы тан ні па 

ру ка пі се Ма рыі Са ко віч 1877 го да 

«Сяль ча не мяс тэч ка Мо таль і іх 

пес ні». Бу дзе зга да ны і Ян Пра та со-

віч, па эт, асвет нік, дзяр жаў ны дзе-

яч ХVІ ста год дзя, які на ра дзіў ся ў 

вёс цы Ма гіль на, — тое мес ца даў но 

ўвай шло ў ме жы го ра да Іва на ва.

Як рас ка заў на мес нік стар-

шы ні Іва наў ска га рай вы кан ка ма 

Ры гор СЫ СА, скон ча ны ман таж 

па мят на га зна ка, пры све ча на га 

Дню бе ла рус ка га пісь мен ства, 

25-му па лі ку. Знак на зы ва ец ца 

«Яна ва сло ва», ён уяў ляе са бой 

со неч ны га дзін нік, у асно ве яко га 

вя лі кі ка мень. У цэнт ры — брон-

за вае пя ро, цень ад яко га па дае 

на ліч бы, на не се ныя на ка мень. 

Ура чыс тае ад крыц цё гэ та га зна ка 

і ста не пер шым ме ра пры ем ствам 

афі цый на га па чат ку свя та.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



У ПРАД ЧУ ВАН НІ 
СВЯ ТА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

15 ты сяч удзель ні каў — ме на ві та 

столь кі ах вот ных са браў сё ле та кон-

курс юных чы таль ні каў «Жы вая кла-

сі ка», фі нал яко га прой дзе 1 ве рас ня 

ў Іва на ве. 12 са мых та ле на ві тых і пе-

ра ка наў чых дзя цей і пад лет каў, якія 

пе ра маг лі ў рэ гі я наль ных эта пах і паў-

фі на ле, па спа бор ні ча юць за пры зы ад 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі — га на ро выя 

дып ло мы і пу цёў кі ў зна ка мі ты лет нік 

«Зуб ра ня».

І ка неш не, ад ной з цэнт раль ных 

па дзей Дня пісь мен ства ста не цы-

ры мо нія ўру чэн ня На цы я наль най 

лі та ра тур най прэ міі. Па вод ле слоў 

чле на жу ры кон кур су, пер ша га на-

мес ні ка стар шы ні Бе ла рус ка га са ю-

за пісь мен ні каў Але ны СТЭЛЬ МАХ, 

сё ле та на яе прэ тэн да ва лі 59 тво раў, 

пе ра важ ная боль шасць з якіх — бе-

ла рус ка моў ныя, але на суд жу ры 

экс перт ная ка мі сія прэ міі вы лу чы-

ла 51 кні гу. Вы со кай абя цае быць 

кан ку рэн цыя ся род паэ таў і аў та раў 

дзі ця чай лі та ра ту ры, у той час як 

на мі на цыі «Дра ма тур гія» і «Лі та ра-

ту раз наў ства» са бра лі менш за ўсё 

прэ тэн дэн таў. Ад нак у лю бым вы-

пад ку ўзна га ро ды атры ма юць толь кі 

най леп шыя — пры чым, што асаб лі ва 

пры ем на для лі та ра та раў, з гэ та га 

го да гра шо вы па мер прэ міі знач на 

па вя лі чыў ся і скла дае 100 ба за вых 

ве лі чынь (у на мі на цыі «Дэ бют» — 50 

ба за вых ве лі чынь).

Сло вам, пра гра ма юбі лей на га Дня 

пісь мен ства — як заўж ды, на сы ча ная, 

і гэ та ме на ві та той вы па дак, ка лі лепш 

адзін раз па бы ваць на свя це, чым пе-

ра ліч ваць усе яго пунк ты і мо ман ты. 

Тым больш гас цей у Іва на ве ўжо даў но 

ча ка юць і ўсіх га то вы пры няць з ад кры-

тым сэр цам.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Да Дня бе ла рус ка га пісь мен стваДа Дня бе ла рус ка га пісь мен ства  

ЗАО «Белреализация» 
объявляет о проведении торгов

Публичные торги в электронной форме по продаже имущества в ис-
полнительном производстве будут проведены: 10 сентября 2018 г., начало 
в 09.00, окончание в 18.00, на электронной торговой площадке 
WWW.BELTORGI.BY. Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» 
(УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, 
каб. 27. тел.: (8017) 298-53-53, +37529 690-54-09, e-mail: marketing@zalog.by. 
Телефон для ознакомления и осмотра лотов +37529 698-53-03.

Наименование лота
Начальная 

цена, 
бел. руб. 

Местонахож-
дение

Собственник

Автобетоносмеситель «КАМАЗ» 
651162 58147, 2010 г. в.

9 680,00
г. Гомель, 

Индустриаль-
ный проезд, 

12

ООО 
«Строитель-

ная компания 
«СНД»

Автобетоносмеситель «КАМАЗ» 
65115 62581447Z, 2008 г. в.

6 240,00

Изолированное помещение 
(транспортного назначения) с 
инв. № 350/D-174598, доля в 
праве собственности 27/625 

15 900,00
г. Гомель, 

ул. Крестьян-
ская, 11/3

С. Н. Карась

Для участия в торгах необходимо: 1) в срок по 7 сентября 2018 г. 
до 16.00 перечислить задаток по выбранному лоту в размере 10 % от на-
чальной стоимости лота; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY. Величина первого шага торгов со-
ставляет 5 % от начальной стоимости лота. Победителем торгов признается 
участник торгов, предложивший наибольшую цену за лот. Победитель тор-
гов (покупатель) обязан возместить затраты на организацию и проведение 
торгов. Подробнее на WWW.BELTORGI.BY.
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ІВА НА ВА ЧА КАЕ ГАС ЦЕЙ


