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КА ЛЯ $70 млн
па тра ці лі бе ла ру сы 

на ві дэа гуль ні ў 2018 го дзе
У кан цы сту дзе ня да след чы кі кам па ніі 

NewZoo аб на ві лі ме та да ло гію ацэн кі ін дуст-

рыі ві дэа гуль няў і аб вяс ці лі но вую ста тыс ты-

ку. Згод на з ёй, га да вы да ход гэ та га сег мен та 

ў Бе ла ру сі за 2018 год склаў $69,3 млн. Гэ та 

на 8 % больш, чым у 2017 го дзе, ка лі бе ла ру-

сы па тра ці лі на ві дэа гуль ні $64,2 млн.

У між-

н а  р о д  н ы м 

спі се са 100 

кра ін, жы ха-

ры якіх вы-

дат ка ва лі на 

кам п'ю тар-

ныя «цац кі» 

больш за 

ўсё гро шай 

у 2018 го-

дзе, Бе ла русь за ня ла 68-е мес ца і раз мяс ці ла ся 

па між Сер бі яй ($74 млн) і Пу эр та-Ры ка ($67 млн). 

А вось ва Ус ход няй Еў ро пе на ша кра і на за ня ла 

11-е мес ца, апя рэдж ва ю чы Хар ва тыю ($60 млн) 

і Літ ву ($52 млн).

Адзі най га лі ной ін дуст рыі, у якой за фік са ва на 

зні жэн не да хо ду, з'яў ля юц ца браў зер ныя (ан лай-

на выя) гуль ні. У па раў на нні з 2017 го дам пры бы-

так ад іх ска ра ціў ся на 6,1 %, а кан соль ныя (на 

гуль ня вых пры стаў ках) гуль ні, на ад ва рот, па ка за лі 

рост на 10 %. Так са ма ак тыў на рас туць да хо ды 

ад гуль няў на смарт фо нах і план шэ тах — на 9 % 

і 9,3 % ад па вед на.

«Тэм пы рос ту ін дуст рыі ў на шай кра і не не са-

сту па юць ас тат нім кра і нам Ус ход няй Еў ро пы, дзе 

су куп ны да ход ад ві дэа гуль няў так са ма вы рас у 

ся рэд нім на 8 % і склаў 3,8 міль яр да до ла раў, — 

ка мен туе спра ва зда чу Іван Жы ві ца, прад стаў нік 

мінск ага цэнт ра рас пра цоў кі кам па ніі Wargamіng. — 

Ня звык ла ба чыць, што ў нас у кра і не на пер шае 

мес ца па тэм пе рос ту вый шлі кан со лі, ня знач на 

апя рэ дзіў шы ас тат нія сег мен ты».

Най боль шай па пу ляр нас цю ў на шай кра і не ка-

рыс та ец ца гуль ня World of Tanks PC: на ка нец 

2018 го да бы ло за рэ гіст ра ва на больш за 2 млн 

улі ко вых за пі саў.

Звяз доў цы — лю дзі доб ра зыч лі выя: 

уба чыў шы на сва ім па вер се гас цей 

(каб не ка заць чу жых), як пра ві ла, ві та-

юц ца, пра па ну юць да па маг чы — знай-

сці па трэб ны ка бі нет, ча ла ве ка...

Хоць пры ма ец ца гэ та і не заўж ды.

— Дзя куй... Мы са мі, — па чу лі, на прык-

лад, на до ечы ад дзвюх пры га жунь, 

што ха дзі лі ад ка бі не та да ка бі не та, 

на дзвя рах чы та ю чы проз ві шчы.

«Му сіць, прыз за бі раць пры еха лі?» — 

зда га да лі ся гас па да ры.

Як вы свет лі ла ся — не толь кі. Га лі не 

Ула дзі мі ра ўне Ці ха нен цы з Чаш ні каў, пад-

піс чы цы «Звяз ды» з амаль трыц ца ці га до-

вым «ста жам», і яе да чцэ Тац ця не, якая 

вы рас ла з гэ тай га зе тай, прос та ці ка ва 

бы ло прай сці ся па ка лі до ры, па гля дзець, 

за які мі дзвя ры ма пі шуц ца на ві ны, дзе 

на ра джа ец ца «Ся мей ная га зе та» і «Кра і-

на зда роўя», дзе ка бі нет Але ны Ляў ко віч, 

дзе, на рэш це, той «про вад», на якім га да-

мі збі ра ец ца на род...

Ці ка вая там вый шла раз мо ва, пад час 

якой вы свет лі ла ся, што Га лі на Ула дзі мі ра ў-

на ўваж лі ва ад соч вае «пе ра мя шчэн не»

звяз доў скіх руб рык і кад раў, то-бок ве дае, 

што (кан крэт на) на ста рон ках ня даў на з'я-

ві ла ся, а што ча мусь ці знік ла, хто з на шых 

су пра цоў ні каў сы шоў, а хто ўлад ка ваў ся 

на пра цу. Са мо са бою — хто ажа ніў ся (бы-

ла він ша ван ка), хто ка го на ра дзіў, ку ды 

з'ез дзіў, ад зна чыў юбі лей...

З фо та ка рэс пан дэн там Яў ге нам Пя сец-

кім пад час ад ной з ка ман дзі ро вак яны, 

на прык лад, ужо су стра ка лі ся, кніж ку з 

«Прос тай мо вай» ма юць (дру гую — ку-

пі лі ў той жа дзень), пад піс ку на га зе ту 

ад ной чы вый гра ва лі, а га доў, мо жа, з дзе-

сяць та му...

— Я, ві даць, не ка му па да ру нак зра біць 

ха це ла, — спра ба ва ла ўспом ніць пад піс-

чы ца, — па кла ла ў кан верт дзе сяць до-

ла раў. А по тым, за быў шы ся, — ту ды ж 

звяз доў скі ку пон на ро зыг рыш пры зоў — 

і ў рэ дак цыю... Ад туль мне ад ра зу ліст: 

маў ляў, гро шы вяр та ем — як па мыл ко ва 

да сла ныя... Тое пісь мо я да гэ туль за хоў-

ваю... І заўж ды ўсмі ха ю ся.

Трош кі ра дас ці па да рыў пад піс чы цы 

і ня даў ні ро зыг рыш пры зоў, у якім Га лі-

на Ула дзі мі ра ўна вый гра ла па да рун ка вы 

сер ты фі кат уні вер ма га «Бе ла русь» на 

100 руб лёў. Ка за ла:

— Не ве даю па куль, што куп лю... Пад' -

е дзем ту ды, па хо дзім — неш та пад бя ром. 

У гэ тым над зеі больш на Тац ця ну, на дач ку.

У ма ці... І ў нас, зда ец ца, так са ма, бо ў 

спад чы ну ж па він на пе ра да вац ца не толь-

кі знеш насць, але, дай бог, і па ва га — да 

род най мо вы, да га зе ты, якую не ка лі, па-

жа ніў шы ся, для ся бе аб ра лі баць кі.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

На слы ху

На бе ла рус кі ад бор 
на «Еў ра ба чан не» 

па сту пі ла 113 за явак
Як ад зна ча юць у Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, 

якая вы сту пае асноў ным ар га ні за та рам на-

цы я наль на га ад бо ру, гэ та рэ корд ная коль-

касць за апош нія сем га доў (напры кла д, 

ле тась ах вот ных спя ваць на еў рас цэ не ад 

Бе ла ру сі бы ло 93 ча ла ве кі, а ў 2017-м — 

уся го 67).

Сё ле та ж уся го за дзесяць дзён, што доў жыў ся 

пры ём, ме ды я хол дынг атры маў 113 за явак. Уліч-

ва ю чы спро шча ную пра цэ ду ру афарм лен ня (праз 

сайт) і ад сут насць аб ме жа ван няў па гра ма дзян-

стве ўдзель ні каў, жа дан не вы сту піць за Бе ла русь 

вы ка за лі ар тыс ты не толь кі з на шай кра і ны, але 

так са ма з Ра сіі, Укра і ны, Поль шчы, Лат віі, Ру мы ніі, 

Іта ліі, Іс па ніі, Вя лі ка бры та ніі, Шве цыі, ЗША, Ка на-

ды, Із ра і ля і на ват Ні ге рыі. Ёсць ся род іх да во лі 

вя до мыя вы ка наў цы — так, швед скі рок-спя вак і 

гі та рыст Се басць ян Рос пра сла віў ся ў Паў ноч най 

Еў ро пе як адзін з най леп шых вы ка наў цаў хі тоў Thе 

Bеаtlеs, Мі хай Трай ста рыу з Ру мы ніі ўжо вы сту-

паў на «Еў ра ба чан ні» ў 2006-м і за няў 4-е мес ца 

ў фі на ле, Dаz Sаmрsоn з Вя лі ка бры та ніі так са ма 

прад стаў ляў род ную кра і ну на шоу 2006 го да. Ха-

пае ў спі се і ўдзель ні каў мі ну лых ад бо раў — гурт 

«Аў ра», Nароlі, Ален Хіт, Ан жа лі ка Пуш но ва і ад на 

з па тэн цый ных фа ва ры так ад бо ру ЗЕ НА — бе ла-

рус кая ар тыст ка прад зю сар ска га цэнт ра Вік та ра 

Дро бы ша Зі на Куп ры я но віч, якая ле тась на га да ла 

аб са бе на дзі ця чым «Еў ра ба чан ні» — праў да, у 

якас ці вя ду чай.

Пас ля пра вер кі атры ма ных за явак на ад па-

вед насць умо вам кон кур су ста не вя до ма, ці ўсе 

прэ тэн дэн ты тра пяць у на ступ ны этап — жы вое 

пра слу хоў ван не. Яно прой дзе ў вя лі кай сту дыі 

Бел тэ ле ра дыё кам па ніі ўжо ў па ня дзе лак, 4 лю та-

га, і па вы ні ках пра слу хоў ван ня фо кус-гру па аб-

вес ціць ім ёны дзесяці фі на ліс таў. Зрэш ты, ад зна-

ча юць ар га ні за та ры, коль касць фі на ліс таў мо жа 

быць зме не ная ў той ці ін шы бок, ка лі пра фе сі я-

на лы па лі чаць гэ та не аб ход ным. Ан лайн-транс ля-

цыю пра слу хоў ван ня мож на па гля дзець на сай це 

www.tvr.bу, а пад ра бяз ны рэ пар таж пра тое, што 

за ста нец ца па-за ўва гай тэ ле ка мер, шу кай це на 

сай це і ў ад ным з на ступ ных ну ма роў «Звяз ды».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Цэнтр эка ла гіч най і энер-

га збе ра галь най асве ты бу дзе 

пра ца ваць як дэ ман стра цый-

ная, кан суль та цый ная і аду ка-

цый ная пля цоў ка для за бес пя-

чэн ня ін фар ма ван ня на сель-

ніц тва аб праб ле мах змя нен-

ня клі ма ту, аб маг чы мас цях 

змяк чэн ня на ступ стваў гэ тых 

змя нен няў і аб не аб ход нас ці 

ўка ра нен ня энер га збе ра галь-

ных тэх на ло гій у паў ся дзён нае 

жыц цё. Асаб лі вас цю пра ек та 

з'яў ля ец ца вы ка ры стан не, пра-

соў ван не і ка мер цы я лі за цыя 

эка ла гіч ных і энер га збе ра галь-

ных рас пра цо вак бе ла рус кай 

мо ла дзі. Ва лян ці на Ды ніч рас-

ка за ла, як гэ та бу дзе ажыц цяў-

ляц ца на прак ты цы:

— Цэнтр — гэ та пля цоў ка, 

дзе юныя на ву коў цы мо гуць 

прэ зен та ваць свае на ву ко выя 

пра цы. Мы да дзім ім уні каль-

ную маг чы масць пра дэ ман-

стра ваць свае рас пра цоў кі, 

да па мо жам ства рыць якас ныя 

ма ке ты, ві дэа ро лі кі. Мы зро бім 

усё, каб рэа лі за ваць іх ідэі: да-

па мо жам знай сці спон са раў, 

год на прад ста віць ра бо ты. Па 

сут нас ці, гэ та вя ліз ная вы стаў-

ка ма ла дзёж ных іна ва цый ных 

пра ек таў, якую мож на бу дзе 

на вед ваць па ста ян на, ба чыць, 

як раз ві ва юц ца ідэі, якіх пос пе-

хаў да ма га юц ца іх рас пра цоў-

шчы кі, на ват паў дзель ні чаць у 

не ка то рых пра ек тах.

Акра мя пе ра мож цаў пра-

ек таў вы ста вак «100 ідэй для 

Бе ла ру сі», «Най леп шы іна ва-

цый ны пра ект», «Най леп шы 

іна ва цый ны ма ла дзёж ны пра-

ект», у цэнт ры бу дуць пра ца-

ваць пля цоў кі, якія прад стаў-

ля юць і асоб ныя пра ек ты. 

На ву чэн цы з Клец ка га ра ё-

на Мін скай воб лас ці ня даў на 

прад ста ві лі пра ект «Энер гія 

з-пад аб ца саў», у якім пра па-

ну юць аб ста ля ваць крам ныя 

ка ляс кі аку му ля та ра мі, якія 

бу дуць за ра джац ца ў пра цэ се 

«яз ды». За рад, які бу дзе на за-

па швац ца ў іх, мож на бу дзе 

ўжы ваць для элект ра сіл ка ван-

ня роз ных пры бо раў.

Пля цоў ка бу дзе ад кры-

та на ба зе Цэнт ра твор час-

ці дзя цей і мо ла дзі Кры ча ва 

«Крэ чут» пры клад на ў кан цы 

вяс ны. Ды рэк тар ДУА Юрый 

ЕЎ ДА КІ МЕН КА ка жа:

— Толь кі ў на шым цэнт ры 

гурт кі і сек цыі на вед ва юць 

больш за 1400 на ву чэн цаў да 

31 го да. Но вую пля цоў ку змо-

гуць на вед ваць і дэ ле га цыі з 

ін шых рэ гі ё наў, мы бу дзем ра-

ды і за меж ным гас цям. Пра ект 

па ві нен у ко ра ні змя ніць све та-

по гляд на шых лю дзей, асаб лі-

ва мо ла дзі, пры му сіць іх за ду-

мац ца над мно гі мі пы тан ня мі 

эка ло гіі і энер га збе ра жэн ня, а 

гэ та, у сваю чар гу, да па мо жа 

за бяс пе чыць кра і не зда ро вую і 

жыц ця здоль ную эка но мі ку.

Воль га ПРА ЛЮК.

Чы тач — га зе та Не май сто руб лёў...
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ПЛЯ ЦОЎ КА ДЛЯ ЭКАТ ВОР ЧАС ЦІ
У Кры ча ве ад кры юць Цэнтр эка ла гіч на га і энер га-

збе ра галь на га вы ха ван ня мо ла дзі «Эка Э нер ге ты ка». 

Аб гэ тым на прэс-кан фе рэн цыі рас ка за ла Ва лян ці на 

ДЫ НІЧ, на мес нік стар шы ні аса цы я цыі «Бел Брэнд». 

Пра ект пад тры ма ны пра гра май ма лых гран таў 

Гла баль на га эка ла гіч на га фон ду ўпраў лен ня ААН 

па аб слу гоў ван ні пра ек таў (UNОРS) і рэа лі зу ец ца 

ад трох вы ка наў чых агенц тваў ГЭФ — Су свет на га 

бан ка, Пра гра мы па на ва коль ным ася род дзі ААН 

і Пра гра мы раз віц ця ААН.

З па чат ку го да ў РНПЦ не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі па сту пі ла 

1050 дзя цей з чэ рап на-маз га вы мі траў ма мі. З іх 120 — 

з цю бін га вы мі траў ма мі. Для па раў на ння: тых, хто па цяр пеў 

пад час ка тан ня на сан ках, ля дзян цы ці на на гах, у шэсць 

ра зоў менш — ка ля 20 ча ла век.

— Усе траў мы ад бы лі ся на спан тан на сфар мі ра ва ных гор ках. 

Там, дзе ка тац ца на цю бін гу за ба ро не на ка тэ га рыч на: ка ля школ, 

у два рах, дзе пры пар ка ва ны аў та ма бі лі. Час та дзе ці, 9—12 га доў, 

хо дзяць на гор кі без су пра ва джэн ня да рос лых, — за ўва жае ўрач 

ней ра хі рур гіч на га ад дзя лен ня РНПЦ не ўра ло гіі і ней ра хі рур-

гіі Аляк сандр КО РАНЬ.

Ча му коль касць та кіх зда рэн няў у гэ тым се зо не знач на вы-

рас ла? Ура чы на зы ва юць дзве пры чы ны: цю бін гі ста лі больш 

па пу ляр ны мі, а ма тэ ры я лы, з якіх яны ро бяц ца, больш якас ны мі, 

за кошт ча го па вя ліч ва ец ца хут касць ру ху па сне зе.

За ба ра няць «ват руш кі» ні хто не збі ра ец ца, але дзя цей і баць-

коў за клі ка юць вы кон ваць ме ры бяс пе кі.

— Га лоў нае — ка тац ца на аб ста ля ва ных тра сах. Бо спе цы яль-

ны схіл для цю бін га — гэ та, як пра ві ла, жо лаб, там мі ні маль ная 

іма вер насць вы ле цець з тра сы. І ву гал на хі лу га ры не па ві нен пе-

ра вы шаць 20 гра ду саў, інакш бу дзе за над та вя лі кі раз гон, — ка жа 

На мір АЛЬ ТАН, траў ма то лаг-ар та пед пры ём на га ад дзя лен ня 

траў ма та ло гіі 6-й га рад ской клі ніч най баль ні цы. — Так са-

ма трэ ба вы ка рыс тоў ваць цю бін гі, па ды хо дзя чыя па па ме ры. У 

вя лі кім дзі ця не змо жа тры мац ца за руч кі. Нель га спус кац ца па-

ра во зі кам. А ка лі ўжо ідзя це на не аб ста ля ва ную гор ку, то трэ ба 

ха ця б спа чат ку прай сці ся ўздоўж, па гля дзець, ці ёсць там якія 

ня роў на сці, бо гэ та ад ра зу змя няе тра ек то рыю ру ху цю бін га.

У Мін ску ка му наль шчы кі пра во дзі лі ма ні то рынг усіх схі лаў і 

го рак у жыл лё вай за бу до ве. Ака за ла ся, што амаль тра ці на з іх 

вы ка рыс тоў ва ец ца для ка тан ня, хоць аб са лют на для гэ та га не 

пры зна ча ныя. Та кія гор кі па сы па лі пяс ком, каб па пя рэ дзіць сліз-

ган не, на дош ках ін фар ма ван ня па ве сі лі аб' явы, што з'яз джаць 

на цю бін гу тут не бяс печ на.

Аб ста ля ваць схі лы ў жы лым сек та ры ста лі цы не маг чы ма: вы со-

кая шчыль насць за бу до вы. Але спе цы яль ныя гор кі для цю бін гу ў 

Мін ску ёсць — на прык лад, по бач з «Чы жоў ка-Арэ най», у Ша ба нах. 

Бяс плат ныя аб ста ля ва ныя гор кі для гэ тай за ба вы з'я вяц ца і ў пар ку 

Уга Ча ве са. Пла ну ец ца, што іх бу дзе дзве: для дзя цей ма лод ша га і 

ста рэй ша га ўзрос ту (апош няя — з больш кру ты мі схі ла мі).

На ад ным з прад пры ем стваў, дзе вы раб ля юць спор тін вен тар 

(у тым лі ку і цю бін гі), за дум ва юц ца, як зра біць гэ ту пры ла ду для 

ка тан ня больш бяс печ най.

— Мы пад рых та ва лі не вя лі кую до след ную пар тыю бяс ка-

мер ных цю бін гаў — та кія не вы стра ляць, ка лі рап там ма тэ ры ял 

па рвец ца. Каб паў плы ваць на хут касць, мож на зра біць цю бінг 

на біў ным, — рас каз вае ды рэк тар прад пры ем ства «Зуб ра ва» 

Мі ка лай ШЫ РО КІ. — Але на ша пра дук цыя — кроп ля ў мо ры. 

Ёсць яшчэ шмат кі тай скіх, ін шых бе ла рус кіх вы твор цаў.

Ён ад зна чае, што про да жы цю бін гаў кры ху зні зі лі ся. Але 

звяз вае гэ та не з траў ма мі, а з кан ку рэн цы яй на рын ку: лю дзі 

на бы ва юць больш тан ныя «ват руш кі» ін шых прад пры ем стваў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Ме ры бяс пе кі

Усе зда рэн ні — на не аб ста ля ва ных гор ках
За ме сяц у ста лі цы 120 дзя цей атры ма лі траў мы га ла вы пад час ка тан ня на цю бін гу


