
«МНЕ ЗА СТА ЛА СЯ СПАД ЧЫ НА...»
Уся го 20 кі ла мет раў на ўсход ад мі тус лі ва га шум на га 

Мін ска — і трап ля еш у ін шы свет: ву лі цы без ас фаль ту, на 

драў ля ным пло це ля ні ва па зя хае шэ ры кот, а на лаў ках 

ся дзяць ба бу лі ў хуст ках.

— Вось яны, мае да ра гія Кар зу ны. Скла да на па ве рыць, 

што ра ней на во кал ба ло ты бы лі, ту ма на мі пры кры тыя. 

Доб ра пом ню, як жан чы ны па жу ра ві ны ха дзі лі... Але пра-

вя лі ме лі я ра цыю. Ба чы це, якія роў ныя па лі ця пер. У доб рае 

на двор'е ад сюль на ват На цы я наль ны аэ ра порт ві даць, 

да яго кі ла мет раў 25, — з ледзь за ўваж най нот кай су му 

ка жа ўла ды ка Сця фан, акід ва ю чы по зір кам 

не вя лі кую вёс ку.

Зем ля кіЗем ля кі

ISSN 1990 - 763X

3 ЛІСТАПАДА 2018 г. СУБОТА № 213 (28829)

• Узо ры ме ся цо вых 

па род, са бра ныя бес-

пі лот най мі сі яй СССР у 

1970 го дзе, бу дуць вы-

стаў ле ны на тар гі аў кцы-

ён на га до ма Sotheby's.

• У Бе ла ру сі з'я ві ла ся 

маг чы масць пра ве рыць 

ан лайн на яў насць дзей на га 

да га во ра аў та стра хоў кі.

• Клю чы ад ква тэр у 

но вым до ме ў Ста рых Да-

ро гах атры ма лі 27 шмат-

дзет ных сем' яў, а так са ма 

ін шыя гра ма дзя не, якія 

ме лі па трэ бу ў па ляп шэн-

ні жыл лё вых умоў.

• На род ны ар тыст Бе-

ла ру сі і СССР Ігар Лу ча нок 

быў шпі та лі за ва ны ўчо ра ў 

мін скую га рад скую баль ні-

цу хут кай да па мо гі.

• У Рэ чы цы муж чы на 

ха ваў за па тай ны мі дзвя-

ры ма больш за 1,6 тысячы 

літ раў кант ра факт най ал-

ка голь най пра дук цыі.

КОРАТКА

НОВЫ ВОБЛІК 
ГРОДЗЕНСКАГА 
ЗАМКА

РЭДКАЯ ПРАФЕСІЯ: 
ТРАБЛШУТАР 
СТЫЛЮ

Ка ля 46,6 % 
жы ха роў Бе ла ру сі, 
або 4421,5 ты ся чы 
ча ла век, з'яў ля юц ца 
прад стаў ні ка мі ду жа га 
по лу, па ве дам ляе 
сайт На цы я наль на га 
ста тыс тыч на га 
ка мі тэ та. На па ча так 
2018 го да ў Бе ла ру сі 
на 1 ты ся чу муж чын 
пры па да ла 1147 жан чын. 
Тры чвэр ці муж чын 
(3417,9 тысячы ча ла век) 
жы вуць у га ра дах 
і па сёл ках га рад ско га 
ты пу, кож ны пя ты — 
у ста лі цы. Ся рэд ні ўзрост 
бе ла рус кіх муж чын 
скла дае 37,5 го да, пры чым 
тыя, што пра жы ва юць 
у сель скай мяс цо вас ці, 
ста рэй шыя за га ра джан. 
На прык лад, у Мін ску 
ся рэд ні ўзрост муж чын 
не пе ра вы шае 36 га доў. 
У пра ца здоль ным 
уз рос це зна хо дзяц ца 
64,7 % муж чын (ся род 
га ра джан — 65,8 %, 
вяс коў цаў — 60,9 %).
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СТАР. 5

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Пачалася падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

УЛА ДЫ КА 
І ПЯС НЯР

«Хо ча це муд рас ці? 
Чы тай це «Но вую 
зям лю», — ра іць 
ар хі епіс кап Пін скі 
і Лу ні нец кі Сця фан. 
Яго на зы ва юць 
«мі сі я не рам род най 
мо вы» і ве да юць 
як вы дат на га 
знаў цу твор час ці 
Яку ба Ко ла са. 
Ка рэс пан дэн ты 
«Звяз ды» 
ад пра ві лі ся 
ра зам з ула ды кам 
на яго ма лую 
ра дзі му, у вёс ку 
Кар зу ны (Чэр вень скі 
ра ён). Гу тар ка, 
вя до ма, пай шла пра 
спад чы ну бе ла ру саў, 
якую не маг чы ма 
ўя віць без ве ры 
ў Бо га і лі та ра ту ры.

Маз га вы штурмМаз га вы штурм

МЫС ЛІЦЬ 
НЕ СТАН ДАРТ НА, 
КРЫ ТЫЧ НА 
І КРЭ А ТЫЎ НА,

або Ча му кож нае мер ка ван не 
мае пра ва на іс на ван не?

Спе цы я ліс ты вы лу ча юць ча ты ры кам пе тэн цыі, 

най больш за па тра ба ва ныя ў су час ным све це: 

ка му ні ка цыя, ка а пе ра цыя, кры тыч нае мыс лен не 

і крэ а тыў насць. Ме на ві та на вы кам ХХІ ста год дзя 

бы ла пры све ча на Edcamp Belarus — 2018 — 

дру гая пе да га гіч ная не кан фе рэн цыя, дзе кож ны 

мо жа пра па на ваць сваю пе да га гіч ную ідэю, 

агу чыць праб ле му, пра вес ці май стар-клас 

ці прос та «пра га ла са ваць на га мі» за тое, што хо ча 

па чуць. Ме ра пры ем ства пад па рад коў ва ец ца 

за ко ну «аб дзвюх на гах»: яго ўдзель ні кі 

да лу ча юц ца да той дыс ку сіі, якая ці ка вая ме на ві та 

ім. Шчы ра ка жу чы, бы вае вель мі праб ле ма тыч на 

вы зна чыц ца з тым, ка го ты хо чаш па чуць, 

асаб лі ва ка лі аб мер ка ван не пра хо дзіць 

ад на ча со ва на не каль кіх пля цоў ках. СТАР. 4
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Ка ра лі гуль ні

У Брэс це ўчо ра ад крыў ся 
ІІ Між на род ны шах мат ны 

фес ты валь «Чор ная пеш ка», 
які са браў больш за ты ся чу 

ўдзель ні каў з 15 кра ін. 
Уз рост удзель ні каў — 

ад ча ты рох га доў да «70+». 
Ся род іх і юны шах ма тыст 

з Брэс та Мак сім ЦЮ ГА.
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