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На двор'еНа двор'е

ДАЖ ДЖУ ДА ЧА КА ЛІ СЯ...
У най блі жэй шыя дні, па ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 
на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды, тэ ры то рыя кра і ны бу дзе зна хо дзіц-
ца пад уплы вам ат мас фер ных фран тоў, ча ка ец ца ня ўстой лі вае на двор'е з 
тэм пе ра тур ным фо нам кры ху ні жэй за клі ма тыч ную нор му, ад нак па поўд ні 
кра і ны бу дзе пры гра ваць да плюс 22 гра ду саў.

Сён ня ўдзень на двор'е бу дзе вы зна чаць ат мас фер ны фронт. Мес ца мі 
прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, ра ні цай і ўдзень з па ры віс тым вет рам, 
днём па паў днё вым ус хо дзе маг чы мы на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе 
11—17 гра ду саў цяп ла, па паў днё вым ус хо дзе па вет ра пра грэ ец ца да плюс 
20 гра ду саў. У су бо ту на ша кра і на апы нец ца пад уплы вам пра ха лод най ня-
ўстой лі вай па вет ра най ма сы. Уна чы па паў днё вым ус хо дзе, а ра ні цай і ўдзень 
мес ца мі па кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы мы на валь ні цы. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 1—8 цяп ла, у не ка то рых ра ё нах ча ка-
юц ца за ма раз кі да ну ля — мі нус 2 гра ду саў. Удзень бу дзе ад плюс 11 да плюс 
17 гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе — да плюс 19 гра ду саў.

У пер шы дзень вя лі кіх вы хад ных на двор' ем бу дуць кі ра ваць ат ма-
сфер ныя фран ты. Ча ка ец ца пе ра важ на воб лач нае на двор'е. На боль шай 
част цы тэ ры то рыі кра і ны ў ня дзе лю прой дуць даж джы, днём мес ца мі па 
паў днё вым ус хо дзе на валь ні цы, якія бу дуць су пра ва джац ца па ры віс тым 
вет рам. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 2—8 цяп ла, па поўд ні — плюс 
9—10 гра ду саў. Удзень бу дзе ад плюс 7 да плюс 14 гра ду саў, па паў днё-
вым ус хо дзе — 15—22 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у па ня дзе лак ат-
мас фер ны фронт аб умо віць на боль шай част цы тэ ры то рыі ка рот ка ча со выя 
даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 2—9 цяп ла. Удзень бу дзе ад 
плюс 8 да плюс 14 гра ду саў, мес ца мі — да плюс 17 гра ду саў. 

Сяр гей КУР КАЧ.

Су гуч чаСу гуч ча

«КЛЮ ЧА ВЫЯ КАН ЦЭП ТЫ...»: 
НО ВЫ КІ ТАЙ СКІ ПРА ЕКТ

У Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад бы ла ся су стрэ-

ча з дэ ле га цы яй Вы да вец тва ме та дыч най і на ву ко вай лі та ра ту ры 

Пе кін ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та за меж ных моў.

У ра бо чай су стрэ чы з бе ла рус ка га бо ку пры ня лі ўдзел мі ністр ін фар-
ма цыі Аляк сандр Кар лю ке віч, на мес нік мі ніст ра Ігар Бу зоў скі, ды рэк тар 
вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» Алесь Ба дак. На па чат ку раз мо вы 
аб мяр коў ва ла ся рэа лі за цыя пра ек та па вы дан ні се рыі кніг «Клю ча выя 
кан цэп ты кі тай скай дум кі і куль ту ры». Пер шая кні га (а ўся го мяр ку ец ца 
вы даць дзевяць збор ні каў), якая но сіць пад за га ло вак «Прэ са па да сле-
да ван ні і вы ву чэн ні за меж ных моў», ужо па ба чы ла свет на бе ла рус кай і 
кі тай скай мо вах у вы да вец тве «Мас тац кая лі та ра ту ра». Пе ра клад чы кі — 
Воль га Галь пя ро віч, Ра ман Не сця ро віч.

Так са ма падчас ра бо чай су стрэ чы, як пра перс пек ты ву на заўт ра, 
абод ва ба кі вя лі га вор ку аб ства рэн ні рэ дак цыі кі тай скай лі та ра ту ры ў 
вы да вец тве «Мас тац кая лі та ра ту ра». Кі тай скія вы даў цы за свед чы лі і 
сваю ці каў насць да прад стаў лен ня ў КНР бе ла рус кай мас тац кай лі та ра-
ту ры. У су вя зі з гэ тым яны ча ка юць аў та ры тэт ных, экс перт ных пад ка зак 
з бе ла рус ка га бо ку.

У пра гра ме ві зі ту кі тай скай дэ ле га цыі — ра бо чыя пе ра гаворы ў вы да-
вец твах «На род ная асве та», «Вы шэй шая шко ла», «Аду ка цыя і вы ха ван не», 
Вы да вец кім до ме «Звяз да».

Сяр гей ШЫЧ КО.

Пу цін пад пі саў за кон 
аб «су ве рэн ным ін тэр нэ це»

Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін у се ра ду пад пі-
саў за кон аб аў та ном най ра бо це ін тэр нэ ту ў Ра сіі. 
Ён ус ту піць у сі лу 1 ліс та па да.

Асноў ная мэ та но ва га за ко на, як дэк ла ру юць 
ра сій скія ўла ды, — за бяс пе чыць ра бо ту ра сій ска га 
сег мен та ін тэр нэ ту на ват у тым вы пад ку, ка лі яго 
ад клю чаць ад агуль на су свет на га се ці ва.

Дзярж ду ма ўхва лі ла да ку мент 16 кра са ві ка, а 
ўжо 22-га яго пад тры маў Са вет Фе дэ ра цыі.

Адзін з аў та раў за ко на пра ек та Анд рэй Клі шас, 
вы сту па ю чы ў Са ве це Фе дэ ра цыі, рас тлу ма чыў 
не аб ход насць гэ та га за ко на вы пад ка мі ад клю чэн ня 
ін тэр нэ ту ў роз ных кра і нах.

«Ці бы лі та кія пры кла ды ў нас на тэ ры то рыі 
РФ? Па ва жа ныя ка ле гі, бы лі. Бы ла аб ме жа ва ная 
ра бо та на пэў ны пе ры яд ча су сай та Гра мад скай 
па ла ты Расійскай Федэрацыі, та му што адзін з 
аме ры кан скіх ін сты ту таў — юры дыч ных асоб, якія 
рэ гу лю юць гэ тую сфе ру, — па лі чыў, што ГП РФ 
звя за ная з ДНР», — цы та ва ла яго сло вы агенц тва 
Ін тэр факс.

Трамп на зваў чут ка мі сло вы Пам пеа 
пра тое, што Ма ду ра ха цеў па кі нуць Ве не су э лу

Прэ зі дэн та ЗША ў эфі ры тэ ле ка на ла Fох 
Busіnеss па пра сі лі пра ка мен та ваць ін фар ма цыю 
пра тое, што кі раў нік Ве не су э лы Ма ду ра ні бы та 
быў га то вы па кі нуць рэс пуб лі ку на са ма лё це, але 
Маск ва ўга ва ры ла яго ад мо віц ца ад гэ тай ідэі. «Ка-
лі гэ та так, то гэ та не пры маль на. Мы чу ем мност-
ва роз ных чу так. Бы лі чут кі, што ён збі раў ся гэ та 
зра біць, бы лі чут кі, што ён па кі нуў кра і ну. Я чую 
чут кі пра Ра сію, чую шмат пра Ку бу», — ад ка заў 
прэ зі дэнт ЗША.

Ра ней у ін тэр в'ю тэ ле кам па ніі СNN дзярж сак ра-
тар Пам пеа агу чыў вер сію, па вод ле якой ра сій скія 
ўла ды ні бы та ўга ва ры лі Ма ду ра не па кі даць кра і ну 
на са ма лё це ў аў то рак. Па вод ле слоў дзярж сак-
ра та ра, у кі раў ніц тва ЗША бы ла ін фар ма цыя пра 
тое, што прэ зі дэнт Ве не су э лы рых та ваў ся збег чы 

на Ку бу. У ад каз на гэ тую за яву Ма ду ра па пра кнуў 
дзярж сак ра та ра ў не сур' ёз нас ці.

Як па ве да мі ла СNN, у се ра ду афі цый ны прад-
стаў нік МЗС Расійскай Федэрацыі Ма рыя За ха ра-
ва, сцвяр джэн ні Пам пеа на конт та го, што ра сій скія 
ўла ды ўга ва ры лі Ма ду ра не па кі даць кра і ну, не 
ад па вя да юць са праўд нас ці.

У Ка ра ка се і шэ ра гу ін шых га ра доў Ве не су э лы 
апош ні мі дня мі прай шлі ма са выя ан ты ўра да выя 
вы ступ лен ні, якія па ча лі ся пас ля та го, як гру па ва-
ен ных пад тры ма ла лі да ра апа зі цыі Ху а на Гу ай до.

До нальд Трамп па абя цаў так са ма, што «шмат 
ча го ад бу дзец ца» на на ступ ным тыд ні. Але, маг-
чы ма, і ра ней, ва кол сі ту а цыі па ўрэ гу ля ван ні кан-
флік ту ў Ве не су э ле.

Ву чо ныя прад каз ва юць поў нае знік нен не 
ат мас фе ры Плу то на да 2030 го да

Вы ні кі іх на зі ран няў, а так-
са ма да ныя, са бра ныя між-
пла нет най стан цы яй Nеw 
Hоrіzоns, якая ў лі пе ні 2015 
го да прай шла за 12,5 тыс. 
км ад Плу то на і ўпер шы ню 

зра бі ла яго здым кі, бы лі вы ка ры ста ны для ма дэ ля-
ван ня по раў го да на пла не це. Да след чы кам уда ло ся 
атры маць поў нае ўяў лен не пра ат мас фе ру Плу то на, 
уклю ча ю чы яе шчыль насць, ціск і тэм пе ра ту ру.

Як на га да ла СNN, тэм пе ра ту ра на пла не це скла-
дае ка ля мі нус 230 гра ду саў па Цэль сію. Яе ат мас-
фе ра скла да ец ца ў асноў ным з азо ту, ме та ну і мо-
на ак сі ду вуг ля ро ду.

«Да сле да ван не па ка за ла, што, ка лі Плу тон зна-
хо дзіц ца да лей за ўсё ад Сон ца і ў яго паў ноч ным 
паў шар'і на ды хо дзіць зі ма, азот у ат мас фе ры вы-
мяр зае», — пры во дзіць тэ ле ка нал сло вы аў та ра 
на ву ко ва га пра ек та да цэн та ўні вер сі тэ та Тас ма ніі 
Энд ру Коў ла. «Па на шых пра гно зах, да 2030 го да 
ат мас фе ра ва кол усёй пла не ты вы мерз не і знік-
не», — да даў ву чо ны. Знік нен не ат мас фе ры Плу-
то на мо жа пры вес ці да та го, што ён бу дзе ад бі ваць 
больш со неч на га свят ла і зда вац ца жы ха рам Зям лі 
больш яр кім.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

РО ЛЯ АЎ ТА РЫ ТЭТ НЫХ СМІ
Уба чыць 
да дат ко вую рэ аль насць

— Асаб лі васць сё лет няй вы-
стаў кі СМІ ў тым, што мы прад-
стаў ля ем не толь кі на шы ін фар-
ма цый ныя рэ сур сы — га зе ту, 
ча со піс, ін тэр нэт-пля цоў кі. Мы 
ўпер шы ню ўзя лі на ся бе сме ласць 
па ка заць пе ра да выя тэх на ло гіі 
вы ра бу на шай ін фар ма цый най 
пра дук цыі, — рас ка заў пал коў нік 

Анд рэй СА БА ЛЕЎ СКІ, на чаль-

нік ва ен на га ін фар ма цый на га 

агенц тва «Ва яр». — На прык-
лад, ка лі браць дру ка ва ныя СМІ, 
то га зе та аб ме жа ва на пло шчай, 
і су час на му ма ла до му ча ла ве ку 
сён ня ўжо не так ці ка ва прос та 
пра чы таць, уба чыць зды мак. Ён 
хо ча аку нуц ца ў ат мас фе ру. Та-
му мы ак тыў на вы ка рыс тоў ва ем 
QR-ко ды — гэ та дае маг чы масць 
рас шы рыць пло шчу га зет вір-
ту аль на. Мы ма ем да дат ко выя 
здым кі і ін шыя ма тэ ры я лы, вы ка-
рыс тоў ва ем пра гра му да дат ко вай 
рэ аль нас ці.

Ін шых па гля дзець 
і ся бе па ка заць

Да во лі шы ро ка прад стаў ле ны 
срод кі ма са вай ін фар ма цыі з усіх 
аб лас цей кра і ны. Так, рэ дак тар 

ін тэр нэт-рэ сур су «Ар шан скай 

га зе ты» Іна КА СІ НЕЦ рас ка за-
ла:

— Як заў сё ды на та кіх ме ра-
пры ем ствах над звы чай пры ем на 
ўба чыць сва іх ка лег, ад шу каць 
зна ё мых і на ла дзіць но выя кан-
так ты. Мы звы чай на звяр та ем 
ува гу на тое, што пры во зіць кож-
ная воб ласць на вы стаў ку. Як яны 
рых ту юц ца, якія прад стаў ля юць 
пра гра мы? Бо са мі мы два мі-
ну лыя га ды за пар пра ца ва лі на 
ўлас ным стэн дзе, рых та ва лі сваю 

пра гра му. Ці ка ва ўба чыць, што ж 
ро бяць ка ле гі? На ту раль на, для 
кож на га жур на ліс та гэ та нар маль-
ны пра цэс — па ста ян на ся бе па-
раў ноў ваць з ін шы мі, зна хо дзіць 
для ся бе но выя ідэі. Та му тут, на 
вы стаў цы, усё са бра на ў ад ным 
мес цы як най лепш.

На дру ка ваць 
ста рон ку Біб ліі

На стэн дзе «СМІ Брэст чы ны», 
ар га ні за ва ным Брэсц кім абл вы-
кан ка мам, усе ах вот ныя маг лі 
паў дзель ні чаць у вік та ры не, пры-
све ча най ста ра даў ня му го ра ду, 
які сё ле та свят куе 1000-год дзе, — 
і атры маць пры ем ныя пры зы. Тут 
жа раз мяс ціў ся за про ша ны тэ атр, 
які прад ста віў кас цю мі ра ва ную 
гіс то рыю.

— Стэнд ад праў ляе ў ХVІ ста-
год дзе. Мож на па чуць ад па вед-
ную му зы ку, уба чыць ура чыс та 
апра ну тых Мі ка лая Ра дзі ві ла 
Чор на га з жон кай Аль жбе тай. 
Прад стаў ле на і рэп лі ка стан ка, 
на якім гос ці дру ку юць ты туль-
ныя ар ку шы Брэсц кай Біб ліі. 
Можна ўбачыць два та мы фак-
сі міль на га пе ра вы дан ня Брэсц-
кай Біб ліі — Ста ро га і Но ва га 
За па ве ту. Фак сі міль нае пе ра вы-

дан не зроб ле на ў Гер ма ніі ў па-
чат ку 2000-х га доў, і яно да во лі 
рэд кае — та кіх ко пій Брэсц кай 
Біб ліі ў Бе ла ру сі не больш за 
10 асоб ні каў, — ад зна чае адзін з 
удзель ні каў стэн ду, гіс то рык Ан-

то ній БО КУН. — Та кім чы нам, на 
стэн дзе «СМІ Брэст чы ны» мож на 
пе ра не сці ся на 500 га доў на зад, 
у ча сы Вя лі ка га Княст ва Лі тоў-
ска га.

* * *

3 мая на стэн дзе Вы да вец-
ка га до ма «Звяз да» ў 12 га дзін 
ад бу дзец ца паэ тыч ная су стрэ ча 
з аў та ра мі га зе ты «Лі та ра ту ра і 
мас тац тва». У 13 га дзін тут прой-
дзе май стар-клас ад за слу жа на га 
дзея ча мас тац тваў Бе ла ру сі Сяр-
гея Вол ка ва «Як ма лю ец ца ка ры-
ка ту ра». З 14 да 15 гадзін мож на 
да лу чыц ца да ак цыі «Пад пі шы ся 
на ча со піс «Во жык» — атры май 
шарж» мас та ка-ка ры ка ту рыс-
та Аляк санд ра Кар ша ке ві ча. 
У 16 га дзін — прэ зен та цыя кні гі 
Ана то ля Бу тэ ві ча «Та ям ні цы Ня-
свіж ска га зам ка. Па да рож жа ў 
глыб ста год дзяў з Ула дзі сла вам 
Сы ра ком лем».

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

ЯК АД СВЯТ КА ВА ЛІ 
ПЕР ША МАЙ

Пес ні і кон кур сы, праф са юз ныя ма ёў кі і тэ ма тыч ныя вы стаў кі, 

лёг ка ат ле тыч ныя кро сы і ве ла пра бе гі прай шлі ва ўсіх рэ гі ё нах 

кра і ны.

На Аў гус тоў скім ка на ле, што на Гро дзен шчы не, стар та ваў між на-
родны ту рыс тыч ны се зон. Там па чаў пра ца ваць пункт про пус ку Ляс ная — 
Ру даў ка, які раз лі ча ны на ве ла сі пе дыс таў, вод ні каў і пе шых ту рыс таў. 
У са мім Грод не ад крыў ся ку паль ны се зон і ўра чыс та ўклю чы лі фан та ны.

Свя точ ныя ме ра пры ем ствы ў Ма гі лё ве па ча лі ся з ура чыс тас цяў на 
пло шчы Ле ні на і ўру чэн ня па свед чан няў аб за ня сен ні на аб лас ную Дош ку 
го на ру па вод ле вы ні каў ра бо ты за 2018 год. На ву лі цах і пло шчах Ма гі лё-
ва, па чы на ю чы з 10 ра ні цы, пра хо дзі лі шмат лі кія за баў ляль на-гуль ня выя 
ме ра пры ем ствы. Ад быў ся па рад пра фе сій, пры све ча ны 115-год дзю праф-
са юз на га ру ху Бе ла ру сі і Дню пра цы. У пар ку ат рак цы ё наў праф са ю зы 
за пра ша лі дзя цей па ка тац ца на ка ру се лях бяс плат на.

Ся род са мых ці ка вых пер ша май скіх ме ра пры ем стваў у Ві цеб ску: тан-
ца валь ная пля цоў ка для ве тэ ра наў пра цы з удзе лам ду ха во га ар кест ра, 
на род нае гу лян не «Доб ры дзень, мір! Доб ры дзень, май!», ак цыя ся мей-
на га ад па чын ку «Мір. Пра ца. Май» і ін шыя...

Сваё га лоў нае свя та ад зна чы лі і праф са ю зы Мін шчы ны. Гэ тым ра зам 
аб лас ная ма ёў ка прай шла ў го ра дзе Ма ла дзеч не. Ура чыс тас ці ад кры ла 
свя точ нае шэс це «Па рад пра фе сій» га лі но вых праф са юзаў Мін скай воб-
лас ці. Свя точ ныя ка ло ны прай шлі па ву лі цы Ві лен скай да Цэнт раль най 
пло шчы, дзе рас па чаў ся мі тынг «Сла вім ча ла ве ка пра цы» з уша на ван нем 
ве тэ ра наў пра цы, най леп шых ра бот ні каў, праф са юз ных ак ты віс таў. Пра-
доў жы ла свя та му зыч нае він ша ван не «Ме ло дыі Пер ша мая».

Дзень пра цы ў Го ме лі быў ад зна ча ны ак цы яй мо ла дзі, якую прад стаў ні-
кі Го мель ска га аб лас но га аб' яд нан ня праф са юзаў пра вя лі для вы ха ван цаў 
Улу каў скай да па мож най шко лы-ін тэр на та. Дзе цям па да ры лі маг чы масць 
не аб ме жа ва на ка тац ца на ат рак цы ё нах у го мель скім пар ку. Кан цэрт на-
за баў ляль ныя пра гра мы пра хо дзі лі ва ўсіх ра ё нах го ра да.

У Брэс це га лоў ныя пля цоў кі свят ка ван ня раз гар ну лі ся ў пар ку куль ту-
ры і ад па чын ку, які ра ней быў на зва ны ў го нар 1 Мая. Зран ку ад бы ло ся 
ўра чыс тае ад крыц цё но ва га ат рак цы ё на. З гэ тай на го ды на лан цу го вай 
ка ру се лі пер шых на вед валь ні каў так са ма ка та лі бяс плат на. Спа да баў ся 
га ра джа нам і «Праф са юз ны вальс».

Па ма тэ ры я лах улас ных ка рэс пан дэн таў «Звяз ды».

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


