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— Гэ та ар хіў ныя і вер на-

ку ляр ныя, то-бок ама тар скія, 

здым кі з ся мей ных аль бо маў. 

Фа та гра фія з'я ві ла ся менш за 

дзвес це га доў та му, але, вя до-

ма ж, не ад ра зу ста ла да ступ-

най на тэ ры то рыі сён няш няй 

Бе ла ру сі, та му, гру ба ка жу чы, 

мы пра цу ем з пры клад на 

150 га да мі ві зу аль най гіс то рыі 

Бе ла ру сі.

— Вам пры но сяць фо та-

здым кі 150-га до вай даў ні-

ны?

— Тут ёсць не ка то рыя праб-

ле мы, бо ў па раў на нні з еў ра-

пей скі мі кра і на мі ста рых фа та-

гра фій у нас за ха ва ла ся знач на 

менш. На што паў плы ва лі па ста-

ян ная міг ра цыя, вой ны і рэ прэ-

сіі, ка лі лю дзі са ма стой на зні-

шча лі ар хі вы, у якіх мож на бы ло 

знай сці вы явы сва я коў-арыс та-

кра таў, бо за хоў ваць іх бы ло не-

бяс печ на для жыц ця. Мы больш 

за ўсё пра цу ем з фа та гра фі я мі 

ся рэ дзі ны ХХ ста год дзя, шмат у 

ка го мі ну лае па чы на ец ца толь кі 

з пас ля ва ен на га ча су. Да та го 

ж фа та гра фія ства ра ец ца дзя-

ку ю чы хі міч ным пра цэ сам і з 

ча сам не па збеж на раз бу ра ец-

ца, вы ява жаў цее, не ка жу чы 

пра ме ха ніч ныя па шко джан ні. 

Тэр мін за хоў ван ня фо та здым-

каў, ад дру ка ва ных на ба ры це 

ў ча сы на шых ба буль, — пяць-

дзя сят га доў. Ка лі ка рыс тац ца 

дру кам, які пра па ну юць за раз

Kоdаk ці Fujі, — гэ та дзе сяць—

двац цаць га доў. Зна чыць, на-

ват ко пія не вы ра туе. Мы бя-

ром гэ тыя праб ле мы за асно ву 

і імк нём ся як ма га больш ак ту-

а лі за ваць у гра мад стве ін та рэс 

да ўлас ных ар хі ваў, та му што 

фа та гра фія — гэ та да ку мент, 

а на асно ве на ват ама тар скіх 

здым каў мож на вы бу да ваць па-

лі тыч ныя па дзеі, эт на гра фіч ныя 

асаб лі вас ці і ў цэ лым куль ту ру.

— Што ваш пра ект пра па-

нуе за мест тых двац ца ці ці 

пя ці дзе ся ці га доў?

— Бес кіс лот ны FіnеАrt друк 

му зей най якас ці, які да зва-

ляе за хоў ваць фа та гра фію 

250—400 га доў. У пер шую чар гу 

мы ска ну ем, мі ні маль на апра-

цоў ва ем аль бо сур' ёз на рэ ту шу-

ем вы яву, та му што час та яна 

вы цві тае на столь кі, што скла-

да на яе раз гле дзець, і пе ра-

дру коў ва ем. Зда ва ла ся б, усё 

прос та: здым кі бу дуць ста год-

дзя мі ля жаць у ва шым ар хі ве, 

але гэ та не так, асаб лі ва ка лі не 

тры мац ца пра ві лаў за хоў ван ня. 

Фа та гра фіі шко дзіць со неч нае 

свят ло (та му на сця ну лепш 

па ве сіць ко пію), пе ра па ды тэм-

пе ра тур, і под пі сы лепш ра біць 

алоў кам, бо ша ры ка вая руч ка 

пра яў ля ец ца пры ска на ван ні.

— А вы су стра ка лі якія-не-

будзь ці ка выя под пі сы апроч 

да ты і ім ёнаў?

— Час та бы ва юць він ша-

ван ні аль бо под піс «на доў гую 

па мяць», з якім лю дзі аб мень-

ва лі ся кар тач ка мі. Гэ та ці ка вы 

фі ла соф скі мо мант: зда ва ла ся 

б, фа та гра фія ство ра на, каб за-

ха ваць у па мя ці пэў ны мо мант, 

але зва рот «пом ні мя не» ка жа 

«за пом ні мя не ме на ві та та кім», 

як бы пад мя ня ю чы па мяць вы я-

вай. Я ба чу, што гра мад ства 

па чы нае рэ ага ваць на ся мей-

ную вер на ку ляр ную фа та гра-

фію, усё час цей яе вы ка рыс-

тоў ва юць мас та кі, шмат му зе яў 

на бы ва юць не толь кі мас тац кія 

фо та ра бо ты, але і здым кі з ся-

мей ных ар хі ваў.

— Ду маю, не кож ны змо жа 

са бе да зво ліць ва шу па слу гу 

па ства рэн ні ся мей на га аль-

бо ма.

— Гэ та каш туе ад ся мі сот до-

ла раў — тры ча ла ве кі на пра ця-

гу ме ся ца ро бяць да сле да ван не 

гіс то рыі, тым больш што пра ца 

над кож най кні гай — ін ды ві ду-

аль ная. Мы ра зу ме ем, што для 

мно гіх гэ ты кошт не пад' ём ны, 

та му на пі са лі мак сі маль на да-

ступ ны курс для тых, хто хо ча 

са ма стой на са браць гіс то рыю 

сва ёй сям'і і на дру ка ваць аль-

 бом. На працягу ме ся ца два ра-

зы на ты дзень мы бу дзем пра ца-

ваць з тэ ма мі пад рых тоў кі і за-

хоў ван ня фа та гра фіі, ка ры стан-

ня ан лайн-ба за мі, вы бу доў ван ня 

хра на ло гіі. Для вёрст кі і дру ку 

ўлас най кні гі ў нас ёсць адап-

та ва ныя шаб ло ны, каб ча ла век 

на ват з мі ні маль ны мі на вы ка мі 

ў фа та шо пе мог імі ка рыс тац ца. 

Без умоў на, мы так са ма бу дзем 

да па ма гаць і вес ці ад пер шых 

кро каў ра бо ты з фа та гра фі яй 

да дру ку кні гі. Пер шы курс пач-

нец ца 17 са ка ві ка і, маг чы ма, 

ста не рэ гу ляр ным.

— Да тэ мы пра тое, што 

фа та гра фія фік суе не толь кі 

мо мант, але і воб раз, у якім 

ча ла век хо ча па ўстаць. Ці 

мож на па раў наць, як ча ла век 

рэ прэ зен туе ся бе праз фа та-

гра фію сён ня і як гэ та ад бы-

ва ла ся ра ней?

— Сён ня фа та гра фія ста ла 

та кім па пу ляр ным ме дыя, што 

даў но па тра буе пе ра асэн соў-

ван ня яе ў кан тэкс це ме ды я куль-

ту ры. Яна вель мі роз ная і раз ві-

ва ец ца ў роз ных на прам ках, але 

ні ко лі не ад но віць ра ней ша га да 

ся бе стаў лен ня. Як бы ло ў сту-

дыі — ты ся дзіш пе рад вя ліз-

най ка ме рай са спе цы яль най 

пад трым кай для шыі, зды мак 

ро біц ца паў га дзі ны, фа то граф 

па доб ны да ал хі мі ка. Па сту по ва 

пад трым кі пры бі ра юц ца, ра бо та 

зай мае ўсё менш ча су і фа та-

гра фія вы хо дзіць на ву лі цу, але 

звон ку мы ба чым той жа сту дый-

ны фон, лю дзі так са ма кар цін на 

ся дзяць і тры ма юць пры го жыя 

прад ме ты. Гэ та за кла дзе на ў 

куль ту ры фа та гра фіі. У кан цы 

ХІХ ста год дзя з'я ві ла ся прак-

ты ка змя шчаць у аль бо мы, якія 

спа чат ку бы лі ка ра леў скай пры-

ві ле яй, а сён ня ёсць аб са лют на 

ў кож на га, не толь кі ся мей ныя 

здым кі, але і фо та пуб ліч ных 

пер сон. Сту дыі пла ці лі зор кам 

за тое, каб зра біць іх зды мак і 

рас ты ра жа ваць яго. І ўвесь гэ ты 

час за хоў ва ла ся важ насць мо-

ман ту фа та гра фа ван ня. Здым кі 

з на шай ка лек цыі «Най леп шы 

бок» зроб ле ны, ка лі фа то граф 

пры яз джаў у вёс ку, на сця ну до-

 ма ве шаў ся тка ны ды ва нок 

(а ткац тва бы ло ад ным з асноў ных

тра ды цый ных ра мёст ваў), лю-

дзі апра на лі най леп шае адзен-

не, пры ма лі пра віль ныя по зы і 

фа та гра фа ва лі ся. Гэ ты мо мант 

на дзя ляў ся асаб лі вай знач нас-

цю, да яго рых та ва лі ся. Час та на 

воп рат цы ві даць склад кі, та му 

што яе толь кі што спе цы яль на 

да ста лі з куф ра. Да та го ж лю дзі 

не прос та лі чаць гэ ты ды ва нок 

пры го жым, але і ро бяць свое-

асаб лі вую за яву, бо ў кож ны 

ар на мент жан чы ны за клад ва лі 

пэў нае зна чэн не, на прык лад, па-

вер ну тыя ад на да ад ной птуш-

кі — су стрэ ча, ка хан не, сям'я, 

бы лі ар на мен ты на доб ры ўра-

джай ці вы зда раў лен не. Ткац тва 

бы ло паў міс тыч ным пра цэ сам.

— Якія яшчэ куль тур ныя 

ко ды мы мо жам счы таць у 

ар хіў най фа та гра фіі?

— Ёсць тра ды цыя фа та гра-

фа ваць па ха ван не. У на шай 

ка лек цыі «Най леп шы бок» 

ёсць зды мак з па ха ван ня, дзе 

на фо не так са ма ві сіць тка ны 

ды ва нок. За раз мы ацэнь ва ем 

та кія здым кі як неш та не ты-

по вае, шмат хто пры бі рае іх з 

аль бо маў, а ў ма ёй ба бу лі ён 

ві сеў на сця не. Маг чы ма, для 

не ка то рых зды мак з па ха ван-

ня быў адзі ным за ўсё жыц цё, 

пры нам сі, гэ та па дзея маг ла 

быць адзі най маг чы мас цю зра-

біць ся мей ны парт рэт. Па вод ле 

пэўнага да сле да ван ня, тра ды-

цыя па ха валь най фа та гра фіі 

ад но сіц ца да Бе ла ру сі, у пры-

ват нас ці да За ход няй Бе ла-

ру сі, а, на прык лад, у Ра сіі су-

стра ка ец ца вель мі рэд ка, і то 

дзя ку ю чы эміг ран там. Мож на 

ўспом ніць прак ты ку, рас паў сю-

джа ную, на прык лад, у Фран цыі, 

ка лі па мер ла га ча ла ве ка ра бі лі 

быц цам жы вым: са дзі лі па між 

сва я ка мі дзе ля па ста но вач на га 

здым ка. Пры сту ды ях пра ца ва-

лі ві за жыс ты, якія на за кры тых 

па ве ках ма ля ва лі во чы.

— Ча му лю дзі на фо та з 

ды ван ка мі ні ко лі не ўсмі ха-

юц ца?

— У арыс та кра тыі пэў нае 

пра ві ла эты ке ту рэ ка мен да ва-

ла не ўсмі хац ца на фа та гра фіі, 

вя до ма, гэ тая тэн дэн цыя рас-

паў сюдж ва ла ся і да лей. Ёсць і 

ві да воч ная пры чы на: для здым-

ка быў па трэ бен час, а доў га 

ўсмі хац ца скла да на. Да та го ж 

быў мо мант не да ве ру да пра цэ-

су, ка лі фа та гра фія яшчэ толь кі 

рас паў сюдж ва ла ся.

— Мая ба бу ля рас ка за ла 

пра па вер'е, што, ка лі дзяў-

чы на сфа та гра фу ец ца з ма-

ла дым ча ла ве кам, яны ні ко лі 

не бу дуць ра зам. У фа та гра-

фіі та кім чы нам на меш ва ец ца 

ўсё — фі ла со фія, ры ту а лы, 

куль тур ныя ко ды, на рэш це, 

мі фа ло гія.

— Ад на з за дач на ша га пра-

ек та — як раз рас ка заць пра 

куль тур ныя ко ды, за кла дзе ныя 

ў звы чай ных здымках. За раз 

мы да сле ду ем вя сель ныя аб-

ра ды, а вя сель ная фа та гра-

фія дай шла да нас амаль без 

змен — агуль ны парт рэт, дзе 

ва кол па ры збі ра юц ца сва я кі.

— Вы ска за лі, што праз 

ар хіў ную фа та гра фію мож на 

пра са чыць і па лі тыч ную гіс-

то рыю...

— Ка лі мы ства ра ем ся мей-

ныя аль бо мы, рас пыт ва ем, хто 

ад люст ра ва ны на здым ках, пры 

якіх аб ста ві нах і дзе фа та гра фіі 

бы лі зроб ле ны. Аба пі ра ю чы ся 

на вы яву, ча ла век ус па мі нае 

ку ды больш, пры чым не су хія 

да ныя з ар хі ваў, — ён пе рад ае 

стаў лен не да пэў ных гіс та рыч-

ных па дзей, якіх у ХХ ста год дзі 

бы ло вель мі шмат, якія за кра-

ну лі аб са лют на кож ную сям'ю. 

Ці ка ва, што ў за леж нас ці ад рас-

каз чы ка ін тэр прэ та ваць па дзеі 

мож на па-роз на му: нех та ад іх 

па цяр пеў, а нех та вый граў.

— Што вы да ве да лі ся пра 

сваю сям'ю дзя ку ю чы ся мей-

ным здым кам?

— Я ра за бра ла ар хіў, ства-

ры ла ад га лі на ван ні па кож ным 

з кроў ных сва я коў, да да ла фа-

та гра фіі, па сту по ва па ча ла рас-

пыт ваць пра лю дзей, якіх не ве-

да ла. Та кім чы нам я раз дзя лі ла 

гіс то рыю сва ёй сям'і на не каль кі 

па ка лен няў, апі са ла фа та гра фіі 

і зра зу ме ла, што з гэ та га мож на 

зра біць кні гу. У на шым гра мад-

стве ня ма тра ды цыі пе ра да ваць 

ус па мі ны, зноў спаш лю ся на па-

лі тыч ную сі ту а цыю, у якой га ва-

рыць праў ду бы ло не бяс печ на, а 

ў паз ней шыя са вец кія ча сы ўжо 

ідэа ло гія ад ры ва ла ад мі ну ла га і 

пе ра да ва ла но выя ўяў лен ні пра 

рэ аль насць. На ша за да ча сён-

ня — звя заць два-тры па ка лен ні 

і па гля дзець на іх у кан тэкс це 

куль ту ры ў цэ лым, бо ка лі па-

дзеі да ты чац ца сям'і, ты іх лепш 

ра зу ме еш. У ад ным та кім ін тэр-

в'ю мне рас ка за лі пра баць ку, 

які пад час Вя лі кай Ай чын най 

пе ра плыў Кер чан скі пра ліў ся-

род ка вал каў мя са, а по тым 

усё жыц цё на ват не за хо дзіў у 

пра дук то вую кра му. Так фа та-

гра фія праз аса біс тыя ўспа мі ны 

апа вя дае пра гіс то рыю на ро да. 

Улас на я да ве да ла ся пра тое, 

ча го б мне, мо жа, і не ха це ла ся 

ве даць. Мы ўсе хо чам знай сці 

ся род прод каў шлях ту, два ран, 

уклад у раз віц цё кра і ны, але 

мо жам тра піць і на хва ро бы, 

са ма за бой ствы і на ват за бой-

ствы. Ха ця мне па да ец ца, гэ та 

ўсё трэ ба ацэнь ваць не прад узя-

та, бо ва ша ра да слоў ная так ці 

інакш пры вя ла да вас та ко га, 

які вы сён ня.

— За раз «Ве ха» зай ма ец ца 

так са ма пра ек там «Эт на гра-

фія ў фа та гра фіі».

— Так, мы ства ра ем кні гі з 

аса біс ты мі ар хі ва мі, збі ра ем ка-

лек цыі, пра во дзім вы стаў кі і ўжо 

больш за паў го да пра цу ем над 

ад крыц цём му зея ар хіў най фа-

та гра фіі. Гэ та па тра буе вя лі кіх 

укла дан няў, та му мы шу ка ем 

парт нё раў і спон са раў. Мы хо-

чам ства рыць плат фор му, якая 

змя шча ла б у са бе дзяр жаў ныя 

і пры ват ныя фо та ка лек цыі, і ка-

рыс таль нік мог бы па гля дзець 

усе здым кі, зроб ле ныя ў пэў-

ным мес цы ў пэў ны час. Маг-

чы ма, та кім чы нам ён зной дзе 

вы явы сва іх сва я коў і звя жац ца 

з ты мі, хто іх апуб лі ка ваў, а ў 

вы ні ку ад но віць част ку сва ёй 

ра да слоў най. Мне гэ та па да ец-

ца асаб лі ва важ ным, маг чы ма, 

мож на бу дзе знай сці неш та ў 

ка лек цы я не раў. Час та чую, як 

лю дзі ў куп ле най ква тэ ры зна-

хо дзяць ні ко му не па трэб ныя 

фо та і прос та вы кід ва юць іх, 

ха ця гэ та рэ аль ная гіс то рыя 

рэ аль най Бе ла ру сі.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ
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ЗРА БІЦЬ СЯ МЕЙ НЫ ПАРТ РЭТ»

Выпуск № 9 (405)

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 

объекта, краткая 

характеристика, адрес 

расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-78079 (назначение – зда-

ние специализированное для общественного питания, наиме-

нование – здание кафе), площадью 515,4 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Гродно, ул. Ткацкая, 4

Земельный участок, 

на котором располо-

жен объект

Кадастровый номер 440100000001007129, (назначение – 

земельный участок для обслуживания здания специализи-

рованного для общественного питания (кафе)), площадью 

0,0984, расположенном по адресу г. Гродно, ул. Ткацкая, 4. 

Примечания: земельный участок имеет ограничения (обреме-

нения) прав в использовании: земельный участок, находящий-

ся в водоохранной зоне водного объекта, код – 4,1, площадью 

0,0984 га; земельный участок, расположенный в охранной 

зоне линий электропередачи, код 13,2, площадью 0,0130 га

Начальная цена 

продажи 

178 230 руб. (сто семьдесят восемь тысяч двести тридцать 

рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 
17 823 руб. (семнадцать тысяч восемьсот двадцать три 

рубля) 

Условия аукциона аукцион без условий

Продавец 

Гродненский филиал Гродненского областного потребитель-

ского общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 

96-06-74

Организатор торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оцен-

ки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 

45-05-38

Условия оплаты

рассрочка платежа за приобретаемое имущество сроком на 

три года, с уплатой  первоначального взноса до подписания 

договора купли-продажи в размере 20 % от договорной стои-

мости, с погашением оставшейся  суммы  ежемесячно равны-

ми долями начиная с месяца, следующего после заключения 

договора купли-продажи

Срок заключения 

договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола 

аукционных торгов

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Бел-

инвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 

УНП 500833225

Аукцион состоится 19 марта 2018 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивиду-

альные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении 

срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном 

порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, по-

лучившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и 

заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный 

в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная 

банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) 

счет, указанный в извещении; 

юридическим лицом резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверж-

дающая государственную регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную 

регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется 

организатором аукциона; 

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в уста-

новленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев 

до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; 

документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский 

или русский язык

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются: 

представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – доверен-

ность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удо-

стоверяющий личность этого представителя; физическим лицом – документ, удостове-

ряющий личность физического лица; представителем физического лица – доверенность 

и документ, удостоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в 

аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные орга-

низатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие 

после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления 

является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, 

но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, 

о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только 

один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется 

победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 

от 10.11.2016 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 

Последний день приема заявлений – 14 марта 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Оперативная информация 

о выплате дивидендов по акциям
Открытое акционерное общество « Стройдетали».

Месторасположение: Минская обл., г. Вилейка, ул. Стахановская, д. 134.

Общим собранием акционеров общества от 01.03.2018 г.

принято решение о выплате дивидендов акционерам за 2017 г.

Размер начисленных дивидендов на 1 простую акцию за 2017 г. составляет 

4,53 руб.

Дата выплаты дивидендов с 03.04.2018 по 01.08.2018 г. путем перечисления 

на карт-счета, почтовым переводом и кассу предприятия.

УНП 600246748

Уважаемые акционеры 
ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции»!

28 марта 2018 года в 16.00 

состоится годовое общее собрание акционеров

Место проведения собрания: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, административ-

ное здание Общества, 2-й этаж, актовый зал.

Повестка дня
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год 

и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2017 году.

3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2017 году, рассмотрение 

результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной 

деятельности Общества за 2017 год. 

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного 

аудита Общества за 2017 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях 

и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2017 год.

5. План распределения чистой прибыли Общества на 2018 год.

6. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизи-

онной комиссии Общества.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Обще-

ства. 

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознако-

миться по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 5-й этаж, кабинет службы 

менеджмента качества с 7 по 27 марта 2018 г. с 10.00 до 16.00 (перерыв на 

обед – с 13.00 до 14.00), в день проведения собрания – по месту проведения 

собрания. 

Регистрация участников собрания – с 15.00 до 15.50. 

При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт 

и доверенность. 

Список акционеров будет сформирован по состоянию на 01.03.2018 года.

Контактный телефон 8 0174 22-47-54.

Наблюдательный совет.
УНП 600122771

Установа адукацыі 
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» 

аб'яўляе конкурс на замяшчэнне наступных пасад: 

* кафедра педагогікі сацыякультурнай дзейнасці: загадчык кафедры; 

старшы выкладчык; выкладчык (2); 

* кафедра беларускай і сусветнай мастацкай культуры: старшы выклад-

чык (2); 

* кафедра харэаграфіі: выкладчык (2);

* кафедра інфармацыйных рэсурсаў і камунікацый: старшы выкладчык. 

Наш адрас: 220007 г. Мінск, вул. Рабкораўская, 17. Аддзел прававой 

і кадравай работы. 
УНП 100286677

В открытое акционерное общество 
«Рубежевичи» требуются на работу:

– главный энергетик;

– главный зоомеханик;

– главный ветврач;

– электрик;

– зоотехник;

– агроном-агрохимик;

– оператор машинного доения;

– механизатор;

– бригадир МТФ.

Заработная плата согласно штатному расписанию.

Предоставляется жилье.

Обращаться по адресу: Минская область, Столбцовский район, д. Новые 
Рубежевичи, ул. Ивенецкая, 1.

Тел.: 8 017 173-54-81, 8 017 173-58-49, 8 029 226-74-19.
УНП 600022457

Між на род ны сім по зі ум лі та ра та раў «Пісь-

мен нік і час» ужо чац вёр ты раз са браў твор-

цаў з роз ных кра ін у ме жах агуль най дыс-

ку сіі, якая ад бы ва ла ся за круг лым ста лом 

пад час ХХV Мін скай між на род най кніж най 

вы стаў кі-кір ма шу. Кож ны га ва рыў пра най-

больш ак ту аль ныя па дзеі і пра цэ сы, уба ча-

ныя праз прыз му на цы я наль най куль ту ры

і ўлас на га све таўспрымання. Ці мож на ўсур'-

ёз ста віц ца да за баў ляль най лі та ра ту ры? 

Што ра біць, каб па вы сіць га на ра ры пісь мен-

ні ка? Ці вар та ства раць улас ныя тво ры на 

роз ных мо вах?.. Ад ка зы на гэ тыя і ін шыя 

пы тан ні ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» ўда ло ся 

за пі саць пад час між на род на га сім по зі у ма.

Па сло вах мі ніст ра ін фар ма цыі Аляк санд ра 

КАР ЛЮ КЕ ВІ ЧА, сім по зі ум стаў не толь кі знач-

най па дзе яй у куль тур ным жыц ці Бе ла ру сі, але 

і атры маў вя до масць за яе ме жа мі. Ме ра пры ем-

ства на бы ло ста тус пля цоў кі, дзе аб мяр коў ва юць 

важ ныя і ак ту аль ныя пы тан ні пісь мен ні кі з роз ных 

кра ін. У сё лет нім фо ру ме пры ня лі ўдзел лі та ра та-

ры з 21-й кра і ны. За на ладж ван не лі та ра тур ных 

су вя зяў Аляк сандр Кар лю ке віч ад зна чыў спе цы-

яль ны мі дып ло ма мі на род на га паэ та Та тар ста на 

і пе ра клад чы ка бе ла рус кай паэ зіі на та тар скую 

мо ву Ро бер та Мі ну лі на, пісь мен ні ка, пуб лі цыс та 

і стар шы ню Аст ра хан ска га ад дзя лен ня Са ю за 

пісь мен ні каў Ра сіі Юрыя Шчар ба ко ва, на род на га 

паэ та і за слу жа на га ра бот ні ка куль ту ры Чу ваш-

скай Рэс пуб лі кі Ва ле рыя Тур гая.

Стар шы ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі 

Мі ка лай ЧАР ГІ НЕЦ ад зна чыў, што ёсць пе ра кла ды

бе ла рус кіх аў та раў на ту рэц кую, іс пан скую, лі тоў-

скую мо вы. Ак тыў на і плён на бе ла рус кія пісь мен-

 ні кі пра цу юць з ка ле га мі па твор чым цэ ху з Ра сіі. 

У цэ лым жа Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі мае па гад-

 нен ні з аб' яд нан ня мі лі та ра та раў 30 кра ін. Ра зам 

з тым пы тан не мас тац ка га пе ра кла ду за ста ец ца 

ў лі ку тых, якія не губ ля юць сва ёй ак ту аль нас ці і 

важ нас ці для да лей ша га пра соў ван ня лі та ра ту ры 

за ме жы кра і ны.

Звяр та ю чы ся да тэм, якія сён ня хва лю юць 

лі та ра тур ную су поль насць, Мі ка лай Чар гі нец 

уз няў праб ле му ніз кіх пісь мен ніц кіх га на ра-

раў. Акра мя та го за ста ец ца ня вы зна ча насць 

у ра зу мен ні пра фе сій на га ста ту су пісь мен ні ка. 

Пісь мен ніц тва не лі чыц ца пра фе сі яй, лі та ра тар 

па ві нен пра ца ваць, ча сам у сфе ры, якая не мае

пра мо га да чы нен ня да яго за ня тку. За ста вац ца ж 

вер ным толь кі пісь мен ніц кай спра ве лі та ра-

 та ру скла да на, па коль кі га на ра ры за кні гі вы-

му ша юць жа даць леп ша га. Мі ка лай Чар гі нец 

так са ма на га даў пра фак та ры, якія стрым лі ва-

 юць раз віц цё кніж най спра вы. Га вор ка іш ла, 

у пры ват нас ці, пра вы со кую над баў ку на кні гі пры 

рэа лі за цыі іх у ганд лё вых сет ках. Яшчэ ад ной 

тэ май для аб мер ка ван ня і ра бо ты з'яў ля ец ца 

аба ро на аў тар ска га пра ва.

Пісь мен нік з Іта ліі Ма тэа НУ ЧЫ па раз ва жаў 

пра скла да насць мыс лен ня аў та ра і тыя па сы лы, 

якія мо жа атры маць чы тач ад пэў на га тво ра:

— Сён ня мы су ты ка ем ся з тым, што для лі та ра-

ту ры за над та лёг ка шу каць ін фар ма цыю. Вы ні кам 

гэ та га з'яў ля ец ца ства рэн не вя лі кай коль кас ці 

за баў ляль ных тэкстаў. Ад нак, на маю дум ку, за

чы тан нем за баў ляль ных тэкстаў толь кі губ ля -

ец ца час. Са праўд ная ж твор часць кі дае вы клік 

чы та чу, за дае ня зруч ныя пы тан ні, пры му шае раз-

ва жаць. Та кім чы нам, якой бы ні бы ла лі та ра ту ра, 

пра што б яна ні рас па вя да ла, праз яе чы тач трап-

ляе ў сі ту а цыю кры зі су і ву чыц ца ду маць глы бей. 

Я лі чу, што кры тыч нае мыс лен не — га лоў нае 

да сяг нен не на ша га ча су. Да ўся го ста віц ца кры ху 

скеп тыч на, не ўспры маць на ве ру — гэ та пра-

віль на. На жаль, су час ная лі та ра ту ра вы му ша на 

пры бя гае да пра ста ты атры ман ня ін фар ма цыі, 

рэ кла мы. Але ж ка лі мы бу дзем зма гац ца з гэ тай 

хут ка сцю, то прай гра ем... Кож ны пісь мен нік вы-

ра шае для ся бе, ад нак я мяр кую, што лі та ра ту ра 

па він на прад стаў ляць чы та чу гэ ту скла да насць 

по гля даў.

Док тар гіс та рыч ных на вук, член Са ю за пісь-

мен ні каў Ра сіі Ло ла ЗВА НА РО ВА мяр куе, што 

лі та ра тур на му сяб роў ству па між кра і на мі яшчэ 

ёсць ку ды рас ці:

— У 1980-х га дах мне да вя ло ся шмат пі саць 

пра бе ла рус кую лі та ра ту ру і мас тац тва. Ма гу за-

свед чыць, што тво ры ва шых аў та раў бы лі доб ра 

вя до мыя мас коў скім лі та ра та рам. Па мя таю, як 

вый шаў у ра сій скай ста лі цы збор нік бе ла рус кіх 

ча ра дзей ных ка зак, і я бы ла ад ным з пе ра клад-

чы каў. У мно гіх ра сій скіх тэ ат рах іш ла п'е са адо-

ра на га бе ла рус ка га дра ма тур га Але ся Ду да ра ва 

«Ра да выя», ад зна ча ная мно гі мі ўзна га ро да мі.

Га рад ская про за Воль гі Іпа та вай бы ла вы пу шча на

вы да вец твам «Мо ло дая гвардия», і гэ ты твор за-

слу жа на быў уз на га ро джа ны ўсе са юз най прэ мі яй 

імя Мак сі ма Гор ка га — за най леп шую дэ бют ную 

кні гу. У хут кім ча се вый шла кні га апа вя дан няў 

Хрыс ці ны Ляль ко, якая пра цяг ва ла тра ды цыі 

вяс ко вай лі рыч най про зы. Вя до мая мас коў ская 

па эт ка Ры ма Ка за ко ва пе ра кла ла кні гу та ле на-

ві тай бе ла рус кай па эт кі Яў ге ніі Яні шчыц, не за-

доў га да яе тра гіч най смер ці... На жаль, сён ня 

бе ла рус ка-ра сій скія лі та ра тур ныя ста сун кі кры ху 

аслаб лі. Сум на, што пе ра стаў вы хо дзіць да да так 

да «Литературной га зе ты» пад наз вай «Лад», які 

пас ля доў на зна ё міў ра сі ян з тво ра мі бе ла рус кіх 

аў та раў.

Лі та ра ту раз на вец, пра фе сар Ка зах ска га жа-

но ча га ўні вер сі тэ та Кла ра МЫН ЖА СА РА ВА 

па дзя лі ла ся сва і мі ўспа мі на мі, як ка лісь ці ра зам 

са сва ім му жам, вя до мым ка зах скім пісь мен ні-

кам Адзі Ша ры па вым на вед ва ла Бе ла русь. Яна 

ад зна чы ла, што Ша ры паў шмат пі саў пра пар ты-

зан скі рух і што на ша кра і на, па сут нас ці, ста ла 

яго дру гой ра дзі май.

— Па між Бе ла рус сю і Та тар ста нам вель мі доб-

рыя су вя зі, як у эка на міч ным пла не, так і ў куль-

тур ным. Зу сім хут ка, у кра са ві ку ў бе ла рус кай 

ста лі цы прой дуць дні куль ту ры Та тар ста на. Мы 

мяр ку ем, што ад бу дзец ца вя лі кае свя та, — пра-

 цяг нуў раз мо ву на род ны па эт Та тар ста на 

Ро берт МІ НУ ЛІН. — Я вель мі шчас лі вы ўдзель ні чаць

у гэ тым фо ру ме. Та тар скіх пісь мен ні каў не над та 

час та ку дысь ці за пра ша юць, на ват у ме жах Ра сіі. 

Пэў на, гэ та ад бы ва ец ца та му, што мы амаль сто 

га доў жы лі як аў та ном ная рэс пуб лі ка ў ме жах 

ве лі зар най шмат на цы я наль най кра і ны... Ця пер 

ін шыя ча сы, ад нак ад но сі ны ча сам за ста юц ца 

та кі мі ж са мы мі. Ёсць роз ныя пры чы ны, і ад на 

з іх у тым, што Са юз пісь мен ні каў Та тар ста на ў 

свой час ад дзя ліў ся ад Са ю за пісь мен ні каў Ра сіі 

і да гэ туль з'яў ля ец ца аў та ном ным. Па між дву ма 

са юза мі, на ту раль на ж, ёсць кан так ты і не ка то рыя 

агуль ныя пра ек ты, ад нак іх яў на не да стат ко ва. 

Ня гле дзя чы на не ка то рыя праб ле мы, та тар скія 

пісь мен ні кі са ма да стат ко выя, па куль што ў нас 

ёсць свае чы та чы. Кні гі вы да юц ца ты ра жа мі ад 

2 да 7 ты сяч асоб ні каў. Гэ та сён няш няя сі ту а цыя, 

а што бу дзе заўт ра, ска заць скла да на... Вост ра 

ста іць моў ная праб ле ма, ска ра ча ец ца коль касць 

на цы я наль ных школ, так са ма вы му ша на па мян-

ша ец ца коль касць вы кла дан ня та тар скай мо вы і 

лі та ра ту ры. Гэ та бя да не толь кі на ша — та кая ж 

сі ту а цыя на зі ра ец ца і ў мно гіх су сед ніх на ро даў. 

Не ка то рыя пісь мен ні кі ро бяц ца двух моў ны мі. Ка лі 

пісь мен нік па чы нае пі саць па-рус ку (ці на ней кай 

ін шай мо ве) ён аў та ма тыч на ро біц ца рус кім пісь-

мен ні кам. Доб ра гэ та ці дрэн на, я не ве даю. Для 

ін шых лі та ра тур гэ та доб ра, а для нас — не вель мі.

***
Упэў не на, што гэ ты твор чы фо рум да лё ка не 

апош ні. Бо ме на ві та лі та ра ту ра най ле пш ад люст -

роў вае тыя пра цэ сы, якія ад бы ва юц ца ў наш 

ня прос ты час. Пісь мен ніц кае сяб роў ства — той 

мост, што па каз вае шлях да ра зу мен ня куль тур, 

тра ды цый, мен та лі тэ таў. Ме на ві та праз ба чан не 

пісь мен ні ка, ад люст ра ва нае ў яго тво рах і вы ступ-

лен нях у прэ се, рас стаў ля юц ца пэў ныя ак цэн ты. 

Не зра зу ме лае ро біц ца больш прос тым, пры ха-

ва нае — ві да воч ным, аб сурд нае — га неб ным. 

Са праўд ная лі та ра ту ра бу дуе час, ства рае тую 

ткан ку, у якой да лей раз горт ва юц ца па дзеі. Каб, 

у сваю чар гу, быць за на та ва ны мі ін шы мі, ма ла ды мі 

па ка лен ня мі лі та ра та раў.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

ТКАН КА 
ЛІ ТА РА ТУР НА ГА ПРА ЦЭ СУ

Са мыя вост рыя пы тан ні пісь мен ні кі з 21-й кра і ны аб мер ка ва лі ў Мін ску

На «Ме ся цы фа та гра фіі» — між на род ным фес ты ва лі, што 

прай шоў у Мін ску ў ве рас ні мі ну ла га го да, — ся род ін шых 

мы за ўва жы лі дзіў ную ка лек цыю ар хіў ных здым каў пра ек та 

«Ве ха». На ста рых фа та гра фі ях — ста тыч ныя вы явы лю дзей, 

па ад ным аль бо ў кам па ніі, што ся дзяць на фо не сця ны, дзе 

спе цы яль на для фо та па ве ша ны ды ва нок. Звы чай ныя ся мей-

ныя здым кі праз кан цэпт ка лек цыі тра пі лі ў ка тэ го рыю мас-

тац тва. Зрэш ты, та ко га кштал ту транс фар ма цыі ка лі-ні ка лі 

ад бы ва юц ца ў су час най куль ту ры, а мы, да та го ж, вы яві лі, 

што пра ект «Ве ха» — ку ды шы рэй шы за збор «Най леп шы 

бок» і зай ма ец ца ў тым лі ку струк ту ра ван нем і ад наў лен-

нем ся мей ных фо та ар хі ваў, якія ры зы ку юць знік нуць, хоць 

бяс спрэч на за ста юц ца част кай куль ту ры. Мы су стрэ лі ся з 

ка ар ды на та рам пра ек та «Ве ха» мас тач кай і фа то гра фам 

Ле сяй Пчол кай, якая ў пер шую чар гу патлумачыла, з якой 

фа та гра фі яй яны ма юць спра ву. Фо
та
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Фота пачатку 1950-х з калекцыі «Найлепшы бок».


