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На боль шас ці на шых та ва раў 

па куль што ў аба вяз ко вым па-

рад ку пры сут ні чае толь кі рус кая 

мо ва. Ад сут насць бе ла рус кай  

мовы вы твор цы тлу ма чаць дэ-

фі цы там мес ца і не аб ход нас цю 

вы дат коў ваць да дат ко выя срод-

кі. Та му я пра па ную на ступ ны 

ва ры янт — да вай це спа чат ку на-

пі шам усю па трэб ную спа жыў цу 

ін фар ма цыю па-бе ла рус ку і на 

мо ве той кра і ны, ку ды экс пар-

ту ец ца та вар ці пра дукт. І па гля-

дзім, ці зной дуц ца мес ца і срод кі 

для та го, каб пра дуб ля ваць тую 

ж ін фар ма цыю на рус кай мо ве? 

Упэў не ны, што ні я кіх праб лем 

не ўзнік не.

«Пры сут насць бе ла рус кай 

мо вы на та ва рах — сіг нал для 

па куп ні ка, што пе рад ім вы са-

ка я кас ны та вар з Бе ла ру сі, гэ та 

ўда лы мар ке тын га вы ход. Мы та-

кім чы нам пад крэс лі ва ем сваю 

ўні каль насць і вы лу ча ем ся ся-

род мност ва ін шых вы твор цаў. 

Гэ та, у рэш це рэшт, наш на цыя-

наль ны біз нес-імідж. Най больш 

пра грэ сіў ныя і крэ а тыў ныя яго 

прад стаў ні кі па він ны іс ці хоць 

бы на паў кро ку на пе рад, каб 

не ад стаць ад па тра ба ван няў 

ча су. А за пыт на бе ла рус кую 

мо ву ў сфе ры біз не су і ака зан-

ня па слуг ужо сфар мі ра ва ны. 

Ад на буй ная ганд лё вая сет ка з 

на шай да па мо гай афарм ля ла 

свае ганд лё выя аб' ек ты і наз-

вы не ка то рых та ва раў па-бе ла-

рус ку, та му што мо ва па він на 

быць аба вяз ко ва лі та ра тур най і 

ўзор най, толь кі та ды яна бу дзе 

пры ця галь най, — пад крэс лі вае 

Аляк сандр Лу ка ша нец. — Вось 

ча му перш чым што-не будзь 

на пі саць, лепш звяр нуц ца да 

спе цы я ліс таў у наш ін сты тут, 

бо знач на горш пе ра раб ляць, 

чым зра біць доб ра ад ра зу. Уво-

гу ле трэ ба вяр тац ца да ста рой 

тра ды цыі — за зі раць у нар ма-

тыў ныя да вед ні кі па бе ла рус-

кай мо ве, а не спа дзя вац ца на 

ін тэр нэт, дзе акра мя ка рыс на-

га ёсць шмат не пра фе сій на га і 

не ка рэкт на га. Бо ка лі не па гля-

дзець у слоў нік, а звяр нуц ца да 

gооglе-пе ра клад чы ка, то мож на 

по тым пра чы таць на ўпа коў цы 

з ма ла ком, што яно ўтрым лі вае 

тлу шчы, вуг ля во ды і... ва вёр-

кі. Гэ та рэ аль ны факт. Gооglе 

рас па знаў сло ва «белки ́» як 

«бе́лки» і ў пе ра кла дзе атры-

ма лі ся... «ва вёр кі».

БРЭН ДЫН ГА ВЫ 
КРЭ А ТЫЎ

Стар шы вы клад чык ка фед-

ры гіс то рыі бе ла рус кай мо вы 

БДУ, кандыдат філалагічных 

навук Але на ЛЯН КЕ ВІЧ лі чыць, 

што вы ка ры стан не бе ла рус кай 

мо вы ці вы яў, якія ўказ ва лі б на 

бе ла рус кае па хо джан не та ва-

ру, мае пе ра важ на сім ва ліч ную 

функ цыю. Так, ска жам, на ня сен-

не на ўпа коў ку сты лі за ва на га 

бе ла рус ка га ар на мен ту ці ге ро-

яў у на цы я наль ных бе ла рус кіх 

стро ях не мае ні я ка га сэн су, ка лі 

ні вод на га сло ва на бе ла рус кай 

мо ве на та кім та ва ры знай сці 

не маг чы ма. Ха пае пры кла даў, 

ка лі бе ла рус кае сло ва пры сут-

ні чае толь кі ў наз ве пра дук ту 

(кар то фель «Ма ту ля», хлеб «Ча-

раў нік», пряники «Па нен ка» с 

начинкой), але ўся ка рыс ная ін-

фар ма цыя пра вы твор цу, склад 

пра дук ту, умо вы за хоў ван ня, 

ужы ван ня і г. д. змя шча ец ца на 

рус кай мо ве.

На гэ тым фо не вы лу ча юц-

ца толь кі асоб ныя крэ а тыў ныя 

ўзо ры бе ла рус ка-ары ен та ва най 

пра дук цыі. Адзін з са мых уда-

лых пры кла даў — рыб ная пра-

дук цыя «Князь Ры бань ка» са 

сло га нам «Ры ба, што кня жыць 

на ста ле». Гэ та пер шы бе ла рус-

кі рыб ны брэнд, мэ та на кі ра ва на 

ство ра ны на пад мур ку бе ла рус-

кай гіс то рыі і шэ ра гу куль тур ных 

аса цы я цый. Князь Мі хал Ка зі-

мір Ра дзі віл Ры бань ка — адзін 

з най больш сла ву тых маг на таў 

бе ла рус кай зям лі, за сна валь нік 

ма ну фак ту ры шаў ко вых слуц-

кіх па ясоў. Сваю мя нуш ку ён 

атры маў за лас ка вы зва рот да 

жан чын — «ры бань ка». Так моў-

ная гуль ня, за кла дзе ная ў наз-

ву ганд лё вай мар кі, аб' яд на ла і 

та вар ную гру пу, і гіс та рыч ны і 

куль тур ны кан тэкст. Да та го ж 

ві ды ры бы, якія пра да юц ца пад 

брэн дам «Князь Ры бань ка» (се-

ля дзец, фа рэль, сём га і інш.), 

бы лі рас паў сю джа ны ся род бе-

ла рус кай шлях ты.

— Агуль на вя до мы факт: ін-

фар ма цыя аб пра дук цыі ні дэр-

ланд скай кам па ніі ІKЕА аба-

вяз ко ва пе ра кла да ец ца на ўсе 

на цы я наль ныя мо вы кра ін, дзе 

ад кры ты яе прад стаў ніц твы. Та-

му ін струк цыя, што пры кла да-

ец ца да та ва раў, мо жа зай маць 

і два нац цаць, і ча тыр нац цаць, 

і на ват больш ста ро нак. Та кая 

па лі ты ка дэ ман струе па ва гу да 

моў, на якіх раз маў ля юць лю дзі, 

якія куп ля юць та ва ры ІKЕА, — 

лі чыць Але на Лян ке віч.

«ВІ РУС НЫЯ» 
ТА ВА РЫ 
Ў ФЭЙ СБУ КУ

Па сло вах ін ды ві ду аль на-

га прад пры маль ні ка Ві та ля 

СТА НІ ШЭЎ СКА ГА, для за меж-

ных кам па ній, якія пры хо дзяць 

на наш ры нак, аб са лют на на ту-

раль на за маў ляць пе ра клад на 

бе ла рус кую мо ву: «За раз боль-

шая част ка та го, што раб лю, 

гэ та за ка зы за меж ні каў. Яны 

ве да юць пра іс на ван не на шай 

кра і ны і бе ла рус кай мо вы і для іх 

гэ тых двух фак таў да стат ко ва. 

Шмат за ка заў па сту пае апош нім 

ча сам ад вы твор цаў пра грам-

на га за бес пя чэн ня, ад Gооglе, 

Mісrоsоft, Sаmsung, так са ма ад 

вы твор цаў бы та вой тэх ні кі».

Ві таль Ста ні шэў скі лі чыць 

ця пе раш нюю сі ту а цыю ў біз не-

се спры яль най для па шы рэн ня 

пры сут нас ці бе ла рус кай мо вы. 

«Ня гле дзя чы на ўсе цяж кас ці, 

нам дзьмуць спа да рож ныя вят-

ры, — па жар та ваў ён. — Адзі нае, 

ха це ла ся б, каб спа жыў цы не як 

больш ак тыў на дэ ман стра ва лі 

сваю за ці каў ле насць, а вы твор-

цы, якія пра яў ля юць ла яль насць 

да бе ла рус кай мо вы, атрым лі ва-

лі ад іх зва рот ную су вязь. У ін-

тэр нэ це ўжо ха пае іні цы я тыў, 

ка лі вы пад кі вы ка ры стан ня бе-

ла рус кай мо вы ў сфе ры біз не су, 

сфе ры па слуг фік су юц ца і ста-

но вяц ца зда быт кам гра мад скас-

ці. У «Фэй сбу ку» ёсць су пол кі 

на кшталт «Спа жы вай па-бе ла-

рус ку», «Бе ла рус кая мо ва на 

спа жы вец кім рын ку» і ін шыя. 

Кож ны но вы факт з'яў лен ня пра-

дук ту ці та ва ру з бе ла рус кай мо-

вай не за ста ец ца не за ўва жа ны. 

Лю дзі ста вяць «лай кі», ра ду юц-

ца ці на ад ва рот абу ра юц ца тым, 

што мо ва пры сут ні чае толь кі ў 

наз ве, вы кры ва юць да пу шча-

ныя па мыл кі... Аса біс та я ўпэў-

не ны, што бе ла рус кая мо ва мо-

жа быць кры ні цай да дат ко ва га 

пры быт ку. За ўва жа на, што пры-

сут насць мо вы на та ва рах спры-

яе іх «ві рус нас ці», гэ та зна чыць, 

што ў се ці ве яны атрым лі ва юць 

шы ро кі роз га лас: па тэн цы яль-

ныя спа жыў цы раз мя шча юць іх 

фа та гра фіі, якія за тым пе ра по-

шчва юц ца і рас паў сюдж ва юц-

ца...»

ГУЛЬ НЯ СЛОЎ 
ЦІ ПА МЫЛ КА?

На чаль нік сек та ра па 

рэкла ме Мі ніс тэр ства ан ты-

ма на поль на га рэ гу ля ван ня 

і ганд лю Іна ГАЎ РЫЛЬ ЧЫК 

кан ста туе, што апош нім ча сам 

на ме ці ла ся тэн дэн цыя па ве лі-

чэн ня аб' ёмаў бе ла рус ка моў най 

рэ кла мы. Дзяр жаў ныя ор га ны 

прад стаў ля юць сю жэ ты са цы-

яль най рэ кла мы або на абедз-

вюх дзяр жаў ных мо вах, або 

толь кі на бе ла рус кай. А ства-

раль ні кі рэ кла мы ка мер цый най 

з бе ла рус кіх слоў час та спра бу-

юць зра біць «фіш ку» — абы гры-

ва юць іх ары гі наль нае гу чан не, 

каб пры цяг нуць ува гу спа жыў-

цоў ці ту рыс таў. Уво гу ле за меж-

ні каў ці ка віць аў тэн ты ка, ім хо-

чац ца ба чыць, чым вы лу ча ец ца 

Бе ла русь ся род ін шых кра ін: 

наз ва мі та ва раў на бе ла рус кай 

мо ве, шыль да мі, аформ ле ны мі 

па-бе ла рус ку, ме ню ў рэ ста ра не 

і гэ так да лей.

— Я ўпэў не на, што пры га-

жосць бе ла рус кай мо вы, яе мі-

ла гуч насць, не стан дарт насць 

не ка то рых бе ла рус кіх тэр мі наў 

бу дуць за ва ёў ваць усё больш 

пры хіль ні каў. Толь кі хо чац ца 

па пра сіць па ста віц ца па блаж лі-

ва да абы гры ван ня бе ла рус кіх 

слоў. Я вы сту паю за чыс ці ню 

мо вы, але рэ кла ма — усё ж та-

кі твор чы пра дукт, та му не вя-

лі кае па зі тыў нае ху лі ган ства з 

мэ тай пры цяг нуць ува гу, ду маю, 

тут да пус ка ец ца, ка лі, ка неш не, 

яно ні ко га не крыў дзіць. Гуль ня 

слоў мо жа вы клі каць ста ноў чыя 

эмо цыі, та му, мо жа, лепш фан-

та зію ства раль ні каў рэ кла мы не 

аб мя жоў ваць? — па ці ка ві ла ся 

мер ка ван нем пры сут ных Іна 

Гаў рыль чык.

Тут жа пра гу ча ла дум ка, што 

трэ ба вы зна чац ца, да якой мя-

жы мож на ху лі га ніць, каб зноў не 

атры ма ла ся «ка хан не з пер шай 

лыж кі»... Між ін шым, па чы на ю-

чы з 26 лю та га, не аб ход насць 

уз гад нен ня вон ка вай рэ кла-

мы і рэ кла мы на транс парт ных 

срод ках знік ла. Па лі чы лі, што 

лінг віс тыч ная экс пер ты за бу-

дзе пе ра шко дай для та го, каб 

ма біль ны біз нес мог вы ра шаць 

свае мар ке тын га выя за да чы. 

Та му ёсць ве ра год насць, што ў 

най блі жэй шы час мы ўба чым на 

на шых ву лі цах да стат ко ва моў-

ных хі баў і ка зу саў.

Пер шы на мес нік стар шы ні 

Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі 

Але на СТЭЛЬ МАХ лі чыць, што 

які мі б ар гу мен та мі ні тлу ма чы лі 

з'яў лен не па мы лак — ху лі ган-

ствам або крэ а тыў нас цю — але 

па мыл ка ёсць па мыл ка, і яна 

ад ра зу пры ні жае ста тус і рэ пу-

та цыю мо вы. «Біз нес заў сё ды 

шу кае парт нё раў, та му ха чу 

за пэў ніць, што ў асо бе Са ю за 

пісь мен ні каў ён та ко га парт нё-

ра мо жа знай сці. Мы га то вы 

аб' яд наць на шы на ма ган ні, каб 

паў сюд на гу ча ла толь кі чыс тая 

лі та ра тур ная бе ла рус кая мо-

ва,» — за пэў ні ла яна.

МЕ НЮ 
З НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫМ 
КА ЛА РЫ ТАМ

— А на мой по гляд, трэ ба 

не кры ты ка ваць, а пад трым лі-

ваць і да па ма гаць, — раз ва-

жае ка пі рай тар рэ клам на га 

агенц тва NЕF\TBWА Ган на 

ЛАЎ НІ КО ВІЧ. — Мы ўсе ра зам 

пра цу ем на гла баль ную мэ ту — 

па пу ля ры за цыю род най мо вы. 

У на шым агенц тве па ва жа юць 

мо ву і хо чуць з ёй пра ца ваць. 

Рэ клам ная кам па нія для сет кі 

гра мад ска га хар ча ван ня «Ду-

дзім па-пан ску» — гэ та на ша 

ідэя.

На пры кан цы го да сет ка пра-

па на ва ла сва ім на вед валь ні кам 

су час ныя ва ры я цыі бе ла рус кіх 

страў, а бо ну сам да но ва га ме-

ню стаў гуль ня вы да да так DUDА, 

які мож на бы ло бяс плат на спам-

па ваць на свой смарт фон. Увесь 

яго ін тэр фейс быў вы ка на ны на 

бе ла рус кай мо ве. Ма біль ная 

пра гра ма за пра ша ла сыг раць 

на ду дзе і па спра ба ваць пан-

скія бур ге ры па спе цы яль най 

ца не. Уся го бы ло за фік са ва на 

больш як 42 ты ся чы ўні каль ных 

спам поў ван няў да дат ку. Трэ ба 

за ўва жыць, што гэ та быў ужо 

не пер шы во пыт вы ка ры стан ня 

сет кай бе ла рус кай мо вы. Сваё 

двац ца ці год дзе пры сут нас ці на 

бе ла рус кім рын ку брэнд ад зна-

чаў пад сло га нам «Тое, што нам 

бліз ка».

Не сак рэт, што біз нес ме ны 

не лю бяць ры зы ка ваць не толь-

кі гра шы ма і рэ пу та цы яй, але і 

стра ча ным ча сам. Страх быць 

не зра зу ме лым, вы гля даць пра-

він цы яль на і не су час на, асаб лі-

ва ка лі раз мо ва ідзе пра ра сій скі 

ры нак, па куль што пры сут ні чае. 

Та му рэ клам ным агенц твам і 

брэн дын га вым кам па ні ям бы ло 

б пра сцей пе ра кон ваць за каз-

чы каў у эфек тыў нас ці вы ка-

ры стан ня на цы я наль най ідэі і 

мо вы, ка лі б мож на бы ло апе-

ры ра ваць ней кі мі кан крэт ны мі 

ліч ба мі і фак та мі яе за па тра ба-

ва нас ці ў спа жыў цоў.

СПРО БЫ, 
ЯКІЯ ТРЭ БА 
ЗА АХ ВОЧ ВАЦЬ

Кі раў нік пра ек та SАY.BY 

Аляк сандр ШАС ТА КО ВІЧ тлу-

ма чыць, ча му, на яго дум ку, 

нель га кры ты ка ваць ужы ван-

не не вель мі пра віль най мо вы. 

Ме ней чым за ад но па ка лен не 

яна амаль знік ла ў га ра дах. Ці 

маг чы ма пстрык нуць паль ца мі 

і ад ра зу па чаць раз маў ляць ні-

бы нось біт? Ані вод ная мо ва ў 

све це не гу чыць «чыс та», а на 

ця пе раш нім эта пе са мае га лоў-

нае — імк нен не. Кож нае ўжы тае 

бе ла рус кае сло ва на блі жае нас 

да бе ла рус кас ці.

SАY.BY аку му люе ўсё бе ла-

рус ка моў нае біз нес-ася род дзе: 

фір мы, кра мы, рэ ста ра цыі, цы-

руль ні, ста ма та ла гіч ныя клі ні кі, 

аў та за праў кі і г. д., дзе вас га-

то вы аб слу гоў ваць на род най 

мо ве. Сайт рас пра цоў ваў ся тры 

га ды і пра цяг вае па паў няц ца ўсё 

но вы мі біз нес-струк ту ра мі. А ка-

лі спам па ваць ма біль ную пра-

гра му на свой смарт фон, то ў 

лю бы мо мант мож на да ве дац ца 

пра най блі жэй шае мес ца, дзе 

мо жа па ес ці, за пра віць аў то або 

на быць па да рун кі і па чуць пры 

гэ тым бе ла рус кую мо ву.

— Мы ма ты ву ем прад пры-

маль ні каў і сфе ру аб слу гоў-

ван ня пад трым лі ваць род ную 

мо ву. Для аб' ек таў хар ча ван-

ня рас пра ца ва лі мі ні-раз моў нік 

«Смач на ес ці» з пе ра кла дам 

ад мет ных бе ла рус кіх слоў на-

кшталт «вянд лі на», «яла ві чы-

на», «спо дак», «фі лі жан ка» і 

са мых ха да вых фраз «Смач на 

ес ці!», «Вам спа да ба ла ся?», 

«Вас раз лі чыць?», «Ва ша рэш-

та — 2 ка пей кі», «Да па ба чэн-

ня, за ходзь це яшчэ!», — рас-

каз вае Аляк сандр. — У якас ці 

за ах воч ван ня па кі да ем на леп кі 

«Пад трым лі ва ем МО ВУ». Для 

бе ла рус ка моў ных клі ен таў — 

гэ та сіг нал: «Не пра ходзь це мі-

ма!» Чым больш лю дзей бу дзе 

на вед ваць мес цы з пад трым-

кай мо вы і раз маў ляць там па-

бе ла рус ку, тым мац ней шая бу-

дзе тая пад трым ка. А мож на 

за ах во ціць на ма ган ні афі цы ян-

таў яшчэ і ча я вы мі. Ка лі хтось-

ці знай шоў прад пры ем ства на 

SАY.BY і яму там ад ка за лі на 

рус кай мо ве, не трэ ба зла-

вац ца, пі саць скар гі, па кі даць 

абу ра ныя ка мен та рыі на сай-

це, ста віць дрэн ныя ад зна кі. 

Вам прос та маг ло не па шан-

ца ваць. Мо жа, прад пры ем ства 

ро біць толь кі пер шыя кро кі па 

пад трым цы мо вы і хтось ці з су-

пра цоў ні каў яшчэ не пе ра адо-

леў псі ха ла гіч ны бар' ер? Мы 

ўсе толь кі па чы на ем вяр таць 

жы вую мо ву ў наш ася ро дак, 

дык да вай це да па ма гаць адно 

ад на му, а не ра біць за ўва гу за 

кож нае «ня пра віль нае» сло ва, 

па тра ба ваць ад усіх узор най 

лі та ра тур най мо вы.

Аляк сандр Лу ка ша нец так са-

ма па дзя ляе гэ ту па зі цыю: «Мы 

па він ны пад трым лі ваць лю бое 

маў лен не, ла яль на ста віц ца да 

тых, хто спра буе раз маў ляць на 

бе ла рус кай мо ве, за ах воч ваць 

па доб ныя спро бы».

А вось, на прык лад, у фір ме 

Nаrеіkа Dірlоmаtіс бе ла рус кая 

мо ва ста ла не ад' ем най част-

кай кар па ра тыў най куль ту ры. 

Яе кі раў нік Аляк сей НА РЭЙ-

КА (вы пуск нік фа куль тэ та 

між на род ных ад но сін БДУ) 

вы ра шыў, што трэ ба быць бе-

ла рус кай кам па ні яй у са мым 

поў ным сэн се гэ тых слоў. У 

аб мер ка ван ні пе ра хо ду на род-

ную мо ву ў дзе ла вых ста сун ках 

пры ня лі ўдзел усе су пра цоў ні-

кі — і прак ты кан ты, і част ко ва 

за ня тыя ра бот ні кі. Ім пра па на-

ва лі ад ка заць на пы тан не «Ці 

вар та зра біць бе ла рус касць 

ад ной з най важ ней шых рыс 

ра бот ні каў кам па ніі на роў ні з 

чыс та пра фе сій ны мі ры са мі?» 

І 81 % апы та ных да лі ста ноў чы 

ад каз. Та му ця пер яшчэ на эта-

пе ад бо ру прэ тэн дэн та на па са-

ду пра вя ра ец ца яго ва ло дан не 

бе ла рус кай мо вай. Ка лі яно не 

вель мі доб рае, а па пра фе сій-

ных якас цях кан ды дат па ды хо-

дзіць, ён му сіць даць абя цан не 

па вы сіць свой уз ро вень ва ло-

дан ня мо вай на працягу не каль-

кіх ме ся цаў.

— У на шай па лі ты цы ёсць 

адзін мі нус — на бор у кам па-

нію ідзе ця жэй, па коль кі па тэн-

цы яль ных кан ды да таў спы няе 

гэ та ўмо ва, — пры зна ец ца 

Аляк сей. — Але плю соў знач-

на больш. Тыя, хто пры хо дзяць, 

ад ра зу па дзя ля юць каш тоў нас ці 

кам па ніі. Яны хут ка зна хо дзяць 

па ра зу мен не з ка ле га мі, гэ та 

больш ад каз ныя лю дзі, за ся-

ро джа ныя на су поль ных мэ тах, 

якія кам форт на ад чу ва юць ся бе 

ва ўмо вах сва бо ды, не ба яц ца 

быць са мі мі са бой, га то выя ра-

біць бо лей, чым вы па тра ба ва лі, 

а якасць іх пра цы леп шая. Кам-

па нія мае сваё аблічча і доб рую 

рэ пу та цыю.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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«Трэ ба вяр тац ца 
да ста рой тра ды цыі — 
за зі раць у нар ма тыў ныя 
да вед ні кі па бе ла рус кай 
мо ве, а не спа дзя вац ца 
на ін тэр нэт».

ВУГ ЛЯ ВО ДЫ, ТЛУ ШЧЫ І... ВА ВЁР КІ

«Пры га жосць бе ла рус кай 
мо вы, яе мі ла гуч насць, 
не стан дарт насць не ка то рых 
бе ла рус кіх тэр мі наў бу дуць 
за ва ёў ваць усё больш 
пры хіль ні каў».

SАY.BY аку му люе 
ўсё бе ла рус ка моў нае 
біз нес-ася род дзе: фір мы, 
кра мы, рэ ста ра цыі, 
цы руль ні, ста ма та ла гіч ныя 
клі ні кі, аў та за праў кі і г. д.

Кан суль та цыя «ан лайн»
— Не тра ды цый ныя ме та ды ля чэн ня 

да юць маг чы масць па цы ен там атры маць 

да дат ко вае азда раў лен не. І мно гія на-

са мрэч ад чу ва юць са бе лепш. Яшчэ не 

бы ло вы пад каў, каб нех та вы ка заў не за-

да валь нен не, а тым больш па скар дзіў ся. 

Пры гэ тым у на шым цэнт ры не ад ста юць 

ад ча су. Ёсць пе ра да вое аб ста ля ван не 

для ды яг нос ты кі, ля чэн ня. Ужо звык лы-

мі ста лі элект рон ныя рэ цэп ты. Та лон на 

пры ём мож на за ка заць і па ін тэр нэ це, як 

і пра кан суль та вац ца ў рэ жы ме «ан лайн». 

Па скай пе пад каз ва ем ка ле гам з глы бін-

кі, які най больш эфек тыў ны ме тад ля-

чэн ня вы браць, — рас каз вае га лоў ны 

ўрач ме ды цын скай уста но вы Вік тар 

СПІ РЫ ДО НАЎ.

Ці ка ва, што ў па цы ен таў ёсць ін ды ві-

ду аль ныя элект рон ныя ка бі не ты. Ука ра-

ні лі і яшчэ ад но «ноу-хау»: пас ля ві зі ту 

да ўра ча мож на аца ніць якасць пра цы 

ме ды каў. Гэ та ро біц ца на план шэ це ка ля 

рэ гіст ра ту ры. І най леп шыя з най леп шых 

атрым лі ва юць прэ міі...

Ка неш не, за ці каў ле ны ў цэнт ры 

і ў «ме ды цын скім ту рыз ме» — ка лі ча-

ла век вы ра шыць пры ехаць у Ві цебск, 

яму на ват за бра ні ру юць ну мар у гатэ лі. 

За роб ле ныя гро шы тра цяц ца на на быц-

цё аб ста ля ван ня, ра монт бу дын каў, прэ-

мі ра ван не. Во пыт вы ву ча ец ца не толь кі 

ў ін шых рэ гі ё нах, але і за мя жой. У пры-

ват нас ці, тра ды цый на ме ды кі рас каз ва-

юць пра на пра ца ва нае на між на род ных 

кан фе рэн цы ях і сім по зі у мах.

Рыб кі, п'яў кі, пчо лы
— Ня даў на мя не за пра сі лі на ве даць 

Лат вію, каб рас ка заць пра тое, што мы 

мо жам пра па на ваць. На ўзроў ні кі раў ніц-

тва воб лас ці за ру чыў ся пад трым кай на 

па езд ку. У вы ні ку браў удзел у ІІІ Між на-

род най лат галь скай кан фе рэн цыі апі тэ-

ра пеў таў, якая ад бы ла ся ў Даў гаў піл се. 

Кан фе рэн цыя са бра ла больш за 100 спе-

цы я ліс таў з кра ін Бал тыі. Быў пад пі са-

ны двух ба ко вы да га вор па між на шай 

уста но вай ахо вы зда роўя і Лат вій скай 

аса цы я цы яй апі тэ ра піі аб су пра цоў ніц-

тве ў сфе ры раз віц ця не тра ды цый ных 

ме та даў ля чэн ня, аб ме ну во пы там, ука-

ра нен ня но вых рас пра цо вак у прак тыч-

ную дзей насць, — рас каз вае Вік тар 

СПІРЫДОНАЎ.

Ён уваж лі ва ад соч вае, як за раб ля юць 

на ме ды цын скім ту рыз ме ў роз ных кра і-

нах, у тым лі ку і ў пы тан ні не тра ды цый ных 

ме та даў ля чэн ня. Каб ля чыц ца п'яў ка мі, 

у го рад пры яз джа лі на ват з Фран цыі. Гэ-

та эфек тыў на дзей ні чае, на прык лад, пры 

хра ніч ным дэр ма то зе. Сот ні ін ша зем цаў 

пра ве ры лі на са бе і ўздзе ян не бія по ля 

пчол, атры ма лі ма саж га ра чы мі ка мя ня-

мі («стоўн-тэ ра пія»), прай шлі «фіш-тэ-

ра пію». Ка ніст ра мі на бы ва юць «жы вую» 

і «мёрт вую» ва ду...

Між на род ны сак ра таў скі ка мі тэт, 

штаб-ква тэ ра яко га зна хо дзіц ца ў Окс-

фар дзе, пры су дзіў ме ду ста но ве ме даль 

ме на ві та за не ме ды ка мен тоз нае ля чэн-

не. А ня даў на га лоў ны ўрач стаў іні цы я-

та рам ука ра нен ня «шы рад ха ры».

І мае сак раль ны сэнс
Па вод ле слоў за гад чы цы ад дзя лен-

ня не тра ды цый ных ме та даў ля чэн ня 

Га лі ны СЕР ЖА НА ВАЙ, «шы рад ха ра» 

спа лу чае ў са бе ін дый скую ма саж ную 

тэх ні ку з уз дзе ян нем кро пель спе цы яль-

на га ара ма тыч на га алею, якія па да юць 

на га ла ву.

— Гэ тая пра цэ ду ра даб ра твор на 

ўплы вае на ўвесь ар га нізм, па чы на ю-

чы ад нер во вай сіс тэ мы і за кан чва ю чы 

раз гладж ван нем мар шчын на тва ры. 

Сты му ля ван не воб лас ці «трэ ця га во-

ка» аказ вае моц ны ўплыў на маз га выя 

цэнт ры, якія вы лу ча юць се ра та нін. Гэ тае 

хі міч нае рэ чы ва вы клі кае ад чу ван не за-

да валь нен ня і рас слаб лен ня, — ска за ла 

док тар.

«Шы рад ха ра» так са ма вы зва ляе тон-

кія энер гіі ў ка на лах, раз ме шча ных уз-

доўж па зва ноч ні ка, да па ма га ю чы су па-

ко іць і «зра біць чыс тым» ро зум. Сак раль-

ны сэнс пра цэ ду ры за клю ча ец ца ў тым, 

што, за кошт уз дзе ян ня спе цы яль най су-

ме сі але яў на чак ры і ад крыц ця «трэ ця га 

во ка», ад наў ля ец ца энер ге тыч нае по ле 

ча ла ве ка. Па ра лель на ні ве лі ру ец ца не-

га тыў нае ўздзе ян не вон ка ва га све ту.

Культ «трэ ця га во ка» мае ста ра жыт-

ныя ка ра ні. У мно гіх ус ход ніх ве ра ван нях 

яно — аба вяз ко вая пры на леж насць ба-

гоў. Гэ та да зва ля ла ім ба чыць усю пе-

рад гіс то рыю су све ту, бу ду чы ню, бес пе-

ра шкод на за зі раць у лю быя кут кі све ту. 

Ма лю нак «трэ ця га во ка» на лбе бост-

ваў час та мож на су стрэць у рос пі сах і на 

скульп ту рах бу дый скіх хра маў.

Пад гу кі му зы кі...
Вя до ма, што жур на ліс ты час цей за усё 

з га да мі ста но вяц ца скеп ты ка мі. І аў тар 

гэ тых рад коў — не вы клю чэн не. Ка лі мя-

не па пя рэ дзі лі, што не ка то рыя па цы ен ты 

ў пер шыя хві лі ны пас ля се ан су за бы ва лі 

сваё проз ві шча, між воль на ўсміх нуў ся. 

Не ве рыў! Але, ка лі пас ля ван нач кі для 

ног лёг на ма саж ны стол і пад гу кі спе-

цы яль най му зы кі мне па ча лі ма сі ра ваць 

га ла ву, неш та пры ем нае ад чуў.

По тым быў ма саж це ла. А пад час 

«ва да спа да» алею з пе ра ме най тэм пе-

ра ту ры пе ры я дыч на ў дум ках ку дысь ці 

«пе ра мя шчаў ся»: ту ды, дзе мо ра, цёп ла 

і ні я кіх праб лем. Шчы ра пры зна ю ся: за-

снуў. Устаць бы ло ня лёг ка, бо та кі рэ лакс 

атры маў, што сло ва мі не апі саць. По тым, 

ка лі ішоў у кар пункт, быц цам бы ўзля-

таў ад лёг кас ці ў це ле. І не па шка да ваў, 

ка неш не, што «ма гія» доў жы ла ся ка ля 

1,5 га дзі ны. (У па чат ку і не ду маў, што 

гэ та зой ме так шмат ча су.)

Як рас ка за лі ме ды кі, каб ад чуць 

эфект, не аб ход ны не адзін се анс азда-

раў лен ня. Су праць па ка зан няў ня мно га: 

ця жар насць, ан ка ла гіч ныя хва ро бы і рас-

строй ства псі хі кі.

Да рэ чы, каш туе не за быў нае за да-

валь нен не ўся го ка ля 23 руб лёў. Гэ та 

і для Бе ла ру сі па раў наль на ня мно га. 

За меж ныя ту рыст кі кан ста та ва лі, што ў 

буй ных га ра дах Ра сіі неш та ана ла гіч нае 

каш туе ка ля 150 до ла раў. Але пры гэ тым 

там пра па ну юць не ўвесь «на бор» ма ні-

пу ля цый, якія ро бяць у Ві цеб ску.

Ура чы кан ста ту юць, што і га ра джа не 

сё ле та па ча лі час та ці ка віц ца пра па но-

вай. І ста лі да рыць ка ха ным маг чы масць 

«ад крыць трэ цяе во ка». Па пу ляр ныя і 

ін шыя не тра ды цый ныя ме та ды ля чэн ня. 

На пэў на, гэ та но вая тэн дэн цыя: лю дзі 

па чы на юць ра зу мець, што га лоў нае — 

зда роўе і ўнут ра ная гар мо нія.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ



Вы пра ба ва на на са беВы пра ба ва на на са бе  

Біз нес ад чуў дзе ла вую ад лі гу. Пра гэ та 

свед чыць і ня даў няе вы мя рэн не ін дэк су 

дзе ла во га ап ты міз му, які ўпер шы ню за 

доў гі час па ка заў ста ноў чую ды на мі ку. Па 

сло вах стар шы ні прэ зі ды у ма Рэс пуб лі кан-

скай кан фе дэ ра цыі прад пры маль ніц тва 

Ула дзі мі ра КА РА ГІ НА, пад час ХІХ Асамб леі 

дзе ла вых ко лаў, якая пра хо дзі ла на пя рэ-

дад ні ў Мін ску, гэ ты па каз чык вый шаў на 

ўзро вень шас ці га до вай даў нас ці. Ад нак, 

дзе ла вая су поль насць лі чыць, што ка заць 

пра тое, што дэ крэт № 7 сён ня пра цуе на 

ўсе сто, па куль ра на. Не аб ход на вы ра-

шыць яшчэ ка ля 200 пы тан няў з да па мо гай 

да дат ко вых пад за кон ных ак таў. Прад пры-

маль ні кі ўжо на ме ці лі план сва іх дзе ян няў 

на сё ле та.

ДЫЯ ЛОГ ЁСЦЬ, 
АЛЕ ПРА ЦЫ ШМАТ

Ін дэкс дзе ла во га ап ты міз му вы мя ра ец ца ўжо 

не каль кі га доў за пар. Дзя ку ю чы гэ та му да сле-

да ван ню дзе ла вая су поль насць лепш ра зу мее 

ста но ві шча спраў суб' ек таў гас па да ран ня. Прад-

стаў лен не яго гра мад скас ці ста ла тра ды цый-

ным для асамб леі дзе ла вых ко лаў. Як ад зна чыў 

пад час свай го вы ступ лен ня Ула дзі мір Ка ра гін, 

на пы тан не аб тым, як зме ніц ца стан біз не су ў 

на ступ ныя паў го да, 40 % рэ спан дэн таў ад ка за лі, 

што ён не каль кі па леп шыц ца. За паў го да гэ ты 

па каз чык уз рос прак тыч на ўдвая. Ад каз «знач на 

па леп шыц ца» вы бра лі 6,1 % апы та ных, «не зме-

ніц ца» — 34,5 %. «У цэ лым 80 % рэ спан дэн таў 

гля дзяць ап ты міс тыч на на най блі жэй шыя зме-

ны», — зра біў вы сно ву Ула дзі мір Ка ра гін.

Не менш важ ным па каз чы кам для Рэс пуб лі-

кан скай кан фе дэ ра цыі прад пры маль ніц тва ста ла 

па ляп шэн не ацэн кі раз віц ця дыя ло гу біз не су і 

ўла ды. Так, у апы тан ні, якое пра во дзіц ца ся род 

500 ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, дыя ло гам 

за да во ле ныя 31,4 % апы та ных, 47,1 % — ад ка-

за лі ад моў на, не змаг лі ад ка заць 21,6 % рэ спан-

дэн таў. «Коль касць не за да во ле ных тым не менш 

рэз ка па мен шы ла ся за паў го да. У мі ну лым апы-

тан ні ад моў на ад ка за лі прак тыч на 70 % рэ спан-

дэн таў. Мы ба чым, што су мес ная ра бо та біз не су і 

ўла ды пры но сіць ста ноў чы вы нік. Для нас сё ле та 

ад быў ся пе ра лом гэ та га па ра мет ра, што вель мі 

важ на», — рас тлу ма чыў Ула дзі мір Ка ра гін.

Ра зам з тым і Мі нэ ка но мі кі ад зна чае сту-

дзень скі рост коль кас ці суб' ек таў ма ло га і ся-

рэд ня га біз не су ў Бе ла ру сі. Пра гэ та на па лях 

асамб леі рас ка заў на мес нік мі ніст ра эка но мі кі 

Дзміт рый МА ТУ СЕ ВІЧ. Па вод ле яго слоў, па-

вя лі чы ла ся так са ма коль касць са ма за ня тых і 

ра мес ні каў.

ПЫ ТАН НІ ДА ДЭ КРЭ ТА № 7
Пры ўсіх ста ноў чых мо ман тах, на дум ку Ула-

дзі мі ра Ка ра гі на, дэ крэт № 7 пра цуе яшчэ да-

лё ка не на поў ную. У ім не аб ход на вы ра шыць з 

да па мо гай да дат ко вых пад за кон ных ак таў яшчэ 

больш за 200 пы тан няў.

«Усё яшчэ не да пра ца ва ны пра ект ука за па 

лі цэн за ван ні, пра ект ука за па ад мі ніст ра цый ных 

пра цэ ду рах, ідзе ін тэн сіў ная ра бо та над но вай 

рэ дак цы яй Пад атко ва га ко дэк са і цэ ла га шэ ра гу 

ін шых да ку мен таў. Біз нес пра цяг не ра бо ту з ура-

да вы мі струк ту ра мі па ўсіх гэ тых вель мі важ ных 

пы тан нях», — ад зна чыў Ула дзі мір Ка ра гін.

СТВО РАЦЬ УМО ВЫ 
ДЛЯ КАН КУ РЭН ЦЫІ

Пад час асамб леі біз не су па абя ца лі зра біць 

леп шыя ўмо вы для кан ку рэн цыі. Пра гра ма раз-

віц ця кан ку рэн цыі па він на з'я віц ца ў Бе ла ру сі да 

кан ца 2018 го да. Пра гэ та ўдзель ні кам па ве да-

міў мі ністр ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю Ула дзі мір КАЛ ТО ВІЧ.

«Атры маў шы до ступ да ме то дык Ар га ні за цыі 

па эка на міч ным су пра цоў ніц тве і раз віц ці (АЭСР), 

мы па він ны па лі чыць уз роў ні раз віц ця кан ку рэн-

цыі ў га лі нах эка но мі кі і на рын ках кра і ны. Ра-

ней гэ та га ні ко лі не ра бі ла ся», — рас тлу ма чыў 

Ула дзі мір Кал то віч. Да па маг чы рас пра цоў цы 

пла на дзе ян няў па пад рых тоў цы пра гра мы га то-

ва Між на род ная фі нан са вая кар па ра цыя, з якой 

быў пад пі са ны ад па вед ны пра та кол аб на ме рах. 

Та кім чы нам па він на з'я віц ца да рож ная кар та па 

ства рэн ні рын каў у та кіх га лі нах, як энер ге ты ка, 

су вязь, транс парт. Ён таксама ад зна чыў, што 

Бе ла русь прэ тэн дуе на пры сут насць у АЭСР у 

якас ці на зі раль ні ка.

Так са ма мі ністр пад крэс ліў, што но вая рэ дак-

цыя за ко на «Аб су праць дзе ян ні ма на па ліс тыч-

най дзей нас ці і раз віц ці кан ку рэн цыі» ад па вя дае 

ўсім па тра ба ван ням да га во ра па ЕА ЭС і най леп-

шым су свет ным прак ты кам. «Ся род іна ва цый 

гэ ты за кон мае ўвя дзен не «мяк ка га пра ва» — 

па пя рэ джан ня і за сця ро гі, што ста ноў ча паў плы-

вае на раз віц цё біз не су кра і ны», — рэ зю ма ваў 

Ула дзі мір Кал то віч.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



У ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІ КАЎ 
З'Я ВІЎ СЯ ДЗЕ ЛА ВЫ 

АП ТЫ МІЗМ
Усё больш лю дзей пры яз джа юць на Ві цеб шчы ну з мэ тай так зва на га 

ме ды цын ска га ту рыз му. Гас цям і ту тэй шым пра па ноў ва юць на ват 

та кую эк за тыч ную па слу гу як «шы рад ха ра». У пе ра кла дзе з ін дый ска га 

«shіro» — «га ла ва», «dhara» — «плынь». У Ві цеб скім аб лас ным клі ніч ным 

цэнт ры дэр ма та ве не ра ло гіі і кас ме та ло гіі пер шы мі з дзяр жаў ных 

ме ду ста ноў Пры дзвін ня за сво і лі гэ тую ўні каль ную ме то ды ку 

азда раў лен ня. Яна за сна ва ная на ста ра жыт ным ін дый скім ву чэн ні 

«Аюр ве да». Мно гія на зы ва юць яе на ват ма гіч най, бо пас ля пра цэ ду ры 

мо жа ад крыц ца «трэ цяе во ка». Ад ным з пер шых ма гію ад чуў на са бе 

і наш ка рэс пан дэнт.

«Трэ цяе во ка», ад крый ся!
Дзяр жа ва і біз несДзяр жа ва і біз нес  


