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Дру гі тур кон кур су са браў 

32 за яў кі і аха піў увесь спіс 

пра па на ва ных пісь мен ні-

каў — ге ро яў бу ду чых да ку-

мен таль на-мас тац кіх тво раў 

у сва бод най фор ме (эсэ, жы-

ціе, лі та ра тур ная бія гра фія, 

псеў да аў та бія гра фія, сты лі-

за ва ныя ме муа ры, гіс та рыч-

ная апо весць і г. д.). «На шым 

удзель ні кам ад 14 да 61 го-

да, ся род іх ёсць школь ні-

ца, ас пі рант, ма ла дая ма ці, 

пе ра клад чы кі, жур на ліс ты і 

рэ дак та ры дру ка ва ных СМІ 

і ін тэр нэт-рэ сур саў, вы клад-

чы кі і сту дэн ты гіс та рыч на га, 

фі ла ла гіч на га і юры дыч на-

га фа куль тэ таў, прад стаў-

ні кі на ву ко ва-да след чай, 

куль тур най і са цы яль най 

сфер», — рас каз вае пра 

кан кур сан таў, якія па жа да-

лі стаць аў та ра мі мас тац кіх 

бія гра фій, га лоў ны рэ дак-

тар ча со пі са «Ма ла досць» 

Свят ла на ВО ЦІ НА ВА. Па-

вод ле яе слоў, най боль-

шую ці ка васць удзель ні каў 

ся род два нац ца ці пра па-

на ва ных ім ёнаў вы клі ка ла 

асо ба Кас ту ся Ка лі ноў ска-

га — яго бія гра фію пла ну-

юць на пі саць пя цё ра аў та-

раў. По стаць Фран ца Са ві ча 

за ці ка ві ла чатырох аў та раў, 

па тры за яў кі атры ма лі ар-

га ні за та ры на ства рэн не 

бія гра фій Вой сла ва Са віч-

За блоц ка га, Ула дзі сла ва 

Сы ра ком лі, Ада ма Гу ры но-

ві ча, Элі зы Ажэш кі і Зоф'і 

Мань коў скай, па дзве — «на 

імя» Він цэ ся Ка ра тын ска га, 

Аль гер да Абу хо ві ча, Фран-

ціш ка Ба гу шэ ві ча, па ад-

ной за яў цы да сла лі ах вот-

ныя на пі саць пра Він цэн та 

Ду ні на-Мар цін ке ві ча і Ар цё-

ма Вя ры гі-Да рэў ска га.

Ад мет насць кон кур су ў 

тым, што ўсе аў та ры атры-

ма лі ад мыс ло выя «клю-

чы» — спіс кры ніц, дзе мож-

на знай сці ка рыс ныя звест кі. 

Так са ма яны ў лю бы мо мант 

ма юць пра ва звяр нуц ца да 

ар га ні за та раў па кан суль та-

цыю, па пя рэд няе чы тан не 

тво ра ці лю бую ін шую да-

па мо гу. «Хо чац ца па жа даць 

кож на му ўдзель ні ку цяр пен-

ня, упарт асці, на тхнен ня і 

па тра ба валь нас ці да ся бе. 

З на стро е нас цю вы ключ на 

на пос пех — пос пех і бу дзе 

да сяг ну ты!» — пе ра ка на ная 

Свят ла на Во ці на ва.

На га да ем, ра бо та ўдзель-

ні каў па ства рэн ні бія гра-

фіч ных тво раў аб' ёмам ад 

40 да 80 ты сяч зна каў пра-

цяг нец ца да 31 каст рыч ні ка. 

А да 27 снеж ня пра фе сій-

нае жу ры, у якое ўвай шлі 

прад стаў ні кі ар га ні за та раў і 

ад на з лі да раў І ту ра кон кур-

су, вы зна чыць пе ра мож цаў 

сё лет няй «Слаў най кам па-

ніі» — ча ты ры най леп шыя 

тэкс ты, а маг чы ма, і бо лей, 

ка лі кан кур сан ты пра дэ ман-

стру юць вы со кі ўзро вень. 

Пе ра мож цаў ча ка юць па-

мят ныя дып ло мы, па да рун кі 

і гра шо выя прэ міі, — а так-

са ма пуб лі ка цыя іх ра бот на 

ста рон ках «Ма ла до сці» і ў 

скла дзе збор ні ка лі та ра тур-

ных бія гра фій пісь мен ні каў 

ХІХ ста год дзя.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Мін скую воб ласць 

на ве да ла дэ ле га цыя ра ё на 

Юй бэй кі тай ска га го ра да 

Чун цін. Пад час су стрэ чы 

ў Мі набл вы кан ка ме бы ло 

пад пі са на Па гад нен не аб 

стра тэ гіч ным су пра цоў ніц тве, 

якое пра ду гледж вае 

бу даў ніц тва па сёл ка 

з чун цін скім ка ла ры там 

у Бе ла ру сі.

Пра та ты па мі за бу до вы па слу жаць 

сель скае жыл лё куль ту ры ба юй го-

ра да Чун ці на і ар хі тэк тур ныя асаб лі-

вас ці ўсход няй Сы чу а ні. Па се лі шча, 

якое ста не ўні каль най пля цоў кай для 

ўза ем ных аб ме наў, уз вя дзе кі тай скі 

ін вес тар. Мес ца пад бу даў ніц тва яшчэ 

не вы бра на. Ця пер ін вес та рам па каз-

ва юць маг чы мыя сва бод ныя пля цоў-

кі на вы бар. Як ад зна чыў на мес нік 

стар шы ні Мі набл вы кан ка ма Мі ка лай 

Ра га шчук, гэ та пры бліз на сто гек та-

раў у Мін скім або Сма ля віц кім ра ё не. 

Га лоў ная ўмо ва — каб аб' ект раз мя-

шчаў ся не па да лё ку ад На цы я наль на га 

аэ ра пор та «Мінск» і ін дуст ры яль на га 

пар ка «Вя лі кі ка мень».

У сваю чар гу, у ра ё не Чун ці на з'я-

віц ца па сё лак з бе ла рус кім ка ла ры-

там. Яго ство раць кі тай скія ін вес та ры. 

Гэ та бу дзе асаб лі вы і адзі ны бе ла рус кі 

ту рыс тыч ны комп лекс у Кі таі. У якас ці 

ана ла гаў за бу до вы і ланд шафт ных ма-

дэ ляў вы ка рыс тоў ва юц ца ар хі тэк тур-

ныя аб' ек ты Мін скай воб лас ці. Тут бу-

дуць ажыц цяў ляц ца ту рызм, ган даль 

і куль тур ныя аб ме ны.

Кі тай скі бок за пэў ніў, што бе ла рус кі 

па сё лак у Чун ці не з'я віц ца праз паў та-

ра го да, і вы ка заў спа дзя ван не, што і 

з кі тай скім па се лі шчам на Мін шчы не 

не бу дзе за тры мак.

Пас ля афі цый най част кі за меж ныя 

гос ці на ве да лі Кі тай ска-бе ла рус кі ін-

дуст ры яль ны парк «Вя лі кі ка мень», 

парк-му зей ін тэр ак тыў най гіс то рыі 

«Су ла», аг ра кам бі нат «Сноў».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ПА СЁ ЛАК З КІ ТАЙ СКІМ КА ЛА РЫ ТАМ
Яго па бу ду юць на Мін шчы не

Увага, конкурс!

ХТО НА ПІ ША НА НОЎ БІЯ ГРА ФІЮ ДУ НІ НА-МАР ЦІН КЕ ВІЧА

«ЗВЯЗ ДОЎ ЦЫ» «ЗВЯЗ ДОЎ ЦЫ» 
СЯ РОД ЛЕП ШЫХСЯ РОД ЛЕП ШЫХ

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях ад зна-

чы ла жур на ліс таў, якія асвят ля юць дзей насць бе ла-

рус кіх ра та валь ні каў. 

У на мі на цыі «Най леп шы пра ект» га на ро вае пер-

шае мес ца за няў звяз доў скі цыкл «Жы ві це ў бяс пе-

цы», які на ста рон ках га зе ты вя дзе Ва ляр' ян ШКЛЕН-

НІК. Ад па вед ны дып лом і па мят ны па да ру нак уру-

чыў мі ністр па над звы чай ных сі ту а цы ях Ула дзі мір 

ВА ШЧАН КА.

— Мы вель мі ўдзяч ныя вам за ва шу ра боту, — ад-

зна чыў мі ністр. — Вы заў сё ды на васт ры ні па дзей. 

А мы і на да лей бу дзем пры трым лі вац ца па лі ты кі 

ад кры тас ці.

Фут бол

«ЗА ДА ЧУ ВЫ РА ШЫ ЛІ»
Ф у т  б а  л і с  т ы 

«Шах цё ра» згу-

ля лі ўні чыю ў 

гас цях з дац кім 

«Эсб' ер гам» — 

0:0 і вый шлі 

ў трэ ці раўнд 

ква лі  фі ка цыі 

Лі гі Еў ро пы.

На га да ем, у пер шым мат чы прад стаў ні кі бе ла рус ка га 

клу ба бы лі мац ней шыя за са пер ні ка — 2:0. «Да гас ця во га 

мат ча ў нас бы лі вя лі кія праб ле мы з цэнт раль най зо най. 

Прый шла ў га ла ву та кая ідэя: згу ляць з дву ма хут кі мі гуль-

ца мі на пе ра дзе — Ка ва лё вым і Ба ка ем — і спра ва па ста віць 

Бур ко, які так са ма ва ло дае та кі мі якас ця мі, у тым лі ку ця-

га ві тас цю, — рас каз вае га лоў ны трэ нер «Шах цё ра» Сяр-

гей ТА ШУ ЕЎ. — Мы ра ды, што хлоп цы за да чу вы ра шы лі, 

і вы ра шы лі яе не так, ад бі ва ю чы ся, а ме на ві та гу ля ю чы ў 

фут бол. У хут кі фут бол, агрэ сіў ны, вель мі ма біль ны».

У 3-м раў ндзе ква лі фі ка цыі са пер ні кам са лі гор ска га 

«Шах цё ра» ста не італь ян скі «Та ры на». Пер шы матч прой-

дзе 8 жніў ня ў гас цях, а 15 жніў ня гуль ня ад бу дзец ца ў 

Са лі гор ску.

«Мы за да во ле ныя, што вый шлі да лей на моц ны клуб. 

Праў да, кім гу ляць, не ве даю. У нас вы па дае ця пер Ся ля-

ва, ня ма Гра мы кі, пра пус кае гуль ню Сзо ке — гэ та зна чыць, 

гуль цы цэнт раль най зо ны. У са май га лоў най зо не за стаў-

ся адзін Эбонг. Зра зу ме ла, што са пер нік бу дзе ў ба я вым 

скла дзе, вель мі скла да на бу дзе яму су праць ста яць. Бу дзем 

ду маць, мо жа, неш та пры ду ма ем», — пра ка мен та ваў Сяр-

гей Та шу еў.

Ад зна чым, што «Та ры на» — ад на з най ста рэй шых ка-

манд у Іта ліі, зай мае сё мае мес ца ў чэм пі я на це се рыі А.

На га да ем, ра ней фут ба ліс ты БА ТЭ прай гра лі нар веж ска-

му «Ру сен бор гу» з лі кам 0:2 у вы яз ным мат чы 2-га раў нда 

ква лі фі ка цыі Лі гі чэм пі ё наў. Ця пер ба ры саў скі клуб пра цяг не 

вы ступ лен не на між на род най арэ не ў Лі зе Еў ро пы і згу ляе ў 

3-м ква лі фі ка цый ным раў ндзе з бас ній скім «Са ра е ва». Пер-

шая су стрэ ча прой дзе 8 жніў ня, у ад каз — 15 жніў ня.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Здарэнне

Ча го не зро біш дзе ля ма ці...
Жан чы на ў ста лі цы скра ла чу жыя ле кі

Мі лі цы я не ры за тры ма лі 44-га до вую мін чан ку, якая 

скра ла па кі ну тыя ў ка ме ры за хоў ван ня ле кі для ля-

чэн ня су ста ваў.

З за явай у Са вец кае РУ УС звяр ну ла ся жан чы на, якая 

па ве да мі ла, што па кі ну ла ле кі ў ка ме ры за хоў ван ня кра мы, 

а ка лі вяр ну ла ся, яна ака за ла ся пус той. У хо дзе апе ра тыў на-

вы шу ко вых ме ра пры ем стваў пра ва ахоў ні кі вый шлі на след 

фі гу рант кі. Ёю ака за ла ся не пра цу ю чая ра ней не су дзі мая 

44-га до вая мін чан ка. Як па тлу ма чы ла зла мыс ні ца, яна прый-

шла ў ад ну са ста ліч ных крам па па куп кі і звяр ну ла ўва гу на 

тое, што нех та ў ка ме ры за хоў ван ня па кі нуў па кет з ле ка мі. 

Праз не ка то ры час жан чы на вяр ну ла ся да ячэ ек і скрала яго. 

Прэ па ра ты гра ма дзян ка ха це ла ад даць сва ёй ма ці, у якой 

ба ляць су ста вы. Су ма шко ды скла ла ка ля 80 руб лёў.

Да дзе нае су праць праў нае дзе ян не ка ра ец ца гра мад скі мі 

ра бо та мі, або штра фам, або па праў чы мі ра бо та мі на тэр мін 

да двух га доў, або арыш там, або аб ме жа ван нем во лі на тэр-

мін да трох га доў ці па збаў лен нем во лі на той жа тэр мін.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У ІT-ла ге ры МТС прай шоў ад кры ты ўрок, які пра вёў... ро бат. 

Больш за 250 дзя цей да ве да лі ся ад яго пра асноў ныя прын цы-

пы ро ба та тэх ні кі.

Кі бер пе да гог 

па тлу ма чыў, з 

якіх эле мен таў 

скла да ец ца пры-

ла да са штуч ным 

ін тэ ле ктам, дзе 

сён ня пры мя ня-

юц ца ро ба ты і як 

мож на са ма стой-

на ства рыць іх у 

хат ніх умо вах. 

Част кай за ня тку 

ста ла лек цыя аб 

пра фе сіях, якія 

бу дуць за па тра-

ба ва ныя ў бу ду-

чы ні.

У за вяр шэн не ўро ка дзе ці змаг лі за даць кі берпе да го гу са мыя роз ныя 

пы тан ні. Ро бат-на стаў нік спе цы яль на за пра гра ма ва ны на ўза е ма дзе-

ян не з людзь мі, умее счыт ваць і ад люст роў ваць эмо цыі. У за леж нас ці 

ад рэ ак цыі су раз моў цы здоль ны адап та вац ца да змя нен няў у яго па-

во дзі нах.

ІT-ла гер — су мес ны пра ект кам па ніі МТС і Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі. У 2017 го дзе ён быў рэа лі за ва ны ў дзі ця чым азда раў лен чым 

летніку «На ро ста нях», дзе бе ла рус кія школь ні кі ства ры лі больш за 

300 пра ек таў. Ле тась 80 дзя цей па зна ё мі лі ся з ас но ва мі ро ба та тэх ні-

кі, ві дэа бло гін гу і пі ла та ван ня квад ра коп та раў у ла ге ры «Га ры зонт». 

Сё ле та ІT-ла гер ар га ні за ва ны ў Брэсц кай воб лас ці на ба зе дзі ця ча га 

рэ абі лі та цый на-азда раў лен ча га цэнт ра «Ко лас» для дзя цей-сі рот і 

дзя цей з сем' яў, якія па цяр пе лі ад ава рыі на Чар но быль скай АЭС. 

Школь ні кі не толь кі ад па чы ва юць, але і вы ву ча юць асно вы пра гра ма-

ван ня і 3D-ма дэ ля ван ня, ву чац ца ства раць сай ты, рас пра цоў ва юць 

пра гра мы для чат-бо таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У ШКО ЛУ — З РА ДАС ЦЮ!
1 жніў ня ў бе ла рус кай ста лі цы стар та-

ва ла ак цыя «У шко лу з усмеш кай!». Яе 

пра во дзіць Мін скі га рад скі цэнтр са-

цыяль на га аб слу гоў ван ня сям'і і дзя цей. 

Пад час ак цыі бяс плат ную псі ха ла гіч ную 

да па мо гу змо гуць атры маць бу ду чыя 

пер ша клас ні кі і іх баць кі. За пла на ва-

на пра вя дзен не се мі на раў, трэ нін гаў і 

кан суль та цый ад вя ду чых спе цы я ліс таў 

цэнт ра.

На ін ды ві ду аль ных кан суль та цы ях да свед-

ча ныя псі хо ла гі да па мо гуць баць кам спра-

віц ца са стра ха мі, звя за ны мі з па ступ лен нем 

дзі ця ці ў шко лу. Баць кі да ве да юц ца, як па во-

дзіць ся бе з пер ша клас ні кам, каб спрас ціць 

яго адап та цыю і па збег нуць пер шых цяж кас-

цяў у школь ным на ву чан ні.

На се мі на ры-прак ты ку ме «Гу тар кі на 

школь ным па ро зе» баць кі да ве да юц ца, як ма-

ты ва ваць дзі ця да ву чо бы, пра псі ха ла гіч ныя 

асаб лі вас ці шас ці-ся мі га до ва га ўзрос ту, што 

та кое школь ная ста ласць (псі ха ла гіч ная га-

тоў насць да шко лы), як вы яў ля ец ца школь ная 

дэ за дап та цыя і ці мож на свое ча со ва рас па-

знаць пры кме ты стрэ са ва га ста ну ў дзі ця ці.

Трэ нінг для пер ша клас ні каў «Ха чу ў шко-

лу» да па мо жа ма лым вы пра ца ваць кан струк-

тыў ныя спо са бы па во дзін у но вых сі ту а цы ях, 

ава ло даць пры ёма мі, якія да зва ля юць спра-

віц ца з за ліш нім хва ля ван нем і тры во гай, за-

ха ваць эма цы я наль ны даб ра быт у пе ры яд 

пры вы кан ня да но вых умоў.

За пі сац ца на се мі на ры, трэ нін гі, кан суль та-

цыі, а так са ма атры маць больш пад ра бяз ную 

ін фар ма цыю пра ак цыю «У шко лу з усмеш-

кай!» мож на па тэ ле фо не: (017) 317 32 32.

Ак цыя бу дзе доў жыц ца да 30 ве рас ня.

На шы

Клас ныя на ві ны

Дня мі фі ні ша ваў чар го вы этап кон кур су 

бія гра фіч ных тво раў «Слаў ная кам па нія: 

рэANІMAцыя», пры све ча ных бе ла рус кім 

пісь мен ні кам ХІХ ста год дзя. Ар га ні за та ра мі 

лі та ра тур на га спа бор ніц тва, якое пры мер ка ва на 

да Го да ма лой ра дзі мы, вы сту пі лі фі ла ла гіч ны 

фа куль тэт БДУ (ка фед ра тэ а рэ тыч на га і 

сла вян ска га лі та ра ту раз наў ства) і рэ дак цыя 

ча со пі са «Ма ла досць» (Вы да вец кі дом «Звяз да») 

пры пад трым цы На цы я наль на га ін сты ту та 

аду ка цыі.

НА ЎРОК ДА КІ БЕР ПЕ ДА ГО ГА
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