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За пра шаль нікЗа пра шаль нік

Ка ляд ны опер ны фо рум 
збя рэ ў Мін ску ар тыс таў з 34 кра ін

Спорт-таймСпорт-тайм

ШАН ЦЫ 
ЁСЦЬ ЗАЎ СЁ ДЫ

Збор ная Бе ла ру сі па фут бо ле да ве да ла ся, хто будзе яе 

са пер ні камі ў ба раць бе за па пад ан не на чэм пі я нат Еў-

ро пы, а так са ма і ін шыя ак ту аль ныя спар тыў ныя па дзеі 

вы хад ных у што тыд нё вым агля дзе «Звяз ды».

1. Трыц ца тым ту рам за вяр шыў ся 28-ы чэм пі я нат кра і -

ны па фут бо ле. Са лі гор скі «Шах цёр» за ва я ваў «се-
раб ро» пер шын ства, мін скае «Ды на ма» ста ла ўла даль ні кам 
«брон зы». На га да ем, ба ры саў скі БА ТЭ ўжо даў но за бяс пе чыў 
са бе 15-ы чэм пі ён скі ты тул. А вось «Сма ля ві чы» ра зам з ма гі-
лёў скім «Дняп ром» па кі да юць най вы шэй шую лі гу. На зме ну двум 
ня ўдач ні кам у 2019 го дзе прый дуць дзве най леп шыя ка ман ды 
1-й лі гі — ма зыр ская «Сла вія» і мін скі «Энер ге тык-БДУ».

Най леп шым бам бар дзі рам 28-га на цы я наль на га пер шын-
 ства стаў брэсц кі ды на ма вец Па вел Са віц кі, у ак ты ве яко га 
15 за бі тых мя чоў.

Вы ні ко вае ста но ві шча: 1. БА ТЭ — 73 ач кі, 2. «Шах цёр» — 
64, 3. «Ды на ма» (Мінск) — 63, 4. «Ві цебск» — 62, 5. «Тар пе да-
Бе лАЗ» — 55, 6. «Ды на ма» (Брэст) — 52, 7. «Нё ман» — 43, 8. 
«Слуцк» — 36, 9. «Га ра дзея» — 34, 10. «Іс лач» — 33, 11. «Мінск» 
— 30, 12. «Го мель» — 28, 13. «Пра мень» — 24, 14. «Тар пе да» 
— 24, 15. «Сма ля ві чы» — 24, 16. «Дняп ро» — 16.

2. Збор ная Бе ла ру сі па фут бо ле да ве да ла ся, хто будзе 

яе са пер ні камі ў ад бо рач ным тур ні ры чэм пі я на ту 

Еў ро пы 2020 го да. Там на ша ка ман да пач не вы ступ лен не з гас-
ця вой су стрэ чы з ка ман дай Ні дэр лан даў. Гуль ня пер ша га ту ра 
ад бо рач най гру пы С ад бу дзец ца на по лі га ланд цаў 21 са ка ві ка 
2019 го да. Рас клад ас тат ніх гуль няў бе ла рус кай збор най:

24 са ка ві ка — Паў ноч ная Ір лан дыя — Бе ла русь.
8 чэр ве ня — Бе ла русь — Гер ма нія.
11 чэр ве ня — Бе ла русь — Паў ноч ная Ір лан дыя.
6 ве рас ня — Эс то нія — Бе ла русь.
10 каст рыч ні ка — Бе ла русь — Эс то нія.
13 каст рыч ні ка — Бе ла русь — Ні дэр лан ды.
16 ліс та па да — Гер ма нія — Бе ла русь.
— З пер ша га і дру го га ко шы ка нам тра пі лі, на пэў на, са мыя 

рэй тын га выя ка ман ды на да дзе ны мо мант. Ас тат нія пры клад на 

на ша га ўзроў ню, з які мі мож на гу ляць і на бі раць ач кі, — ка мен туе 
жа раб' ёў ку га лоў ны трэ нер бе ла рус кай збор най Ігар Кры ву-

шэн ка. — Ну а зма гац ца трэ ба з усі мі ў гру пе. Кож ная гуль ня 

— но вая гіс то рыя. Бу дзем зма гац ца і з Га лан ды яй, і з Гер ма ні яй. 

Шан цы ёсць заў сё ды.

Пу цёў кі ў фі наль ную ста дыю Еў ра-2020 атры ма юць дзве най-
леп шыя ка ман ды. Акра мя та го, бе ла рус кія фут ба ліс ты мо гуць 
пра біц ца ў фі наль ную част ку кан ты нен таль на га пер шын ства 
праз плэй-оф Лі гі на цый.

3. На стар та вым эта пе Куб ка све ту па бія тло не ў сла-

вен скай Па клю цы ў сінгл-мікс це бе ла рус кая па ра 

Ган на Со ла / Сяр гей 

Ба чар ні каў за ня-

ла 16-е мес ца. А ў 
зме ша най эс та фе-
це бе ла рус кі квар тэт 
у скла дзе Дзі на ры 
Алім бе ка вай, Іры-
ны Крыў ко, Ан то на 
Смоль ска га і Ула дзі-
мі ра Ча пе лі на фі ні ша-
ваў 12-м.

Этап Куб ка све ту 
пра цяг нец ца 5 снеж-
ня дзвю ма ін ды ві ду аль ны мі гон ка мі.

4. Бас кет ба ліс ты збор най Бе ла ру сі атры ма лі пер шую 

вік то рыю ў ква лі фі ка цый ным тур ні ры чэм пі я на ту 

Еў ро пы 2021 го да. Яны пе рай гра лі дат чан — 84:79. Са мым 
вы ні ко вым у скла дзе пе ра мож цаў стаў Аляк сей Трас ці нец кі, які 
на браў 21 ач ко. На га да ем, на стар це тур ні ру ў ад бо рач най гру пе А 
бе ла ру сы са сту пі лі дат ча нам у Мін ску з лі кам 94:98, а за тым
прай гра лі на вы ез дзе ка ман дзе Шве цыі — 59:87.

Тур нір нае ста но ві шча: Да нія — 5 ач коў (3 мат чы), Бе ла-
русь — 4 (3), Шве цыя — 3 (2). У за ключ ным мат чы ква лі фі ка цыі 
ка ман да Аляк санд ра Кру ці ка ва 24 лю та га 2019 го да пры ме на 
сва ёй пля цоў цы шве даў.

5. Брэсц кі ганд боль ны клуб імя Мяш ко ва атры маў 

па ра жэн не ў 10-м ту ры гру па во га эта пу Лі гі чэм пі ё-

наў ад іс пан скай 

«Бар се ло ны» — 

32:41.

Тур нір нае ста-

но ві шча ў гру пе А: 

«Бар се ло на» — 
18 ач коў, «Вар-
 дар» — 13, «Ві-
вэ» — 12, «Райн 
Ле вен» — 12, 
«Весп рэм» — 12, 
БГК — 5, «Крыс-
ці янс тад» — 5, 
«Ман пелье» — 3.

Мат чы 11-га ту ра гру па вой ста дыі ад бу дуц ца ў па чат ку лю та га 
2019 го да. БГК згу ляе ў гас цях у «Ман пелье».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Дзя вя ты раз на сцэ не Вя лі ка-

га тэ ат ра Бе ла ру сі ад бу дзец-

ца Мін скі між на род ны Ка ляд-

ны опер ны фо рум, дзе кры ху 

больш чым за ты дзень ша ноў-

ная пуб лі ка змо жа па чуць і ўба-

чыць як зо рак су свет най опер-

най сцэ ны, так і тых, чый шлях 

на ёй толь кі па чы на ец ца — 

лаў рэ а таў зноў жа тра ды цый-

на га кон кур су ва ка ліс таў, які 

ла дзіц ца сё ле та пя ты раз.

«Дзе вяць га доў та му мы па чы на-
лі з дзевяці кра ін, сё ле та ж удзел 
у ме ра пры ем ствах фо ру му па цвер-
дзі лі 34 кра і ны, у тым лі ку з 26 кра ін 
па сту пі ла больш за 330 за явак на 
кон курс ва ка ліс таў, — рас ка заў ге-

не раль ны ды рэк тар Вя лі ка га тэ ат-

ра Ула дзі мір ГРЫ ДЗЮШ КА. — На 
маю дум ку, гэ та свед чыць пра той 
вя лі кі аў та ры тэт, які на быў фо рум, і 
пра тую ўва гу су свет най куль тур най 
гра мад скас ці, якую ён вы клі кае».

У пра гра ме Ка ляд на га фо ру-
му — ча ты ры опер ныя па ста ноў кі і 
два вя лі кія кан цэр ты. Рас пач нец ца 
фес ты валь 13 снеж ня прэм' е рай: 
опе ру-буф «Дон Па ску а ле» Га э та-

на Да ні цэ ці прад ста вяць уча раш нія 
ста жо ры, а сён ня паў на праў ныя ар-
тыс ты Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі. Як 
за зна чае га лоў ны ды ры жор тэ ат ра 

Вік тар ПЛАС КІ НА, гэ ты спек такль 
быў зроб ле ны спе цы яль на для мо ла-
дзі і «ста не вель мі ба дзё рым, звон-
кім, вя сё лым і доб рым па чат кам, які 
за дасць свя точ ны тон фес ты ва лю».

15 снеж ня ўпер шы ню ў Мін ску вы-
сту піць з соль най пра гра май ад на 
з са мых за па тра ба ва ных опер ных 
спя ва чак Воль га Пе ра цяць ка, чыё 
ка ла ра тур нае са пра на ска ры ла пуб-
лі ку ў Бер лі не, Ве не, Цю ры ху і Мі-
ла не, Мад ры дзе, Санкт-Пе цяр бур гу, 
Маск ве і Нью-Йор ку. Кан цэрт прой-
дзе ў су пра ва джэн ні сім фа ніч на га 
ар кест ра Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі, 
але пад ды ры жор скім кі раў ніц твам 
за про ша на га гос ця — ма эст ра з Іта-
ліі Джан лу кі Мар ча на.

Су стрэ ча з ге ро я мі дзвюх зна-
ка мі тых опер Джа ка ма Пу чы ні — 
«Тос ка» і «Ба ге ма» — ад бу дзец ца, 
па вод ле пра гра мы фо ру му, 16 і 17 

снеж ня. Га лоў ныя пар тыі ў абедз вюх 
па ста ноў ках ува со бяць доб ра вя до-
мыя як ай чын ным, так і за меж ным 

тэ ат ра лам вы ка наў цы: за про ша ная
ар тыст ка на цы я наль ных тэ ат раў 
Ру мы ніі, Бал га рыі, Сла ве ніі Дра га на
Ра да ко віч (Сер бія), ула даль нік ра-
сій скай тэ ат раль най прэ міі «За ла -
тая мас ка», за слу жа ны ар тыст Ра сіі 
і на род ны ар тыст Та тар ста на, прэм'-
ер Ма ры ін ска га тэ ат ра Ахмед Ага-
дзі, лаў рэ ат шмат лі кіх між на род ных 
кон кур саў са ліст «Аста на Опе ры» 
Ме дзет Чо та ба еў (Ка зах стан).

Тыя, хто не змог тра піць на прэм'-
е ру опе ры Ры хар да Штра у са «Са-
ла мея» з ха рэа гра фіч ным пра ло гам 
на му зы ку сім фа ніч най паэ мы «Так 
га ва рыў За ра туст ра», змо гуць уба-
чыць гэ ту па ста ноў ку 20 снеж ня — 
з ра сій скім тэ на рам Дзміт ры ем П'я-
но вым у ро лі ца ра Іра да.

За вер шыц ца ж Ка ляд ны фо рум 
21 снеж ня Га ла-кан цэр там зо рак 
су свет най опе ры, удзел у якім возь-
муць вя до мыя ар тыс ты з 15 кра ін 
све ту, у тым лі ку лаў рэ а ты Мінск ага 
між на род на га Ка ляд на га кон кур су 
ва ка ліс таў мі ну лых га доў і пе ра мож-
цы сё лет ня га кон кур су, які прой дзе 
14—19 снеж ня.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Ура чыс тасць ад бы ва ла-
ся ў Му зеі ёлач ных ца цак, 
што да да ло па дзеі свя точ-
нас ці і са праўд най ка зач-
нас ці.

— У на шым му зеі са-
бра на са мая вя лі кая ка-
лек цыя ёлач ных ца цак, 
пэў на, ва ўсім све це, — 
ка жа ды рэк тар Му зея-

фаб ры кі ёлач ных ца цак 

Анд рэй БЯ ГУН. — Да рэ-
чы, са мая вя до мая ў све це 
цац ка з'яў ля ец ца ёлач най. 
А ад на з са мых вя до мых 
у све це кніг — гэ та «Бук-
вар». Та му мы ра ды пры-
маць та кі су мес ны пра ект, 
ар га ні за ва ны ра зам з На-
цы я наль най біб лі я тэ кай 
Бе ла ру сі. Спа дзя ю ся, наш 
му зей да поў ніць яго свя-
точ най ат мас фе рай.

Ці ка ва, што і са ма На-
цы я наль ная біб лі я тэ ка 
сва ім знеш нім вы гля дам 
не чым на гад вае ёлач ны 
шар. Да рэ чы, за хоў ва-
ец ца ў ёй амаль дзе сяць 
міль ё наў вы дан няў! І гэ та 
не толь кі кні гі, але і геа-
гра фіч ныя кар ты, паш тоў-
кі, ру ка пі сы, но ты і шмат 
ін ша га. Ды рэк тар На цы я-

наль най біб лі я тэ кі Бе ла-

ру сі Ра ман МА ТУЛЬ СКІ 
рас ка заў:

— Са праў ды, бе ла рус-
кі «Бук вар» — пер шая 
ў све це кні га, на ты ту ле 

якой з'я віў ся ме на ві та гэ ты 
над піс, «Буквар». І наз ву 
пры ду ма лі на шы зем ля кі, 
пра ва слаў ныя ма на хі Свя-
та-Ду ха ва ма нас ты ра. Ідэя 
вы дан ня атры ма ла ся над-
звы чай крэ а тыў най, яго не-
ад на ра зо ва пе ра вы да ва лі, 
пе ра піс ва лі. Амаль што год 
вы пускалі кні гі, якія бы лі 
вель мі па доб ныя да гэ та га 
ма лень ка га, сціп ла га вы-
дан ня... Тое, што ні во дзін 
та кі «Бук вар» не за ха ваў-
ся ў са мой Бе ла ру сі, — 
вы дат нае свед чан не таго, 
што яго прос та за чы та лі 
да дзі рак. Та му ні ў нас, ні 
ў су сед ніх кра і нах не ўда-
ло ся ад шу каць ні вод на га 
эк зэмп ля ра. Ён за ха ваў ся 
ў тых біб лі я тэ ках, дзе яго 
ма ла чы та лі. Адзін ня поў-
ны эк зэмп ляр ёсць у Ка ра-

леў скай біб лі я тэ цы ў Да ніі 
(гэ та зна чыць, што на ват 
ка ра леў скія дзе ці ў да лё-
кай кра і не ме лі ці ка васць 
да та ко га вы дан ня — раз 
кні га за хоў ва ла ся там). І ў 
зу сім за кры тай біб лі я тэ цы 
Мідл Тэмпл у Лон да не, ку-
ды і за раз звы чай ны лон-
да нец не мо жа зай сці, нам 
уда ло ся ад шу каць гэ та вы-

дан не. Ра зам з ка ле га мі, 
сяб ра мі, пры пад трым цы 
па соль ства Бе ла ру сі, пры 
пад трым цы бе ла ру саў 
Лон да на мы ўзна ві лі гэ-
та вы дан не і зра бі лі яго 
фак сі мі ле — стап ра цэнт-
ную ко пію. Гэ та пом нік не 
толь кі на шай куль ту ры, 
але і еў ра пей скай.

На га даю, што Слуц кая 
гім на зія сваё іс на ван не 
рас па ча ла аж но ў 1617 
го дзе. Та кім чы нам, яна 
бя рэ свае вы то кі з тых жа 
ча соў, з якіх па хо дзіць і 
пер шы «Бук вар».

На пры кан цы ўра чыс-
тас ці дзе ці ра зам з на-
стаў ні ка мі паў дзель ні ча лі 
ў май стар-кла се па рос-
пі се на ва год ніх ца цак. 
А су пра цоў ні ца Му зея кні-
гі На цы я наль най біб лі я тэ кі 

Бе ла ру сі Тац ця на Са пе га ў 
твор чай ат мас фе ры рас-
ка за ла, як на ву ча лі ся гра-
ма це ў ста ра жыт на сці.

«Дзень «Бук ва ра» ад-
быў ся ў ме жах цык ла па-
зна валь на-аду ка цый ных 
лек цый «Га на рым ся рэ ча-
мі Ра дзі мы», ар га ні за ва-
ных Ана лі тыч ным цэнт-

рам «ЕсооM»,кі раў нік 

якога Сяр гей МУ СІ ЕН КА 
ад зна чыў:

— Дзе ці ро бяць ад-
мыс ло вы пра ект — рас-
піс ва юць цац кі ме на ві та 
па тэ ме «Бук ва ра». Та кія 
вось воб ра зы вель мі доб-
ра за па мі на юц ца. У пра-
ек це ўдзель ні чае не каль кі 
дзя сят каў школь ні каў. Яны 
ро бяць усё вель мі за хоп-
ле на, пе ра жы ва юць, каб 
ней кі ша рык рап там не 
зла маў ся. А мы та кім чы-
нам па ды ма ем вя ліз ны 
пласт куль ту ры, вя дзём 
транс ля цыю на шай гіс та-
рыч най спад чы ны. Вар та 
зга даць і яшчэ адзін ці ка-
вы пра ект — дзе ці са мі на-
 ма ля ва л і  «Бук вар», 
перадалі сваё ба чан не, ад-
чу ван не гэ тай важ най кні гі. 
Прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства 
ін фар ма цыі і Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі, ка лі па ба чы лі 
гэ тыя вы явы, пры ня лі ра-
шэн не вы ка рыс таць іх і вы-
даць ад мыс ло вы, яск ра вы 
ка лян дар.

Гэ та толь кі па ча так ура-
чыс тас цяў у ме жах ак цыі 
«Га на рым ся рэ ча мі Ра дзі-
мы». На пе ра дзе — шмат 
но вых су стрэ ч, пры мер ка-
ва ных да юбі лею най ста-
рэй ша га ў све це «Бук ва-
ра» і да Но ва га го да, ка лі 
па він ны ад бы вац ца цу ды.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Наш фар матНаш фар мат

КА ЛІ АД БЫ ВА ЮЦ ЦА ЦУ ДЫ
Су стрэ ча пер ша га «Бук ва ра» і най ста рэй шай гім на зіі

На ву чэн цы і ды рэк тар най ста рэй шай бе ла рус-

кай на ву чаль най уста но вы — Слуц кай гім на зіі, 

якой ле тась споў ні ла ся 400 га доў, — атры ма лі 

зу сім не вы пад ко вы па да ру нак. Ім прэ зен та ва лі 

фак сі міль нае пе ра вы дан не пер ша га бе ла рус-

ка га «Бук ва ра», у яко га сё ле та так са ма юбі лей: 

тыя ж 400 га доў! Адметнае выданне ў падарунак 

ад На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі атры ма лі 

так са ма на ву чэн цы Мінск ага дзяр жаў на га гім на-

зіі-ка ле джа мас тац тваў і гім на зіі № 1 імя Фран-

цыс ка Ска ры ны.


