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Год та му ў ста ра жыт ным По лац ку пас ля 
рэ кан струк цыі пло шчы, на якой уз вы ша ец ца 
фі гу ра на ша га пер ша дру ка ра Фран цыс ка Ска ры ны, 
ад крыў ся ін тэр ак тыў ны фан тан з су час ным 
ды зай нер скім ра шэн нем. Ця пер гэ тае месца 
ста ла са праўд ным цэнт рам го ра да, тут збі ра юц ца 
дзя сят кі па ла чан. У спя кот ныя дні, як гэ та бы ло 
ўчо ра, па быць ка ля фан та на імк нец ца мо ладзь, 
ма ла дыя баць кі з не маў ля та мі, ба бу лі з уну ка мі. 
А Ска ры на на п'е дэс та ле быц цам усмі ха ец ца, 
па зі ра ю чы звер ху на гэ тую не па срэд ную вал туз ню 
лю дзей між стру ме няў і пыр скаў ва ды, на смех 
і ра дас ныя тва ры: коль кі ста год дзяў мі ну ла, а 
По лацк па-ра ней ша му ма ла ды і вя сё лы.

На зі раў, здзіў ляў ся і зды маў шчас лі вых па ла чан 
наш фо та ка рэс пан дэнт 

Ана толь КЛЯ ШЧУК.

Не ка лі ма ці рас каз ва ла, што на са ра ка вы 

дзень пас ля Вя лі ка дня вы кон ва лі 

ней кія пе ра сця ро гі ад ма лан кі. Што гэ та 

за звы чай? Мо жа, бы лі ней кія яшчэ 

аба вяз ко выя аб ра да выя дзе ян ні ў гэ ты 

дзень? — пы та ец ца чы тач ка Свят ла на 

Пра ка по віч з Бу да-Ка ша лё ва.

У бе ла рус кім на род ным ка лен да ры чац вер на 

шос тым тыд ні ці на са ра ка вы дзень пас ля Вя лі-

ка дня (сё ле та гэ та аку рат заўт раш ні дзень) но-

сіць наз ву Ушэс це, Ушэс нік, Шос нік, Уз ня сен не. 

З ад на го бо ку, гэ та свя та пры свя ча ла ся ўзы хо ду 

Ісу са на не ба, з дру го га, ра зу ме ла ся лі та раль на 

як «рост», «пад' ём», «узы хо джан не». З гэ тай 

на го ды ў ася род дзі сла вян уз ні ка ла тра ды цыя 

вы пя каць у гэ ты дзень «лес віч ку» на дзе вяць 

або два нац цаць пры сту пак, каб Хрыс ту ляг чэй 

бы ло на не ба ўзы хо дзіць.

Згод на з на род ны мі па вер' я мі, ад Вя лі ка дня 

да Ушэс ця па зям лі ванд ру юць Хрыс тос і апоста-

лы ў жаб рац кім адзен ні. Яны вы пра боў ва юць 

ча ла ве чую мі ла сэр насць, адо рва юць доб рых 

лю дзей і ка ра юць злых. У гэ ты час трэ ба да ваць 

як ма га больш мі лас ці ны, а гас па ды ні аба вяз-

ко ва пяк лі блі ны з тон ка га цес та: «Хрыс ту на-

пек чы ану чы».

З гэ тым бы лі звя за ны і кло па ты пра чыс ці ню 

зям лі: «Уві дзіш трэ сач ку — па ды мі, уві дзіш бу-

маж ку — па ды мі з да ро гі: да Ваз ня сен ня Хрыс-

тос па зям лі хо дзіць». Лі чы ла ся, што той, хто 

на гэ тым тыд ні бу дзе на во дзіць па ра дак ва кол 

ха ты, на пад вор ку, ву лі цы, бу дзе «ўзна га ро-

джа ны» доб ры мі ад но сі на мі з дзець мі, а для 

жан чын та кія дзе ян ні бу дуць спры яць лёг кім 

ро дам: «асо бен на на Ушэс це на да скі даць з 

свай го пу ці кам ні кі, што бы ро ды бы лі ха ро шы мі, 

і та ды, га во раць, ха ра шо, хто да Ушэс ця да рож-

кі пры бі рая, тот з глаз па ру шын кі вы ні мая... А 

ваб шчэ, да Ушэс ця на да ўсяг да пры бі раць, штоб 

дзе ці да ро гу да моў зна лі» (чы та ем у за пі сах з 

пер ша кры ніц).

З ня дзе лі да чац вяр га на шос тым тыд ні пас ля 

Вя лі ка дня жан чы нам за ба ра ня ла ся ха дзіць з не-

па кры тай га ла вой, інакш га ла ва бу дзе ба лець.

Ад ной з най больш ці ка вых і не паў тор ных 

з'яў бе ла рус кай куль ту ры мож на на зваць аб-

рад, які ў на род ным ася род дзі атры маў наз ву 

«Страла», «Ва джэн не стра лы», «Па ха ван не 

стра лы»,  «Су ла». Рэ гі ён бы та ван ня гэ та га аб ра-

ду ла ка лі за ва ны ў ме жах Го мель скай, Бран скай 

і Чар ні гаў скай аб лас цей, але свое асаб лі вым 

эпі цэнт рам най больш па шы ра на га іс на ван ня 

аб ра ду з'яў ля ец ца Вет каў скі ра ён.

Ужо са ма наз ва свя та свед чыць пра тое, што 

асноў най ідэ яй яно бы ло звер ну та да ўша на-

ван ня, умі лас ціў лен ня і ўтай ма ван ня ад ной з 

най ма гут ней шых і не прад ка заль ных сіл пры ро-

ды — ма лан кі, якая пус ка ла на зям лю вог нен ныя 

пе ру но вы стрэ лы. Яны пры но сі лі ча ла ве ку шмат 

бя ды: маг лі спа ліць ха ту, хлеў, сві ран, гум но, 

па ла жыць жы та. Год ад го ду ча ла век шу каў роз-

ныя шля хі, каб пе ра сце раг чы ся бе і сваё жыт ло 

ад пра кляц ця ня бё саў.

Асноў ны мі ўдзель ні ка мі аб ра да вых па дзей 

бы лі жан чы ны і дзяў ча ты. Хлоп цы і муж чы ны 

маг лі пры маць удзел толь кі ў свя точ ных за ба-

вах, гуль нях, іг ры шчах, але яны, як пра ві ла, не 

да пус ка лі ся да ўдзе лу ў ва джэн ні ка ра го даў.

Аб ра да вая дзея па чы на ла ся ад на ча со ва на 

роз ных ус край ках вёс кі — на па чат ку кож най 

ву лі цы. Гурт жан чын ру хаў ся ад ха ты да ха ты, 

ад па вед на коль касць удзель ні каў па сту по ва 

па вя ліч ва ла ся. Пры чым жан чы ны іш лі не ў ад-

воль ным па рад ку, на тоў пам, а ў ад па вед нас ці з 

па тра ба ван ня мі аб ра ду: ру кі «пе ра пля та лі вась-

мёр кай» (неш та на кшталт за пле це най ка сы або 

зві тай вя роў кі). Та кім чы нам яны ўтва ра лі су-

цэль ны ад на лі ней ны та нок, які на гад ваў «стра-

лу»: няй на чай як ма лю нак ня бё саў, пра сяк ну тых 

зіг за га мі ма ла нак, пе ра но сіў ся на зям лю, і лю-

дзі паў та ра лі ўзо ры кос ма су, імі ту ю чы раз ра ды 

пры род най сты хіі. Вя лі кі гурт жан чын ру хаў ся 

па вёс цы, ка ля кож най ха ты пры пы няў ся, каб 

за кру ціць у ко ла на ступ на га ўдзель ні ка, і хут ка 

за паў няў усю шы ры ню ву лі цы.

Па сту по ва гур ты ўдзель ні каў на блі жа лі ся да 

скры жа ван ня ву ліц (свое асаб лі ва га аб ра да ва га 

цэнт ра вяс ко вай пра сто ры), на якім па чы на лі 

ва дзіць кру га выя ка ра го ды. Сім во лі ка гэ та га 

аб ра да ва га дзе ян ня да во лі праз рыс тая і зра-

зу ме лая: за мы ка ю чы пад вор кі ў ма гіч нае ко ла, 

гур ты ад на вяс коў цаў ак там ка лек тыў най ма гіі 

імк ну лі ся ад вес ці пры род ную сты хію, ста вя чы 

пе рад ёю не пе ра адоль ную за сло ну.

На рэш це, са браў шы ся ра зам усёй вёс кай, 

лю дзі ру шы лі за яе ме жы, быц цам вы во дзі лі 

«пе ру но вую стра лу» за ме жы свай го ўла да ран-

ня, каб «па ха ваць» яе на ўскрай ку жыт нё ва га 

по ля. Се ман ты ка гэ та га дзе ян ня і мес ца яго 

вы ка нан ня так са ма зра зу ме лыя: пе ру но вую 

стра лу «па ха ва лі», а вось яе спа да рож ні ка — 

дождж — пры вя лі да та го мес ца, яко му вель мі 

хут ка спат рэ біц ца ня бес ная віль гаць.

Мож на толь кі па дзі віц ца та му, як на шы да-

лё кія прод кі вы пра ца ва лі цэ лую сіс тэ му або 

комп лекс срод каў сім ва ліч най пе ра сця ро гі ся-

бе, сва ёй ха ты, гас па дар кі і жыт нё вых па лет каў 

ад Ма лан кі і Пе ру на. У асно ве той бяс кон цай 

коль кас ці ва ры ян таў ля жаў адзі ны прын цып — 

аса цы я тыў на га мыс лен ня, які быў скі ра ва ны на 

рэа лі за цыю над звы чай важ най ідэі.

А яшчэ лі чы ла ся, што на Ушэс це мож на вы-

ма ліць лю бую прось бу, ка лі знай сці ўда ву, якая 

пас ля смер ці му жа дзе сяць га доў жы ла ад на, ці 

жан чы ну 33-х га доў і праз яе па пра сіць тое, што 

вам вель мі па трэб на. Толь кі трэ ба, каб зной дзе-

ная ва мі «пра сі цель ка» прый шла ў ва шу ха ту 

і ка ля аб ра зоў шчы ра па ма лі ла ся і пра мо ві ла 

ва шу прось бу.

Гэ та быў «зна ка вы» дзень для прад ка зан ня 

на двор'я на бу ду чы ню:

Ушэс це з даж джом, Ілья (2 жніў ня) з на валь-

ні цай.

Як не бу дзе даж джу на Ушэс це, дык не бу дзе 

шэсць тыд няў.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні 

і пры ста са ва насць да су час на га жыц ця ка-

лян дар ных і ся мей на-по бы та вых на род ных 

тра ды цый і аб ра даў на паш то вы або элект-

рон ны ад рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра ра-

дзін нае».

Ле та. По лацк. Фан танЛе та. По лацк. Фан тан

У кан цы мая ў за каз ні ку 

«Чыр во ны бор» ад быў-

ся 21-ы чэм пі я нат Еў ро пы 

ва біль шчы каў але ня. У ім 

пры ма лі ўдзел 39 ва біль-

шчы каў з 13 кра ін Еў ро пы: 

Аў стрыі, Бе ла ру сі, Бель гіі, 

Венг рыі, Гер ма ніі, Лат віі, 

Літ вы, Поль шчы, Сла ва кіі, 

Сла ве ніі, Фран цыі, Чэ хіі і 

Эс то ніі.

Чэм пі я нат пра во дзіц ца кож-

ную вяс ну спе цы яль на, каб не 

тур ба ваць але няў дар ма — у 

зга да ны час на імі та цыю свай-

го го ла су яны не рэ агу юць. Гэ та 

ўво сень, ка лі на ды хо дзіць пе ры-

яд го ну, са мцоў-ра га чоў не ці ка-

віць ні чо га акра мя са мак і бо-

ек, і яны ра вуць на ўвесь го лас, 

за яў ля ю чы аб сва ёй пе ра ва зе 

над па тэн цый ны мі са пер ні ка мі. 

Ме на ві та ў гэ ты пе ры яд і ад бы-

ва ец ца па ля ван не на ва бу.

Па ля ван не на ва бу (на ро-

ву) — адзін з тра ды цый ных спо-

са баў зда бы чы вы са ка род на га 

але ня ў Еў ро пе. Ва біць — зна-

чыць клі каць зве ра яго го ла сам. 

Удзель ні кі чэм пі я на ту спа бор-

ні ча лі ў трох дыс цып лі нах: імі-

та цыя го ла су ма ла до га але ня, 

імі та цыя го ла су але ня-ва жа ка з 

«га рэ мам», імі та цыя гу каў але-

ня-пе ра мож цы пас ля су тыч кі з 

са пер ні кам. Гу кі бы лі гар ла выя, 

а для ўзмац нен ня гуч нас ці ва-

біль шчы кі вы ка рыс тоў ва лі са-

ма роб ныя пры ла ды, якія на гад-

ва юць пад зор ную тру бу (улас на, 

ва бу), і толь кі адзін удзель нік 

вы ка рыс таў ра ка ві ну.

Аляк сандр Ка за рэз, прад стаў-

нік бе ла рус кай ка ман ды па ва бе 

вы са ка род на га але ня і па су мя-

шчаль ніц тве кан ды дат сель ска-

гас па дар чых на вук, за гад чык 

ка фед ры ту рыз му, пры ро да ка-

ры стан ня і па ляў ніцт ваз наў ства 

БДТУ, пры знаў ся, што гэ та не 

столь кі чэм пі я нат па ва бе (та му 

што за ваб лі ва ю чы зве ра, па ляў-

ні чы вы дае не каль кі ін шыя гу кі, 

дзесь ці за ціх не, зло міць га лін ку), 

коль кі па ўмен ні пе рай маць го-

лас але ня, па ра зу мен ні бія ло гіі 

зве ра. Бо ўдзель ні каў ацэнь ва лі 

суд дзі не толь кі па пра віль най 

пе ра да чы го ла су, але і па на-

строі, ад люст ра ван ні ўнут ра на-

га ста ну але ня.

Не аб ход на ска заць, што суд-

дзі, прад стаў ні кі роз ных кра ін, 

пад час чэм пі я на ту зна хо дзяц ца 

ў за кры тых ка бін ках, не ба чаць 

«вы сту поў цаў», а толь кі слу-

хаюць іх га ла сы. У гэ тым вы-

пад ку «сля пое» су дзей ства — 

са мае спра вяд лі вае.

У ка манд ным спа бор ніц тве 

пер шае мес ца за ня ла ка ман-

да Венг рыі, дру гое — Сла ве ніі, 

трэ цяе — Сла ва кіі. Ад зна чым, 

што вы нік на шай кра і ны, 4-е 

мес ца, быў най леп шым для нас 

за ўвесь час пра вя дзен ня чэм-

пі я на ту. Да рэ чы, не ха пі ла ўся го 

трох ба лаў да п'е дэс та ла го на ру: 

Бе ла русь атры ма ла 254 ба лы, 

а 257 ба лаў атры ма лі 2-е і 3-е 

мес цы.

У ін ды ві ду аль ным спа бор-

ніцт ве най леп шым ва біль шчы-

кам Еў ро пы ста лі прад стаў ні кі 

Венг рыі і Фран цыі.

Ад зна чым, што Бе ла русь ужо 

дру гі раз ста но віц ца кра і най-гас-

па ды няй чэм пі я на ту ва біль шчы-

каў. У 2015 го дзе ён пра хо дзіў у 

Бе ла веж скай пу шчы, у ім узя лі 

ўдзел ка ман ды з дзевяці кра-

ін. Вы со кую план ку чэм пі я на ту 

пад тры маў і пры ём «Чыр во на га 

бо ру». Удзель ні кі і гос ці аца ні лі 

кам форт ныя ўмо вы раз мя шчэн-

ня і вы дат ную ар га ні за цыю ме-

ра пры ем ства. Для гле да чоў бы лі 

пра ду гле джа ны не толь кі мес цы 

пе рад сцэ най, але і фуд-кор ты, і 

не каль кі вя лі кіх шат роў на па ля-

не з крэс ла мі-мяш ка мі.

Чэм пі я нат пра хо дзіў су мес на 

з фес ты ва лем «Свя та па ля ван-

ня», у пра гра му ме ра пры ем-

стваў яко га ўва хо дзі лі не толь кі 

спа бор ніц твы, але і ка тан не на 

ко нях, вы стаў ка па ляў ні чых са-

бак, страль ба з лу ка, ат рак цыё-

ны, май стар-кла сы па пры га та-

ван ні страў з дзі чы ны, дэ ман-

стра цыя пра цэ су вы твор час ці 

мё ду. Пра ца ва ла фо та вы стаў ка 

і шмат лі кія фо та зо ны, вы стаў-

ка па ляў ні чых тра фе яў. Для 

дзя цей пра ца ва лі ат рак цы ё ны. 

Ме ра пры ем ствы бы лі жы выя і 

ві до вішч ныя.

Воль га ПРА ЛЮК, 

фо та аў та ра.

Ар га ні за та ра мі ме ра пры ем-

ства вы сту пі лі РДГА «Бе ла рус-

кае та ва рыст ва па ляў ні чых і 

ры ба ло ваў і На ва по лац кае ТАА 

«Ін тэр сэр віс» (па ляў ні чая гас па-

дар ка «Чыр во ны бор»).

І мы там бы лі!І мы там бы лі!

ШОУ «ГО ЛАС». 
АЛЕ НІ

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

Як свят ка ва лі 
Ушэс це?

Фо та ім гнен ніФо та ім гнен ні

Сем вет ра э нер ге тыч ных уста но вак 

з агуль най уста ноў ле най ма гут нас-

цю 25 МВт і га да вой вы твор час цю 

элект рыч нас ці 72 ГВт па він ны за-

пра ца ваць па блі зу вёс кі Вя леш ка-

ві чы Лёз нен ска га ра ё на Ві цеб скай 

воб лас ці. Ужо рас пра ца ва на ўся 

не аб ход ная тэх ніч ная да ку мен та-

цыя, вы бра на ап ты маль нае мес-

ца для раз мя шчэн ня вет ра пар ка і 

атры ма ны да звол на бу доў лю.

Ін вес та ра для бу даў ніц тва вет ра-

пар ка вы зна чаць па вы ні ках элект рон-

ных тар гоў, якія прой дуць 11 лі пе ня 

2019 го да на пля цоў цы «БУТБ-Ма ё-

масць». Па вы ні ках пе рад ква лі фі ка цый-

на га ад бо ру ка мі сія на па чат ку чэр ве ня 

вы бе ра па тэн цый ных ін вес та раў, якім і 

пра па ну юць на быць пе рад ін вес ты цый-

ны ак тыў — юры дыч ную асо бу, за рэ гіст-

ра ва ную для ства рэн ня і экс плу а та цыі 

вет ра э лект ра стан цыі. Пла ну ец ца, што 

куп ляць «зя лё ную» элект ра энер гію бу-

дзе РУП «Ві цеб скэ нер га».

Тар гі прой дуць у рам ках за вяр шаль-

на га эта пу пра ек та між на род най тэх ніч-

най да па мо гі «Ска са ван не бар' е раў для 

раз віц ця вет ра э нер ге ты кі ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь», які рэа лі зу ец ца пры пад-

трым цы ПРА АН, ГЭФ і Мінп ры ро ды. 

Уся го ў кра і не вы зна ча на пяць пля цо вак 

для раз мя шчэн ня вет ра пар каў.

— Клю ча вая мэ та пра ек таў — пры-

цяг нен не пра мых ін вес ты цый у сфе ру 

ад наў ляль най энер ге ты кі, — ад зна чы-

ла на чаль нік упраў лен ня рэ гу ля ван ня 

ўздзе ян няў на ат мас фер нае па вет ра, 

зме ну клі ма ту і экс пер ты зы Мінп ры-

ро ды На тал ля АЛЕЙ НІ КА ВА. — Яны 

так са ма пра ду гледж ва юць су пра цоў ніц-

тва дзяр жа вы з пры ват ным сек та рам, 

што вель мі важ на для сты му ля ван ня 

ін вес ты цый най дзей нас ці ў Бе ла ру сі. 

Раз віц цё га лі ны мае вя лі кае зна чэн не і 

для мі ні мі за цыі вы кі даў пар ні ко вых га-

заў у ат мас фе ру і, ад па вед на, вы ка нан-

ня аба вя за цель стваў, якія на ша кра і на 

ўзя ла на ся бе згод на з Па рыж скім па-

гад нен нем па клі ма це.

Па сло вах кі раў ні ка пра ек та «Ска-

са ван не бар' е раў для раз віц ця вет ра-

э нер ге ты кі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» 

Ма ры ны БЕ ЛА ВУС, сён ня ліч бы ўста-

ноў ле най ма гут нас ці вет ра э нер ге тыч-

ных уста но вак у на шай кра і не па куль не 

та кія вя лі кія, як, на прык лад, у су сед ніх 

Поль шчы ці Укра і не — ка ля 100 МВт. 

Але гэ та ад кры вае вя лі кае по ле для 

дзей нас ці ў да дзе най сфе ры.

Каб раз віц цё сек та ра ад наў ляль-

най энер ге ты кі іш ло як ма га больш ін-

тэн сіў на, пад рых та ва ны пра ект змен 

ва Указ Прэ зі дэн та ад 18.05.2015 г. 

№ 209 «Аб вы ка ры стан ні ад наў ляль ных 

кры ніц энер гіі». Як рас ка заў на чаль нік 

упраў лен ня энер га эфек тыў нас ці, эка-

ло гіі і на ву кі Мі ніс тэр ства энер ге ты кі 

Сяр гей ГРЭ БЕНЬ, гэ тым да ку мен там 

да ец ца пра ва (у ад на знач най трак тоў-

цы. — Рэд.) ства раць уста ноў кі АКЭ для 

аса біс тых па трэб без вы дзя лен ня квот. 

Гэ та да зво ліць суб' ек там гас па да ран ня 

зні зіць са бе кошт пра дук цыі і, маг чы ма, 

на кі роў ваць яе на экс парт.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Вет ра э нер ге ты каВет ра э нер ге ты ка

ДЗЕ ЗА ДЗЬМЕ 
ВЫГАДНЫ ВЕ ЦЕР?

На Ві цеб шчы не пла ну юць па бу да ваць са мы ма гут ны вет ра парк 
у кра і не. Ін вес та ра для яго ўзвя дзен ня зной дуць праз бір жу

У кра і не ска рэк ці ра ва ны мі ні маль ны гра ніч ны кошт па ляў ні чых пу цё вак 

і пра дук цыі па ля ван ня.

Як па ве дам ляе На цы я наль ны пра ва вы ін тэр нэт-пар тал, па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 

ад 1 чэр ве ня 2019 го да № 350 для гра ма дзян Бе ла ру сі зні жа ны мі ні маль ны гра ніч ны 

кошт да зво лаў на зда бы чу зуб ра (рэ зер во вы ге на фонд): ся го ле так — да Br800 (ра ней 

Br1 тыс.); ма лад ня ку ад ад на го да двух га доў — да Br2,5 тыс. (ра ней Br3 тыс.).

Так са ма ўста ноў ле на, што ка рыс таль ні кі па ляў ні чых угод дзяў мо гуць са ма стой-

на вы зна чаць гра да цыю ва гі ра гоў ка пыт ных па ляў ні чых жы вёл нар ма ва ных ві даў з 

чэ ра пам без ніж няй скі ві цы для ўста наў лен ня па ме ру пла ты за да зво лы на зда бы чу 

для за меж ных гра ма дзян. Ад нак край нія мі ні маль ныя зна чэн ні ва гі ў гра да цыі не 

мо гуць быць уста ноў ле ны ні жэй за зна чэн ні, ука за ныя ў па ста на но ве.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Лет няя ар хеа ла гіч ная шко ла ад-

кры ец ца ў БДУ. Гэ та пер шы вопыт  

у Бе ла ру сі, ка лі ава ло даць ас но ва мі 

рас ко пак пра па ну ец ца ўсім ах вот-

ным, не за леж на ад сфе ры іх пра-

фе сій най дзей нас ці. Адзі ным аб ме-

жа ван нем з'яў ля ец ца ўзрост — не 

ма ла дзей за 18 га доў.

Шко ла пач не ра бо ту 2 лі пе ня. Пе рад 

пра вя дзен нем по шу ка вых ра бот да цэнт 

ка фед ры ар хеа ло гіі і спе цы яль ных гіс-

та рыч ных дыс цып лін гіс та рыч на га фа-

куль тэ та БДУ Ва дзім Бе ля вец пра вя дзе 

ін струк таж, а так са ма рас ка жа пра спе-

цы фі ку вы ву чэн ня ар тэ фак таў.

Ар га ні зу ец ца шко ла ў рам ках ар-

хеа ла гіч най экс пе ды цыі гіс та рыч на га 

фа куль тэ та БДУ. Гру па слу ха чоў су мес-

на са сту дэн та мі ўні вер сі тэ та пра цяг не 

да сле да ван не па се лі шча сла вян ІІІ—V 

ста год дзяў н. э., якое ле тась ад кры лі 

на ву коў цы-гіс то ры кі БДУ, чым па цвер-

дзі лі гі по тэ зу па хо джан ня сла вян з тэ-

ры то рый Бе ла рус ка га Па лес ся.

На пра ця гу трох тыд няў ка ля вёс кі 

Яс ка ві чы Са лі гор ска га ра ё на Мін скай 

воб лас ці ар хе о ла гі-па чат коў цы пра вя-

дуць рас коп кі з мэ тай по шу ку ўні каль-

ных гіс та рыч ных каш тоў нас цяў. На га-

да ем, што ле тась пад час ар хеа ла гіч ных 

ра бот бы лі зной дзе ны прад ме ты, якія 

па цвяр джа юць за ня ткі мяс цо вых жы ха-

роў ме та лур гіч най і юве лір най вы твор-

час цю. Мяр ку ец ца, што па се лі шча ста ла 

ах вя рай ва ен на га кан флік ту ў ся рэ дзі не 

V ста год дзя. На гэ ты час на мес цы рас-

ко пак у па се лі шчы ўжо ад кры ты шэ раг 

па бу доў і аб' ек таў, да та ва ных кан цом 

ІІ — пер шай па ло вай V ста год дзя н. э.

Па да ча за явак ажыц цяў ля ец ца па 

ну ма ры 8 (017) 222-34-09 (ка фед ра ар-

хеа ло гіі і спе цы яль ных гіс та рыч ных дыс-

цып лін гіс та рыч на га фа куль тэ та БДУ) 

да 22 чэр ве ня ўключ на.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Стаць ар хе о ла гам... за ле та

Зні жа ны кошт да зво лаў 
на зда бы чу зуб ра

Чулі?!Чулі?!


