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Ме на ві та гэ ты го рад з 12 па 
21 лю та га бу дзе пры маць Дру-
гія зі мо выя юнац кія Алім пій-
скія гуль ні. Ся род удзель ні каў 
больш за ты ся чу ат ле таў ва 
ўзрос це ад 15 да 18 га доў, яны 
прад ста вяць 70 кра ін све ту і бу-
дуць зма гац ца за ўзна га ро ды па 
15 ві дах спор ту.

Гуль ні ў Лі ле ха ме ры прой дуць на 
спар тыў ных аб' ек тах, якія ў 1994-м 
пры ма лі «бе лую» Алім пі я ду, да рэ чы, 
ме на ві та гэ ты старт стаў пер шым для 
Бе ла ру сі, дзе на ша кра і на вы сту пі ла 
са ма стой най ка ман дай на зі мо вых 
Алім пій скіх гуль нях. Та ды бе ла рус кі-
мі спарт сме на мі бы ло за ва я ва на два 
сярэб ра ныя ме да лі, іх ула даль ні ка мі 
ста лі бія тла ніст ка Свят ла на Па ра мы гі на 
і кань ка бе жац Ігар Жа ля зоў скі. Невы-
пад ко ва, што ме на ві та Свят ла на на пя-
рэ дад ні ска за ла вель мі важ ныя сло вы 
на да ро гу ма ла дым бе ла рус кім алім пій-
цам. Вя до мая спарт смен ка па жа да ла 
на шым хлоп цам і дзяў ча там пос пе хаў і 
доб рых вы ступ лен няў у Нар ве гіі.

У Лі ле ха мер ад пра вяц ца 16 бе-
ла рус кіх спарт сме наў — 8 юна коў 
і 8 дзяў чат, яны пры муць удзел у 

спа бор ніц твах па 7 ві дах спор ту (бія-
тлон, гар на лыж ны спорт, лыж ныя 
гон кі, хут кас ны бег на кань ках, снаў-
борд — сло уп-стайл, фі гур нае ка тан-
не (тан цы на лё дзе), ха кей з шай бай 
(ін ды ві ду аль нае май стэр ства).

Та ліс ма нам бе ла рус кай спар тыў-
най дэ ле га цыі ста не Агрык. Пад час 

ура чыс тай цы ры мо ніі про ва даў бе-
ла рус кай спар тыў най дэ ле га цыі ў 
Нар ве гію на мес нік стар шы ні праў-
лен ня Бе ла грап рам бан ка Сяр гей Чу-
гай уру чыў пер ша му ві цэ-прэ зі дэн ту 
НАК Мак сі му Ры жан ко ву сім ва ліч ную 
мяк кую цац ку, якая бу дзе і ў кож на га 
бе ла рус ка га спарт сме на.

Акра мя спа бор ніц кай пра гра мы ар-
га ні за та ра мі Гуль няў рас пра ца ва ны і 
шэ раг ін тэр ак тыў ных ме ра пры ем стваў, 
пад час якіх спарт сме ны атры ма юць 
маг чы масць да ве дац ца пра алім пій скія 
каш тоў нас ці, вы ву чыць ін шыя куль ту ры 
і раз віць на вы кі, каб стаць са праўд ны мі 
па сла мі спор ту. Бо га лоў най ідэ яй па-
доб ных спа бор ніц тваў з'яў ля ец ца атры-
ман не ма ла ды мі ат ле та мі ўні каль на га 
во пы ту вы ступ лен ня на між на род ных 
спа бор ніц твах, а так са ма маг чы масць 
зно сін са сва і мі ад на год ка мі. Важ на, 
каб хлоп цы і дзяў ча ты пра сяк ну лі ся ду-
хам алім пій скай са лі дар нас ці, друж бы і 
ўза ем най па ва гі.

На га да ем, на І зі мо вых юнац кіх 
Алім пій скіх гуль нях у Ін сбру ку (Аў стрыя) 
Бе ла русь прад стаў ля лі 16 ат ле таў у 8 ві-
дах спор ту. У не афі цый ным ме даль ным 
за лі ку на ша кра і на за ня ла 24-е мес ца, 
за ва я ваў шы 2 ме да лі: 1 за ла ты і 1 ся-
рэб ра ны. Фі гу рыс ты Яў ге нія Тка чэн ка 
і Юрый Гу ліц кі за ня лі пер шае мес ца ў 
змя ша най ка ман дзе, «се раб ро» за ва я-
ваў кань ка бе жац Ра ман Ду бо вік.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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Але ж да нас пры едуць 
яшчэ і гос ці больш чым з 
двац ца ці кра ін све ту, за ці каў-
ле ныя ў раз віц ці кні га вы дан-
ня спе цы я ліс ты, пісь мен ні кі. А 
Мін ская між на род ная кніж ная 
вы ста ва-кір маш ужо за рэ ка-
мен да ва ла ся бе як фо рум з 
заўж ды ці ка вай, на сы ча най 
пра гра май, та му да нас едуць 
з ах во тай і но выя ўдзель ні кі. І 
кож ная кра і на імк нец ца прад-
ста віць свае кні гі, сва іх лі та-
ра та раў як най лепш.

Напры кла д, над звы чай 
разнастайную пра гра му пад-
рых та ва лі га на ро выя гос ці вы-
ста вы — Рэс пуб лі ка Ар ме нія. 
Як заў сё ды, шмат но вых вы-
дан няў, прэ зен та цый і су стрэч 
з пісь мен ні ка мі пры вя зуць ра-
сі я не. Ду маю, што ні ўдзель-
ні кам, ні на вед валь ні кам вы-
ста вы сум на не бу дзе. Да та го 
ж, ад ны з «га лоў ных ге ро яў» 
ме ра пры ем ства — кні гі, а яны 
дак лад на бу дуць но выя, пры-
чым най леп шыя.

— Тое, што сё ле та га-
на ро вым гос цем вы ста вы-
кір ма шу бу дзе Ар ме нія, на-
пэў на, да зво ліць на ла дзіць 
больш шчыль ныя і плён ныя 
кан так ты кні га вы даў цоў на 
пра сто ры ЕА ЭС?

— Ад ра зу ха чу за ўва жыць, 
што кан так ты кні га вы даў цоў 
на пра сто ры ЕА ЭС даў но 
шчыль ныя і плён ныя. Перш 
за ўсё ма юц ца на ўва зе ста-
сун кі з Ра сі яй, мож на ска заць, 

што ў нас фак тыч на агуль ная 
кніж ная пра сто ра. Больш за 
50% бе ла рус ка га кніж на га 
гад лю — гэ та кні гі, якія вы да-
юц ца ў Ра сіі. І гэ та нар маль на, 
бо ў нас агуль на сла вян скія па-
ды хо ды і тра ды цыі да кні га-
вы дан ня, рус кая мо ва — ад-
на з дзяр жаў ных у Бе ла ру сі, 
у нас ужо скла ла ся агуль ная 
куль тур ная, гу ма ні тар ная пра-
сто ра... Тут трэ ба за ўва жыць, 
што сё ле та ад зна ча ец ца 
25 га доў Са друж нас ці Не за-
леж ных Дзяр жаў, і мы імк ну лі-
ся, каб на вы ста ве на асоб най 
тэ ма тыч най пля цоў цы най-
больш поў на і раз на стай на 
бы лі прад стаў ле ны вы дан ні 
кра ін СНД. Ра зам з тым мы 
над звы чай за ці каў ле ныя, каб 
і на ша бе ла рус кая кні га бы ла 
год на прад стаў ле на і ў Ра сіі 
з яе вя ліз ным рын кам, і ў ін-
шых кра і нах і ЕА ЭС, і СНД. 
Тым больш што гэ та як раз тая 
за да ча, якая ў апош нія га ды 
вель мі плён на вы ра ша ец ца 
дзя ку ю чы кан крэт ным цес-
ным кан так там, якія на шы 
вы да вец твы (і Вы да вец кі дом 
«Звяз да», і «Мас тац кая лі та-
ра ту ра», і ін шыя) на ла дзі лі з 
ка ле га мі су сед ніх кра ін праз 
між на род ныя фо ру мы, праз 
тра ды цый ны «круг лы стол» 
«Су гуч ча», які пра во дзіц ца 
пад час Дня бе ла рус ка га пісь-
мен ства, праз між на род ны 
сім по зі ум «Пісь мен нік і час», 
які ўпер шы ню ад быў ся ў ме-
жах ле таш няй Мін скай між-
на род най вы ста вы-кір ма шу, 
а на сё лет няй збя рэц ца зноў 

і, спа дзя ю ся, так са ма ста не 
доб рай тра ды цы яй.

— Ле тась пад час сім по-
зі у ма пісь мен ні кі з роз ных 
кра ін раз ва жа лі пра гра ма-
дзян скую ад каз насць нось-
бі таў пуб ліч на га сло ва, у 
тым лі ку і мас тац ка га. Дыя-
лог на гэ ту па-ра ней ша му 
ак ту аль ную тэ му і сё ле та 
бу дзе пра цяг ну ты?

— У ней кай сту пе ні — не-
су мнен на, бо нель га, збі ра ю-
чы на ад ной пля цоў цы вя до-
мых пісь мен ні каў, не аб мяр-
коў ваць шы ро ка пы тан ні, якія 
ста віць пе рад на мі час. Але 
сё ле та ўва га бу дзе скі ра ва ная 
ме на ві та на ма ла дых, і тэ ма 
дыс ку сіі пад час сім по зі у ма — 
«Пе ра ем насць у лі та ра ту ры». 
Мы ад мыс ло ва да гэ та га сім-
по зі у ма пры мер ка ва лі се мі-
нар ма ла дых лі та ра та раў, на 
які за пра сі лі і ма ла дых пісь-
мен ні каў з Ра сіі. Але для нас 
най перш важ на, каб ме на ві та 
на шы, бе ла рус кія аў та ры, якія 
толь кі па чы на юць свой твор чы 
шлях, ме лі до свед, што ўяў ляе 
са бой лі та ра тур ная пра сто ра 
Бе ла ру сі, як дзяр жа ва пад-
трым лі вае вы дан ні, як пра цуе 
на ша кні га дру ка ван не, лі та ра-
тур ная пе ры ё ды ка. І са мае га-
лоў нае, каб яны ад чу ва лі, што 
ў дзяр жа вы ёсць вя лі кі кло пат 
пра раз віц цё на цы я наль най лі-
та ра ту ры і за ці каў ле насць у ім. 
Та му на се мі на ры ад бу дзец ца 
прэ зен та цыя но ва га твор ча га 
кон кур су для ма ла дых лі та ра-
та раў, які як раз ла дзіц ца пры 
ўдзе ле Вы да вец ка га до ма 

«Звяз да», вы да вец тва «Мас-
тац кая лі та ра ту ра», дзе ля та-
го, каб найлеп шыя тво ры ма-
ла дых аў та раў на пра ця гу го-
да бы лі ў шы ро кім гра мад скім 
аб мер ка ван ні. І каб на да лей 
кож ны год на кніж най вы ста ве 
мы прад стаў ля лі найлеп шую 
кні гу ма ла до га аў та ра. Трэ ба 
га да ваць но вую, ма ла дую лі-
та ра ту ру.

— Ад ной са зна ка вых па-
дзей сё лет няй вы ста вы-кір-
ма шу ста не 500-год дзе бе-
ла рус ка га кні га дру ка ван ня. 
Ці мож на ска заць, што гэ-
тым са мым бу дзе да дзе ны 
старт пад рых тоў цы такой 
знач най для кра і ны да ты?

— Ак тыў на пра ца ваць 
з гэ тай да тай мы па ча лі ў 
Шчу чы не на Дні бе ла рус ка га 
пісь мен ства, тэ ма 500-год дзя 
бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня 
гу ча ла і на Ка ляд ным кніж-
ным ба лі ў ме жах ак цыі «Ся-
мей нае чы тан не». Вы да вец-
твы ўжо ак тыў на пра цу юць 
над ства рэн нем тэ ма тыч най 
кніж най пра дук цыі, На цы я-
наль ная біб лі я тэ ка рых туе 
се рыю «Ска ры ні я на». А ця-
пер усе дзяр жаў ныя ор га ны 
кі ра ван ня пад тры ма лі пра па-
но ву Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 
аб тым, каб на даць пад рых-
тоў цы да зна ка ва га юбі лею 
дзяр жаў ны ўзро вень. Са мае 
га лоў нае — каб гэ та бы ло не 
кам па ней шчы най, а сіс тэм най 
пра цай. Гэ ты юбі лей па ві нен 
стаць до све дам і го на рам не 
толь кі бе ла ру саў, а ўсіх, для 
ка го кні га з'яў ля ец ца кры ні-

цай ве даў і сім ва лам ду хоў-
нас ці. Мы бу дзем пра ца ваць 
над тым, каб не толь кі ў на шай 
кра і не, але і за яе ме жа мі бы-
ла пра ве дзе на пад рых тоў чая 
і ар га ні за цый ная ра бо та. Бо 
гэ та зва рот да на шых моц ных 
ду хоў ных ка ра нёў, якія ў су-
час ным змен лі вым све це для 
кож на га на ро да вель мі важ-
ныя.

— На ня даў няй ка ле гіі 
Мі нін фар ма вы па ста ві лі пе-
рад СМІ за да чу — пра ца ваць 
у кі рун ку кан вер ген цыі кан-
тэн ту, гэ та зна чыць, быць 
ак тыў ны мі ў ін тэр нэ це, у са-
цы яль ных сет ках. На коль кі 
рэ аль на ад ра са ваць гэ тыя 
па тра ба ван ні кні га вы да вец-
кай га лі не?

— Тут хут чэй трэ ба ка-
заць не пра кні га вы дан не, 
а кні га чы тан не. Бо кні га вы-
да вец кі пра цэс — гэ та най-
перш па лі гра фіч ныя тэх на-
ло гіі. А каб кні га не толь кі 
ў па лі гра фіч ным, але і ў ін-
шым — элект рон ным, муль-
ты ме дый ным ува саб лен ні 
знай шла свай го чы та ча — 
вось што сён ня ак ту аль на. 
Вель мі важ на звяр нуць ува-
гу на па доб нае ўва саб лен не 
дзі ця чай лі та ра ту ры. Ма лыя 
з за да валь нен нем слу ха юць 
аў ды як ні гі, гля дзяць іх ві зу-
аль нае су пра ва джэн не на 
га джэ тах... І на ша за да ча на 
блі жэй шыя пяць га доў — па-
ды сці да ства рэн ня муль ты-
ме дый ных бе ла рус кіх кніг 
сва іх, бе ла рус кіх, аў та раў. 
Гэ та вя лі кі пра ца ём кі пра цэс. 

Мы па куль у па чат ку гэ та га 
шля ху, але ж да ро гу адо лее 
той, хто ідзе.

— У ме жах вы ста вы-кір-
ма шу бу дуць экс па на вац ца 
най леп шыя вы дан ні, якія 
па ба чы лі свет з ча су па пя-
рэд няй вы ста вы. Ці ёсць 
ся род іх тыя, якія мі ністр ін-
фар ма цыі за ха це ла б мець у 
хат няй біб лі я тэ цы і па ра і ла б 
зай мець ін шым чы та чам?

— Не тое што «за ха це ла 
б» — яны ў мя не ўжо ёсць. 
На прык лад, кні га, якая вый-
шла ў «Мас тац кай лі та ра ту-
ры», — «Ула дзі мір Му ля він. 
І сэр цам, і ду ма мі». З за да-
валь нен нем па кла ду на па лі-
цу ў хат няй біб лі я тэ цы «Бе ла-
рус кі на род ны кас цюм» (кні га 
па ба чы ла свет у вы да вец тве 
«Бе ла рус кая на ву ка»). З за-
да валь нен нем звяр ну ся да 
кні гі «Пе ра звон Бе лай Ру сі: 
ты ся ча год дзе тра ды цыі». І 
ўжо хут чэй для біб лі я тэ кі кі-
раў ні ка на бу ду кні гу «Фі нан-
са вая ды е та» пад рэ дак цы яй 
Кі ры ла Ру да га, па моч ні ка 
Прэ зі дэн та па эка на міч ных 
пы тан нях, і кні гу Мі ха і ла 
Мяс ні ко ві ча «Эва лю цый ныя 
транс фар ма цыі ў эка но мі цы 
Бе ла ру сі»... На огул, я лі чу 
вель мі важ ным, каб у кі раў-
ні ка бы ла хоць не вя лі кая біб-
лі я тэ ка ў пра цоў ным ка бі не це 
і, безумоўна, вель мі хо чац ца, 
каб тра ды цыя мець у ква тэ ры 
ці до ме сваю біб лі я тэ ку вяр-
ну ла ся ў на шы сем'і.

Гу та ры ла 
Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

ЁСЦЬ ТА КАЯ ДОБ РАЯ ТРА ДЫ ЦЫЯ — ЧЫ ТАЦЬ

Ян дэ Кін дар, стар шы ня 
ENFSІ, ге не раль ны ды рэк тар 
На цы я наль на га ін сты ту та 
кры мі на ліс ты кі і кры мі на ло гіі Бель гіі, 
ад зна чыў, што су пра цоў ніц тва 
з Бе ла рус сю для еў ра пей скіх 
су до вых экс пер таў да во лі важ нае, 
і ар га ні за цыя га то ва пра да ста віць 
бе ла рус кім ка ле гам сваю пад трым ку 
і раз гле дзець пы тан не пры няц ця 
на шай кра і ны ў свае шэ ра гі.

Стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до-
вых экс пер тыз Анд рэй Швед па ве да міў, 
што бе ла рус кі бок га то вы да па ма гаць за-
меж ным ка ле гам ін фар ма цы яй, на прык-

лад, у ба раць бе з нар ко ты ка мі. Так зва-
ныя «ды зай нер скія» нар ко ты кі ў Еў ра са юз 
час ця ком па сту па юць з ус хо ду, і Бе ла русь 
атрым лі вае ін фар ма цыю пра іх знач на ра-
ней, чым еў ра пей скія ка ле гі. У Дзярж ка-
мі тэ це ад зна чы лі, што на ша су до ва-экс-
перт нае ве дам ства так са ма за ці каў ле на ў 
раз віц ці між на род на га су пра цоў ніц тва як з 
еў ра пей скай ар га ні за цы яй, так і з асоб ны-
мі еў ра пей скі мі ўста но ва мі.

Што ці ка ва, су стрэ ча му сі ла ад быц ца ў 
Лон да не, але па іні цы я ты ве ENFSІ, якая аб'-
яд ноў вае 64 экс перт ныя ўста но вы ў 36 кра і-
нах, яе пе ра нес лі ў ста лі цу Бе ла ру сі.

Якаў ЖУР БІН. taras@zviazda.by
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ГА ТО ВЫ ДА ЎЗА ЕМ НАЙ ПАД ТРЫМ КІ
На шу кра і ну на ве да лі прад стаў ні кі найбуй ней шай 

еў ра пей скай ар га ні за цыі ў сфе ры су до вай экс пер ты зы ENFSІ

ФактФакт  ��

БЯС ПЕ КА 
ПЕ ША ХО ДАЎ — 

У ПРЫ ЯРЫ ТЭ ЦЕ
Но вы пе ша ход ны пе ра ход, 
ме та ліч ныя ага ро джы 
по бач з пра ез най част кай, 
а так са ма яшчэ адзін 
свят ла фор уста но вяць 
сё ле та ў Пар ты зан скім 
ра ё не ста лі цы. 
Гэ тыя і мно гія ін шыя 
ме ра пры ем ствы пла нуе 
рэа лі за ваць ра ён ная 
Дзяр жаў та інс пек цыя ў 
мэ тах арганізацыі бяс пе кі 
да рож на га ру ху.

— Як па ка за ла ста тыс ты ка 
да рож ных ава рый мі ну ла га го-
да, на тэ ры то рыі ра ё на най больш 
шмат лі кай ка тэ го ры яй ДТЗ ста-
лі на ез ды на пе ша хо даў. У су вя-
зі з гэ тым зме ны ў ар га ні за цыі 
да рож на га ру ху сё ле та бу дуць 
да ты чыць у асноў ным ме на ві та 
іх бяс печ на га пе ра мя шчэн ня, — 
рас ка за ла стар шы ін спек тар 
па агі та цыі і пра па ган дзе АДАІ 
Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін ска 
Тац ця на СПА ДА БА Е ВА.

Так, у мік ра ра ё не Сля пян ка 
з'я віц ца не рэ гу лю е мы пе ша ход-
ны пе ра ход. А по бач з ім да рож-
ні кі аб ста лю юць дзве штуч ныя 
ня роў на сці. Гэ та да зво ліць пе-
шым удзель ні кам быць больш 
аба ро не ны мі на да ро зе, а так-
са ма вы клю чыць на ўмыс нае па-
ру шэн не імі Пра віл да рож на га 
ру ху. Сё ле та так са ма бу дзе пра-
доў жа на прак ты ка ўста ноў кі на 
ажыў ле ных ву лі цах ме та ліч ных 
ага ро джаў, якія бу дуць ахоў ваць 
пра ез ную част ку ад ня дбай ных 
пе ша хо даў.

Акра мя ўся го ін ша га, у пла-
нах ра ён най Дзяр жаў та інс пек цыі 
зна чыц ца ўлад ка ван не свят ла-
фор ным аб' ек там скры жа ван ня 
ву лі цы Ваў пша са ва з Мін скай 
каль ца вой аў та ма біль най да ро-
гай. Элект рон ны рэ гу лі роў шчык 
па ві нен мі ні мі за ваць за то ры пры 
ўез дзе ў го рад і вы ез дзе з яго.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by
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