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Не вы пад ко ва, што ме на ві та 

Мінск з'яў ля ец ца пунк там пры цяг-

нен ня ўсіх, хто ства рае кні гі, бо ме-

на ві та з бе ла рус кай зям лі дзя ку ю-

чы Фран цыс ку Ска ры ну, Сі мяо ну 

По лац ка му па ча ла ся гіс то рыя вы-

да вец кай дзей нас ці. Та кое мер ка-

ван не вы ка заў дзяр жаў ны сак ра-

тар Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі 

і Ра сіі Ры гор Ра по та. Так са ма ён 

па ве да міў, што ў юбі лей ны год пе-

ра мо гі над фа шыз мам да вы ха ду 

рых ту ец ца двух том нік, пры све ча-

ны Ржэў скай біт ве і ме ма ры я лу 

Са вец ка га сал да та.

Вя лі кая Пе ра мо га ўво гу ле ста ла 

га лоў най тэ май пра моў на цы ры-

мо ніі і, ад па вед на, асноў ным ары-

ен ці рам для кні га вы даў цоў. Наш 

на цы я наль ны стэнд пры све ча ны 

акра мя та го Го ду ма лой ра дзі мы і 

90-год дзю з дня на ра джэн ня Ула-

дзі мі ра Ка рат ке ві ча.

Па ве ра ны ў спра вах Злу ча ных 

Шта таў Аме ры кі ў Бе ла ру сі Джэ ні-

фер Мур за пра сі ла пры сут ных уба-

чыць Гранд-Кань ён, Дыс ней лэнд ці 

Вя лі кія Смоў кі Маў нцінз. Дып ла мат 

на га да ла, што па соль ства ЗША ў 

Мін ску ўдзель ні чае ў між на род-

най вы стаў цы на пра ця гу двац ца ці 

двух га доў, рас каз ва ю чы гіс то рыю 

Аме ры кі. Сё ле та ЗША — цэнт раль-

ны экс па нент Мін скай між на род-

най вы стаў кі. Тэ май іх экс па зі цыі 

«У да ро зе» ста лі кні гі пра па да рож-

жы: да вед ні кі, па да рож ні кі, фо та на-

ры сы. У па віль ё не ЗША прад стаў-

ле ны на столь ныя гуль ні, мас тац кія 

і да ку мен таль ныя філь мы і на ват 

са праўд ны дай нер — кла січ ная 

страў ня.

Сё ле та Бе ла русь су стра кае кні-

га вы даў цоў і пісь мен ні каў з трыц-

ца ці дзяр жаў. Су свет ная кніж ная 

пра сто ра ў Мін ску прад стаў ле на 

Азер бай джа нам, Аў стры яй, Венг-

ры яй, Вя лі ка бры та ні яй, Гер ма ні яй, 

Ін ды яй, Іра нам, Іс па ні яй, Ка зах ста-

нам, Ка рэ яй, Кі та ем, Кыр гыз ста-

нам, Лат ві яй, Літ вой, Па лес ці най, 

Поль шчай, Ру мы ні яй, Сі ры яй, Сла-

ва кі яй, Та джы кі ста нам, Турк ме ні-

ста нам, Тур цы яй, Уз бе кі ста нам, 

Укра і най, Фран цы яй, Эс то ні яй. Га-

на ро вым гос цем ста ла Ра сія. Уся-

го ж у вы стаў цы ўдзель ні чае ка ля 

ча ты рох сот экс па нен таў, а пад час 

фо ру му за пла на ва на больш за 

пяць сот па дзей.

Па ча так ім па кла дзе ны ўра-

чыс та: сім ва ліч ную стуж ку для 

ад крыц ця вы стаў кі пе ра рэ за лі 

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ, Над звы-

чай ны і Паў на моц ны Па сол Ра сіі 

ў Бе ла ру сі Дзміт рый МЕ ЗЕН ЦАЎ 

і Джэ ні фер МУР. А част кі стуж кі 

ста лі сім ва ліч ны мі за клад ка мі для 

но вых кніг, якія бу дуць пра чы та ныя 

ў 2020 го дзе.

Вы стаў ка-кір маш пра доў жыц ца 

да 9 лю та га. У пла нах ар га ні за та-

раў, акра мя экс па на ван ня і про-

да жу кніг (на тое яна і кір маш), — 

шмат ці ка вых ме ра пры ем стваў. 

У пры ват нас ці, Між на род ны сім по-

зі ум лі та ра та раў «Пісь мен нік і час» 

і ўзна га ро джан не пе ра мож цаў кон-

кур су «Мас тац тва кні гі».

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Аб гэ тым за явіў Над звы-

чай ны і Паў на моц ны Па-

сол Кі тая ў Бе ла ру сі Цуй 

Цы мін.

У ад па вед нас ці з да ру-

чэн нем кі раў ні ка дзяр жа вы 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў тэр-

мі но вым па рад ку Пад ня бес най 

прад стаў ле на гу ма ні тар ная 

да па мо га для пра фі лак ты кі і 

кант ро лю эпі дэ міі, вы клі ка най 

но вым ты пам ка ра на ві ру са. 

Яна бы ла да стаў ле на з Мін ска 

ў Пе кін. Як па ве да міў Цуй Цы-

мін, пер шая пар тыя да па мо гі ад бе ла рус-

ка га бо ку па сту пі ла ва Ухань. Па сол КНР 

асаб лі ва ад зна чыў, што бе ла рус кі са ма-

лёт з ін ды ві ду аль ны мі срод ка мі аба ро ны, 

ме ды ка мен та мі і срод ка мі дэз ын фек цыі 

стаў пер шым, які пры ля цеў у Кі тай з-за 

мя жы ў су вя зі з сі ту а цы яй з ка ра на ві ру-

сам. Дзе ян ні на шай кра і ны ста лі пры кла-

дам для ўся го све ту — ця пер гу ма ні тар ную 

да па мо гу Пе кі ну на кі ра ва лі ўжо больш за 

10 дзяр жаў.

«У гэ ты цяж кі мо мант вель мі свое ча-

со вая і важ ная пад трым ка Бе ла ру сі, ваш 

на род па ка заў сваю да бры ню, — ад зна чыў 

Цуй Цы мін. — Гэ та свед чыць аб вы со кім 

уз роў ні стра тэ гіч на га парт нёр ства па між 

на шы мі кра і на мі і моц най друж бе па між 

на ро да мі». Па сло вах дып ла ма та, Кі тай і 

Бе ла русь «пад трым лі ва юць цес ную су вязь 

і ка ар ды на цыю ў су праць ста ян ні ка ра на-

ві ру су».

«Стар шы ня КНР Сі Цзінь пін на дае вя-

лі кае зна чэн не пра фі лак ты цы і кант ро лю. 

Ство ра на гру па па су праць дзе ян ні эпі дэ міі, 

кі раў ні ком якой стаў прэм' ер-мі ністр Лі Кэ-

цян. Ён ад пра віў ся ва Ухань, каб на мес цы 

кі ра ваць ра бо тай. Ця пер урад і на род Кі тая 

пры кла да юць усе на ма ган ні для ба раць-

бы з эпі дэ мі яй. Ство ра на 

ўсе ба ко вая і шмат уз роў-

не вая сіс тэ ма пра фі лак-

ты кі і кант ро лю, ары ен-

та ва ная перш за ўсё на 

пра він цыю Ху бэй і го рад 

Ухань. Уся ра бо та, што 
пра во дзіц ца, ад кры тая, 
праз рыс тая», — ад зна-
чыў Цуй Цы мін.

Урад Кі тая на кі ра ваў 

вя лі кую коль касць мед-

пер са на лу ў пра він цыю 

Ху бэй, у пры ват нас ці, 

68 ме ды цын скіх бры гад, 

больш за 8 ты сяч ме ды цын скіх ра бот ні каў. 

Як пад крэс ліў Цуй Цы мін, Дзяр жаў ны са-

вет КНР ства рыў адзі ную на цы я наль ную 

сіс тэ му кант ро лю за сі ту а цы яй. Ця пер, 

па вод ле яго слоў, Кі тай ма бі лі за ваў унут-

ра ныя рэ сур сы, ад крыў зя лё ны ка нал для 

транс пар ці роў кі не аб ход ных ма тэ ры я лаў і 

за ся ро дзіў ся на за бес пя чэн ні ме ды цын скім 

аб ста ля ван нем пра він цыі Ху бэй.

Да рэ чы, мно гія ме ра пры ем ствы, якія 

пра во дзіць ця пер Кі тай, ку ды больш жорст-

кія, чым рэ ка мен да цыі Су свет най ар га ні-

за цыі ахо вы зда роўя. «У нас ёсць упэў не-

насць і маг чы масць пе ра маг чы ў ба раць бе 

з ка ра на ві ру сам», — пад крэс ліў Цуй Цы-

мін. Як па ве да міў дып ла мат, у кі тай скіх 

гра ма дзян, якія пры бы лі ў Бе ла русь, вы-

пад каў за хвор ван ня не вы яў ле на.

Кі тай спа дзя ец ца, што не ўза ба ве на ста-

не пе ра лом ны мо мант у ба раць бе з рас-

паў сюдж ван нем но ва га ты пу ка ра на ві ру са, 

па коль кі ўсё больш лю дзей вы леч ва юц ца, 

а коль касць но вых вы пад каў з па да зрэн-

нем на за ра жэн не зні жа ец ца. Аб гэ тым 

за яві ла пад час ан лайн-бры фін гу афі цый ны 

прад стаў нік Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 

КНР Хуа Чунь ін.

Мі ка лай ЛІТ ВІ НАЎ.

 ТЫМ ЧА САМ

ДРУ ГІ БОРТ З ГУ МА НІ ТАР НАЙ ДА ПА МО ГАЙ 
НА КІ РА ВАЎ СЯ Ў ПЕ КІН

Па ра шэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў Кі тай ад пра віў ся яшчэ адзін 

борт з гу ма ні тар ным гру зам у су вя зі з ус пыш кай ка ра на ві ру са 2019-nCoV, па ве да мі ла 

МНС.

Кур сан ты ўні вер сі тэ та гра ма дзян скай аба ро ны Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а-

цы ях і ра та валь ні кі пра вя лі за груз ку яшчэ ад на го са ма лё та з гу ма ні тар най да па мо гай, 

які на кі ру ец ца ў Кі тай. Гэ та та ва ры ме ды цын ска га пры зна чэн ня агуль най ва гой ка ля 

20 тон, якія са бра ны згод на з за пы там кі тай ска га бо ку.

Ра бо ты па фар мі ра ван ні і ад праў цы да па мо гі вя дуц ца ў цес ным су пра цоў ніц тве мі ніс-

тэр стваў аба ро ны, ахо вы зда роўя, за меж ных спраў і МНС. Пер шы борт пры быў у Кі тай 

ноч чу 31 сту дзе ня. Дру гі гу ма ні тар ны груз так са ма су пра ва джа юць ра та валь ні кі на ча ле 

з на мес ні кам мі ніст ра па над звы чай ных сі ту а цы ях Іга рам Бо ла та вым. Вы праў ляць да па-

мо гу ў Кі тай пры еха лі мі ністр ахо вы зда роўя на шай кра і ны Ула дзі мір Ка ра нік, а так са ма 

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Кі тая ў Бе ла ру сі Цуй Цы мін.

Бліз каБліз ка  да сэр цада сэр ца

Кі тай вель мі ўдзяч ны Бе ла ру сі за да па мо гу 
ў ба раць бе з ка ра на ві ру сам

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.


