
Но вы кніж ны год па чаў ся ў зу сім не зі мо вай, цёп лай 

ат мас фе ры — старт яму да ла Мін ская кніж ная вы стаў-

ка-кір маш, якая пра хо дзіць пер шай ся род ана ла гіч ных 

буй ных між на род ных ме ра пры ем стваў. Сё ле та ўдзел 

у куль тур на-асвет ніц кім фо ру ме бя руць 439 экс па нен-

таў з 35 кра ін све ту, у пра гра ме вы стаў кі — больш 

як 400 кніж ных прэ зен та цый, твор чых су стрэч, аў-

то граф-се сій, се мі на раў, круг лых ста лоў і дыс ку сій, 

а цэнт раль ным экс па нен там вы сту пае Ра сія. І хто б 

са скеп ты каў што ні ка заў пра па дзен не ці ка вас ці да 

кні гі, але рэ аль насць дэ ман струе ад ва рот ны пра цэс: 

гас цей і ўдзель ні каў вы стаў кі ў пер шы ж дзень бы-

ло так мно га, што на ват вя ліз ная пло шча па віль ё на 

«Бел Экс па» ледзь ве ўмя шча ла ўсіх ах вот ных аца ніць 

кніж ныя на він кі і су стрэц ца з ці ка вы мі аў та ра мі.
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• На су стрэ чы, якая ад-

бу дзец ца 13 лю та га, Аляк-

сандр Лу ка шэн ка і Ула-

дзі мір Пу цін аб мяр ку юць 

най больш ак ту аль ныя пы-

тан ні бе ла рус ка-ра сій ска га 

су пра цоў ніц тва, у тым лі ку 

ра бо ту сфар мі ра ва най па 

ра шэн ні прэ зі дэн таў двух-

ба ко вай гру пы.

• Пай шоў з жыц ця ака-

дэ мік-гіс то рык Мі ха іл Кас-

цюк, які стаў іні цы я та рам 

пад рых тоў кі фун да мен-

таль на га вы дан ня, пры-

све ча на га ты ся ча га до вай 

гіс то рыі На ва груд ка.

• З гры пам у Літ ве на мі-

ну лым тыд ні шпі та лі за ва на 

470 ча ла век, у тым лі ку 59 

дзя цей ва ўзрос це да двух 

га доў. У ад дзя лен ні ін тэн-

сіў най тэ ра піі зна хо дзіц ца 

33 хво рыя.

КОРАТКА

ЯК СТАНОВЯЦЦА 
ДРЭСІРОЎШЧЫКАМ 
ДЭЛЬФІНАЎ

ДАКЛАДНЫЯ 
НАВУКІ – 
НЕ ДЛЯ ДЗЯЎЧАТ?

СТАР. 13

Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ, 

стар шы ня 

Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма:

«Эн ту зі яс ты, якія 
раз ві ва юць ар га ніч нае 
зем ля роб ства, за слу гоў ва юць 
пад трым кі і ўва гі 
з бо ку мяс цо вых улад. 
Ар га ніч нае зем ля роб ства — 
перс пек тыў ны на пра мак 
у сель скай гас па дар цы. 
Важ на, што ў Гро дзен скай 
воб лас ці ёсць лю дзі, га то выя 
яго раз ві ваць, зай мац ца 
ім. Мы заў сё ды ста ра ем ся 
пад трым лі ваць фер мер скі 
рух, пра пра цу ем ва ры ян ты 
вы ра шэн ня, якія б за да во лі лі 
ўсіх за ці каў ле ных. Ар га ніч нае 
зем ля роб ства ў рэ гі ё не 
раз ві ва юць не толь кі 
фер ме ры. На прык лад, 
ёсць ці ка васць ін вес та ра 
да ства рэн ня та кой буй ной 
гас па дар кі».

ЦЫТАТА ДНЯ

Мес ца дзе ян няМес ца дзе ян ня

Наш сён няш ні ге рой мог бы 

з пос пе хам рэа лі за ваць ся бе ў лю бым 

ін шым мес цы, але ён вы браў для 

гэ та га сваю ма лую ра дзі му. Дзя ку ю чы 

та кім лю дзям і жы ве на ша глы бін ка. 

Ка лі б не яны, маг чы ма, не ка то рых 

вё са чак сён ня ўжо і не іс на ва ла б.

Вёс ка Га ра дзец кая ма лень кая, 

але вель мі ма ляў ні чая. Шмат 

дрэў і се на жа цяў, ад ным 

сло вам — раз до лле. Тут 

ра зу ме еш, ча му Юрый ЗЯМ ЦОЎ 

зра біў стаў ку на ко ней. На ват, 

ка лі іх ня ма па блі зу, ду ша 

рвец ца вон кі і ту па ціць у 

не цяр пен ні, як не аб' ез джа ны 

ска кун.

ХО БІ СТА ЛА ПРА ЦАЙ
— Жыў у сель скай мяс цо вас ці, з са-

ма га дзя цін ства ся род ко ней. Баць кі 

бы лі толь кі рады. Гэ та ж нар маль на, 

ка лі сын да па ма гае араць, ска ро дзіць. 

А ў кал га се, як толь кі па чы на ец ца на-

рых тоў ка се на, мы хут чэй за скок ва ем 

на на шых са ўра сак — і да па ма гаць. 

Кас цам ва ду пад во зіў, на пэў на, яшчэ 

ў кла се пя тым, — рас каз вае пра ся бе 

мяс цо вы прад пры маль нік, вя лі кі ама-

тар ка ней Юрый Зям цоў, за сна валь нік 

КФГ «Зям цоў».

Ка лі ў вось мым кла се прый шлі агі-

та ваць па сту паць у Клі ма віц кі аграр-

ны та ды яшчэ тэх ні кум, Юрый доў га 

не раз дум ваў. А што бы ло су мня-

вац ца, ка лі там як раз ад кры лі кон-

на-спар тыў ную шко лу. Пра алім пі я ды 

і куб кі, пры зна ец ца, дум кі не бы ло, 

а вось тое, што змо жа зна хо дзіц ца 

блі жэй да сва іх улю бён цаў, грэ ла. 

І спе цы яль насць ве тэ ры нара вы браў 

з та кім раз лі кам, што ў бу ду чы ні бу-

дзе ім да па ма гаць. Па куль ву чыў ся, 

сяб роў знай шоў па ін та рэ сах, з не ка-

то ры мі і за раз пад трым-

лі вае су вя зі.

СТАЎ КА НА РУ ПА РА
Прад пры маль нік з Крас на пол ля за сна ваў свой біз нес 

у не перс пек тыў най вёс цы, 
і ў зем ля коў пра чну ла ся ці ка васць

Пры га жу ня 
з гас па дар кі Юрыя.
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ДЛЯ ЎСІХ, ХТО ПІ ША І ЧЫ ТАЕ
У ста лі цы 

ад кры ла ся 
ХХVІ Мін ская 

між на род ная кніж ная 
вы стаў ка-кір маш

Пры ві тан не кі раў ні ка на шай дзяр-

жа вы Аляк санд ра Лу ка шэн кі ўдзель-

ні кам вы стаў кі і між на род на га сім по-

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

агу чыў на ўра чыс тай цы ры мо ніі ад-

крыц ця фо ру му на мес нік кі раў ні ка Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Ула-

дзі мір ЖАЎ НЯК. «На працягу мно гіх 

га доў гэ ты фо рум з'яў ля ец ца знач най 

куль тур най па дзе яй у жыц ці Бе ла ру сі, 

збі рае ра зам пуб лі цыс таў, пісь мен ні-

каў і вы даў цоў уся го све ту, ума цоў вае 

пра фе сій ныя і дзе ла выя су вя зі па між 

імі. Кні га вы да вец тва па-ра ней ша му 

за ста ец ца ві зі тоў кай на шай кра і-

ны, звяз вае яе ба га тае гіс та рыч нае 

мі ну лае і па мкнен не су час ні каў да 

за ха ван ня і ўзба га чэн ня куль тур най 

спад чы ны па пя рэд ніх па ка лен няў», — 

га во рыц ца ў пры ві тан ні. Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі так са ма вы ка заў пе ра ка нан не, 

што ме ра пры ем ства бу дзе са дзей ні-

чаць па пу ля ры за цыі кні гі як асно вы 

аду ка цыі і ду хоў на га раз віц ця, по шу ку 

но вых ідэй і ўза е ма вы гад ных кан так-

таў у гу ма ні тар най сфе ры.СТАР. 4


