
Аме ры кан скі се нат пра га ла са ваў 
су праць ім піч мен ту Трам па

Аме ры кан скія се на та ры пры зна лі не ві на ва тым прэ-

зі дэн та ЗША До наль да Трам па па ўсіх пунк тах аб ві на-

вач ван ня ў рам ках слу хан няў па ім піч мен ту. Се на та ры 

боль шас цю га ла соў ад хі лі лі абод ва пунк ты аб ві на вачання: 

зло ўжы ван не ўла дай і пе ра шко ды ў рас сле да ван ні, якое 

пра во дзіў Кан грэс. Та кім чы нам пра цэс ім піч мен ту ў кан-

грэ се за вяр шыў ся. Трамп за ста ец ца на па са дзе прэ зі-

дэнта. Ён стаў трэ цім прэ зі дэн там у гіс то рыі ЗША, у да чы-

нен ні да яко га іні цы я ва лі пра цэ ду ру ім піч мен ту. Пер шым 

быў Энд ру Джон сан у 1868 го дзе, дру гім — Біл Клін тан 

у 1998-м. Усіх прэ зі дэн таў апраў даў се нат. Так са ма пра-

цэ ду ру ім піч мен ту Па ла та прад стаў ні коў ЗША спра ба ва-

ла па чаць у 1973 го дзе ў да чы нен ні да Ры чар да Нік са на, 

ад нак той сы шоў у ад стаў ку сам.

У Тур цыі сыш лі дзве ла ві ны, 
дру гая на кры ла ра та валь ні каў

Пас ля дру го га схо ду ла-

ві ны ў пра він цыі Ван на паў-

днё вым ус хо дзе Тур цыі больш 

чым 30 ча ла век за гі ну лі, звыш 

паў сот ні бы лі па ра не ныя. 

У аў то рак у гэ тым жа мес цы 

сыш ла пер шая ла ві на, у вы-

ні ку за гі ну лі пяць ча ла век. На мес ца зда рэн ня пры бы ло 

ка ля 300 су пра цоў ні каў вы ра та валь ных служ баў. Яны зна-

хо дзі лі ся ў ра ё не ка та стро фы, ка лі сыш ла дру гая ла віна. 

Ту рэц кая га зе та Hurrіуеt цы туе гу бер на та ра пра він цыі 

Ван, які па ве да міў, што ся род за гі нулых ёсць су пра цоў ні-

кі па лі цыі і ахо вы, адзін па жар ны і не каль кі ча ла век, якія 

не ўдзель ні ча лі ў вы ра та валь ных ра бо тах. Пра вя дзен ню 

вы ра та валь ных ра бот пе ра шка джаюць моц ны ту ман і 

снег. Як па ве дам ля ец ца, коль касць за гі ну лых і па ра не-

ных мо жа ўзрас ці. Па сло вах мі ніст ра ўнут ра ных спраў 

Тур цыі, адзін з аў та ма бі ляў быў вы ня ты з-пад слоя сне гу 

таў шчы нёй ка ля 4-5 мет раў.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка на кi ра ваў 
спа чу ван не Прэ зi дэн ту Тур цыi Рэ джэ пу Та i пу Эр да га ну ў 
су вя зi са шмат лi кi мi ча ла ве чы мi ах вя ра мi ў вы нi ку схо ду 

снеж най ла вi ны ў ту рэц кай пра вiн цыi Ван.

Бры та нія мяр куе за ба ра ніць про даж ды зель ных 
і бен зі на вых ма шын

Урад Вя лі ка бры та ніі пла нуе ўвес ці поў ную за ба ро ну на 

про даж но вых ды зель ных, бен зі на вых і на ват гіб рыд ных 

аў та ма бі ляў з 2035 го да, з не з 2040-га, як пра па ноў ва лі 

ра ней. Па сло вах экс пер таў, пе ра нос да ты звя за ны з тым, 

што ў ад ва рот ным вы пад ку Бры та нія не змо жа вы ка наць 

сваё аба вя за цель ства да маг чы ся прак тыч на поў на га спы-

нен ня вы кі ду ў ат мас фе ру двух во кі су вуг ля ро ду да 2050-

га. Пас ля ўвя дзен ня за ба ро ны мож на бу дзе куп ляць толь кі 

элект рыч ныя і ва да род ныя аў та ма бі лі і фур го ны. З гэ тай 

іні цы я ты вай прэм' ер-мі ністр Бо рыс Джон сан вы сту піў, 

ад кры ва ючы год ба раць бы з клі ма тыч ны мі зме на мі, які 

па ві нен скон чыц ца са мі там ААН па клі ма це, што ад кры-

ец ца ў ліс та па дзе. Па сло вах Джон са на, 2020 год «ста не 

вы зна чаль ным для клі ма ту пла не ты».
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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Шос ты раз у ме жах Мін скай між-

на род най кніж най вы стаў кі-кір-

ма шу прай шоў тра ды цый ны Між-

на род ны сім по зі ум лі та ра та раў 

«Пісь мен нік і час». Сё ле та яго 

ўдзель ні ка мі ста лі паэ ты, пра-

за ікі, пе ра клад чы кі, жур на ліс ты, 

лі та ра ту раз наў цы, пе да го гі, гра-

мад скія дзея чы і на ват дып ла ма-

ты — прад стаў ні кі 20 кра ін све ту 

аб мер ка ва лі маг чы мас ці і перс-

пек ты вы лі та ра ту ры, як скла до-

вай част кі куль тур на га дыя ло гу.

«Сім по зі ум лі та ра та раў стаў пля цоў-

кай, якая за цвяр джае мі ра люб насць і 

доб ра су сед ства, — пад крэс ліў 6 лю та-

га на ад крыц ці лі та ра тур на га фо ру му 

мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі Аляк-

сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ. — Бе ла ру сы 

ве да юць ца ну мі ру, і мно гія па ка лен ні 

лю дзей, якія жы лі ў дра ма тыч ныя пе-

ры я ды гіс то рыі, на гад ва юць нам пра 

тое, што гэ та са мая вя лі кая каш тоў-

насць ча ла ве ча га жыц ця».

«Свет імк лі ва змя ня ец ца, і, на жаль, 

не заўж ды гэ тыя пе ра ме ны ў леп шы 

бок, — звяр нуў ся да аў та раў з роз ных 

кра ін стар шы ня Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі Мі ка лай ЧАР ГІ НЕЦ. — Што 

мо гуць зра біць, ад гу ка ючы ся на ак ту-

аль ныя праб ле мы і за пы ты су час на га 

гра мад ства, пісь мен ні кі — «ін жы не ры 

ча ла ве чых душ», як га ва рыў Мак сім 

Гор кі, «во чы і ву шы на ро да», як ка-

заў Ян ка Ку па ла? А пісь мен ні кі мо гуць 

зра біць мно гае. І нам трэ ба дбаць аб 

тым, каб вяр нуць у гра мад стве па ва гу 

да сло ва, лю боў да кні гі, каб па вы сіць 

куль ту ру пад рас та ю ча га па ка лен ня. 

Я пе ра ка на ны, што кні гі му сяць стаць 

у тым лі ку ін стру мен там па лі ты каў, 

каб на зме ну дык та ту сі лы прый шоў 

дык тат сло ва». Іран скі пісь мен нік, 

вы клад чык, ды рэк тар Фон ду паэ-

зіі і мас тац кай лі та ра ту ры Мех дзі 

ГЕЗЕ ЛІ пад тры маў бе ла рус ка га ка-

ле гу: «Нам, лю дзям лі та ра ту ры, трэ ба 

са дзей ні чаць на ра джэн ню но ва га мір-

на га ча су, у якім лю дзі бу дуць жыць у 

гар мо ніі ды спа коі, у якім ад-

ро дзяц ца та кія каш тоў нас ці, 

як сва бо да, роў насць, лю боў і 

ду хоў насць».

Удзель ні кі сім по зі у ма рас ка-

за лі аб тым, як кож ны з іх уяў ляе і 

рэа лі зуе на прак ты цы куль тур ны 

дыя лог праз лі та ра ту ру. Ра сій скі 

пуб лі цыст, на мес нік рэ дак та ра 

ча со пі са «Наш современник» 

Аляк сандр КА ЗІН ЦАЎ ад зна-

чыў: «Ця пер лі та ра ту ра пе ра жы вае 

не леп шыя ча сы, і тое, што ў Бе ла ру-

сі яна мае пад трым ку на дзяр жаў ным 

уз роў ні — вель мі каш тоў на». Да рэ чы, 

у кож ным «бе ла рус кім» ну ма ры ча со пі са 

дру ку юц ца су час ныя бе ла рус кія аў та ры, 

а су час ныя ра сій скія лі та ра та ры вы да-

юць свае кні гі ў Бе ла ру сі, як, на прык лад, 

ма ла дая пісь мен ні ца Але на Ту лу ша ва, і 

гэ ты аб мен уз ба га чае лі та ра тур ную па-

літ ру абедз вюх кра ін.

Бы лы па сол Сла ва кіі ў Бе ла ру сі, 

а так са ма па эт і пе ра клад чык Ма ры ян 

СЕР ВАТ КА ўз га даў, як не ка лі з да па-

мо гай бе ла рус кіх сяб роў і ад на дум цаў 

іні цы я ваў пра ект «Дыя лог куль тур», 

у ме жах яко га ў Сла ва кіі прай шоў шэ раг 

ме ра пры ем стваў, пры све ча ных Ян ку 

Ку па лу. «Я ўпэў не ны, што та кі дыя лог 

му сіць пра цяг вац ца — і не толь кі праз 

лі та ра ту ру, а ва ўсіх га лі нах мас тац тва, 

каб су праць ста яць гла ба лі за цыі, уні фі-

ка цыі на цы я наль ных куль тур. Трэ ба бу-

да ваць, на во дзіць на ноў, у рэш це рэшт, 

ра ман та ваць раз бу ра ныя куль тур ныя 

мас ты па між кра і на мі».

Уз вес ці та кі мост мож на на ват са мо-

му, што яск ра ва пра дэ ман стра ва ла Ан-

хе ла Эс пі но са Ру іс (на фота). Дзяў чы на, 

апан та ная бе ла рус кай мо вай і лі та ра ту-

рай, вы да ла на дзвюх мо вах — бе ла-

рус кай і іс пан скай — збор нік 30 вер шаў 

Мак сі ма Баг да но ві ча, які за ці ка віў не 

толь кі бе ла рус кую ды яс па ру і іс пан скую 

ін тэ лі ген цыю — яго з за хап лен нем чы-

тае на ват 88-га до вая ба бу ля па эт кі! 

А, на прык лад, для на род на га паэ та 

Чу ва шыі Ва ле рыя Тур гая вы ні кам аса-

біс та га зна ём ства з Бе ла рус сю ста ла 

не вя лі кая ан та ло гія бе ла рус кай паэ зіі 

на чу ваш скай мо ве і ўдзел у маш таб-

ным твор чым пра ек це — пе ра кла дзе 

са не таў Ян кі Ку па лы на мо вы све ту. 

(Да рэ чы, у маі гэтага го да ў Чэ бак са-

рах, ста лі цы Чу ваш скай Рэс пуб лі кі, 

пла ну ец ца ад крыц цё ме ма ры яль най 

дош кі бе ла рус ка га пес ня ра.)

Нам вар та пе ра стаць ду маць стэ рэа-

ты па мі, пе ра ка на ная час тая гос ця Бе ла-

ру сі, ня мец кая пісь мен ні ца і кі раў нік 

даб ра чын на га фон ду пад трым кі па-

цяр пе лым ад ава рыі на ЧА ЭС Хай ке 

ЗА БЕЛЬ: «Гэ та бы ло б так прос та, ка-

лі б мож на бы ло рас сар та ваць лю дзей 

па скрын ках па вод ле на цы я наль нас ці: 

вось «ты по вы бе ла рус», вось «ты по вы 

не мец»... Але ме жы па між на мі сці ра-

юц ца, і за мест та го, каб га ва рыць адно 

пра ад на го, да вай це больш га ва рыць 

адно з ад ным. Я на пі са ла тры кні гі пра 

Бе ла русь, як мно гія ўдзель ні кі сім по зі у-

ма, — але, быць мо жа, на пе ра дзе яшчэ 

ад на, якую на пі шам усе мы ра зам — 

су куп насць по гля даў на Бе ла русь пісь-

мен ні каў з роз ных кра ін?»

Уза ем ныя пе ра кла ды і вы дан не ан-

та ло гій, ла каль ныя і маш таб ныя су-

мес ныя твор чыя пра ек ты, ар га ні за цыя 

дзён на цы я наль ных куль тур, за ха ван-

не па мя ці вы біт ных дзея чаў лі та ра ту-

ры — га вор ку на гэ тыя тэ мы ўдзель ні кі 

між на род на га сім по зі у му лі та ра та раў 

пра цяг нуць і сён ня на се мі на рах, твор-

чых су стрэ чах са школь ні ка мі і сту дэн-

та мі ВНУ, на лі та ра тур ным пле нэ ры 

ў Ба ры са ве. Але най важ ней шую рэ-

за лю цыю фо ру му пры ня лі яшчэ ўчо-

ра: пі саць ак ту аль на, шчы ра і ці ка ва, 

глы бо ка і ўдум лі ва, каб не бы ло ні я кіх 

пе ра шкод і ме жаў па між аў та ра мі і чы-

та ча мі з роз ных кра ін.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

За ход ні ве цер 
зме ніц ца паў ноч ным

Снег, мок ры снег і га ла лё дзі ца на да ро гах...
Гэ ты ха лод ны се зон быў шчод ры на сі нап тыч ныя 

сюр пры зы. Зі ма да нас пры хо дзі ла, але не на сту-

пала. Ня ўжо ў гэ тыя вы хад ныя на шу тэ ры то рыю ўсё 

ж та кі пры ця ру шыць сне гам? Акра мя та го, бу дзе до-

сыць ма роз на і вет ра на, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант-

ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня мес ца мі па ўсхо дзе кра і ны прой дзе не вя лі кі снег. 

Ад чу ван не хо ла ду ўзмоц ніць па ры віс ты ве цер. У су бо ту 

ўна чы па паў ноч ным за ха дзе, а ўдзень на боль шай част цы 

кра і ны ада б'ец ца ўплыў ат мас фер на га фрон ту, які змя-

шча ец ца з тэ ры то рыі Фін лян дыі. Та му ўна чы пе ра важ на 

па паў ноч ным за ха дзе, а ра ні цай і ўдзень на боль шай 

част цы тэ ры то рыі Бе ла ру сі прой дзе снег і мок ры снег. 

У асоб ных ра ё нах ча ка юц ца сла бы ту ман, га ла лёд, на 

да ро гах га ла лё дзі ца. Праг на зу ец ца, што за ход ні ве цер 

зме ніц ца паў ноч ным, паў ноч ны пя рой дзе на за ход ні ўме-

ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 4 

да 11 гра ду саў ма ро зу, мес ца мі — да мі нус 13 гра ду саў. 

Удзень бу дзе ад мі нус 5 гра ду саў па паў днё вым усхо дзе 

да 2 цяп ла на за ха дзе кра і ны.

Праў да, па ха ла дан не ў нас бу дзе ня доў гім. Ужо ў ня дзе-

лю па цяп лее. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 

7 гра ду саў да ну ля, а ўдзень — ад ну ля да плюс 6 гра ду саў. 

Ноч чу і ра ні цай у асоб ных ра ё нах прой дзе не вя лі кі ка рот ка-

ча со вы мок ры снег, удзень бу дзе пе ра важ на без апад каў. 

Уна чы і ра ні цай мес ца мі ча ка юц ца сла бы ту ман і га ла лёд, 

на да ро гах га ла лё дзі ца. Ве цер праг на зу ец ца за ход ні, паў-

днё ва-за ход ні ўме ра ны, удзень мес ца мі па ры віс ты.

Сяр гей КУР КАЧ.

А пра сы 
на спір це вы ба чы лі?

Сён ня ў Ча вус кім ра ён ным гіс то ры ка-края знаў чым 

му зеі ад кры ва ец ца вы ста ўка «Му зей пра са». Гэ та 

су мес ны пра ект Мін гар да вед кі, Карт кі Гос ця і му зея 

ў Ча ву сах, а таксама пер шы вы езд ка лек цыі пра са 

з Тра ец ка га прад мес ця Мін ска ў рэ гі ён. Вы ста ўка 

бу дзе пра ца ваць на пра ця гу ме ся ца.

«У экс па зі цыі прад стаў ле-

ны больш за 180 ста ра даў ніх 

і экс клю зіў ных пра саў, — па-

ве да мі ла «Звяз дзе» ды рэк-

тар Ча вус ка га ра ён на га 

гіс то ры ка-края знаў ча га 

му зея Іна КА ЗА КО ВА. — 

На вед ван не вы стаў кі ста не 

цу доў най маг чы мас цю па-

шы рыць свой кру га гляд і бу дзе вель мі па зна валь ным 

для гас цей усіх уз рос таў. Ёсць та кія дзіў ныя экс па на ты, 

якіх мы са мі ні ко лі не ба чы лі».

Уся го ў ста ліч ным Му зеі пра са дэ ман стру ец ца больш за 

700 экс па на таў з ка лек цый вя до мых бе ла рус кіх ка лек цыя-

не раў: цэль ныя жа ля зя кі, якія на гра ва юц ца на ад кры тым 

аг ні, ся рэд ня веч ныя пра сы на ву га лі, пра цы з устаў кай — 

«ду шой», га за выя, на спір це, па ра выя і элект рыч ныя.

Ад су пра цоў ні каў му зея ў Ча ву сах гос ці да ве да юц ца не толь-

кі пра асаб лі вас ці кан струк цыі гэ та га прад ме та бы ту, але і пра 

ню ан сы пра са ван ня ў роз ныя пе ры я ды гіс то рыі ча ла вец тва.

«Кар та Гос ця» — гэ та плас ты ка вая смарт-карт ка, якае 

дае пра ва ад на ра зо ва га на вед ван ня па ўсёй Бе ла ру сі 

(бяс плат на або са зніж кай ад 10 да 50 %) му зе яў, эк скур-

сій, мас тац кіх га ле рэй, заа пар каў, аква пар каў і на зі раль-

най пля цоў кі На цы я наль най біб лі я тэ кі.

Улас ная экс па зі цыя Ча вус ка га гіс то ры ка-края знаў чага му-

зея раз ме шча на ў дзевяці за лах. Уся го ў фон дах ра ён най уста-

но вы куль ту ры — больш за адзінаццаць ты сяч прад ме таў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Су гуч чаСу гуч ча КНІ ГІ БЕЗ МЕ ЖАЎ

Бліз кая ўла да

АБЛ ВЫ КАН КА МЫ НА СУ ВЯ ЗІ
Чар го выя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі прой дуць у су бо-

ту 8 лю та га ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме.

На зван кі жы ха роў кра і ны з 9.00 да 12.00 бу дуць 

ад каз ваць:

 пер шы на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка-

ма Ва ле рый Ва сі ле віч РЭ БКА ВЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;

 на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Пят ро віч ПЕ НІН. Тэл. 8 021 222 22 22;

 на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Аляк санд ра віч ПРЫ ВА ЛАЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;

 кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма Ігар 

Анд рэ е віч ПА ПОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

 кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Рыгор Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 250 18 69;

 кі раў нік спраў МІНСК АГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Аляк санд ра віч ГУ РЫ НО ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

 кі раў нік спраў МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ган на 

Мар' я наў на МА ЦЕЛЬ СКАЯ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Рэ гі ё ныРэ гі ё ны

На двор'еНа двор'е


