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ДЛЯ ЎСІХ, ХТО ПІ ША І ЧЫ ТАЕ
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Мі ністр ін фар ма цыі 

Бе ла ру сі Аляк сандр Кар-

лю ке віч па дзя ка ваў усім, 

хто ста віц ца да кні гі, па-

вод ле Мак сі ма Гор ка га, 

«як да жы во га фак та», і 

па жа даў кож на му на вед-

валь ні ку доб ра га чы тан-

ня, доб ра га на строю — 

і аба вяз ко ва знай сці тую 

са мую, «сваю» кні гу.

Са свай го бо ку, стар-

шы ня Са ю за пісь мен-

ні каў Бе ла ру сі Мі ка лай 

Чар гі нец (гэ та твор чая 

су пол ка на роў ні з Мі ніс-

тэр ствам ін фар ма цыі і 

Мін гар вы кан ка мам з'яў ля ец ца ад ным 

з ар га ні за та раў мін скай вы стаў кі) пад-

крэс ліў, што ў ня прос тай сі ту а цыі, якая 

скла ла ся ў су час ным све це, пісь мен-

ні кі з роз ных кра ін аба вя за ныя ўза е-

ма дзей ні чаць і «ра біць усё маг чы мае, 

каб на зме ну дык та ту сі лы прый шоў 

дык тат сло ва».

Спе цы яль ны прад стаў нік Прэ зі дэн-

та Ра сіі па між на род ным куль тур ным 

су пра цоў ніц тве Мі ха іл Швыд кой рас-

ка заў, што на ра сій скім на цы я наль ным 

стэн дзе пло шчай у 200 квад рат ных 

мет раў сё ле та прад стаў ле на больш 

чым 500 кніг вя ду чых вы да вец тваў, 

а ў пра гра ме ра сій скай дэ ле га цыі — 

мност ва прэ зен та цый, круг лыя ста лы 

з удзе лам бе ла рус кіх і ра сій скіх пісь-

мен ні каў, су стрэ чы з па пу ляр ны мі лі та-

ра та ра мі. «2019 год на пра сто ры СНД 

аб ве шча ны Го дам кні гі, і вель мі важ на, 

што ме на ві та Бе ла русь ад кры вае гэ ты 

год, які бу дзе на сы ча ны па дзея мі, пры-

све ча ны мі вы да вец кай спра ве, лі та ра-

ту ры на шых кра ін, а так са ма пры ем на, 

што мы за про ша ныя быць парт нё ра мі 

на гэ тым вя лі кім свя це кні гі», — ад зна-

чыў Мі ха іл Швыд кой. А на мес нік кі раў-

ні ка Фе дэ раль на га агенц тва па дру ку 

і ма са вых ка му ні ка цы ях РФ Ула дзі мір

Гры гор' еў да даў, што Бе ла русь ужо 

мо жа лі чыць ся бе за про ша най на ра-

сій скія кніж ныя свя ты — фес ты валь 

«Крас ная пло шча», які прой дзе ў 

чэр ве ні, і Мас коў скую між на род ную 

кніж ную вы стаў ку-кір маш, што збя рэ 

ўдзель ні каў у ве рас ні на ВДНГ, і, да-

рэ чы, пры ме Бе ла русь у якас ці цэнт-

раль на га экс па нен та.

Дзярж сак ра тар Са юз най дзяр жа вы 

Ры гор Ра по та, зна ё мя чы ся з вы стаў-

кай, ад зна чыў вя лі кую коль касць за-

меж ных удзель ні каў і шы ро кі жан ра вы 

асар ты мент кніж ных на ві нак, якія прад-

 стаў ле ны на вы да вец кіх стэн дах.

Ці ка вых па дзей на вы стаў цы так 

шмат, што хо чац ца ра за рвац ца, каб 

уба чыць усё. Так, на цэнт раль ным на-

цы я наль ным стэн дзе прад стаў ле ны 

аў тар скі пра ект ка лек цы я не ра Ула дзі-

мі ра Лі ха дзе да ва «У по шу ках стра ча-

на га»: ка лек цыя ста рых паш то вак, кніг 

і фа та гра фій, а так са ма дру кар скія і 

пісь мо выя пры ла ды кан ца ХІХ — па-

чат ку ХХ ста год дзя, экс па зі цыя, пры-

све ча ная ўра джэн цам Бе ла ру сі Ада му 

Міц ке ві чу і Яну Бул га ку; рэ кан стру я ва-

ны па ста ра жыт ных чар ця жах дру кар-

скі ста нок XVІ ста год дзя і ство ра ная з 

яго да па мо гай ко пія Біб ліі Фран цыс ка 

Ска ры ны... Част ку экс па на таў з вя лі-

кай ка лек цыі, якая збі ра ла ся ця гам 

больш чым 40 га доў, Ула дзі мір Лі ха-

дзе даў, да рэ чы, як раз на вы стаў цы 

пе ра даў у па да ру нак На цы я наль най 

біб лі я тэ цы Бе ла ру сі — у тым лі ку іс-

ну ю чыя ў адзі ным асоб ні ку пад шыў кі 

«Гродненских губернских ве до мос тей» 

(1841 год), а так са ма ўні каль ныя ру-

ка піс ныя да ку мен ты XVІІ—XVІІІ ста-

год дзяў з ка лек цыі Тыш ке ві чаў, якія 

не інакш як цу дам уда ло ся ад шу каць і 

вяр нуць на ра дзі му. У на быц ці ка лек-

цыі Лі ха дзе да ва, да рэ чы, за ці каў ле-

на Біб лі я тэ ка Кан грэ са ЗША і ін шыя 

за меж ныя ўста но вы, але бе ла ру сам 

па шан ца ва ла больш — дзя ку ю чы су-

пра цоў ніц тву пры ват ні ка і дзяр жа вы 

част ка каш тоў ных да ку мен таў тра піць 

у «рэд кі фонд» На цы я наль най біб лі я-

тэ кі і бу дуць вы да вац ца на ру кі толь кі 

спе цы я ліс там, але ў ліч ба вым вы гля-

дзе, па вод ле слоў ды рэк та ра біб лі я тэ кі 

Ра ма на Ма туль ска га, іх змо гуць уба-

чыць усе ка рыс таль ні кі. А па куль што 

іх мож на знай сці на вы стаў цы — так са-

ма, як прад стаў ле ны дзя ку ю чы «Бел-

газп рам бан ку» ары гі нал (!) «Ма лой па-

да рож най кніж кі» Фран цыс ка Ска ры ны 

1522 го да вы дан ня і пры све ча ны кні зе 

ін тэр ак тыў ны стэнд на рус кай і анг лій-

скай мо вах, экс па зі цыю 

«Бе ла рус кі Бук вар: ча-

ты ры ста год дзі гіс то-

рыі» і по бач — су час ны 

пра ект — пе ра соў ную 

вы стаў ку мас тац кіх 

кніг пісь мен ні каў дзяр-

жаў — удзель ніц СНД 

«Чы та ем ра зам — спаз-

 на ём адзін ад на го»...

У апош няй прад стаў-

ле ныя 56 кніг з дзевяці 

кра ін (Азер бай джа на, 

Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Ка-

зах ста на, Кыр гыз ста-

на, Ра сіі, Мал до вы, Та-

джы кі ста на і Турк ме ні-

ста на), якія вый шлі на 

рус кай і на цы я наль ных 

мо вах за апош нюю чвэрць ста год дзя 

і ста лі зна ка вы мі ў сва іх кра і нах. «Мы 

пра сі лі прад ста віць па пяць кніг ад кож-

най кра і ны, але ў вы ні ку іх ака за ла ся 

знач на больш, у агуль ны лік увай шлі 

і не каль кі тво раў аў та раў, якія пі са лі 

ў ра ней шы час, але іх кні гі ак тыў на 

вы да юц ца ў дзяр жа вах СНД і сён ня 

дзя ку ю чы ак ту аль нас ці, асаб лі вай 

па пу ляр нас ці», — тлу ма чыць пер шы 

на мес нік стар шы ні Вы кан ка ма — вы-

ка наў ча га сак ра та ра СНД Вік тар Гу-

мін скі. У Мін ску гэ та вы стаў ка, зла-

джа ная сі ла мі Са ве та па куль тур ным 

су пра цоў ніц тве кра ін СНД, Вы кан ка ма 

Са друж нас ці і Прэ зі дэнц кай біб лі я тэ кі 

Бе ла ру сі, дэ ман стру ец ца ўпер шы ню, 

а на да лей бу дзе прад стаў ле ная ў вя-

ду чых на цы я наль ных біб лі я тэ ках кра ін 

Са друж нас ці.

...Увесь дзень у га лоў ным па віль ё-

не «БелЭкс па» гу ча лі спе вы, вер шы 

і про за на роз ных мо вах. Ма лень кія 

на вед валь ні кі тан ца ва лі пад вы ступ-

лен ні бе ла рус кіх прадстаўнікоў дзі ця-

ча га «Еў ра ба чан ня», удзель ні ча лі ў 

ін тэр ак тыў ных гуль нях і вік та ры нах, 

за хоп ле на гар та лі ма ляў ні чыя кніж кі з 

кар цін ка мі, а да рос лыя, пры зна ю чы ся, 

што во чы раз бя га юц ца, тым не менш 

зна хо дзі лі са бе лі та ра ту ру па ду шы і 

па кі да лі па віль ён, як га лоў ны скарб не-

су чы Яе Вя лі касць Кні гу... Акра мя та го, 

6 лю та га пры ня ла вя лі кую коль касць 

па куп ні коў ура чыс та ад кры тая ў ме-

жах ММКВК ста ліч ная кні гар ня «Друж-

ба» — на яе па лі цах прад стаў ле ны кні гі 

роз ных кра ін све ту, а аса ло ду чы тан ня 

тут мож на су мяс ціць з ку бач кам ка вы 

ці дэ сер там. Ужо ад бы лі ся шмат лі кія 

кніж ныя прэ зен та цыі і су стрэ чы з аў-

та ра мі, у тым лі ку на стэн дзе Вы да вец-

ка га до ма «Звяз да», прай шлі не ка то-

рыя куль тур на-асвет ніц кія пра гра мы 

ў біб лі я тэ ках і кі на па ка зы па вод ле 

вя до мых кніг. Па каш та ва лі «кніж ных 

пры сма каў», пры га та ва ных па вод ле 

апі сан няў у лі та ра тур ных бест се ле-

рах, гос ці ад мыс ло ва га гаст ра тыд ня, 

які пра цяг нец ца ў мно гіх ка вяр нях і 

рэ ста ра нах Мін ска да 10 лю та га. Але 

на пе ра дзе яшчэ шмат ці ка ва га, та му,

ка лі вы лю бі це чы таць, — не пра ходзь це 

мі ма Мін скай між на род най кніж най 

вы стаў кі-кір ма шу!

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.
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ЦЭ НЫ ПРЫЙ ДЗЕЦ ЦА 
ЗЛЁГ КУ АД ПУС ЦІЦЬ
Пры нам сі, на пра ця гу пер шых ме ся цаў го да

Як вя до ма, сё ле та пла ну ец ца ўтры маць ін фля-

цыю ў ме жах 5 % га да вых. Гэ тую за да чу ні хто 

не ад мя няў, але... Зга да ны па каз чык у пер шым 

паў год дзі гэ та га го да праг на зу ец ца рэ гу ля та-

рам ужо вы шэй за пла на ва на га — на ўзроў ні 

2018 го да, за явіў учо ра на бры фін гу жур на-

ліс там стар шы ня праў лен ня На цы я наль на га 

бан ка Па вел КА ЛА УР.

«Па вод ле ацэ нак, ін фля цыя ў пер шай па ло ве го да 

бу дзе пе ра вы шаць уста ля ва ны на 2019 год мэ та-

вы па ра метр па ін фля цыі. Гэ та звя за на з тым, што 

не га тыў ны ціск з бо ку ўжо дзе ю чых ча со вых фак-

та раў не знік не ў ад но ім гнен не. Хоць па сту по ва іх 

ўздзе ян не бу дзе зга саць», — ска заў Па вел Ка ла ур. 

Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на ліс таў, ён ад зна чыў, 

што ін фля цыя ў гэ ты пе ры яд мо жа быць «па блі зу 

ўзроў ню, які быў ле тась, з ней кі мі ня знач ны мі ад хі-

лен ня мі (кры ху вы шэй або кры ху ні жэй). Ін фля цыя па 

мі ну лым го дзе скла ла 5,6 %, гэ та зна чыць у пер шым 

паў год дзі яна мо жа быць і 5,5 %, і 5,8 %», — ска заў 

стар шы ня праў лен ня Нац бан ка.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПАД ЗНА КАМ СЭР ЦА
У Брэс це за цвер джа ны 
ла га тып куль тур най ста лі цы СНД

Ка лі Пінск стаў сё ле та куль тур-

най ста лі цай Бе ла ру сі, то Брэст 

аб' яў ле ны куль тур най ста лі цай 

Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр-

жаў. Афі цый ная цы ры мо нія на-

дан ня ста ту су ста лі цы ад бу дзец ца ў кра са ві-

ку. Та ды Брэст пры ме май строў мас тац тваў з 

дзяр жаў — удзель ніц СНД, прой дуць кан цэр ты 

і вы стаў кі.

А на год за пла на ва ны шэ раг між на род ных ме ра-

пры ем стваў. У іх лі ку — кон курс пі я ніс таў, ха рэа гра-

фіч ны фес ты валь, фес ты валь Друж бы, па ся джэн не 

біб лі я тэч най асамб леі Еў ра зіі. І кож ную ім прэ зу бу-

дзе су пра ва джаць эмб ле ма — ла га тып куль тур най 

ста лі цы. Яна з'я віц ца на ву лі цах го ра да, на дру ка-

ва най і су ве нір най пра дук цыі. Пас ля пра вя дзен ня 

кон кур су на най леп шую эмб ле му ва ры янт твор ча га 

ка лек ты ву ў скла дзе Ула дзі мі ра Грыш ту ка і Ула-

дзі мі ра Люб чу ка быў за цвер джа ны. Па вод ле слоў 

аў та раў, яны за шыф ра ва лі ў ла га ты пе знак сэр ца, 

ча ла ве ка, сон ца і квет кі, а яго цэнт раль най част кай 

вы сту пае герб Брэс та.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

БРА ЛІ І КОЛЬ КАС ЦЮ, І ВА ГОЙ
Не ле га лаў з сет ка мі і дзя сят ка мі кі ла гра маў 

ры бы за тры ма лі ў Грод не і Жло бін скім ра ё не.

Два гро дзен цы на во зе ры Рыб ні ца, раз ме шча ным 

за 15 кі ла мет раў ад аб лас но га цэнт ра, зла ві лі сет ка мі 

136 кі ла гра маў ад бор най ры бы — кож ная асо бі на (134 

ля шчы і два су да кі) ва жы ла ў ся рэд нім па кі ла гра ме.

Ма шы ну бра кань е раў ін спек та ры ра зам з су пра-

цоў ні ка мі мі лі цыі за тры ма лі ў Грод не, у ба гаж ні ку 

аў то ля жа лі два мя хі з уло вам і дзве сет кі даў жы нёй 

100 мет раў.

Адзін з за тры ма ных доб ра зна ё мы мяс цо вым ін-

спек та рам: муж чы ну не каль кі ра зоў пры цяг ва лі да 

ад каз нас ці за не за кон нае ры ба лоў ства і ган даль 

ры бай. Ця пер у да чы нен ні да іх за ве дзе на кры мі-

наль ная спра ва. Сваю ві ну абод ва пры зна лі, па-

ру шаль ні кам трэ ба бу дзе вы пла ціць 10,5 ты ся чы 

руб лёў у якас ці кам пен са цыі на не се най пры ро дзе 

шко ды. На аў та ма біль на кла дзе ны арышт, па ве да-

мі лі ў Дзярж ін спек цыі.

У Жло бін скім ра ё не на за то цы во зе ра Вя рэн ска-

га двое мяс цо вых жы ха роў ры ба чы лі за ба ро не ны мі 

пры ла да мі — уста на ві лі ў ва ду дзе сяць ры ба лоў ных 

се так і два эк ра ны з та го ж ма тэ ры я лу. З іх да па мо-

гай ім уда ло ся зла віць 309 асо бін (у асноў ным плот кі 

і аку ня) агуль най ва гой 36 кі ла гра маў. Пры чы не ная 

шко да, з пры чы ны вя лі кай коль кас ці ры бы, ацэнь ва-

ец ца ў 7,9 ты ся чы руб лёў. За ве дзе на кры мі наль ная 

спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


