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Пад руч нік, які за да во ліць усіх
На цы я наль ны ін сты тут аду ка цыі і Мі ніс тэр ства аду ка цыі аб вяс-
ці лі кон курс на ства рэн не ву чэб ных да па мож ні каў для ўста ноў 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі.

У іх пе ра лік увай шлі пад руч ні кі для 8-га кла са па бе ла рус кай лі та ра ту ры, 
рус кай лі та ра ту ры і рус кай мо ве, геа гра фіі і пра цоў ным на ву чан ні. Тэр мін 
па да чы кон курс ных ма тэ ры я лаў — да 1 снеж ня 2016 го да.

Удзель ні ка мі кон кур су мо гуць быць як асоб ныя аў та ры, так і аў тар-
скія ка лек ты вы, якія ма юць во пыт на ву ко ва-да след чай, на ву ко ва-ме-
та дыч най або пе да га гіч най дзей нас ці, а так са ма во пыт рас пра цоў кі 
на ву ко ва-ме та дыч на га за бес пя чэн ня да школь най, агуль най ся рэд няй 
і спе цы яль най аду ка цыі. Аў та ры ву чэб ных да па мож ні каў (пад руч ні каў), 
якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў аду ка цый най прак ты цы ця пер, удзель ні ча юць 
у кон кур се на агуль ных пад ста вах.

На га да ем, што з 2015 го да ўмо вы пра вя дзен ня кон кур су змя ні лі ся. 
Ра ней па тэн цы яль ным аў та рам трэ ба бы ло спа чат ку на пі саць увесь 
пад руч нік, а по тым... да ве дац ца, што твая пра ца (а яна маг ла за няць 
не адзін год) бы ла мар ная і пе ра мог пад руч нік тва іх кан ку рэн таў. Пры 
та кім па ды хо дзе бы ло не шмат ах вот ні каў удзель ні чаць у кон кур се. 
Ця пер на кон курс трэ ба прад ста віць кан цэп цыю пад руч ні ка і адзін з 
най больш скла да ных яго раз дзе лаў.

Пад ува гу бя рэц ца ба чан не бу ду ча га пад руч ні ка аў тар скім ка лек-
ты вам, а так са ма ацэнь ва ец ца шэ раг ін шых па ра мет раў, на прык лад 
уз ро вень скла да нас ці вы кла дан ня ма тэ ры я лу, ілюст ра цый ны ма тэ ры-
ял, ад па вед насць уз рос та вым асаб лі вас цям школь ні каў, аду ка цый ным 
стан дар там і ву чэб ным пра гра мам, су час на му ста ну раз віц ця на ву кі, 
пас ля доў насць і пе ра ем насць змес ту пры пе ра хо дзе з кла са ў клас, 
унут ры прад мет ныя і між прад мет ныя су вя зі. У асно ву ства рэн ня но вых 
пад руч ні каў за клад ва юц ца ары ен та ва насць на прак ты ку ў вы кла дан ні 
ма тэ ры я лу і рэа лі за цыя кам пе тэн тас на га па ды хо ду.

Для за бес пя чэн ня аду ка цый на га пра цэ су ў 2016/2017 на ву чаль ным 
го дзе ў Бе ла ру сі пра ду гле джа ны вы пуск 135 най мен няў пад руч ні каў для 
ўста ноў агуль най, ся рэд няй і спе цы яль най аду ка цыі агуль ным на кла дам 
ка ля 4 млн асоб ні каў. Боль шая част ка кніг ужо вый шла з вы да вец тваў і 
па сту пі ла ва ўста но вы аду ка цыі. Ся род іх — пад руч нік па чы тан ні для ма-
лод шых кла саў, а так са ма да па мож ні кі па прад ме тах «Ча ла век і свет», 
«Ай чын ная і су свет ная мас тац кая куль ту ра» для 5-х кла саў, «Гіс то рыя 
Бе ла ру сі» і «Гіс то рыя ся рэд ніх вя коў» для 6-х кла саў. Усе яны з'яў ля юц ца 
пад руч ні ка мі но ва га па ка лен ня, у якіх па ра лель на з тра ды цый най па да чай 
ма тэ ры я лу да юц ца спа сыл кі на да дат ко выя кры ні цы.

Да 2020 го да ў Мі ніс тэр стве аду ка цыі за пла на ва на вы дан не 299 най-
мен няў пад руч ні каў, з іх 185 — аб са лют на но выя вы дан ні.

Ма тэ ма ты ка ан лайн
Аб ноў ле ная вер сія дыс тан цый най ма тэ ма тыч най шко лы рас па-
чы нае сваю пра цу ў БДУ.

Да гэ та га ча су дыс тан цый ная пад рых тоў ка па ма тэ ма ты цы пра па-
ноў ва ла ся толь кі стар ша клас ні кам, але з но ва га на ву чаль на га го да 
тра піць у ан лайн-шко лу змо гуць вуч ні з 7-га па 11-ты клас.

Кож ны ан лайн-за ня так скла да ец ца з тэ а рэ тыч на га ма тэ ры я лу, за-
дан ня для са ма стой най пра цы і кант роль на га за дан ня. Тлу ма чэн ні па 
тэ мах аформ ле ны ў фар ма це, зруч ным для чы тан ня на лю бых пры ла дах. 
Акра мя та го, вы клад чы кі БДУ га ран ту юць удак лад няль ныя ка мен та рыі. 
Ад ка зы і ра шэн ні за дач для са ма стой най пра цы ста но вяц ца да ступ ны мі к 
мо ман ту ад крыц ця кант роль на га за дан ня. Да кан ца ка лян дар на га тыд ня, 
ад ве дзе на га на вы ву чэн не тэ мы, усе свае дзе ян ні школь ні кі змо гуць аб-
мер ка ваць на фо ру мах і ў ча тах як са сва і мі ад на год ка мі, так і з вы клад-
чы ка мі і сту дэн та мі ме ха ні ка-ма тэ ма тыч на га фа куль тэ та БДУ. Ад ным з 
но ва ўвя дзен няў шко лы з'яў ля ец ца раз мя шчэн не спа сы лак на ві дэа ўро кі 
з ін тэр нэ ту, якія да паў ня юць асноў ны на ву чаль ны ма тэ ры ял.

Дыс тан цый ная ма тэ ма тыч ная шко ла бу дзе пра ца ваць круг ла су тач-
на 365 дзён на го дзе. Уся го мяр ку ец ца пра вя дзен не 30-ці за ня ткаў у 
кож ным кла се. На ка ні ку лах школь ні кі бу дуць ад па чы ваць. Пра гра ма 
ўклю чае 150 тэм, 3000 за дач з ра шэн ня мі і 1500 за дач з ад ка за мі. На-
ву чан не ў дыс тан цый най ма тэ ма тыч най шко ле бяс плат нае.
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Кож на му ма гіст ран ту —
дах над га ла вой

100 пра цэн таў ма гіст ран таў у Ака дэ міі на вук за бяс пе ча ны ін тэр-
на там. Аб гэ тым на ўра чыс тым ме ра пры ем стве, пры све ча ным 
па чат ку но ва га на ву чаль на га го да ў Ін сты ту це пад рых тоў кі на-
ву ко вых кад раў ака дэ міі, па ве да міў стар шы ня Прэ зі ды у ма НАН 
Бе ла ру сі ака дэ мік Ула дзі мір ГУ СА КОЎ.

Ака дэ мія на вук што год пры мае на пра цу ка ля 300 вы пуск ні коў ВНУ і 
больш як 80 ма гіст ран таў. Ула дзі мір Гу са коў пад крэс ліў, што сён ня ў ака-
дэ міі ня ма праб лем з жыл лём для мо ла дзі: «У нас на ват чар гі вя лі кай ня ма. 
Як толь кі яна ства ра ец ца, мы ад ра зу ж бу ду ем чар го вы дом».

За кра на ю чы тэ му пад трым кі ма ла дых на ву коў цаў, стар шы ня Прэ-
зі ды у ма ад зна чыў, што та ле на ві тыя ма ла дыя да след чы кі аба вяз ко ва 
зна хо дзяць пад трым ку ў сва іх па чы нан нях. Яны за ма ца ва ны за вя ду чы мі 
на ву коў ца мі, у іх ёсць маг чы масць пра ца ваць у пе ра да вых ла ба ра то ры ях 
на ву ко вых ар га ні за цый ака дэ міі. Для ма ла дых на ву коў цаў пра ду гле джа-
на сіс тэ ма да плат, а так са ма іс ну юць роз ныя прэ міі. У ма ла дых ву чо ных, 
якія па спя хо ва аба ра ні лі ся, ёсць вы дат ныя маг чы мас ці для кар' е ры. У 
ця пе раш ні час у НАН Бе ла ру сі пра пра цоў ва ец ца сіс тэ ма мер па за ах-
воч ван ні тых, хто аба ра ніў кан ды дац кія ды сер та цыі.

Не за бы ва юц ца на ву коў цы і пра ар га ні за цыю воль на га ча су. У Ака дэ міі 
на вук пра вод зяц ца роз ныя спар тыў ныя ме ра пры ем ствы, злё ты, што га до-
выя лет нія і зі мо выя спар та кі я ды. Акра мя та го, пра цуе Са вет ма ла дых на ву-
коў цаў, які зай ма ец ца най больш зла ба дзён ны мі пы тан ня мі сва іх ка лег.

Пад рых тоў ка сту дэн таў на дру гой сту пе ні вы шэй шай аду ка цыі ў ма-
гіст ра ту ры ажыц цяў ля ец ца ў Ін сты ту це пад рых тоў кі на ву ко вых кад раў 
НАН Бе ла ру сі з 2007 го да. 1 ве рас ня ў Ін сты ту це пад рых тоў кі на ву ко-
вых кад раў НАН Бе ла ру сі рас па ча лі ву чо бу па вась мі спе цы яль нас цях 
93 ма гіст ран ты — вы пуск ні кі БДУ, БДУ ІР, БНТУ, БДЭУ і ін шых уні вер-
сі тэ таў. Тэр мін на ву чан ня ў ма гіст ра ту ры скла дае адзін год. Вы пуск ні кі 
дзён най бюд жэт най фор мы раз мяр коў ва юц ца пе ра важ на ў на ву ко выя 
ар га ні за цыі На цы я наль най ака дэ міі на вук
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На ву ка + крэ а тыў
Аб ве шча ны дру гі што га до вы кон курс для та ле на ві тых школь ні каў 
Breakthrough Junіor Challenge з пры за вым фон дам $400 ты сяч.

Удзел у кон кур се мо гуць пры няць на ву чэн цы ва ўзрос це ад 13 да 
18 га доў з уся го све ту. Прэ тэн дэн ты па він ны зняць не вя лі кі ві дэа ро лік 
(пра цяг лас цю да пя ці хві лін), у якім тлу ма чыц ца якая-не будзь тэ о рыя ці 
кан цэп цыя з ма тэ ма ты кі, фі зі кі, бія ло гіі або ме ды цы ны.

Усе ра бо ты бу дуць ана лі за ваць з пунк ту гле джан ня здоль нас ці кан кур-
сан таў прос та, зай маль на, твор ча і з фан та зі яй рас ка заць пра скла да ныя 
на ву ко выя ідэі. Пе ра мож ца кон кур су атры мае грант на на ву чан не ў лю-
бой ВНУ све ту па ме рам 250 ты сяч до ла раў. 50 ты сяч до ла раў атры мае 
яго на стаў нік, а ў шко ле, дзе на ву ча ец ца пе ра мож ца, бу дзе аб ста ля ва на 
су час ная на ву ко вая ла ба ра то рыя кош там 100 ты сяч до ла раў.

У 2015 го дзе ар га ні за та ры кон кур су атры ма лі больш за дзве ты ся чы 
за явак ад удзель ні каў з 86 кра ін све ту. Кон курс вый граў 18-га до вы Ра ян 
Чэс тэр, ву чань аме ры кан скай шко лы са шта та Агаё. Ён зняў ро лік, пры-
све ча ны тэ о рыі ад нос нас ці Аль бер та Эй нштэй на. У ве рас ні 2016 го да 
Чэс тэр па чаў на ву чан не ў Гар вард скім уні вер сі тэ це.

За яў кі пры ма юц ца да 10 каст рыч ні ка 2016 го да на сай це прэ міі. На 
гэ ты раз ра бо ты ўсіх паў фі на ліс таў бу дуць раз ме шча ны на ста рон цы 
Breakthrough Prіze Foundatіon у Facebook. Ро лік, які на браў больш за 
ўсё «лай каў», аў та ма тыч на тра піць у лік фі на ліс таў.

Фонд Breakthrough Prіze Foundatіon за сна ва ны ра сій скім міль яр дэ рам 
Юры ем Міль не рам, ген ды рэк та рам Facebook Мар кам Цу кер бер гам, су за-
сна валь ні кам Google Сяр ге ем Бры нам і ін шы мі ІТ-прад пры маль ні ка мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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У на шай шко ле жыц цё б'е кры ні цай (гэ-
ты год вы даў ся асаб лі ва плён ным на пе-
ра мо гі ў роз ных кон кур сах і прад мет ных 
алім пі я дах). Та му доб ра ад па чыць па він-
ны былі ўсе — і дзе ці, і да рос лыя.

Старт ак тыў на му і па зі тыў на му ад па чын ку быў 
да дзе ны ў кан цы мая — пад час ту рыс тыч на га 
злё ту ра бот ні каў аду ка цыі На ва груд ска га ра ё-
на на сла ву тым во зе ры Лі тоў ка, дзе на стаў ні кі 
вы сту па лі ў ро лі... чле наў ін дзейс ка га пле ме ні 
«Пет ра ві ча чы». З'я ві ла ся ўні каль ная маг чы масць 

са мім быць удзель ні ка мі ме ра пры ем стваў, у якіх 
звы чай на за дзей ні ча ны на шы дзе ці. Мы ста на-
ві лі ся на па ла су пе ра шкод, пе ра праў ля лі ся па 
на вяс ных пе ра пра вах, пра паў за лі праз паст ку, 
спра ба ва лі «не па та нуць» на га ці, шу ка лі пі ке ты 
пад час спар тыў на га ары ен та ван ня...

Ці ха па трэск вае вог ні шча, ме ла дыч на гу чыць 
гі та ра, пры ем ны го лас спя вае пра на ва груд скія 
пра сто ры... Ця пер мы, пе да го гі, ужо не зайз-
дрос цім та кім мо ман там, якія час та вы па да юць 
на до лю на шых па да печ ных — вуч няў. Та му што 
на іх мес цы па бы ва лі са мі.

А да лей... Да лей — азда раў лен чы лет нік на 
ба зе шко лы, дзе ў дзя цей ёсць маг чы масць ад-
па чыць. Баць кам не трэ ба ста віць бу дзіль нік на 
пэў ны час — у «За гад ка вых джунг лях» школь ні кі 
ўста юць без зван коў, тым больш што пра гра-
ма тут на сы ча ная: су стрэ ча з ка зач ны мі ге ро я-
мі (у ро лі ге ро яў — ва лан цё ры-стар ша клас ні кі), 
прад стаў ні ка мі дэ парт амен та ахо вы і ад дзе ла 
па над звы чай ных сі ту а цы ях На ва груд ска га ра ё-
на, на ня сен не марш ру таў на кар ту «джунг ляў», 
удзел у злё це ба бак-ёжак, су стрэ ча з кам нем-
пра вад ні ком, на вед ван не кі на тэ ат ра, эт на му зея, 
дзе да зва ля ец ца са ма стой на са ткаць ма лень кі 
ка ва ла чак тка ні ны з лё ну... Так ад па чы ва лі са-
мыя ма лень кія жы ха ры на шай школь най кра і ны. 
Усе ас тат нія дзе ці раз мер ка ва лі ся па ўзрос та-
вых ва лан цёр скіх атра дах па мес цы жы хар ства. 
Спраў бы ло шмат: трэ ба бы ло да гля даць кры ніч-
ку ля во зе ра Лаў цоў скае, якой да лі дру гое жыц цё 
два га ды та му; на вед ваць угод дзі На ва груд ска га 
ляс га са (бо з кра са ві ка на ба зе шко лы ство ра-
на школь нае ляс ніц тва); вы ву чаць гіс то рыю вё-
сак, якія знік лі з кар ты мяс цо вас ці; вы сту паць 
на сцэ не сель ска га До ма куль ту ры; да па ма гаць 
і ма лень кім, і зу сім ста рэнь кім жы ха рам аг ра-

га рад ка... І гэ та трэ ба бы ло ра біць удзень — бо 
ве ча рам усе збі ра лі ся на школь ным ста ды ё не, 
дзе амаль што дня пра хо дзі лі спар тыў ныя спа-
бор ніц твы. На ста ды ён пры хо дзі лі і на шы бы лыя 
вы пуск ні кі, а ця пер сту дэн ты пе да га гіч ных ВНУ, 
са сва і мі ідэ я мі ар га ні за цыі лет ня га ад па чын ку. 
Атрым лі ва ла ся та кая цес ная ўза е ма су вязь: дзе ці 
— вы пуск ні кі — баць кі — на стаў ні кі. У вый гры шы 
ў вы ні ку за ста лі ся ўсе.

Так хо чац ца мно гае па спець!.. Не прос та ўба-
чыць або да кра нуц ца, а са мім стаць удзель ні кам 

па дзей — не толь кі сва ёй мяс цо вас ці ці ра ё на, 
але і больш знач ных, больш маш таб ных. Ка лі 
ты ак тыў ны, ка лі ма ла ды ду шой, то ўсё гэ та та-
бе па пля чы — та кое жыц цё вае крэ да ў на ша га 
школь на га ка лек ты ву.

Так, з цэ лым па ке там эмо цый і ка рыс ных 
спраў, мы раз віт ва ем ся з ле там і су стра ка ем 
во сень, па ча так на ву чаль на га го да і 45-га до вы 
юбі лей дзяр жаў най уста но вы аду ка цыі «Пят рэ-
віц кі ву чэб на-пе да га гіч ны комп лекс дзі ця чы сад 
— ся рэд няя шко ла».

Ак са на ЗА СА ДЗІН СКАЯ, 
на мес нік ды рэк та ра па вы ха ваў чай ра бо це 

Пят рэ віц ка га ВПК дзі ця чы сад — 
ся рэд няя шко ла На ва груд ска га ра ё на
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Гас па ды ні «джунг ляў».

Эк за мен на вы нос лі васць.

 Азда раў лен чы ла гер «Со ней ка».

Коль кі ра зоў яму прад каз ва лі 
то хут кае, то па сту по вае 
зга сан не, а ён жы ве! 
На су пе рак усім скеп тыч ным 
пра гно зам. І ўжо цяж ка ўя віць 
брэсц кую во сень без свя та 
тэ ат раль на га мас тац тва, 
без яр ка га шэс ця ў дзень 
ад крыц ця, без ці ка вых 
ву ліч ных спек так ляў, 
без анш ла га вых па ста но вак 
у вя лі кай за ле тэ ат ра.

Мож на сцвяр джаць, што за два 
дзе ся ці год дзі фес ты валь вы ха-
ваў свай го гле да ча. Гэ та ад зна ча лі 
шмат лі кія тэ ат раз наў цы з мно гіх кра ін 
све ту. Ды і без іх кам пе тэнт на га вер-
дык ту мож на зра біць та кую вы сно ву, 
ка лі па ха дзіць па фае тэ ат ра пе рад 
спек так лем. Лю дзі су стра ка юц ца, ві-
та юц ца, ні бы сва я кі, якія не ба чы лі-
ся год. Так і ёсць, мно гія ўжо лі чаць 
ся бе зна ё мы мі, бо ба чац ца ме на ві та 
пад час фэс ты ва лю. Не як у пры ват-
най гу тар цы кі раў нік брэсц ка га тэ ат ра 
і ар га ні за тар фэс ту ска заў, што на 
фес ты валь ныя спек так лі не хо дзяць 
ба га тыя лю дзі, а хо дзіць га рад ская ін-
тэ лі ген цыя — на стаў ні кі, ура чы, служ-
боў цы. Пры хо дзіць шмат пен сі я не раў, 
якім, каб тра піць на па ста ноў ку пры-
ез джых ар тыс таў, да во дзіц ца ад клад-
ваць гро шы не каль кі ме ся цаў. Але 
ж у не вя лі кім 300-ты сяч ным Брэс це 
па-ра ней ша му бі ле ты ра зы хо дзяц ца, 
лю дзі ідуць на спек так лі, а зна чыць, 
фес ты валь за па тра ба ва ны. І на ват 
ця пер, ка лі кры зіс пад ка сіў па куп ніц-
кія здоль нас ці мно гіх, за два тыд ні да 
фэс ту бы ло пра да дзе на ка ля 70 пра-
цэн таў квіт коў на спек так лі.

Пра гэ та па ве да мі ла на мес нік ге-
не раль на га ды рэк та ра Брэсц ка га 
тэ ат ра дра мы Ла ры са НА ВІЦ КАЯ. 
Мож на да даць, што гэ тым ра зам у про-
даж бы ло вы пу шча на больш за дзе-
вяць ты сяч бі ле таў.

Кла сі ка ні ко лі не пад во дзі ла брэсц кі 
фэс ты валь. Яна і ця пер ка рыс та ец-
ца па пу ляр нас цю. Так, на ад крыц цё 
— ка ме дыю Уіль я ма Шэкс пі ра «Два-
нац ца тая ноч», якую дае На цы я наль-
ны ака дэ міч ны дра ма тыч ны тэ атр імя 
М. Гор ка га, бі ле ты ўжо рас куп ле ны. 
Фак тыч на не за ста ло ся бі ле таў на па-
ста ноў кі «Дзядзь ка Ва ня» На ўга род-
ска га ака дэ міч на га тэ ат ра імя Ф. М. 
Да ста еў ска га, «Ноч пе рад Рас твом» 
Чар ні гаў ска га аб лас но га ака дэ міч на-

га ўкра ін ска га му зыч на-дра ма тыч на га 
тэ ат ра імя Т. Шаў чэн кі, «Языч ні кі» на-
шых гор каў цаў і ін шыя. Хут ка рас ку пі лі 
бі ле ты і на спек так лі, за пла на ва ныя 
для па ка зу ў ма лой за ле. Ма ец ца на 
ўва зе «Ксе нія» тэ ат ра з Поль шчы «Чэ-
ра ва», «Рэ ві зор» у па ста ноў цы тру пы 
з Гру зіі. Да рэ чы, у па пя рэд нія га ды 
ра бо ты гру зін скіх тэ ат раў ме лі ў нас 
са праўд ны пос пех.

Кошт квіт коў ця пер мож на на зваць 
дэ ма кра тыч ным. У ся рэд нім ён бліз кі 
да 10 но вых руб лёў, адзін з са мых да-
ра гіх бі ле таў на «Два нац ца тую ноч» 
каш туе 25 руб лёў. І пры гэ тых зу сім 
не вы со кіх цэ нах фес ты валь за раб ляе 
кры ху больш за 70 пра цэн таў свай го 
бюд жэ ту. Ас тат няе да баў ля юць спон-
са ры і аб лас ная каз на.

Ар га ні за та ры «Бе лай ве жы» на 
прэс-кан фе рэн цыі з на го ды не без 
шка да ван ня ад зна ча лі, што ча сам не-
за слу жа на па да зро на гля дач ста віц ца 
да роз ных экс пе ры мен таль ных па ста-
но вак. А тэ ат раль ны фо рум для та го 
і пра во дзіц ца, каб ад кры ваць но выя 
на прам кі, но выя фор мы, на ват но выя 
па ве вы раз віц ця мас тац тва. Та му зда-
ра ец ца, што са ма быт ныя, над звы чай 
ці ка выя тэ ат ры, якія на «Ве жы» рэд-
кія гос ці, а то і на огул пры еха лі ўпер-
шы ню, за ста юц ца па-за ўва гай. Так 
і ця пер — не ска заць, каб ак тыў на 
рас куп ля лі ся бі ле ты на па ста ноў ку 
бер лін ска га тэ ат ра «Рус кая сцэ на», 
які на зы ва ец ца «Ру дольф Ну ры еў. 48 
га дзін» пра сла ву та га тан цо ра, спек-

такль ка зах ска га тэ ат ра «А ў пус ты ні 
мёрт вая ці шы ня» і «Мы аба вяз ко ва 
су стрэ нем ся» Дзяр жаў на га рус ка га 
дра ма тыч на га тэ ат ра імя А. С. Пуш-
кі на з Ашха ба да, не ка то рыя ра бо ты 
ар тыс таў з Бу ха рэс та і Кра ка ва. Не 
ра за бра лі ў пер шыя дні і квіт кі на 
мю зікл па Да ста еў скім «Рас коль ні-
каў» Ін сты ту та су час ных мас тац тваў 
з Маск вы...

Але ж трэ ба зра зу мець і гле да ча, 
які не спя ша ец ца руб лём га ла са ваць 
за тэ ат раль ны экс пе ры мент. Зда ра-
ла ся, пад ман ва лі ча кан ні і вя до мыя 
ка лек ты вы, і на віч кі, ка лі пад соў ва лі 
пра дукт на кшталт се ры яль най дзеі «на 
па трэ бу» аль бо прос та сум ныя ма на-
ло гі. Та му вар та да ра ваць гле да чу пэў-
ную на сця ро жа насць і спа дзя вац ца на 
тое, што, па вод ле сло ва Аляк санд ра 
Ко за ка, ча ла век, які прый дзе на фэст, 
зро біць ад крыц цё на ват там, дзе яго 
зу сім не ча каў.

Та кім ад крыц цём, на дум ку арг-
ка мі тэ та фес ты ва лю, мо жа стаць 
экс пе ры мен таль ны спек такль Дзяр-
жаў на га ака дэ міч на га рус ка га тэ-
ат ра дра мы імя М. Гор ка га па п'е се 
Ган ны Яб лон скай «Языч ні кі». Упер-
шы ню на «Ве жу» пры е дзе тру па з 
Турк ме ні ста на. Ака за ла ся, што гэ-
тая дзяр жа ва бу дзе на огул пер шы 
раз прад стаў ляць сваё тэ ат раль нае 
мас тац тва ў Бе ла ру сі. З Ка зах ста на 
пры едуць аж но два тэ ат ры. Ка лек-
тыў «Жас тар те ат ры» акі ма та го ра да 
Аста ны коль кас цю больш за паў сот-

ні ак цё раў прад ста віць тра ды цый на 
на цы я наль ную п'е су па тво ры Чын-
гі за Ай тма та ва «А ў пус ты ні мёрт-
вая ці шы ня». Ці ка вай абя цае стаць 
тан ца валь ная па ста ноў ка «Па-дэ-дэ: 
ад валь са да хіп-хо па» лі ён скай тэ ат-
раль най кам па ніі De Facto. Інт ры гуе 
за яў ка ў афі шы на ўдзел вя до ма га 
анг лій ска га дра ма тур га і ак цё ра Пі па 
Ута на з лі рыч най мо над ра май «Чап-
лін». У пра гра ме так са ма па зна ча-
ныя тэ ат ры фор мы, гуль ня ў га тыч ны 
тры лер, не ве ра год ную пры па весць, 
рок-опе ру, мю зікл, ву ліч ныя прад-
стаў лен ні.

Не бу дзе гэ тым ра зам ля леч най 
пра гра мы. Бу даў ніц тва но ва га ля леч-
на га тэ ат ра за цяг ну ла ся, та му ад па-
вед ныя спек так лі пры маць ня ма дзе. 
А ра ней па ста ноў кі ля леч ні каў ня рэд-
ка вы клі ка лі не прос та апла дыс мен-
ты, ста на ві лі ся кры ні цай за хап лен ня, 
за бі ра лі гран-пры... Ця пер, да рэ чы, 
гран-пры пры су джаць не бу дуць, як 
і вы зна чаць трой ку пры зё раў. Жу ры 
на фэс це не пра ду гле джа на. Най леп-
шыя ра бо ты на за вуць экс перт ныя 

ра ды, якія ўтва ра юць з кры ты каў і 
прад стаў ні коў гра мад скас ці. Акра мя 
ай чын ных тэ ат раз наў цаў, на «Бе лую 
ве жу» да лі зго ду пры ехаць кры ты кі 
з Эс то ніі, Поль шчы, Літ вы, Укра і ны, 
Ра сіі. Як і ра ней, пас ля кож на га спек-
так ля ад бу дзец ца яго аб мер ка ван не 
— раз мо ва ства раль ні каў, экс пер таў, 
гле да чоў, жур на ліс таў. Па вод ле слоў 
Аляк санд ра Ко за ка, гэ тую «фіш ку» 

на ша га тэ ат раль на га фо ру му пе ра-
ня лі не ка то рыя ін шыя фес ты ва лі. У 
брэсц ка га ёсць у гэ тым сэн се і не ка-
то рыя ін шыя тра ды цыі. На прык лад, 
у нач ным клу бе га рад ско га До ма 
куль ту ры мож на па гу та рыць з ак цё-
ра мі і тэ ат ра ла мі ў не фар маль най 
ат мас фе ры.

Як па каз вае прак ты ка, пры ез джыя 
ўдзель ні кі тэ ат раль на га свя та пры яз-
на ад клі ка юц ца пра на шу гас цін насць, 
доб рую ар га ні за цыю, твор чую і свя-
точ ную ат мас фе ру фо ру му. За гэ тым 
ста іць вя лі кая ра бо та гас па да роў фес-
ты ва лю. Вось і сё ле та ў го рад пры яз-
джае пры клад на паў ты ся чы гас цей. Па 
тра ды цыі ім пра па ноў ва ец ца грун тоў-
ная эк скур сій ная пра гра ма. Для та го, 
каб прад стаў ні кі роз ных кра ін ад чу-
ва лі ся бе кам форт на, кож ную гру пу 
су пра ва джае ак цёр брэсц ка га тэ ат ра 
і ва лан цёр з лі ку сту дэн таў з ве дан нем 
за меж най мо вы.

За ста ец ца да даць, што спек так лі 
прой дуць на пя ці пля цоў ках го ра да. 
9 ве рас ня над бу дын кам на ша га тэ-
ат ра ўз ды мец ца 17 сця гоў — па лі-

ку кра ін све ту, якія прад ста вяць у 
Брэс це 26 ка лек ты ваў. А ўра чыс тае 
за крыц цё сё ле та ўпер шы ню прой дзе 
не ў за ле, а на пло шчы Ле ні на. 16 ве-
рас ня ў 20.30 «Тэ атр но ва га фрон ту» 
з Пра гі па ка жа спек такль «CAUSA 
FATALІS».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by
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ЁН ЁСЦЬ У БРЭС ЦЕ!
У пят ні цу ад крые за сло ну ХХІ між на род ны тэ ат раль ны фес ты валь «Бе лая ве жа»
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У нас у мік ра ра ё не даў но ўста на ві лі смец це выя 
кан тэй не ры для збо ру ад хо даў плас ты ку, па пе ры, шкла. 
Ра ней яны бы лі ад кры ты мі, у іх зруч на бы ло скід ваць 
ад па вед нае смец це. А но выя за кры ты ма сіў ны мі 
на крыў ка мі, у якіх ма юц ца не вя лі кія ад ту лі ны, ку ды, 
па за ду ме кан струк та раў, лю дзі па він ны пра піх ваць 
ад хо ды. Але я, як і боль шая част ка га ра джан, раб лю 
так: до ма ма ец ца мя шок для збо ру плас ты ку і мя шок 
— для па пе ры. Ка лі яны за паў ня юц ца, я іх вы кід ваю. 
Ад нак, па коль кі я ча ла век бе раж лі вы, а ад хо ды гэ тыя 
чыс тыя, то я вы тра саю змес ці ва ў кан тэй нер, а мяш кі 
вы ка рыс тоў ваю паў тор на. За піх ваць плас тык ці па пе ру 
ў ад ту лі ны ў на крыў цы ця пе раш ніх кан тэй не раў, 
вы ма ю чы яго ма лень кі мі пор цы я мі, на ўрад ці хто бу дзе. 
А як вы кі нуць, ка лі кан тэй нер за кры ты? Я спра ба ваў 
ссу нуць на крыў ку — у мя не атры ма ла ся зра біць тое 
сан ты мет раў на 20, больш не змог. А ка лі прый дзе да 
кан тэй не ра дзі ця ці ста ры ча ла век? Яны не здо ле юць 
гэ та га зра біць, бо на крыў ка цяж кая, ды і рос ту трэ ба 
быць як мі ні мум паў та ра мет ра, каб да цяг нуц ца да руч кі. 
Што яны зро бяць? Прос та вы кі нуць ад хо ды ў звы чай ны 
кан тэй нер, які заў сё ды ад кры ты. Толь кі ў ад ным мес цы 
ў на шым мік ра ра ё не я ба чыў ад кры тыя кан тэй не ры для 

збо ру ад хо даў. Пра шу на кі ра ваць мой ліст іх гас па да рам, 
каб яны аба вя за лі сва іх ра бот ні каў ад чы няць кан тэй не ры 
пры ўста ноў цы. На іх на пі са на «Спец ка му наў тат ранс».

Ула дзі мір Пят ро віч НА ВУ МЕН КАЎ, г. Мінск

Га лоў ны ін жы нер прад пры ем ства «Спец ка му наў тат ранс» Вя ча-
слаў Ды мо віч на за пыт рэ дак цыі ко рат ка па тлу ма чыў, што прад-
пры ем ства толь кі аб слу гоў вае па мя нё ныя чы та чом кан тэй не ры 
для асоб на га збо ру ад хо даў. Іх вы ра бам яны не зай ма юц ца. Су-
раз моў ца вы ка заў дум ку, што зга да ныя кан тэй не ры — пра дук цыя 
«Жыл камп лект». Га лоў ны ін жы нер ужо гэ та га прад пры ем ства 
Аляк сей Ча хоў скі, удак лад ніў шы ад рас пра жы ван ня на ша га за-
яў ні ка, не ўза ба ве па цвер дзіў, што са праў ды кан тэй не ры іх вы-
твор час ці. На жаль, у яго не атры ма ла ся звя зац ца з Ула дзі мі-
рам На ву мен кам, каб больш пад ра бяз на ўдак лад ніць сут насць 
прэ тэн зій на ша га чы та ча. Та му праз га зе ту Аляк сей Вік та ра віч 
па ве да міў на ступ нае:

— Га вор ка ідзе пра так зва ныя еў ра кан тэй не ры для асоб на га 
збо ру ад хо даў. Ін шы мі сло ва мі, яны вы пус ка юц ца згод на з ты-
мі ж па ра мет ра мі, што і ў ін шых кра і нах Еў ро пы. Вы раб ля юц ца 
кан тэй не ры на за каз і па тых тэх ніч ных умо вах, якія да сы лае нам 
Мін ская га рад ская жыл лё вая гас па дар ка. Ка лі гэ та кан тэй нер, 
на прык лад, для збо ру ПЭТ-бу тэ лек, зна чыць, у ім кан струк тыў-

на пра ду гле джа на ад ту лі на па па ме ры як раз пад плас ты ка вую 
бу тэль ку. Та му не зу сім зра зу ме ла, ча му ваш чы тач не мо жа яе 
пра піх нуць.

Да лей га лоў ны ін жы нер «Жыл камп лек та» Аляк сей Ча хоў скі 
рас ка заў, што, згод на з са ні тар ны мі нор ма мі, кан тэй не ры для 
асоб на га збо ру цвёр дых бы та вых ад хо даў пас ля ўста ноў кі па він-
ны быць аба вяз ко ва за чы не ны мі — на іх ма юц ца за мкі. Клю чы ад 
апош ніх ёсць толь кі ў ра бот ні каў ар га ні за цыі, якая аб слу гоў вае 
кан тэй не ры. Ка лі зам ка на ёміс тас ці по бач з до мам за яў ні ка не 
бы ло ці ён быў не за мкну тым, гэ та па ру шэн не. Не ка жу чы ўжо 
пра тое, што са мі жыль цы не ма юць пра ва са ма стой на ссоў ваць 
на крыў ку кан тэй не ра.

На пры кан цы раз мо вы Аляк сей Вік та ра віч да даў, што ін шых 
скар гаў на ня зруч насць ка ры стан ня кан тэй не ра мі для асоб на га 
збо ру цвёр дых бы та вых ад хо даў ад на сель ніц тва не па сту па ла. 
Але ка лі Ула дзі мір На ву мен каў па лі чыць па трэб ным, ён мо жа 
пісь мо ва звяр нуц ца ў Мін скую га рад скую жыл лё вую гас па дар ку 
і вы ка заць свае кан струк тыў ныя за ўва гі і пра па но вы. Маг чы ма, іх 
пры муць да ўва гі і ўня суць пэў ныя ка рэк ты вы ў тэх ніч ныя ўмо вы, 
згод на з які мі вы пус ка юц ца кан тэй не ры. Гэ та, у сваю чар гу, дасць 
за кон ныя пад ста вы ўва со біць іх пры вы пус ку гэ тай пра дук цыі.
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Пы таль нікПы таль нік  �� «ВЫ КА ЖЫ ЦЕ СВАЕ КАН СТРУК ТЫЎ НЫЯ ЗА ЎВА ГІ 
НА КОНТ КАН ТЭЙ НЕ РАЎ ДЛЯ АД ХО ДАЎ ПІСЬ МО ВА»
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Нам ёсць што ўспом ніць


