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На двор'еНа двор'е

Со ней ка пры грэ ла. Ці на доў га?
У ня дзе лю і па ня дзе лак удзень бу дзе тры мац ца 

плю са вая тэм пе ра ту ра
Тэм пе ра тур ны фон у кра і не ў па чат ку лю та га не дзе на 

3—5 гра ду саў вы шэй шы за клі ма тыч ную нор му, ды і ў вы-

хад ныя дні па вы ша ны тэм пе ра тур ны рэ жым за ха ва ец ца, 

ад зна ча 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 ўдзень пад уплы вам ма ла ак тыў на га фран таль на га 
раз дзе ла ў асоб ных ра ё нах прой дзе не вя лі кі мок ры снег. На 
асоб ных участ ках да рог бу дзе га ла лё дзі ца. А вось заўт ра ў 
асоб ных ра ё нах кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя мок ры снег 
або дождж, днём па паў ноч ным за ха дзе яны бу дуць су пра ва-
джац ца па ры віс тым вет рам. Мес ца мі ча ка ец ца сла бы ту ман. На 
асоб ных участ ках да рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы бу дзе ад ну ля да мі нус 6 гра ду саў, па ўсхо дзе 
пры пра яс нен нях яна па ні зіц ца да 8 ма ро зу. Днём тэм пе ра ту ра 
праг на зу ец ца ў ме жах ад мі нус 2 гра ду саў да 5 цяп ла.

У ня дзе лю ўна чы тэ ры то рыя кра і ны апы нец ца пад уплы-
вам фран таль на га раз дзе ла. Удзень на двор'е бу дзе вы зна-
чаць цёп лая віль гот ная па вет ра ная ма са, якая па сту пае з 
поўд ня Еў ро пы. Та му ўна чы на боль шай част цы на шай тэ ры-
то рыі, а ўдзень у асоб ных ра ё нах прой дуць ка рот ка ча со выя 
апад кі (мок ры снег, які бу дзе пе ра хо дзіць у дождж), уна чы і 
ра ні цай мес ца мі з па ры віс тым вет рам. На асоб ных участ ках 
да рог га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе мі нус 
5 — плюс 2 гра ду сы, удзень — ад ну ля да плюс 7 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 
па ня дзе лак умо вы на двор'я бу дуць вы зна чаць ат мас фер ныя 
фран ты. На боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны ча ка юц ца апад-
кі ў вы гля дзе даж джу, па паў ноч ным ус хо дзе кра і ны з мок рым 
сне гам. У асоб ных ра ё нах праг на зу ец ца ту ман, на да ро гах 
га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 
да плюс 3 гра ду саў, а ўдзень па-вяс но ва му пры грэе сон ца і 
бу дзе на огул 1—7 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.
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«ЗА ЛА ТАЯ» 
НА ША СА ША

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У ак ты ве Са шы так са ма пер шае мес ца на эта пе Куб ка све ту 
ў сту дзе ні 2015 го да ў Лэйк-Плэ сі дзе (ЗША). «Больш за ўсё ра да 

за на шу ка ман ду, якая да ка за ла, што бе ла ру сы па-ра ней ша му 

са мыя моц ныя на пла не це, — ад зна чы ла Аляк санд ра. — Так 

атры ма ла ся, што з-за траў маў дзяў ча ты за ста лі ся до ма і мне 

прый шло ся ва я ваць, па сут нас ці, у адзі ноч ку. Бы ло тро хі бо яз-

на, але гэ та і на да ва ла сіл. Ха чу ска заць вя лі кі дзя куй на шым 

трэ не рам і ўсёй ка ман дзе — яны ся бе яшчэ па ка жуць у гэ тым 

се зо не, мо жа це не су мня вац ца! Так са ма ха чу па дзя ка ваць 

ба лель шчы кам, я ад чу ва ла ва шу пад трым ку за ты ся чы кі ла-

мет раў. І вель мі ра да, што наш сцяг сён ня пад ня ўся вы шэй за 

ўсіх!» Асоб нае па ве дам лен не Са ша ад ра са ва ла свай му та ту і 
па він ша ва ла яго з днём на ра джэн ня. «Я вель мі ста ра ла ся зра-

біць та бе па да ру нак. Ты — най леп шы», — ска за ла Са ша.
Аляк санд ра Ра ма ноў ская на ра дзі ла ся ў Мін ску, за раз 

дзяў чы не 22 га ды. На лы жы Са шу па ста ві ла ма ма, якая са-
ма зай ма ец ца лыж ным спор там. Ра ма ноў ская дэ бю та ва ла ў 
Куб ку све ту ў 2012 го дзе, з тых ча соў дзяў чы на ўжо не каль кі 
ра зоў па ды ма ла ся на п'е дэс тал. У 2018 го дзе Аляк санд ра 
вы сту пі ла на Алім пій скіх гуль нях у Пхёнч ха не, ад нак абедз ве 
яе спро бы там бы лі ня ўда лы мі. Са шы на за хап лен не — та-
ту і роў кі, на яе це ле ўжо больш за пяць ма люн каў, і на гэ тым 
дзяў чы на не збі ра ец ца спы няц ца.

Ад зна чым так са ма, што прад стаў ні кам муж чын скай част кі 
ка ман ды на п'е дэс тал чэм пі я на ту све ту пад няц ца не ўда ло-
ся. Алім пій скі чэм пі ён Со чы Ан тон Куш нір за няў у Дзір-Вэ лі 
вось мае мес ца, Дзміт рый Ма зур ке віч у вы ні ко вым пра та ко ле 
16-ы, Мак сім Гус цік стаў толь кі 20-м. Сён ня ноч чу на тур ні ры 
прай шлі ка манд ныя спа бор ніц твы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ВАМ АД КА ЖУЦЬ КАМ ПЕ ТЭНТ НЫЯ АСО БЫ
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 

9 лю та га ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме. На пы тан ні 
жы ха роў кра і ны з 9 да 12 га дзін ад ка жуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ге-
надзь Іо сі фа віч БА РЫ СЮК. Тэл. 8 016 221 31 21;

кі раў нік спраў ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Аляк сандр 
Ула дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Анд рэй Ва сі ле віч КА НЮШ КА. Тэл. 8 023 233 12 37;

стар шы ня ГРО ДЗЕН СКА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу та-
таў Ігар Ге ор гі е віч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

пер шы на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка-
ма Мі ка лай Мі ка ла е віч КА РО ЦІН. 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;

стар шы ня МІНСК АГА га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 
Ва сіль Ва сі ле віч ПА НА СЮК. Тэл. 8 017 222 44 44.

Tеlеgrарh: Мэй рых ту ец ца пе ра нес ці 
паў тор нае га ла са ван не па здзел цы 
аб «Брэк сі це»

Прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры та ніі Тэ рэ за Мэй рых ту-
ец ца пе ра нес ці паў тор нае га ла са ван не ў пар ла мен це 
па па гад нен ні аб умо вах «Брэк сі ту» на ка нец лю та га, 
па ве да мі ла га зе та Thе Dаіlу Tеlеgrарh.

Па да ных вы дан ня, га лоў ны пар тый ны пар ла менц кі 
ар га ні за тар Джу лі ян Сміт, які прад стаў ляе кі ру ю чую Кан-
сер ва тыў ную пар тыю, даў зра зу мець, што на ме ча нае на 
14 лю та га га ла са ван не ў Па ла це аб шчын не ад бу дзец ца, 
та му што кі раў нік бры тан ска га ўра да не па спее да біц ца 
пе ра гля ду здзел кі па «Брэк сі це». Ця пер вы зна ча ец ца но-
вая да та ў кан цы ме ся ца, па чы на ю чы з 25 лю та га. Сміт 
пры гэ тым вы ка заў асця ро гу, што спі кер ніж няй па ла ты 
пар ла мен та Джон Бер кау мо жа па спра ба ваць па да рваць 
пла ны ўра да і спры яць пра вя дзен ню га ла са ван ня ў больш 
ран ні тэр мін.

Thе Dаіlу Tеlеgrарh ра ней ін фар ма ва ла, што чле ны 
бры тан ска га ўра да та ем на аб мер ка ва лі план ад тэр мі ноў кі 
да ты «Брэк сі ту» на во сем тыд няў — да 24 мая. Мэй жа 
лі чыць не да пу шчаль ным пе ра нос «Брэк сі ту» і абя цае, 
што вы хад кра і ны з ЕС ад бу дзец ца, як і бы ло за пла на-
ва на, 29 са ка ві ка.

Япо нія мае на мер упер шы ню пры знаць 
іс на ван не свай го ка рэн на га на ро да

Кі ру ю чая Лі бе раль на-дэ ма кра тыч ная пар тыя Япо ніі 
пад рых та ва ла за ко на пра ект, які пры знае прад стаў ні коў 
пле ме ні ай наў у якас ці ка рэн на га на сель ніц тва кра і ны. 
Як пі ша га зе та Аsаhі, ён бу дзе раз гле джа ны ў рам ках 
гэ тай се сіі япон ска га пар ла мен та.

Пле мя ай наў пра жы ва ла на поў на чы япон ска га ар хі-
пе ла га за не каль кі ста год дзяў да з'яў лен ня прод каў су-
час ных япон цаў. Ай ны га во раць на ўлас най мо ве, і іх лад 
жыц ця моц на ад роз ні ва ец ца ад япон ска га. На прык лад, 
не ка то рыя прад стаў ні кі пле ме ні пра цяг ва юць зда бы ваць 
ежу па ля ван нем і па кла ня юц ца ўлас ным ба гам, якія не 
зна ё мыя боль шас ці япон цаў.

З-за сва ёй спе цы фіч най сі ту а цыі ў япон скім гра мад-
стве ай ны на пра ця гу гіс то рыі ста на ві лі ся аб' ек там пры-
гнё ту. У ся рэд ня веч ную эпо ху са му рай скі ўрад рэ гу ляр на 
ад праў ляў ба я выя атра ды, якія на па да лі на ай нскія зем лі, 
а ў 1899 го дзе ўла ды Япо ніі пры ня лі афі цый ную па ста но ву, 
па вод ле якой ад маў ля ла ся іс на ван не ай наў як асоб на га 
на ро да. З-за яе мно гім ай нам да вя ло ся ха ваць сваё па-
хо джан не, каб па збег нуць дыс кры мі на цыі. Гэ тая за ка на-
даў чая нор ма бы ла ад ме не на толь кі ў 1997-м.

NАSА на зва ла 2018 год чац вёр тым 
са мым га ра чым у гіс то рыі

Мі ну лы год стаў ад-
ным з са мых цёп лых з 
ка лі-не будзь за рэ гіст ра-
ва ных за ўсю 139-га до-
вую гіс то рыю ме тэа на зі-
ран няў. Пра гэ та па ве да-
мі лі ўчо ра ву чо ныя з На-
цы я наль на га ўпраў лен ня 
ЗША па да сле да ван ні акі я наў і ат мас фе ры (NОАА) і 
На цы я наль на га ўпраў лен ня ЗША па аэ ра на ўты цы і да-
сле да ван ні кас міч най пра сто ры (NАSА).

Пры гэ тым, па да ных NОАА і NАSА, 2018 год стаў чац-
вёр тым ся род са мых цёп лых га доў. Дзве ўра да выя ўста-
но вы ЗША вы ка рыс тоў ва юць роз ную ме то ды ку раз лі ку 
гла баль ных тэм пе ра тур, але абод ва ве дам ствы сыш лі ся 
ў мер ка ван ні, што мі ну лы год пра цяг нуў са мы га ра чы 
пе ры яд за ўсю гіс то рыю ме тэа на зі ран няў, які доў жыц ца 
ўжо пяць га доў. 

«Уплыў гла баль на га па цяп лен ня ўжо ад чу ва ец ца: 
па вод кі, спя ко та, ін тэн сіў ныя апад кі і змя нен не эка сіс-
тэм», — пад крэс ліў кі раў нік Ін сты ту та кас міч ных да сле-
да ван няў імя Го дар да пры NАSА Гэ він Шміт. «З 1880 
го да ся рэд няя тэм пе ра ту ра на па верх ні Зям лі ўзрас ла 
пры клад на на адзін гра дус па Цэль сію, што вы клі ка на 
ак тыў нас цю ча ла ве ка», — га во рыц ца ў прэс-рэ лі зе.

Гэ ты дак лад NАSА су пя рэ чыць па зі цыі аме ры кан ска га 
прэ зі дэн та До наль да Трам па, які не ад на ра зо ва вы каз ваў 
су мнен не ў тым, што змя нен не клі ма ту ад бы ва ец ца з-за 
ўздзе ян ня ча ла ве ка.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ужо тра ды цый на на Мін скай 

між на род най кніж най вы стаў цы-

кір ма шы, якая пра хо дзіць гэ ты мі 

дня мі, ад бы ваў ся і між на род ны 

сім по зі ум лі та ра та раў «Пісь мен-

нік і час». Аў та ры са шмат лі кіх 

кра ін са бра лі ся ра зам, каб аб-

мер ка ваць тое, што на ба ле ла 

кож на му, каб па дзя ліц ца агуль-

ны мі да сяг нен ня мі. Га ва ры лі 

і пра су час ныя тэх на ло гіі — 

і іх служ бу лі та ра ту ры, — і пра 

скла да насць вы ха ван ня ма ла-

до га па ка лен ня, і пра важ насць 

куль тур на га ўза е ма ўзба га чэн ня 

роз ных кра ін.

Мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі 

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ ад зна чыў:
— Мы вель мі ўдзяч ны ўсім лі та-

ра та рам, якія пра цу юць у рэ гі ё нах і 
прад стаў ля юць бе ла рус кую лі та ра ту-
ру. Прык лад та му — не каль кі кніг, якія 
вый шлі апош нім ча сам. Гэ та ан та ло гія 
бе ла рус кай лі та ра ту ры, што вый шла 
на рус кай мо ве. Яна па ба чы ла свет і ў 
Чу ва шыі, і ў Та тар ста не. Адам Ахма ту-
ка еў ак тыў на пра па ган дуе бе ла рус кую 
лі та ра ту ру на ста рон ках ча со пі саў, якія 
вы хо дзяць у Ча чэн скай Рэс пуб лі цы. 
Вар та ад зна чыць, што мно гія прад стаў-
ні кі роз ных лі та ра тур прад стаў ле ны ў 
бе ла рус кім аль ма на ху «Да ля гля ды». 
На яго ста рон ках знай шла мес ца лі та-
ра ту ра Злу ча ных Шта таў, Кі тая, Ра сіі, 
Фран цыі, Гер ма ніі, Іта ліі, Поль шчы, Із-
ра і ля, Сер біі, Эк ва до ра, Укра і ны, Літ вы, 
Азер бай джа на, Турк ме ні ста на, Уз бе-
кі ста на, Банг ла дэш і Ве не су э лы. Гэ та 
тыя тво ры, што бы лі пе ра кла дзе ны ў 
апош нія га ды. Аль ма нах на ра дзіў ся 
дзя ку ю чы Ма рыі Ко бец, Юліі Алей чан-
цы, Іва ну Ча ро ту, Анд рэю Кас цю ке ві чу, 
Яне Явіч, Мі ко лу Мят ліц ка му. Да рэ чы, 
апош ня га вар та він ша ваць і з яшчэ ад-
ной пе ра клад ной кні гай — кі тай ска га 
паэ та Ай Цінь.

Пра важ насць пе ра кла даў і ўза е ма-
пе ра кла даў га ва ры лі і ін шыя ўдзель ні-
кі сім по зі у ма. Так, аст ра хан скі па эт, 

пе ра клад чык Юрый ШЧАР БА КОЎ 
рас ка заў:

— Мы з бе ла рус кім паэ там Мі ха сём 
Па зня ко вым пе ра кла лі адзін ад на го. 
І абедз ве кні гі ня даў на па ба чы лі свет. 
Гэ та, гуч на ка жу чы, прык лад тых са мых 
га ры зан таль ных лі та ра тур ных су вя зяў, 
без якіх у наш час не абы сці ся. Я шчы-
ра лі чу, што сён ня для лі та ра та ра ня-
ма больш важ най спра вы, чым удзел 
ва ўза е ма пра нік нен ні і ўза е ма ўзба га-
чэн ні лі та ра тур, а зна чыць, і куль тур 
на ро даў.

Госць з Іта ліі, у сваю чар гу, рас ка-
заў, што ўжо пэў ны час жы ве ў Бе ла ру-
сі, та му па спеў на поў ні цу спаз наць тут 
на шу гас цін насць. І гэ та яшчэ больш 
на тхні ла яго на тое, каб па вяр тан ні па-
пу ля ры за ваць бе ла рус кую лі та ра ту ру ў 
ся бе на ра дзі ме.

— Я ўжо паў та ра го да жы ву ў Бе ла-
ру сі. І кож ны дзень з вя лі кім за да валь-
нен нем ад кры ваю шмат но вых рэ чаў і 
но вых цу доў ных якас цяў ва ша га на ро-
да, — ад зна чае Гаф рэ да МУ РАТ ДЖА, 

па эт з Іта ліі. — З са ма га па чат ку я ад чу-
ваў ся бе вель мі доб ра. Ха чу ад зна чыць, 
што та кое па няц це, як гас цін насць, тут 
пры сут ні чае ў вель мі знач най ме ры — 
су стра каю яго ў ду шах усіх бе ла ру саў. 

Та му, ка лі я вяр ну ся на ра дзі му, мне на-
са мрэч бу дзе вель мі ці ка ва па гля дзець, 
а што ў Іта ліі ве да юць пра бе ла рус кую 
лі та ра ту ру? Ду маю, што сты му лам да 
гэ та га па слу жыць і ці ка вы во пыт удзе лу 
ў між на род ным сім по зі у ме лі та ра та раў. 
Да рэ чы, зга даў шы пра гас цін насць, я 
ад ра зу за ду маў ся пра агуль ную кан цэп-
цыю па няц ця «пісь мен нік і час». Я ха чу 
кры ху ска заць пра ад но сі ны пісь мен ні-
ка і ча су ў Іта ліі. У на шай кра і не да во лі 
вост ра аб мяр коў ва ец ца, на коль кі пісь-
мен нік аба вя за ны быць прад стаў ні ком 
свай го ча су з па лі тыч на га, эка на міч на-
га, са цы яль на га, ма раль на га пунк таў 
гле джан ня? Па чы на ю чы ад Вер гі лія і 
да аў та раў на ша га ча су, заў сё ды за-
да ва ла ся пы тан не, на коль кі пісь мен нік 
па ві нен быць удзель ні кам су час ных яму 
па дзей? Не так даў но вый шлі два вя лі-
кія ар ты ку лы вя до мага італь ян ска га лі-
та ра ту раз наў цы Са бія на Ве ра нэ зі, якія 
аку рат за клі ка лі пісь мен ні каў вы сту піць 
фрон там ва кол ак ту аль най для Іта ліі 
праб ле мы іміг ра цыі. Але і тут не ўсё 
ад на знач на.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Больш пад ра бяз на пра між на род-

ны сім по зі ум лі та ра та раў чы тай це ў 

заўт раш нім ну ма ры «Звяз ды».

ПІСЬ МЕН НІ КІ З РОЗ НЫХ КРА ІН 
СУ СТРЭ ЛІ СЯ Ў МІН СКУ
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