
9 лютага 2019 г. СЁННЯ 3

МІН СКІ СТА ДЫ ЁН СЯ РОД 
НАЙ ЛЕП ШЫХ У СВЕ ЦЕ

Рэ кан стру я ва ны «Ды на ма» ўвай шоў у спіс на мі нан-

таў на зван не «Ста ды ён 2018 го да». Та кая ін фар ма-

цыя раз ме шча на на сай це stаdіumdb.соm.

Акра мя ды на маў ска-

га, на зван не най леп-

ша га ста ды ё на пла не ты 

2018 го да прэ тэн ду юць 

яшчэ 26 арэн з ЗША, 

Аў стра ліі, Аў стрыі, Іта ліі, 

Венг рыі, Тур цыі, Іра на, 

Іра ка і Кі тая. Пе ра мож ца 

бу дзе вы зна ча ны пас ля 

вы ба ру пра фе сій на га жу ры ар хі тэк та раў, а так са ма ад кры-

та га га ла са ван ня ба лель шчы каў, якое за вер шыц ца 3 са-

ка ві ка на сай це stаdіumdb.соm. Вы ні кі бу дуць аб ве шча ныя 

7—8 са ка ві ка. Ад зна чым, што ў 2015 го дзе на гэ тую ўзна га ро-

ду прэ тэн да ва ла «Ба ры саў-Арэ на», яна за ня ла 7-е мес ца.

На га да ем, ста ды ён «Ды на ма» быў па бу да ва ны 

ў 1934 го дзе, пас ля ча го не каль кі ра зоў рэ кан стру я ваў ся. 

Ця пер яго тры бу ны змя шча юць 22 246 гле да чоў. Арэ на мо жа 

пры маць са мыя прэ стыж ныя між на род ныя спа бор ніц твы па 

лёг кай ат ле ты цы і фут бо ле. У чэр ве ні мін скі ста ды ён «Ды-

на ма» пры ме цы ры мо ніі ад крыц ця і за крыц ця, а так са ма 

лёг ка ат ле тыч ны тур нір ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Эва ку я ва лі з ін тэр на та 
1141 ча ла ве ка

За не каль кі хві лін да апоў на чы ста ліч ным ра та-

валь ні кам ад жы ха роў па сту пі ла па ве дам лен не аб 

за дым лен ні ў 13-па вяр хо вым бу дын ку ін тэр на та на 

пра спек це Ма шэ ра ва.

Ка лі да мес ца вы клі ку пры бы лі пад раз дзя лен ні МНС, 

га рэн ня па знеш ніх пры кме тах не на зі ра ла ся. У хо дзе раз-

вед кі вы свет лі ла ся, што на пер шым па вер се ад бы ло ся за-

га ран не плас ты ка ва га смец це ва га кан тэй не ра і ад кла даў 

смец ця ў шах це смец цеп ра во да. Пло шча га рэн ня скла ла 

два квад рат ныя мет ры.

Ра та валь ні кі су мес на з ад мі ніст ра цы яй аб' ек та эва ку я ва лі 

з ін тэр на та 1141 ча ла ве ка (з іх 48 — да 18 га доў і 341 за-

меж на га гра ма дзя ні на), па ве да мі лі ў МНС. Пас ля лік ві да цыі 

па жа ру па ме ды цын скую да па мо гу звяр ну лі ся тры сту дэн ты, 

якія ад чу лі ся бе дрэн на. З па пя рэд ні мі ды яг на за мі «атру чэн-

не пра дук та мі га рэн ня» іх да ста ві лі ў баль ні цу.

Па жар быў ла ка лі за ва ны і лік ві да ва ны пад раз дзя лен-

ня мі МНС у 0.06. Яго пры чы на ўста наў лі ва ец ца, ад на з 

вер сій — не асця рож нае абы хо джан не з аг нём.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ня гле дзя чы на тое, 

што грун тоў ная 

рэ кан струк цыя 

ста ра жыт на га 

зам ка за вер ша на, 

у ім пра цяг ва юц ца 

ра бо ты па ад наў лен ні 

на ва кол ля і ўнут ра ным 

асна шчэн ні.

Так, ад ным з эта паў па да-

лей шым удас ка на лен ні па ла-

ца ва га комп лек су «Мір» ста-

не атры ман не 126 ты сяч еў ра 

на тэх ніч нае асна шчэн не яго 

экс па зі цый. Срод кі вы дзя-

ля юц ца па пра гра ме транс-

гра ніч на га су пра цоў ніц тва 

«Літ ва — Лат вія — Бе ла русь 

2014—2020» у рам ках рэа-

лі за цыі су мес на га пра ек та з 

Ды рэк цы яй лі тоў скіх пар каў 

Па віль ню і Вер кю.

Аб гэ тым ка рэс пан дэн ту 

«Звяз ды» па ве да міў ды-

рэк тар му зея «Па ла ца вы 

комп лекс «Мір» Алесь 

ЛОЙ КА. Па вод ле яго слоў, 

на гэ тым тыд ні ад бы ло ся 

пад пі сан не парт нёр ска га да-

га во ра па між му зе ем у Мі ры 

і ды рэк цы яй лі тоў скіх рэ гі я-

наль ных пар каў па рэа лі за-

цыі су мес на га пра ек та. Аб'-

яд ноў ва юць ба кі ўла даль ні кі 

зам ка, якія бы лі трэ ці мі па 

лі ку — кня зі Віт генш тэй ны. 

На рэа лі за цыю пра ек та па 

тэх ніч ным ума ца ван ні (што 

ўклю чае на быц цё су час ных 

срод каў для ві зу а лі за цыі і 

аў ды я лі за цыі дзе ю чай экс-

па зі цыі) бе ла рус ка му бо ку, 

як пе ра мож цу пра ек та, вы-

дзе ляць грант у 126 ты сяч 

еў ра. Па сло вах су раз моў-

ні ка, сё ле та ўсе ра бо ты бу-

дуць за вер ша ны.

Дру гім эта пам су мес на-

га парт нёр ства з лі тоў скім 

бо кам па ві нен стаць удзел 

зноў жа ў транс гра ніч ным 

пра ек це па рэ кан струк цыі 

італь ян ска га рэ не сан сна га 

пар ку, які іс на ваў пры Ра-

дзі ві лах.

— Мы вы хо дзім за ме жы 

зам ка і звяр та ем сваю ўва-

гу на на ва коль ныя края ві ды: 

па ла ца вы комп лекс раз ме-

шча ны на тэ ры то рыі 26 гек-

та раў, — тлу ма чыць Алесь 

Лой ка вы бар да лей шых 

шля хоў да та го, каб зра біць 

на вед ван не ад ной са сла ву-

тых мяс цін Бе ла ру сі больш 

пры ваб ным для ту рыс таў. 

Ця пер «Мінск пра ект» рых-

туе пра ект на-каш та рыс ную 

да ку мен та цыю. Ра бо ты па 

рэ кан струк цыі пла ну юць 

рас па чаць на ле та.

Ад ным з да дат ко вых 

пры ваб ных мо ман таў па він-

на стаць і лет няя ка вяр ня, 

якая з'я віц ца тут пас ля рэ-

кан струк цыі дам бы ме на ві та 

пад гэ тыя па трэ бы.

Да рэ чы, пра ект ная ар-

га ні за цыя «Грод наг ра ма-

дзянп ра ект» ужо рас пра цоў-

вае пра ект на-каш та рыс ную 

да ку мен та цыю, згод на з ін-

вест пра ек там, за клю ча ным 

па між Гро дзен скім абл вы-

кан ка мам і му зе ем «Па ла-

ца вы комп лекс «Мір».

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

МІР СКІ ЗА МАК СТА НЕ 
БОЛЬШ ПРЫ ВАБ НЫМ ДЛЯ ТУ РЫС ТАЎ

Аў ды я гі ды, ад ноў ле ны італь ян скі парк і лет няя ка вяр ня

Ро лю кні гі ў фар мі ра ван ні куль ту-

ра ла гіч на га, ду хоў на-ма раль на-

га склад ні ка раз віц ця гра мад ства 

аб мер ка ва лі ўдзель ні кі круг ла га 

ста ла, што прай шоў у ста ліч ным 

хра ме-пом ні ку ў го нар Усіх Свя-

тых у ме жах ХХVІ Мін скай між-

на род най кніж най вы стаў кі-кір-

ма шу. Дум ка мі, раз ва га мі і пра-

па но ва мі на конт па пу ля ры за цыі 

чы тан ня, важ нас ці кні гі як не ад'-

ем най част кі аду ка цыі і вы ха ван-

ня но ва га па ка лен ня аб мя ня лі ся 

прад стаў ні кі дзяр жаў ных ве дам-

стваў, пра ва слаў най і ка та ліц кай 

кан фе сій, вя ду чыя кні га вы даў цы, 

да след чы кі мо вы і лі та ра ту ры, су-

час ныя пісь мен ні кі.

Як пад крэс ліў міт ра па літ Мін скі і 

За слаў скі Па вел, Па тры яр шы Эк-

зарх Усяе Бе ла ру сі, гэ та су стрэ ча — 

важ ная па дзея не толь кі для твор чых 

лю дзей, яна мае дзяр жаў ную знач-

насць: «Ха це ла ся б, каб не за леж на 

ад раз віц ця тэ ле ба чан ня і ін тэр нэ ту, 

з'яў лен ня но вых тэх на ло гій кні га за-

ста ла ся з на мі на заўж ды. Бо ме на ві-

та кні га дае нам маг чы масць твор ча 

і кры тыч на раз ва жаць аб жыц ці ча ла-

ве ка, аб тым, хто мы ёсць на зям лі і 

што ад бы ва ец ца ва кол нас, за ду мац ца

пра мі ну лае, ця пе раш ні час і, вядома, 

бу ду чы ню».

...Ці па трэб ная сён ня кні га ў яе тра-

ды цый ным фар ма це, ці вар та ацэнь-

ваць каш тоў насць лі та ра ту ры ка тэ го-

ры я мі «па да ба ец ца / не па да ба ец ца» 

або ней кі мі ін шы мі кры тэ ры я мі, і на што 

му сяць ра біць упор су час ныя аў та ры — 

на ма раль і ду хоў насць аль бо толь кі 

на за ба ву чы та ча? Толь кі ад ка заў шы 

на гэ тыя пы тан ні, мож на вы пра ца ваць 

агуль ную стра тэ гію раз віц ця ўсёй кні-

га вы да вец кай га лі ны, пад крэс ліў на-

мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Ігар 

БУ ЗОЎ СКІ. Ён, да рэ чы, рас ка заў, што 

пад час вы стаў кі ў ве дам стве ро бяць 

свое асаб лі вы зрэз чы тац кай ці ка вас ці — 

про сяць ак тыў ных чы та чоў, а так са ма 

вы даў цоў, прад стаў ні коў дзяр жаў ных 

уста ноў і са міх лі та ра та раў склас ці 

спіс кніг, вар тых ува гі і пра чы тан ня. 

У доў га тэр мі но вай перс пек ты ве Мі н-

ін фар ма цыі пла нуе ства рыць па вод ле 

гэ та га маш таб на га апы тан ня ад мыс ло-

вую біб лі я тэ ку з рэ ка мен да ва ных кніг, 

маг чы ма, у аў ды я фар ма це.

Ня гле дзя чы на шмат ба ко васць і 

раз на стай насць су час най лі та ра ту-

ры, час та ў кні гар нях на са мым бач-

ным мес цы, на пер шых па лі цах ста яць 

тво ры, якія ка рыс та юц ца ў па куп ні коў 

па пу ляр нас цю, але іх змяс тоў ная і ду-

хоў ная каш тоў насць вы клі ка юць пы-

тан ні, за ўва жыў пад час дыс ку сіі епіс-

кап Юрый КА СА БУЦ КІ. На яго дум ку, 

доб рая кні га са праў ды фар мі руе асо-

бу, але каб ча ла век меў маг чы масць 

знай сці і вы браць са праў ды доб рыя 

кні гі, трэ ба не аб мя жоў вац ца толь кі 

хрэс та ма ты я мі ды спі сам не аб ход най 

лі та ра ту ры для школь най пра гра мы, 

але да па ма гаць са ры ен та вац ца і да-

рос лым, што вар та па чы таць: «Ча му 

б не зра біць пры пад трым цы дзяр жа-

вы та кі са цы яль ны пра ект у СМІ, як 

рэ кла ма доб рай кні гі — гіс та рыч най, 

на ву ко вай, мас тац кай і г. д.?»

«Без кніг мы не вы рас цім ву чо ных 

ба га сло ваў, фі ло са фаў і экс пер таў. 

Вось ча му на шы дзе ці па він ны аба-

вяз ко ва чы таць «Вай ну і мір», «Зла-

чын ства і па ка ран не», пі саць у шко ле 

са чы нен ні і ву чыц ца раз ва жаць, кры-

тыч на мыс ліць, ад роз ні ваць доб рае ад 

дрэн на га», — ад зна чыў на ста я цель 

Усіхс вяц ка га пры хо ду про та і е рэй 

Фё дар ПОЎ НЫ.

Удзель ні кі ме ра пры ем ства аб мер-

ка ва лі най важ ней шыя за да чы, што 

му сяць ста віць пе рад са бой су час ныя 

пісь мен ні кі, па га ва ры лі аб тым, як сты-

му ля ваць лю боў да чы тан ня ў дзя цей 

і як склас ці ідэа льны пад руч нік па лі-

та ра ту ры, прыйшоўшы да вы сно вы, 

што па доб ныя су стрэ чы вар та ра біць 

больш шы ро кі мі — маг чы ма, з удзе лам 

баць коў і пе да го гаў, а магчыма, у вы-

гля дзе тэ ле ві зій ных дыс ку сій па пу ляр-

ных аў та раў з дзець мі і пад лет ка мі.

Акра мя та го, бы лі прэ зен та ва ныя 

не каль кі кніг: ад мыс ло вае вы дан не 

«Еван гел ля», а так са ма прад стаў ле-

ныя ў се рыі «Жыц цё зна ка мі тых лю-

дзей» бія гра фіч ныя кні гі «Па тры ярх 

Кі рыл» і «Ісус Хрыс тос» міт ра па лі та 

Ва ла ка лам ска га Іла ры ё на і «Ай цец 

Іа ан (Крэсць ян кін)» Вя ча сла ва Бан-

да рэн кі.

Больш пад ра бяз на пра тэ мы і пра-

па но вы, якія бы лі агу ча ны ў хо дзе 

круг ла га ста ла, «Звяз да» рас ка жа ў 

аў то рак, пад вод зя чы вы ні кі ХХVІ Мін-

скай між на род най кніж най вы стаў кі-

кір ма шу.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Культ асве та

Стаў ка на ду хоў насць

На ша да вед ка
У 2000 го дзе ЮНЕС КА 

ўклю чы ла Мір скі за мак 

у Спіс су свет най куль-

тур най і пры род най 

спад чы ны.

СТАР ТУЕ 
«МІН СКАЯ ЛЫЖ НЯ — 2019»

Спар тыў нае свя та прой дзе на лы жа ро лер най тра се 

ў Вяс нян цы 9 лю та га, пач нец ца ў 10:00 і пра цяг нец-

ца да 16:30, па ве да мі лі «Звяз дзе» ў Мі ніс тэр стве 

спор ту і ту рыз му.

Та кім чы нам, пра гра ма свя та пра ду гледж вае:

да 10:00 — пры быц цё ўдзель ні каў. Рэ гіст ра цыя і атры ман-

не ну ма роў бу дзе ажыц цяў ляц ца ў Фут боль ным ма не жы.

11:00 — бія тлон ная эс та фет ная гон ка 4 па 3,6 км ся род 

ка ман даў Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Са-

ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, абл вы кан ка маў, Мінск ага 

гар вы кан ка ма, Вяр хоў на га Су да, Кан сты ту цый на га Су да, На-

цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та, ка ман даў ама та раў.

11:40 — бія тлон ная гон ка з ма са вым стар там ся род 

жан чын на пры зы Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

12:20 — бія тлон ная эс та фет ная гон ка 4 па 3,6 км з 

удзе лам ка ман даў цэнт раль ных апа ра таў сі ла вых мі ніс тэр-

стваў і ве дам стваў, іх струк тур ных пад раз дзя лен няў.

13:00 — лыж ная эс та фет ная гон ка 4 па 1,2 км з удзе лам 

ка ман даў рэс пуб лі кан скіх ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня 

(мі ніс тэр ствы і ве дам ствы з коль кас цю апа ра ту 100 ча ла-

век і вы шэй шай).

13:40 — лыж ная эс та фет ная гон ка 4 па 1,2 км з удзе-

лам ка ман даў рэс пуб лі кан скіх ор га наў дзяр жаў на га кі ра-

ван ня (мі ніс тэр ствы і ве дам ствы з коль кас цю апа ра ту да 

100 ча ла век).

14:20 — лыж ная эс та фет ная гон ка 4 па 2,5 км з удзе-

лам ка ман даў вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў (з лі ку 

сту дэн таў).

14:50—16:30 — ма са выя стар ты ў лыж ных гон ках на 

2,5 км.

Пад час бія тлон най эс та фет най гон кі кож ны ўдзель нік 

прой дзе дыс тан цыю 3,6 км (тры кру гі па 1,2 км) з дву ма аг-

ня вы мі ру бя жа мі. Страль ба (пяць стрэ лаў без да дат ко вых 

па тро наў) бу дзе ар га ні за ва на з ад лег лас ці 45 м са ста но-

ві шча ле жа чы з ма ла ка лі бер най він тоў кі па бія тлон ных мі-

шэ нях дыя мет рам 11,5 см. За кож ную не за кры тую мі шэнь 

удзель ні ку бу дзе пры зна ча ны адзін штраф ны круг (50 м). 

Він тоў кі бу дуць раз мя шчац ца на па зі цы ях для страль бы, 

а страль ба вес ці ся пад на гля дам ін струк та ра.

Пе ра мож цы і пры зё ры ў эс та фе тах вы зна ча юц ца па 

най мен шым ча се, за тра ча ным на пра хо джан не дыс тан цыі 

ча тыр ма ўдзель ні ка мі. Най леп шых уз на га ро дзяць ме да ля-

мі і пры за мі, ка ман ды-пе ра мож цы і пры зё ры атры ма юць 

куб кі. Усе ўдзель ні кі, якія прый шлі да фі ні шу, атры ма юць 

па па мят ным ме да лі.

Ба лель шчы каў так са ма ча кае куль тур на-за баў ляль ная 

пра гра ма.
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