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Культасвета

Ролю кнігі ў фарміраванні культуралагічнага, духоўна-маральнага складніка развіцця грамадства
абмеркавалі ўдзельнікі круглага
стала, што прайшоў у сталічным
храме-помніку ў гонар Усіх Святых у межах ХХVІ Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу. Думкамі, развагамі і прапановамі наконт папулярызацыі
чытання, важнасці кнігі як неад'емнай часткі адукацыі і выхавання новага пакалення абмяняліся
прадстаўнікі дзяржаўных ведамстваў, праваслаўнай і каталіцкай
канфесій, вядучыя кнігавыдаўцы,
даследчыкі мовы і літаратуры, сучасныя пісьменнікі.
Як падкрэсліў мітрапаліт Мінскі і
Заслаўскі Павел, Патрыяршы Экзарх Усяе Беларусі, гэта сустрэча —
важная падзея не толькі для творчых
людзей, яна мае дзяржаўную значнасць: «Хацелася б, каб незалежна
ад развіцця тэлебачання і інтэрнэту,
з'яўлення новых тэхналогій кніга засталася з намі назаўжды. Бо менавіта кніга дае нам магчымасць творча
і крытычна разважаць аб жыцці чалавека, аб тым, хто мы ёсць на зямлі і
што адбываецца вакол нас, задумацца
пра мінулае, цяперашні час і, вядома,
будучыню».
...Ці патрэбная сёння кніга ў яе традыцыйным фармаце, ці варта ацэньваць каштоўнасць літаратуры катэгорыямі «падабаецца / не падабаецца»
або нейкімі іншымі крытэрыямі, і на што
мусяць рабіць упор сучасныя аўтары —
на мараль і духоўнасць альбо толькі
на забаву чытача? Толькі адказаўшы
на гэтыя пытанні, можна выпрацаваць
агульную стратэгію развіцця ўсёй кнігавыдавецкай галіны, падкрэсліў намеснік міністра інфармацыі Ігар
БУЗОЎСКІ. Ён, дарэчы, расказаў, што
падчас выстаўкі ў ведамстве робяць
своеасаблівы зрэз чытацкай цікавасці —
просяць актыўных чытачоў, а таксама
выдаўцоў, прадстаўнікоў дзяржаўных
устаноў і саміх літаратараў скласці
спіс кніг, вартых увагі і прачытання.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Стаўка на духоўнасць

У доўгатэрміновай перспектыве Мінінфармацыі плануе стварыць паводле
гэтага маштабнага апытання адмысловую бібліятэку з рэкамендаваных кніг,
магчыма, у аўдыяфармаце.
Нягледзячы на шматбаковасць і
разнастайнасць сучаснай літаратуры, часта ў кнігарнях на самым бачным месцы, на першых паліцах стаяць
творы, якія карыстаюцца ў пакупнікоў
папулярнасцю, але іх змястоўная і духоўная каштоўнасць выклікаюць пытанні, заўважыў падчас дыскусіі епіскап Юрый КАСАБУЦКІ. На яго думку,
добрая кніга сапраўды фарміруе асобу, але каб чалавек меў магчымасць
знайсці і выбраць сапраўды добрыя
кнігі, трэба не абмяжоўвацца толькі
хрэстаматыямі ды спісам неабходнай
літаратуры для школьнай праграмы,
але дапамагаць сарыентавацца і дарослым, што варта пачытаць: «Чаму
б не зрабіць пры падтрымцы дзяржавы такі сацыяльны праект у СМІ, як
рэклама добрай кнігі — гістарычнай,
навуковай, мастацкай і г. д.?»
«Без кніг мы не вырасцім вучоных
багасловаў, філосафаў і экспертаў.
Вось чаму нашы дзеці павінны абавязкова чытаць «Вайну і мір», «Злачынства і пакаранне», пісаць у школе
сачыненні і вучыцца разважаць, кры-

тычна мысліць, адрозніваць добрае ад
дрэннага», — адзначыў настаяцель
Усіхсвяцкага прыходу протаіерэй
Фёдар ПОЎНЫ.
Удзельнікі мерапрыемства абмеркавалі найважнейшыя задачы, што
мусяць ставіць перад сабой сучасныя
пісьменнікі, пагаварылі аб тым, як стымуляваць любоў да чытання ў дзяцей
і як скласці ідэальны падручнік па літаратуры, прыйшоўшы да высновы,
што падобныя сустрэчы варта рабіць
больш шырокімі — магчыма, з удзелам
бацькоў і педагогаў, а магчыма, у выглядзе тэлевізійных дыскусій папулярных аўтараў з дзецьмі і падлеткамі.
Акрамя таго, былі прэзентаваныя
некалькі кніг: адмысловае выданне
«Евангелля», а таксама прадстаўленыя ў серыі «Жыццё знакамітых людзей» біяграфічныя кнігі «Патрыярх
Кірыл» і «Ісус Хрыстос» мітрапаліта
Валакаламскага Іларыёна і «Айцец
Іаан (Крэсцьянкін)» Вячаслава Бандарэнкі.
Больш падрабязна пра тэмы і прапановы, якія былі агучаны ў ходзе
круглага стала, «Звязда» раскажа ў
аўторак, падводзячы вынікі ХХVІ Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкікірмашу.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

МІРСКІ ЗАМАК СТАНЕ
БОЛЬШ ПРЫВАБНЫМ ДЛЯ ТУРЫСТАЎ
Аўдыягіды, адноўлены італьянскі парк і летняя кавярня
Нягледзячы на тое,
што грунтоўная
рэканструкцыя
старажытнага
замка завершана,
у ім працягваюцца
работы па аднаўленні
наваколля і ўнутраным
аснашчэнні.
Так, адным з этапаў па далейшым удасканаленні палацавага комплексу «Мір» стане атрыманне 126 тысяч еўра
на тэхнічнае аснашчэнне яго
экспазіцый. Сродкі выдзяляюцца па праграме трансгранічнага супрацоўніцтва
«Літва — Латвія — Беларусь
2014—2020» у рамках рэалізацыі сумеснага праекта з
Дырэкцыяй літоўскіх паркаў
Павільню і Веркю.
Аб гэтым карэспандэнту
«Звяз ды» па ве да міў дырэктар музея «Палацавы
комп лекс «Мір» Алесь
ЛОЙКА. Паводле яго слоў,
на гэтым тыдні адбылося
падпісанне партнёрскага дагавора паміж музеем у Міры
і дырэкцыяй літоўскіх рэгія-

нальных паркаў па рэалізацыі сумеснага праекта. Аб'ядноўваюць бакі ўладальнікі
замка, якія былі трэцімі па
ліку — князі Вітгенштэйны.
На рэалізацыю праекта па
тэхнічным умацаванні (што
ўключае набыццё сучасных
сродкаў для візуалізацыі і
аўдыялізацыі дзеючай экспазіцыі) беларускаму боку,
як пераможцу праекта, выдзеляць грант у 126 тысяч
еўра. Па словах суразмоўніка, сёлета ўсе работы будуць завершаны.

Наша даведка
У 2000 годзе ЮНЕСКА
ўключыла Мірскі замак
у Спіс сусветнай культур най і пры род най
спадчыны.
Другім этапам сумеснага партнёрства з літоўскім
бокам павінен стаць удзел
зноў жа ў трансгранічным
праекце па рэканструкцыі
італьянскага рэнесанснага
парку, які існаваў пры Радзівілах.

— Мы выходзім за межы
замка і звяртаем сваю ўвагу на навакольныя краявіды:
палацавы комплекс размешчаны на тэрыторыі 26 гектараў, — тлумачыць Алесь
Лой ка вы бар да лей шых
шляхоў да таго, каб зрабіць
наведванне адной са славутых мясцін Беларусі больш
прывабным для турыс таў.
Цяпер «Мінскпраект» рыхтуе праектна-каштарысную
дакументацыю. Работы па
рэ кан струк цыі пла ну юць
распачаць налета.
Ад ным з да дат ко вых
прывабных момантаў павінна стаць і летняя кавярня,
якая з'явіцца тут пасля рэканструкцыі дамбы менавіта
пад гэтыя патрэбы.
Дарэчы, праектная арга ні за цыя «Грод наг ра мадзянпраект» ужо распрацоўвае праектна-каштарысную
дакументацыю, згодна з інвестпраектам, заключаным
паміж Гродзенскім аблвыканкамам і музеем «Палацавы комплекс «Мір».
Вольга АНУФРЫЕВА.

СТАРТУЕ
«МІНСКАЯ ЛЫЖНЯ — 2019»
Спартыўнае свята пройдзе на лыжаролернай трасе
ў Вяснянцы 9 лютага, пачнецца ў 10:00 і працягнецца да 16:30, паведамілі «Звяздзе» ў Міністэрстве
спорту і турызму.
Такім чынам, праграма свята прадугледжвае:
да 10:00 — прыбыццё ўдзельнікаў. Рэгістрацыя і атрыманне нумароў будзе ажыццяўляцца ў Футбольным манежы.
11:00 — біятлонная эстафетная гонка 4 па 3,6 км сярод
камандаў Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, аблвыканкамаў, Мінскага
гарвыканкама, Вярхоўнага Суда, Канстытуцыйнага Суда, Нацыянальнага алімпійскага камітэта, камандаў аматараў.
11:40 — біятлонная гонка з масавым стартам сярод
жанчын на прызы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
12:20 — біятлонная эстафетная гонка 4 па 3,6 км з
удзелам камандаў цэнтральных апаратаў сілавых міністэрстваў і ведамстваў, іх структурных падраздзяленняў.
13:00 — лыжная эстафетная гонка 4 па 1,2 км з удзелам
камандаў рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання
(міністэрствы і ведамствы з колькасцю апарату 100 чалавек і вышэйшай).
13:40 — лыжная эстафетная гонка 4 па 1,2 км з удзелам камандаў рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання (міністэрствы і ведамствы з колькасцю апарату да
100 чалавек).
14:20 — лыжная эстафетная гонка 4 па 2,5 км з удзелам камандаў вышэйшых навучальных устаноў (з ліку
студэнтаў).
14:50—16:30 — масавыя старты ў лыжных гонках на
2,5 км.
Падчас біятлоннай эстафетнай гонкі кожны ўдзельнік
пройдзе дыстанцыю 3,6 км (тры кругі па 1,2 км) з двума агнявымі рубяжамі. Стральба (пяць стрэлаў без дадатковых
патронаў) будзе арганізавана з адлегласці 45 м са становішча лежачы з малакалібернай вінтоўкі па біятлонных мішэнях дыяметрам 11,5 см. За кожную незакрытую мішэнь
удзельніку будзе прызначаны адзін штрафны круг (50 м).
Вінтоўкі будуць размяшчацца на пазіцыях для стральбы,
а стральба весціся пад наглядам інструктара.
Пераможцы і прызёры ў эстафетах вызначаюцца па
найменшым часе, затрачаным на праходжанне дыстанцыі
чатырма ўдзельнікамі. Найлепшых узнагародзяць медалямі і прызамі, каманды-пераможцы і прызёры атрымаюць
кубкі. Усе ўдзельнікі, якія прыйшлі да фінішу, атрымаюць
па памятным медалі.
Балельшчыкаў таксама чакае культурна-забаўляльная
праграма.

МІНСКІ СТАДЫЁН СЯРОД
НАЙЛЕПШЫХ У СВЕЦЕ
Рэканструяваны «Дынама» ўвайшоў у спіс намінантаў на званне «Стадыён 2018 года». Такая інфармацыя размешчана на сайце stаdіumdb.соm.
Акрамя дынамаўскага, на званне найлепшага стадыёна планеты
2018 года прэтэндуюць
яшчэ 26 арэн з ЗША,
Аўстраліі, Аўстрыі, Італіі,
Венгрыі, Турцыі, Ірана,
Ірака і Кітая. Пераможца
будзе вызначаны пасля
выбару прафесійнага журы архітэктараў, а таксама адкрытага галасавання балельшчыкаў, якое завершыцца 3 сакавіка на сайце stаdіumdb.соm. Вынікі будуць абвешчаныя
7—8 сакавіка. Адзначым, што ў 2015 годзе на гэтую ўзнагароду прэтэндавала «Барысаў-Арэна», яна заняла 7-е месца.
На га да ем, ста ды ён «Ды на ма» быў па буда ва ны
ў 1934 годзе, пасля чаго некалькі разоў рэканструяваўся.
Цяпер яго трыбуны змяшчаюць 22 246 гледачоў. Арэна можа
прымаць самыя прэстыжныя міжнародныя спаборніцтвы па
лёгкай атлетыцы і футболе. У чэрвені мінскі стадыён «Дынама» прыме цырымоніі адкрыцця і закрыцця, а таксама
лёгкаатлетычны турнір ІІ Еўрапейскіх гульняў 2019 года.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Эвакуявалі з інтэрната
1141 чалавека
За некалькі хвілін да апоўначы сталічным ратавальнікам ад жыхароў паступіла паведамленне аб
задымленні ў 13-павярховым будынку інтэрната на
праспекце Машэрава.
Калі да месца выкліку прыбылі падраздзяленні МНС,
гарэння па знешніх прыкметах не назіралася. У ходзе разведкі высветлілася, што на першым паверсе адбылося загаранне пластыкавага смеццевага кантэйнера і адкладаў
смецця ў шахце смеццеправода. Плошча гарэння склала
два квадратныя метры.
Ратавальнікі сумесна з адміністрацыяй аб'екта эвакуявалі
з інтэрната 1141 чалавека (з іх 48 — да 18 гадоў і 341 замежнага грамадзяніна), паведамілі ў МНС. Пасля ліквідацыі
пажару па медыцынскую дапамогу звярнуліся тры студэнты,
якія адчулі сябе дрэнна. З папярэднімі дыягназамі «атручэнне прадуктамі гарэння» іх даставілі ў бальніцу.
Пажар быў лакалізаваны і ліквідаваны падраздзяленнямі МНС у 0.06. Яго прычына ўстанаўліваецца, адна з
версій — неасцярожнае абыходжанне з агнём.
Сяргей РАСОЛЬКА.

