
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Ад кры ец ца фес ты валь 

га ла-кан цэр там са ліс таў 

італь ян ска га опер на га тэ ат ра 

Lа Skаlа Джа ні Ман джар дзі-

на і Аль да Ка пу та. За пра сіць 

іх у Брэст да па мог даў ні ся-

бар фэс ту «Сту дзень скія му-

зыч ныя ве ча ры», улю бё нец 

брэсц кай пуб лі кі, ча роў ная 

флей та мі лан скай опе ры — 

Ан то ніа Амен ду ні. Сам флей-

тыст вы сту паў на «Ве ча рах» 

сем ра зоў, гэ тым ра зам ён 

не едзе на фес ты валь, але 

па рэ ка мен да ваў та ле на ві тых 

са ліс таў, — па дзя лі ла ся сак-

рэ та мі фес ты валь най кух ні 

Лі лія Ба ты ра ва. І па ве да мі ла, 

што ў пер шы ве чар на сцэ ну 

Брэсц ка га тэ ат ра дра мы так-

са ма вый дуць са ліс ты опер-

най пра гра мы Вя лі ка га тэ ат-

ра Ра сіі Та му на Го чаш ві лі, 

Вік то рыя Кар ка ча ва, Алу да 

То дуа. Опер ныя зор кі бу дуць 

спя ваць у су пра ва джэн ні На-

цы я наль на га ака дэ міч на га 

сім фа ніч на га ар кест ра Бел-

тэ ле ра дыё кам па ніі пад кі раў-

ніц твам Аляк санд ра Са сноў-

ска га.

Яшчэ ад ной ці ка він кай 

сё лет ня га фес ты ва лю ста не 

пры езд То ма Сі нат ры, пля-

мен ні ка ле ген дар на га аме-

ры кан ска га спе ва ка, ак цё-

ра, кі на рэ жы сё ра і шоў ме на 

Фрэн ка Сі нат ры. Том — ура-

джэ нец Сі цы ліі, па па пу ляр-

нас ці не са сту пае зна ка мі-

та му дзядзь ку, ува хо дзіць у 

пя цёр ку най леп шых гі та рыс-

таў све ту.

— Не ка лі я пла на ва ла за-

пра сіць на наш фэст Фрэн ка 

Сі нат ру, — рас каз вае Лі лія 

Ба ты ра ва. — Але не атры-

ма ла ся. Не па спе ла. І вось 

не ча ка насць: са мной звя за-

ла ся па тэ ле фо не ме не джар 

То ма, ура джэн ка Бе ла ру сі, 

якая ве дае наш фес ты валь. 

Та ды я ска за ла, што, ка лі б 

на ват ён не іг раў і не спя ваў, 

з-за ад на го іме ні я за пра-

сі ла б яго ў Брэст ха ця б у 

якас ці гле да ча. А нам пра па-

на ва лі вір ту оз на га му зы кан-

та, які вы кон вае хі ты Фрэн ка 

Сі нат ры. Гэ та для нас, без-

умоў на, зна ход ка.

І та кіх зна хо дак ды ад-

крыц цяў Лі лія Ры го раў на 

абя цае шмат на сё лет ніх 

«Ве ча рах». Ча го вар ты лі-

рыч нае са пра на Яан ны Наў-

рот з Поль шчы і бас-саліс та 

Ма ры ін ска га тэ ат ра Ва дзі ма 

Краў ца!

Том Сі нат ра бу дзе вы-

сту паць у дру гім ад дзя лен ні 

дру го га ве ча ра 10 сту дзе-

ня. А пер шае ад дзя лен не 

ад крые вя до мы ра сій скі 

пія ніст, да цэнт Мас коў скай 

кан сер ва то рыі Мі ха іл Лід скі. 

На трэ цім му зыч ным ве ча-

ры вы сту пяць пі я ніст-вір ту оз, 

вы пуск нік па рыж скай кан-

сер ва то рыі Джо на тан Бе ні шу 

з Ма на ка, а так са ма вя до мы 

клар не тыст, вы клад чык Ака-

дэ міі му зы кі ў Гдань ску Ан-

джэй Вай цэ хоў скі, вы пуск нік 

Му зыч най ака дэ міі пры тэ ат-

ры Lа Skаlа Чжан Цзын Вэй 

з Кі тая.

Ар га ні за та ры пад крэс лі лі, 

што кошт бі ле таў на «Ве ча-

ры» не мя ня ец ца ўжо тры 

га ды, але для тых, ка му і гэ-

тая ца на ўяў ля ец ца знач най, 

пра ду гле джа ны бяс плат ныя 

аль бо зу сім бюд жэт ныя кан-

цэр ты. Адзін з іх прой дзе 

10 сту дзе ня ў му зыч ным 

ка ле джы. А ў царк ве па ву-

лі цы Ма шэн ска га вы сту піць 

сім фа ніч на-ду ха вы ар кестр 

Ха раль да Хеп не ра з го ра да-

па бра ці ма Брэс та Ра венс-

бур га. Вы сту піць бяс плат на 

для пуб лі кі дзя ку ю чы спон-

са ру — брэсц ка му прад пры-

ем ству «Ком па». 

А вось з ма ла ды мі брэсц-

кі мі му зы кан та мі і спе ва ка мі 

бу дуць су стра кац ца ўдзель-

ні кі кі еў ска га ма ла дзёж на-

га ка мер на га хо ру «Са фія». 

У іх вель мі на сы ча ны гра фік 

на гэ тыя ка ляд ныя дні, але 

ма ла дыя, лёг кія на пад' ём 

спе ва кі зга дзі лі ся пры ехаць 

менш чым на су ткі. Яны вы-

сту па юць і з'яз джа юць у той 

жа дзень. І ўпры го жаць са бой 

апош ні ве чар фэс ту, пе ра ка-

на ная яго ар га ні за тар.

На прэс-кан фе рэн цыі з 

на го ды ад крыц ця «Сту дзень-

скіх му зыч ных ве ча роў» на-

чаль нік упраў лен ня куль-

ту ры Брэсц ка га абл вы кан-

ка ма Сяр гей ПА НА СЮК 

пад крэс ліў, што фес ты валь 

ста не яр кім па чат кам свят-

ка ван ня ты ся ча га до ва га юбі-

лею Брэс та. 

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

...І пля мен нік Фрэн ка Сі нат ры
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Юбі лей ная 25-я «Ка ляд ная ёл ка — 

на шы дзе ці» за ззя ла ўчо ра ў Свя-

та-Ду ха вым ка фед раль ным са бо ры 

для 300 дзе так з Го мель скай воб-

лас ці. Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі 

Па вел пра вёў Ка ляд ную лі тур гію і 

бла сла віў усіх пры сут ных.

Хлоп чы кі і дзяў чын кі, за про ша ныя 

на свя та, па ра да ва лі Ула ды ку пес ня мі, 

вер ша мі ды са ма роб ны мі су ве ні ра мі. 

Вя до ма, не абы шло ся і без ка ляд на га 

пі ра га з 25 свеч ка мі, агуль ных фо та-

здым каў і шчы рых слоў.

Ан самбль «Цер-

ні ца», які ў са мыя 

цяж кія га ды даў 

ка ля ты ся чы кан-

цэр таў на зем лях, 

што па цяр пе лі ад 

чар но быль скай ава-

рыі, вы ка наў пес ню 

«Свя ты ве чар на 

зям лі». Ме на ві та гэ-

ты ка лек тыў 25 га-

доў та му ад кры ваў 

і са мую пер шую 

ка ляд ную ёл ку, ар га ні за ва ную БРСМ 

і царк вой. «Хай анё лы Гас под ні аха ва-

юць ад ня год, хай шчас лі вым і уда лым 

бу дзе гэ ты но вы год», па жа да лі ар тыс-

ты ўсім пры сут ным.

Свае твор чыя па жа дан ні-він ша ван ні 

пры вез лі і юныя ар тыс ты з ан самб ля «Мі-

ла ві ца» Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на, ан-

самб ля «Ве ра сок» з Хой нік. Да лу чы лі ся 

да свя та і дзе ці з Ма зы ра, 

Івян ца, Лель чыц, Ка лін-

ка віч, вы ха ван цы лі цэя 

Мі ніс тэр ства па над звы-

чай ных сі ту а цы ях.

А гос ці з па сёл ка 

Віш нёў ка, які стаў но-

вай ра дзі май пе ра ся лен цам з роз ных 

ра ё наў кра і ны, за пра сі лі да ся бе, каб 

па ка заць, як вы рас парк, дрэ вы ў якім 

15 га доў та му са джа лі прад стаў ні кі з 

усіх па цяр пе лых ад ава рыі ра ё наў.

— Што раз я асаб лі ва пе ра жы ваю су-

стрэ чу з дзець мі з чар но быль скай тэ ры-

то рыі. Сён ня, ка лі ба чу іх тва ры і чую іх 

га ла сы, мне зда ец ца, што там, на той 

зям лі, асаб лі вая ат мас фе ра, — за ўва-

жыў Ула ды ка Па вел. — Гэ та ха рак тар 

на ша га на ро да, ён не пе ра мож ны і не-

зра зу ме лы для мно гіх за ход ніх лю дзей. 

Ча ла век, які не ве рыць у Бо га, даў но б 

па кі нуў гэ ту зям лю. А на шы лю дзі там 

жы вуць, пра цу юць і пра цві та юць. Звяр-

ні це ўва гу, якая сі ла ду ху ў гэ тых лю-

дзей. Наш на род не пе ра мож ны, ка лі 

ён та кую бя ду змог пе ра жыць, — усе 

ра зам, з Бо жай да па мо гай.

Міт ра па літ Па вел па жа даў гас цям 

хра ма на ву чыц ца за ўсё дзя ка ваць Бо-

гу, а не звяр тац ца да яго толь кі та ды, 

ка лі неш та зда ры ла ся.

Іры на СІ ДА РОК. 

Пад ма ро зіць 
нас кры ху...

На пра ця гу тыд ня ўмо вы на двор'я ў асноў ным бу дзе 

вы зна чаць воб ласць па ні жа на га ат мас фер на га ціс ку, 

сфар мі ра ва ная ў ха лод най па вет ра най ма се, па ве да-

мі лі 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 на тэ ры то рыі кра і ны мес ца мі ча ка юц ца 

ка рот ка ча со вы снег, сла бая мя це лі ца. 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 на 

пра ця гу су так скла дзе 7—13 гра ду саў ма ро зу, па край нім 

за ха дзе бу дзе 4—6 гра ду саў ні жэй за нуль. Не вя лі кі ка-

рот ка ча со вы снег мес ца мі прой дзе і ў чац вер. На асоб ных 

участ ках да рог — га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад мі нус 8 да мі нус 13 гра ду саў, пры пра яс нен нях 

-16 ма ро зу. Днём бу дзе 5—11 гра ду саў ні жэй за нуль.

У пят ні цу на ша кра і на атры мае чар го вую пор цыю хо ла-

ду з поў на чы кан ты нен та. Удзень фран таль ны раз дзел, які 

ссоў ва ец ца з Бал тый ска га мо ра, аб умо віць па паў ноч ным 

за ха дзе кра і ны снег, сла бую за ві ру ху. На асоб ных участ-

ках да рог бу дзе га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе мі нус 10—15 гра ду саў, пры пра яс нен нях па ні зіц ца 

да мі нус 17 гра ду саў. Удзень бу дзе 4—11 ма ро зу.

А між тым...

Ка ляд ныя ма ра зы 
бу дуць дак лад на

Пра гэ та за явіў на чаль нік служ бы ме тэа ра ла гіч ных пра-

гно заў рэс пуб лі кан ска га Гід ра ме тэа цэнт ра Аляк сандр 

БЯ ГАН СКІ. Ён пра ін фар ма ваў, што сту дзень спе цы я ліс ты 

ча ка юць з не каль кі па ні жа ным тэм пе ра тур ным фо нам. «Ка лі 

нор ма па тэ ры то рыі кра і ны скла дае ад 3 да 6 гра ду саў ма ро-

зу, то сё ле та мы праг на зу ем ся рэд ня ме сяч ную тэм пе ра ту ру 

на 1 гра дус ні жэй нор мы, мес ца мі па Бе ла ру сі тэм пе ра ту ра 

бу дзе ка ля яе», — рас ка заў на чаль нік служ бы.

Ка лі ацэнь ваць па ча так го да, то цёп лы мі для яго бы лі 

пер шыя дні ме ся ца, у ся рэ дзі не пер шай дэ ка ды ад бы ло ся 

па ха ла дан не, за раз тэм пе ра тур ны фон у ся рэд нім знач на ні-

жэй нор мы. Не ка то рае па цяп лен не праг на зу ец ца ў па чат ку 

дру гой дэ ка ды — на ма ю чых ад быц ца вы хад ных і ў па чат ку 

на ступ на га тыд ня. «Так зва ныя ка ляд ныя ма ра зы ў гэ тым 

го дзе мы так са ма праг на зу ем: больш ва ўсход няй част цы 

кра і ны, але ў цэ лым па ні жэн не тэм пе ра ту ры ад бу дзец ца на 

ўсёй тэ ры то рыі кра і ны», — удак лад ніў Аляк сандр Бя ган скі. 

У кан цы сту дзе ня так са ма бу дзе до сыць ма роз на.

Дру гі ме сяц зі мы ча ка ец ца рэ корд ным не толь кі на ма-

ра зы. Як праг на зу ец ца, у сту дзе ні нас як мае быць за сып ле 

сне гам. Ва ўся кім вы пад ку, апад каў бу дзе знач на больш 

за клі ма тыч ную нор му.

Сяр гей КУР КАЧ.

Беражыце сябе!Беражыце сябе!

Не бяс печ ная за ба ва
У Ма гі лё ве пры ка тан ні з гор кі на цю бін гу на смерць 

раз біў ся ма ла ды ча ла век.

Як па ве да мі ла афі цый ны прад стаў нік След ча га ка мі-

тэ та Юлія ГАН ЧА РО ВА, тра ге дыя ад бы ла ся поз на ўве ча-

ры. 24-га до вы хло пец, ка лі з'яз джаў з га ры ў пар ку Пад мі-

кол ле, пад ско чыў на трамп лі не і з лё ту ўда рыў ся га ла вой 

аб ліх тар ны слуп. «Пры зям лен не» ака за ла ся фа таль ным. 

Ма ла до га ча ла ве ка вы ра та ваць не ўда ло ся.

Па сло вах Юліі Ган ча ро вай, за 6 і 7 сту дзе ня траў мы на гор-

ках атры ма лі пя цё ра дзя цей. Так, у Мін ску, у Фрун зен скім ра ё-

не, 6-га до вы хлоп чык пры спус ку на цю бін гу з га ры стук нуў ся 

га ла вой аб дрэ ва і атры маў шмат лі кія пе ра ло мы і траў мы.

У вёс цы Лес каў ка (Мін скі ра ён) 8-га до вая дзяў чын ка, 

ка та ю чы ся на цю бін гу, стук ну ла ся га ла вой аб дрэ ва — 

шмат лі кія пе ра ло мы і траў мы. У Мін ску, у Цэнт раль ным 

ра ё на, 9-га до вая дзяў чын ка пры спус ку на цю бін гу з га ры, 

су тык ну ла ся га ла вой з ін шым дзі цем. Як вы нік — цяж кія 

траў мы. У Ваў ка выс ку 11-га до вы хлоп чык, з'яз джа ю чы на 

цю бін гу, стук нуў ся спі ной аб ка мя ні — цяж кія траў мы, раз-

ры вы ўнут ра ных ор га наў.

Цю бінг — гэ та ка тан не на на дзі ма ных сан ках, ват руш ках, 

пон чы ках, аба ран ках. Яно з'яў ля ец ца па пу ляр ным пра вя-

дзен нем воль на га ча су зі мой. Але трэ ба быць уваж лі вым 

пры абы хо джан ні з гэ тай спар тыў най пры ла дай і не за бы-

ваць — у пер шую чар гу — пра бяс пе ку дзя цей. Ру хац ца з 

га ры за кошт асаб лі вас цяў кан струк цыі цю бінг мо жа вель мі 

хут ка, і даць ра ды з ім на вя лі кай хут ка сці ў ма лых не заў-

сё ды атрым лі ва ец ца.

У су вя зі з гэ тым хо чац ца звяр нуц ца да баць коў і 

на га даць прос тыя пра ві лы, якія да зво ляць за ха ваць 

зда роўе іх дзе цям і ім са мім.

 Па збя гай це ак тыў на га ад па чын ку па блі зу аў та ма-

біль ных да рог, чы гу нач ных шля хоў, за мёрз лых ва да-

ёмаў, а так са ма ін шых мес цаў, якія з'яў ля юц ца зо най 

па вы ша най не бяс пе кі.

 Не вы ка рыс тоў вай це для ка тан ня схі лы і спус кі, 

на марш ру тах якіх пры сут ні ча юць ста рон нія аб' ек ты 

(дрэ вы, сце ны бу дын каў, слу пы і інш.).

 Вы ка рыс тоў вай це ахоў ныя срод кі (на ла кот ні кі, 

на ка лен ні кі, шле мы).

 Звяр тай це ўва гу на ўзрос та выя аб ме жа ван ні, на-

зва ныя ў ін струк цы ях да спор тін вен та ру.

 Не ад пус кай це ма лень кіх дзя цей ка тац ца ад ных.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Па стано вай Са ве та Мі ніст раў ад 

29 снеж ня 2018 го да № 975 за цвер-

джа на Па ла жэн не аб пла на ван ні 

вы дат каў мяс цо вых бюд жэ таў на 

фі нан са ван не дзяр жаў ных уста-

ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі, 

пад па рад ка ва ных струк тур ным 

пад раз дзя лен ням мяс цо вых вы-

ка наў чых і рас па рад чых ор га наў.

Нар ма тыў вы дат каў на на ву чан не і 

вы ха ван не ад на го ча ла ве ка ва ўста-

но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі, 

раз ме шча ных у га ра дах і па сёл ках га-

рад ско га ты пу, скла дае 1667,92 руб ля 

ў год, у сель скіх на се ле ных пунк тах — 

3808,76 руб ля ў год.

Нар ма тыў уклю чае бя гу чыя вы дат кі 

уста ноў, што на кі роў ва юц ца на за бес пя-

чэн не рэа лі за цыі аду ка цый ных пра грам 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі, спе цы яль-

най аду ка цыі, да дат ко вай аду ка цыі дзя-

цей і мо ла дзі, пра фе сій най пад рых тоў кі 

ра бо чых (слу жа чых), да школь най аду ка-

цыі, пра грам вы ха ван ня. У тым лі ку гэ та 

вы дат кі на апла ту пра цы пе да га гіч ных і 

ін шых ра бот ні каў, што ме сяч ныя кам пен-

са цыі вы дат каў на на быц цё ву чэб най і ме-

та дыч най лі та ра ту ры пе да га гіч ны мі ра бот-

ні ка мі, вы хад ныя да па мо гі, ка ман дзі роў кі, 

на быц цё прад ме таў за бес пя чэн ня і рас-

ход ных ма тэ ры я лаў, апла ту па слуг су вя зі, 

транс парт ных па слуг, ра монт аб ста ля ван-

ня і ін вен та ру, ін шыя бя гу чыя вы дат кі.

Пра ду гле джа на так са ма пры мя нен-

не ка рэк ту ю чых ка э фі цы ен таў да ўста-

ноў ле ных нар ма ты ваў у за леж нас ці 

ад ты пу ўста но вы аду ка цыі, коль кас ці 

на ву чэн цаў у ёй і тэ ры то рыі яе раз мя-

шчэн ня.

Мі ніс тэр ству аду ка цыі па ўзгад нен-

ні з Мі ніс тэр ствам фі нан саў да ру ча на 

што год уно сіць ва ўрад пра па но вы па 

пе ра гля дзе на зва на га нар ма ты ву.

Як па ве дам ля ец ца на сай це ўра да, 

па ста но ва пры ня та ў ад па вед нас ці з 

Бюд жэт ным ко дэк сам Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь і ў мэ тах удас ка на лен ня бюд-

жэт на га фі нан са ван ня ў га лі не аду-

ка цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

На шы дзе ціНа шы дзе ці Хай бе ра жэ вас ад бя ды 
свят ло ка ляд най зор кі

Эка но мі ка аду ка цыіЭка но мі ка аду ка цыі КОЛЬ КІ КАШ ТУЕ 
ПАД РЫХ ТОЎ КА ШКОЛЬ НІ КА?
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На двор'еНа двор'е


