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Но вы прэ зі дэнт Гру зіі 
не га то вая су пра цоў ні чаць з Ра сі яй

Са ла мэ Зу ра біш ві лі, 

якая ў се ра ду пе ра маг-

ла на прэ зі дэнц кіх вы-

ба рах у Гру зіі, за яві ла, 

што на гэ ты мо мант не 

га то вая да су пра цоў ніц-

тва з Маск вой.

У ін тэр в'ю рус кай 

служ бе Бі-Бі-Сі Зу ра-

біш ві лі ад зна чы ла, што Тбі лі сі зай мае пра еў ра пей скую 

па зі цыю. Ка лі За хад, Еў ро па ці ЗША пач нуць дыя лог з 

Ра сій скай Фе дэ ра цы яй, то Гру зія, як ад зна чы ла па лі тык, 

«так са ма бу дзе по бач».

Яна ска за ла, што дыя лог Тбі лі сі з Маск вой па ві нен 

пра хо дзіць «пры пад трым цы парт нё раў» Гру зіі. «Пад час 

пе ра га во раў, якія я вя ла з Ра сі яй бу ду чы мі ніст рам за меж-

ных спраў Гру зіі, пе рад і пас ля кож най се сіі пе ра га во раў, 

я кан суль та ва ла ся з кі раў ніц твам Еў ра пей ска га са ю за і 

аме ры кан скім па соль ствам. І дру гі бок пе ра га во раў ве даў 

пра гэ та і пры маў гэ та», — ска за ла яна.

Зу ра біш ві лі пад крэс лі ла, што не збі ра ец ца быць на мі-

наль ным кі раў ні ком дзяр жа вы, па абя цаў шы стаць «са-

мым ак тыў ным прэ зі дэн там» у пы тан нях ін тэ гра цыі ў 

ЕС і НА ТА.

Укра і на за ба ра ні ла ўезд ра сій скім муж чы нам 
ва ўзрос це ад 16 да 60 га доў

Дзяр жаў ная па гра ніч ная служ ба Укра і ны за кры ла ўезд 

у кра і ну ра сій скім муж чы нам ва ўзрос це ад 16 да 60 га доў. 

Пра гэ та па ве да міў кі раў нік ве дам ства Пётр Цы гі кал на 

па ся джэн ні з удзе лам прэ зі дэн та Укра і ны Пят ра Па ра-

шэн кі, якое бы ло пры све ча на аба ра на здоль нас ці кра і ны 

ва ўмо вах ва ен на га ста но ві шча.

Ён за явіў, што на пра пуск ных пунк тах уз моц не ны ме ры 

кант ро лю, аб ме жа ва ны ўезд для за меж ных гра ма дзян, 

у пер шую чар гу ра сі ян. Про пуск маг чы мы, ка лі ўзнік не 

сі ту а цыя «гу ма ні тар на га ха рак та ру», на прык лад, па ха-

ван не, удак лад ніў Цы гі кал.

Прэ зі дэнт Укра і ны пра па на ваў уз мац ніць па тра ба ван-

ні і да рэ гіст ра цыі гра ма дзян Ра сіі ў 10 аб лас цях кра і ны, 

дзе ўве дзе на ва ен нае ста но ві шча. Пра па но вы па він ны 

быць уне се ны на пра ця гу су так для за цвяр джэн ня, да-

даў Па ра шэн ка.

«Ча раў нік кра і ны Оз» уз на ча ліў спіс 
са мых уплы во вых філь маў у гіс то рыі

На ву коў цы з Ту рын ска га ўні вер сі тэ та пра вя лі да сле да-

ван не, па вы ні ках яко га скла лі рэй тынг най больш уплы во-

вых філь маў у гіс то рыі. Уз на ча лі ла рэй тынг эк ра ні за цыя 

каз кі Лай мэ на Фрэн ка Баў ма «Ча раў нік кра і ны Оз» (Thе 

Wіzаrd Оf Оz, 1939). Вы ні кі да сле да ван ня апуб лі ка ва ны 

ў пят ні цу ў ча со пі се Аррlіеd Nеtwоrk Sсіеnсе.

Як ад зна чы лі ву чо ныя, звы чай на пос пех філь ма вы-

мя ра ец ца па та кіх па каз чы ках, як ка са выя збо ры або 

рэ ак цыя пра фе сій ных кі на кры ты каў. Ад нак, на дум ку аў-

та раў да сле да ван ня, та кія кры тэ рыі мо гуць трап ляць пад 

уплыў знеш ніх фак та раў, у лі ку якіх рэ кла ма або трэн ды, 

і не мо гуць за фік са ваць уплыў філь ма з ця гам ча су.

У сва ёй пра цы да след чы кі вы ка рыс тоў ва лі ба зу да ных аб 

кі не ма то гра фе ІMDb (Іntеrnеt Mоvіе Dаtаbаsе), у якой прад-

стаў ле ны больш за 47 ты сяч філь маў са 157 кра ін све ту.

Па вы ні ках да сле да ван ня, акра мя «Ча раў ні ка кра і ны 

Оз», у трой цы лі да раў апы ну лі ся «Зор ныя вой ны» і «Псі-

ха». У спіс най больш уплы во вых кі на сту жак у гіс то рыі так-

са ма па тра пі лі «Кінг-Конг» (1933), «2001 год: Кас міч ная 

ады сея», «На ра джэн не на цыі» (1915), «Фран кенш тэйн» 

(1931), «Бе ла снеж ка і сем гно маў» (1937), «Зне се ныя вет-

рам» (1939), «Бра ня но сец «Па цём кін» (1925) рэ жы сё ра 

Сяр гея Эй зенш тэй на і ін шыя.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Шмат лі кія він ша ван ні ў гэ тыя дні 

пры мае га лоў ная га зе та го ра да на 

Бя рэ зі не «Баб руй скае жыц цё». Пер-

шы яе ну мар вый шаў сто га доў та му 

28 ліс та па да, праў да, та ды яна на-

зы ва ла ся «Вес ці». На пра ця гу свай-

го іс на ван ня га зе та не ад на ра зо ва 

змя ня ла наз вы, ад но за ста ва ла ся 

ня змен ным: у яе рэ дак цыі заў сё ды 

пра ца ва лі са праўд ныя май стры сло-

ва, ся род якіх бе ла рус кія пісь мен ні кі і 

паэ ты Ба рыс Мі ку ліч, Пі мен Пан чан ка, 

Мі хась Лынь коў, Ва сіль Віт ка, на ры-

сіст Мі ка лай Ва лат ко віч. За апош нія 

не каль кі га доў яна, дзя ку ю чы та ле на-

ві та му жур на ліс ту і кі раў ні ку Ва дзі му 

ШЧАГ ЛО ВУ, ста ла больш на сы ча най 

і су час най, у яе з'я ві лі ся да дат ко выя 

ін фар ма цый ныя пля цоў кі — аб ноў-

ле ны сайт «Bоbrlіfе» (ле тась ён быў 

ад зна ча ны гран-пры на цы я наль на га 

кон кур су дру ка ва ных СМІ «За ла тая 

лі та ра»), ра дыё Зе фір-FM, поў на фар-

мат ны тэ ле ка нал «Баб руйск 360». 

За раз бы лы кі раў нік пра цуе пер шым 

на мес ні кам ге не раль на га ды рэк та ра 

тэ ле кам па ніі «СТБ». Сё ле та баб руй-

скі ме ды я хол дынг уз на ча ліў во пыт ны 

тэ ле жур на ліст Ула дзі мір СЁМ КІН. 

У раз мо ве з ка рэс пан дэн там «Звяз-

ды» ён пры знаў ся, што яму вель мі 

ім па нуе ра бо та ў та кім га на ро вым вы-

дан ні і з та кім твор чым ка лек ты вам. 

Ён па-доб ра му ўра жа ны і тым ду хам, 

які па нуе ў Баб руй ску, і тым, як га-

ра джа не са ма ад да на лю бяць сваю 

ма лую ра дзі му і га зе ту.

У апош ні дзень ліс та па да сто га-

доў спаў ня ец ца мсці слаў скай ра ён най 

га зе це «Свят ло Каст рыч ні ка». Сё ле-

та яна за пус ці ла но вы сайт mstlіfе.bу, 

дзе ёсць вер сія і для сла ба ві ду шчых 

лю дзей.

— За апош нія тры га ды мы іс тот-

на змя ні лі ды зайн га зе ты: яна ста ла 

больш чы тэль най за кошт но вай вёрст-

кі, з'я ві лі ся но выя руб ры кі, су бот ні ну-

мар па вя лі чыў ся на чатыры ста рон кі, 

па пу ля ры зу ем ся бе праз са цы яль ныя 

сет кі — усё гэ та да дае нам но вых чы та-

чоў. Мы за ці каў ле ны дай сці да кож на га 

ча ла ве ка, як гэ та ра бі лі і на шы па пя-

рэд ні кі, — ка жа га лоў ны рэ дак тар 

ра ён кі Мі ха іл БУ КІ НІЧ.

У рам ках свят ка ван ня юбі лею ў 

Мсці сла ве прай шлі лі та ра тур ныя чы-

тан ні, а так са ма тур нір па мі ні-фут бо ле 

на ку бак ра ён най га зе ты.

У снеж ні ад зна чыць свой ста га до вы 

юбі лей ра ён ная га зе та Бы ха ва «Ма як 

Пры дняп роўя». Яе га лоў ны рэ дак тар 

Тац ця на ЗА РЭ МБА на па са дзе кі раў-

ні ка зу сім ня даў на, але ўжо жы ве бу ду-

чым га зе ты, ду мае, як ста не з ка ле га мі 

яе раз ві ваць і па пу ля ры за ваць.

— За апош ні час вель мі змя ніў ся 

знеш ні вы гляд вы дан ня, яно ста ла ка-

ля ро вым. Сён ня мы ро бім стаў ку на 

апе ра тыў насць, ак тыў на пра соў ва ем 

ся бе праз сайт і са цы яль ныя сет кі, — 

ад зна чы ла су раз моў ні ца. Шмат сіл 

уклаў у га зе ту яе бы лы рэ дак тар Мі ка-

лай Леў чан ка — пісь мен нік, за слу жа-

ны жур на ліст Бе ла ру сі. Ён тры га ды як 

на пен сіі, але для ма ла до га па ка лен ня 

жур на ліс таў за ста ец ца пры кла дам у 

ра бо це і муд рым на стаў ні кам.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Пры май це він ша ван ні

СТА ГА ДО ВЫЯ ЮБІ ЛЕІ 
ВЫ ДАН НЯЎ

У Ма гі лёў скай воб лас ці ад ра зу тры га зе ты да сяг ну лі са лід на га ўзрос ту

Я вы бі раю «Звяз ду»

«Га зе та да па маг ла 
вы ву чыць род ную мо ву»

Тац ця на Краў цо ва, хат няя гас па ды ня, г. Мінск.

— Я на ра дзі ла ся ў вёс цы, але род ную мо ву ве да ла 

не над та доб ра — раз маў ля ла на тра сян цы. Ад ной чы ў 

тра лей бу се па чу ла, як хло пец з дзяў чы най раз маў ля лі 

чыс та па-бе ла рус ку. А па са жы ры ва кол пры слу хоў ва лі-

ся да іх га вор кі і пры яз на ўсмі ха лі ся. «Якая ж пры го жая 

на ша мо ва. А мы яе іг на ру ем!» — уз дых ну ла по бач 

жан чы на. Гэ та пры му сі ла мя не за ду мац ца: ча му мы 

не ка рыс та ем ся мат чы най мо вай у по бы це, і ўзяц ца 

за яе вы ву чэн не. Па ча ла чы таць кні гі на бе ла рус кай 

мо ве. Зна ё мыя пад ка за лі вы пі саць «Звяз ду». І ўжо 

ка то ры год я сяб рую з ва шай га зе тай. Мне па да ба ец-

ца, што яна вы да ец ца на род най мо ве, ву чыць лю дзей 

ша на ваць і бе раг чы род нае сло ва. Вель мі па да ба ец ца 

руб ры ка «Га во рым па-бе ла рус ку». За па мі наю не зна-

ё мыя сло вы, а по тым агуч ваю дзе цям, му жу, сва я кам, 

сяб рам. Яны не заў сё ды ра зу ме юць іх сэнс. А ка лі 

тлу ма чу, то здзіў ля юц ца, як ём ка і дак лад на мож на 

аха рак та ры за ваць ад ным сло вам з'я ву, па дзею ці ха-

рак тар ча ла ве ка.

Па да ба ец ца мне і «Алё, на род на про ва дзе». Якія 

ў нас жар таў лі выя, дас ціп ныя, з гу ма рам лю дзі! За-

хап ля юць гіс то рыі, сцэ ны з вяс ко ва га жыц ця — хоць 

кі но зды май!

Акра мя та го, я люб лю пра ца ваць на зям лі. Та му ў 

до гля дзе за рас лі на мі вель мі да па ма гае руб ры ка «Сад 

і ага род». І на огул, чы таю ма тэ ры я лы ўсіх аў та раў. Мне 

зда ец ца, што ў рэ дак цыі пра цу юць асаб лі выя, ад да ныя 

пра фе сіі і на шай бе ла рус кай мо ве лю дзі.

Ці чу лі?

Ззяе і ўна чы!
Бе ла рус кая царк ва ў Лон да не пры зна на 
най леп шым рэ лі гій ным бу дын кам све ту

Пра гэ ты ўні каль-

ны храм і пра 

шмат лі кія ўзна-

га ро ды, якія ён 

за ва ёў вае, «Звяз-

да» ня даў на пі са-

ла. І вось у чац вер 

поз на ўве ча ры на 

Су свет ным ар хі-

тэк тур ным фес-

ты ва лі ў Амстэр-

да ме бе ла рус кая 

царк ва пе ра маг ла 

ў на мі на цыі «Най-

леп шы рэ лі гій ны 

бу ды нак», дзе 

бы лі прад стаў ле-

ны так са ма рэ лі-

гій ныя бу дын кі з Ін дыі, Тур цыі, Тай лан да, Аў стрыі, 

Іра на, Пар ту га ліі і Сін га пу ра.

На га да ем, што царк ва спра ек та ва на бры тан скім ар хі-

тэк та рам Цзыў а ем Со па за мо ве бе ла рус кай ды яс па ры 

ў Лон да не. Каб дас ка на ла пе ра даць і ад чуць ат мас фе ру 

бе ла рус кай ар хі тэк ту ры, Цзыў ай спе цы яль на пры яз джаў 

у на шу кра і ну ў 2013 го дзе. Ён на ве даў Лі ду, Іва цэ ві чы, 

па бы ваў у Стро чы цах, дзе над звы чай шмат аў тэн тыч ных 

драў ля ных па бу доў. Усю ды ра біў за ма лёў кі ўба ча на га ў 

свой аль бом. Аб са лют ным фа ва ры там для лон дан ца ста ла 

ста ліч ная му ра ва ная ар хі тэк ту ра Іо сі фа Ланг бар да. Вя лі-

кае ўра жан не на яго ака за ла і царк ва Рас тва Ба га ро дзі цы 

ў Му ра ван цы (пра яе май стар на ват асоб на рас каз ваў на 

ад ным з між на род ных фо ру маў).

Вар та да даць, што бе ла рус кая царк ва ў Лон да не з'яў-

ля ец ца так са ма і ме ма ры я лам — пом ні кам ах вя рам чар но-

быль скай ка та стро фы. «Царк ва не за брудж вае на ва коль-

нае ася род дзе — гэ та мой ад каз чар но быль скай тра ге-

дыі, ад якой эка ла гіч на па цяр пе лі мно гія кра і ны. Бу ды нак 

цал кам драў ля ны, а зна чыць па глы нае вуг ля ро дзіс тыя 

злу чэн ні і не вы лу чае іх», — ад зна чае Цзыў ай Со.

Гэ та адзі ная драў ля ная царк ва ў Лон да не (драў ля-

ныя хра мы тут не бу да ва лі аж з ча соў вя лі ка га па жа ру 

ў 1666 го дзе). «У Бе ла ру сі шмат ля соў. Доў гі час лю дзі 

жы лі ў драў ля ных да мах, бу да ва лі з дрэ ва цэрк вы. Але, на 

жаль, з-за вой наў і ба га бор ніц тва ў са вец кія ча сы мно гія з 

іх не за ха ва лі ся. Та му ме на ві та гэ ты ма тэ ры ял мне здаў ся 

сім ва лам ва шай кра і ны», — ка жа ар хі тэк тар.

Бу ды нак пло шчай 69 квад рат ных мет раў раз лі ча ны на 

40 пры ха джан. Так са ма ў па бу до ве ма ец ца шмат асвят-

ляль ных пры бо раў. Вы ка рыс таць шмат лям па чак лон дан-

ца на тхніў фільм «Ідзі і гля дзі», дзе па ка за ны жу дас ныя 

па дзеі Вя лі кай Ай чын най вай ны, ка лі на цыс ты па лі лі лю-

дзей жыў цом. У на па мін пра гэ та бе ла рус кая царк ва ў 

Лон да не ззяе ў цём ны час су так.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фес ты валь клу ба вя сё лых і зна ход лі вых на Ку бак 

гу бер на та ра Мін скай воб лас ці ад быў ся ў Са лі гор ску. 

Тэ май гуль ні стаў за клік «Mіnsk Rеgіоn сhесk-іn» або, 

як ка жа су час ная мо ладзь, «за чы кінь ся ў Мін скай 

воб лас ці».

Упер шы ню ме ра пры ем ства прай шло ў ад кры тым фар-

ма це, а за га лоў ны прыз зма га лі ся 26 ка ман даў не толь кі з 

цэнт раль на га рэ гі ё на, але і з роз ных кут коў Бе ла ру сі.

Удзель ні кі па ка за лі свае та лен ты ў кон кур се «Фрыс-

тайл», а так са ма трап насць, спрыт у кон кур се «Бія тлон». 

Вы зна чаль ны мі кры тэ ры я мі пры ад бо ры пе ра мож цаў ста-

лі рас крыц цё тэ мы фес ты ва лю, гу мар, удач ныя зна ход кі і 

крэ а тыў ныя ра шэн ні, ар тыс тызм і мас тац кае афарм лен не 

вы ступ лен ня.

Вёў ме ра пры ем ства спя вак, тэ ле вя ду чы, а ў мі ну лы м удзель-

нік клу ба вя сё лых і зна ход лі вых Ге ор гій Кал дун. Га лоў ны рэ-

дак тар фес ты ва лю — Аляк сей Свят лоў — га лоў ны рэ дак тар 

Прэм' ер-лі гі КВЗ Мін ска і РR-ме не джар тэ ле ві зій най між на род-

най лі гі між на род на га са ю за КВЗ. У склад жу ры ўва хо дзі лі пра-

фе сі я на лы — тыя, хто сён ня гу ляе ў Клу бе або гу ляў ра ней.

Фес ты валь гу ма ру пра цяг ваў ся кры ху больш за дзве га-

дзі ны. Ка ман ды бы лі аб ме жа ва ныя ў ча се, каб па ка заць на 

ўсю моц свае та лен ты. Ад нак, ня гле дзя чы на гэ та, у іх усё 

атры ма ла ся, пра што свед чы ла рэ ак цыя гле да чоў. Га лоў ны 

прыз да стаў ся ка ман дзе з Мя дзель ска га ра ё на «Пе ра еха ла 

кам бай нам». На дру гім мес цы ка ман да са лі гор ска га «Форс 

ма жо ру». За імі ідуць «Мы з 90-х» Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма Тан ка.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Фес ты ва лім!

«ПЕ РА ЕХА ЛА КАМ БАЙ НАМ», або «Мы з 90-х»


