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Шаноўныя сябры!
Заканчваецца падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і 2-е паўгоддзе 2013 года!

Спадзяёмся і далей бачыць вас сярод нашых чытачоў і падпісчыкаў.
Хочам нагадаць вам, што падпіска на «родную газету на роднай мове»  

можа стаць добрым падарункам родным вам людзям!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы 6 месяцаў

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 39 000 117 000 234 000

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 35 100 105 300 210 600

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 78 000 234 000 468 000

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

70 200 210 600 421 200

ПРА СI ЛУ ДУ ХУ, 
СЛЯ ДЫ I АД КАЗ НАСЦЬ

Сын вель мi цяж ка хва рэў. 
10 га доў мы з iм зма га лi ся за 
жыц цё. За гэ ты час на ву ко ва-да-
след чы iн сты тут ан ка ло гii стаў 
на шым дру гiм до мам. Я ба чы-
ла, як ла ма лi ся да рос лыя лю дзi. 
А сын не зла маў ся. На ват ка лi ўжо 
не ўста ваў з лож ка, ка заў мне: 
«Ма ма, усё бу дзе доб ра!» Чы таў у 
iн тэр нэ це пра рэ ста ран ны бiз нес, 
рас каз ваў мне i тым са мым на-
блi жаў здзяйс нен не ма ёй даў няй 
ма ры. Вось гэ та сi ла ду ху!

По бач з та кiм сы нам я прос та 
не ме ла пра ва быць сла бай. Для 
мя не ён i сён ня — прык лад муж-
нас цi i муд рас цi. Ка лi дрэн на, ду-
маю ме на вi та пра сы на: што б ён 
мне ска заў, як бы пад тры маў.

Усiм лю дзям, у якiх го ра, ха чу 
ска заць, каб яны не рас кi са лi, бо 
для дзя цей вель мi важ на, ка лi по-
бач моц ныя баць кi. Маг чы ма, гэ та 
пра гу чыць ба наль на, але ўсе мы 
ра на цi поз на пой дзем у леп шы 
свет. Та му трэ ба ўзяць ся бе ў ру кi 
i ра бiць на ват не маг чы мае. Бо каб 
пла каць ды на мот ваць соп лi на ку-
лак, вя лi ка га ро зу му не трэ ба.

Май го сы на не ста ла, ка лi 
яму бы ло прак тыч на 26 га доў. 
Але я так удзяч на лё су, што ён 
у мя не быў. Бо тое, што ён у мя-
не быў, пе ра вы шае го ра, якое я 
пе ра жы ла.

Ка лi мне бы ло вель мi цяж-
ка, я зды ма ла абу так i ба са нож 
па ло ла град кi. Зям ля да ва ла мне 
энер гiю. Так са ма ез дзi ла ў Свя та-

Елi за ве цiн скi ма нас тыр. Ся дзе ла 
там i пла ка ла... Па куль Бог не ўзяў 
мя не на ру кi. Па мя та е це прыт чу 
пра ча ла ве ка, якi iшоў па жыц цi 
i час ад ча су азi раў ся. Азi раў ся i 
ба чыў на пяс ку два лан цуж кi сля-
доў: адзiн — ад сва iх ног, дру гi 
— ад ног Гос па да. Але ад ной чы, 
ка лi ў яго зда ры ла ся вя лi кае го-
ра, азiр нуў ся i ўба чыў толь кi адзiн 
лан цу жок. Ён вель мi за жу рыў ся 
i спы таў Гос па да: «Ча му ты па-
кi нуў мя не, ка лi я больш за ўсё 
меў па трэ бу ў Та бе?». Гас подзь 
яму ад ка заў: «Та му што як раз 
у той час я нёс ця бе на ру ках». 
Гэ та пра мя не. Ка лi ўсё зда ва ла-
ся без на дзей ным, Бог нёс мя не 
на ру ках. А пас ля на да па мо гу 
прый шла ра бо та. Я ж ча ла век 
ад каз ны: ра зу ме ла, што, акра мя 

мя не, рас па ча тыя спра вы нi хто не 
за вер шыць.

ПРА АФI ЦЫ ЯН ТАЎ, 
ЖЫЦ ЦЁ ВУЮ НЕ АБ ХОД НАСЦЬ 
I ТУ РЫС ТА Ў

Вель мi люб лю свой го рад з 
яго ня прос тай гiс то ры яй. Тут за-
ха ва лi ся ўнi каль ныя пом нi кi: га-
ра дзi шча «Вал», бы лы каль вiн скi 
збор, кас цёл Най свя цей шай Пан-
ны Ма рыi... Ёсць не каль кi цi ка вых 
му зе яў: эт на гра фiч ны комп лекс 
«Млын», му зей-дот, му зей мi фа-
ло гii i ле су... Але ня гле дзя чы на 
та кую коль касць сла ву тас цяў, у 
го ра дзе ка та стра фiч на не ха па ла 
мес ца, дзе ту рыс ты маг лi б «пры-
зям лiц ца» пас ля эк скур сii, пе ра ва-
рыць атры ма ныя яр кiя ўра жан нi, 
аб мя няц ца дум ка мi, прос та смач-
на па ес цi i пры го жа ад па чыць.

Да та го, як у на шай сям'i 
зда ры ла ся го ра, я бы ла на бiз-

нес-кур сах у Лiт ве. Мя не вель мi 
ўра зi ла стаў лен не лi тоў цаў да 
сва ёй куль ту ры, по бы ту. У Вiль нi 
шмат на цы я наль ных рэ ста ра нчы-
каў. За хо дзiш ту ды i ра зу ме еш, 
што та бе ра ды. Усе афi цы ян ты, як 
адзiн, пры вет лi ва ўсмi ха юц ца. Та-
кое ад чу ван не, што ты прый шоў 
не ў рэ ста ран, а да iх да до му. У 
нас гэ та, на жаль, рэд касць. Час-
та пры хо дзiш не ку ды па ся дзець, 
i хо чац ца прос та па мя няць афi цы-
ян та... Вось у мя не i на ра дзi ла ся 
дум ка па бу да ваць у гiс та рыч най 
част цы За слаўя ка вяр ню ў бе ла-
рус кiм сты лi, у якой мож на бы ло 
б раз мяс цiць ту рыс таў.

Ка лi за хва рэў сын, мая ма ра 
пе ра тва ры ла ся ў жыц цё вую не аб-
ход насць. Па трэб ны бы лi вя лi кiя 
гро шы на ля чэн не... Та му i ад ва-
жы ла ся на бу даў нiц тва «Шын ка». 
Я вель мi ўдзяч на тым лю дзям, 
якiя ў мя не па ве ры лi.

Крэ ды та ва ла ся я ў Бе ла рус-
бан ку. Той час, ка лi трэ ба бы ло 
ад да ваць гро шы, прый шоў ся як-
раз на су свет ны фi нан са вы кры-
зiс. Та му, са мi ра зу ме е це, бы ло 
ня лёг ка. Тры га ды, што вы плач-
ва лi даў гi, да во дзi ла ся ў мно гiм 
ся бе аб мя жоў ваць. Але, дзя куй 
Бо гу, на днях мы ўсё ж та кi кан-
чат ко ва раз лi чы лi ся з бан кам.

ПРА МО ВУ, КРУП НIК 
I МЯ ШОК МУ КI

Акра мя ўтуль на га iн тэр' еру 
i на цы я наль най кух нi, мы пра-
па ну ем сва iм на вед валь нi кам 
цi ка выя пра гра мы, за сна ва ныя 

на фальк ло ры. Ла дзiм «Ка ля-
ды», «Гу кан не вяс ны», вя сел лi ў 
бе ла рус кiм сты лi. Пра фе сiй ныя 
ар тыс ты пры цяг ва юць гас цей да 
бе ла рус кiх тан цаў, пе сень. Лю дзi 
ў нас ад чу ва юць ся бе са праўд-
ны мi бе ла ру са мi. Ся род за пi саў у 
кнi зе вод гу каў ёсць i та кiя: «Пас ля 
та го, як па бы лi тут, га на рым ся, 
што мы бе ла ру сы».

Пра гра мы прын цы по ва 
пра во дзiм на бе ла рус кай мо-
ве. Заў сё ды вы ба ча ю ся пе рад 
гас ця мi, што га ва ру па-рус ку, 
бо я — ра сi ян ка. Не ра зу мею, як 
мож на не лю бiць бе ла рус кую мо-
ву — яна ж та кая пры го жая! Ка лi 

б мя не па ста вi лi ў рам кi, пэў на, 
вы ву чы ла б мо ву. I га ва ры ла б. 
Доб ра цi дрэн на — гэ та ўжо iн шае 
пы тан не.

Ка лi да мя не пры яз джа юць 
лю дзi, час тую іх ста ра жыт ным 
бе ла рус кiм на по ем XVI ста год-
дзя. «Круп нiк» — ад на з на шых 
цi ка вi нак. Га тую яго на тра вах, са 
спе цы я мi i мё дам. Ка лiсь цi я бы ла 
вель мi доб рай гас па ды няй. Мой 
муж лю бiў вы печ ку. Па мя таю, 
мы куп ля лi пра за пас мя шок му кi. 
Гэ та га мяш ка ха па ла на паў го да. 
Я пяк ла вель мi смач ныя бул кi. Ця-
пер ужо ня ма не аб ход нас цi. Мой 
ма лод шы сын да па ма гае мне 
раз вi ваць ся мей ны бiз нес, i мы, 
як пра вi ла, ядзiм у сва iм «Шын-
ку». У мя не тут пра цуе паварыха, 
якой я вель мi да ра жу. I на огул у 
ма iм уз рос це ўжо трэ ба менш ес-
цi (смя ец ца).

Са мая смач ная ежа — гэ та 
прос тая ежа, пры га та ва ная ў доб-
рым на строi. Бо праз ежу пе ра да-
юц ца як ста ноў чыя, так i ад моў-
ныя эмо цыi. Не трэ ба эка но мiць 
на пры пра вах, яны па вiн ны быць 
на ту раль ны мi. Так са ма вель мi 
важ на мець па чуц цё ме ры, каб 
не пе ра сы паць со лi, спе цый. Спе-
цыi па вiн ны толь кi па ляп шаць, а 
не пса ваць смак. I на огул па чуц-
цё ме ры не аб ход на не толь кi на 
кух нi, але i ў жыц цi. Важ на не пе-
ра хо дзiць ме жы да зво ле на га i не 
па крыў дзiць не ка га. Перш чым 
неш та зра бiць, трэ ба па ду маць, 
як бы ты ад чу ваў ся бе на мес цы 
iн ша га ча ла ве ка.

Не трэ ба ба яц ца неш та ад-
даць. Та му, хто дае, вяр та ец ца 
ў не каль кi ра зоў больш. Гэ та ад-

на знач на. I не вар та пры вяз вац ца 
да ма тэ ры яль на га. Ня ма нi чо га 
веч на га ў жыц цi. У тру не кi шэ нi 
ня ма. Мы ўсе пры хо дзiм у гэ ты 
свет го лыя i сы хо дзiм го лыя.

ПРА «ПАН ТЫ», ЖЫ ВЫ МУ ЗЕЙ 
I ДРЭН НЫ НА СТРОЙ

Муж ма ёй iталь ян скай сяб-
роў кi — рэ ста ра тар. Та му ка лi я 
бы ла ў iх у гас цях, ён ва дзiў нас 
па са мых роз ных рэ ста ра нах. 
Мне вель мi спа да ба ла ся, што 
там гас па да ры са сва i мi дзець мi 
i жон ка мi пад но сяць ежу, пя куць 
пi цу, раз бi раюць ры бу на ва чах у 
на вед валь нi каў. У iх ня ма «пан-
тоў».

Ка лi мы толь кi па чы на лi бу-
да вац ца, да во дзi ла ся ўсю бруд-
ную ра бо ту ра бiць сва i мi ру ка мi. 
I сён ня я не лi чу для ся бе га неб-
ным па мыць пад ло гу ў сва ёй ка-
вяр нi цi за ва рыць ка ву для гас-
цей. Я ад гэ та га гор шай не ста ну. 
Прос та лiш нi раз зай му ся фi зiч-
най пра цай.

Ча ла век, у яко га здейс нi ла-
ся за па вет ная ма ра, пры дум ляе 
са бе но вую ма ру (усмi ха ец ца). 
Вось я, на прык лад, ха чу па бу да-
ваць жы вы му зей го ра да За слаўя. 
Каб дзе цi менш ся дзе лi за кам-
п'ю та ра мi, а пры яз джа лi сю ды. 
Iх на ўрад цi за цi ка вiш глi ня ным 
аскол кам вы ра бу Х ста год дзя, а 
вось ка лi по бач з iм бу дзе ста яць 
ган чар ны круг... I ган чар па ка жа, 
як на шы прод кi вы раб ля лi гарш-
чкi. I да зво лiць дзе цям па спра ба-
ваць зра бiць неш та сва i мi ру ка мi. 
Гэ та, як мi нi мум, за пом нiц ца. Як 
мак сi мум, вы ха вае ў но ва га па-
ка лен ня го нар за гiс то рыю сва ёй 
ра дзi мы, лю боў да бе ла рус кай 
куль ту ры i тра ды цый.

Ка лi пра чы на ю ся — а за ак-
ном дождж цi снег, ра ду ю ся, бо 
маю маг чы масць гэ та ўсё ба чыць 
i ад чу ваць. Для мя не не бы вае 
дрэн на га на двор'я. Ка лi не кам-
форт на ся бе ад чу ваю ў ма роз цi 
спё ку, зна чыць, я прос та апра-
ну ла ся не па се зо не. Ча ла век, 
якi прай шоў праз вя лi кае го ра, 
па чы нае ца нiць жыц цё. I не мар-
нуе час на дрэн ны на строй, тым 
больш з-за дро бя зяў. Не ад кла дае 
важ ныя сло вы, за па вет ныя ма ры, 
усмеш кi, су стрэ чы з цi ка вы мi i да-
ра гi мi людзь мi на заўт ра...

На дзея ДРЫ ЛА.
Фо та На дзеі БУ ЖАН.

«З ТА КIМ СЫ НАМ Я НЕ МЕ ЛА
ПРА ВА БЫЦЬ СЛА БАЙ»

5 рэ чаў, якiя, на дум ку Ва лян цi ны Вай ця шо нак, 
нель га ра бiць жан чы не ў бiз не се:

«Нель га за цык лi вац ца на са бе са мой.
Нель га зай мац ца тым, што не лю бiш ра бiць: на ўрад цi 

бу дзе доб ры вы нiк.
Нель га дзе ля да сяг нен ня сва ёй мэ ты пе ра хо дзiць да-

ро гу iн шым лю дзям. Я не пры маю спа бор нiц тва па мiж 
бiз нес ме на мi. I не важ на, муж чы на гэ та цi жан чы на. Са-
мае зда ро вае спа бор нiц тва — гэ та спа бор нiц тва са сва ёй 
ля но тай.

Не вар та быць за ну дай i пе сi мiст кай.
I, на рэш це, я не люб лю па фа су. Мне зда ец ца, што гэ та 

свед чыць у пер шую чар гу аб ня ста лас цi ча ла ве ка».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Ты муд рая і шчод рая, 
як доб ры ча ла век... 
Гэ тыя сло вы юныя 
ві ляй ча не, удзель ні кі 
фальк лор на га гур та 
«Зва ноч кі» па чат ко вай 
шко лы №6, ад ра са ва лі 
кні зе. Па сут нас ці, дзі ця чы 
твор чы ка лек тыў ства рыў 
ка ла рыт ную па ўзо ры 
мас тац кую кан ву свя та, 
пры мер ка ва на га да 
но ва га дня на ра джэн ня 
«Кру га гля ду».

Паў го да та му, згод на з ра шэн нем 
ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Бел кні га», кні гар ня за кры ла ся на ка-
пі таль ны ра монт. Пас ля та го, як над 
яе фа са дам і ін тэр' ерам па пра ца ва лі 
бу даў ні кі і ды зай не ры, кра ма на бы ла 
су час нае аб ліч ча, стаў шы ад ным з 
най больш ка ла рыт ных аб' ек таў цэнт-
раль най ву лі цы Ві лей кі. Раз ме шча ная 
на пля цоў цы пад ні цы мі вер ба мі, дзе 
пра лі вае слё зы ня ўцеш ная Віл ля на 
(аў тар — вя до мы бе ла рус кі скульп-
тар Ула дзі мір Сла бод чы каў), кні гар ня 
ўва со бі ла са мае што ні ёсць рэ аль нае 
імк нен не ві ляй чан да эс тэ ты кі ася род-
дзя, куль ту ры і гар ма ніч на га ад чу ван-
ня ся бе ў мік ра све це го ра да.

— Стра цім кні гу — стра цім кра і ну, 
— гэ тыя сло вы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
на га да ла пад час свай го вы ступ лен-
ня га на ро вая гос-
ця свя та — пер шы 
на мес нік мі ніст ра 
ін фар ма цыі Лі лія 
АНА НІЧ. Ме на ві та 
так вы ка заў ся кі раў-
нік дзяр жа вы, іні цы-
і ру ю чы ад крыц цё 
Го да кні гі. У кра і не 
ідзе вя лі кая пра ца 
па ўста ля ван ні вы со-
ка ду хоў на га гра мад-
ства, — пад крэс лі ла 
Лі лія Ста ні сла ваў на. 
І ця га лю дзей да кні-
гі, най вя лік шай і ба-
га цей шай скар бон кі 
муд рас ці, ады гры вае 
ў гэ тым пра цэ се вя-
ду чую ро лю.

Не кож ны рай цэнтр рэс пуб лі кі мае 
та кую кам форт ную і ба га та асна шча-
ную ін тэ ле кту аль ным та ва рам кні-
гар ню. На гэ тым ак цэн та ва ла ўва гу 
пер шы на мес нік мі ніст ра, тым са мым 
пад крэс ліў шы зна чэн не пе ра мен у кні-
га ганд лю ю чай га лі не, здзейс не ных ак-
цы я нер ным та ва рыст вам «Бел кні га». 
На гэ ты раз яны ўшчыль ную кра ну лі ся 
Ві лей кі. Што год у кра і не вы да ец ца 11 
ты сяч най мен няў кніг агуль ным ты ра-
жом звыш са ра ка міль ё наў эк зэмп ля-
раў. У гэ тым лі ку — тво ры бе ла рус-
кай лі та ра тур най кла сі кі і су час ных 

аў та раў. Двое з іх — вя до мыя ў кра і не 
пісь мен ні кі Ра і са Ба ра ві ко ва і Ана толь 
Ра за но віч — пры сут ні ча лі на ад крыц ці 
аб ноў ле най кні гар ні і пад час яе пра вя лі 
прэ зен та цыі сва іх но вых кніг, раз да ю-
чы аў то гра фы пры хіль ні кам мас тац-
ка га сло ва.

Да пер шых на вед валь ні каў, па-
тэн цы яль ных па куп ні коў, звяр ну лі-
ся так са ма Ге не раль ны ды рэк тар 
ААТ «Бел кні га» Аляк сандр Ваш ке-
віч і на мес нік стар шы ні Ві лей ска га 
рай вы кан ка ма Ге надзь КАС ЦЕ ВІЧ. 
Прад стаў нік мяс цо вай ула ды вы ка заў 

па дзя ку кі раў ніц тву 
ак цы я нер на га та ва-
рыст ва за рэа лі за ва-
ны пра ект, за вы бар 
на ка рысць Ві лей кі і 
яе на сель ніц тва.

Жы вая стуж ка з 
юных «Зва ноч каў» на 
ган ку кні гар ні рас сту-
пі ла ся — і ганд лё вую 
за лу ім гнен на за поў ніў 
па ток са мых да пыт лі-
вых і не цярп лі вых на-
вед валь ні каў. У но вым 
ін тэр' еры іх ча ка ла яе 
Вя лі касць — Кні га.
Ма рыя КУ ЗАЎ КІ НА.

Фо та аў та ра

�

Га на ро выя гос ці.

НН  �� а ва сел ле а ва сел ле 
   ў ін тэр' еры   ў ін тэр' еры

ДЛЯ ВІ ЛЯЙ ЧАН 
АД КРЫЎ СЯ «КРУ ГА ГЛЯД»

МІНСК — РА ЗУМ НЫ ГО РАД
За меж ныя спе цы я ліс ты аца ні лі пра ек ты брэн да ста лі цы

У ме жах між на род на га фес ты ва лю тэ ры та ры яль на га мар-
ке тын гу і брэн дын гу OPEN, што прай шоў у Мін ску 20 і 21 
чэр ве ня, ад бы ло ся па ся джэн не «круг ла га ста ла» на тэ му «Ад 
брэн да Мін ска да брэн да Бе ла ру сі». Удзель ні кі аб мер ка ва лі 
іс ну ю чыя пра ек ты ста ліч най сім во лі кі і атры ма лі па ра ды ад 
за меж ных экс пер таў.
На ме ра пры ем стве, што ад бы ло ся ў бу дын ку На цы я наль на га 

гіс та рыч на га му зея, са бра лі ся вя ду чыя спе цы я ліс ты па мер ке тын гу 
з са мых роз ных кра ін: Бе ла ру сі, Вя лі ка бры та ніі, Ра сіі, ЗША, Іс па ніі, 

Пар ту га ліі, Ні дэр лан даў і мно гіх ін шых. Спа чат ку свой 
пра ект брэн да Мін ска прэ зен та ва ла бры тан ская кам-

па нія ІNSTІD, якая ле тась у лі пе ні вый гра ла тэн дар і зай ма ец ца рас-
пра цоў кай ста ліч на га брэн да. Ме на ві та па вы ні ках яе пра цы і бу дзе 
ство ра ны кан чат ко вы ва ры янт сты ліс тыч на га афарм лен ня Мін ска.

Бры тан скі пра ект за сна ва ны на прын цы пе «ра зум на га го ра да». 
Ме на ві та та кой яны пра па ну юць па зі цы я ні ра ваць бе ла рус кую ста-
лі цу. «Мы за да лі ся пы тан нем: які ж сён няш ні Мінск? Чым ён ад роз-
ні ва ец ца ад ін шых? — па тлу ма чы ла ды рэк тар кам па ніі ІNSTІD па 
да сле да ван нях На тал ля ГРАНД. — І прый шлі да вы сно вы, што 
Мінск — гэ та го рад ро зу му і ін тэ ле кту. Гэ та го рад, які ад роз ні ва ец ца 
ад ін шых сва ёй ця гай да раз віц ця».

Вы ні кам пра цы кам па ніі ста не брэнд бук — поў нае апі сан не брэн да 
і яго пры мя нен ня на са мых роз ных нось бі тах. Пер шыя яго пры кла ды 
з'я ві лі ся ў се ці ве ўжо да во лі даў но. Га лоў ныя ко ле ры, якія ўжы ва юц ца 
ў ві зу аль ным афарм лен ні аб' ек таў, — бе лы і бла кіт ны. Яны спа лу ча-
юц ца і ў рас пра ца ва ным кам па ні яй ІNSTІD мін скім ар на мен це. Усе 
ві зу аль ныя эле мен ты мо гуць вы ка рыс тоў вац ца пры афарм лен ні 
афіш, гра мад ска га транс пар ту, ві зі то вак, да ку мен таў, пісь мо вых пры-
лад, куб каў і мно гіх ін шых прад ме таў. Акра мя вы ключ на ві зу аль на га 
афарм лен ня, бры тан ская кам па нія зай ма ец ца пра ек там па ства рэн ні 
фір мен ных страў, ме ло дый і на ват... па ху Мін ска. Га то вы брэнд бук 
бу дзе прад стаў ле ны ста ліч най аў ды то рыі ў лі пе ні.

Пас ля ІNSTІD сло ва ўзя ла гра мад ская іні цы я ты ва «Збор ная Мін ска 
па брэн дзін гу», якая па ра лель на з бры тан ца мі рас пра ца ва ла свае, аль-
тэр на тыў ныя пра ек ты брэн да ста лі цы. Ства рэн нем аль тэр на тыў ных 
ва ры ян таў зай ма ла ся не каль кі груп, мно гія ўдзель ні кі якіх не з'яў ля юц-
ца пра фе сі я на ла мі ў брэн дзін гу. Вы ні кам ста лі тры пра ек ты: «Мінск: 
ка лі лас ка!» ад пар та ла TUT.BY, «Nіce to Mіnsk you!» ад брэн дзін га вай 
кам па ніі «Fabula» і «Не ве ра год ны Мінск» ад сту дыі Іdfіx.by.

Ва ры янт брэн да ад кам па ніі ІNSTІD, што і бу дзе на рэш це пры-
ме не ны ў ста лі цы, у свой час вы клі каў не ад на знач ную рэ ак цыю 
мін чан у се ці ве. Мно гія кры ты ка ва лі кан цэп цыю «ра зум на га го ра-
да». Па ся джэн не «круг ла га ста ла» бы ло пра ве дзе на дзе ля та го, 
каб мін ча не і бры тан цы на рэш це прый шлі да па ра зу мен ня. Ад нак 
пад час аб мер ка ван ня пра ек таў удзель ні кі ча сам ледзь не да хо дзі лі 
да са праўд най свар кі. На рэш це, сваё сло ва ска за ла жу ры, скла-
дзе нае з за меж ных спе цы я ліс таў па брэн дзін гу. Яны вы со ка аца ні лі 
ўсе ва ры ян ты, ад нак ад зна чы лі, што па мыл кай кам па ніі ІNSTІD быў 
ніз кі ўзро вень пры цяг нен ня мін чан да ства рэн ня ўлас на га брэн да. 
Ма ла ве ра год на, што бры тан цы бу дуць уно сіць зме ны ў свой пра ект, 
бо да зда чы брэнд бу ка за ста ло ся зу сім ма ла ча су.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

Прык лад брэн да Мін ска 
ад кам па ніі ІNSTІD на роз ных нось бі тах.

Ва ры янт 
ла га ты па 
ста лі цы 
ад сту дыі 
Іdfіx.by.

У ганд лё вай за ле.

(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)
На ку паль скi фэст у му зей ар хi тэк ту ры 

i по бы ту за вёс кай Азяр цо Мiнск ага ра ё на 
пры еха лi спеў ныя гур ты з вёс кi Мо рач Клец-
ка га i вёс кi За каль ное Лю бан ска га ра ё наў, 
дзi ця чыя гур ты «Ка лы хан ка» з Мi ха на вi чаў 
i «Ве ра бей кi» з Лю ба нi. Ве дан не ку паль скiх 
i тра ец кiх аб ра да вых пе сень пра дэ ман стра-

ва лi са ма дзей ныя ар тыс ты Ра каў ска га До ма 
куль ту ры. Але пер шую скрып ку ў ку паль скiм 
фэс це бра лi сту дэн ты i вы клад чы кi ста лiч на-
га Унi вер сi тэ та куль ту ры.

Тра ды цый на тут пля лi вя ноч кi з ку паль-
скiх кве так, ва дзi лi ка ра го ды, ска ка лi це раз 
вог нi шча. I спя ва лi, спя ва лi, спя ва лi...

«На Ку па ла ноч ка ма ла, ой ра на на Йва-
на...»

А ра на-ра нень ка су стра ка лi яго — гул лi-
вае i га ю чае ку паль скае со ней ка. I ка лi толь кi 
ноч ка пра ля цець па спе ла?

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

КУ ПАЛЬ СКАЯ ВЕРШНІЦАКУ ПАЛЬ СКАЯ ВЕРШНІЦА


