
ПРА ДА ЕЦ ЦА
� Участак у садовым таварыстве 

«Бярозаўка» памерам 10 сотак, з фунда-
ментам 5х6, 35 км ад МКАД у Брэсцкім 
напрамку (Дзяржынскі раён), побач пры-
пынак электрычкі «Клыпаўшчына». Ёсць 
вада, электрычнасць.

Тэл.: 8 029 761 50 10. 
� Тру сы (туш ка), г. Клецк.
Тэл. 8 029 761 97 00, Та ма ра.

� Буль ба ка пал ка КТН-1. Пом па па-
ліў ная МТЗ-80. Элект ра ру ха вік 11 кВт, 
1500 аб./мін, но вы.
� Пчо лы: сем'і, ад вод кі, па ке ты са ма-

вы ваз у 2013 г. За піс на 2014 г. або аб мен 
на дош кі.

Тэл. 8 044 724 55 90.
ПРАЦА
� Муж чы на, 37 га доў, без шкод ных звы-

чак, шу кае пра цу, пад пра цоў ку ў Мін ску або 
воб лас ці (маг чы ма, з на ву чан нем).

Тэл. 8 044 724 55 90.

Ад шчы ра га сэр ца він шую род ным бе ла рус кім 
сло вам пра цоў ны ка лек тыў ка ло ны са свя там — 

Днём бу даў ні ка. Жа даю ўсім, у тым лі ку 
і ве тэ ра нам, тры ва ла га зда роўя, ап ты міз му 

ў жыц ці, мір на га не ба над но ва бу доў ля мі, 
уз ве дзе ны мі ва шым да пыт лі вым 

ро зу мам і за ла ты мі ру ка мі. Са свя там!
З па ва гай,

Снар скі Ле а нід Іва на віч, 
на чаль нік УП  «Іва цэ віц кая 

ПМК-11».
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.20 21.11 15.51
Вi цебск — 5.04 21.06 16.02
Ма гi лёў — 5.10 21.01 15.51
Го мель — 5.13 20.51 15.38
Гродна — 5.36 21.25 15.49
Брэст    — 5.44 21.19 15.35

Iмянiны
Пр. Маргарыты, Марыны, Лазара, 
Леаніда.
К. Людмілы, Юліты, Леапольда, 
Пятра, Расціслава.

Месяц
Апошняя квадра 29 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Цяльца.
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Б Е Л А Р У С К А Я 
Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by
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Добраўпарадкаванне вуліц у Жлобіне.
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Па га ры зан та лі: Рас тра по віч. Чал ма. Тайм. Мі лан. 
Бар. Адам. Аракс. Ра ла. Ры нак. Кра кет. Са кэ. Азі мут. 
Гі та ра. Гран ка. Вал. Марс. Ба ла да. Злі так. Эфа. Бас. Тан-
цор. Атэ ла. Пат. Са ма лі. Апёк. Квар тэт. Да ва тар.

Па вер ты ка лі: Ар мстранг. Зін чук. Лар ні. Амія. Ма нат. 
На нду. Краб. Трас ка. Бак. Са па. Аў тар. Та мат. Вол. Араб. 
Этап. Мэй. Лёд. Мас ка. Ба та ні ка. Зі ма. Та рас. Лён. Ма-
ка ра ва. Лек. Рад но. Гва тэ ма ла. Рых тэр.

Ге не раль ная Асамб лея ААН па іні цы я ты ве Па ра-
гвая аб вяс ці ла 30 лі пе ня Між на род ным днём друж-
бы і пра па на ва ла дзяр жа вам-чле нам ААН ак тыў на 
пра па ган да ваць яго. У ад на га лос на пры ня тай рэ-
за лю цыі з гэ тай на го ды Ге на самб лея ад зна чы ла 
ак ту аль насць і важ нае зна чэн не «друж бы як пра-
явы ва ўсіх лю дзей ва ўсім све це вы са ка род на га і 
вель мі каш тоў на га па чуц ця».

1650 год — на ра дзіў ся Мак сім Яр ма лі ніч Во-
шчан ка, бе ла рус кі дру кар і гра вёр па ме-

дзі, адзін з за сна валь ні каў Ма гі лёў скай шко лы гра вю-
ры. Скон чыў Ві лен скую езу іц кую ака дэ мію. З 1690-х 
гг. кі ра ваў Ма гі лёў скай брац кай дру кар няй. Вы ка наў 
ка ля двух дзя сят каў ко пій гра вюр на свец кія тэ мы 
фран цуз скіх мас та коў С. Лек лер ка і Н. Ка шэ на да 
«Ма нар хіі Ту рэц кай, апі са най Ры ко» ў тэх ні цы ме та-
ла гра фі кі. Вы дан ні ўпры го жа ны шмат лі кі мі за стаў ка мі, 
кан цоў ка мі, дэ ка ра тыў ны мі рам ка мі, іні цы я ла мі, у якіх 
яр ка пра яві лі ся ма ты вы бе ла рус кай ар на мен ты кі. Тво-
ры вы зна ча юц ца жан ра вас цю, са ма быт нас цю. Ці ка-
выя прад мо вы да шэ ра гу кніг, у якіх ён рас кры вае свае 
по гля ды асвет ні ка і гу ма ніс та. Па мёр у 1708 го дзе.

1015 год — пас ля смер ці вя лі ка га кня зя Ула-
дзі мі ра кі еў скі па сад за ха піў яго пры ём ны 

сын Свя та полк. У тым жа го дзе, 30 лі пе ня, згод на з 
«Апо вес цю мі ну лых га доў», па яго за га дзе быў за-
бі ты звод ны брат Свя та пол ка Ба рыс, які вяр таў ся з 
па хо ду на пе ча не гаў (ён атры маў, згод на з па дзе лам 
рус кіх зя мель, Рас тоў). Не ўза ба ве Свя та полк, яко га 
пра зва лі Ака ян ны, ар га-
ні за ваў і за бой ства ма-
лод ша га бра та Ба ры са, 
кня зя Му рам ска га Гле ба. 
Ба рыс і Глеб ка на ні за ва-
ны Рус кай пра ва слаў най 
царк вой і ша ну юц ца як 
му ча ні кі-за ступ ні кі Рус-
кай зям лі. Між тым, су-
час ныя да след чы кі лі-
чаць, што мя нуш ку «Ака-
ян ны» Свя та полк но сіць 
не за слу жа на, бо апо вед пра за бой ствы — устаў ка ў 
ле та піс, якая бы ла зроб ле на паз ней. Хто ж на са мой 
спра ве за біў Ба ры са і Гле ба, ска заць з упэў не нас цю 
гіс то ры кі не бя руц ца.

1958 год — 55 га доў та му на ра дзіў ся Сяр гей 
Яў ге на віч Ра са дзін, бе ла рус кі ар хе о-

лаг, гіс то рык, ге раль дыст, док тар гіс та рыч ных на вук 
(1999). Да сле дуе мі лаг рад скую куль ту ры, праб ле му 
скіф скіх уплы ваў на паў ноч ныя зем лі, ан тыч ныя кры-
ні цы аб ста ра жыт ным на сель ніц тве Ус ход няй Еў ро пы 
і Паў ноч на-За ход няй Азіі, рас пра цоў вае су час ныя га-
рад скую ге раль ды ку і эмб ле ма ты ку.

Мак сім БАГ ДА НО ВІЧ,
па эт, пе ра клад чык, пуб лі цыст:
«Кож ны ін тэ лі гент па ві нен ад па вя даць
на ступ ным двум па тра ба ван ням:
па-пер шае, ён му сіць мець па мкнен не да ве даў, 
па-дру гое, ён му сіць імк нуц ца нес ці свае ве ды 
на ка рысць на ро да». ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

— Вой, мі лы, гля дзі — крэ сель цы для 
кар лі каў!

— Та-а-ак, да дзя цей ты яшчэ не га-
то ва.

Тлушч — гэ та ма тэ ры я лі за ва ная ля-
но та.

На стаў ні ца:
— Во вач ка, ска жы шчы ра, хто зра біў 

за ця бе гэ тае хат няе за дан не?
— Не ве даю, Мар'я Іва наў на, я ўжо 

спаў.

Суд дзя:
— Ці шы ня! А хто яшчэ раз ска жа: 

«Да лоў суд дзю!» — Па кі не за лу су да!
— Да лоў суд дзю!
— Аб ві на ва ча ны, вас гэ та не да ты-

чыц ца!
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ООО «Евроторг» УНП 101168731

Организация ЗАКУПИТ 

в больших объемах

 ЗАМОРОЖЕННУЮ 
СВИНИНУ 

у ИП и юр. лиц 
по безналичному расчету

Тел.: 8 044 7888 503

2-ой категории 

Дня мі на ву лі цы Ма зы ра над вя лі кім біл бор дам cа сло ва мі ў пад трым ку род най мо вы я за ў-
ва жыў бус лян ку. Сон ца за хо дзі ла, у вя чэр ніх пром нях бе ла гру дыя птуш кі бы лі пры кмет ны мі 
зда лё ку. Як на пей за жы на тхнё на га ма эст ра, у цьмя най вы сі ззяў ме сяц, бліз кі да поў ні. Маё 
на зі ран не за птуш ка мі не за ста ло ся не за ўва жа ным: по бач пры пы ні лі ся ста ла га ве ку муж і жон-
ка — жы ха ры су сед няй пя ці па вяр хоў кі. Ад іх я па чуў, што бус лян ка тут даў но і тры га ды та му яе 
зва ліў моц ны ве цер. Та ды жы ха ры су сед ня га до ма па тэ ле фа на ва лі ў га рад скі зелян гас і па пра сі лі 
па ста віць но вы слуп для бус лян кі. Вось так на ступ нае па ка лен не бус лоў атры ма ла ад ноў ле нае 
гнез дзі шча. Да та го ж, як ба чы це на фо та здым ку, пту шак ця пер су стра ка юць доб рыя сло вы 
пра род ную мо ву.

Маг чы масць па зна ё міц ца з ар-
тэ фак та мі, якія рас каз ва юць 
пра бе ла рус кую ды яс па ру за 
мя жой, зноў з'я ві ла ся ў Мін ску. 
У Ін сты ту це куль ту ры Бе ла ру сі 
па ча ла пра цу вы стаў ка «Бе ла-
ру сы ў све це», пад рых та ва ная 
су мес на з На цы я наль ным гіс та-
рыч ным му зе ем.

На вы стаў цы прад стаў ле ны ка-
лек цыі фо та здым каў, тво раў вы яў-
лен ча га мас тац тва, кніг, ру ка пі саў, 
па мят ных зна каў, аса біс тых рэ чаў 
вя до мых бе ла ру саў з Аў стра ліі, Гер-
ма ніі, ЗША, Літ вы, Лат віі, Укра і ны, 
Ра сіі... Са ма экс па зі цыя скла да ец ца 
з дзвюх час так: асноў ная част ка — 
экс па на ты з фон даў На цы я наль на га 
гіс та рыч на га му зея, дру гая — кар-
ці ны, што прэ зен та ва ла лат вій скае 
аб' яд нан не мас та коў Бал тыі «Маю 
го нар».

Ка лек цыя вы ста вы ра ней на ле жа-
ла рэс пуб лі кан ска му на ву ко ва-асвет-
ніц ка му цэнт ру імя Фран цыс ка Ска-
ры ны, які ўзна чаль ваў Адам Маль-
дзіс. Ка лі цэнтр быў рас фар мі ра ва ны, 
экс па на ты бы лі раз мер ка ва ны па не-
каль кіх ве дам ствах. Сам га на ро вы 
стар шы ня Між на род най аса цы я цыі 
бе ла ру сіс таў, су пра цоў нік Ін бел-
куль та Адам Маль дзіс ад зна чыў:

— Ад крыц цё вы ста вы — за ключ-
ны акорд ІV з'ез да бе ла ру саў све ту. 
Сё ле та ад зна ча ец ца 20-год дзе пер-
ша га з'ез да, а так са ма і 20-год дзе 
на ша га му зея. Бо ме на ві та та ды, на 
пер шым з'ез дзе, бы ло пры ня та ра-
шэн не ства рыць му зей «Бе ла ру сы ў 

све це». На пе ра ло ме ста год дзяў, ка лі 
пе ра стаў іс на ваць цэнтр Фран цыс ка 
Ска ры ны, му зей да лу чы лі да пе да-
га гіч на га ўні вер сі тэ та без пе ра да чы 
ма ё мас ці ад па вед ным ак там.

Адам Іо сі фа віч па ве да міў, што 
ця пер у экс па зі цыі не ха пае не каль-
кіх каш тоў ных рэ чаў: кар ці ны Яна 
Кузь міц ка га, гра ма фо на кам па зі та-
ра Мі ко лы Ра вен ска га, а так са ма да-
ку мен та, ад ра са ва на га Лю вен ска му 
ўні вер сі тэ ту (Бель гія), дзе ву чы лі ся 
бе ла ру сы, з бла сла вен нем га ва рыць 
ка зан ні на бе ла рус кай мо ве.

— Хут чэй за ўсё мы рас пач нём гэ-
тую спра ву праз пра ку ра ту ру, а маг-
чы ма — і праз Ін тэр пал, — ска заў 
Адам Маль дзіс.

Яго ка ле га, на чаль нік ад дзе ла 
на ву ко ва-ме та дыч на га за бес пя-
чэн ня па ахо ве гіс то ры ка-куль-
тур най спад чы ны Ін бел куль та Ала 
Сташ ке віч пад крэс лі ла, што сён ня 
Ін сты тут куль ту ры Бе ла ру сі па зі цы-
я нуе ся бе не толь кі як аду ка цый ная 
і на ву ко ва-да след чая ўста но ва, але 
і як куль тур ны цэнтр. Та му ін сты тут 
ужо дру гі год за пар зай ма ец ца збо-
рам ін фар ма цыі і вы ву чэн нем дзей-
нас ці бе ла рус кіх ды яс пар за мя жой, 
фар мі руе ар хіў да ных аб на шых зем-
ля ках, якія пра слаў ля юць Бе ла русь і 
яе куль ту ру ў ін шых кра і нах.

— Ідэя вяр нуць зда быт кі Ска ры-
наў ска га цэнт ра ў сце ны Ін бел куль та 
з'я ві ла ся даў но, і мы па сту по ва яе 
рэа лі зоў ва ем. Ад крыц цё вы стаў кі — 
гэ та пер шы крок вяр тан ня той ці ка-
вай ка лек цыі. Мы вель мі ўдзяч ныя 
На цы я наль на му гіс та рыч на му му зею, 

што ка ля 60% гэ тай ка лек цыі за ха ва-
ла ся, — ска за ла яна.

У сваю чар гу, на мес нік ды рэк-
та ра На цы я наль на га гіс та рыч на га 
му зея Бе ла ру сі Аляк сандр Хра мой 
на ад крыц ці вы стаў кі па абя цаў, што 
яго ўста но ва зро біць усё маг чы мае, 
каб ад на віць ка лек цыю ў вы гля дзе 
асоб на га му зея ці фі лі яла.

Гэ та цал кам маг чы ма, бо экс па зі-
цыя рас це лі та раль на «на ха ду»: пад-
час ад крыц ця ка лек цыя па поў ні ла ся 
не каль кі мі кні га мі і ін шы мі ар тэ фак-
та мі, якія пе рад алі Ін сты ту ту куль ту-
ры бе ла ру сы за меж жа. Па да ра ваць 
экс па на ты і па зна ё міц ца з вы стаў кай 
прый шлі стар шы ня та ва рыст ва «Бе-
ла русь — Бель гія» Та ма ра Ан та но-
віч, бе ла рус кая мас тач ка з Фран цыі 
Воль га Дзём кі на, стар шы ня Лі тоў-
скай аса цы я цыі бе ла ру сіс таў Лі лея 
Плы гаў ка і ін шыя прад стаў ні кі бе ла-
рус кіх ды яс пар.

— Нам, як мас та кам бе ла рус ка-
га за меж жа, ха це ла ся б, каб на шы 
тво ры зна хо дзі лі ся ў дзяр жаў ных 
бе ла рус кіх схо ві шчах, — ска заў на 
ад крыц ці вы ста вы кі раў нік су пол кі 
«Маю го нар» Вяч ка Це леш. — Та му 
не ка то рыя на шы пра цы мы пры вез лі 
ў па да ру нак му зею «Бе ла ру сы ў све-
це». Дзя ку ем Мі ніс тэр ству за меж ных 
спраў Бе ла ру сі і аса біс та па слу Бе ла-
ру сі ў Лат віі Аляк санд ру Ге ра сі мен ку 
за да па мо гу ў пе ра во зе кар цін.

Вы стаў ка бу дзе пра ца ваць у Ін-
сты ту це куль ту ры Бе ла ру сі да каст-
рыч ні ка.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК
�

ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ
«БЕ ЛА РУ САЎ У СВЕ ЦЕ»

ЗапрашальнікЗапрашальнік  ��

Дух мя ную — ні бы га ра чы хлеб,
Га ю чую — ні бы ва да кры ні цы,
Ад веч ную, як гэ ты бе лы свет,
Я маю мо ву — сэр цу на та ліц ца...

Ка лі я чуў ад ма ці ўпер шы ню
Пра поў ню і бус лян ку
  ў вы сі цьмя най —

Ці ж ду маў, што ка лісь ці ў вы шы ню
Зноў узі рац ца ста ну гэ так са ма?

І зноў да бе лых пту шак уга ры,
Дзе над ста рой бус лян кай ззяе поў ня,
Звяр ну ся: «Як жы вец ца вам, сяб ры?»
Па чую: «Бу дзем жыць, 
  бо жыць ме мо ва!».
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Но вы бу ды нак му зея 
да «Да жы нак»

У но вым бу дын ку су пра цоў нi кi i на вед валь нi кi 
Жло бiн ска га гiс то ры ка-края знаў ча га му зея бу дуць 
су стра каць свя та «Да жын кi-2013».

Рэ кан стру юец ца бу ды нак 1911 го да, дзе за раз змя-
шча ец ца ўста но ва куль ту ры. Ад на ча со ва ўзве дзе на но-
вая двух па вяр хо вая пры бу до ва по бач. Ары ен цi ро вач ны 
кошт бу даў нiц тва му зей на га комп лек су скла дае ка ля 
Br30 млрд. Гро шы вы лу ча ны з аб лас но га i ра ён на га бюд-
жэ таў, а так са ма ад пра вя дзен ня ра ён ных су бот нi каў. 
Пас ля ўво ду му зея ў экс плу а та цыю агуль ная яго пло шча 
па вя лi чыц ца ў ча ты ры ра зы. У аб ноў ле най уста но ве 
куль ту ры з'я вяц ца прэс-цэнтр, вы ста вач ны i лек цый ны 
за лы, га ле рэя, дзi ця чы мас тац кi па кой, су ве нiр ная кра-
ма i iн шае.

Спе цы я лiс ты му зея ад зна ча юць, што для паў на вар тас-
на га функ цы я на ван ня па тра бу ец ца яшчэ сур' ёз ная пра ца 
па ства рэн нi i аб наў лен нi iн тэр' ераў, экс па зi цый, аб ста ля-
ван ня. Да рэ чы, супрацохнікі ўста но ва звяр нулі ся да мяс-
цо вых жы ха роў з прось бай да па маг чы са браць экс па на ты, 
якiя ад люст роў ва юць гiс то рыю лё саў вя до мых лю дзей, 
што на ра дзi лi ся на Жло бiн скай зям лi. За раз у фон дах 
му зея зна хо дзiц ца больш за 16 ты сяч экс па на таў.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.


