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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.25 19.50 13.25
Вi цебск — 6.12 19.42 13.30
Ма гi лёў — 6.15 19.41 13.26
Го мель — 6.14 19.35 13.21
Гродна — 6.40 20.05 13.25
Брэст    — 6.43 20.03 13.20

Iмянiны
Пр. Калініка, Мікалая, Паўла, 
Яфрэма.
К. Дароты, Юстыны, Ваўжынца, 
Лаўрэна, Станіслава, Тодара.

Месяц
Маладзік 5 верасня. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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Па га ры зан та лі: Ра ка ві на. Ло га ва. Ар да. На кід. Лі да. 
Ра са. Ан гі на. Тын. Кі па рыс. Ізюбр. Ін дыя. Клас. Кроп ка. 
Гняз до. Са ба ка. Нос. Тар. Ба цян. Не ба ра ка. Таз. НА ТА. 
Ка шы ра. Мол. Ра мі. Та наж. Кла ра. Гі ма лаі. Ана фе ма. 

Па вер ты ка лі: Мел. Ка кос. Алей. Дуп ло. Пла тан. Урок. 
Ка рал. Яма. Іе на. Апа рат. Нан сі. Ка сат ка. Ана нас. Ма лі. 
Ка тод. Гмі на. Лэ дзі. Ара. Да нія. Бак ла жан. Юн га. Глюк. 
Бліз ня ты. На ра. До нар. Хат ка. Стос. За піс ка.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Раз маў ля юць два фут боль ныя фа на-
ты. Пер шы:

— Кож ны раз, ка лі БА ТЭ за бі вае «Ды-
на ма» гол, мая так са ро біць саль та.

— Клас! А ў які бок яна яго ро біць — у 
ле вы ці ў пра вы?

— Гэ та за ле жыць ад та го, якой на гой 
я яе пі наю...

Но вая сіг на лі за цыя «Ры гор Лепс»
Пры спро бе зго ну ма шы на кры чыць: 

«Але ж яна не твая!»

— Та та, а ча му цу кер кі за ва роч ва юць 
у аб горт ку, якая моц на ша па ціць?

— Каб уся ква тэ ра чу ла, як на ша ма-
ма ху дзее.

Ка лі вас даў но не на вед ва лі дзе ці 
і ўну кі, ска жы це ім, што хо ча це на ве-
даць на та ры у са.

 

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (на  меснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л.  ЛАХ МА  НЕН КА,
С. ПРОТАС (першы на  меснiк дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, 
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, юрыдычнага — 287 19 68, 
сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 
292 44 12; «Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 250 разоў на год.
Тыраж 22.897.  Iндэкс 63850.  Зак. № 3873.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
          4 верасня 2013 года. 

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

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1901 год — на ра дзіў ся (го рад Санкт-Пе цяр-
бург, Ра сія) Ві таль Фрыд ры ха віч Воль-

скі, вя до мы бе ла рус кі пісь мен нік, кан ды дат фі ла-
ла гіч ных на вук (1934), за слу жа ны дзе яч куль ту ры 
Бе ла ру сі (1971). На асно ве фальк ло ру ства рыў но вы 
ў бе ла рус кай лі та ра ту ры жанр — дра ма тыч ную каз-
ку. Аў тар ка ме дыі «Не сцер ка», ка зак «Дзед і жо раў», 
«Цу доў ная дуд ка», п'е сы «Ма шэ ка». Да сле да ваў 
на род ную твор часць і ста ра жыт ную ру ка піс ную лі-
та ра ту ру бе ла рус кіх та та раў — кі та бы. Па мёр у 1988 
го дзе.

1666 год — быў па ту ша ны зна ка мі ты Лон-
дан скі па жар, які анг лі ча не вы са ка моў-

на на зы ва юць «Вя лі кім». Усё па ча ло ся вель мі ба-
наль на: пе кар ка ра ля Кар ла ІІ, сы хо дзя чы ўве ча ры 
з кух ні і мяр ку ю чы, што агонь па тух, не за чы ніў 
за слан ку пе чы. Ад 
рас сы па ных іск раў і 
за га рэ ла ся пя кар ня, 
а ад яе — і ін шыя па-
бу до вы. Пад час па жа-
ру зга рэў амаль увесь 
Лон дан (пры чым ра-
мы бы лі та ды ў асноў-

ным драў ля ны) і анг лі ча нам да вя ло ся ад бу доў ваць 
сваю ста лі цу. За гад ваў гэ ты мі ра бо та мі ка ра леў-
скі ка мор нік Крыс та фер Рэн. Ме на ві та яму жы ха ры 
Бры тан скіх аст ра воў удзяч ныя за той Лон дан, які 
за раз іс нуе. І яшчэ адзін ста ноў чы вы нік па жа ру: 
у го ра дзе та ды лю та ва ла чу ма, і, як вы свет лі ла ся, 
аг нём бы лі зні шча ны ўсе па цу кі, якія бы лі га лоў ны мі 
яе раз нос чы ка мі.

1958 год — 55 га доў та му на ра дзіў ся (го рад 
По лацк) Аляк сандр Ва сіль е віч Ту зі каў, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не пры клад ной ма тэ ма ты кі 
і ін фар ма ты кі, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук 
(2000), пра фе сар (2005). Аў тар на ву ко вых прац па 
ліч ба вай апра цоў цы вы яў, тэ о рыі рас кла даў, дыс-
крэт най ап ты мі за цыі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 
Бе ла ру сі (2002), прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе-
ла ру сі (1990).

Фё дар ЯН КОЎ СКІ, лінг віст, пісь мен нік:

«Ад ны сцеж кі за рас та юць, дру гія ста нуць 
да ро га мі».

ca
ric

atu
ra

.ru

За мі ну лыя тыд ні дзяў ча ты з 
85 кра ін све ту — гэ та кан чат ко-
вая коль касць сё лет ніх кан кур-
сан так — аб' еха лі ці не па ло ву 
на шай кра і ны з эк скур сі я мі. Са-
фій скі са бор у По лац ку і Брэсц кая 
крэ пасць, па ла цы ў Лі дзе і Ня сві-
жы, Бе ла веж ская пу шча і аква-
парк у Грод не, прад пры ем ства 
Бе лАЗ і стра у са вая фер ма — ва 
ўсіх гэ тых мес цах па бы ва лі пры-
га жу ні, якія не ўтой ва лі свай го за-
хап лен ня ад уба ча на га.

ВЫ СО КІЯ І ПРЫ ГО ЖЫЯ 
Але та кая на сы ча ная пра гра ма 

не пе ра шко дзі ла ўдзель ні цам «Mіss 
Supranatіonal 2013» зай мац ца га лоў-
най спра вай — пад рых тоў кай да фі-
наль на га шоу, на якім і бу дзе абра на 
ка ра ле ва пры га жос ці. Пад' ём а сё май 
ра ні цы, што дзён ныя фо та се сіі, дэ фі-
ле і рэ пе ты цыі з ха рэо гра фа мі — та кі 
рас клад ча кае ма лень кую ар мію пры-
га жос ці аж но да 6 ве рас ня. «За ня ткі на-
столь кі шчыль на рас пі са ны, што Мінск 
мы ба чы лі пе ра важ на з акна аў то бу-
са», — кры ху рас ча ра ва на ўзды ха юць 
дзяў ча ты.

Зрэш ты, не каль кі аб' ек таў бе ла-
рус кай ста лі цы ўдзель ні цы ўба чы лі і 
збліз ку, і знут ры. У Ля до вым па ла цы 
дзяў ча ты па гля дзе лі ха кей ны матч з 
удзе лам ка ман ды «Юнац тва-Мінск», 
а лёд «Мінск-Арэ ны» вы пра ба ва лі і 
са мі — без умоў на, з да па мо гай ха ке-
іс таў.

Дня мі ж ка ля паў сот ні кан кур сан так 
за зір ну ла ў На цы я наль ную біб лі я тэ ку 
Бе ла ру сі. І не прос та на эк скур сію, а з 
важ най мі сі яй — пе ра даць у па да ру нак 
кні гі і фо та аль бо мы аб сва іх кра і нах.

«На шу біб лі я тэ ку што дня на вед ва-
юць ты ся чы чы та чоў, час та пры яз джа-
юць за меж ні кі, афі цый ныя дэ ле га цыі, 
у тым лі ку і кі раў ні кі ін шых кра ін. Але 
на столь кі пры го жыя і вы со кія гос ці 
за зір ну лі да нас упер шы ню. І, шчы ра 
пры знац ца, ня гле дзя чы на ра ней шае 
дэ кан ства на «дзя во чым» фа куль тэ-
це біб лі я тэч на-ін фар ма цый ных сіс тэм 
і пра цу ў жа но чым ка лек ты ве, ад су-
стрэ чы з та кой коль кас цю пры га жунь 
я кры ху раз гу біў ся», — пры знаў ся ды-
рэк тар уста но вы Ра ман Ма туль скі. За-
тое ця пер, па вод ле яго слоў, ён га то вы 
зда ваць геа гра фію экс тэр нам і не пе-
ра блы тае на кар це све ту ні вод ную кра-
і ну, якую прад стаў ляе кож ная з дзяў-
чат. Тым больш, што і са мі ўдзель ні цы 
пад рых та ва лі ся да ві зі ту ў храм ве даў 
як след: акра мя кніг пра гіс то рыю, куль-
ту ру і тра ды цыі сва ёй кра і ны, не ка то-
рыя з іх пры вез лі геа гра фіч ныя кар ты 
(як прад стаў ні ца Ні ге рыі) або мі ні-сця гі 
(як кан кур сант ка з То га). Пры га жу ня 
з Лат віі падарыла не вя ліч кую кні гу 
«Паш парт Лат віі», якая імі туе вон ка-
ва афі цый ны да ку мент, але на са мрэч 
рас па вя дае пра гіс то рыю ста наў лен ня 
гэ тай дзяр жа вы. Дзяў ча ты з Поль шчы, 
Ін дыі, Тур цыі, Іта ліі, на ад ва рот, пры-
вез лі вя ліз ныя фа лі ян ты з мност вам 
фо та здым каў.

ЯЙ КІ СТРА У САЎ,
АЛЬ БО МЫ І «МАГ НІ ЦІ КІ»…

Пад час не вя лі ка га пе ра пын ку 
дзяў ча ты па дзя лі лі ся ўра жан ня мі ад 
па да рож жа па кра і не, рас ка за лі, што 
ім най больш за пом ні ла ся ў Бе ла ру сі і 

што, акра мя яск ра вых ус па мі наў, яны 
па вя зуць з са бой да до му. «За той ад-
нос на не вя лі кі пра ме жак ча су, што мы 
тут зна хо дзім ся, я ўлю бі ла ся ў ва шу 
кра і ну, у ва шы на цы я наль ныя стра вы, 
у тую пры яз насць, шчы расць і спа кой, 
які ад чу ва ец ца ў лю дзях», — ад зна-
чы ла Мет цы Са ла на з рэс пуб лі кі Эль-
Саль ва дор.

Мек сі кан цы Жак лін Ма ра лес вель-
мі спа да ба ла ся на ла джа нае дня мі ка-
тан не на кань ках. «Але я па ста ян на 
ба я ла ся ўпа сці. Праў да, мне па шан-
ца ва ла, і су тык нен ня з лё дам не ад-
бы ло ся. Больш за тое, я на ву чы ла ся 
на ват вель мі пры стой на ка тац ца для 
пер ша га ў жыц ці вы ха ду на лёд. А ка лі 
нам да зво лі лі са мім кры ху 
па гу ляць у ха кей — бы ло 
прос та вы дат на!»

Пры га жу ня са Шры-
Лан кі па ды шла да вы ба-
ру сім ва ліч на га па да рун-
ка біб лі я тэ цы ўдум лі ва. 
Пры ве зе ная ёю кні га, па-
пер шае, рас па вя дае пра 
ад мет ны све та по гляд і 
асноў ную рэ лі гію яе кра і-
ны — бу дызм (25-га до вая Га е ша Пе рэ-
ра і са ма глы бо ка рэ лі гій ны ча ла век), 
а па-дру гое, на пі са на яна на сін галь-
скай мо ве (ад на з асноў ных моў Шры-
Лан кі, на якой раз маў ляе ка ля 13 міль-
ё наў на сель ніц тва. — Аўт.). «Ня даў на 
прэ зі дэнт Шры-Лан кі на вед ваў Бе ла-
русь з ві зі там, cустракаўся з ва шым 
Прэ зі дэн там, быў пад пі са ны шэ раг па-
гад нен няў аб су пра цоў ніц тве. Я ўсце-

ша ная, што су вя зі па між 
на шы мі кра і на мі ўма цоў-
ва юц ца, і спа дзя ю ся, што 
праз ней кі час у Бе ла ру сі 
бу дуць вы ву чаць куль ту ру 
і мо ву Шры-Лан кі», — за-
гад ка ва ўсміх ну ла ся дзяў-
чы на, пры ем на ўра зіў шы 
сва ёй да свед ча нас цю ў 
пы тан нях не толь кі куль-
тур ных, але і па лі тыч ных. 
Зрэш ты, гэ та і не дзіў на: 
на ра дзі ме Га е ша пра цуе 
акт ры сай і тэ ле вя ду чай, 
мае вя лі кую па пу ляр насць 
(толь кі ў сяб рах на «Фэй-
сбу ку» яе пад трым лі ва юць 
звыш 27 ты сяч пры хіль ні-
каў) і свой удзел у кон кур се раз гля дае 
як пэў ную мі сію па зблі жэн ні роз ных 
куль тур.

— Не ма гу ска заць, каб бе ла рус кі 
клі мат стаў для мя не вы пра ба ван нем. 
На пер шы по гляд, ад роз нен не па між на-
мі толь кі ў ад сут нас ці мо ра і пля жаў, — 
па дзя лі ла ся Га е ша, для якой сё лет ні 
кон курс пры га жос ці да лё ка не пер шы 
ў жыц ці. — Спа да ба ла ся ва ша кух ня, 
за ці ка ві лі на род ныя тра ды цыі — да бе-
ла рус кай куль ту ры ў лан кій цаў апош-
нім ча сам вя лі кая ці ка васць, у тым 
лі ку і дзя ку ю чы кон кур су пры га жос ці. 
Ура жан няў ад кра і ны на огул вель мі 
шмат: з кож на га дня на шых па ез дак 

я вы клад ваю ў 
са цы яль ныя сет-
кі дзя сят кі фо та, 
каб ма і мі ва чы ма 
лю дзі Шры-Лан-

кі маг лі больш уваж лі ва па гля дзець 
на Бе ла русь. Што па вя зу з са бой да-
до му? Вось на бы ла не каль кі яек стра-
у саў на фер ме, аль бо мы і, на ту раль на, 
«маг ні ці кі» з края ві да мі ў па да ру нак 
сям'і і сяб рам! (Смя ец ца.)

Кан кур сант ка з Ве не су э лы Ані Фу-
эн ма ёр з ла ці на а ме ры кан скім ім пэ там 
пры зна ла ся, што най яр чэй шым ура-
жан нем апош ня га тыд ня для яе ста ла 
на вед ван не ха кей на га мат ча і маг чы-
масць са мой вый сці на лёд:

— У дзя цін стве я ка та ла ся на кань-
ках, але з та го ча су мі ну ла вель мі шмат 
га доў і я ўсё за бы ла ся. І ка лі ар га ні-
за та ры шоу ска за лі нам, што мож на 
бу дзе па трэ ні ра вац ца з да па мо гай 
пра фе сій ных ха ке іс таў, я прый шла ў 
за хап лен не. Нас на ват кры ху па ву чы лі 
гу ляць у ха кей. Гэ та бы ло не за быў на, 

тым больш у кам па ніі та кіх моц ных і 
го жых хлоп цаў! Асоб на хо чац ца ад зна-
чыць ха кей ны матч — у Ве не су э ле ня-
ма маг чы мас ці ба чыць гуль ні жыў цом, 
толь кі па тэ ле ві за ры, а гэ та ж зу сім 
ін шая ат мас фе ра і эмо цыі…

Да до му Ані па вя зе са мыя цёп лыя 
ўспа мі ны ў сэр цы і вель мі шмат бе-
ла рус кіх су ве ні раў у ча ма да нах, у тым 
лі ку не каль кі пры го жых чарак для ка-
лек цыі сва ёй ма ту лі і вы ра бы з са лом-
кі. «Мне вель мі па да ба ец ца Бе ла русь. 
Кож ны рэ гі ён, дзе мы па бы ва лі, ад-
мет ны па-свой му, не паў тор ны, і, мо жа 
быць, я тут за ста ну ся… Але гэ та толь кі 
пас ля шоу, а па куль вель мі ча каю свай-
го та ту, які пры е дзе на фі нал пад тры-
маць мя не».

— Дзяў чы на з Па на мы хо ча пры-
ехаць у Бе ла русь яшчэ раз, са сва і мі 
баць ка мі, і пра сі ла мя не, па маг чы-
мас ці, пра вес ці эк скур сію па тых жа 
мяс ці нах, дзе мы па бы ва лі пад час па-
езд кі, каб блі жэй па зна ё міць баць коў з 
бе ла рус кай куль ту рай і мен та лі тэ там. 
Бо, ка жа, прос та сло ва мі ўра жан ні ад 
на шай кра і ны не пе ра даць, — смя ец ца 
пе ра клад чы ца Да р'я.

ХТО ВЫ БІ РАЕ, ЯК ВЫ БІ РА ЮЦЬ 
Да фі на лу кон кур су «Mіss 

Supranatіonal 2013» і, ад па вед на, вы-
ба ру са май пры го жай, аба яль най і пры-
ваб най з 85 удзель ніц за ста лі ся лі ча-

ныя дні. Але не каль кі «пра меж ка вых» 
ты ту лаў ужо раз да дзе на. Так, у кон кур-
се та лен таў пе ра маг ла прад стаў ні ца 
Ма лай зіі Нэн сі Мар кус, якая вы ка на-
ла тан ца валь нае па пу ры на су свет на 
вя до мыя хі ты. А па вы ні ках шмат лі кіх 
фо та се сій і дэ фі ле жу ры вы зна чы ла пе-
ра мож цаў у на мі на цы ях «Міс Эле гант-
насць» (ёй ста ла прад стаў ні ца Шве цыі 
Са лі Лінд грэн), «Міс Ін ды ві ду аль насць» 
(Му ція Да тул з Фі лі пі наў), «Міс Топ-Ма-
дэль» (Ва ле рыя До ну з Мал до вы) і «Міс 
Фо та ге ніч насць» (Дэз ірэ Дэль Рыа з 
Пу эр та-Ры ка).

Уво гу ле, суд дзяў і гле да чоў ча кае ня-
лёг кі вы бар. Ка ман да АНТ, якая пра цуе 
з кан кур сант ка мі прак тыч на круг ла су-
тач на, ад зна чае ма ты ва ва насць, пра-
фе сій ны па ды ход і ад каз насць удзель-
ніц: мно гія не на віч кі ў ма дэль ным све-
це, та му га то вы бяс кон ца шлі фа ваць 
лёг кую па ход ку і да бі вац ца на ту раль-
ных усме шак.

Пас ля скан даль на га кон кур су «Міс 
Мінск» у мно гіх уз ні ка ла пы тан не, хто 

і як пра вя рае ўдзель ніц па-
доб ных кон кур саў на, ска жам 
так, ад па вед насць не толь кі 
ма дэль ным, але і ма раль-
ным стан дар там у паў ся-
дзён ным жыц ці. «Пры вы ба-
ры на шай удзель ні цы «Mіss 
Supranatіonal» мы на 100% 
ад каз на па ды хо дзі лі да гэ-
та га пы тан ня, — рэ жы сёр-
па ста ноў шчык фі наль на га 
шоу, кі раў нік ды рэк цыі спец-
пра ек таў тэ ле ка на ла АНТ Ан-
жэ лі на Мі куль ская па доб ным 
пы тан ням ужо не здзіў ля ец-
ца. — У век ін тэр нэ ту ма ла 
што мож на ўта іць — кож ны як 
на да ло ні, да та го ж дае плён 
рос пыт ад на курс ні каў ці ад-

на клас ні каў, су се дзяў… Вы бі раць бы ло 
з ка го, але Ве ра ні ка ака за ла ся ў лю бым 
сэн се леп шай. За ўсіх ас тат ніх кан кур-
сан так ад каз ва юць арг ка мі тэ ты кон кур-
су ў іх кра і нах, а пад час зна хо джан ня ў 
Бе ла ру сі, па-пер шае, дзяў чат паў сюд на 
су пра ва джае ахо ва, а па-дру гое, у іх 
прос та ня ма ча су на глуп ствы».

— Аб са лют на ўсе ўдзель ні цы ра-
зу ме юць знач насць гэ та га кон кур су і 
сваю ад каз насць, — да дае PR-ме не-
джар пра ек та Юлія Віс куб. — І хоць усе 
яны хва лю юц ца, але вы клад ва юц ца па 
поў най пра гра ме. На ват тыя, хто ў на-
шым клі ма це, па мно жа ным на стом ле-
насць, кры ху пры хва рэў, на фі наль нае 
шоу вый дуць у най леп шым на строі і з 
усмеш кай, вось уба чы це!

Пе ра ка нац ца ў гэ тым мож на бу дзе 
ўжо зу сім хут ка: 6 ве рас ня ў Па ла цы 
спор ту прой дзе фі нал кон кур су «Mіss 
Supranatіonal 2013». Над па ста ноў кай 
шоу пра цуе вя ліз ная ка ман да рэ жы-
сё раў, сты ліс таў, ха рэо гра фаў і фа то-
гра фаў, а да па ма га юць бе ла рус ка му 
бо ку афі цый ныя прад стаў ні кі кон кур су 
з Між на род най аса цы я цыі пры га жос ці 
(Поль шча). Тэ ле вер сія фі наль най ім-
прэ зы бу дзе па ка за на ў 100 кра і нах 
све ту. А квіт коў на «жы вое» шоу, да-
рэ чы, у мін скіх ка сах за ста ло ся вель мі 
ма ла.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

Гля дзі ва ўсе во чыГля дзі ва ўсе во чы  ��

«Я ЎЛЮ БІ ЛА СЯ Ў ВА ШУ КРА І НУ!»
Удзель ні цы кон кур су «Mіss Supranatіonal 2013» у Бе ла ру сі

гла дзі лі зуб ра, ву чы лі на род ныя тан цы, вы хо дзі лі на лёд і да ры лі кні гі На цы я наль най біб лі я тэ цы

«Мне вель мі па да ба ец ца 
Бе ла русь. Кож ны 
рэ гі ён, дзе мы па бы ва лі, 
ад мет ны па-свой му, 
не паў тор ны, і, мо жа быць, 
я тут за ста ну ся…
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І прый дзе карт-чэк
на ва шу элект рон ную пошту...

На гэ тым тыд ні ў ін фа кі ёс ках Бе ла рус бан ка пачала функ цы я ваць 
но вая па слу га па атры ман ні карт-чэ каў аб зроб ле ных апе ра цы ях 
апла ты па слуг на ад рас элект рон най пош ты пла цель шчы ка, па ве да-
мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе буй ней ша га бан ка кра і ны.

Для гэ та га не аб ход на пас ля пра вя дзен ня апе ра цыі апла ты пры вы зна чэн ні 
спо са бу атры ман ня карт-чэ ка вы браць на эк ра не ін фа кі ёс ка пункт ме ню «На 
e-maіl» і да лей увес ці ад рас элект рон най пош ты, на які на пра ця гу не каль кіх 
се кун даў бу дзе вы сла ны карт-чэк.

Сяр гей КУР КАЧ

�

ТэхналогііТэхналогіі  ��

Як ду ма еш, 
ма ме 

спа да ба ец ца 
наш 

па да ру нак?

Не ка то рыя пры га жу ні па ста я лі на ва ро тах 
і па спра ба ва лі ся бе ў ро лі на па да ючых.

Ма хі ны Бе лА Заў пры вя лі дзяў чат у дзі ця чае за хап лен не.Ма хі ны Бе лА Заў пры вя лі дзяў чат у дзі ця чае за хап лен не.

Удзель ні цы «Mіss Supranatіonal 2013» па поў ні лі фон ды
На цы я наль най біб лі я тэ кі больш як на 50 кніг

аб куль ту ры і тра ды цы ях роз ных кра ін све ту.


