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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.46 17.04 8.18
Вi цебск — 8.42 16.47 8.05
Ма гi лёў — 8.36 16.53 8.17
Го мель — 8.26 16.57 8.31
Гродна — 9.00 17.20 8.20
Брэст    — 8.54 17.27 8.33

Iмянiны
Пр. Аляксандры, Ніны, Анатоля, 
Васіля, Мікалая, Паўла.
К. Альжбеты, Саламеі, Іпаліта, 
Максіма, Паўла.

Месяц
Поўня 17 лістапада. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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1770 год — на ра дзіў ся Іван Кру зенш тэрн, рус кі 
ма ра пла вец, ад мі рал. У жніў ні 1806 го да 

жы ха ры Санкт-Пе цяр бур га атры ма лі ра дас ную вест ку. 
З пер ша га рус ка га кру га свет на га па да рож жа вяр ну лі-

ся два ка раб лі — «Ня ва» і «На-
дзея». Экс пе ды цыю ўзна чаль ваў 
во пыт ны ма ра пла вец — ка пі тан 
Іван Фё да ра віч Кру зенш тэр н. 
За тры га ды пла ван ня бы ло ад-
кры та мност ва аст ра воў у Ці хім 
акі я не і пра ве дзе ны на ву ко выя 
да сле да ван ні, якія па кла лі па ча-
так но вай на ву цы — акі я наг ра-
фіі. Яшчэ ад на ста рон ка бія гра фіі 
Кру зенш тэрна — яго 16-га до вая 
дзей насць на па са дзе ды рэк та ра 

Мар ско га кор пу са. За гэ ты час бы лі ўве дзе ны но выя 
ву чэб ныя дыс цып лі ны, па поў ні лі ся най ноў шы мі на ву-
чаль ны мі да па мож ні ка мі біб лі я тэ кі і быў ство ра ны афі-
цэр скі клас. У 1874 го дзе на су праць Мар ско га кор пу са 
ад мі ра лу Кру зенш тэр ну быў уз ве дзе ны пом нік.

1961 год — на ра дзіў ся (г. Са лі горск Мін скай 
воб лас ці) Мі ха іл Ана толь е віч Жу раў коў, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ме ха ні кі і геа ме ха ні кі, док тар 
фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра фе сар. Аў тар на ву ко-
вых прац па ме ха ні цы дэ фар ма ва на га цвёр да га це ла 
і ме та дах ін тэ граль ных ураў нен няў у ёй, геа ме ха ні цы, 
ма тэ ма тыч ным і кам п'ю тар ным ма дэ ля ван ні геа ме ха-
ніч ных пра цэ саў, геа ма ні то рын га вых сіс тэ мах.

1986 год — Вяр хоў ны Са вет СССР пры няў за кон 
аб ін ды ві ду аль най пра цоў най дзей нас ці, 

які па клаў па ча так раз віц цю ма ло га біз не су ў рам ках 
ад мі ніст ра цый на-ка манд най эка но мі кі. Мі ха іл Гар ба чоў 
і яго па плеч ні кі, пры вод зя чы ў якас ці пры кла ду рэ фор-
мы ча соў НЭ Па, бы лі ўпэў не ны ў тым, што ін ды ві ду-
аль ная пра цоў ная дзей насць ва ўмо вах са цы я ліз му 
цал кам ад па вя дае марк сісц кім ідэа лам. Аб бу ду чым 
раз ва ле СССР у 1986 го дзе яшчэ ні хто і не ду маў, 
але па збаў лен не дзяр жа вы ма на по ліі на вы твор часць, 
про даж та ва раў і ака зан не па слуг ака за ла ся не менш 
сур' ёз ным уда рам па сіс тэ ме, чым па лі тыч ныя сва бо-
ды. Эка на міч на ак тыў нае на сель ніц тва хут ка аца ні ла 
пе ра ва гі но ва га за ко на, які ўсту піў у дзе ян не з 1 мая 
1987 го да. Ра зам з за ка на даў ствам аб ка а пе ра цыі 
ства ра ла ся ле галь ная ас но ва для хут ка га ўзба га чэн-
ня. Умо вы для ра бо ты біз нес ме наў ча соў пе ра бу до вы 
бы лі ў цэ лым больш кам форт ны мі, чым пры НЭ Пе, 
ка лі са вец кая ўла да жорст ка кант ра ля ва ла пры ват ны 
сек тар і раз гля да ла яго як «ча со вую ўступ ку ка пі та ліз-
му». Ар та док сы ў ра дах КПСС хут ка вы кры лі «ва ро жую 
сут насць» гар ба чоў скіх па слаб лен няў і па ча лі ад кры та 
кры ты ка ваць гэ ты курс. Ад нак боль шасць на сель ніц-
тва з ра зу мен нем су стрэ ла но вы за кон.

Кузь ма ЧОР НЫ, пісь мен нік, дра ма тург, пуб лі-
цыст:
«Ма лень кія і ня знач ныя зда рэн ні сла бым зда юц ца 
вя лі кі мі і страш ны мі. Вя лі кія і страш ныя зда рэн-
ні моц ным зда юц ца ма лень кі мі і ня знач ны мі».
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— Як вы ста вi це ся да та го, што ваш 
муж бе гае за ма ла дзень кi мi дзяў ча-
та мi?

— Нар маль на. Мая са ба ка бе гае 
за ма шы на мi, але ж гэ та не зна чыць, 
што ка лi яна iх да го нiць, то ся дзе за 
руль.

— Мы ж не кож ную пят нi цу п'ём!
— Прос та ты не кож ную па мя та еш!..

Аб' ява на пло це: «Зва нок не пра цуе! 
Драж нiць са ба ку!»

— Як гэ та ў каў бас ным ад дзе ле ўсё з 
хi мii i су ра га таў i нi чо га ня ма з са праўд на-
га мя са! А вунь — пра даў шчы ца!

Каз ка. Бы ло ў баць кi тры сы ны. Ве-
даў жа ён толь кi пра ад на го.

Па га ры зан та лі: На ву мен ка. Ме леж. Га бон. Са га. 
Алюр. Фінт. Ка ран. Рэ ха. Га ма. Ава. Ба сяк. На ва тар. Ара. 
Роў. Этап. Ту ра ка. Арэ на. Па рык. Клан. Ра го жа. Во ка. 
Опт. Ка мар. Трап. Кар шак. Са бо. Тра ту ар. Ша мя кін. Па 

вер ты ка лі: Чыг ры наў. Та лі. Схо ва. «Ура!». «Рэ но». Ата-
ман. Пра кат. Ін вар. Карт. На га. Ара ва. Тыр са. Агат. Гар. 
Шар. Бал. Араб. Юта. Джып. Кош. Мі нор. Ка ба рэ. Тра ва. 
Ры со ра. Ром. Оп ты ка. Пташ ні каў. Кар ча гін.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

АЎ ТАР СКI-19
Яго пра цяг вае Дзмiт рый Кам-

чыц кi — вя до мы май стар ша шач-
най кам па зi цыi з Ма гi лё ва. Для 
пе ра мож цаў кон кур су ён пад рых-
та ваў сюр пры зы. У чар го вых за-
дан нях тра ды цый на гуль ню па чы-
на юць бе лыя i вый гра юць:

№ 19/9. Бе лыя: b4, c5, d4, d6, 
e5, f4, h2(7). Чор ныя: a5, b2, d2, 
h4, h6 (5).

№ 19/10. Бе лыя: a3, d4, e5, 
f4, f6, g5, h2, h4 (8). Чор ныя: b6, 
c5, d2, g7, h6, h8 (6).

№ 19/11. Бе лыя: a3, b2, c3, 
d2, d4, e3, f2 (7). Чор ныя: b6, b8, 
c5, d6, f6, f8, h4 (7).

№ 19/12. Бе лыя: с3, d4, d6, 
e3, e5, f4, g3 (7). Чор ныя: a3, a5, 
a7, b6, e7, f8, h6 (7).

№ 19/13. Бе лыя: a3, a7, b4, 
c3, c5, d4, e3 (7). Чор ныя: a5, 
b6, b8, g3, g5, g7 (6).

���

Тэр мiн для ад ка заў тра ды-
цый ны — два тыд нi. 

На кi роў вай це iх на ад-
рас: 220013, г. Мiнск, вул. Б. 
Хмяль нiц ка га, 10-а, рэ дак-
цыя га зе ты «Звяз да», руб-
ры ка «Шаш кi».

РА ШЭН НI

«Аў тар скi-17» (П. Шклу-
даў): 17/14 — fg5 (h6:f4) g7, g3, 
b8...+, 17/15 — fg5 (h6:f4) c7, g3, 
b8...+, 17/16 — ab2 (de5A) c3, 
f8 (f4B) d6 (e3) f4, f4+. A(c3) d4 
(de5) g7(c3) e5+. B(d4) b4 (e3) 
e1 (e5) g7 (d4C) h8+. C(f4) h8 
(g3) h4 (d2) c3+ i 17/17 — b8 
(d4ABC) a5 (b2) bc7, a1+. A(f6) 
a7 (c3) c7, a1+. B(c7) f7 (d4) a5 
(b2) c3+. C(d6) e5 (c7) b8 (d4) 
a5 (b2) c3+.

Ш А Ш К I Пад рэ дак цы яй мiж на род на га ар бiт ра 
Мi ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

У Санкт-Пе цяр бур гу ад быў ся экс-
перт на-ме дый ны се мi нар, пры све-
ча ны праб ле мам су час най эт на му-
зы ка ло гii Ра сii i Бе ла ру сi. Ме ра пры-
ем ства пра хо дзi ла пры ак тыў най 
пад трым цы Па ста ян на га ка мi тэ та 
Са юз най дзяр жа вы. Упер шы ню вя-
ду чыя ра сiй скiя i бе ла рус кiя спе цы-
я лiс ты са бра лi ся, каб аб мер ка ваць 
цяж кас цi ў за ха ван нi i вы ву чэн нi гу-
ка вых фальк лор ных ар хi ваў кра iн-
су се дак. У ме жах се мi на ра пра ца ваў 
«круг лы стол», на па ся джэн нi яко га 
ўдзель нi кi па спра ба ва лi ад шу каць 
шля хi вяр тан ня на цы я наль на га ба-
гац ця ў куль тур нае жыц цё гра мад-
ства.

Iн тэр нэт ра туе спад чы ну
А вяр таць ёсць што. Так, у фа наг ра м-

ар хi ве Iн сты ту та рус кай лi та ра ту ры РАН 
за хоў ва юц ца най каш тоў ней шыя ка лек цыi 
бе ла рус ка га фальк ло ру, са мая ран няя з 
якiх да ту ец ца 1908 го дам. Ад нак бе ла рус-
кiя да след чы кi па куль не ма юць маг чы мас-
цi па пра ца ваць з гэ ты мi за пi са мi, мно гiя з 
якiх, да рэ чы, да гэ туль ма юць па трэ бу ў 
рас шыф роў цы, алiч боў цы, ка мен та ван нi i 
г.д. Ме на вi та та му на спе ла не аб ход насць 
у ства рэн нi дубль-ар хi ва, лi чыць за гад чык 
фа наг ра мар хi ва IР ЛI РАН Юрый Мар чан-
ка. Тым не менш удзель нi кi се мi на ра сыш-
лi ся ў мер ка ван нi, што па куль гэ тая iдэя 
з'яў ля ец ца не пад' ём най. Та му iдэа льным 
вый сцем з сi ту а цыi ба чыц ца ства рэн не 
агуль на га элект рон на га рэ сур су кштал ту 
iн тэр нэт-пар та ла, з да па мо гай яко га мож-
на на ла дзiць сiс тэ ма тыч ны аб мен ар хiў най 

iн фар ма цы яй па мiж бе ла рус кi мi i ра сiй скi мi 
на ву коў ца мi. I ўжо ў да лей шым па доб ны 
вiр ту аль ны пра ект мо жа стаць рэ аль най 
пля цоў кай для фар мi ра ван ня дубль-фон-
даў.

Пе ра ем насць па ка лен няў — 
пад па гро зай

Яшчэ ад на праб ле ма, якую ад зна чы лi 
спе цы я лiс ты, — кад ра вы го лад. Ка лi ў 
ра сiй скiх му зыч ных ВНУ дзе-нi дзе ёсць 
ад дзя лен нi эт на му зы ка ло гii (на прык лад, 
у Санкт-Пе цяр бург скай кан сер ва то рыi 
iмя Рым ска га-Кор ска ва), то ў на шай кра-

i не ад па вед ную спе цы яль насць мож на 
атры маць толь кi на ка фед ры бе ла ру сiс-
ты кi ў Ака дэ мii му зы кi. Зра зу ме ла, роз-
нi ца ва ўзроў нi пад рых тоў кi — ад чу валь-
ная. Вось i атрым лi ва ец ца, што ў Ра сii 
му зыч ных фальк ла рыс таў прос та ма ла, 
а ў Бе ла ру сi — ка та стра фiч на ма ла. «Па-
куль яшчэ пра цу юць Зi на i да Ма жэй ка, 
Та ма ра Вар фа ла ме е ва, Та ма ра Якi мен-
ка — зна ка выя фi гу ры ай чын най эт на-

му зы ка ло гii. Але хто прый дзе на зме ну 
iм? — раз ва жае ма лод шы су пра цоў нiк 
Дзяр жаў на га на ву ко ва га ўнi вер сi тэ та 
«Цэнтр да сле да ван няў бе ла рус кай куль-
ту ры, мо вы i лi та ра ту ры НАН Бе ла ру сi 
Тац ця на Кан стан цi на ва. — Пе ра ем нас цi 
па ка лен няў, на жаль, ня ма. У ас пi ран ту-
ры Ака дэ мii му зы кi за раз ву чыц ца толь кi 
ад на дзяў чы на, якая збi ра ец ца звя заць 
сваё жыц цё з му зыч ным фальк ло рам». 
Тым не менш, як ад зна чы ла стар шы на-
ву ко вы су пра цоў нiк ла ба ра то рыi па вы-
ву чэн нi тра ды цый ных куль тур Ра сiй скай 
Ака дэ мii му зы кi iмя Гне сi ных Ла ры са Бе-
ла гу ра ва, гэ тая праб ле ма ак ту аль на i 
для Маск вы. «Сту дэн ты не хочуць iс цi ў 
эт на му зы ко ла гi. На жаль, прэ стыж гэ тай 
пра фе сii за раз ня знач ны. I гэ тую сi ту а-
цыю трэ ба вы праў ляць — праз ак тыў нае 
су пра цоў нiц тва са СМI, ар га нi за цыю су-
мес ных фальк лор ных экс пе ды цый для 
бе ла рус кiх i ра сiй скiх сту дэн таў, рэ гу-
ляр нае пра вя дзен не на ву ко вых кан фе-
рэн цый».

Фальк лор 
як неш та чу жа род нае...

Да рэ чы, асоб на ўдзель нi кi се мi на ра 
агу чы лi праб ле му ад сут нас цi на тэ ле ба-
чан нi пра грам, у якiх гу ча лi бы на род-
ныя пес нi ў iх ары гi наль ным вы гля дзе. 
«Для пе ра важ най боль шас цi су час нi каў 
на род ная пес ня ў аў тэн тыч ным гу чан нi 
— гэ та ўжо чу жая мо ва. I гэ та страш на. 
Ка лi мы не ўспры ма ем жы вую iн та на цыю 
на род най му зы кi — зна чыць, мы па сту по-
ва пе ра ста ём ра зу мець му зы ку ўво гу ле 
i яна пе ра ўтва ра ец ца ў тое «тыц-тыц», 

што гу чыць у нач ных клу бах, — распа-
вядае на мес нiк ка фед ры эт на му зы ка ло-
гii Санкт-Пе цяр бург скай кан сер ва то рыi 
Га лi на Лаб ко ва. — Ра ней на тэ ле ка на ле 
«Куль ту ра» быў шэ раг пра грам, у якiх 
раз вi ваў ся фальк лор ны кi ру нак — «Ванд-
роў кi му зы кан та», «Не вя до мая вёс ка», 
«Су свет ная вёс ка». Але гэ тыя сту дыi 
ча мусь цi за кры лi. Iн шая спра ва, ка лi б 
не бы ло по пы ту на па доб ныя пе ра да чы. 
Тым не менш зга да ныя пра гра мы мi ну лых 
га доў алiч ба ва ны i рас ты ра жа ва ны ў iн-
тэр нэ це! Зна чыць, мно гiм гэ та па трэб на 
i цi ка ва».

Вар та ад зна чыць, што на бе ла рус кiм 
тэ ле ба чан нi iс нуе па доб ны пра ект — пе-
ра да ча «На пе рад у мi ну лае», якая iдзе на 
тэ ле ка на ле «Бе ла русь 3». Твор чая гру па ў 
кам па нii з су час ным ар тыс там на кi роў ва-
ец ца ў бе ла рус кую глы бiн ку, дзе за пiс вае 
пес нi ў вы ка нан нi вяс ко вых ба бу лек. I на 
гэ тыя кам па зi цыi ро бяц ца су час ныя аран-
жы роў кi. Па ра лель на iдзе рас по вед пра 
пэў ную мяс цо васць — на род ную пе сен ную 
твор часць, аб ра ды, про мыс лы. Зда ец ца, 
доб рая iнi цы я ты ва, але, шчы ра ка жу чы, 
гэ та кроп ля ў мо ры, ба чаць якую ня мно-
гiя. Да ступ насць му зыч най спад чы ны так i 
за ста ец ца... праб ле май.

���
На пры кан цы се мi на ра спе цы я лiс ты да-

мо вi лi ся пад пi саць рэ за лю цыю з пра па но-
ва мi па ра шэн нi азна ча ных праб лем i на-
кi ра ваць яе ў Па ста ян ны ка мi тэт Са юз най 
дзяр жа вы.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.
Мiнск—Санкт-Пе цяр бург—Мiнск
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На мінулым тыдні 
ў сталіцы пра хо-
дзіў ІІ Між на род ны 
фес ты валь джа за 
«AlfaJAZZіnMІNSK-
2013».

ЮНЕС КА пры зна ла 
джаз зда быт кам све ту. 
За ра дзі ла ся гэ тая му-
зы ка ся род аф ра а ме ры-
кан цаў. Ад нак за кры ху 
больш чым 100-га до вую 
гіс то рыю яна зай ме ла 
сва іх пры хіль ні каў ся-
род прад стаў ні коў роз-
ных на цый на ўсіх кан-
ты нен тах.

У Бе ла ру сі джа за вая 
су поль насць сён ня гру-
пу ец ца ва кол «Джаз-
клу ба Яў ге на Ула дзі мі-
ра ва», ства раль нік яко га 
і сам ак тыў на вы кон вае 
такую музыку, шмат вы сту пае. 
Ра зам з Ула дзі мі рам Ка ра гі-
ным яны з'яў ля юц ца ад ны мі з 
га лоў ных па пу ля ры за та раў джа-
за. Яны імк нуц ца да но сіць яго і 
па-за ме жы ста лі цы. У мі ну лым 
го дзе джаз ме ны ез дзі лі ў Ваў-
ка выск і вы сту па лі ў му зыч най 
шко ле. Яны пры гад ва юць, што 
ра зам з дзець мі на іх кан цэрт 
прый шлі і баць кі, на ва чах якіх 
блі шча лі слё зы, бо яны ні ко лі 
ра ней не чу лі джа за ўжы вую і 
бы лі прос та ў за хап лен ні. Вя лі-
кая за ці каў ле насць пуб лі кі ўра-
зі ла вы ка наў цаў, та му сё ле та 29 
снеж ня джаз зноў бу дзе гу чаць 
у Ваў ка выс ку.

Па куль жа пад мост кі ста ліч-
ных па ла цаў і клу баў пры нялі 
«зо рак» су свет най ве лі чы ні на 
фес ты ва лі «AlfaJAZZіnMІNSK-
2013». На ўра чыс тым ад крыц ці 
фес ты ва лю вы сту піў са мы ты-
ту ла ва ны гурт пла не ты «TAKE 
6». На яго ра хун ку аж но 10 ста-
ту э так прэ стыж най му зыч най 
прэ міі «Грэ мі». І яшчэ 18 ра зоў 
яны бы лі на яе на мі на ва ны. Гэ-
тыя выканаўцы най больш яск-
ра ва ад люст роў ваюць су час-
ныя спе вы а ка пэ ла — без му-
зыч на га су пра ва джэн ня. Го лас 
кож на га з шас ці ўдзель ні каў 
ка ман ды аб са лют на ўні каль-
ны. Яны ма юць роз ныя тэмб-

ры, мо гуць на ват імі та ваць гу-
чан не му зыч ных ін стру мен таў. 
Аф ра а ме ры кан скія муж чы ны, 
што спя ва юць ужо больш за 
30 га доў, з гаст роль ны мі ту-
ра мі не каль кі ра зоў аб' еха-
лі пла не ту. І сё ле та на рэш це 
даб ра лі ся да Мін ска. Ка жуць, 
што, па слу хаў шы гэ ты гурт, 
мно гія баць кі ад вод зяць сва іх 
дзя цей у ва каль ную сту дыю. 
Бо тое, на што здоль ныя га ла-
сы гэ тых спе ва коў, са праў ды 
вель мі ўраж вае.

Ра ней лі чы ла ся, што вы ка-
наў цы та ко га вы со ка га ўзроў-
ню Бе ла ру сі не да ступ ныя, што 
іх рай да ры за над та вы со кія. 
Ад нак Ула дзі мір Ка ра гін рас-
ка заў, што тыя, хто ўсё-та кі 
за ві таў да нас з Ва шынг то на, 
Нью-Ёр ка, Лон да на, Бер лі-
на, бы лі на тхнё ныя Яў ге нам 
Ула дзі мі ра вым, яго ка ман дай 
му зы кан таў і вель мі па лю бі лі 
на шу ста лі цу. Ця пер мно гія імк-
нуц ца вяр нуц ца сю ды зноў, і не 
адзін раз. І спра ва тут не толь-
кі ў пры га жос ці кра і ны і доб ра 
вы ха ва ных лю дзях. Зна ка мі-
тыя му зы кан ты, па сло вах Ка-
ра гі на, ад зна ча юць, што на ша 
пуб лі ка — са мая ўдзяч ная.

Сла ву тыя су свет ныя «зор кі» 
джа за і ай чын ныя вы ка наў цы 
вы сту палі ў Па ла цы Рэс пуб лі кі 

і Джаз-клу бе, які зна хо дзіц ца 
ў ім, у Па ла цы праф са юзаў. 
Рас клад іх кан цэр таў ёсць на 
сай це jazzclub.by. Акра мя вы-
ступ лен няў, ад быліся і май-
стар-кла сы. Пры чым мно гія 
з іх ла дзіліся прама пад час 
20-хві лін ных ант рак таў па між 
ад дзя лен ня мі кан цэр таў. Ар-
тыс ты рас ка залі, як пра віль на 
іг раць на сак са фо не, каб ён гу-
чаў так, як у ар кест ры Дзю ка 
Элінг то на. Спя вач кі па ка залі, 
як ім пра ві за ваць, на ват не ма-
ю чы па стаў ле на га го ла су, — 
лю бы пры сут ны змо жа вый сці 
на пе рад і зра біць гэ та. Пі я ніс ты 
 ву чылі іг раць ме ло дыі без нот. 
Бо са праўд ны джаз, як вя до ма, 
— гэ та ім пра ві за цыя.

І хоць ліс та па даў скі фес ты-
валь толькі скончыўся, хо чац ца 
за бег чы на пе рад і па дзя ліц ца 
пры ем най на ві ной. З 23 па 25 
мая 2014 го да, як раз пад час 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі, у 
Мін ску ад бу дзец ца яшчэ адзін 
фес ты валь джа за. Пры чым пад 
ад кры тым не бам — у пар ку імя 
Гор ка га. Больш за 20 ка лек ты-
ваў з роз ных кра ін спе цы яль на 
пры едуць у Мінск. Ува ход амаль 
на ўсе кан цэр ты бу дзе бяс плат-
ным.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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ПЕ РА МОЖ ЦЫ АД ЗНА ЧА НЫ
Кон кур сы «Па го да ў до-

ме» пра вод зяц ца на мi пад 
эгi дай ка лек ты ву Свiс лац-
ка га прад пры ем ства жыл-
лё ва-ка му наль най гас па-
дар кi. У дзя вя тым з iх упэў-
не на вы сту пiў Iгар Ана нiч 
(на фо та). «Ужо амаль 20 
га доў пра цую вы клад чы кам 
Гро дзен ска га дзяр жаў на-
га аграр на га ўнi вер сi тэ та. 
Яшчэ рых тую пад руч нi кi. У 

2006 го дзе ўба чы ла свет мая кнi га «Экономика 
and программирование», — пi ша Iгар Гар' е вiч. 
— На мой по гляд, ста ра даў няя гуль ня вы хоў-

вае шмат доб рых якас цяў: мэ та на кi ра ва насць, 
зда ро вае сла ва люб ства, сi лу во лi, ха рак тар, не-
стан дарт нае мыс лен не, па ва гу да са пер нi каў, 
кан ку рэн таў i апа не нтаў. Усё гэ та край не не аб-
ход на ў жыц цi».

Лаў рэ а та мi кон кур су так са ма ста лi Ула дзi-
мiр Бан да рык (в. Лу га вая Сла ба да Мiнск ага 
ра ё на), Аляк сандр Бе лы i Пётр Шклу даў (На-
ва по лацк), Ула дзi мiр Валч коў (Ма ла дзеч на), 
Аляк санд ра Ка мiн ская (Вi лей ка), Сяр гей Ня ча-
еў (Ба ра на вi чы), Вiк тар Тал ка чоў (в. Уз дзе вi чы 
Клi ма вiц ка га ра ё на) i Вiк тар Шуль га (Мiнск). 
Усе яны i суд дзя спа бор нiц тва Мi ка лай Гру-
шэў скi ад зна ча ны.

Хут ка мы аб' явiм но вы кон курс. Са чы це за 
вы пус ка мi на шай руб ры кi «Шаш кi».

Са юз ная спад чы наСа юз ная спад чы на  ��

Ду ша на ро да — 
у спрад веч ных гу ках. Як за ха ваць?

Ка лi мы не ўспры ма ем 
жы вую iн та на цыю на род най 
му зы кi — зна чыць мы 
па сту по ва пе ра ста ём 
ра зу мець му зы ку ўво гу ле,
 i яна пе ра ўтва ра ец ца 
ў тое «тыц-тыц», што 
гу чыць у нач ных клу бах.

Фес ты ва лім!Фес ты ва лім!  ��

У ДЖА ЗЕ НЕ ТОЛЬ КІ... 
МІНСК

Са мы ты ту ла ва ны гурт Са мы ты ту ла ва ны гурт 
пла не ты «TAKE 6» пла не ты «TAKE 6» 

у Па ла цы Рэс пуб лі кіу Па ла цы Рэс пуб лі кі
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