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У рам ках на ву ко ва-прак тыч на га се-
мі на ра «Му зей і вы клі кі су час нас ці: 
но выя па ды хо ды і тэх на ло гіі», які на 
днях ад быў ся ў Ін сты ту це куль ту ры 
Бе ла ру сі, са бра лі ся прад стаў ні кі 
бе ла рус кіх і за меж ных му зей ных 
уста ноў, буй ней шыя між на род ныя 
экс пер ты ў га лі не му зей най спра-
вы, прад стаў ні кі не дзяр жаў ных 
струк тур, якія за ці каў ле ны ў раз віц-
ці най больш ак ту аль ных кі рун каў 
му зей най дзей нас ці. У бе ла рус кіх 
му зей шчы каў з'я ві ла ся ўні каль ная 
маг чы масць пе ра няць во пыт сва іх 
за меж ных ка лег з Літ вы і Сла ва кіі, 
якія ў гэ тай спра ве пра су ну лі ся ўжо 
да лё ка на пе рад.

— Ва ўмо вах пе ра хо ду да ін фар ма-
цый на га гра мад ства на ву ко выя ве ды і 
но выя тэх на ло гіі ста но вяц ца вы зна чаль-
ны мі фак та ра мі са цы яль на-эка на міч на га 
і куль тур на га раз віц ця кра і ны, — пад-
крэс ліў на мес нік мі ніст ра куль ту ры 
Бе ла ру сі Ва сіль ЧЭР НІК, па ві таў шы 
ўдзель ні каў се мі на ра. — Па сту по ва ін-
фар ма цый ныя тэх на ло гіі ўка ра ня юц ца 
ва ўсе сфе ры жыц ця дзей нас ці на ша га 
гра мад ства. Фар мі ру юц ца і кам па не нты 
ін фар ма цый на-куль тур на-аду ка цый на га 
ася род дзя, дзе не апош няе мес ца зай-
ма юць му зеі і му зей ныя ўста но вы. Раз-
віц цё ка му ні ка цый ных і ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій ад кры вае маг чы мас ці, якія 
да зво ляць пе рай сці му зе ям на якас на 
но вы ўзро вень раз віц ця з мэ тай па вы-
шэн ня агуль на да ступ нас ці сва іх ка лек-
цый, за бес пя чэн ня за ха ва нас ці му зей на-
га фон ду, па шы рэн ня фор маў му зей най 
аду ка цыі, між на род на га су пра цоў ніц тва 
і пра соў ван ня му зей ных па слуг. Ад ным 
з са мых перс пек тыў ных кі рун каў з'яў ля-
ец ца ві зу а лі за цыя і ін тэ гра цыя ліч ба вых 
аб' ек таў. Зна ём ства з еў ра пей скім во-
пы там па яго ўка ра нен ні па кла дзе па ча-
так раз віц ця ін тэ гра цый ных тэх на ло гій 
у му зей най сфе ры ў Бе ла ру сі на якас на 
но вым уз роў ні.

На дум ку рэк та ра Ін сты ту та куль ту-
ры Бе ла ру сі Кан стан ці на РЭ МІ ШЭЎ-
СКА ГА, ства рэн ню інф ра струк ту ры, не-
аб ход най для тэх на ла гіч на скла да ных 
пра цэ саў ды гі та лі за цыі і ві зу а лі за цыі, 
па він ны са дзей ні чаць не дзяр жаў ныя, а 
ме на ві та біз нес-струк ту ры. «Цяпер гэ та 
нор ма, што прад стаў ні кі біз нес-струк тур 
ва ўмо вах но вай кан фі гу ра цыі ў сфе ры 
куль ту ры Бе ла ру сі, якая фар мі ру ец ца, 
ста но вяц ца яе ак тыў ны мі ўдзель ні ка мі, 
як за раз ка жуць, ак та ра мі куль тур най 
пра сто ры».

Не вы пад ко ва ў се мі на ры пры маў 
удзел ге не раль ны ды рэк тар ЗАТ «Бел-
Хард Групп» Ігар МА МО НЕН КА, які за-
ці каў ле ны ва ўка ра нен ні вы со кіх тэх на-
ло гій у шмат лі кія гіс та рыч ныя пра ек ты:

— З ад на го бо ку, гэ та яшчэ адзін крок 
на шля ху та го, каб дзя ку ю чы вы со кім тэх-
на ло гі ям на ша куль тур ная спад чы на бы ла 
да ступ ная ўся му све ту. Тэх на ла гіч на мы 
зай ма ем ся па доб ны мі рэ ча мі, у тым лі ку 
ства рэн нем 3D лю бых аб' ек таў. Вя до ма, 
ся род іх — най больш пра мыс ло вых. Ад-
нак мы за ці каў ле ны і ў пе ра вя дзен ні ў 
«ліч бу» куль тур ных каш тоў нас цяў, каб 
кож ны ча ла век з лю бой кра і ны све ту меў 
маг чы масць ка лі не па ма цаць, дык ха ця 

б па гля дзець пэў ны прад мет з усіх ба коў. 
Вель мі хо чац ца, каб гэ тыя каш тоў нас ці не 
зні ка лі, а гіс то рыя, на ад ва рот, да па ма-
га ла нам зна хо дзіць но выя ар тэ фак ты. 
Пры чым Еў ра са юз га то вы фі нан са ваць 
та ко га ро ду пра ек ты, каб аб' яд наць на-
ма ган ні мно гіх кра ін, бо гіс то рыя не аб-
ме жа ва на ад ной тэ ры то ры яй.

Іні цы я та рам пра вя дзен ня на ву ко ва-
прак тыч на га се мі на ра стаў на мес нік 
ды рэк та ра ТАА «Тэх на му зей» Сяр гей 
АЗА РО НАК. Хто, як не ён, ве дае, што 
сён ня без су час ных тэх на ло гій не маг чы-
ма ўя віць лю бую му зей ную экс па зі цыю:

— Штур шок і асноў нае раз віц цё су-
час ных па ды хо даў да ства рэн ня му зей-
ных экс па зі цый на прын цы по ва но вых 
уз роў нях, вя до ма, на мі быў па кла дзе ны 
пры ства рэн ні но вай экс па зі цыі Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га му зея гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Я з го на рам ма гу ска-
заць пра тое, што пра ек та ван не бу дын ка 
му зея і ства рэн не шмат лі кіх экс па зі цый 
з'яў ля лі ся вы ні кам пра цы не толь кі на-
ву ко ва га ка лек ты ву му зея, а прак тыч на 
ўсіх на ву коў цаў і му зей ных ка лег кра і ны. 
Са сва і мі ма тэ ры я ла мі пра ек та ван ня мы 
звяр та лі ся і да гра мад ства. Заў сё ды да-
ва лі ся вель мі кан крэт ныя за ўва гі, і гэ та 
па вы ша ла якасць на шай экс па зі цыі.

А тым ча сам, па куль бе ла рус кія му-
зей шчы кі рас каз ва лі пра перс пек ты вы 
ўза е ма дзе ян ня ай чын ных му зе яў з за-
меж ны мі, пра ўка ра нен не но вых кам-
па не нтаў і ін фар ма цый ных тэх на ло гій 
у му зей ныя экс па зі цыі, пра сет ку кар-
па ра тыў ных му зей ных уста ноў і но выя 
па ды хо ды ва ўза е ма дзе ян ні з су час ны мі 
на вед валь ні ка мі, іх за меж ныя ка ле гі дзя-
лі лі ся ты мі ноу-хау, які мі яны па спя хо ва 
ка рыс та юц ца ў сва ёй му зей най дзей-
нас ці.

Ге не раль ны ды рэк тар Му зея Сла-
вац ка га на цы я наль на га паў стан ня, 
член прэ зі ды у ма Са ю за ан ты фа шысц-
кіх сіл Сла ва кіі Ста ні слаў МІ ЧАЎ рас-
ка заў пра пра ект Сла ва кіі па ды гі та лі за-
цыі ўсёй му зей най спад чы ны. У пра ек це 
пры ма юць удзел 32 му зеі на тэ ры то рыі 
кра і ны, і, згод на з пла нам, за тры га ды 
яны па він ны аліч ба ваць 180 ты сяч му-
зей ных прад ме таў, а так са ма 3 ты ся чы 
прад ме таў не ма тэ ры яль най куль тур най 
спад чы ны. Ле тась у каст рыч ні ку ў го ра-
дзе Бан ска-Быст ры ца ад крыў ся цэнтр 
па аліч боў цы, дзе бу дзе ажыц цяў ляц ца 
30% пра цы па пе ра вя дзен ні ў «ліч бу» 
гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны кра і ны. 
Ас тат нія 70% ус кла дзе ны на пры ват ныя 
фір мы.

У цэнт ры зна хо дзіц ца су час нае аб-
ста ля ван не, якое да зва ляе якас на апра-
цоў ваць му зей ныя ка лек цыі, — за зна чыў 
Ста ні слаў Мі чаў. — Яно да зва ляе пе ра-
во дзіць у «ліч бу» праз рыс тыя ма тэ ры-
я лы (не га ты вы, дыя па зі ты вы), прад ме-
ты з рэ льеф най па верх няй (тэкс тыль), 
плос кія прад ме ты (да ку мен ты, ру ка пі сы). 
Так са ма з да па мо гай вы со ка тэх на ла гіч-
на га аб ста ля ван ня мы ма ем маг чы масць 
ажыц цяў ляць здым кі аб' ём ных і буй на-
маш таб ных прад ме таў, мак ра- і мік ра-
здым кі. Бы ла праб ле ма знай сці лю дзей, 
якія маг лі гэ та ра біць.

Га лоў ная мэ та пра ек та — вы са ка  -
якас ная аліч боў ка най больш знач ных 
му зей ных ка лек цый куль тур най спад чы-

ны Сла ва кіі, ідэн ты фі ка цыя, за ха ван не 
і ін тэ гра цыя ліч ба вых аб' ек таў з сіс тэ-
май ін фар ма цыі, ства рэн не ан лайн-до-
сту пу да аліч ба ва ных ма тэ ры я лаў, каб 
му зей ныя ка лек цыі бы лі да ступ ныя для 
на ву ко вых да сле да ван няў і для шы ро-
кай гра мад скас ці. «Гэ та маг чы масць рэ-
пра дук цыі гэ тых аб' ек таў, мі ні ма лі за цыі 
ма ні пу ля цый з прад ме там, за бес пя чэн-
не ка пі ра ван ня ў вы пад ку стра ты ары-
гі на лаў, — да даў док тар фі ла соф скіх і 
кан ды дат гіс та рыч ных на вук С. Мі чаў. 
— За да ча, якая ста іць пе рад на мі сён ня, 
— вы ха ван не гра мад скас ці з да па мо гай 
вір ту аль ных прэ зен та цый му зей ных ка-
лек цый, ан лайн-аду ка цый ных пра грам і 
се мі на раў.

За гад чык ка фед ры му зея ло гіі Віль-
нюс ка га ўні вер сі тэ та Лаў жы кас РЫМ-
ВІ ДАС па дзя ліў ся во пы там пры мя нен-
ня трох мер на га ска ні ра ван ня аб' ек таў 
гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны ў Літ ве. 
Так са ма з да па мо гай прэ зен та цыі пра-
фе сар па ка заў маг чы мас ці гэ та га ска-
ні ра ван ня.

— Гэ та перс пек тыў ная тэх на ло гія ў 
бу ду чы ні як для на ву ко вых мэт, так і 
для ка му ні ка цый, для гра мад ства — лі-
чыць Лаў жы кас Рым ві дас. — Трох мер-
ны свет для ча ла ве ка — вя лі кі вы клік. 
Лю дзі даў но зра зу ме лі, што ў ра ды у се 
сва іх ва чэй і свай го моз га мы свет ба-
чым трох мер ным. Але ка лі мы спра-
бу ем яго пэў ным спо са бам за ха ваць, 
у нас не атрым лі ва ец ца. Вя лі кі вы клік 
для мас та ка, для на ву коў цы і для кож-
на га з нас! У роз ныя гіс та рыч ныя пе ры-
я ды ён вы ра шаў ся роз ны мі спо са ба мі. 
Егіп ця не, на прык лад, пры ду ма лі, што 
лепш ад люст роў ваць прад мет з та го 
бо ку, з яко га ён лепш бач ны. Ад нак 
гэ та бы ло не тое, ча го ха це ла ся. І свет 
за ста ваў ся не ад люст ра ва ным у трох-
мер ным вы гля дзе, а па чуц цё трох мер-
нас ці бы ло штуч ным. За ўсю гіс то рыю 
на ву кі і за ўсю гіс то рыю на ша га кан-
так ту з рэ аль нас цю мы спра ба ва лі гэ-
та га да сяг нуць. XІX ста год дзе нам да ло 
аў та ма тыч ную фік са цыю рэ аль нас ці: 
фо та здым кі, кі на здым кі, элект рон ныя 
тэх на ло гіі су вя зі. — Але праб ле ма так і 
за ста ва ла ся ня вы ра ша най. І, на рэш це, 
гэ тая тэх на ло гія з'я ві ла ся. З да па мо гай 
трох мер на га ска не ра мож на за фік са-
ваць, на прык лад, скульп ту ру, а мож на 
і якое-не будзь дрэ ва, якое зна хо дзіц ца 
ад вас на ад лег лас ці 10 кі ла мет раў, 
ці які-не будзь аб' ект пад зям лёй, што 
вель мі да па ма гае пры ар хеа ла гіч ных 
рас коп ках.

Толь кі мож на ўя віць, на коль кі аб лег-
чыў бы пра цу та кі ска нер бе ла рус кім на-
ву коў цам, гіс то ры кам і му зей шчы кам. 
Да сле да ван ні пра хо дзі лі б знач на хут чэй, 
а коль кі ўні каль ных аб' ек таў ар хі тэк ту ры, 
я ўпэў не на, знай шлі б яшчэ на шы ар хе-
о ла гі! Толь кі сён ня та кое вы со ка тэх на-
ла гіч нае аб ста ля ван не нам не па сі лах: 
па-пер шае, ня ма та кіх гро шай, каб яго 
на быць; па-дру гое, ня ма спе цы я ліс таў, 
якія маг лі б яго за сво іць. Ад нак усё на пе-
ра дзе, і, як пры зна юц ца за меж ныя гос ці, 
укла дан не срод каў у гіс то ры ка-куль тур-
ную спад чы ну сён ня пры ня се вя лі кі пры-
бы так заўт ра.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

Му зей ныя ноу-хауМу зей ныя ноу-хау  ��

ТРОХ МЕР НЫ ПО ГЛЯД 
НА ГІС ТО РЫ КА-КУЛЬ ТУР НУЮ 

СПАД ЧЫ НУ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Тая ж па зі цыя на зі ра ец ца і на 
ін тэр нэт-фо ру мах, ка лі ідзе аб-
мер ка ван не па ве дам лен няў аб 
чар го вым вы пад ку агрэ сіі ў да чы-
нен ні да кант ра лё раў гра мад ска-
га транс пар ту. Ня даў на ўсе сай ты 
пі са лі пра на па дзен не на кант ра-
лё ра пен сі я нер кі з Ба ра на ві чаў. 
Мя не ўра зі ла, што аб са лют ная 
боль шасць лю дзей апраўд вае 
пен сі я нер ку. Аказ ва ец ца, як 
шмат у нас спа чу ва ю чых тым, у 
ка го ма лая пен сія, цяж кае жыц-
цё і не па сіль ны ця жар апла ты за 
пра езд у гра мад скім транс пар це. 
Ім, ка мен та та рам, ня ўцям, што 
за «зай цоў» пла цяць усе ас тат нія 
доб ра сум лен ныя па са жы ры. Не з 
ня бес най жа кан цы ля рыі фі нан-
су ец ца транс парт кан крэт на га 
го ра да. І не вар та, мо жа, бы ло 
б на ват звяр таць ува гу на элект-
рон ных кры ку ноў: ду маю, ні хто 
з іх не пай шоў бы ха ця б дзень 
даб ра чын на па пра ца ваць на ка-

рысць, на прык лад, тых жа пен сі я-
не раў і ін шых ма ла за бяс пе ча ных 
гра ма дзян. Не да дае ап ты міз му 
той факт, што на зва ныя ка мен-
та рыі ад люст роў ва юць па зі цыю 
пэў най част кі гра мад ства, якая 
і вы лі ва ец ца по тым у ад кры тую 
агрэ сію да ра бот ні каў кант роль-
най служ бы транс пар ту.

Лі та раль на ў гэ тую ня дзе лю 
мае дзе ці ста лі свед ка мі не пры-
ем на га ін цы дэн ту на ву лі цы Луц-
кай у Брэс це. З аў то бу са №18 на 
пры пын ку вый шаў муж чы на і стаў 
штур хаць кант ра лё ра-жан чы ну. 
У па ня дзе лак ра ні цай пы та ю ся 
пра гэ ты вы па дак у Мар га ры ты 
БАН ДУ РЫ, якая ча со ва вы кон вае 
аба вяз кі на чаль ні ка кант роль най 
служ бы «Брэст гарт ран са».

— Не ве даю, — ка жа Мар-
га ры та Іга раў на. — У нас та кіх 
ін цы дэн таў — кож ны дзень. На-
шы су пра цоў ні кі дак лад ва юць аб 
асаб лі ва пры крых вы пад ках, ка лі 
да во дзіц ца вы клі каць мі лі цыю. А 
ка лі абы шло ся без ця лес ных па-

шко джан няў, без бі лет нік аб ме-
жа ваў ся аб ра за мі ці мі ні маль ным 
ру кап рык лад ствам, то мы ўжо і 
не ўліч ва ем гэ та як над звы чай-
нае зда рэн не. Вы дат кі пра фе сіі: 
стра ча ныя нер вы ў спра ва зда чы 
не ад люст ру еш.

Мар га ры та Бан ду ра рас ка за-
ла, што, згод на са шта там, у кант-
роль най служ бе «Брэст гарт ран-
са» па він на пра ца ваць 48 ча ла век. 
Сён ня пра цуе 33. І хоць зар пла та 
ў су пра цоў ні каў апош нім ча сам 
пры стой ная, мно гія лю дзі не вы-
трым лі ва юць псі ха ла гіч ных пе ра-
гру заў, зваль ня юц ца. Не кож ны 
вы тры вае, ка лі на яго па ста ян на 
вы лі ва ец ца па ток гру бас ці, агрэ сіі 
толь кі за тое, што ён сум лен на вы-
кон вае свае аба вяз кі. Спра ба ва лі 
пры цяг ваць да ра бо ты сту дэн таў 
у вя чэр ні час, але, як пра ві ла, яны 
праз ме сяц зваль ня юц ца, не вы-
трым лі ва юць.

Два ра зы на ты дзень Мар га-
ры та Бан ду ра і на чаль нік служ бы 
Яў ген Жал тоў скі вы яз джа юць у 
рэй ды, пе ра важ на ў вя чэр ні час. 
«Не ка лі на пі шу ме му а ры, — жар-
туе Мар га ры та Іга раў на. — Зу сім 
як у Газ да на ва «Нач ныя да ро гі». 
Але ця пер пас ля та кіх рэй даў на-
ват не за снеш доў га: за над та ад-
моў ныя ўра жан ні пе ра паў ня юць.

Што га ва рыць, ня даў на да 
па ты лі цы жан чы ны-кант ра лё ра 
пры ста ві лі піс та лет. Ці са праўд-
ны, ці му ляж — не вя до ма. По-
тым ху лі ган хут ка ўцёк, мі лі цыю 
вы клі каць не па спе лі. Ні дзе гэ ты 
факт да ку мен таль на не ад люст-
ра ва ны, але мож на са бе ўя віць, 
які стрэс пе ра жы ла су пра цоў ні ца 
транс парт най служ бы.

У ад ным з ня даў ніх рэй даў 
кі раў ніц тва кант роль най служ-
бы па ру шаль ні каў бы ло столь кі, 
што мес ца ў ма шы не не ха па ла. 

Прос та не па спя ва лі за бі раць 
у мі лі цыю ўсіх, хто вы зна чыў ся 
«доб ры мі па во дзі на мі». З апош ніх 
пры крых вы пад каў мож на зга даць 
на па дзен не па са жы ра на кант ра-
лё ра. Аштра фа ва лі за без бі лет ны 
пра езд дзяў чы ну. І рап там муж-
чы на па чаў яе апраўд ваць. Пас ля 
аб ме ну «кам плі мен та мі» ён пад-
ско чыў да кант ра лё ра зза ду, па-
ва ліў яго на зям лю, стаў на но сіць 
уда ры. Доб ра, што по бач пра ца ва-
лі дзве бры га ды — ху лі га на здо-
ле лі ад цяг нуць ад су пра цоў ні ка 
кант роль най служ бы. По тым, ка лі 
кант ра лёр зды маў па боі, на ру ках 
яго за фік са ва лі сля ды зу боў.

За ме сяц кант роль ная служ ба 
«Брэст гарт ран са» штра фуе пры-
бліз на 2000 без бі лет ні каў. І гэ та 
да лё ка не ўсе, хто трап ля ец ца як 
не пла цель шчык за пра езд. Ад-
ны прос та «ўклю ча юць хут касць» 
і ўця ка юць, як тыя са праўд ныя 
зай цы. Ін шыя аказ ва юц ца гра ма-
дзя на мі за меж ных дзяр жаў аль-
бо асо ба мі без гра ма дзян ства. 
Штраф за раз скла дае 65 ты сяч 
руб лёў — па ло ва ба за вай ве лі чы-
ні. Ка лі ж па ру шаль нік трап ляе ў 
мі лі цыю, штраф скла дзе ад 5 да 
8 ба за вых ве лі чынь, мож на атры-
маць су ткі ці больш арыш ту. Ад-
каз насць як быц цам бы не зу сім 
умоў ная, але коль касць агрэ сіў-
ных па са жы раў не змян ша ец ца.

Люд мі ла ФРА ЛО ВА 30 га доў 
ад пра ца ва ла кант ра лё рам на 
брэсц кім гра мад скім транс пар це. 

Вось што яна ска за ла ка рэс пан-
дэн ту га зе ты:

— Ка лі я прый шла ў кант роль-
ную служ бу ма ла дой дзяў чы най, 
штра фы вы піс ва лі — 50 ка пе ек. 
Але не гэ та га лоў нае. Бы ла ней-
кая ат мас фе ра ўза е ма па ва гі. 
Адзін ча ла век спа кой на за хо дзіў 
у аў то бус, пра вя раў бі ле ты ва 
ўсіх па са жы раў. Ка лі ў ка го пра-
яз но га да ку мен та не аказ ва ла ся, 
па са жыр пла ціў штраф, ня рэд ка 
— са сло ва мі пра ба чэн ня. Ча сам 
я ду маю, што та ды транс пар там 
ез дзі ла па ка лен не дыс цып лі на-
ва ных і ад каз ных лю дзей. Але ж і 
ў той час ез дзі лі па са жы ры, ка му 
сён ня ад 50 да 70 га доў. Гэ та ад-
на з са мых агрэ сіў ных ка тэ го рый 
ця пе раш ніх без бі лет ні каў. Пен-
сі я не ры час та да зва ля юць са бе 
аб ра зу кант ра лё ра, крык а то і 
аб сурд кштал ту «нам Прэ зі дэнт 
да зво ліў». Вя до ма, мно гія з іх жы-
вуць не ба га та, а штра фы ця пер 
не ма лень кія. Але лю дзі на зва на га 
ўзрос ту па він ны з жыц цё ва га во-
пы ту ўсве дам ляць не аб ход насць 
па рад ку ў гра мад стве. А час та 
вы хо дзіць — на ад ва рот.

Ёсць яшчэ ка тэ го рыя ма ла-
дых — ім га доў 25 — агрэ сіў ных 
«зай цоў». Та кое ўра жан не, што 
яны толь кі ада рва лі ся ад сва-
іх кам п'ю тар ных стра ля лак і не 
зу сім адэ кват на ўспры ма юць рэ-
аль насць. Та му і да пус ка юць хам-
ства, гру басць, а то і агрэ сію. Ну а 
не цвя ро зыя па са жы ры і ла юц ца, і 

пес ні спя ва юць, і абя ца юць, што 
больш не бу дуць ез дзіць без бі-
лет ні ка мі.

Пра ней кія пры крыя вы пад кі на-
ват ус па мі наць не ха чу, — ска за-
ла Люд мі ла Кан стан ці наў на, — іх 
так шмат апош нім ча сам, сі ту а цыя 
моц на змя ні ла ся да гор ша га. Зда-
ец ца, на ву чы ла ся не рэ ага ваць на 
гру басць, хам ства, на ву чы ла ся 
ства раць аса біс тую псі ха ла гіч ную 
за сло ну. Але дак лад на ве даю: каб 
вяр нуць ма ла дыя га ды, не пай шла 
б на гэ тую ра бо ту, вы бра ла б са бе 
ней кую ін шую.
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Не каль кі ме ся цаў та му «Брэст-

гарт ранс» пра во дзіў экс пе ры мент: 
з кож най бры га дай кант ра лё раў 
пра ца ваў мі лі цы я нер. Вы ні кі не 
пры му сі лі ся бе ча каць. Агрэ сіў ныя 
без бі лет ні кі пры кмет на па спа кай-
не лі, штра фы за пла ці лі знач на 
больш гра ма дзян, чым за та кі ж 
па пя рэд ні ад рэ зак ча су. Та му бы ло 
пры ня та ра шэн не пе рай сці да та-
кой фор мы ра бо ты па ста ян на. Як 
па ве да мі ла Мар га ры та Бан ду ра, 
за раз вы кон ва юц ца фар маль нас ці 
па за клю чэн ні да га во раў з ад дзе-
ла мі мі лі цыі. Ка лі ўсе да ку мен ты 
бу дуць уз год не ны, ужо ў но вым 
го дзе на лі нію вый дуць кант ра-
лё ры ў су пра ва джэн ні ра бот ні каў 
мі лі цыі. Ка жуць, што да кож на га 
па ру шаль ні ка мі лі цы я не ра не пры-
ста віш. Але бы вае, што жыц цё вы-
му шае зра біць ме на ві та так...

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

«Не пла ці ла 
і не бу ду пла ціць!»

«ЗАЙ ЦЫ» З КУ ЛА КА МІ
У Ба ра на ві чах за вя лі кры мі наль ную спра ву ў да чы нен ні да 
пен сі я нер кі, якая на па ла на кант ра лё ра. Па са жыр ка аў то бу са 
па ка за ла та лон, які быў двой чы пра бі ты. Ка лі кант ра лёр 
пра па на ва ла за пла ціць штраф, пен сі я нер ка пус ці ла ў ход ку ла кі 
і тым са мым на нес ла ця лес ныя па шко джан ні су пра цоў ні цы 
аў та пар ка. За раз на агрэ сіў ную па са жыр ку за ве дзе на 
кры мі наль ная спра ва па ар ты ку ле 366 Кры мі наль на га ко дэк са 
(гвалт у да чы нен ні да служ бо вай асо бы). Да рэ чы, гэ та трэ ці 
вы па дак агрэ сіі па са жы раў у Ба ра на ві чах на пра ця гу ме ся ца. 
22 і 29 ліс та па да без бі лет ныя па са жы ры так са ма ад мо ві лі ся 
пла ціць штраф і ака за лі су пра ціў лен не ра бот ні кам кант роль най 
служ бы. У пер шым вы пад ку гэ та быў 60-га до вы пен сі я нер, у 
дру гім — 26-га до вы муж чы на. У да чы нен ні да абод вух ад дзел 
След ча га ка мі тэ та за вёў кры мі наль ныя спра вы.

ПАД АПЕ КАЮ 
МІ КО ЛЫ-ЦУ ДА ТВОР ЦА

7-га до ва му жы ха ру вёс кі Мат ня ві чы Ча чэр ска га ра ё на Мі ка лаю Па та пен ку 
(на фо та здым ку) на ка на ва на бы ло на ра дзіц ца на пя рэ дад ні Мі ко лы — cвятога 
Мі ка лая Цу да твор цы. Толь кі не зі мо ва га, а вяс но ва га. Тым не менш баць кі 
хлоп чы ка заў сё ды ў гэ тае свя та (19 снеж ня і 22 мая) за паль ва юць свеч кі ка ля 
аб ра за Цу да твор цы — па да рун ка на сваё вя сел ле: у вёс цы здаў на пры ня та на 
вя сел лі да рыць іко ну з вы явай ме на ві та гэ та га свя то га. А яшчэ ў Мыт ня ві чах 
да гэ туль бы туе аб рад пе ра но су свя чы і іко ны Мі ка лая, і, ка лі ў сям'і Па та пен каў 
з'я ві ла ся пя тае дзі ця, да іх у ха ту 19 снеж ня «прый шла» Мі коль ская свя ча.

Да рэ чы, у ма лень ка га Мі ко лы Па та пен кі двое дзя доў — так са ма Мі ко лы.
Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

Дзя куйДзя куй  ��

ДАЙ БОГ ЗДА РОЎЯ 
НА ШЫМ МЕ ДЫ КАМ!

У рэ дак цыю «Звяз ды» звяр ну ла ся на ша 83-га до вая чы тач ка, якая хо ча 
па дзя ка ваць ура чам з РНПЦ ан ка ло гіі і ра ды я цый най ме ды цы ны, што 
вы ра тоў ва юць ча ла ве чыя жыц ці.

«Больш за 10 га доў та му я ўжо су ты ка ла ся з ан ка ло гі яй, — пі ша яна. — І 
да гэ та га ча су бяс кон ца ўдзяч ная на шым ура чам з Ба раў ля наў, якія вы ле чы лі 
мя не, мож на ска заць, па да ры лі мне жыц цё. Але ў гэ тым го дзе са мной зноў 
зда ры ла ся бя да: я зноў за хва рэ ла, але ўжо на ін шае ан ка ла гіч нае за хвор ван не 
(а тое, ра ней шае, як ска за лі дак та ры, да мя не так і не вяр ну ла ся). Мя не на кі ра-
ва лі ў Гро дзен скую баль ні цу. Там доў га аб сле да ва лі, але апе ры ра ваць урэш це 
рэшт ад мо ві лі ся: маў ляў, сэр ца ў мя не хво рае, мо жа і не вы тры маць.

Та ды сын па пра сіў у ме ды каў на кі ра ван не і ад вёз мя не зноў у Ба раў ля ны, 
у РНПЦ ан ка ло гіі і ра ды я цый най ме ды цы ны — так ця пер на зы ва ец ца бы лое 
НДІ ан ка ло гіі. Там доў га ва га лі ся, але ўсё ж та кі шпі та лі за ва лі мя не, па да рыў-
шы тым са мым шанц на вы зда раў лен не. Я ра зу мею, што ня лёг ка, на пэў на, 
бы ло пры няць ра шэн не зра біць мне апе ра цыю: і ўзрост у мя не па важ ны, і 
сэр ца, зноў жа... Тым не менш ба раў лян скія дак та ры ад ва жы лі ся на гэ та. І я 
бяс кон ца ўдзяч ная за гад чы цы гі не ка ла гіч на га ад дзя лен ня №1 ДА ЛА МА-
НА ВАЙ Але не Ве ні а мі наў не за тое, што яна ўзя ла на ся бе та кую ад каз насць, 
і хі рур гу ПЛЯТ НЁ ВУ Анд рэю Сяр ге е ві чу, які зра біў мне апе ра цыю. Ён зу сім 
яшчэ ма ла ды, на вы гляд яму ледзь за трыц цаць, я яго на ват сын ком на зы ва-
ла. Але, тым не менш, гэ та ўжо пра фе сі я нал з вя лі кай лі та ры, вель мі доб ры 
хі рург і вы дат ны ча ла век. Га на ру ся на шы мі дак та ра мі! А яшчэ мед сяст рыч-
ка мі — вель мі цяж кая ў іх пра ца, яны не прос та доб ра сум лен на вы кон ва юць 
свае пра фе сій ныя аба вяз кі, але і зна хо дзяць для нас, хво рых, доб рыя сло вы 
пад трым кі і су ця шэн ня. Дай ім Бог усім зда роўя! Вы дат ныя ў нас ме ды кі, па 
мен шай ме ры, боль шасць з тых, з кім мя не су ты ка ла жыц цё. Ура чоў сён ня 
мно гія кры ты ку юць, але вы па гля дзі це, якая цяж кая і ад каз ная ў іх пра ца, а 
зар пла та не вель мі ёй ад па вя дае. Сёй-той, не вы тры маў шы, кі дае гэ тую пра-
цу, але боль шасць усё ж за ста ец ца! І ніз кі па клон ім ад мя не і ін шых удзяч ных 
па цы ен таў за гэ та. Яны ра ту юць на шы жыц ці!»

З па ва гай, Ма рыя Іва наў на ГРЫЦ КЕ ВІЧ, Ка рэ ліц кі ра ён.
Ад рэ дак цыі: Нам бы ло пры ем на чы таць гэ ты ліст. Гэ та вы дат на, што 

на ша чы тач ка не зда ец ца ў ба раць бе з цяж кай хва ро бай і што ме ды кі да па-
ма га юць ёй, ня гле дзя чы на не спры яль ныя аб ста ві ны. Ды і заў сё ды пры ем на 
чы таць ліс ты, у якіх па дзя ка, а не чар го вая скар га. Ня хай бы іх бы ло як ма га 
больш у на шай рэ дак цый най по шце... Ма рыі Іва наў не мы жа да ем зда роўя, 
доў гіх га доў жыц ця і па дзя ля ем яе па ва гу і за хап лен не на шы мі ўра ча мі, боль-
шасць з якіх — та ле на ві тыя і не абы яка выя лю дзі, са праўд ныя пра фе сі я на лы 
сва ёй спра вы.

Свят ла на БУСЬ КО
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РЭЙС У ЖЭ НЕ ВУ. 
З ДА ЛЁ КІМ «ПРЫ ЦЭ ЛАМ»

Ад быў ся пер шы рэ гу ляр ны рэйс На цы я наль най авія-
кам па ніі «Бел авія» па марш ру це Мінск — Жэ не ва 
— Мінск.

Па лё ты ў між на род ны аэ ра порт Швей ца рыі бу дуць вы-
кон вац ца са ма лё та мі Embraer 175, CRJ-100/200 тры ра зы 
на ты дзень па аў то рках, пят ні цах і ня дзе лях. Кошт пе ра лё ту 
ў эка на міч ным кла се аб слу гоў ван ня скла дзе ад 245 еў ра 
«ту ды — на зад» і ад 179 еў ра ў адзін бок. У бі знес-кла се 
ад 975 еў ра «ту ды — на зад» і ад 579 еў ра — у адзін бок 
(аэ ра порт ныя так сы і збо ры ўклю ча ны).

Авія кам па нія раз ліч вае ў пер шую чар гу на біз нес-па са-
жы раў, ад зна чы лі ў яе прэс-служ бе. Акра мя та го, пра мыя 
авія зно сі ны бу дуць зруч ны мі для ту рыс таў, якія пла ну юць 
ад па чы нак на гор ных ку рор тах Швей ца рыі і Фран цыі. Рэйс 
бу дзе ці ка вым і тран зіт ным па са жы рам, якія сле ду юць праз 
Мінск да лей па марш рут най сет цы «Бел авія». Акра мя та го, 
на гэ тым но вым рэй се швей цар цам ста не зруч на да бі рац ца 
на чэм пі я нат све ту па ха кеі ў маі 2014 го да.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СМЕЦ ЦЕ НЕ ЧА КА НА СТРЭ ЛІ ЛА
Пры зно се трух ля ва га до ма су пра цоў ні ка мі ад кры-
та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Бу маж ко ва-аг ра» 
ў вёс цы Кар ма Ак цябр ска га ра ё на ад быў ся вы бух 
двух мі на мёт ных сна ра даў, рас ка за лі ў прэс-служ бе 
Го мель ска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС.

Пас ля зно су не жы лой 
ха ты бу даў ні чае смец це 
вы ра ша на бы ло спа ліць. 
Ме на ві та ў аг ні сна ра ды 
і вы бух ну лі. Яшчэ адзін, 
цэ лы, знай шоў стар шы ня 
Лю бан ска га сель са ве та 
на ад лег лас ці 10 мет раў. 
Пра ва ахоў ні кі пра вя ра юць 
гэ тае мес ца на на яў насць 
ін шых бо еп ры па саў. За раз па гро зы на сель ніц тву ня ма. Мяр-
ку ец ца, што мі ны за ста лі ся тут з ча соў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны або іх нех та пры нёс і за хоў ваў у ста рой па бу до ве.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. Фо та МНС.

ЗА НАД ТА ДА РА ГІ РА МОНТ...
У ад ным з га ра жоў у Го ме лі поз на ве ча рам ад бы ла ся 
тра ге дыя. Да па маг чы ра за брац ца з пад вес кай гас па-
да ры Cіtroen Xantіa за пра сі лі су се да. 34-га до вы муж-
чы на пад час ра мон ту ма шы ны вы ка рыс тоў ваў толь кі 
дамк рат, без уся кіх ін шых стра хо вач ных пры лад.

Як рас ка за лі ў прэс-служ бе Го мель ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС, ін ша мар ка ў мо мант зна хо джан ня гра-
ма дзя ні на пад аў то зва лі ла ся на яго. Вы ра та валь ні кі да ста лі 
па цяр пе ла га з-пад ма шы ны і пе рад алі яго ме ды кам, але тыя 
праз не каль кі хві лін кан ста та ва лі смерць муж чы ны.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ТАН ЦЫ З БЕН ЗА ПІ ЛА МІ
На вед валь ні кі рэ ста ра на «Бе лая Русь» у Жыт ка ві чах 
яшчэ доў га бу дуць уз гад ваць не ча ка нае шоу, якое 
зла дзі лі двое на доб рым пад піт ку.

28-га до вы і 34-га до вы муж чы ны раз мах ва лі пе рад 
людзь мі... за ве дзе ны мі бен за пі ла мі. Ві да воч на, та кім ары-
гі наль ным спо са бам сяб ры прос та за баў ля лі ся. Су мнеў ная 
ве ся лосць за кон чы ла ся пас ля та го, як афі цы янт па тэ ле фа-
на ва ла ў мі лі цыю. Па ру шаль ні кі па рад ку (адзін з іх з'яў ля-
ец ца ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам — пе ра пра цоў вае 
драў ні ну) па кі ну лі ўста но ву. Афі цый ны прад стаў нік УСК па 
Го мель скай воб лас ці Ма рыя Кры ва но га ва па ве да мі ла, што 
су пра цоў ні кі мі лі цыі хут ка за тры ма лі абод вух ху лі га наў. 
Ма ты вы свай го ўчын ку яны не на зы ва юць. Муж чы ны зме-
шча ны ў іза ля тар ча со ва га ўтры ман ня. Іх ча кае па ка ран не 
за злос нае ху лі ган ства — да 6 га доў па збаў лен ня во лі. Пры 
агля дзе мес ца зда рэн ня на пер шым па вер се рэ ста ра на на 
дзвя рах вы яві лі па шко джан ні, ха рак тэр ныя для ўздзе ян ня 
бен за пі лы. Да рэ чы, ні служ бы ахо вы, ні ка мер ві дэа на зі-
ран ня ў жыт ка віц кім рэ ста ра не ня ма.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

У МІН СКІМ ЦІ РЫ ЗНАЙ ШЛІ 
ТРУП СТУ ДЭН ТА

Тра ге дыя ад бы ла ся ў аў то рак ве ча рам. Це ла ма ла-
до га ча ла ве ка знай шлі з аг ня стрэль ным ра нен нем 
у га ла ву ў ста ліч ным ці ры. Ура джэн цу Го мель скай 
воб лас ці бы ло ўся го 19 га доў, ён ву чыў ся на дру гім 
кур се ад ной з мін скіх ВНУ.

Як па ве да міў афі цый ны прад стаў нік упраў лен ня След-
ча га ка мі тэ та па го ра дзе Мін ску Аляк сандр Ге ра сі маў, па 
фак це смер ці хлоп ца Цэнт раль ны ра ён ны ад дзел СК пра-
во дзіць пра вер ку. Пры зна ча ны шэ раг экс пер тыз. Ад на з 
маг чы мых вер сій тра ге дыі — не асця рож нае абы хо джан не 
са збро яй.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

ЗА МЕСТ СЛО І КАЎ — 
ЦЫ ГА РЭ ТЫ НА 2,9 МІЛЬ ЯР ДА

Су пра цоў ні кі Ві цеб скай мыт ні ў гру за ві ку, які ехаў 
з Бе ла ру сі ў Лат вію, ра зам са сло і ка мі знай шлі 560 
ты сяч пач каў цы га рэт мар кі «Фэст».

Буй ную кант ра бан ду вы яві лі ў рэс пуб лі кан скім пунк це 
мыт на га афарм лен ня «Бі го са ва-1». Ты ту нё выя вы ра бы (з 
бе ла рус кі мі ак цыз ны мі мар ка мі), па пя рэд ні ацэ на чны кошт 
якіх больш як 2,9 міль яр да руб лёў, за тры ма лі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЦЭХ ЗА ПА ЛАЎ УНА ЧЫ...
На прад пры ем стве «Ба ры саў дрэў» га рэў бу ды нак 
цэ ха, які быў на рэ кан струк цыі. Па жар ныя вы ра та-
ва лі ма тэ ры яль ных каш тоў нас цяў на агуль ную су му 
ка ля 20 міль яр даў руб лёў.

Па вод ле ін фар ма цыі Мінск ага аб лас но га ўпраў лен ня 
МНС, пра па жар ста ла вя до ма ў 1.41. Праз ча ты ры хві лі-
ны пер шыя два пад раз дзя лен ні ўжо бы лі на мес цы. Ця гам 
на ступ ных пя ці хві лін ту ды ж бы лі пры бы лі яшчэ пяць пад-
раз дзя лен няў МНС. Уся го на лік ві да цыі па жа ру бы лі за дзей-
ні ча ны 39 вы ра та валь ні каў і 16 адзі нак спе цы яль най тэх ні кі. 
На мес ца вы яз джаў мі ністр МНС Ула дзі мір Ва шчан ка.

Ра бот ні кі МНС вы ра та ва лі пры бу да ва ны да цэ ха склад, 
дзе за хоў ва ла ся но вае аб ста ля ван не і га то вая пра дук цыя. 
Па па пя рэд няй ацэн цы, на агуль ную су му ў 20 міль яр даў 
руб лёў. Ні хто не па цяр пеў. Пры чы на па жа ру вы свят ля ец ца. 
Ад на з вер сій: да поз ня га ве ча ру па пя рэд ня га дня пад рад-
ная ар га ні за цыя ў бу дын ку цэ ха пра во дзі ла аг ня выя ра бо ты 
па дэ ман та жы аб ста ля ван ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АСВЯТ ЛЕН НЕ ЗА ПАЛ КА МІ 
ПРЫ ВЯ ЛО ДА ВЫ БУ ХУ

Апё кі тва ру атры ма лі дзве жан чы ны з-за вы бу ху га зу 
ў вёс цы Вы ша мір Рэ чыц ка га ра ё на. Сяб роў кі зна хо-
дзі лі ся ў цаг ля най па бу до ве, якая вы ка рыс тоў ва ла ся 
для пры га та ван ня ежы.

Там бы ла ўста ля ва на двух кам фо рач ная га за вая плі та і 
га за вы ба лон аб' ёмам 50 літ раў. З-за ад сут нас ці ў па мяш-
кан ні элект рыч нас ці, для яго асвят лен ня, ад на з жан чын 
ска рыс та ла ся за пал ка мі. У вы ні ку ад быў ся вы бух га за па-
вет ра най су ме сі. Бры га дай хут кай ме ды цын скай да па мо гі 
абедз ве гра ма дзян кі бы лі тэр мі но ва шпі та лі за ва ны ў Рэ чыц-
кую ра ён ную баль ні цу. У вы ні ку раз бу ра ны шы фер ны дах і 
дзве цаг ля ныя сця ны па бу до вы.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Ка лі абы шло ся без ця лес ных Ка лі абы шло ся без ця лес ных 
па шко джан няў, без бі лет нік па шко джан няў, без бі лет нік 
аб ме жа ваў ся аб ра за мі ці аб ме жа ваў ся аб ра за мі ці 
мі ні маль ным ру кап рык лад ствам, мі ні маль ным ру кап рык лад ствам, 
то мы ўжо і не ўліч ва ем гэ та то мы ўжо і не ўліч ва ем гэ та 
як над звы чай нае зда рэн не. як над звы чай нае зда рэн не. 
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