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«Аду ка цыя для ўсіх» — са цы яль ны 
пра ект з удзе лам дзя цей і пад лет каў 
з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. На 
пра ця гу 5 ме ся цаў у рам ках пра гра-
мы 17 ва лан цё раў бу дуць на ву чаць 
30 та кіх дзя цей ва ўзрос це 10–17 га-
доў (26 ча ла век з Мін ска і 4 з Ба ры са-
ва) ас но вам кам п'ю тар най гра мат нас ці 
з вы ка ры стан нем тэх ні кі Sаmsung.

15-га до вая Але на на ву ча ец ца до ма. У 
яе два сур' ёз ныя ды яг на зы, ёй нель га доў-
га ся дзець, так што на ву чан не пра хо дзіць 
у асноў ным ле жа чы. Але не доб ра да ец ца 
рус кая мо ва, ужо асво і ла кам п'ю тар, але 
на вы каў ра бо ты з ім у дзяў чын кі па куль што 
ма ла ва та. А ёй хо чац ца мець шмат сяб роў, 
пе ра піс вац ца з імі. Асво іць элект рон ную 
пош ту і ін шыя на вы кі кам п'ю тар най гра мат-
нас ці і ка му ні ка цыі ёй да па мо жа ва лан цёр 
Да ша Жа лез ная, якая ву чыц ца на 2 кур се 
БДПУ. Да ша — бу ду чы сур да пе да гог. «Да-

па ма гаць дзе цям — гэ та вы дат на. Та му я 
і вы бра ла та кую спе цы яль насць», — ка жа 
яна. Да ша раз ліч вае, што ўдзел у пра ек це 
дасць ёй не аб ход ны во пыт пра цы з дзець-
мі. А ма ма Ле ны спа дзя ец ца, што яе дач ка 
пас ля гэ та га на ву чан ня змо жа ў бу ду чы ні 
дыс тан цый на пра ца ваць у якой-не будзь 
ар га ні за цыі.

Ак са на Ся ліц кая пра цуе з дзет ка мі з 
асаб лі вас ця мі раз віц ця. У яе са мой так са-
ма дзі ця з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі — 
9-га до вы сын Мі кі та. Ма ла дая жан чы на 
вель мі ўзра да ва ла ся, ка лі ёй пра па на ва лі 
паў дзель ні чаць у пра ек це. Сын хо ча пра-
ца ваць на кам п'ю та ры, але ні Ак са на, ні 
яе муж не ва ло да юць кам п'ю тар най гра-
мат нас цю. Та му ім бы ло вель мі важ на, каб 
лю дзі дасведчаныя прый шлі і па ка за лі, як 
гэ та ра біць. «А за ад но і мы на ву чым ся, мы 
так са ма хо чам!» — ра ду ец ца Ак са на.

Ар га ні за та рам пра гра мы «Аду ка цыя 
для ўсіх» вы сту пі ла кам па нія Sаmsung у 

Бе ла ру сі пры пад трым цы фон ду «Ідэя». 
Парт нё рам пра гра мы з'яў ля ец ца Ка мі тэт 
па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма. Га лоў ная 
мэ та пра ек та — даць дзе цям, якія ву чац ца 
до ма, не аб ход ныя рэ сур сы для раз віц ця, 
да дат ко вай аду ка цыі і адап та цыі ў су час-
ным све це.

Свят ла на БУСЬ КО
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ІН ВЕС ТА РЫ…
ДРЭН НЫЯ І ДОБ РЫЯ 

Ад на ба за вая ве лі чы ня. Па чы на ю чы з гэ тай «стар та вай» аў-
кцы ён най ца ны, у на шай кра і не мож на ку піць бу дын кі. Пры 
гэ тым ёсць толь кі ад на ўмо ва: у на бы тай ма ё мас ці трэ ба 
ажыц цяў ляць прад пры маль ніц кую дзей насць і ства рыць 
пра цоў ныя мес цы. Та кім чы нам дзяр жа ва не толь кі пай шла 
насу стра ч лю дзям, якія хочуць зай мац ца біз не сам, але і 
ства ры ла для іх спры яль ныя ўмо вы. А як рас па ра джа юц ца 
на бы тым на аў кцы ё нах прад пры маль ні кі ў асоб на ўзя тым 
го ра дзе Ор ша?

— Не ўсе так зва ныя ін вес та ры сум лен ныя ў ста сун ках з дзяр-
жа вай. У пры ват нас ці, па ру шэн ні за ка на даў ства бы лі ўста ноў ле ны 
пад час пра вер кі фір мы, якая на аў кцы ё не на бы ла ка ля 50 бу дын каў 
і збу да ван няў. Апош нія зна хо дзі лі ся ў гас па дар чым вя дзен ні Ар-
шан ска га за во да жа ле за бе тон ных вы ра баў, — па ве да мі лі «Звяз-
дзе» ў Ка мі тэ це дзяр жаў на га кант ро лю Ві цеб скай воб лас ці.

Вы свет лі ла ся, што вы твор часць не бы ла на ла джа на. Ад па вед на, 
не з'я ві лі ся і но выя пра цоў ныя мес цы. Пры гэ тым рэ ві зо ры схапіліся 
за га ло вы, ка лі вы свет лі ла ся, што з бу дын каў бы лі вы цяг ну ты вар-
вар скім спо са бам і не за кон на пра да дзе ны ме та ліч ныя кан струк цыі 
ва гой звыш 450 тон на су му больш за 750 міль ё наў руб лёў.

А вось ін шы ін вес тар, вы ку піў шы бу ды нак сві нар ні ка ў Ор шы, 
ажыц ця віў рэ кан струк цыю.

— Бу ды нак сві нар ні ка на тэ ры то рыі бы ло га ва ен на га га рад ка 
доў гі час не вы ка рыс тоў ваў ся і яго да лей шая экс плу а та цыя бы ла 
маг чы май толь кі пас ля пра вя дзен ня ка пі таль на га ра мон ту або 
рэ кан струк цыі. Бу ды нак не ад на ра зо ва вы стаў ляў ся на про даж на 
аў кцы ё не, у тым лі ку са зні жэн нем па чат ко вай ца ны про да жу, але 
не быў пра да дзе ны ў су вя зі з ад сут нас цю за явак, — рас тлу ма чы лі 
ў кант роль ным ве дам стве.

Урэш це бу ды нак пра да лі на аў кцы ё не ў 2010 го дзе. Ці ка ва, 
што пад час тар гоў ца на па вя лі чы ла ся аж у 1886 ра зоў. І сві нар нік 
«пай шоў з ма ла тка» за 66 міль ё наў руб лёў. Пас ля маш таб най 
рэ кан струк цыі бу дын ка част ка пло шчаў бы ла зда дзе на ў арэн-
ду пры ват на му прад пры ем ству. На фір ме ства ры лі 11 ра бо чых 
мес цаў. Ле тась вы ра бі лі пра дук цыю (ПВХ-вы ра бы. — Аўт.) на су-
му 3,3 міль яр да руб лёў. Прад пры ем ства пры быт ко вае. Ся рэд няя 
зар пла та ра бот ні каў — больш за 4,2 міль ё на руб лёў. Фір ма не мае 
за па зы ча нас ці па па дат ках і пе рад фон дам са цы яль най аба ро ны. 
Вось та кіх бы ін вес та раў па больш!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ТОЛЬ КІ Ў НАС!
— Цэнт рам ту рыз му ў на шым ра ё не 

сён ня з'яў ля ец ца аг ра га ра док Ад эльск. 
Мы пад лі чы лі, што ле тась тут па бы ва ла 
1077 ту рыс таў, — ка жа на мес нік стар шы-
ні Гро дзен ска га рай вы кан ка ма Ва ле рый 
КЛІ МО ВІЧ.

Чым пры ваб лі ва юць гас цей у гэ тым 
не вя лі кім па меж ным мяс тэч ку? Тым, што 
пра па ну юць ім ці ка выя ім прэ зы, якія ла-
дзяц ца толь кі тут. На прык лад, свя та млы-
на роў аль бо ад эль скі фэст свя то га Ан то нія 
(іко на гэ та га апе ку на Ад эль ска, якая лі чыц-
ца цу да твор най, зна хо дзіц ца ў ту тэй шым 
кас цё ле). Ёсць у Ад эль ску і му зей на род ных 
му зыч ных ін стру мен таў, якія зроб ле ны зна-
ка мі тым май страм Мар' я нам Скрамб ле ві-
чам — яго твор часць уне се на ў дзяр жаў ны 

спіс не ма тэ ры яль най куль тур най спад чы ны 
Бе ла ру сі. Дуд кі, флей ты, ака ры ны, свіс-
туль кі, жа лей кі, раж кі, тра шчот кі…Пры чым 
Мар' ян Ан то на віч не толь кі рас ка жа пра 
асаб лі вас ці вы ра бу гэ тых і ін шых ін стру-
мен таў, сыг рае на іх, але і за про сіць гас цей 
са мім аб' яд нац ца ў… ар кестр.

Ад эль скі цэнтр куль ту ры і на род най 
твор час ці пра цуе ў цес ным кан так це са 
спе цы я ліс та мі рай вы кан ка ма, якія зай ма-
юц ца пы тан ня мі куль ту ры і ту рыз му. Ра зам 
рых ту юць для кож най гру пы ані ма цый ную 
пра гра му з улі кам па жа дан няў гас цей, што, 
да рэ чы, мо жа быць зроб ле на і па жа дан ні 
лю бой аг ра ся дзі бы. Гэ та спры яе па пу ля-
ры за цыі рэ гі ё на і, ра зам з тым, пры но сіць 
гро шы, якія ах вот на пла цяц ца за ці ка выя 
ім прэ зы.

ГРО ШЫ — НЕ СА МА МЭ ТА 
У тым, што та кая «аў чын ка» вар та вы-

ра бу, пе ра кон ва юц ца і на Зэ львен шчы не, 
вы ра шыў шы ад ра дзіць вя до мы яшчэ 
з XVІІІ ста год дзя «Ган нен скі кір маш» — 
ка лісь ці адзін з буй ней шых у Еў ро пе. Ра-
ён да та цый ны, вы дзе ліць на фес ты валь 
буй ную су му з бюд жэ ту праб ле ма тыч на. 
Та му за ду ма лі ся над тым, каб фес ты валь-
ныя ме ра пры ем ствы ста на ві лі ся пры быт-
ко вы мі. На прык лад, зра бі лі ганд лё выя 

ра ды ў ста ра жыт ным сты лі і ўста на ві лі 
пэў ную арэнд ную пла ту для прад пры ем-
стваў, якія пры во зяць на фес ты валь сваю 
пра дук цыю. Су ма не вя лі кая, і яе га то вы 
пла ціць без уся ка га прымусу, бо ма юць 
ня кеп скую вы руч ку. Знай шоў сваю «ні шу» 
на фес ты ва лі і ра ён ны кам бі нат бы та во-
га аб слу гоў ван ня — на вы ра бе жа но ча-
га і муж чын ска га адзен ня з бе ла рус кім 
ар на мен там. Ця пер ёсць яшчэ ад на ідэя 
дзе ля ад лі чэн няў, ін вес ты цый у бюд жэт 
фес ты ва лю, ды і ўво гу ле ў ра ён — вы ка-
рыс тоў ваць брэнд Ган нен ска га кір ма шу 
на роз ных та ва рах.

— Га лоў нае, што фес ты валь да па ма гае 
нам зра біць сваю тэ ры то рыю больш пры-
ваб най для мяс цо вых жы ха роў і гас цей. За-
ра біць на ім гро шы — не са ма мэ та. Але ад 
па пу ляр нас ці на ша га кір ма шу, ад та го, чым 
ці ка вей шы мі бу дуць ім прэ зы, за ле жаць і 
фі нан са выя па ступ лен ні. Мы пра цу ем на 
фес ты валь, а ён пра цуе на нас, — лі чыць 
на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла ідэа ла гіч-
най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла-
дзі Зэ львен ска га рай вы кан ка ма Юрый 
КУ ЛІ КОЎ.

Але час та атрым лі ва ец ца так, што біз-
нес за ста ец ца ў ба ку ад вель мі ці ка вай 
па дзеі, ха ця і мож на атры маць з гэ та га 
«ды ві дэн ды». На прык лад, у Грод не ўжо 
прай шло больш за 10 ак цый мо ла дзе ва га 
пра ек та «Жы вая гіс то рыя», пры све ча на га 
на шай гіс та рыч най спад чы не. Ро біц ца гэ та 
ў вель мі крэ а тыў най фор ме: прос та на ву-
лі цах быц цам вяр та юц ца ў сён няш ні дзень 
зна ка мі тыя асо бы мі нуў шчы ны. Не ка то рыя 
ак цыі збі ра лі сот ні і ты ся чы лю дзей, але за-
ці каў ле нас ці біз не су па куль не ві даць. Хі ба 
што пад час ад ной з апош ніх адзін атэль 
вы ста віў не вя лі кі сто лік для дэ гус та цыі сва-
ёй вы печ кі, якую ра за бра лі лі та раль на за 
паў га дзі ны…

КУ ДЫ ПАД АЦЦА
«АД НУ ДЫ»?

Не каль кі га доў та му ў су вя зі з эка на міч-
ным кры зі сам мно гія жы ха ры Чэ хіі ад мо ві-
лі ся ад па ез дак за мя жу. Але ж па трэ ба ў 
па да рож жах за ста ла ся, і та му быў зроб ле-
ны ўпор на раз віц цё ўнут ра на га ту рыз му, 
што вель мі ак ту аль на і для нас па пры чы не 
тых жа ві за вых пы тан няў. Гэ тую пра гра му 
рас па ча лі са ства рэн ня тэ ма тыч на га сай та 
kudyznudy.cz (ку ды пад ацца «ад ну ды»?), 

дзе са бра на ін фар ма цыя пра ўсе па дзеі і 
ім прэ зы, што ад бы ва юц ца ў кра і не. Каб 
лю дзі ве да лі пра гэ та і маг лі па ехаць ту-
ды, дзе ім бу дзе ці ка ва. Раз лік ме на ві та 
на жы ха роў Чэ хіі, бо за да ча пе ра кла ду на 
анг лій скую мо ву звес так, што па ве дам ля-
юц ца на сай це, на ват не ста віц ца.

— Сайт стаў імк лі ва раз ві вац ца: ка лі ў 
2012 го дзе там бы ла зме шча на ін фар ма-
цыя пра 20 ты сяч па дзей, то ле тась — ужо 
пра 40 ты сяч. Ся рэд няя на вед валь насць 
сай та — 450 ты сяч ча ла век у ме сяц, а ле-
там — да 700 ты сяч. Ты ве да еш лі та раль-
на пра ўсё, што ў гэ ты дзень ад бы ва ец ца 
ў Чэ хіі — у му зе ях, тэ ат рах і на ву ліч ных 
пля цоў ках, у га ра дах і сель скай мяс цо вас-
ці, для да рос лых і дзя цей, — ка жа дэ кан 
фа куль тэ та ту рыз му і сэр ві су Гро дзен-
ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Ян кі 
Ку па лы кан ды дат куль ту ра ло гіі, да цэнт 
Сяр гей ДА НСКІХ.

А ЯК У НАС?
— Іні цы я ты вы ў сфе ры па дзей на га ту-

рыз му па куль не да стат ко ва пад ма цоў ва-
юц ца ін фар ма цый ным рэ сур сам, ці ка выя 
пра ек ты сла ба рэ кла му юц ца, — лі чыць ка-
ар ды на тар па Гро дзен скай воб лас ці пра-
гра мы пад трым кі Бе ла ру сі Фе дэ раль на-
га ўра да Гер ма ніі Франц МА МУЛЬ.

Пэў ныя кро кі ў гэ тым кі рун ку ро бяц ца. 
У пры ват нас ці, на сай це На цы я наль на га 
агенц тва па ту рыз ме, на шэ ра гу ін шых, а 
так са ма ў рэ гі я наль най прэ се да ве да ма 
ўсіх за ці каў ле ных ёсць ка лен да ры па дзей 
гэ та га го да. Праў да, не заў сё ды па зна ча ны 
не прос та ме сяц, а дак лад ная да та, што 
не да зва ляе ту рыс тыч ным фір мам за га-
дзя ін фар ма ваць па тэн цы яль ных гас цей і 
ўдзель ні каў гэ тай па дзеі.

Ха ця ёсць і доб ра «рас кру ча ны» па дзей-
ны ту рызм, які на ват ужо су пра ва джа ец ца 
ў ін тэр нэ це на па ста ян най асно ве. Як, на-
прык лад, гэ та ро бяць стар шы ня гра мад-
ска га са ве та па раз віц ці аг ра эка ту рыз му 
ў Ма гі лёў скай воб лас ці Сяр гей КУ ЛЯ ГІН і 
яго парт нё ры па ар га ні за цыі між на род на га 
му зыч на-спар тыў на га свя та «Вя лі кая бард-
ры бал ка», якое ўжо тра ды цый на пра хо дзіць 
ле там у Бы хаў скім ра ё не. Ство ра ны сайт, 
дзе за га дзя зме шча на ін фар ма цыя пра да-
ту і пра гра му свя та, па ве дам ля ец ца пра 
«фіш кі» па пя рэд ніх су стрэч на «му зыч най» 
ры бал цы. Ле тась, у пры ват нас ці, на ад ной 
з кан цэрт ных пля цо вак уста на ві лі ве лі чэз-
ны ка цёл, дзе зга та ва лі са мую вя лі кую ў 
све це юш ку (3,3 ты ся чы літ раў), што бы ло 
за фік са ва на прад стаў ні ка мі Кні гі рэ кор даў 
Гі нэ са.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства фі нан саў 
пад рых та ва лі па мят ку для фі зіч ных 
асоб, якія ва ло да юць дзяр жаў ны мі 
ва лют ны мі аб лі га цы я мі. У рас пра ца-
ва ным да ку мен це лю дзям пра па ну-
ец ца дак лад ны ал га рытм дзе ян няў у 
вы пад ку вы яў лен ня па шко джан няў 
гэ тых каш тоў ных па пер.

Для таго, каб вам ста ла ка рыс най гэ тая 
па мят ка, трэ ба спа чат ку на быць у дзяр жа-
вы ва лют ную аб лі га цыю і по тым яе са пса-
ваць. Са пса ва лі? Та ды чы та ем да лей.

1. Ад ра зу трэ ба звяр нуц ца ў лю бое ад-
дзя лен не бан ка, які ажыц цяў ляе про даж 
на сель ніц тву дзяр жаў ных аб лі га цый у за-
меж най ва лю це. Па вы пус ках (1–6) гэ та 
бу дзе Бе ла рус банк.

2. Не па срэд на ў бан ку су пра цоў нік фі-
нан са вай уста но вы пра ве рыць аб лі га цыю, 
і да лей шыя яго дзе ян ні бу дуць за ле жаць 
ад та го, ста ві лі вы на ва лют ную па пе ру га-
ра чую па тэль ню або толь кі за горт ва лі ў яе 
се ля дзец. Ка лі ха рак тар па доб ных па шко-
джан няў бу дзе не вель мі маш таб ным, то 
там жа, у ад дзя лен ні, ула даль ні ку ар га ні зу-
юць вы пла ту пра цэнт на га да хо ду і (або) па-
га сяць аб лі га цыю, ка лі тэр мін та кіх вы плат 
ужо па ды шоў.

А вось моц на са пса ва ную аб лі га цыю ў 
вас так са ма возь муць, толь кі для да лей-
ша га на кі ра ван ня яе на экс пер ты зу ў Дэ-
парт амент дзяр жаў ных зна каў Мі ніс тэр ства 
фі нан саў, дзе бу дзе зроб ле на пра вер ка са-
праўд нас ці гэ тай каш тоў най па пе ры. За мест 

яе ўла даль нік аб лі га цыі атры мае кві тан цыю. 
Кві тан цыя па він на змя шчаць проз ві шча, 
улас нае імя, імя па баць ку (ка лі та кое ёсць) 
ула даль ні ка, най мен не аб лі га цыі, на мі наль-
ны кошт, ну мар, се рыю пры ня тай каш тоў най 
па пе ры і да ту пры няц ця яе бан кам на экс-
пер ты зу. Пе ра сыл ка та кой аб лі га цыі ў дэ-
парт амент Мін фі на ро біц ца за кошт бан ка.

3. Банк ней кім чы нам па ве да міць ула-
даль ні ку па пе ры аб вы ні ках экс пер ты зы 
і… у вы пад ку па цвяр джэн ня са праўд нас-
ці аб лі га цыі дэ парт амен там, па ёй у бан ку 
пра вя дуць вы пла ту пра цэнт на га да хо ду і 
(або) па га шэн не аб лі га цый, пры на ступ лен-
ні тэр мі наў вы плат.

Ка лі экс пер ты за вы явіць, што аб лі га цыя 
не з'яў ля ец ца са праўд най, та ды сур' ёз на 
са псу ец ца на строй ужо ў яе гас па да ра. На 
«тэ ры то рыі» фі нан са вай уста но вы ў пры сут-
нас ці ўла даль ні ка аб лі га цыі ра бот нік бан ка 
зро біць над піс на блан ку ак та пра вер кі каш-
тоў най па пе ры: «Клі ен ту па ве дам ле на пра 
не са праўд насць аб лі га цыі», па ста віць да ту 
і свой под піс. Ула даль нік аб лі га цыі так са ма 
па ві нен бу дзе рас пі сац ца. У гэ тым вы пад ку 
ні я кіх гро шай ён ужо не атры мае.

4. У вы пад ку ад сут нас ці се рыі І (або) ну-
ма ра аб лі га цыя пры зна ец ца не са праўд най 
і экс пер ты за па ёй не ро біц ца. Зра зу ме ла, 
што і ў гэ тым вы пад ку ўла даль ні ку па пе ры 
ні я кія вы пла ты па пра цэнт ным да хо дзе і 
па га шэн ні аб лі га цый не ро бяц ца.

На пры кан цы сва ёй па мят кі экс пер ты 
Мін фі на да юць ба га тым лю дзям слуш ную 

па ра ду. На іх по гляд, каб па збег нуць вы-
пад каў па шкодж ван ня і стра ты аб лі га цый 
ула даль нік мо жа ска рыс тац ца па слу гай па 
ад кры тым бан каў скім за хоў ван ні каш тоў-
ных па пер у Бе ла рус бан ку. Пад ра бяз ную 
ін фар ма цыю аб гэ тай па слу зе мож на атры-
маць у ад дзя лен нях і на афі цый ным сай це 
буй ней ша га бан ка кра і ны.

Ін фар ма цыя ў тэ му 

У на шай кра і не з 16 снеж ня мі ну ла га го-
да ажыц цяў ля ец ца раз мя шчэн не дзяр жаў-
ных ва лют ных аб лі га цый для фі зіч ных асоб 
чац вёр та га, пя та га і шос та га вы пус каў на 
агуль ную су му 50 млн до ла раў. Па ста не на 
14 лю та га 2014 го да раз ме шча на аб лі га цый 
гэ тых вы пус каў на су му 30,4 млн до ла раў, 
або 60,8% ад агуль на га аб' ёму эмі сіі. Ме на-
ві та ў су вя зі з час ты мі зва ро та мі гра ма дзян 
ад нос на тлу ма чэн ня па рад ку дзе ян няў у 
вы пад ку па шкодж ван ня дзяр жаў ных ва-
лют ных аб лі га цый Мі ніс тэр ства фі нан саў і 
рас пра ца ва ла па мят ку ўла даль ні кам гэ тых 
каш тоў ных па пер.

***
Ча ка ем ва шых пы тан няў пра ка ры стан не 

гра шы ма і пра ўсё, што з гэ тым звя за на. Вы 
мо жа це звяр тац ца на элект рон ны ад рас 
га зе ты іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па зна кай 
«для ад дзе ла эка но мі кі» ці па тэ ле фо не 
8 017 292 38 02.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Бе ла рус кія бар цы за-
ва я ва лі ча тыр нац цаць 
уз на га род (7 за ла тых, 
3 ся рэб ра ныя, 4 брон-
за выя) на 44-м між на-
род ным тур ні ры ка-
тэ го рыі Гран-пры па 
воль най ба раць бе на 
пры зы трох ра зо ва га 
алім пій ска га чэм пі ё на Аляк санд ра Мядз ве-
дзя, які ад быў ся ў мін скім Па ла цы спор ту, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Бе ла рус кая кні га 
на Віль нюс кім кніж ным 

кір ма шы 
Рэс пуб лі ка Бе ла русь тра ды цый на пры мае ўдзел у між на-
род ным Віль нюс кім кніж ным кір ма шы. Маш таб на яна бы-
ла прад стаў ле на і на XV кір ма шы, які доў жыў ся ў Лі тоў скім 
вы ста вач ным і кан грэс-цэнт ры LІTEXPO ча ты ры дні.

Сё ле та Бе ла русь прад стаў ля лі дзе сяць уста ноў: Вы да вец кі дом 
«Звяз да», вы да вец твы «Мас тац кая лі та ра ту ра», «Аду ка цыя і вы-
ха ван не», «Вы шэй шая шко ла», «Бе ла русь», «Па чат ко вая шко ла», 
«Бел кні га», аб лас ныя ад дзя лен ні «Са юз дру ка» Грод на, Ві цеб ска і 
Брэс та.

У цы ры мо ніі ад крыц ця бе ла рус ка га стэн да пры ня лі ўдзел Над-
звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Бе ла ру сі ў Літ ве Аляк сандр Ка роль, 
на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня вы да вец кай дзей нас ці і ганд лю 
Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі Тац ця на Бу нос, ды рэк та ры бе ла-
рус кіх вы да вец тваў.

На цы я наль ны стэнд Бе ла ру сі на ве даў і прэм' ер-мі ністр Літ вы Аль-
гір дас Бут кя ві чус. Ён з ці ка вас цю зна ё міў ся з экс па зі цы яй, гу та рыў 
з бе ла рус кі мі кні га вы даў ца мі.

На бе ла рус кім стэн дзе экс па на ва лі ся кніж ныя на він кі мас тац кай, 
на ву ко ва-па пу ляр най, дзі ця чай, ву чэб най, да ве дач най лі та ра ту ры. 
Асаб лі вае мес ца ад ве дзе на тэ ма ты цы чэм пі я на ту све ту па ха кеі 
2014 го да ў Мін ску.

Мно гія на вед  ні кі пазна ё мі лі ся з та кі мі дых тоў на вы да дзе ны мі 
кні га мі, як «Шлях да Баць каў шчы ны» (На па ле он Ор да), «Га лоў ная 
ву лі ца Мін ска» (Ле а нід Ма ка раў), «Бе ла русь у асо бах» (Ва лян ці на 
Стэль мах), «За ла тыя пра ві лы на род най куль ту ры» (Ян ка Крук, Ак-
са на Ка то віч), «Вань ко ві чы», «Бе ла рус кае вя сел ле» і ін шыя.

У рам ках вы ста вы бе ла рус кая дэ ле га цыя пра вя ла шэ раг прэ зен та-
цый кніж ных на ві нак. Ці ка ва прай шлі рэ прэ зен та цыі кні гі «Ма ці-Зям-
ля», аў ды як ні жак «Су час ная бе ла рус кая про за», «Су час ная бе ла рус-
кая паэ зія», да вед ні ка «За пра ша ем у Бе ла русь. Welcome to Belarus», 
вы пуск яко га пры мер ка ва ны да Го да гас цін нас ці ў Бе ла ру сі.

Мне, як лі тоў цу, бы ло ра дас на ба чыць і кні гі ма іх ка лег, вя до мых 
жур на ліс таў і пісь мен ні каў Літ вы, пе ра кла дзе ныя на бе ла рус кую мо-
ву. Ві таў тас Ба раў скас прад ста віў сваю кні гу для дзя цей «Зі ха ціць на 
не бе сон ца», Яро ні мас Лаў цюс — «Раз віт ва ю ся з дэ прэ сі яй», «Пі шу, 
та му што ба ліць» і ін шыя (уся го 6 кніг).

Акра мя Бе ла ру сі, на кір ма шы сваю кніж ную пра дук цыю і пісь мен-
ні каў прад ста ві лі Ра сія, Лат вія, Поль шча, Чэ хія, Гер ма нія, Шве цыя, 
Фран цыя, ін шыя кра і ны.

Ві таў тас ЖЭЙ МАН ТАС, 
улас ны ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ў Літ ве.

Фо та аў та ра .

Фі нан са вы вы дат нік Фі нан са вы вы дат нік   ��

У АБ ЛІ ГА ЦЫЮ СЕ ЛЯ ДЗЕЦ 
ЛЕПШ НЕ ЗА ГОРТ ВАЦЬ 

Вя до мы жур на ліст і пісь мен нік Літ вы Ві таў тас Ба раў скас толь кі 
на кір ма шы па зна ё міў ся са сва ёю но вай кні гай «Зі ха ціць на не бе сон ца».

По бач — на чаль нік ад дзе ла мар ке тын гу вы да вец тва
«Аду ка цыя і вы ха ван не» Ак са на Са ма цве та ва.

Год гасціннасці: ад крый Бе ла русь!Год гасціннасці: ад крый Бе ла русь!  ��

АД ЭЛЬ СКІЯ ДУД КІ, «ГАН НЕН СКІЯ» КА ШУ ЛІ 
І «МУ ЗЫЧ НАЯ» РЫ БАЛ КА 

Якім па ві нен быць па дзей ны ту рызм?

Фінальны паядынак у вазе да 86 кг паміж барцамі 
Муратам Гайдаравым і Амаргаджы Магамедавым, 
якія прадстаўляюць Беларусь.

ДО МА, АЛЕ НЕ АД НЫ 
У Бе ла ру сі стар та ва ла са цы яль ная пра гра ма

«Аду ка цыя для ўсіх» 

9-га до вы Мі кі та ра ды ўдзель ні чаць 9-га до вы Мі кі та ра ды ўдзель ні чаць 
у пра гра ме.у пра гра ме.

Лідскі замак.Лідскі замак.

Экспазіцыя ў Лідскім замку.Экспазіцыя ў Лідскім замку.

Асаб лі вас ці, тра ды цыі та го ці ін ша-
га рэ гі ё на па зна юц ца не толь кі на 
эк скур сі ях, але і дзя ку ю чы ці ка вым 
па дзе ям, ка лі госць ста но віц ца не на-
зі раль ні кам, а ўдзель ні кам ім прэ зы. 
Гэ та пра цуе не прос та дзе ля за баў, 
а на імідж мяс цо вас ці. Пры чым так 
зва ны па дзей ны турп ра дукт па ві нен 
быць рэн та бель ным, пры но сіць яго 
ар га ні за та рам не толь кі ма раль нае 
за да валь нен не, але і пры бы так. Як 
гэ та зра біць з улі кам ай чын на га і за-
меж на га во пы ту? Мер ка ван ні на гэ ты 
конт ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па чуў 
на се мі на ры, які быў ар га ні за ва ны 
пра гра май пад трым кі Бе ла ру сі Фе-
дэ раль на га ўра да Гер ма ніі су мес на з 
упраў лен нем спор ту і ту рыз му Гро-
дзен ска га абл вы кан ка ма.

Без бар' е раў Без бар' е раў   ��

ПадзеяПадзея  ��

Выставы Выставы   ��

КРЭ ПАСЦЬ І СПОРТ 
Ня даў на ў Брэсц кай крэ пас ці ад кры ла ся вы ста ва пад наз вай 
«Крэ пасць у спор це». З фо та здым каў і ін шых экс па на таў 
на вед ні кі мо гуць да ве дац ца, якое мес ца зай маў спорт у 
жыц ці гар ні зо на крэ пас ці ў роз ныя га ды.

І ака за ла ся, што яшчэ на па чат ку ХХ ста год дзя афі цэ ры, сал-
да ты, ін жы нер ныя ра бот ні кі Брэст-Лі тоў скай крэ пас ці над звы чай 
сяб ра ва лі са спор там. Знай шлі ся ўспа мі ны штабс-ка пі та на Ула дзі-
мі ра Да га дзі на, які рас каз ваў, як афі цэ ры і чле ны іх сем' яў гу ля лі 
ў тэ ніс.

Аб спор це ў поль скі пе ры яд рас каз вае цэ лая се рыя фо та здым-
каў, а так са ма ўспа мі ны пісь мен ні цы Да ну ты Ва шчу куў ны-Ка мя-
нец кай, якая на пі са ла, што ў крэ пас ці на ву ча лі пла ван ню, бы лі 
гурт кі гім нас ты кі для жан чын, зі мой зай ма лі ся лы жа мі з трэ не рам, 
а лі да рам ся род ві даў спор ту быў тэ ніс.

Спар тыў ныя тра ды цыі пад тры маў гар ні зон крэ пас ці, ка лі ён 
стаў са вец кім. І па гэ тай тэ ме за ха ва ла ся ня ма ла экс па на таў. 
Не ка то рыя аба рон цы крэ пас ці ў пас ля ва ен ны час вы зна чы лі ся як 
доб рыя спарт сме ны.

У Бе ла ру сі ве да юць і ша ну юць Сяр гея Лаў рэнць е ві ча Ма ка ран-
ку, алім пій ска га чэм пі ё на на ка ноэ-двой цы 1960 го да, чэм пі ё на 
све ту 1963 го да, не ад на ра зо ва га чэм пі ё на СССР. Яго баць ка, 
Лаў рэн цій Якаў ле віч Ма ка ран ка, за гі нуў пры аба ро не крэ пас ці ў 
чэр ве ні 1941 го да. З крэ пас цю звя за ны ім ёны мно гіх са вец кіх і 
бе ла рус кіх спарт сме наў. Пра гэ та рас каз вае вы ста ва.

Яна СВЕ ТА ВА

� 

ПА СПЯ ХО ВЫ
ТУР НІР 

У ме даль ным за лі ку пе ра маг лі спарт сме ны збор-
най Ра сіі, на ра хун ку якіх 2 за ла тыя, 3 ся рэб ра ныя 
і 13 брон за вых уз на га род. Бе ла ру сы за ня лі дру гое 
мес ца (7, 3, 4). На трэ цяй па зі цыі ў ме даль ным за-
лі ку збор ная Ка зах ста на (2, 4, 4). Уся го ўзна га ро ды 
за ва я ва лі прад стаў ні кі 11 кра ін.

У тур ні ры пры ма лі ўдзел бар цы з Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Укра і ны, ЗША, Лат віі, Літ вы, Ка зах ста на, Уз бе кі-
ста на, Гер ма ніі, Фран цыі, Чы лі, Фін лян дыі, Ка та ра, 
Тур цыі, Азер бай джа на і Мал до вы. Спа бор ніц твы 
пра хо дзі лі ў Мін ску з 1 па 2 са ка ві ка. Жан чы ны 
бы лі прад стаў ле ны ў вась мі ва га вых ка тэ го ры ях, 
як і муж чы ны.

Імян ныя тур ні ры на пры зы Аляк санд ра Мядз ве дзя 
ста лі пра во дзіц ца ў Мін ску з 1970 го да. З 1994 го да 
па ра шэн ні Між на род най фе дэ ра цыі аб' яд на ных 
сты ляў ба раць бы (FІLА) тур ні ру бы ла пры свое на ка-
тэ го рыя Гран-пры. Ар га ні за та ра мі 44-га між на род-
на га тур ні ру Гран-пры па воль най ба раць бе на пры-
зы трох ра зо ва га алім пій ска га чэм пі ё на Аляк санд ра 
Мядз ве дзя вы сту пі лі Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му 
Бе ла ру сі, Мін скі гар вы кан кам, На цы я наль ны алім-
пій скі ка мі тэт Бе ла ру сі, Прэ зі дэнц кі спар тыў ны клуб, 
Бе ла рус кая фе дэ ра цыя ба раць бы.
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