
У фі на ле між на род-
на га кон кур су «Ка-
ра ле ва Вяс на-2014», 
які прай шоў у Чы це, 
20-га до вая сту дэнт-
ка Ві цеб ска га тэх-
на ла гіч на га ўні вер-
сі тэ та Ган на Мя дзе-
лец атры ма ла ты тул 
пер шай ві цэ-міс. А 
ка ро на пе ра мож цы 
да ста ла ся ўдзель ні-
цы з Ра сіі — сту дэнт-
цы Са ра таў ска га 
дзяр жаў на га тэх ніч-
на га ўні вер сі тэ та імя Ю. Га га ры-
на Мар га ры це Пар кі най.

З уз на га ро да мі вяр ну лі ся з фо ру му 
пры га жос ці і ін шыя прад стаў ні цы на-
шай кра і ны — пе ра мож цы бе ла рус ка-
га эта пу кон кур су, ар га ні за ва на га пад 
эгі дай Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га 
са ю за мо ла дзі. Так, Ма ры на Цун дэр з 
Брэсц ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
імя А.С.Пуш кі на пе ра маг ла ў на мі на-
цыі «Міс эк стра ва гант насць», а сту-
дэнт ка БДУ На стас ся Кап цюг за ва я-
ва ла ты тул «Міс твор часць». Да рэ чы, 
ад ты ту ла дру гой ві цэ-міс бе ла рус кую 
пры га жу ню ад дзя лі ла ўся го ад на со-
тая ба ла!

Уся го ж у фі на ле між на род на-
га між ву заў ска га кон кур су гра цыі і 
ар тыс тызму ўзя лі ўдзел 12 дзяў чат 
з ВНУ 8 кра ін: Бе ла ру сі, Ра сіі, Ка-
зах ста на, Та джы кі ста на, Уз бе кі ста-

на і Кыр гыз ста на, а так са ма Кі тая 
і Ін дыі. Да рэ чы, сё ле та гэ тае ме ра-
пры ем ства пра хо дзі ла ў 23-і раз, 
але ўпер шы ню фі ні ша ва ла ў Ра сіі, 
у ме жах між на род на га фес ты ва лю 
«Сту дэнц кая вяс на кра ін Шан хай скай 
ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва». Асноў-
ны мі ж кры тэ ры я мі ад бо ру ўдзель ніц 
кон кур су, як не ад на ра зо ва пад крэс-
лі ва лі яго ар га ні за та ры, ста лі да лё ка 
не ад ны толь кі знеш нія да ныя, так-
са ма ка му ні ка бель насць, сцэ ніч ная 
куль ту ра і ве дан не эты ке ту, па чуц-
цё гу ма ру, гра цыя, ін тэ ле кту аль ныя 
і твор чыя здоль нас ці, ар тыс тыч нае 
май стэр ства і ак тыў ны ўдзел у ма-
ла дзёж ных пра ек тах і пра гра мах у 
сва іх кра і нах.

На ступ ны кон курс, як пла ну ец ца, 
бу дзе пра во дзіц ца ў Бе ла ру сі.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА
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«ЗОР КА» 
НАД ЗЕІ БАБ КІ НАЙ

Сюр пры зам 23-га па лі ку фес-
ты ва лю мас тац тваў ста не цы ры-
мо нія ад крыц ця 10 лі пе ня. Ка лі 
пра пус ці це тэ ле ві зій ную транс-
ля цыю, по тым не крыў дуй це са-
мі на ся бе. Ві до ві шча, па вер це 
ста ра жы лу «ба за ру», бу дзе на 
ўзроў ні са мых вя до мых і леп-
шых шоу све ту. Уба чы це на са м-
рэч шы коў нае, фан тас тыч нае 
афарм лен не га лоў най сцэ ніч-
най пля цоў кі — з 3D-эфек та мі 
і фан та на мі, якія бу дуць «акам-
па ні ра ваць» му зы цы...

У кан цэр це возь муць удзел 
Фі ліп Кір ко раў, Стас Мі хай лаў, 
Сяр гей Юр скі, Пе ла гея, На дзея 
Ка ды ша ва і ан самбль «За ла-
тое каль цо», Анас та сія і Ма рыя 
Тал ма чо вы, арт-гру пы «Хор Ту-
рэц ка га», «Са пра на 10», гру-
пы «ПМ» і «Прэм' ер-мі ністр», 
а так са ма Алё на Лан ская, Тэа, 
Ана толь Яр мо лен ка і ан самбль 
«Сяб ры», Аляк сандр Ры бак 
(Нар ве гія), гру па «DSCHІNGHІS 
KHAN» (Гер ма нія) і ін шыя. У пра-
гра ме і фар тэ пі ян нае шоу «BEL 
SUONO», ба лет «STREET-JAZZ» 
і гэ так да лей.

Ад на з удзель ніц кан цэр та, 
На дзея Баб кі на, сё ле та ста ла 
лаў рэ а там спе цы яль най уз-

на га ро ды Прэ зі дэн та «Праз 
мас тац тва — да мі ру і ўза е ма-
ра зу мен ня». Па тра ды цыі, на 
кан цэр це ад крыц ця фэс ту ад-
па вед ны дып лом уру чае аса біс-
та кі раў нік на шай дзяр жа вы. На 
«Алеі зо рак» ця пер бу дзе імен-
ная «зор ка» гэ тай па ста ян най 
удзель ні цы «ба за ру». Да рэ чы, 
яна аж ча ты ры ра зы бы ла чле-
нам жу ры кон кур су ма ла дых 
вы ка наў цаў.

Між ін шым, па но вай фес ты-
валь най тра ды цыі, на кан цэр це 
ад крыц ця фэс ту ад бу дзец ца 
прэ зен та цыя ўдзель ні каў кон-
кур саў спе ва коў.

З ЦЫ ГАН СКА ГА ШОУ 
НА ВІ ЦЕБ СКІ ФЭСТ

Сё ле та, да рэ чы, зноў змя-
нен ні ў фар ма це пра вя дзен ня 
між на род на га кон кур су вы ка-
наў цаў эст рад най пес ні «Ві-
цебск-2014»: у фі нал вый дуць 
са мыя та ле на ві тыя. Бе ла русь 
бу дзе прад стаў ляць 23-га до вы 
Ар тур Мі хай лаў. Хло пец на ра-
дзіў ся ў Ма ла дзеч не, на сцэ-
не з 6 га доў. Ар тур — лаў рэ ат 
роз ных кон кур саў, ула даль нік 
Гран-пры XІV рэ гі я наль на га 
фес ты ва лю-кон кур су вы ка наў-
цаў эст рад най пес ні «Ад на зям-
ля». Што ці ка ва, ма ла ды спя вак 

— член Бе ла рус ка га гра мад ска-
га аб' яд нан ня грэ каў «Пе ла па-
нес», бя рэ ўдзел у фес ты ва лях 
на цы я наль ных куль тур у Грод-
не. Ён — са праўд ны па лі глот: 
вы кон вае пес ні на рус кай, бе ла-
рус кай, грэ час кай, анг лій скай, 
фран цуз скай, серб скай, іс пан-
скай мо вах. Ле тась ён скон чыў 
Ін сты тут су час ных ве даў імя 
Шы ро ка ва, дып ла ма ва ны ар-
тыст эст ра ды. Ву чыў ся ў Пят ра 
Ял фі ма ва — ка лісь ці, да рэ чы, 
пры зё ра «Сла вян ска га ба за ру ў 
Ві цеб ску». Яшчэ больш ці ка ва, 
што хло пец — са ліст цы ган ска-
га шоу «Алюр».

На XІІ Між на род ным дзі ця чым 
му зыч ным кон кур се «Ві цебск-
2014» вы сту пяць дзве на шы 
дзяў чын кі з Мін ска — 11 га до-
выя Зі на і да Куп ры я но віч і Мі-
ла на Рэ дчан ка. Ня гле дзя чы на 
юны ўзрост, у іх твор чай скар-
бон цы мност ва пе ра мог.

Бу дзем «хва рэць» за на-
шых!

ШТО МОЖ НА 
БУ ДЗЕ ЎБА ЧЫЦЬ 
УПЕР ШЫ НЮ

Прад стаў лен не «Па рад усме-
шак» з удзе лам па пу ляр ных гу-
ма рыс таў і пра гра ма арт-гру пы 
«Хор Ту рэц ка га» 8 лі пе ня ста лі 
пер шы мі кан цэр та мі ў Лет нім 
ам фі тэ ат ры — па-за афі цый най 
пра гра май фэс ту.

А што мож на бу дзе ўба чыць 
упер шы ню? Но вае «дзі ця ба за-

ру» — пра ект «Ля леч ны квар-
тал». Санкт-Пецярбургскі тэатр 
«Лялечны фармат» на віцебскай 
сцэне па ка жа спек такль «Ру сал-
ка Све та з вёс кі Пе ра мі ла ва» і 
«Верш нік CUPRUM», Гро дзен скі 
аб лас ны тэ атр ля лек прэ зен туе 
спек такль «Пі ка вая да ма» па 
ад най мен ным тво ры Пуш кі на... 
Гас па да ры сцэ ны, ві цеб скія ля-
леч ні кі, пад рых та ва лі для па ка зу 
спек так лі «Дэ ка ме рон» — ім пра-
ві за цыя на тэ мы Джа ва ні Ба ка ча 
(па ста ноў ка Вік та ра Клім чу ка) і 
«Брэ мен скія му зы кан ты».

9 лі пе ня бу дзе прэ зен та ва ны 
кон курс-вы ста ва работ сту дэн-
таў мас тац кіх спе цы яль нас цяў 
вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў 
«Арт-се сія». Кон курс пра во дзіц-
ца ў Ві цеб ску, па чы на ю чы з 1992 
го да. На ім прад стаў ле ны та кія 
кі рун кі, як вы яў лен чае, дэ ка ра-
тыў на-пры клад ное мас тац тва,  
гра фі ці, жы ва піс на ас фаль це, 
3D-ма люн кі.

Упер шы ню на фэс це і ве чар 
су час най ха рэа гра фіі. Ві цеб скі 
фес ты валь су час най ха рэа гра-

фіі — ста рэй шы на тэ ры то рыі 
бы ло га СССР і адзін з са мых вя-
до мых у све це. Та му, без умоў на, 
на «ба за ры» ён даў но за слу жыў 
пра ва быць прад стаў ле ным ха ця 
б у ска ро ча ным ва ры ян це. Вы-
сту пяць ка лек ты вы з Бе ла ру сі, 
Ра сіі і Укра і ны.

Фес ты валь афі цый на скон-
чыц ца 14 лі пе ня. Але зноў жа, па 
тра ды цыі, ён бу дзе пра цяг вац ца. 
15 лі пе ня ад бу дзец ца соль ны 
кан цэрт Але га Газ ма на ва, вы-
сту пяць «зор кі» шан со на.

На на ступ ны дзень (16 лі пе-
ня) за пла на ва ны кан цэрт «Рок 
су стра кае опе ру». Пад су пра-
ва джэн не прэ зі дэнц ка га ар-
кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь пад 
кі раў ніц твам Вік та ра Ба ба ры кі-
на вы сту пяць Ге ор гій Кал дун, 
Іван Ва бі шчэ віч, Пётр Ял фі маў, 
Аляк сей Хляс тоў, На та лі Ба я ра 
і ін шыя. Апош нім кан цэр там на 
фэс це ста не «Рок-па на ра ма» 
(вы сту піць ле ген дар ная гру па 
«Чайф»).

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Ёсць та кая доб рая тра ды цыя на фэс це — здзіў ляць, не паў та-
рац ца. На га даю, што ле тась між на род ны фес ты валь мас тац-
тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» змя ніў фар мат. У пры ват-
нас ці, стаў менш пра цяг лым па ча се, не бы ло на цы я наль ных 
дзён (Бе ла ру сі, Укра і ны і Ра сіі), змя ніў ся па ды ход да пра вя-
дзен ня кон кур саў юных і ма ла дых вы ка наў цаў.

«Кож ны сту дэнт-
пер ша курс нік 
на шай ВНУ 
бу дзе за бяс пе ча ны 
мес цам 
у ін тэр на це», — па-
абя цаў пад час ан-
лайн-кан фе рэн цыі 
на сай це 
БЕЛ ТА рэк тар 
Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га 
пе да га гіч на га 
ўні вер сі тэ та 
імя М.Тан ка 
Аляк сандр ЖУК.

Як вя до ма, сё ле та маг чы-
масць па сту паць на пе да га гіч ныя 
спе цы яль нас ці без эк за ме наў 
атры ма лі школь ныя ме да ліс ты, 
ула даль ні кі дып ло маў ССНУ з 
ад зна кай і пры зё ры аб лас ных 
эта паў рэс пуб лі кан скай алім пі я-
ды па ву чэб ных прад ме тах. Уся го 
ў гэ ты пе ра лік увай шлі 22 спе цы-
яль нас ці. Але га лоў най інт ры гай 
за ста ец ца пы тан не: ці мно гія з 
вы дат ні каў ска рыс та юц ца пра да-
стаў ле най ім пры ві ле яй і зро бяць 
свой вы бар на ка рысць пе да го-
гі кі? Аляк сандр Жук на стро е ны 
вель мі ап ты міс тыч на:

— Мы па пра сі лі спі сы ўсіх ме-
да ліс таў з Мін ска і Мін скай воб-
лас ці і ўсім ім на кі ра ва лі ліс ты ў 
шко лы. На шы за пра шаль ныя ліс-
ты бы лі агу ча ны на апош ніх зван-
ках. У са цы яль ных сет ках ство ра-
ны гру пы БДПУ, якія рэ гіст ру юць 
пы тан ні, што ты чац ца ўступ най 
кам па ніі. Абі ту ры ен ты з ко ла ме-
да ліс таў і пры зё раў алім пі я ды ўжо 
тэ ле фа на ва лі ва ўні вер сі тэт, ці ка-
ві лі ся ўмо ва мі пры ёму.

МІЖ НА РОД НЫ ІМІДЖ 
І АКА ДЭ МІЧ НАЯ 
МА БІЛЬ НАСЦЬ

На дум ку Аляк санд ра Жу ка, 
пра да стаў лен не сту дэн там мес-
ца ў ін тэр на це — хоць і вель мі 
важ ны, але да лё ка не адзі ны ар-
гу мент на ка рысць вы ба ру мес-
ца на ву чан ня. У БДПУ ў бу ду-
чых пе да го гаў ёсць маг чы масць 
рэа лі зоў ваць свой па тэн цы ял 
не толь кі ў аду ка цый най сфе-
ры. На прык лад, ва ўні вер сі тэ це 
ёсць шмат спар тыў ных клу баў. 
Ка ман ды ўні вер сі тэ та з'яў ля-
юц ца пры зё ра мі і пе ра мож ца мі 
рэс пуб лі кан скай уні вер сі я ды па 
роз ных ві дах спор ту: па фут бо ле, 
фут за ле, ба раць бе. Так са ма ва 
ўні вер сі тэ це дзей ні ча юць шмат 
твор чых ка лек ты ваў.

— Ад на з на шых за дач — па-
вы шэн не між на род на га імі джу 
ўні вер сі тэ та, — пад крэс ліў Аляк-
сандр Жук. — Сён ня БДПУ мае 
да га во ры аб су пра цоў ніц тве з 
больш чым 60 ВНУ як блізкага, 
так і да лё ка га за меж жа. На прык-
лад, за клю ча ны да га вор аб су-
пра цоў ніц тве з Фла рэн тый скім 
уні вер сі тэ там. Па-пер шае, ён 
мае на ўва зе ар га ні за цыю моў-
ных кур саў. Сту дэн ты БДПУ, 
якія вы ву ча юць італь ян скую мо-
ву, бу дуць вы яз джаць для пра-
хо джан ня на ву чан ня ў Іта лію. 
Та кая маг чы масць з'я віц ца ў іх 
ужо на зі мо вых ка ні ку лах, а ў на-
ступ ным го дзе — пад час лет ніх 
ка ні кул. Мы да мо ві лі ся з гэ тым 
уні вер сі тэ там так са ма пра так 
зва нае «ўклю ча нае на ву чан не». 
Гэ та зна чыць, што на шы сту дэн-
ты бу дуць вы яз джаць у Іта лію на 
се местр або на ўвесь на ву чаль-

ны год для за сва ен ня пра грам, 
уз год не ных па між дзвю ма ВНУ. 
Ад па вед на, бу дзем ча каць у Бе-
ла ру сі бу ду чых псі хо ла гаў і са цы-
яль ных ра бот ні каў, якіх рых туе 
Фла рэн тый скі ўні вер сі тэт.

Акра мя та го, з да па мо гай 
італь ян скай аса цы я цыі «Пу эр», 
якая зай ма ец ца азда раў лен нем 
бе ла рус кіх дзя цей пас ля чар но-
быль скай ава рыі, у нас бу дзе 
ар га ні за ва ны цэнтр псі ха ла гіч-
на га кан суль та ван ня сем' яў, якія 
ўсы на ві лі дзя цей. Кан суль та цыі 
змо гуць атры маць і баць кі, і дзе-
ці. Мы да мо ві лі ся, што вы клад-
чы кі і сту дэн ты БДПУ, якія бу-
дуць пра ца ваць на ва лан цёр скай 
асно ве ў цэнт ры, змо гуць ле там 
вы яз джаць з гру па мі дзя цей на 
азда раў лен не. Там яны бу дуць 
су мя шчаць ра бо ту і ад па чы нак, 
вы сту па ю чы ў якас ці псі хо ла гаў-
кан суль тан таў.

Акра мя та го, у пе да га гіч ным 
уні вер сі тэ це рэа лі зу ец ца пра гра-
ма Erasmus+. Мы ста вім за да чу 
па па шы рэн ні маг чы мас цяў для 
пра хо джан ня ста жы ро вак і на-
ву чан ня ў за меж ных уні вер сі тэ-
тах, па вя ліч ва ю чы ака дэ міч ную 
ма біль насць на шых сту дэн таў і 
вы клад чы каў.

ПРАФ АРЫ ЕН ТА ЦЫЯ 
ЗА ШКОЛЬ НАЙ ПАР ТАЙ

Ад каз ва ю чы на пы тан не, з 
які мі ба ла мі ўні вер сі тэт ха цеў 
бы ба чыць абі ту ры ен таў у гэ тым 
го дзе, рэк тар БДПУ па тлу ма чыў 
сваю па зі цыю:

— Спра ва не ў аб са лют ных 
ба лах. Ха це ла ся б (і та кую за да-
чу я па ста віў пе рад ка лек ты вам), 
каб у гэ тым го дзе пра хад ны бал 
ва ўні вер сі тэт быў пры клад на на 
10-30 пунк таў вы шэй шы за мі ну-
ла год ні. Уся Мін ская воб ласць у 
нас раз бі та на сек та ры, на шы фа-
куль тэ ты пра цу юць са шко ла мі. Я 
су стра каў ся з на чаль ні ка мі ра ён-
ных ад дзе лаў аду ка цыі, спор ту і 
ту рыз му Мін скай воб лас ці: 18 з 
23 — на шы вы пуск ні кі. У Мін ску 
так са ма боль шасць на чаль ні каў 
упраў лен няў — на шы вы пуск ні кі. 
У ве рас ні мы су мес на з упраў лен-
нем аду ка цыі Мін скай воб лас ці і 
ста ліч ным Ка мі тэ там па аду ка-
цыі пла ну ем аб мер ка ваць вы ні кі 
ўступ най кам па ніі і ар га ні за цыю 
праф ары ен та цый най ра бо ты на 
перс пек ты ву. За клю чым да га вор 
аб уза е ма да па мо зе. Уні вер сі тэт 
пра па нуе шко лам да па мо гу ў 
пад рых тоў цы да аб лас ных, га-
рад скіх і ра ён ных алім пі яд, ар га-
ні зуе шко лы юных ма тэ ма ты каў, 
фі зі каў і г.д. Бу дзем пра ца ваць са 
школь ні ка мі, па чы на ю чы з ся рэд-
ніх кла саў. Усё гэ та ро біц ца для 
та го, каб на мо мант за кан чэн ня 
шко лы мы ме лі ўжо па тэн цы яль-
ных абі ту ры ен таў.

У 20-й ста ліч най гім-
на зіі пла ну ец ца ства-
рыць пер шы про філь-
ны пе да га гіч ны клас. 
А ў больш ад да ле ных 
пла нах — ства рэн не 
спе цы яль най уста но вы 
да школь най аду ка цыі, 
дзе пе да го га мі, вы ха-
валь ні ка мі і псі хо ла га мі 
змо гуць па пра ца ваць і 
сту дэн ты БДПУ. Та кім 
чы нам, мож на бу дзе 
ка заць пра ства рэн не 
сіс тэ мы бес пе ра пын-
най аду ка цыі.

ПА КА РЭН НЕ ЭВЕ РЭС ТА
Са цы яль ны ста тус на стаў ні-

ка — ад на з га лоў ных пры чын па-
дзен ня прэ сты жу пра фе сіі пе да-
го га ў гра мад стве. І, ад па вед на, 
зні жэн ня ці ка вас ці з бо ку мо ла дзі 
да пе да га гіч ных спе цы яль нас цяў. 
Аляк сандр Жук зна хо дзіц ца ў эпі-
цэнт ры рас пра цоў кі но ва га са цы-
яль на га па ке та для на стаў ні ка. 
Акра мя ўжо агу ча ных ура дам 
пла наў па па ве лі чэн ні пе да го гам 
з 1 ве рас ня за ра бот най пла ты на 
15-18%, ця пер су мес на з Мі ніс-
тэр ствам куль ту ры пра пра цоў ва-
ец ца пы тан не па пра да стаў лен ні 
спе цы яль ных зні жак пе да го гам 
на квіт кі ў тэ ат ры і му зеі. Яшчэ 
ад на пра па но ва пра ду гледж вае 
сіс тэ му зні жак на тэ ле фон ныя 
раз мо вы па ма біль ным тэ ле фо-
не — увя дзен не та рыф на га пла-
на «На стаў ніц кі». Па пя рэд нія пе-
ра мо вы з апе ра та ра мі ма біль най 
су вя зі ўжо прай шлі ў Мі ніс тэр стве 
аду ка цыі.

— Па куль што ра на ка заць 
пра кан крэт ныя тэр мі ны ўвя-
дзен ня та ко га пла на, але нам бы 
вель мі ха це ла ся па пра ца ваць з 
ма біль ны мі апе ра та ра мі над 
та кім пра ек там, — да даў Аляк-
сандр Жук.

Во сен ню гэ та га го да Бе ла-
рус кі дзяр жаў ны пе да га гіч ны ўні-
вер сі тэт ад зна чыць 100-год дзе 
свай го за сна ван ня. Свят ка ваць 
свой пры го жы юбі лей бу ду чая 
пе да га гіч ная элі та кра і ны збі ра-
ец ца не стан дарт на. На прык лад, 
ту рыс тыч на-спар тыў ны клуб 
БДПУ пла нуе па ка рыць Эве рэст 
і ўста на віць там вы мпел пе да га-
гіч на га ўні вер сі тэ та. Ва ўні вер сі-
тэц кім ба сей не бу дзе ар га ні за ва-
ны ма ра фон ся род школь ні каў, 
сту дэн таў, пе да го гаў, ве тэ ра наў, 
чэм пі ё наў све ту і пры зё раў алім-
пій скіх гуль няў.

А яшчэ ў пла нах зна чыц ца 
ўста ноў ка скульп тур най кам па-
зі цыі з умоў най наз вай «На стаў-
ні ца пер шая мая». Па сло вах 
рэк та ра Аляк санд ра Жу ка, у Бе-
ла ру сі ўста ноў ле на шмат скульп-
тур ных кам па зі цый, але та кой па-
куль ня ма. Та му бы ло б здо ра ва, 
ка лі б яна з'я ві ла ся ка ля ўва хо да 
ў вя ду чы пе да га гіч ны ўні вер сі тэт 
на шай кра і ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Аляк сандр ЖУК:

«Ча ка ем па вы шэн ня пра хад ных ба лаў 
у пе да га гіч ным уні вер сі тэ це»
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ПРА ДА ЕЦ ЦА СЯ ДЗІ БА. ДО РА ГА
«ВЫ ПА ГЛЯ ДЗІ ЦЕ, 
ЯК ЯНА ВЫ ГЛЯ ДАЕ!»

Але на прак ты цы ўсё знач на скла-
да ней. Па сло вах на чаль ні ка ад дзе-
ла па ахо ве гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны ўпраў лен ня па ахо ве 
гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны і 
рэ стаў ра цыі Мі ніс тэр ства куль ту-
ры На тал лі ХВІР, у кра і не ёсць як 
ста ноў чыя, так і ад моў ныя пры кла ды 
ад наў лен ня гіс та рыч ных ся дзіб.

— У якас ці не га тыў на га пры кла-
ду мож на пры вес ці ся дзі бу ў вёс цы 
Гры мя ча Ка мя нец ка га ра ё на, якую 
пе рад алі ў пры ват ную ўлас насць. 
Ула даль ні кі ар га ні за цыі, якая на бы ла 
яе, ду ма лі, што змо гуць уклас ці ў яе 
мі ні маль ныя срод кі і пас ля пе ра пра-
даць ад на му італь ян цу. Ад нак яны не 
ўлі чы лі, што на ся дзі бу рас паў сюдж-
ва ец ца за ка на даў ства ў сфе ры ахо-
вы гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны, а 
зна чыць, прос та кас ме тыч ны ра монт 
там зра біць нель га. Та му праз пэў ны 
час ся дзі бу вяр ну лі на ба ланс ад дзе-
ла куль ту ры.

Асноў ны мі пры чы на мі, па якіх ся-
дзі бы ста яць без гас па дар ныя, з'яў-
ля юц ца не да хоп фі нан са вых срод каў 
для іх ад наў лен ня, а так са ма рас-
пра цоў ка ад па вед най да ку мен та цыі, 
якая па тра буе не ма лых на ма ган няў. 
Акра мя та го, ка лі аб' ект гіс то ры ка-
куль тур най спад чы ны пе рад аец ца 
ўлас ні ку, той пад піс вае ахоў ныя аба-
вя за цель ствы і бя рэ на ся бе ад каз-
насць за яго. Вось і атрым лі ва ец ца, 
што з 46 ся дзіб на-пар ка вых комп-
лек саў, за цвер джа ных для пе ра да-
чы ўлас ні кам, пе ра да дзе на толь кі 9. 

Усе ці каў ныя мо гуць азна ё міц ца са 
спі сам ся дзіб на сай тах аб лас ных і 
рай вы кан ка маў.

— Гэ та свед чыць пра не да стат ко-
вы ўзро вень пра цы ў гэ тым кі рун ку 
мяс цо вых вы ка наў чых і рас па рад чых 
ор га наў, — лі чыць На тал ля Хвір.

Зрэш ты, ча сам для та го, каб пра-
ду хі ліць раз бу рэн не бу дын ка, не аб-
ход на прос та аба ра ніць яго ад дзе ян-
ня апад каў, за кан сер ва ваць. Гэ та не 
заў сё ды па тра буе вя лі кіх фі нан са вых 
укла дан няў — да стат ко ва мо жа быць 
на ват ка вал ка ру бе рой ду.

Не ка то рыя спе цы я ліс ты пра па-
ну юць пай сці еў ра пей скім шля хам 
ра та ван ня бе ла рус кіх ся дзіб. На-
прык лад, пе ра даць іх гра мад скім 
струк ту рам — фон дам, як у Гер-
ма ніі, ства рыць кам бі на ва ную пад-
трым ку дзяр жа вы і пры ват ні каў, як 
у Вя лі ка бры та ніі, пла ціць ча ла ве ку-
на гляд чы ку гро шы за пад тры ман не 
ся дзі бы, як у Ка та ло ніі... Але, на дум-
ку На тал лі Хвір, вы ка рыс тоў ваць у 
Бе ла ру сі за меж ны во пыт за ха ван ня 
ста ра даў ніх ся дзіб не зу сім ка рэкт на, 
бо там «не бы ло 80 га доў СССР». 
Па сло вах на чаль ні ка ад дзе ла, час та 
на ба лан се ня бед ных ар га ні за цый 
зна хо дзяц ца ся дзі бы ў не пры ваб ным 
ста не, на ад наў лен не якіх не вы дзя-
ля ец ца ні ка пей кі.

— Толь кі дзя ку ю чы та му, што мы 
па ча лі пры маць ме ры ад мі ніст ра цый-
на га ха рак та ру, на ад ной з ся дзіб 
пе ра кры лі дах, ад нак, у па ру шэн не 
па тра ба ван няў за ко на, вы ка рыс та лі 
ма тэ ры ял, якім, па сут нас ці, ка роў ні кі 
на кры ва юць. Ка лі мы су стра ка лі ся ў 
су дзе, прад стаў ні кі ар га ні за цыі тлу ма-
чы лі: «Якая гэ та гіс то ры ка-куль тур ная 
каш тоў насць? Вы па гля дзі це, як яна 

вы гля дае! Лю дзі на ват не ўсве дам ля-
юць, што гэ та — на ша спад чы на і мы 
па він ны ёй га на рыц ца.

Па ру шаль ні каў аштра фа ва лі на 
тры міль ё ны руб лёў. Але што зна чыць 
гэ тая су ма для буй но га прад пры ем-
ства? Сі ту а цыя ўсклад ня ец ца яшчэ 
і тым, што дзяр жаў най пра гра мы па 
пад трым цы ся дзіб ня ма, та му іх лёс 
цал кам зна хо дзіц ца ў ру ках улас ні-
каў.

ХТО Ў МА ЁНТ КУ 
ГАС ПА ДАР?

— У пер шую чар гу не аб ход на 
знай сці ўлас ні каў для ўсіх аб' ек-
таў, — пе ра ка на ны ды рэк тар фон-
ду «Кра і на зам каў» Аляк сандр 
ВА РЫ КІШ. — Пры чым не аба вяз ко ва 
пад па трэ бы аг ра эка ту рыз му — пад 
лю быя па трэ бы, абы толь кі лю дзі за-
бі ра лі і да гля да лі іх. Та му што ёсць 
пры кла ды прос та жу дас ныя. На прык-
лад, у Жа мыс лаў лі Іў еў ска га ра ё на 
кал гас пра даў бу ды нак улас ні ку, пас-
ля дзярж кант роль вы явіў па ру шэн ні і 
на бы так за бра лі. Так бу ды нак ста яў, 
па куль не зда рыў ся па жар, і ця пер ён 
без да ху раз бу ра ец ца.

Аляк сандр Ва ры кіш ад зна чыў, 
што ў куп лі-про да жы ся дзіб, на ват 
не пры зна ных гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы най, ёсць скла да нас ці. Ка лі ў 
2007 го дзе мож на бы ло ку піць ся дзі бу 
на аў кцы ё не на ра ён ным уз роў ні, то 
ця пер гэ тая пра цэ ду ра ад бы ва ец ца 
на ўз роў ні воб лас ці. Ды рэк тар фон да 
так са ма да даў, што цэ ны на па куп ку 
ся дзіб праз аў кцы ё ны да хо дзяць і да 
80—100 ты сяч до ла раў. Са праў ды, 
мо жа атры мац ца прос та кас міч ная 
су ма з улі кам та го, што куп ле ную ся-

дзі бу трэ ба яшчэ да вес ці да ла ду.
На тал ля Хвір не згод на з тым, што 

ся дзі бы мож на пры ста соў ваць пад 
лю быя па трэ бы.

— Улас нік пад піс вае ахоў ныя аба-
вя за цель ствы, у ад па вед нас ці з які мі 
ён ня се ад каз насць за атры ма ны ім 
бу ды нак. Да та го ж ён у аба вяз ко вым 
па рад ку па ві нен уз гад ніць з Мі ніс тэр-
ствам куль ту ры зме ну пры зна чэн ня 
аб' ек та.

Так са ма спе цы я ліст звяр ну ла 
ўва гу на тое, што ўлас нік аба вя за-
ны пра да стаў ляць ту рыс там до ступ 
да на бы та га ім аб' ек та, але ён мо жа 
вы зна чаць, ка лі пра да стаў ляць гэ ты 
до ступ.

Ва лан цёр Змі цер Юр ке віч, член 
арт-су пол кі імя Та дэ ву ша Рэй та на, 
якая зай ма ец ца ад наў лен нем яго ся-
дзі бы ў вёс цы Гру шаў ка, пе ра ка на ны, 
што па доб ныя аб' ек ты па він ны за ста-
вац ца на па пя чэн ні дзяр жа вы. На яго 
дум ку, ад наў лен не ся дзі бы Рэй та на і 
ства рэн не там му зей ных экс па зі цый 
шы ро ка га про фі лю «за ву шы вы цяг не 
Ля ха віц кі ра ён».

— Мы не аб мя жоў ва лі ся толь кі 
су бот ні ка мі і ла тан нем да хаў, а пі-
са лі ар ты ку лы і іні цы я ва лі ства рэн не 
ка на лам АНТ стуж кі «Та дэ вуш Рэй-
тан — бе ла рус кі Дон Кі хот» цык ла 

«Зва рот ны ад лік». Фак тыч на ця пер 
ідзе вяр тан не іме ні, і дзя ку ю чы гэ-
та му з'я віц ца ці каў насць да ро ду і да 
ся дзі бы.

Аб тым, на коль кі ах вот на бе ла ру сы 
бя руць на ся бе ця жар гіс то ры ка-куль-
тур най спад чы ны, свед чыць ня ўмоль-
ная ста тыс ты ка: у пры ват най улас-
нас ці зна хо дзіц ца ка ля 10% ся дзіб. 
Па сло вах на чаль ні ка ўпраў лен ня 
кар па ра тыў на га біз не су Бе ла гра-
п рам банк Свят ла ны КОН ЧЫЦ, яшчэ 
не бы ло ні вод на га вы пад ку, каб лю дзі 
звяр та лі ся ў банк па крэ дыт на па куп-
ку гіс та рыч ных ся дзіб.

Не ак тыў на куп ля юць на шы ся дзі-
бы і за меж ні кі. І хоць на аў кцы ё нах 
цэ ны мо гуць зні жац ца, гэ та ўсё ад но 
не вы ра шае праб ле мы: на ўлас ні ка 
кла дуц ца над та вя лі кія па тра ба ван-
ні. На тал ля Хвір пад трым лі вае спра-
шчэн не сіс тэ мы пе ра да чы ся дзіб 
улас ні кам, але ад зна чае, што ў гэ тай 
спра ве не ўсё за ле жыць ад Мін куль-
та — ёсць яшчэ ін шыя ве дам ствы і 
мяс цо выя ор га ны ўла ды. Па да ец ца, 
у паў на моц твах гэ тых уста ноў рас-
пра цоў ваць кан крэт ныя шля хі ахо вы 
на цы я наль най куль тур най спад чы ны, 
якую да ве рыў ім на род, бо гэ та іх пра-
мы аба вя зак. А яны не мо гуць прый-
сці да зго ды па між са бой, тым ча сам 
як ста ра даў нія ся дзі бы не мо гуць ча-
каць веч на. Яны з усёй сі лы стог нуць 
раз бі ты мі сце на мі, за клі ка юць пус ты-
мі ва ка ні ца мі, ля ман ту юць дзі ра вы мі 
да ха мі і ў рэш це рэшт, вы пус ціў шы 
свой апош ні пра цяг лы ўздых, раз-
бу ра юц ца. Дык хто возь ме на ся бе 
ад каз насць за пе ра ка на насць мно гіх 
бе ла ру саў у тым, што ў на шай кра і не 
ня ма на што па гля дзець?..

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Вы пуск нік ся рэд няй шко лы 
№7 го ра да Ба ра на ві чы Дзміт-
рый ІГ НАТ ЧЫК на «вы дат на» 
здаў тэс ці ра ван ні па бе ла рус кай 
мо ве і ма тэ ма ты цы. Да рэ чы, да 
абі ту ры енц ка га «хет-тры ка» 
хлоп цу не ха пі ла зу сім тро хі: у 
трэ цім тэс це па фі зі цы ён да-
пус ціў уся го ад ну па мыл ку, якая 
па ні зі ла ад зна ку да 96. Сак рэт 
свай го пос пе ху Дзміт рый ба чыць 
у доб рай пра цы на стаў ні каў, якія 
рых та ва лі яго да ЦТ:

— Да зда чы тэс ці ра ван ня 
я доў га і ўпар та рых та ваў ся. 
Больш за ўсё быў упэў не ны ў 
ма тэ ма ты цы, менш за ўсё — у 
мо ве. Ма тэ ма ты ка бы ла ма ім 
лю бі мым прад ме там у шко ле. 
На пра ця гу ўся го пе ры я ду на-
ву чан ня я ёй ці ка віў ся. На ша 
школь ная на стаў ні ца, Тац ця на 
Маш ні на, да па маг ла мне па-

лю біць гэ ты прад мет і ад крыць 
для ся бе шмат но ва га. Уво гу ле, 
з дак лад ны мі на ву ка мі ў мя не 
праб лем не бы ло. З мо вай, якую 
ў лю бым вы пад ку прый шло ся б 
зда ваць, скла да ней. Але, зноў-
та кі дзя ку ю чы на стаў ні цы, якая 
пе ра ка на ла мя не зда ваць ме-
на ві та бе ла рус кую мо ву і пад-
рых та ва ла да тэс ці ра ван ня, усё 
атры ма ла ся цу доў на.

Зра зу ме ла, на ват са мыя леп-
шыя на стаў ні кі не да па мо гуць 
вуч ню-абі бо ку і лай да ку. Кошт 
двух ста баль ных сер ты фі ка-
таў — сот ні га дзін да дат ко вай 
пра цы, ад сут насць воль на га ча-
су і гра шо выя вы дат кі. Акра мя 
рэ пе ты та ра па фі зі цы, Дзміт рый 
4 ра зы на ты дзень на вед ваў фа-
куль та ты вы па ма тэ ма ты цы, а 
па су бо тах у шко ле да дат ко ва 
зай маў ся бе ла рус кай мо вай. 
Яшчэ адзін склад нік пос пе ху, на 
які звяр тае ўва гу хло пец, — уда-
ча. На трох тэс ці ра ван нях яму 
трап ля лі ся ва ры ян ты са зна ё мы-
мі за дан ня мі, якія ён умеў і лю біў 
вы кон ваць.

Па сту паць хло пец збі ра ец-
ца ў БДУ ІР, на спе цы яль насць 
«Пра грам нае за бес пя чэн не ін-
фар ма цый ных тэх на ло гій» фа-
куль тэ та кам п'ю тар ных сіс тэм і 
се так. Та ко му вы ба ру па спры яў 
удзел Дзміт рыя ў тэ ма тыч най 
зме не дзі ця ча га ла ге ра «Зуб ра-
ня», пад час якой хло пец з'ез дзіў 
на эк скур сію ў Парк вы со кіх тэх-
на ло гій і ў Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт ін фар ма ты кі і ра-

дыё элект ро ні кі. З та го ча су ён 
і за га рэў ся ма рай пра ца ваць у 
сфе ры ІT.

— Ця пер я пла ную па спя хо ва 
скон чыць сваё на ву чан не ва ўні-
вер сі тэ це, стаць моц ным спе цы я-
ліс там і знай сці доб рую пра цу, — 
ка жа Дзміт рый. — Ну і на ла дзіць 
аса біс тае жыц цё, вя до ма. Ка лі 
ка заць пра неш та гла баль нае, 
то я ха цеў бы па ванд ра ваць па 
све це. Бо на зям лі так шмат ці ка-
вых і не звы чай ных мес цаў, што 
цэ ла га жыц ця мо жа не ха піць, 
каб па ба чыць усё.
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На фа куль тэт кам п'ю тар ных 

сіс тэм і се так збі ра ец ца па сту-
паць і дру гі ўла даль нік двух сер-
ты фі ка таў з мак сі маль ным ба-
лам — ця пер мін ча нін, а ра ней 
жы хар го ра да Гор кі, вы пуск-

нік мін скай гім на зіі №75 Мі кі та 
ЛАТУШ КІН. Ме на ві та для аду ка-
цыі сы на і дач кі Мі кі та вы баць кі 
тры га ды та му з рай цэнт ра пе ра-
еха лі жыць і пра ца ваць у ста лі цу. 
Ві да воч на, не здар ма, бо сын ча-
кан ні сям'і ўжо апраўд вае.

У ад роз нен не ад па пя рэд ня га 
ге роя, хло пец лі чыць, што асноў-
ным склад ні кам яго пос пе ху ста-
ла пра ца з рэ пе ты та ра мі. Мі кі та 
пер са наль на зай маў ся з пе да го-
га мі па ўсіх трох прад ме тах: рус-
кай мо ве, ма тэ ма ты цы і фі зі цы. 
Ме на ві та пер шае тэс ці ра ван не 
па рус кай мо ве ста ла для хлоп ца 
най гор шым:

— Тэст па рус кай мо ве я, шчы-
ра ка жу чы, «за ва ліў». На пэў на, 
ска за ла ся рас ха ло джа насць 
і ня ўваж лі васць: у не ка то рых 
за дан нях за мест чле наў ска за 
па чаў вы зна чаць час ці ны мо вы. 
Аб тым, што зра біў усё ня пра-
віль на, да ве даў ся ўве ча ры, ка лі 
з сяб рам раз бі раў тэст. Вя до ма, 
пе ра пу жаў ся, бо ка лі б на гэ тыя 
па мыл кі на кла лі ся якія-не будзь 
не за ўва жа ныя мной, усё бы ло 
б зу сім дрэн на. Але вы нік усё ж 
та кі не бла гі — 79. Та кая крыўд-
ная па мыл ка на пер шым жа ЦТ 
моц на вы бі ла мя не з ка ля і ны, 
але, на пэў на, пра сты му ля ва ла 
мак сі маль на ад каз на па ста віц ца 
да ас тат ніх.

Два дру гія тэс ці ра ван ні ста лі 
для Мі кі ты вы пра ба ван нем. Хло-
пец рас каз вае, як не мог за снуць 
з-за стрэ су, а ра ні цай вель мі ба-
ле лі во чы. Дрэн на спа ла ся і яго 

баць кам. Тэс ты па ма тэ ма ты цы 
і фі зі цы Мі кі та вы ка наў за 80 і 
100 хві лін адпаведна, але ра ней 
за вы зна ча ны тэр мін па да мо ве 
з баць ка мі з аў ды то рыі не вы хо-
дзіў — ліш ні раз пра вя раў і пе-
ра чыт ваў, хоць і быў упэў не ны 
аб са лют на ва ўсіх ад ка зах.

Вы нік, без умоў на, за да во-
ліў Мі кі ту і яго сям'ю, а так са ма 
пры нёс доў га ча ка ную па лёг ку. 
Ця пер хло пец пла нуе тро хі ад па-
чыць і... пры няц ца за вы ву чэн не 
бу ду чай спе цы яль нас ці са ма-
стой на.

— На маю дум ку, цэнт ра лі-
за ва нае тэс ці ра ван не не дае 
мак сі маль най аб' ек тыў нас ці пры 
ацэн цы кан крэт на га ча ла ве ка, — 
дзе ліц ца дум ка мі Мі кі та. — Тры 
га дзі ны да ец ца для ўсіх, і не мае 
зна чэн ня, хут ка ты ўсё зра біў ці 
па воль на. За час, які ў мя не за-
ста ваў ся пас ля на пі сан ня тэс таў, 
я мог па ка заць, што ве даю і ўмею 
знач на больш. Бо ба лаў мне маг-
ло і не ха піць. На пэў на, гэ та га-
лоў ны не да хоп тэс ці ра ван ня, які 
я ад чуў на са бе.

Пла на ван нем сва ёй бу ду чы ні 
хло пец па куль што не зай ма ец-
ца. Мі кі та спа дзя ец ца, што час, 
які ён пра вя дзе ва ўні ве рсі тэ це, 
да зво ліць яму не толь кі атры-
маць прак тыч ныя ве ды, а яшчэ 
і за ры ен та вац ца ў сфе ры ІT, каб 
по тым зай мац ца лю бі май пра-
цай і знай сці шчас це ў жыц ці.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА 

і з аса біс та га ар хі ва.

ВЫ ДАТ НІ КІ ВЫ БІ РА ЮЦЬ 
ВЫ СО КІЯ ТЭХ НА ЛО ГІІ
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Чым здзі віць 23-ці «ба зар»?Чым здзі віць 23-ці «ба зар»?

Ве дай на шыхВе дай на шых  ��

БЕ ЛА РУС КА СТА ЛА 
ВІ ЦЭ-КА РА ЛЕ ВАЙ ПРЫ ГА ЖОС ЦІ 
СЯ РОД СТУ ДЭН ТАК ВНУ 8 КРА ІН
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Яшчэ ад на пра па но ва 
пра ду гледж вае сіс тэ му 
зні жак на тэ ле фон ныя 
раз мо вы па ма біль ным 
тэ ле фо не — увя дзен не 
та рыф на га пла на 
«На стаў ніц кі».
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Акрэдытацыі фестывалю атрымалі артысты Ангеліна Калачова, Ксенія 
Пятрова і Артур Сокал.

Цэ ны на па куп ку ся дзіб праз 
аў кцы ё ны да хо дзяць 
і да 80—100 ты сяч до ла раў. 
Мо жа атры мац ца кас міч ная 
су ма з улі кам та го, 
што куп ле ную ся дзі бу трэ ба 
яшчэ да вес ці да ла ду.


