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ЦЫТАТА ДНЯ

Ула дзі мір АМА РЫН, 
пер шы на мес нік мі ніст ра 
фі нан саў:

«Па вы шэн не стаў кі па да ход-
на га па да тку з 12% да 13% 
пра ду гле джа на ў пра ек це за-
ко на аб уня сен ні змя нен няў і 
да паў нен няў у Пад атко вы ко-
дэкс Бе ла ру сі. За ко на пра ект 
так са ма пра ду гледж вае па ве-
лі чэн не стаў кі ак цы заў на ўсе 
гру пы па да кцыз ных та ва раў. 
У пры ват нас ці, на ал ка голь, у 
тым лі ку на моц ны, — на 10%, 
на ты ту нё выя вы ра бы — на 
15-30% з за ха ван нем трох цэ-
на вых сег мен таў, што да зво-
ліць па вя лі чыць пад атко вую 
на груз ку на больш да ра гія цы-
га рэ ты. Ак цы зы на аў та ма-
біль нае па лі ва пра па ну ец ца 
пад няць у ся рэд нім на 10% з 
ды фе рэн цы я цы яй ста вак у 
за леж нас ці ад эка ла гіч на га 
кла са. Пла ну ец ца па вя лі чыць 
стаў ку па да тку на пры бы так 
для бан каў і стра ха вых ар га ні-
за цый з 18% да 25%, пад няць 
стаў кі зя мель на га па да тку і 
па да тку на не ру хо масць у да-
чы нен ні да дзяр жаў най ма-
ё мас ці, якая не эфек тыў на 
вы ка рыс тоў ва ец ца. Гэ тыя і 
ін шыя ме ры ў га лі не пад атко-
вай па лі ты кі ў 2015 го дзе на-
кі ра ва ны на за бес пя чэн не ста-
біль нас ці пад атко вай сіс тэ мы 
і па вы шэн не ўстой лі вас ці 
бюд жэ ту».
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Вёс ка Га ра 
Ві цеб ска га ра ё на — 
гэ та ўні каль нае 
па се лі шча, 
якое ад ра джа юць 
га рад скія жы ха ры. 
Яны з за да валь нен нем 
пе ра яз джа юць у глуш, 
дзе ня ма кра мы, пош ты 
і клу ба, каб жыць 
не так, як жы ве 
пе ра важ ная боль шасць 
з нас. Сён ня ў Га ры 
ўжо больш за 10 ся мей, 
у якіх вы хоў ва юц ца 
9 дзя цей да школь на га 
ўзрос ту. Са мы ма лы 
«го рац» на ра дзіў ся 
вяс ной.

Ра зам Ра зам 
у Га ру,у Га ру,
або або 
Не звы чай нае Не звы чай нае 
жыц цё жыц цё 
ў не звы чай най ў не звы чай най 
вёс цывёс цы

6 Му зы кант Аляк сандр і На тал ля.

Беларускія хвоі 
ў калмыцкай 

паэзіі

Ганна Харланчук-
Южакова — 

актрыса 
і шматдзетная 

маці

Сё ле та да Дня бе ла рус ка га пісь-
мен ства і дру ку мы ма ем вель мі 
ары гі наль ны, пры ем ны па да ру-
нак. Пад кі раў ніц твам і па ідэі 
ка лек цы я не ра, гіс то ры ка Ула-
дзі мі ра ЛІ ХА ДЗЕ ДА ВА на дру-
ка ва на ста ра жыт ным спо са бам 
і бу дзе прад стаў ле на шы ро кай 
гра мад скас ці пер шая кні га Біб-
ліі Фран цыс ка Ска ры ны.

Пад крэс лім, што гэ та не фак сі-
міль нае пе ра вы дан не, а ары гі наль-
ная, хоць і но ва ство ра ная кні га. Ула-
дзі мір Лі ха дзе даў рас ка заў, што ха-
це ла ся зра біць штось ці не звы чай нае 
да свя та пісь мен ства і дру ку — так 
і з'я ві ла ся ідэя ад наў лен ня пер шай 
кні гі пер ша дру ка ра. Каб ува со біць 

за ду му ў жыц цё, да след чык стаў вы-
ву чаць гіс то рыю дру кар скай спра вы. 
«Ха дзіць па сля дах Ска ры ны», — як 
ён сам ад зна чыў. Лі ха дзе даў на ве-
даў му зеі дру кар скай спра вы ў Ба-
зы лі, Лейп цы гу, гля дзеў, якім быў 
ка лісь ці дру кар скі варш тат, вы свят-
ляў, з ча го ра бі лі па пе ру.

Толь кі са браў шы да стат ко вую на-
ву ко вую ба зу, пры сту пі лі да пра цы. 
Дру кар скі ста нок ад на ві лі па гра вю-
ры XVІ ста год дзя. Ста нок атры маў ся 
цал кам са праўд ным — па доб ных яму 
ў све це ўся го не каль кі. Па пе ру так-
са ма зра бі лі са ма стой на — з іль ну, 
ме та дам чар пан ня, як і ў ста ра жыт-
на сці. Та кім чы нам бы ло на дру ка-
ва на сем эк зэмп ля раў пер шай кні гі 

Біб ліі — Быц ця — якія ад па вя да юць 
гіс та рыч ным ана ла гам.

Ства раль ні кі кні гі ва га лі ся на конт 
афарм лен ня вок лад кі. Спа чат ку спра-
ба ва лі зра біць ску ра ны пе ра плёт. 
Ад нак знеш ні вы гляд атрым лі ваў ся 
за над та су час ным. Да та го ж пе ра-
плё там вок лад кі ў ста ра жыт на сці час-
та зай ма лі ся май стры, якія не ме лі да-
чы нен ня да са мо га дру ка ван ня. Та му 
ў вы ні ку по шу каў спы ні лі ся на мяк кім 
пе ра плё це кні гі — та кі Лі ха дзе даў ба-
чыў у му зеі ў Ба зы лі. Так са ма бы ло 
вы ра ша на рас фар ба ваць вок лад кі 
кніг. Гэ та да ру чы лі зра біць мас та ку 
Ба ры су Ці то ві чу: тыя ма люн кі, якія 
бы лі ўнут ры вы дан няў Ска ры ны, 
пе ра нес лі на вок лад ку.

Па да ру нак да свя таПа да ру нак да свя та  �� ПА-СКА РЫ НАЎ СКУ!
Бе ла ру сы пер шы мі ў све це ства ры лі кні гу па ста ра жыт ных тэх на ло гі ях
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