
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Па сло вах Ула дзі-

мі ра ЛІ ХА ДЗЕ ДА ВА, 
да гэ туль ў све це па 
ста ра жыт ных тэх на-
ло гі ях пе ра вы да ва-
лі ся толь кі асоб ныя 
ста рон кі. А тое, што 
цэ лая кні га вы да-
дзе на аў тэн тыч ным 

спо са бам, — гэ та прэ цэ дэнт. Мы ака за лі ся 
пер шы мі. 

Кні га зай ме ла вы со кую ацэн ку экс пер таў з 
Санкт-Пе цяр бур га, Маск вы, а так са ма прад-
стаў ні ка На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі 
Але ся Су шы. Яны з жар там за ўва жы лі, што ў 
кні гі толь кі адзін «не да хоп»: яна но вая!

Гос ці свя та бе ла рус ка га пісь мен ства ў су-
бо ту 6 ве рас ня змо гуць не толь кі ўба чыць 
гэ тыя пе ра вы да дзе ныя кні гі Ска ры ны, да кра-
нуц ца да іх, ад чуць во дар іль ня ной па пе ры — 
увесь тэх на ла гіч ны пра цэс бу дзе прад стаў ле-
ны ў спе цы яль ным па віль ё не ў За слаўі. Кож ны 
ах вот ны змо жа сам ад дру ка ваць ста рон ку па 
ска ры наў скай тэх на ло гіі. Так са ма мож на бу-
дзе на зі раць, як ства ра ец ца па пе ра ме та дам 
чар пан ня.

На прэс-кан фе рэн цыі, дзе жур на ліс там 
прэ зен та ва лі но вую кні гу Біб ліі, на мес нік мі-
ніст ра ін фар ма цыі Ула дзі мір МА ТУ СЕ ВІЧ 
ак цэн та ваў ува гу на тым, што на гэ тыя вы-
хад ныя вар та па ехаць у За слаўе:

— За час свай го пра вя дзен ня свя та бе-
ла рус ка га пісь мен ства на бы ло са праў ды 

агуль на на цы я наль ны 
ха рак тар і ста ла ася-
род кам бе ла рус кай 
ду хоў нас ці, куль ту ры 
і дру ка ва на га сло ва. 
Прай шоў шы праз 
усю Бе ла русь, сё ле-
та, ужо ў дру гі раз яно 
за ві та ла ў ста ра жыт-
нае За слаўе. Гэ та го рад з даў няй гіс то рыя, у 
якім яск ра ва ад чу ва ец ца под ых ча су. Сё ле та 
ўпер шы ню свя та паў на вар тас на бу дзе пра хо-
дзіць на пра ця гу двух дзён — 6 і 7 ве рас ня. 
Ура чыс тае ад крыц цё ад бу дзец ца ў су бо ту ў 
20.30. Фес ты валь кні гі, прэ зен та цыя срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі, вы да вец тваў, ад крыц цё 
пом ні ка кня зю Ізя сла ву, ад крыц цё пар ку куль-
ту ры і ад па чын ку, су стрэ чы з пісь мен ні ка мі — 
гэ та да лё ка не поў ны пе ра лік за пла на ва ных 
па дзей. 7 ве рас ня на га лоў най сцэ не За слаўя 
прой дзе ўра чыс тая цы ры мо нія ўзна га ро джан-
ня пе ра мож цаў Рэс пуб лі кан ска га кон кур су на 
леп шы лі та ра тур ны твор 2013 го да.

Па ра лель на з За слаў ем у су бо ту ў Мін ску 
ў 10.00 у На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі 
прой дзе між на род ны «круг лы стол» на тэ му 
«Су гуч ча. Лі та ра ту ра як люс тэр ка эпо хі». Спе-
цы яль на для ўдзе лу ў ім у бе ла рус кую ста лі цу 
з'е дуц ца пісь мен ні кі з Сер біі, Азер бай джа на, 
Мал до вы, Ра сіі і ін шых кра ін. Да рэ чы, ды рэк-
тар — га лоў ны рэ дак тар Вы да вец ка га до ма 
«Звяз да» Алесь Кар лю ке віч бу дзе ма дэ ра та рам 
гэ тай між на род най су стрэ чы лі та ра та раў.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
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ДА РОЖ НАЯ КАР ТА
Бу даў ніц тва дру гой каль ца вой ва кол ста лі цы 
па він на быць за вер ша на да па чат ку 2017 го да

Ад па вед нае да ру чэн не Прэ зі-
дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка даў 
учо ра пад час на вед ван ня ў Мін-
скім ра ё не бу даў ні чай пля цоў кі 
дру гой каль ца вой аў та да ро гі, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Кі раў ні ку дзяр жа вы да ла жы лі аб 
хо дзе бу даў ніц тва, пры якім вы ка-
рыс тоў ва ец ца су час ная тэх на ло гія 
клад кі цэ мент на-бе тон на га па крыц-
ця. Бу даў ніц тва вя дзец ца ў не каль-
кі эта паў, і каль цо бу дзе ўклю чаць 
у ся бе як дзе ю чыя ўчаст кі аў та трас, 
так і но выя, а так са ма рэ кан стру я ва-
ныя да па ра мет раў І ка тэ го рыі. Ця-
пер ра бо ты ідуць на ўчаст ку пер ша га 
эта пу бу даў ніц тва ад аў та да ро гі М-3 
Мінск—Ві цебск да М-6/Е 28 Мінск—
Грод на—мя жа Рэс пуб лі кі Поль шча. 
Пра цяг ласць гэ та га ўчаст ка скла дае 
больш за 46 км, і ён па дзе ле ны на 
не каль кі чэр гаў. «У бу ду чым го дзе 
да гро дзен ска га на прам ку ўся да ро га 
па він на быць па бу да ва на, — ска заў 
Прэ зі дэнт. — І за тым на ўчас так да 
пе ра ся чэн ня з мас коў скай да ро гай у 

вас за ста нец ца яшчэ год — мак сі мум 
паў та ра».

Асоб на Аляк сандр Лу ка шэн ка ак-
цэн та ваў ува гу на не аб ход нас ці ра-
зум на га па ды хо ду пры пра ек та ван ні 
да рож на га бу даў ніц тва і не да пу шчэн-
ня праз мер нас цяў, не аб грун та ва ных 
трат фі нан са вых рэ сур саў. У гэ тым 
жа клю чы бы ло да дзе на да ру чэн не і 
кант ра лю ю чым ор га нам, якія па він ны 
пра вя раць рэ аль ны кошт ра бот ужо 
на эта пе бу даў ніц тва.

Прэ зі дэнт так са ма за па тра ба ваў 
на даць мак сі мум ува гі бу даў ніц тву і 
рэ кан струк цыі тран зіт ных аў та трас 
кра і ны. Як ад зна чыў кі раў нік дзяр жа-
вы, з пры чы ны па дзей, якія ад бы ва-
юц ца ва Укра і не, яшчэ больш уз рас ла 
знач насць Бе ла ру сі ў якас ці транс-
парт на га ка лі до ра, які бу дзе звяз ваць 
За хад і Ус ход. «Ка лі мы пра па ну ем 
доб рую да ро гу ў трох-ча ты рох на-
прам ках, ад бою не бу дзе, і мы бу дзем 
мець доб рыя гро шы за тран зіт. Нам 
аку пяц ца ўсе ўкла дан ні. Чым хут чэй 
мы гэ та зро бім, тым лепш», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 
што ў свой час ён ста віў па доб ную за-
да чу ў сфе ры раз віц ця аг ра пра мыс-
ло ва га комп лек су, каб за бяс пе чыць 
хар ча ван нем не толь кі на сель ніц тва 
Бе ла ру сі, але і мець маг чы масць па-
стаў ляць знач ныя аб' ёмы на экс парт. 
У вы ні ку, у тым лі ку з улі кам ця пе-
раш няй сі ту а цыі ў рэ гі ё не, гэ тае ра-
шэн не апраў да ла ся бе.

Кі раў ні ку дзяр жа вы да ла жы лі аб 
пла нах па рэ кан струк цыі і ўзвя дзен ні 
рэс пуб лі кан скіх да рог у пе ры яд 2015-
2019 га доў. Агуль ная пра цяг ласць рэ-
кан струк цыі і ўзвя дзен ня та кіх да рог 
скла дзе больш за 400 км, з іх па па-
ра мет рах пер шай ка тэ го рыі — звыш 
330 км. У пры ват нас ці, аб мяр коў-
ва ла ся за вяр шэн не рэ кан струк цыі 
аў та да ро гі ад Мін ска да Го ме ля на 
ўчаст ку Баб руйск—Жло бін, бу даў ніц-
тва су час най аў та тра сы на Грод на і 
рэ кан струк цыя ін шых участ каў да рог. 
Асаб лі ва Прэ зі дэнт ука заў на важ-
насць у якас ці тран зіт на га на прам ку 
аў та да ро гі на Па лес сі, якая злу чае 
Го мель і Брэст.

Кніж ны светКніж ны свет  ��

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі прад-
ста ві ла на цы я наль ны стэнд на 27-й Мас-
коў скай між на род най кніж най вы ста ве-
кір ма шы. Яго прэ зен та цыя ад бы ла ся 
ўчо ра ад ра зу ж пас ля афі цый на га ад-
крыц ця кніж на га фо ру му, па ве дам ляе 
БЕЛ ТА.

Як ад зна чыў на цы ры мо ніі ад крыц ця стэн-
да са вет нік-па слан нік Па соль ства Бе ла ру сі 
ў Ра сіі Па вел Лёг кі, Бе ла русь тра ды цый на 
прад стаў ляе ў Маск ве да сяг нен ні ай чын на га 
кні га вы дан ня. Вось і на гэ ты раз бе ла рус кая 
дэ ле га цыя пры вез ла ў Маск ву больш за 600 
най мен няў кніг, вы пу шча ных вы да вец тва мі 
«Бе ла русь», «Вы да вец кі дом «Бе ла рус кая на-
ву ка», «Бе ла рус кая эн цык ла пе дыя імя Пет ру-
ся Броў кі», «Вы шэй шая шко ла», «Мас тац кая 
лі та ра ту ра», «На род ная асве та», «Вы да вец кі 
дом «Звяз да», «Па чат ко вая шко ла», «Аду ка-
цыя і вы ха ван не», Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
эка на міч на га ўні вер сі тэ та, РУП «Бел кар та-

гра фія», а так са ма ААТ «Па лі граф кам бі нат 
імя Яку ба Ко ла са».

У гэ тым го дзе ар га ні за та ры бе ла рус ка га 
стэн да зра бі лі ак цэн ты на трох тэ мах. Перш 
за ўсё гэ та 70-год дзе вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 
ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Акра мя та го, 
на стэн дзе вы лу ча ны вы ста ва Ула дзі мі ра Лі-
ха дзе да ва «У по шу ках стра ча на га», пры све-
ча ная Пер шай су свет най вай не, і вы да вец кія 
пра ек ты Са юз най дзяр жа вы.

На мас коў скім кір ма шы Бе ла русь прад ста-
ві ла кніж ныя на він кі шы ро ка га спект ру роз ных 
тэ ма тыч ных кі рун каў: ву чэб ная, ву чэб на-ме-
та дыч ная, на ву ко вая, на ву ко ва-па пу ляр ная, 
да ве дач ная, эн цык ла пе дыч ная, дзе ла вая лі-
та ра ту ра, лі та ра тур на-мас тац кія і дзі ця чыя 
вы дан ні. Акра мя та го, бе ла рус кія кні гі прад-
стаў ле ны так са ма ў рам ках ар га ні за ва на га 
Аса цы я цы яй кні га вы даў цоў Ра сіі Сла вян ска га 
кніж на га свя та.

�

Шлях бла сла вё ныШлях бла сла вё ны  ��

Даб ра дат ны агонь 
ад Тру ны Гас под няй 
да За слаўя да вя дзе

Бе ла рус кае сло ва «асве-
та» — цу доў нае. Глы бо кае 
і на поў не нае — столь кі 
сэн саў укла дзе на. Асве-
та праз ве ды — гэ та як 
свят ло, якое но сіць ча ла-
век у са бе і дзе ліц ца з ім 
ін шы мі. 

Так у нас бы ло ста год дзя-
мі: усе бе ла рус кія вя лі кія (і 
не вя до мыя, якія пэў на ж бы лі) 
асвет ні кі, атры маў шы іск рын-
ку ве даў пра жыц цё, нес лі яе ў 
свет і рас паль ва лі вя лі кае свят-
ло аду ка ва най і на поў не най ду-
шэў ным свят лом зям лі. Нес лі 
ве ды пра наш зям ны свет і 
тое, з якой лас кі ён устро е ны 
і за се ле ны роз ны мі іс то та мі, а 
вян цом гэ та га све ту з'яў ля ец ца 
ча ла век. А яму ўлас ці ва імк-
нен не не блу каць у цем ры — як 
рэ аль най, так і ду хоў най.

Бе ла русь ХХІ ста год дзя 
пра цяг вае шлях, па ча ты асвет-
ні ка мі. А свят ло рэ аль нае (дзе-
ля ду хоў на га) вось ужо 21 год 
нам да дзе на ад Тру ны Гас под-
няй праз Даб ра дат ны агонь, 
які пра но сяць па кра і не. Дзе ля 

гэ та га на ла джа на экс пе ды цыя 
«Да ро га да Свя ты няў», якая 
ад бы ва ец ца ў пер шы ты дзень 
ме ся ца, на пя рэ дад ні вяр шы ні 
свят на шай асве ты — Дня бе-
ла рус ка га пісь мен ства.

Двац цаць пер шая на ву-
ко ва-асвет ніц кая экс пе ды-
цыя «Да ро га да Свя ты няў» 
стар та ва ла ўчо ра ў Мін ску ад 
Свя та-Ду ха ва ка фед раль на га 
са бо ра і за вер шыц ца 7 ве рас-
ня ў За слаўі. Сё ле та марш рут 
прой дзе праз Мін скую, Брэсц-
кую, Гро дзен скую воб лас ці. 
Даб ра дат ны агонь пры ня суць 
у не ка то рыя ма нас ты ры, вя-
лі кія і ма лень кія хра мы і цэр-
каў кі. На прык лад, ка ля вёс кі 
За гор'е Ба ра на віц ка га ра ё на 
ў 1983 го дзе быў яў ле ны цу да-
твор ны аб раз Па кро ва Пра свя-
той Ба га ро дзі цы (Ста ла віц кі), 
які з'яў ля ец ца шля ха вод ным 
для экс пе ды цыі. Пад час экс-
пе ды цыі ад бы ва юц ца ма леб ны 
і на ба жэн ствы — на прык лад, 
сё ле та — ка ля Кры жа Па мя-
ці і Ка ме ня Па ка ян ня. Але сам 
агонь ад Тру ны Гос под няй, які 

да стаў ля ец ца з Іе ру са лі ма, мо-
жа за па лі цца ў кож най ха це: па 
яго мож на прый сці са свеч ка мі 
і па нес ці з са бой.

Сё ле та ён на поў ніць асаб-
лі вым свят лом храм Свя той 
Трой цы у вёс цы Вя лі кая Сва-
рот ва Ба ра на віц ка га ра ё на, 
храм Аляк санд ра Не ўска га 
у вёс цы За гор'е-Се нен скае 
На ва груд ска га ра ё на. У са-
мім На ва груд ку экс пе ды цыю 
з аг нём ад Тру ны Гас под няй 
су стрэ нуць у са бо ры Мі ко лы 
Цу да твор ца і хра ме Кі ры лы і 
Мя фо дзія. Яго ча ка юць у Свя-
та-Елі се еў скім Лаў ры шаў скім 
муж чын скім ма нас ты ры. А ў 
вёс цы Вя ліч кі Лід ска га ра ё на 
Даб ра дат ны агонь асве ціць 
пад вор'е Свя та-Бла га ве шчан-
ска га жа но ча га ма нас ты ра. На 
Ва ло жын шчы не экс пе ды цыя 
за ві тае ў храм роў на апост аль-
ных Кан стан ці на і Але ны, на 
Ма ла дзе чан шчы не — у храм 
пра ро ка Іл ьі ў Ра даш ко ві чах. 

У Мін скай воб лас ці экс пе-
ды цыю з Даб ра дат ным аг нём 
су стрэ нуць у па сёл ках Ка ло-
дзі шчы і Жда но ві чы. У За слаўі 
свят ло агню асаб лі ва ча ка юць 
пры ха джа не хра ма Са бо-
ра бе ла рус кіх свя тых і хра ма 
Пра аб ра жэн ня Гас под ня га. 
Але яго там на огул асаб лі ва 
ча ка юць — кож ны ча ла век 
(не толь кі вер ні кі) у гэ тыя дні 
мо жа раз ва жаць пра тое, што 
ёсць свят ло ў яго жыц ці і ад-
куль яно пры хо дзіць. Та му што 
на са мрэч пад час экс пе ды цыі 
Даб ра дат ны агонь пры но сяць у 
шко лы, баль ні цы, са цы яль ныя 
ўста но вы. Лю дзі, якія ў скла дзе 
экс пе ды цыі (а гэ та пісь мен ні кі, 
ар тыс ты, на ву коў цы, свя та ры) 
рас па вя да юць пра свят ло асве-
ты, іск рын ка яко га, мо жа быць, 
у гэ тыя дні за па лі цца ў не чых 
сэр цах, каб по тым га рэць на 
ра дасць ін шым. І вось жа — 
бла сла вен не на гэ ты шлях!..

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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ПА-СКА РЫ НАЎ СКУ!

НАША ПА ЛІ ЦА
Кні гі Вы да вец ка га до ма «Звяз да» 

прад стаў ле ны 
на між на род най вы ста ве ў Маск ве
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