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Бе ла рус кае па соль ства 
ў Се у ле на зы вае 

ся бе свое асаб лі вым 
мос там па між 

геа гра фіч на да лё кі мі 
Бе ла рус сю і Ка рэ яй. 
Ад нак Над звы чай ны 
і Паў на моц ны Па сол 

на шай кра і ны ў Ка рэі 
На тал ля ЖЫ ЛЕ ВІЧ 

лі чыць, што ад лег ласць 
не та кая вя лі кая, як 

мо жа пад ацца. Аб гэ тым 
яна рас па вя ла ў гу тар цы 

з ка рэс пан дэн там 
«Звяз ды».

— На тал ля Іва наў на, скла да на 
пра ца ваць у мяс ці нах, дзе сон ца 
ўзы хо дзіць, ка лі на ра дзі ме яшчэ 
толь кі кла дуц ца спаць?

— Да роз ні цы ў ча се пры вы ка еш 
хут ка. Ужо праз не каль кі дзён звык ла 
пад ліч ва еш, у які час зруч ней звя зац-
ца з ка ле га мі ў Мін ску.

Ня гле дзя чы на знач ную геа гра фіч-
ную ад да ле насць, Бе ла русь і Ка рэя, 
на мой по гляд, ма юць шмат агуль на га 
ў куль ту ры і гіс то рыі, што прад вы зна-
чае на шу па доб насць. Зна хо дзя чы ся 
ў Ка рэі, не ад чу еш ся бе чу жым.

З ка рэй скі мі парт нё ра мі, як і ўсю ды, 
доб ра пра ца ваць, ка лі ёсць уза ем ная 
за ці каў ле насць. Да рэ чы, з мо ман ту 
ўста ля ван ня дып ла ма тыч ных ад но сін 
па між Рэс пуб лі кай Бе ла русь і Рэс пуб-
лі кай Ка рэя ў 1992 го дзе мы да сяг ну лі 
доб ра га ўзроў ню ўза е ма дзе ян ня. Па-
між на шы мі кра і на мі пад пі са ны асноў-
ныя між ура да выя да га во ры ў сфе ры 
эка но мі кі, на ву кі і тэх на ло гій, аба ро-
ны ін вес ты цый, куль ту ры. Прак тыч нае 
су пра цоў ніц тва на шых ве дам стваў 
грун ту ец ца на трох дзя сят ках між ве-
да мас ных да га во раў у са мых роз ных 
аб лас цях — ад СМІ, аду ка цыі, фі зіч-
най куль ту ры і спор ту да лік ві да цыі 
на ступ стваў над звы чай ных сі ту а цый. 
Дзей ні чае двух ба ко вы Су мес ны ка мі-
тэт па эка на міч ным, ганд лё вым і тэх-
ніч ным су пра цоў ніц тве. Ужо 7 га доў 
пра цуе Па соль ства Рэс пуб лі кі Ка рэя ў 
Мін ску, па ча ло пра цу прад стаў ніц тва 
Ка рэй ска га агенц тва са дзей ні чан ня 
ганд лю і ін вес ты цы ям у Бе ла ру сі.

— Як час та вы пры яз джа е це 
ў Бе ла русь?

— Як пра ві ла, до ма бы ваю адзін 
раз у год, ка лі пра вод зяц ца на ра ды і 
се мі на ры з удзе лам кі раў ні коў за меж-
ных уста ноў Бе ла ру сі.

Су час ныя срод кі су вя зі да зва ля юць 
пад трым лі ваць па ста ян ны кан такт як 
з ка ле га мі па пра цы, так з род ны мі і 
бліз кі мі. У Ка рэі сён ня леп шыя ў све це 
срод кі ка му ні ка цыі, якія да па ма га юць 
нам пра ца ваць.

— Аб чым больш за ўсё су му е це 
за 7 ты сяч кі ла мет раў ад до му?

— Су мую больш за ўсё па га лоў-
ным муж чы ну май го жыц ця — ма ім 
ча ты рох га до вым уну ку...

— Якое га лоў нае ад роз нен не Се-
у ла ад ін шых га ра доў све ту?

— Ка лі пры яз джа еш у Се ул, пер-
шае, што кі да ец ца ў во чы, — гэ та ар-
га ніч ны сплаў тра ды цый най ар хі тэк ту-
ры і са мых но вых тэх на ло гій.

А ў ас тат нім гэ та адзін з са мых 
су час ных га ра доў све ту, дзе бур ліць 
жыц цё — так са ма, як і ў Мін ску. Асаб-
лі ва ад зна чу вы со кую ар га ні за цыю 
паў ся дзён на га жыц ця шмат міль ён на-
га ме га по лі са. Дак лад на і не пры кмет-
на пра цу юць ка му наль ныя служ бы. 
Ня гле дзя чы на вы со кую шчыль насць 

на сель ніц тва ў Се у ле, дыс кам фор ту 
ад зна хо джан ня ў ім не ад чу ва еш. На 
да ро гах го ра да ве лі зар ная коль касць 
аў та ма бі ляў, але пра цяг лых за то раў 
ня ма, што свед чыць пра эфек тыў-
насць сіс тэ мы кі ра ван ня транс парт-
ны мі патокамі, ужо даў но ўве дзе най у 
Се у ле. І тут у нас доб рая перс пек ты ва 
для су мес най пра цы.

З за да валь нен нем пад крэс лю, што 
па між Мінск ам і Се у лам іс нуе да га вор 
аб су пра цоў ніц тве дзвюх ста ліц. Мін-
гар вы кан кам пад трым лі вае ста біль-
ныя кан так ты з се уль скай мэ ры яй, у 
тым лі ку і ў част цы аб ме ну во пы там 
ар га ні за цыі жыц ця ста лі цы.

— У чым са мае іс тот нае ад роз-
нен не мен та лі тэ ту ка рэй цаў?

— На ўрад ці зма гу ад ка заць на гэ-
тае пы тан не ад на знач на. Даў но ўжо 
пе ра ка на ла ся ў тым, што лю дзі ўсю ды 
па доб ныя адно да ад на го. Іх хва лю юць 
і тур бу юць ад ноль ка выя праб ле мы. 
Яны цэ няць ад ны і тыя ж рэ чы: сям'ю, 
дзя цей, зда роўе, мір, ста біль насць. Гэ-
та ж ма гу ска заць і пра ка рэй цаў.

Ма быць, вы лу чае іх толь кі ад но. 
Не стам ля ю ся дзі віц ца іх вы ха ва нас-
ці, вет лі вас ці, за ця тас ці, пра ца ві тас ці. 
Мае ка рэй скія зна ё мыя час та жар ту-
юць: маў ляў, вы, еў ра пей цы, пра цу е-
це з дзе вя ці ра ні цы да пя ці ве ча ра, а 
мы, ка рэй цы, з пя ці ра ні цы да дзе вя-
ці ве ча ра. Гэ та так і ёсць. Су сед няя 
бу доў ля па чы нае шу мець ужо на до-
світ ку. А ка рэй скіх служ боў цаў пры 
не аб ход нас ці заў сё ды зна хо дзім на 
пра цоў ным мес цы і пас ля афі цый на га 
за кан чэн ня пра цоў на га дня.

Толь кі дзя ку ю чы пра цы і за ця тас ці 
ўсёй на цыі Ка рэя пры жыц ці ад на го 
па ка лен ня з бед най аграр най кра і ны 
пе ра тва ры ла ся ў ад ну з са мых ба га-
тых ін дуст ры яль ных дзяр жаў све ту і 
ўвай шла ў «вя лі кую двац цат ку» най-
больш раз ві тых эка но мік пла не ты. 
За ўва жу пры гэ тым, што ка рэй скі 
пар ла мент да лё ка не з пер ша га ра зу 
пры няў за кон, які не да зва ляе ка рэй-
цам пра ца ваць больш за 52 га дзі ны 
ў ты дзень.

І тут мы, па сут нас ці, так са ма па-
доб ныя. Бе ла ру сы ўме юць і лю бяць 
доб ра пра ца ваць. Ка рэй цы, якія па бы-
ва лі ў нас, з за хап лен нем рас па вя да-
юць пра тое, што яны ўба чы лі. А гэ та 
ўсё ство ра на пра ца ві ты мі бе ла рус кі мі 
ру ка мі.

— Як час та на тым краі кан ты-
нен та пры хо дзіц ца тлу ма чыць, дзе 
зна хо дзіц ца Бе ла русь?

— Бы вае, што тлу ма чу, але мне 
не раз да во дзі ла ся гэ та ра біць і ў еў-
ра пей скіх кра і нах. Гэ та за ле жыць не 
столь кі ад ве дан ня геа гра фіі, коль кі 
ад агуль най куль ту ры.

Мно гае ў на шай кра і не для ка рэй-
цаў аказ ва ец ца не ча ка ным. Са мае 
вя лі кае ўра жан не на на вед валь ні каў 
вы стаў, у якіх удзель ні чае на ша па-
соль ства, ро біць пла кат са здым кам 
лег ка во га аў та ма бі ля на фо не шмат-
тон на га «Бе лА За». Мне асаб лі ва па-
да ба юц ца шчы рае здзіў лен не на тва-
рах і пы тан ні, якія пры гэ тым за да юць: 
«Гэ та шмат па вяр хо вы дом на ко лах?» 
А пас ля на ша га тлу ма чэн ня — аба вяз-

ко вае фо та на па мяць по бач з вы явай 
«Бе лА За».

У цэ лым жа дзя ку ю чы су пра цоў-
ніц тву са срод ка мі ма са вай ін фар ма-
цыі дзвюх кра ін наш ця пе раш ні ўзро-
вень уза е ма дзе ян ня ўжо пе ра сяг нуў 
«план ку» агуль на га сю жэ та пра тое, 
дзе зна хо дзіц ца Бе ла русь. Раз мо ва 
ідзе пра больш кан крэт ныя пы тан ні 
двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва.

Мы імк нём ся мак сі маль на вы ка-
рыс тоў ваць усе фор мы зно сін з ка-
рэй скі мі гра ма дзя на мі, у тым лі ку і 
праз са цы яль ныя сет кі. Ін тэр нэт-ад-
рас па соль ства доб ра вя до мы, і на 
на шым сай це заў сё ды шмат на вед-
валь ні каў — праз Twіtter, Facebook, 
Youtube. Асаб лі вай па пу ляр нас цю ка-
рыс та юц ца ві дэа він ша ван ні на ка рэй-
скай мо ве, якія рых ту юць бе ла рус кія 
дзе ці для на шых ка рэй скіх сяб роў у 
су вя зі з мяс цо вы мі свя та мі. Дзя ку ю чы 
та лен ту і аба ян ню на шых ма лень кіх 
ар тыс таў ко ла сяб роў Бе ла ру сі пры-
кмет на па вя лі чы ла ся.

— Што пі шуць ка рэй скія СМІ пра 
Бе ла русь?

— З асаб лі вым за да валь нен нем і 
го на рам ка жу вя лі кае дзя куй і ніз ка 
кла ня ю ся бе ла рус кім спарт сме нам, 
якія з'яў ля юц ца га лоў ны мі бе ла рус-
кі мі «зор ка мі» ка рэй скіх СМІ. Толь кі 

ад на Да р'я До мра ча ва пад час сва ёй 
фе на ме наль най пе ра мо гі ў Со чы за 
тры дні са бра ла звыш ста пуб лі ка цый 
у дру ка ва ных СМІ Ка рэі і на рэ сур сах 
ін тэр нэт-вы дан няў. У Ка рэі, да рэ чы, 
з па ва гай ста вяц ца да да сяг нен няў у 
спор це і цэ няць цяж кую пра цу спарт-
сме наў.

Пас ля на вед ван ня на шай кра і ны 
зды мач най гру пай ка рэй ска га на цы-
я наль на га тэ ле ка на ла EBS і дэ ман-
стра цыі пад рых та ва на га ёю ча ты рох-
се рый на га філь ма пра Бе ла русь у са-
цы яль ных сет ках Ка рэі за раз мож на 
пра чы таць пра тое, што бе ла рус кія 
дзяў ча ты са мыя пры го жыя ў све це.

Ад нак асаб лі вы го нар у мя не вы клі-
ка лі ка мен та рыі ка рэй скіх жур на ліс таў 
пас ля та го, як най буй ней шая ка рэй-
ская кам па нія «SK Hynіx», якая пра-
цуе ў сфе ры ін фар ма ты за цыі, на бы ла 
част ку ак ты ваў бе ла рус кай кам па ніі 
«Softeq». Ка рэй ская эка на міч ная прэ-
са та ды пад крэс лі ва ла, што за кошт 
на быц ця «бе ла рус ка га ін тэ ле кту» ка-
рэй ская кам па нія «іс тот на па вя лі чы ла 
свой па тэн цы ял».

— Рас ка жы це пра ўдзел Па-
соль ства Бе ла ру сі ў са май буй ной 
у Ка рэі між на род най ту рыс тыч най 
вы ста ве «KOTFA 2014».

— На ша экс па зі цыя ка рыс та ла ся 
пос пе хам ся род на вед валь ні каў. Са мае 
га лоў нае, што бе ла рус кая ту рыс тыч ная 
кам па нія «Топ-тур», якая ўдзель ні ча ла 
ў вы ста ве, уста на ві ла пра мыя кан так ты 
з за ці каў ле ны мі ка рэй скі мі ту рыс тыч-
ны мі ар га ні за цы я мі.

Удзел у па доб ных вы ста вах — звы-
чай ная прак ты ка пра цы па соль ства. 
Так мы па шы ра ем геа гра фію экс пар ту 
на цы я наль ных ту рыс тыч ных па слуг.

«KOTFA» пра во дзіц ца што год. Сё-
ле та на ша му ўдзе лу ў ёй па пя рэд ні ча ла 
кар пат лі вая пад рых тоў чая пра ца па соль-
ства су мес на з Мі ніс тэр ствам спор ту і ту-
рыз му Бе ла ру сі, Зам ка вым комп лек сам 
«Мір» і кам па ні яй «Топ-тур».

— Бе ла русь жа яшчэ рэ гу ляр на 
ўдзель ні чае ў Се уль скім фес ты ва лі 
друж бы...

— Гэ та са мае па пу ляр нае ў Ка рэі 
куль тур нае свя та з удзе лам за меж ных 
ка лек ты ваў. Яно на зы ва ец ца «Пры ві-
тан не, Се ул». Са праў ды, ка рэй цам і 
гас цям фес ты ва лю вель мі спа да баў-
ся ан самбль «Ку па лін ка» і па лю біў ся 
смак бе ла рус кіх дра ні каў. Вы ступ лен-
ні бе ла рус кіх ар тыс таў не раз на зы ва-
лі най больш яр кі мі.

— У якой сфе ры ста сун кі з Се у-
лам раз ві ва юц ца най больш па спя-
хо ва?

— Асноў ныя кі рун кі раз віц ця двух-
ба ко вых ад но сін скан цэнт ра ва ны там, 
дзе на шы кра і ны мо гуць эфек тыў на 
да паў няць ад на ад ну, рэа лі за ваць па-
тэн цы ял уза ем най за ці каў ле нас ці.

Я ўжо ка за ла пра кі ра ван не транс-
парт на-ла гіс тыч ны мі па то ка мі, транс-
парт ны мі сіс тэ ма мі. Яшчэ ад на вель мі 
перс пек тыў ная сфе ра для су пра цоў-
ніц тва — элект рон ны ўрад, у раз віц ці 
яко га Ка рэя з'яў ля ец ца су свет ным лі-

да рам. Ка рэй ская біз нес- су поль насць 
ба чыць у на шай кра і не ня дрэн ныя 
ін вес ты цый ныя перс пек ты вы, ча му 
асаб лі ва спры я юць ін тэ гра цый ныя 
пра цэ сы.

Асно ву на ша га экс пар ту ў Ка рэю 
скла да юць ка лій ныя ўгна ен ні, шкло-
ва лак но, вуг ля род ныя ма тэ ры я лы. 
Асаб лі вае мес ца зай мае і паў пра вад-
ні ко вая пра дук цыя ААТ «Ін тэ грал». 
Бе ла рус кія мік ра схе мы па стаў ля юц ца 
для вы ка ры стан ня ў роз ных элект рон-
ных пры ла дах, якія вы раб ляе шы ро кі 
спектр паўд нё ва к арэй скіх кам па ній, 
уклю ча ю чы най больш вя до мыя ў све-
це брэн ды.

Уліч ва ю чы тое, што Ка рэя з'яў ля-
ец ца су свет ным лі да рам у сфе ры ін-
фар ма ты за цыі, мы ак тыў на раз ві ва ем 
су пра цоў ніц тва ў воб лас ці ін фар ма-
цый на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій. 
Тут мы пра пра цоў ва ем ін вес ты цый ныя 
пра ек ты з буй ным біз не сам Ка рэі.

Доб ра раз ві ва ец ца су пра цоў ніц-
тва па лі ніі на ву кі і тэх на ло гій. Ча ка ем 
вы ні каў пер шых бе ла рус ка-ка рэй скіх 
пра ек таў у сфе ры пры клад ных да сле-
да ван няў, за цвер джа ных Су мес ным 
ка мі тэ там па эка на міч ным, ганд лё вым 
і тэх ніч ным су пра цоў ніц тве.

Упэў не на, што бе ла рус кі ін тэ лект 
у спа лу чэн ні з ка рэй скім во пы там ка-
мер цы я лі за цыі на ву ко вых рас пра цо-
вак пры ня се плён абедз вюм кра і нам. 
У Мін ску функ цы я нуе Бе ла рус ка-ка-
рэй скі цэнтр па су пра цоў ніц тве ў воб-
лас ці аду ка цыі, на ву кі і тэх на ло гій. 
Што год да 100 ка рэй скіх сту дэн таў 
пра хо дзяць ста жы роў кі ў бе ла рус кіх 
уні вер сі тэ тах.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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На дып ла ма тыч най хва ліНа дып ла ма тыч най хва лі  ��

МОСТ ДАЎ ЖЫ НЁЙ 
7 ТЫ СЯЧ КІ ЛА МЕТ РАЎ

Толь кі ад на Да р'я До мра ча ва 
пад час сва ёй фе на ме наль най 
пе ра мо гі ў Со чы за тры дні 
са бра ла звыш ста пуб лі ка цый 
у СМІ Ка рэі.

ПРА ЕК ТЫ 
ЗА АКІ Я НАМ

«Бе ла рус наф та» бу дзе 
шу каць «чор нае зо ла та» 

ў сель ве Ама зон кі
У блі жэй шыя 

два ме ся цы 
«Бе ла рус наф та» 

атры мае но вы 
кант ракт у Эк ва до ры. 

Як па ве дам ляе 
прэс-служ ба 

прад пры ем ства, пас ля 
не каль кіх раў ндаў 

пе ра моў у кан цы 
мі ну ла га ме ся ца ў 

Кі та бы ло пад пі са на 
«Па гад нен не аб 

тэх ні ка-эка на міч ных 
умо вах ге о ла га раз вед кі 

і рас пра цоў кі бло ка 
№28». Апош няе бы ло 

да сяг ну та па між 
прад стаў ні ка мі аль ян су 

«Бе ла рус наф та» — 
Реtrоаmаzоnаs — 

ЕNАР з ад на го бо ку 
і сак ра та ры я там 

па вуг ле ва да ро дах 
Мі ніс тэр ства па 

не ад наў ляль ных 
пры род ных рэ сур сах 

Эк ва до ра з дру го га.

Пад пі са нае па гад нен не ста-
ла апош нім кро кам на шля ху 
да за клю чэн ня кант рак та па 
ге о ла га раз вед цы і рас пра цоў-
цы бло ка №28. У блі жэй шыя 
два ме ся цы бу дуць раз гле джа-
ны ўсе яго ас пек ты: ад юры-
дыч на га склад ні ка да дэ та лё-
вых тэх ніч ных і эка на міч ных 
да дат каў.

Пра ект па ге о ла га раз вед-
цы і рас пра цоў цы бло ка №28 
аб' яд нан не «Бе ла рус наф та» 
рэа лі зуе ра зам з эк ва дор скай 
кам па ні яй Реtrоаmаzоnаs і 
чы лій скай ЕNАР. Аль янс быў 
ство ра ны ў лі пе ні мі ну ла га го-
да. Праз не каль кі ме ся цаў, у 
ліс та па дзе, ён пры няў удзел у 
адзі нац ца тым раў ндзе дзяр-
жаў на га тэн да ра Эк ва до ра на 
атры ман не лі цэн зіі на рас пра-
цоў ку наф та ва га ра до ві шча. 
Та ды на тар гі бы лі вы стаў ле-
ны ча ты ры наф та зда бы ва ю-
чыя бло кі. Бе ла рус ка-эк ва-
дор ска-чы лій скі са юз афор міў 
за яў ку на рас пра цоў ку ад на го 
з іх — бло ка №28. Гэ тая тэ-
ры то рыя пры ля гае да гор-
на га лан цу гу Анд. Агуль ная 
пло шча бло ка — 1879 кв.км. 
Струк ту ры, вы яў ле ныя на яго 
тэ ры то рыі, уяў ля юць вя лі кую 
ці ка васць для ге о ла гаў. Ад нак 
пра ца тут ус клад не на тым, 
што блок №28 раз ме шча ны 
ў цяж ка да ступ ных умо вах 
сель вы Ама зон кі.

Згод на з тэн да рам, кам-
па нія-пе ра мож ца атрым лі вае 
кант ракт, які дае пра ва на ге о-
ла га раз вед ку не траў на пра ця-
гу ча ты рох га доў. Па вы ні ках 
ад крыц ця ка мер цый ных за па-
саў наф ты кант ракт аў та ма-
тыч на пра ду гледж вае двац ца-
ці га до вы пе ры яд рас пра цоў кі і 
экс плу а та цыі ра до ві шча.

У мно гім уза е ма дзе ян не 
ў га лі не раз вед кі і зда бы чы 
наф ты па між Бе ла рус сю і Эк-
ва до рам па бу да ва на на во-
пы це су пра цоў ніц тва на шай 
кра і ны з Ве не су э лай. Буй ная 
наф та вая пра мыс ло васць — 
ас но ва эка но мі кі Эк ва до ра. 
Па за па сах і аб' ёме зда бы чы 
«чор на га зо ла та» дзяр жа ва 
зай мае 4-е мес ца ў Ла цін скай 
Аме ры цы пас ля Ве не су э лы, 
Мек сі кі і Ар ген ці ны. Эк ва дор-
скі ўрад за ах воч вае пра ек ты 
па рас пра цоў цы но вых ра до-
ві шчаў, а так са ма па ства рэн-
ні су час най інф ра струк ту ры і 
срод каў транс пар ці роў кі наф-
ты і наф та пра дук таў. Для гэ-
та га ак тыў на пры цяг ва юц ца 
срод кі і тэх на ло гіі пры ват ных 
ін вес та раў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  ��

Як ка рэй цы на зы ва юць наш Бе лАЗ і што ў нас з імі агуль на га 

На турыстычнай выставе ў горадзе Пусан


