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— Сё ле та па іні цы я ты ве мі ніс-
тэр ства ўпер шы ню па ўсёй кра-
і не прай шла ак цыя «Ле та з доб-
рай кні гай», у якой браў ак тыў ны 
ўдзел і Вы да вец кі дом «Звяз да». 
Што б вы на зва лі яе асноў ным вы-
ні кам? Ці бу дзе яна мець пра цяг у 
да лей шым?

— Без умоў на, ка лі за дум ва лі гэ ту 
ак цыю, да якой ак тыў на пад клю чы лі-
ся і Мін гар вы кан кам, і абл вы кан ка-
мы, і вя ду чыя вы да вец твы кра і ны, 
мы раз ліч ва лі на тое, што яна бу дзе 
маш таб най і атры мае шы ро кі рэ за-
нанс. Звяр нуць ува гу да рос лых на 
праб ле му чы тан ня, да па маг чы дзе-
цям пра вес ці ці ка выя і ка рыс ныя ка-
ні ку лы з доб ры мі ці ка вы мі кні га мі — 
вось што бы ло асноў най мэ тай. Ак-
цыя прай шла ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны, 
яе ўдзель ні кі па бы ва лі ў шко лах, біб-
лі я тэ ках, лет ніх ла ге рах ад па чын ку. 
У ва чах хлоп чы каў і дзяў чы нак мы 
ба чы лі са праўд ную за ці каў ле насць 
і за хап лен не, ка лі яны гар та лі кні гі, 
што пры во зі лі для іх удзель ні кі ак цыі. 
Ад ной чы ад крыў шы дзі вос ны свет 
чы тан ня, гэ тыя дзе ці на ўсё жыц цё 
зра зу ме юць, што кні га мо жа стаць 
доб рым сяб рам і да рад чы кам, і на ў-
рад ці яны з гэ тым ра зу мен нем за хо-
чуць раз ві тац ца. Вось гэ та і ёсць, ба-
дай што, га лоў ны вы нік на шай ак цыі. 
Плён ад яе ёсць, і знач ны, та му па-
доб ныя ак цыі мы бу дзем пра во дзіць 
і на да лей, і не толь кі ўлет ку.

— Ся род лі та ра ту ры і пе ры ё-
ды кі, што вы хо дзіць у Бе ла ру сі, 
на ват са мы спа ку ша ны чы тач 
зной дзе ці ка вае і па трэб нае. Але 
по бач яшчэ адзін вя ліз ны вы да-
вец кі ры нак — Ра сія. За кошт ча го, 
на ваш по гляд, на шым вы даў цам 
уда ец ца вы трым лі ваць кан ку рэн-
цыю, і ці па трэб ныя ней кія цэнт ра-
лі за ва ныя за ха ды, каб аба ра ніць 
ай чын ных вы твор цаў?

— Аба ра няць ай чын ных вы твор-
цаў? Ка лі вы ма е це на ўва зе лі та ра-
та раў, то, на маю дум ку, ні я кія штуч-

ныя ме ры не да па мо гуць у ства рэн ні 
са праўд най лі та ра ту ры. Зга дзі це ся, 
гэ та най пер шая ўмо ва, каб пэў на га 
аў та ра «шу ка лі» ў кні гар ні. Ра зам з 
тым, мы не ўяў ля ем ся бе без вя лі кай 
рус кай лі та ра ту ры. Ме на ві та та му ў 
на шых кра мах шмат ра сій скай кні гі. 
Ін шая спра ва, трэ ба больш ак тыў на 
пра па ган да ваць на цы я наль ныя пра-
ек ты і лі та ра ту ру. Най перш ім трэ ба, 
на маю дум ку, ад во дзіць у кні гар нях 
цэнт раль ныя мес цы. Га лоў нае, каб 
з кні гай і па тэн цы яль ным яе па куп-
ні ком, чы та чом, пра ца ва лі — і ў біб-
лі я тэ ках, і ў кніж ных кра мах, і ў сту-
дэнц кіх аў ды то ры ях. На огул, па він на 
вес ці ся вя лі кая сіс тэм ная пра ца па 
па пу ля ры за цыі кні гі і чы тан ня. І тут 
шмат рэ зер ваў. Асаб лі ва ў дзей нас ці 
пісь мен ні каў і вы да вец тваў.

— Ва ўсім све це іс нуе сёння 
над звы чай важ ная для аў та раў 
і вы даў цоў праб ле ма: аба ро на 
пра воў у вір ту аль най пра сто ры. 
Лі та ра тур нае пі рац тва са з'яў лен-
нем элект рон ных кніг ста ла гэт кім 
са мым мод ным і за па тра ба ва ным, 
як і ві дэа, і му зыч нае. Якія ме ры 
пры ма юц ца ў на шай кра і не, каб 
пісь мен нік або жур на ліст, раз мя-
шча ю чы свой твор у ін тэр нэ це, 
мог быць упэў не ным, што плён яго 
пра цы не спам пу юць бяс плат на 
без яго ве да ма, не ска рыс та юць 
пад чу жым аў тар ствам?

— Су час ныя руп ліў цы мас тац ка га 
і пуб лі цыс тыч на га сло ва сён ня ста-
яць пе рад ды ле май: вы клас ці свае 
тво ры ў ін тэр нэт, тым са мым зда-
быў шы для іх но вых чы та чоў, але 
стаў шы пры гэ тым па тэн цы яль най 
ах вя рай пі ра таў, або за стац ца без 
вір ту аль най вер сіі сва ёй твор час ці 
і шу каць ін шыя фор мы па пу ля ры за-
цыі сва ёй пра цы, але ні ко му не даць 
маг чы мас ці на ёй на жыц ца. Вы бі ра-
юць, як пра ві ла, пер шы ва ры янт, бо 
больш хут ка га і маш таб на га срод ку 
рас паў сюдж ван ня ін фар ма цыі яшчэ 
не пры ду ма лі. Але, ка лі га ва рыць 
пра ін тэр нэт як част ку ін фар ма цый-
най пра сто ры, то тут, без умоў на, 
па він ны дзей ні чаць усе нор мы за ка-

на даў ства, у тым лі ку і аб аў тар скім 
пра ве.

— І ўсё ж, у якім бы ва ры ян-
це ні вы хо дзіў твор — у па пя ро-
вым ці элект рон ным, не па срэд ны 
кан такт — во чы ў во чы — аў та ра 
і чы та ча і сён ня не страч вае сва-
ёй ак ту аль нас ці. Дзень бе ла рус-
ка га пісь мен ства дае та кую маг-
чы масць усім ах вот ным ва ўсіх 
рэ гі ё нах, ба ла зе, геа гра фія свя та 
шы ро кая. Сё ле та гас цей трэ ба 
ча каць знач на больш — За слаўе 
зу сім по бач з Мінск ам. Ці ўліч ва лі 
гэ та ў сцэ на рыі свя та, каб за ці ка-
віць ста ліч на га гле да ча?

— Ста ла доб рай тра ды цы яй ста-
лі ца мі свя та бе ла рус ка га пісь мен-
ства вы зна чаць тыя га ра ды, якія да 
гіс то рыі, асве ты і ду хоў нас ці бе ла-
рус ка га на ро да ма юць не па срэд нае 
да чы нен не. Сё ле та дру гі раз свя та 
пры мае ста ра жыт нае За слаўе, якое 
ра зам з По лац кам і Ту ра вам мож-
на на зваць ка лыс кай бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці і ду хоў нас ці. Са ма ат-
мас фе ра го ра да, які за хоў вае под ых 
гіс то рыі, спры яе пра вя дзен ню та ко га 
свя та.

На цы я наль ным Арг ка мі тэ там, які, 
да рэ чы, уз на чаль вае на мес нік Прэм'-
ер-мі ніст ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ана-
то лій Афа нась е віч То зік, вы ра ша на 
пра вес ці ад крыц цё Дня бе ла рус ка га 
пісь мен ства ве ча рам 6 ве рас ня. Спа-
дзя ю ся, яно бу дзе вель мі пры го жым і 
не звы чай ным, але ўсіх сак рэ таў рас-
кры ваць не бу ду. Ска жу толь кі, што 
ў гас цей і ўдзель ні каў свя та бу дуць 
усе маг чы мас ці да лу чыц ца да бе ла-
рус ка га пісь мен ства, лі та ра ту ры, ад-
чуць пры га жосць мас тац ка га сло ва. 
А так са ма тое, што бе ла рус кая мо ва 
зні та ва на з ін шы мі сла вян скі мі мо ва-
мі — рус кай, укра ін скай — глы бо кі мі 
гіс та рыч ны мі ка ра ня мі. За слаўе зу-
сім не да лё ка ад ста лі цы, та му, ка лі 
хо ча це пра вес ці з сям' ёй ці ка выя і 
па зна валь ныя вы хад ныя, — пры яз-
джай це, не па шка ду е це!

— На пра ця гу ста год дзяў у 
бе ла ру саў пісь мен ства ата я сам-
лі ва ла ся з ду хоў нас цю. На ва шу 

дум ку, у наш час гэ та то ес насць 
за хоў ва ец ца?

— Не су мнен на. Гэ та пры тым, што 
з імк лі вым раз віц цём су час ных тэх-
на ло гій маг чы мас ці дзейс на сці на пі-
са на га сло ва па вя лі чы ла ся ў ра зы: 
мы ба чым, якую ро лю ады гры ва юць 
сён ня срод кі ма са вай ін фар ма цыі, 
ін тэр нэт у су свет най па лі ты цы, эка-
но мі цы. Але я цвёр да пе ра ка на на, 
што ў на шых чы та чоў ся род міль ё наў 

на пі са ных слоў на пер шым мес цы 
бу дуць тыя, што свед чаць аб лю бо ві 
да Ра дзі мы, сва іх вы то каў і ка ра нёў, 
па важ лі вым стаў лен ні да су се дзяў. 
У на шай гіс то рыі на пра ця гу ста год-
дзяў бы ло ме на ві та так. І гэ та тая 
спад чы на, той каш тоў ны на бы так, 
ад ра чы ся ад яко га нам не да зво ляць 
па мяць і сум лен не.

Пы тан ні за да ва ла
Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

З ХЛЕ БАМ
ДЫ СА ЛАМ 

Кі раўск рых ту ец ца
стаць ста лі цай «Да жы нак-2014»

для ра ё наў Ма гі лёў скай воб лас ці
Свя точ ныя ме ра пры ем ствы ад бу дуц ца ад на ча со-
ва ў Кі раў ску і аг ра га рад ку Мыш ка ві чы. Пры чым 
пач нуц ца яны 19 ве рас ня ра ён ны мі «Да жын ка мі» 
і за кон чац ца 20-га аб лас ны мі. На рэ кан струк цыю 
аб' ек таў сац куль тбы ту і жыл лё ва га фон ду, а так-
са ма доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рый вы дат ка ва-
на, па вод ле ін фар ма цыі Ка мі тэ та па ар хі тэк ту ры 
і бу даў ніц тве Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, амаль 
82 міль яр ды руб лёў. У тым лі ку 20 міль яр даў з рэс-
пуб лі кан ска га бюд жэ ту.

Яшчэ 21 міль ярд вы дат ка ваў лі дар па жні ве ў Кі раў скім 
ра ё не — СВК «Рас свет». За кошт гэ тых срод каў цал кам 
ад но вяць 11 шмат ква тэр ных да моў у Кі раў ску, ра ён ны Дом 
куль ту ры, мыш ка віц кі Дом куль ту ры і шмат ін шых бу дын каў; 
яшчэ на шэ ра гу аб' ек таў вя дзец ца бя гу чы ра монт. Акра мя 
гэ та га, у Кі раў ску за ме няць во да пра вод ную сет ку і па кла-
дуць ас фальт на 8 ву лі цах. Яшчэ 9 ву ліц за ас фаль ту юць у 
Мыш ка ві чах. Пад рых та ва ны і план куль тур ных ме ра пры-
ем стваў.

— Мы ча ка ем гас цей на свя ты хле ба, са ла, мё ду, буль бы 
і ры бы, — па ве да міў на чаль нік ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо-
ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Кі раў ска га ра ё на Анд-
рэй КАР ПУК. — За пла на ва ны спар тыў нае свя та, вы стаў ка 
сель гас тэх ні кі, шмат лі кія кан цэр ты. Бу дуць пра ца ваць сель-
гас пад вор кі, кон ная шко ла, дзі ця чыя ат рак цы ё ны. Я ўжо не 
ка жу пра ганд лё выя ра ды, якіх бу дзе вель мі шмат.

З ра ё наў воб лас ці ў Кі раў ску ча ка юць ка ля 600 афі цый-
ных гас цей, якія пры едуць у скла дзе дэ ле га цый. Да сла ны 
за пра шэн ні пер шым асо бам дзяр жа вы і воб лас ці, а так са ма 
кі раў ніц тву га ра доў-па бра ці маў з Бран скай і Бел га род скай 
аб лас цей.

Між тым на Ма гі лёў шчы не ў кож ным рай цэнт ры свят ку-
юц ца свае асоб ныя «Да жын кі». У гэ тую су бо ту пе ра да ві коў 
він шу юць у Клі чаў скім ра ё не. У аг ра га рад ку Но выя Мак сі ма-
ві чы раз гор нец ца кір маш, у якім пры муць удзел аг ра пра мыс-
ло выя прад пры ем ствы ра ё на і твор чыя ка лек ты вы. Жы ха ры 
па зма га юц ца за зван не «Мя до ва га ка ра ля» і «Ула да ра ся-
ла», пры муць удзел у кон кур сах-вы ста вах на леп шую стра ву 
і хлеб ны ка ра вай, пра дэ ман стру юць са мыя буй ныя ўзо ры 
вы ра шча най сва і мі ру ка мі са да ві ны і га род ні ны.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

— Асноў ная мэ та та кіх аб'-
яд нан няў — па вы сіць якасць 
на ву ко вай, тэх ніч най, іна ва-
цый най і аду ка цый най дзей-
нас ці ў га лі не пры ро да знаў-
чых і дак лад ных на вук: ін фар-
ма ты кі, фі зі кі, ра дыё элект ро-
ні кі і ро ба та тэх ні кі, абу дзіць 
у школь ні каў ці ка васць да 
да след чай, ра цы я на лі за тар-
скай і вы на ход ніц кай дзей-
нас ці, — тлу ма чыць мі ністр 
аду ка цыі Сяр гей МАС КЕ-
ВІЧ. — Спе цы я ліс ты бу дуць 
уцяг ваць мо ладзь у сфе ру 
вы ву чэн ня вы со кіх тэх на ло-
гій, ма дэ ля ван ня, пра ект най 
дзей нас ці, ства раць сіс тэ мы 

праф ары ен та цый най ра бо ты 
з на ву чэн ца мі для ма ты ва ва-
на га вы ба ру імі спе цы яль нас-
цяў тэх ніч най сфе ры.

Па сло вах мі ніст ра аду-
ка цыі, су пра цоў ніц тва бу дзе 
скі ра ва на на ўзмац нен не 
прак ты ка-ары ен та ва на га і 
пры клад но га ха рак та ру на-
ву чан ня дзя цей і пад лет каў, 
на вы ха ван не твор чых асоб. 
Струк ту ра пер ша га су мес на га 
пра ек та ўклю чае ў са бе два 
мо ду лі — «Ле га-парк» і «ІТ-
ака дэ мію».

— Ха це ла ся б уз няць на 
но вую вы шы ню якасць да дат-
ко вай аду ка цыі. З гэ тай мэ тай 

мі ніс тэр ства бу дзе пад трым лі-
ваць ства рэн не школ ро ба та-
тэх ні кі ва ўсіх рэ гі ё нах, — да-
даў мі ністр.

Цяпер та кія шко лы ёсць у 
6 ста ліч ных уста но вах аду ка-
цыі, а так са ма ў На ва по лац ку. 
Дзе ці вы ву ча юць там пра гра-
ма ван не, 3D-ма дэ ля ван не, ал-

га рыт мі ку, ме ха ні ку, асно вы 
элект ро ні кі і мік ра пра цэ сар-
ных сіс тэм, бу до ву кам п'ю та ра 
і пра грам нае за бес пя чэн не, 
рас пра цоў ку і ства рэн не сай-
таў, кан стру я ван не, фі зі ку і 
ма тэ ма ты ку.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Клас ныя на ві ны Клас ныя на ві ны   ��

АД ЗА ХАП ЛЕН НЯ І ГУЛЬ НІ — ДА ПРА ФЕ СІІ 

15 ве рас ня ў Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным пе да га гіч ным 
уні вер сі тэ це стар туе 
кон курс ві дэа ро лі каў, 
пры све ча ных пра цы 
на стаў ні ка. Да ўдзе лу 
ў ім за пра ша юц ца 
на ву чэн цы 9—11 кла саў 
агуль на аду ка цый ных 
уста ноў.

Стар ша клас ні кам пра па-
ну ец ца зняць ві дэа ро лік па 
ад ным з пя ці тэ ма тыч ных 
на прам каў: «Я ха чу быць на-
стаў ні кам», «Ро ля на стаў ні ка 
ў ма ім жыц ці», «На стаў нік бу-
ду чы ні: які ён?», «На стаў ні ца 
пер шая мая» і «Ня хай сла віц-
ца пра ца на стаў ні ка ў ста год-
дзях».

Кон курс ную ра бо ту трэ-
ба за піс ваць на DVD-дыск у 
агуль на да ступ ных фар ма тах 
або мож на раз мяс ціць яе на 
ві дэа хос тын гу YouTube (з ад-
ра сам спа сыл кі ў ін тэр нэ це). 
Пра цяг ласць ро лі каў — ад 30 
се кун даў да 5 хві лін. Удзел у 
ро лі ку не па срэд на яго аў та ра 
не аба вяз ко вы.

Пры ём і рэ гіст ра цыя за явак 
ад удзель ні каў — з 15 ве рас ня 
па 15 каст рыч ні ка. Пад вя дзен-
не вы ні каў з 15 па 25 каст рыч-
ні ка. Уз на га ро дай за пер шае 
мес ца ста не план шэт, за дру-
гое — тэ ле фон і за трэ цяе — 
элект рон ная кні га.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Кон кур сыКон кур сы  ��
Зні мі ро лік пра на стаў ні ка і вый грай план шэт

Су мес ныя ма ла дзёж ныя іна ва цый ныя пля цоў кі — 
аб' яд нан ні па ін та рэ сах тэх ніч на га
і пры ро да знаў ча-ма тэ ма тыч на га про фі лю — 
бу дуць ства рац ца ва ўсіх рэ гі ё нах на ба зе 
ўста ноў аду ка цыі. Кі раў ні кі Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
і Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі пад пі са лі 
па гад нен не аб су пра цоў ніц тве двух ве дам стваў 
у гэ тым пы тан ні.


