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Кні га — асаб лі вая ма тэ рыя. Яна да па-
ма гае ці ка ва пра вес ці час, па вы шае 
эру ды цыю, па шы рае кру га гляд, дае 
маг чы масць на ват вы пра ца ваць не-
аб ход ныя якас ці ха рак та ру... Чы та чы 
«Звяз ды» рас ка за лі пра мес ца чы тан ня 
ў сва ім жыц ці.

Люд мі ла ДА БРЫ НІ НА, стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду па бюд жэ це і фі нан сах:

— На ту раль на, што 
вя лі кую ўва гу я на даю 
чы тан ню эка на міч най 
лі та ра ту ры, аба вяз ко-
ва пра гля даю пе ры я-
дыч ныя вы дан ні гэ та-
га кі рун ку. У свой час, 
пе рад тым, як стаць 
кі раў ні ком прад пры-
ем ства, я пра чы та ла 
кні гу Дэй ла Кар не гі 
«Як за ва я ваць сяб роў 
і аказ ваць уплыў на 

лю дзей». Гэ та кні га вель мі ўра зі ла мя не. Я 
ду маю, што яна да па ма гае вы ха ваць ся бе і як 
па спя хо ва га ча ла ве ка, і як кі раў ні ка.

Ска жу, што мне вель мі па да ба ец ца і гіс-
та рыч ная лі та ра ту ра: гэ та і ці ка ва, і ка рыс на. 
Каб не паў та раць па мы лак мі ну ла га, трэ ба 
яго ве даць. Ды і во пыт прод каў мо жа мно га-
му на ву чыць су час ні каў. Люб лю чы таць і кні гі 
з се рыі «Жыц цё зна ка мі тых лю дзей». Пра 
людзей, якія ўплы ва лі на гіс та рыч ныя па дзеі, 
да бі лі ся мно га га ў роз ных га лі нах — па лі ты-
цы, на ву цы, куль ту ры, ва ен най спра ве.

Воль га ЗУ Е ВА, кан ды дат фі ла ла гіч ных 
на вук, вы кла дчыца фі ла ла гіч нага фа куль-
тэ та БДУ:

— Пад час зна ём ства з мас тац кім тво-
рам ча ла век мо жа ад на ча со ва зве даць цэ лы 

шэ раг пе ра жы-
ван няў: ту гу ад 
не дас ка на лас ці 
све ту і за ча ра ван-
не яго пры га жос-
цю, со рам за ся бе 
і ра дасць, сму так 
і шчас це... На ўрад 
ці зной дзец ца 
хтось ці зу сім не-
зна ё мы са ста нам, 
які ў ста ра жыт най 
Грэ цыі атры маў 
наз ву «ка тар сіс». 

Дык вось, доб рая мас тац кая лі та ра ту ра — 
гэ та ка тар сіс.

Лі та ра ту ра не аб ход на для эс тэ тыч на га 
раз віц ця асо бы. Звяр та ю чы ся да кніг, ча ла-
век не мо жа не стаць хоць тро хі леп шым. 
Асаб лі ва ў дзя цін стве. Гу ма ніс тыч ны эфект 
мас тац кай лі та ра ту ры ве лі зар ны.

Лі та ра ту ра да зва ляе ча ла ве ку не ад чу ваць 
ся бе адзі но кім. Заў сё ды зной дзец ца кні га, 
пас ля чы тан ня якой ты ўсклік неш: «І я так 
ду маў! І я тое ж ад чу ваю! І ў ма ім жыц ці бы ло 
та кое!..» Кні гі — гэ та моц ная кам пен са цыя 
мно гіх жыц цё вых ня год. Трэ ба толь кі знай-
сці «сва іх» пісь мен ні каў, сва іх ад на дум цаў. 
Шу каць мож на лю бы мі ме та да мі: пы тац ца ў 
сяб роў і род ных, па чы наць чы таць «на ўгад» 
пер шую кні гу з па лі цы, гля дзець у ін тэр нэ це 
па пу ляр ныя спі сы на кшталт «100 га лоў ных 
кніг у гіс то рыі ча ла вец тва»... Га лоў нае — па-
чаць шу каць.

Дзміт рый СУБ ЦЕЛЬ НЫ, стар шы ня Рэс-
пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе-
ла рус кая аса цы я цыя клу баў ЮНЕС КА»:

— Мы, як прад стаў ні кі ма ла дзёж най ар га-
ні за цыі, якая на дае вя лі кае зна чэн не раз віц-
цю ін фар ма цый ных тэх на ло гій, пра кні гі не 
за бы ва ем ся. У офі се Бе ла рус кай аса цы я цыі 

клу баў ЮНЕС-
КА ёсць не каль кі 
бук кро сін га вых 
па ліц — лю бы ах-
вот ны мо жа прый-
сці і ўзяць па чы-
таць якую-не будзь 
з кніг.

Што да мя не, 
то лю бі мая кні-
га — гэ та... геа-
гра фіч ны ат лас. 
Ён мо жа рас ка-
заць уваж лі ва му 

чы та чу і пра гіс то рыю, і пра су час насць, з 
да па мо гай ат ла са мож на ра біць пра гно зы і 
на бу ду чы ню. Ат лас ці ка вы мне і як па да рож-
ні ку — я па бы ваў больш чым у 30 кра і нах, і не 
ду маю спы няц ца на гэ тым — ме на ві та гэ тая 
«кні га» да па ма гае склас ці мне марш ру ты бу-
ду чых па ез дак. Па куль жа лю бі мы «ка неч ны 
пункт» — Іта лія.

Свят ла на ХА СЯ НЕ ВІЧ, эк скур са вод му-
зея «Пра сто ра Ха і ма Су ці на» (га рад скі па-
сё лак Смі ла ві чы Чэр вень ска га ра ё на):

— Для му-
зей на га ра бот-
нік чы тан не — 
гэ та не ад' ем ная 
част ка пра цы. 
Нам гэ та не аб-
ход на як ежа, 
каб по тым на-
шы на вед валь-
ні кі за ста ва лі ся 
за да во ле ны мі 
эк скур сі я мі. У 
апош ні час чы-
таю шмат бія-
гра фій мас та-
коў, кніг пра іх 

твор часць. Асаб лі ва, што не дзіў на, мне ці ка-
ва чы таць кні гі пра Ха і ма Су ці на — мас та ка, 
які на ра дзіў ся ў яў рэй скай сям'і ў Смі ла ві чах, 
а пас ля яго кар ці ны ста лі су свет на вя до мы мі. 
Твор рус кай мас тач кі Ма рэў ны (Ма рыі Ва раб'-
ё вай-Сця бель скай) «Маё жыц цё з мас та ка мі 
«Вул ля» — адзін з са мых лю бі мых. Маг чы ма, 
не ка то рыя з фак таў, вы кла дзе ных там, пе-
ра боль ша ныя. Але ў цэ лым кні га каш тоў ная, 
бо рас каз вае пра жыц цё мас та коў Па рыж-
скай шко лы — не ка то рыя гіс то рыі аказ ва юць 
прос та не па раў наль нае ўра жан не. Што да 
пе ры я дыч ных вы дан няў, то я — даў няя чы-
тач ка «Звяз ды».

Іван ГАР ГУН, ма ла ды біз нес мен, ула-
даль нік цы руль ні:

— На дру гім 
кур се пра чы таў 
кні гу Ро бер та Кі-
я са кі «Ба га ты та-
та — бед ны та та», 
якую па ра іў мне 
зна ё мы біз нес мен. 
У асно ве кні гі ля-
жаць два роз ныя 
прын цы пы фі нан-
са ва га вы ха ван-
ня, якія атры маў 
Ро берт ад свай го 
род на га баць кі — 

дзяр жаў на га слу жа ча га, і ад баць кі свай го 
сяб ра Май ка — біз нес ме на, які, па сло вах 
Кі я са кі, пас ля стаў ад ным з са мых ба га тых 
лю дзей на Га вай скіх аст ра вах.

У ней кім сэн се гэ та кні га змя ні ла маё жыц-
цё. Я вы браў шлях «ба га та га та ты». Увесь 
трэ ці курс вы ву чаў эка но мі ку і збі раў гро шы, а 
на чац вёр тым ра зам з сяб рам мы ад кры лі цы-
руль ню. Яна пра цуе ўжо дру гі год, і колькасць 
па слуг, якія мы пра па нуем, рас це...

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

ЕЎ ФРА СІН НЯ
Сло ва — Муд рае і Пра свет лае — жы віць увесь люд 
на пла не це. Яно кра нае на шы ду шы і ду хоў на яд-
нае нас з ін шы мі на ро да мі, тры ва ла лу чыць з ня-
бес на-зям ною пра сто раю.

По лац кая кня зёў на Прад сла ва, род якой цяг нец ца ад 
Ізя сла ва — сы на Раг не ды Раг ва ло даў ны і кі еў ска га кня зя 
Ула дзі мі ра Свя та сла ва ві ча, у ма лен стве ад чу ла ма гут ную 
сі лу Муд ра га Сло ва. Ус пры ня ўшы яго, яна спраў дзі ла 
пры род ную на ка на ва насць — несці асвету ў гра ма ду, 
адо рва ць ра дас цю ўсіх пры сут ных, па мна жа ць ха раст во 
на по лац кай зям лі.

Ле а нід Дрань ко-Май сюк пе ра даў іс тот ны і вель мі ад каз-
ны мо мант у жыц ці зям лян — апош нія хві лі ны пе рад ско нам. 
У гэ тыя па чуц цё ва аб вост ра ныя ім гнен ні ў свя до мас ці ня бо гі 
ўзні ка юць аб ры сы жыц цё ва га шля ху, пра сту пае ад чу ван не 
знач нас ці сва ёй пры сут нас ці ў зям ной пра сто ры. Свя тая 
Еў фра сін ня — гэ тае імя кня зёў на атры ма ла ў ма нас ты-
ры — пе рад веч ным спа чы нам ба чы ла по лац кія края ві ды. 
Там яна пе ра піс ва ла кні гі, скла да ла ле та пі сы, па бу да ва ла 
жа но чы і муж чын скі ма нас ты ры, якія ста лі цэнт ра мі асвет-
ніц тва. Здзейс не ным па лом ніц твам у Еру са лім яна ду хоў на 
па яд на ла род ны край з Хрыс то вы мі мяс ці на мі.

Па эт пі саў мас тац кі тэкст на ўжо га то вую ме ло дыю, 
ство ра ную Аляк санд рам Ба лот ні кам, кі раў ні ком ан самб ля 
на род най му зы кі «Бліс ка ві ца». Ле а нід Дрань ко-Май сюк 
пра нік ся ду хоў най дзей нас цю свя той Еў фра сін ні і яе му-
зыч ным воб ра зам, ха раль ным гу чан нем тво ра.

Пес ня «Еў фра сін ня» Ле а ні да Дрань ко-Май сю ка і Аляк-
санд ра Ба лот ні ка заў сё ды вы клі кае ду шэў нае хва ля ван не 
і ў вы ка наў цаў, і ў слу ха чоў. Спя вач ка Га лі на Гра мо віч не 
ўтой ва ла слё зы ачы шчэн ня, як і пры сут ныя ў По лац кім 
Са фій скім са бо ры, пры асвя чэн ні но ва га ва каль на га тво-
ра пад час уша на ван ня па мя ці на шай ду хоў най апя кун кі, 
свя той Еў фра сін ні По лац кай 5 чэр ве ня 1994 го да.

Пад рых та ваў Мі хась ША ВЫР КІН.

�

«ДОБРАЯ ЛІТАРАТУРА — ГЭТА...»

Пом ніць, ша на ваць, га на рыц цаПом ніць, ша на ваць, га на рыц ца  ��

Ты спа чын знай шла
У па ляс цін скім краі.
Жур ба аліў зля тае
З твай го ча ла.
Твае ма літ вы па мя тае
Веч ная зям ля свя тая.

Пры пеў:
Еў фра сін ня, пад алі ва мі
Сні ла ты ў апош нім сне
Воб ла ка шчас лі вае,
Што ку па ла ся ў Дзві не;
Сні ла і той дзень ба лес ны,
Ка лі бра ла шлюб ня бес ны...
По ла цак свой ба чы ла ў ту ма не.

Цень жа ло бы лёг
На твар Еру са лі ма...
Жы ла ў ду шы ра дзі ма,
А ў сэр цы — Бог.
Плы ла ра дзі ма над ва чы ма
Сі нім ды мам, сі нім ды мам.

Пры пеў:
Свет ла пад алі ва мі
Сні ла ты ў апош нім сне
Воб ла ка шчас лі вае,
Што ку па ла ся ў Дзві не;
Сні ла і той дзень ба лес ны,
Ка лі бра ла шлюб ня бес ны...
По ла цак свой ба чы ла ў ту ма не.

Верш Ле а ні да Дрань ко-Май сю ка
Му зы ка Аляк санд ра Ба лот ні ка

СЁН НЯ НА ПА ЛЕС СІ — СВЯ ТА
Аб лас ны фес ты валь-кір маш "Да жын кі-2014" у 

Пін ску з удзе лам стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма 
Кан стан ці на Су ма ра — на гэ ты раз вель мі па мят нае 

ме ра пры ем ства з ура чыс тым ад крыц цём пом ні ка 
Хле бу. З гэ тай на го ды шчы ра він шую ўсіх удзель ні-
каў фес ты ва лю, а так са ма пе ра мож цаў аб лас но га 
спа бор ніц тва на жні ве са свя там. Ня хай яно сён ня 
за ві тае ў кож ны дом, у кож нае сэр ца зем ля ро ба. 

Жа даю ўсім ара тым, сей бі там і жня цам моц на га зда-
роўя, даб ра бы ту і зго ды ў сем' ях, но вых пра цоў-

ных пе ра мог, ап ты міз му ў жыц ці і даў га лец ця.
З па ва гай, Мі ха іл Мі ка ла е віч СТРАП КО, стар-

шы ня Брэсц ка га аб лас но га аг ра прам са ю за.

УНП 200193308

ЧА КА ЕМ ВАС, ВІ ТА ЕМ ПЕС НЯЙ

Як ні ко лі ра ней, пры ем на він ша ваць удзель ні каў, 
а так са ма пе ра мож цаў аб лас но га спа бор ніц тва ў дзень 
фес ты ва лю-кір ма шу «Да жын кі-2014».

З па ва гай, Аляк сандр Ля вонць е віч АНД РЫ Е ВІЧ, стар шы ня 
Пін ска га рай аг рап рам са ю за.

УНП 201016437

Ча ка ем вас, ві та ем пес няй,
Сна па мі спе лай зба жы ны.
Хай бу дзе вам між кве так цес на
Пад сон цам во сень скай вяс ны.
Удзяч ны вам усім пін ча не,
Бо ра зам мы — дзяр жа вы моц.
Дзень гэ ты бу дзе не звы чай ным,
З са лю там зор ным — у гэ ту ноч!

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 
16 сентября 2014 г. в 11.00 

СОСТОИТСЯ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
по продаже недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности ОАО «Белшина», в составе:
 Лота № 1 (предмет торгов): 

Незавершенное законсервированное капитальное строение 
с инвентарным номером 730/U-15754 

(здание административно-хозяйственного назначения), 
общей площадью 7458,0 кв.м, расположенное по адресу: 

Могилевская обл., г. Кричев, ул. Трудовая, 1 

Организатор 
торгов

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509
 (220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222, 

(р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369, 

ОКПО 55484006)

Продавец 
предмета торгов

Открытое акционерное общество «Белшина», 
УНП 700016217, Минское шоссе, 213824, 

г. Бобруйск, Могилевская область

Место проведения 
торгов и подачи 

документов

г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 
в здании Бобруйского управления

 филиала «Центр «Белтехинвентаризация»

Начальная цена 
продажи, рублей 

без НДС

14 057 314 389 рублей без учета НДС, задаток 5%, 
что составляет – 702 865 719 рублей, шаг аукциона – 5%

Номер расчетного 
счета для пере-

числения задатка 

Получатель платежа ОАО «Белшина» – 
р/с 3012000003446 в ОАО СБ «Беларусбанк» г. Бобруйск, 

код 760, УНП 700016217, ОКПО 147621337000

Информация 
о земельном 

участке

Земельный участок, расп. по адресу: Могилевская обл., 
г. Кричев, ул. Трудовая, 1, общ. пл. – 0,3488 га, состоит: участок 
№ 1 с кадастр. номером 724050100001005539 пл. – 0,3478 га, 
участок № 2 с кадастр. ном. 724050100001005540 пл. – 0,0005 га,
участок № 3 с кадастр. номером 724050100001005541 пл. – 
0,0005 га, правовой режим – право постоянного пользования, 
правообладатель – ОАО «Белшина». 

Характеристика предмета торгов 

Здание административно-хозяйственное – стены ж/б плиты, частич. кирпич, 
фундамент ж/б, перекрытия ж/б, крыша совмщ. рулонная, полы бетон., степень 
гот. – 93%; санитарно-техн. устройства: отопление – стал. трубы.част. пластин-
чатые батареи, степень гот. – 30%; водопровод – част. стал. трубы, степень 
гот. – 30%; канализация – част.чугун. трубы, степень гот. – 30%, электроосве-
щение – част. скрытая проводка, степень гот. – 50%, крыльцо – ж/б перекрытие 
на метал. опорах

Условия продажи
При заключении договора купли-продажи между продавцом 
и покупателем (претендентом на покупку) на цену продажи 
предмета торгов будет начислен НДС по ставке 20%

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
Определяются по согласованию Победителя торгов с Соб-
ственником имущества при заключении договора купли-
продажи

Срок подачи документов, 
осмотра объектов и внесения задатка

по 10 сентября 2014 г. 
включительно до 16.00 

Победитель (претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и 
проведение торгов не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукционных торгов на основании счета-фактуры, выдаваемой 
Организатором торгов.

Получить доп. информацию о продаже имущества можно по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефонам: 
8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до17.30

Бобруйское управление филиала 

«Центр «Белтехинвентаризация» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

• оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование)
• организации и проведению аукционных торгов
• инвентаризации и оценке зеленых насаждений

По результатам внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО Минский домостроительный комбинат» 
выплата дивидендов за первое полугодие 2014 года 

акционерам-физическим лицам будет производиться с 1 октября  2014 года 
по 30 октября 2014 года в установленном порядке 

из расчета 2 332 рубля на одну акцию (за вычетом налога на доходы). 

Телефон для справок: (8017) 2072060 – отдел инвестиций; телефон депозитария 
ООО «Лидеринвест»: (8017) 2130213 (ул. Пономаренко, 35а, к. 241).

Директор  В.Н. Песецкий      Главный бухгалтер  Н.С. Кармызов
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