
Ка лі вы лі чы це, што най важ ней-
шым з мас тац тваў з'яў ля ец ца 
фа та гра фія, ка лі вы зай ма е це ся 
фо та твор час цю на пра фе сій ным 
або ама тар скім уз роў ні і хо ча це, 
каб ва шы ра бо ты ўба чы лі і аца-
ні лі, — рых туй це «па кет да ку мен-
таў». Да стар ту рэс пуб лі кан ска га 
фо та кон кур су «Фо та Бе ла ру сі» 
за ста ло ся ўся го не каль кі дзён: 30 
ве рас ня па чы на ец ца рэ гіст ра цыя 
кон курс ных ра бот.

Тэ ма тыч ны аб сяг кон кур су вель мі 
шы ро кі, фак тыч на за кра нае ўсе сфе ры 
на ша га жыц ця, так што фо та май стры 
мо гуць вы браць ад ну ці не каль кі на мі на-
цый, у якіх вар та па спа бор ні чаць.

Уда лыя здым кі на шых не паў тор ных 
пей за жаў, дзі кіх жы вёл і пту шак у на-
ту раль ным ася род дзі бу дуць спа бор ні-
чаць у на мі на цыі «Пры ро да Бе ла ру сі». 
Дзі вос ная ар хі тэк ту ра род най зям лі, 
аб ра ды, якія збе раг лі ся да на ша га ча-
су, тра ды цый ныя свя ты зной дуць сваё 
ўва саб лен не ў на мі на цыі «Гіс то ры-
ка-куль тур ная і ду хоў ная спад чы на 
Бе ла ру сі».

Ка лі ж ге роі ва шых фо та здым каў лю-
дзі — і тут ёсць пра стор для твор час ці. 
У на мі на цыі «Ча ла век і яго спра ва» 
ўдзель ні кі кон кур су мо вай фа та гра фіі 
па він ны праз лю дзей рас ка заць аб да-
ся ген нях на шай кра і ны ў роз ных га лі-
нах эка но мі кі і са цы яль най сфе ры, а 
на мі на цыя «Парт рэт су час ні ка» ча кае 
ілюст ра цый да на ша га на цы я наль на га 
ха рак та ру: тут мо гуць быць і школь ні кі, 
якія за хоп ле на пра цу юць над за дан нем, 
і ма ла дыя за ка ха ныя, і хле ба ро бы, і на-
ву коў цы, і ве тэ ра ны...

Дзве на мі на цыі кон кур су раз лі ча-
ныя на пра фе сі я на лаў сва ёй спра вы. 

«Прэс-фо та Бе ла ру сі» — кон курс 
жур на лісц кай фа та гра фіі. Тэ ма ты ка і 
жан ра вая раз на стай насць — без аб-
ме жа ван няў. «Арт-фо та Бе ла ру сі» — 
фа та гра фія як мас тац тва, дзе асаб лі-
вае зна чэн не мае свет ла вое, струк тур-
нае і гра фіч нае вы ра шэн не кам па зі цыі. 
У ёй ар га ні за та ры кон кур су — а гэ та 
Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, гра мад скае 
аб' яд нан не «Фо та мас тац тва» і Бе ла-
рус кі са юз жур на ліс таў — спа дзя юц ца 
ўба чыць кад ры, што ад люст роў ва юць 
ды на мі ку жыц ця, жы выя аб' ек ты.

У на мі на цыі «Фо та апа вя дан не» — 
пра стор для ама та раў ад люст роў ваць 
сю жэт не на ад ным, а на не каль кіх фо та: 
пры ма юц ца се рыі з 4-5 здым каў, якія 
рас кры ва юць тэ му ад на го аб' ек та, мес-
ца, па дзеі або з'я вы.

Спе цы яль на для юных руп ліў цаў фо-
та мас тац тва — на мі на цыя «Дзі ця чы 
по гляд». У ёй пры ма юц ца ра бо ты аў-
та раў да 16 га доў. Тэ ма — лю бая. Адзі-
ная ўмо ва: удзель нік гэ тай на мі на цыі не 
мо жа прад стаў ляц ца ў ін шых. Не абы-
шлі ўва гай і фо та ама та раў, якія жы вуць 
за ме жа мі на шай кра і ны: яны мо гуць 
паў дзель ні чаць у на мі на цыі «Бе ла русь 
ва чы ма сяб роў».

Знай шло ся мес ца і «фо та пры ко-
лам» — іх ацэ няць у спе цы яль най на мі-
на цыі «Са мы гу ма рыс тыч ны кадр», і 
фо та-ім пра ві за цы ям — для іх на мі на цыя 
«Са мы не ча ка ны (уні каль ны) кадр», і 
чор на-бе лым фо та (на мі на цыя «Леп шы 
чор на-бе лы кадр»).

Акра мя пры зоў у на мі на цы ях, па вы-
ні ках кон кур су бу дзе ўру ча ны гран-пры, 
што пры су дзяць фа то гра фу з Бе ла ру сі, 
які прад ста віць най больш ары гі наль ныя, 
эма цы я наль ныя і за па мі наль ныя кад ры. 
Вынікі бу дуць вя до мыя ў маі 2015-га.
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Гра мад ская ар га ні за цыя «Ахо ва пту-
шак Баць каў шчы ны» за пра шае на пер-
шы чэм пі я нат Бе ла ру сі па фа та гра фа-
ван ні пту шак. Ён прой дзе 5 каст рыч ні-
ка ў Мін ску. Фа та гра фа ван не пту шак 
з'яў ля ец ца да во лі мод ным за хап лен-
нем у мно гіх кра і нах све ту. А сё ле та 
яно «пра пі шац ца» і ў нас. У ад роз-
нен не ад звы чай на га на зі ральніка за 
птуш ка мі ў бі нокль, за да ча ўдзельніка 
чэмпіянату — сфа та гра фа ваць іх у на-
ту раль ных умо вах.

— У гэ та га чэм пі я на ту па фа та гра фа ван ні 
кры ла тых не каль кі мэт: па-пер шае, мы збі-
ра ем ся звяр нуць ува гу лю дзей на пту шак у 
го ра дзе. Шмат іх жы ве по бач з ча ла ве кам, але 
ён гэ та га прос та не за ўва жае, — рас па вя дае 
су пра цоў нік АПБ па пры ро да ахоў ных пы-
тан нях Ся мён ЛЕ ВЫ. — Бы ло б доб ра раз ві-
ваць ці ка васць лю дзей да фо та ані ма ліс ты кі. 
А та кія спа бор ніц твы — доб рая маг чы масць 
аб мя няц ца во пы там.

Каб вый граць чэм пі я нат, трэ ба за пэў ны 
час сфа та гра фа ваць як ма га больш роз ных 
ві даў пту шак. Для та го, каб атры маць мак-
сі маль ную коль касць ба лаў, трэ ба не толь кі 
зра біць зды мак, але і вы зна чыць від птуш кі. 
Удзель ні чаць мож на як ін ды ві ду аль на, так і 
ў ка ман дзе з двух ча ла век. Для рэ гіст ра цыі 

трэ ба за поў ніць за яў ку, паслаць яе да 4 каст-
рыч ні ка на ад рас levy@ptushkі.org.

Ар га ні за та ры пад крэс лі ва юць, што на чэм-
пі я нат за пра ша юц ца ўсе ама та ры фо та па ля-
ван ня. На яў насць пра фе сій най ка ме ры ві та-
ец ца, але не з'яўляецца аба вяз ко вай умовай. 
Мож на прый сці і з ма біль ным тэ ле фо нам. Га-
лоў нае — сфа та гра фа ваць птуш ку не бліз ка 
і пры го жа, а так, каб бы ла ві даць ха ця б ад на 
ад мет ная пры кме та ві ду.

У пла не спаборніцтваў па фатаграфаванні  
птушак да лё ка на пе рад ад нас пай шла Ра сія. У 
кра і не-су сед цы па доб ныя спа бор ніц твы пра хо-
дзі лі ўжо больш за 15 ра зоў. Там гэ та вы гля дае 
як ра лі: ка ман да едзе па без да рож жы, шу кае 
пту шак. У нас усё бу дзе ў ін шым фар ма це: без 
транс пар ту і ў го ра дзе. Пры нам сі, та кі фар мат 
ме на ві та пер ша га на цы я наль на га чэм пі я на ту.

Да рэ чы, бе ла рус кія фо та аматары па спе лі 
ўжо за явіць пра ся бе на чэм пі я на це ў Ра сіі. 
Бе ла рус кая ка ман да за ня ла пер шае мес ца ў 
ра сій скім чэм пі я на це ў на мі на цыі «Па лёт жу-
раў ля-2013». Так што ёсць на ка го раў няц ца.

Па вы ні ках бу дуць вы зна ча ны пе ра мож цы 
(1, 2, 3 мес ца) і асоб на вы бра ны леп шы зды-
мак спа бор ніц тва. Маг чы ма, жу ры ўвя дзе да-
дат ко выя на мі на цыі і ад зна чыць яшчэ не каль кі 
ці ка вых фо та. Пе ра мож цы атры ма юць пры зы, 
а ўсе ўдзель ні кі — дып ло мы.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ста но віц ца ўжо тра ды цы яй, 
што ў гро дзен скім пар ку імя 
Жа на Эма ну э ля Жы лі бе ра 
га лоў най «дзе ю чай асо бай» 
з'яў ля ец ца сыр. Гэ та ад бы-
ва ец ца пад час фес ты ва лю, 
які збі рае ра зам яго вы твор-
цаў (сё ле та — сы ра ва раў з 
Грод на, Шчу чы на, На ва груд-
ка, Лі ды, Ашмян, Лю ба ні) і 
спа жыў цоў.

На пя рэ дад ні ў гро дзен скім ААТ 
«Ма лоч ны свет» ад бы лі ся пра фе-
сій ная дэ гус та цыя і кон курс якас ці 
сыр най пра дук цыі. А ўжо на фес-
ты ва лі пра хо дзі ла дэ гус та цыя 

на род ная: лю дзям пра па на ва лі 
па каш та ваць роз ныя ка ва лач кі 
сы ру і яны, не ве да ю чы на зваў, 
вы зна ча лі сва іх «пе ра мож цаў». 
Як по тым ака за ла ся, дум кі боль-
шас ці спа жыў цоў су па лі з ра-
шэн нем пра фе сій на га жу ры. У 
вы твор час ці сы ру га ланд ска га і 
ра сій ска га ты пу пер шын ства ва ла 
ААТ «Ма лоч ны свет», мяк кіх і ра-
соль ных — ААТ «Ма лоч ная кам-
па нія «На ва груд скія да ры».

Мяр ку ю чы па чэр гах, што ўтва-
ра лі ся да сыр ных па віль ё наў, фес-
ты валь для яго ўдзель ні каў — спра-
ва не страт ная. Да та го ж ад бы-
ва ец ца не прос та рэ кла ма гэ та га 

пра дук ту, але і яго па пу ля ры за цыя 
ў ці ка вых фор мах. Дзе ці бу да ва-
лі ве жы з бры ке ці каў плаў ле ных 
сыр коў, ра бі лі «сыр ныя» ма люн-
кі. А да рос лыя прак ты ка ва лі ся са 
штан гай, дзе гру за мі з'яў ля лі ся 
дзве 15-кі ла гра мо выя га ла вы сы-
ру. Адзін з ат ле таў пад няў яе аж но 
60 ра зоў. Пе ра мож цы кон кур саў 
уз на га родж ва лі ся фес ты валь най 
гра шо вай ва лю тай — «сыр ні ка мі». 
Па вод ле ін фар ма цыі на банк но тах 
«дзяр жаў на га бан ка Чыз таў на», 
яны за бяс печ ва юц ца за па сам сы-
ру, які по тым мож на бы ло атры-
маць на аў кцы ё не.

Асаб лі ва ўраж ва лі «сыр ныя» 
шэ дэў ры ўдзель ні каў кон кур су ку-
лі нар на га май стэр ства. Вось, на-
прык лад, якую ідэю ажыц ця ві ла 
ку лі нар з Лі ды Ак са на Па ля ко ва:

— Для сва ёй ра бо ты я вы-
бра ла бе ла рус кі руч нік як наш 
на цы я наль ны аб ра да вы прад-
мет. Пра ца ва ла на пра ця гу трох 
дзён. Спа чат ку ра бі ла ся ас но ва, 
а по тым уклад ва лі ся ўзо ры, на-
но сіў ся бляск. Дзя куй спон са ру, 
прад пры ем ству «Ма лоч ны свет», 
якое пра да ста ві ла ўдзель ні кам 
кон кур су сваю пра дук цыю. Шка-
да, вя до ма, што на шы вы ра бы не 
веч ныя. Але ўсё ж мы па ка за лі, 

што сыр мож на не толь кі ес ці, але 
і твор ча пра ца ваць з ім, ра біць 
ці ка выя рэ чы.

На фес ты ва лі бы ла прад стаў-
ле на не толь кі пра мыс ло вая, але і 
тра ды цый ная, так бы мо віць, хат няя 
пра дук цыя. Са сва ім сы рам, тва ра-
гом, мас лам, ды яшчэ і пі ра га мі на 
фес ты валь пры еха лі жан чы ны з 
вёс кі Ад эльск Гро дзен ска га ра ё на. 
І не толь кі час та ва лі гас цей, але і 
пра во дзі лі для іх май стар-клас, пра-
па ноў ва лі са мім па прак ты ка вац ца ў 
спрад веч ных тэх на ло гі ях.

Да рэ чы, у на шых су се дзяў, у 
Літ ве і Поль шчы, да во лі рас паў-
сю джа ны мі ні-сы ра вар ні. Яны 
ства ра юц ца (як пра ві ла, пры 
пад трым цы пра ек таў Еў ра са ю за) 
дзе ля раз віц ця біз не су ў сель скай 
мяс цо вас ці. Гэ та не кан ку рэн цыя 
з буй ны мі прад пры ем ства мі, а 
ра бо чыя мес цы ў вёс цы, ці ка вая 
пра дук цыя, якая вы раб ля ец ца не 
ў пра мыс ло вым маш та бе, а не-
вя лі кі мі пар ты я мі, у раз лі ку на 
пэў ную ка тэ го рыю спа жыў цоў. 
У гэ тым кі рун ку, му сіць, трэ ба 
пра ца ваць і нам, тым больш што 
ай чын ныя «сыр ныя» пры лаў кі, у 
па раў на нні з ты мі ж лі тоў скі мі і 
поль скі мі, па куль не над та ба га-
тыя па асар ты мен це.

Ха ця, як за свед чы лі фес ты-
валь ныя па віль ё ны ў Грод не, на-
ві нак ста но віц ца ўсё больш. Сён ня 
гэ та для на шых вы твор цаў вель мі 
важ на ў су вя зі з но вы мі перс пек-
ты ва мі на ра сій скіх рын ках. Зра-
зу ме ла, што по пыт на бе ла рус-
кую пра дук цыю там, па вя до мых 
пры чы нах, па вя лі чыў ся. Але гэ та 
не азна чае, што мож на аў та ма-
тыч на тра піць са сва ім та ва рам у 
ганд лё выя сет кі. «Каб там за ма-
ца вац ца,— за зна чыў вы ка наў ца 
аба вяз каў ды рэк та ра Ашмян ска га 
сы ра роб на га за во да Ста ні слаў Ра-
ці на,— трэ ба ад па вя даць вель мі 
сур' ёз ным умо вам, што прад' яў-
ля юц ца да якас ці, упа коў кі пра дук-
цыі. Толь кі та ды мож на раз ліч ваць 
на вы гад ны экс парт».

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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На ўзда гонНа ўзда гон  ��

«СЫР НІ КІ» 
ЯК ФЕС ТЫ ВАЛЬ НАЯ ВА ЛЮ ТА

На руч нік, скульп ту ры, кар ці ны і на ват за мак з сы ру 
мож на бы ло па дзі віц ца ў Грод не

Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!  ��

УСЕ АД ЦЕН НІ ЖЫЦ ЦЯ — 
У АБ' ЕК ТЫ ВЕ
Рэс пуб лі кан скі твор чы кон курс «Фо та Бе ла ру сі» — 
уні каль ная маг чы масць па дзя ліц ца ўлас ным све та ба чан нем

Як ба чым, пра стор для твор час-
ці шы ро кі. Ва шы ра бо ты ча ка юць з 
30 ве рас ня па 28 лю та га на ступ на-
га го да. Да сы лай це свае фо та на 
элект рон ны ад рас: PHOTO@TІO.BY. 
Агуль ная коль касць здым каў не па-
він на пе ра вы шаць 20, у ад ной на мі-
на цыі — пя ці.

Ас тат нія па тра ба ван ні да ўдзель-
ні каў, у тым лі ку і па тэх ніч ных ха рак-
та рыс ты ках фо та, мож на знай сці ў 
Па ла жэн ні аб кон кур се, зме шча ным 
на на шым сай це zvіazda.by.

ЛЕП ШЫ РАКУРС 
ДЛЯ ГА РАД СКОЙ ПТУШ КІ

 Школь ні кі ў рам ках гэ та га пра ек та ўдзель ні-
ча юць у ве ла пра бе гах, пра па ган ду юць зда ро вы 
лад жыц ця і што год уно сяць сваю леп ту ў ар га ні-
за цыю Дня без аў та ма бі ля. Гэ ты год для гім на зіі 
стаў ха рак тэр ным, па коль кі на тэ ры то рыі ад кры лі 
ад ра зу дзве ве ла пар коў кі; ад на з іх кры тая, пры 
яе ўста лёў цы вы ка рыс тоў ва лі ся тэх на ло гіі, якія 
да зва ля юць за ха ваць ка ра нё вую сіс тэ му рас лін. 
Да рэ чы, ка рыс тац ца гэ ты мі пар коў ка мі змо гуць 
не толь кі на ву чэн цы, але і жы ха ры го ра да.

Ад крыц цё ве ла пар ко вак ста ла са праўд ным 
свя там, які, апроч ад мі ніст ра цыі Фрун зен ска-
га ра ё на і Мінп ры ро ды, на ве да ла і за слу жа ны 
май стар спор ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь, брон за вы 

пры зёр Алім пій скіх гуль няў у Афі нах, 8-ра зо вая 
чэм пі ён ка све ту па ве ла спор це, ды рэк тар Бе-
ла рус кай фе дэ ра цыі ве ла сі пед на га спор ту На-
тал ля Цы лін ская. Вуч ням ма лод шых кла саў аб 
ка рыс ці пе ра мя шчэн ня на ве ла сі пе дзе рас па вя-
да лі кас цю мі ра ва ныя ге роі Ма ша і Мядз ведзь. 
Са мо ўра чыс тае ад крыц цё пар коў кі вый шла не 
зу сім звы чай ным: за мест раз ра за ння сту жач кі 
ды рэк тар гім на зіі Ана толь Му раў ёў, кі раў нік 
ад мі ніст ра цыі Фрун зен ска га ра ё на Ба рыс Ва-
сіль еў і На тал ля Цы лін ская за еха лі на пар коў ку 
і па кі ну лі на ёй ро ва ры.

Сяр гей НІ КА НО ВІЧ.
Фота аўтара.

НА ВЕ ЛА СІ ПЕ ДЗЕ ЕДЗЕШ — 
ДА ЛЕЙ БУ ДЗЕШ

У ста ліч най гім на зіі №19 з 2010 го да 
дзей ні чае дзі ця ча-да рос лы пра ект 

«Пе ра сядзь на ро вар» Калі вы думаеце, што ў горадзе жывуць 
толькі вароны і галубы, то памыляецеся
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