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8 кастрычніка 2014 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 7.26 18.27 11.01
Вi цебск — 7.17 18.15 10.58
Ма гi лёў — 7.16 18.17 11.01
Го мель — 7.11 18.15 11.04
Гродна — 7.41 18.42 11.01
Брэст — 7.40 18.45 11.05

Iмянiны
Пр. Івана, Уладзіміра, 
Ціхана, Яфрэма.
К. Анастасіі, Арнольда, 
Багдана, Вінцэнта, Людвіка, 
Яна.

Месяц
Поўня 8 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Цяльца.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

9 кастрычніка 2014 г.

Іх па жыц ці вя дзе, хут чэй, сэр ца, чым га-
ла ва. Яны больш за ўсё ша ну юць ча ла ве-
чыя якас ці. Та кія лю дзі ўме юць быць вель мі 
пры ваб ны мі на ту ра мі, якія ро бяць моц ны 
ўплыў на тых, з кім ма юць спра ву. Яны вост-
ра ўспры ма юць рэ ча іс насць. На ро джа ныя ў 
гэ ты дзень адо ра ныя шмат лі кі мі та лен та мі. 

Ро зум, кра са моў ства, ду хоў насць і фі зіч ныя якас ці мо гуць 
ча сам на кі роў ваць іх у роз ныя ба кі, што па тра буе гар мо ніі 
па між імі. Лю дзі гэ та га дня час та вы бі ра юць пра фе сіі, у 
якіх мо гуць спат рэ біц ца іх ве ды ча ла ве чай пры ро ды. Пад-
трым лі ва ю чы ін шых, яны па він ны ву чыц ца пра клад ваць 
свой улас ны курс. Пра маш кі ў ацэн цы сва іх па во дзін мож на 
пе ра адо лець толь кі пры на леж ным цяр пен ні.

9
кастрычніка

НА РО ДЖА НЫЯ

1596 год — на Брэсц кім 
цар коў ным са бо ры 

(пра хо дзіў 6–10 каст рыч ні ка) 
бы ла пры ня та Брэсц кая цар-
коў ная унія — акт аб' яд нан-
ня пра ва слаў най і ка та ліц кай 
царк вы на тэ ры то рыі Рэ чы 
Па спа лі тай. Бе ла рус кія пра-
ва слаў ныя ўла ды кі пры зна лі 
вер ха вен ства Па пы Рым ска-
га, але за ха ва лі пры гэ тым усе 
ра ней шыя аб ра ды. Га лоў най 
пры чы най за клю чэн ня уніі бы ло імк нен не да кан са лі да цыі 
цар коў ных і свец кіх фе а да лаў ВКЛ і Поль шчы. Спы ні ла афі-
цый ную дзей насць у 1839 го дзе.

1924 год — 90 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Кун то-
раў ка Вет каў ска га ра ё на) Аляк сандр Ні кі фа ра віч 

Ак сё наў, дзяр жаў ны і пар тый ны дзе яч Бе ла ру сі. У 1957 го-
дзе скон чыў Вы шэй шую пар тый ную шко лу пры ЦК КПСС. З 
1954 го да — пер шы сак ра тар ЦК ВЛКСМ, з 1959-га — на-

мес нік стар шы ні КДБ пры СМ Бе ла ру сі, з 1960-га — мі ністр 
унут ра ных спраў Бе ла ру сі, з 1965 го да — пер шы сак ра тар 
Ві цеб ска га аб ка ма КПБ, з 1971-га — дру гі сак ра тар ЦК КПБ. 
У 1978–1983 гг. — Стар шы ня Са ве та Мі ніст раў Бе ла ру сі, у 
1983–1989 гг. — Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол СССР у 
Поль шчы, стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та СССР па тэ ле-
ба чан ні і ра дыё вя шчан ні. Па мёр у 2009 го дзе.

1949 год — 65 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Дзят ла ві-
чы Дра гі чын ска га ра ё на) Кан стан цін Мі ка ла е віч 

Угля ні ца, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не клі ніч най і экс пе ры мен-
таль най ан ка ло гіі, док тар ме ды цын скіх на вук (2002), пра-
фе сар (2005). У 1976 го дзе скон чыў Гро дзен скі ме ды цын скі 
ін сты тут, з 1980 го да пра цуе ў Гро дзен скім ме ды цын скім 
уні вер сі тэ це. Аў тар на ву ко вых прац па ме та ба ліч ных пра-
цэ сах у ар га ніз ме хво рых на ан ка ло гію, па ан ка ге не тыч ных 
да сле да ван нях спад чын ных зла я кас ных но ва ўтва рэн няў.

Але на ЛОСЬ, мас тач ка, гра фік:

«Зра зу мей це, ку ды трэ ба іс ці, каб не раз мі нуц ца 
з са бой».

А вы не за ўва жа лі, што 
жа но чае «Бу ду га то вая 
праз 5 хві лін» і муж чын-
скае «Бу ду до ма праз 5 
хві лін» — ад но і тое ж! 

На стаў ні ца пы та ец ца ў 
вуч няў:

— Якая асо ба, з якой вы 
су тык ну лі ся на пра ця гу на-
ву чаль на га го да, ура зі ла вас 
больш за ўсё?

— Мя не — На па ле он.

— Мя не — Аляк сандр Ма-
ке дон скі.

— Мя не — Пётр І.
— А мя не мой баць ка, 

ка лі ўба чыў мой та бель за 
пер шае паў год дзе...

Зра біў ча ты ры спра вы 
ад на ча со ва: ад кар ка ваў 
мі не рал ку, па мыў ся сам, 
па мыў пад ло гу, за гнаў ка-
та на ша фу.

— Ці ка вая оп цыя 
ў но вай «Audі A4»: 
ка лі спы ня еш ся — 
ма шы на глух не.

— На «Аў та ВА Зе»
та кую оп цыю ўжо 
га доў 40 ста вяць!

Гру па во пыт-
ных ар хе о ла гаў 
пад час рас ко пак 
знай шла гру пу ня-
во пыт ных.

Апан та ныя Апан та ныя   ��

caricatura.ru

Ця бе ж па пя рэдж ва лі, ду рань:
без па ку пак з на ша га 
су пер мар ке та не вы хо дзяць!

Ся рэд ня веч ныя фрэ га ты 
і су час ныя лін ко ры, зна ка мі-
тыя ня мец кія пад вод ныя лод-
кі VІІ се рыі і атам ныя ра ке-
та нос цы дру гой па ло вы мі ну-
ла га ста год дзя, «Ле а пар ды» 
і тан кі се рыі «Т» і, вя до ма, 
авія цыя — за га дзі ну мож на 
пра са чыць ледзь не ўсю гіс-
то рыю раз віц ця зброі. Ха пае 
ся род экс па на таў і «мір ных» 
ма дэ ляў: сла ву тыя аў та ма-
бі лі, гра ма дзян ская тэх ні ка і 
на ват… транс фор ме ры. Усё 
гэ та зроб ле на ама та ра мі ма-
дэ ліз му з Бе ла ру сі і су сед ніх 
кра ін: Літ вы, Ра сіі, Укра і ны.

Але не толь кі ма дэ ля мі 
роз ных маш та баў жы ве вы-
ста ва. Ура жан ні атры мае лю-
бы, хто ха ця б тро хі ці ка віц ца 
тэх ні кай. З фон даў біб лі я тэ кі 
БНТУ на вы ста ву па тра пі ла 
су пра ва джаль ная лі та ра ту-
ра. Гэ та па пу ляр ныя вы дан ні 
са вец кіх ча соў, як, на прык-
лад, зна ка мі ты ча со піс «Юны 
ма дэ ліст-кан струк тар», тэх-
ніч ныя да вед ні кі і эн цык ла пе-
дыі ча соў Ра сій скай ім пе рыі, 
а так са ма на ву ко ва-тэх ніч-
ная лі та ра ту ра Гер ма ніі кан-
ца XVІІІ — па чат ку XX ста год-
дзя. Асаб лі вую ўва гу на вед-
валь ні каў пры цяг вае стэнд з 
3D-прын та рам, пры да па мо зе 
яко га лі та раль на «на ва чах» 
ства ра юц ца дэ та лі для плас-
ты ка вых тан каў, ка раб лёў і 
ін шых экс па на таў.

— Усё па ча ло ся з на ша га 
жа дан ня ства рыць на ба зе 
біб лі я тэ кі гур ток тэх ніч най 
твор час ці, пры да па мо зе 
яко га на шы сту дэн ты змаг лі 
б рэа лі зоў ваць свае ідэі, — 
рас каз вае Вік то рыя ХО МІЧ, 
вя ду чы біб лі я тэ кар. — Ка лі 
па ча лі шу каць для яго спе цы-
я ліс таў, якія маг лі б там вы-
кла даць, вый шлі на кам па нію 
Wargamіng. Пад час су пра цоў-
ніц тва ў нас і на ра дзі ла ся ідэя 

аб пра вя дзен ні буй ной вы-
ста вы стэн да ва га ма дэ ліз му. 
І яна без пе ра больш ван няў 
атры ма ла ся ме на ві та та кой: 
на пры кан цы ме ра пры ем ства, 
ка лі да Мін ска да едуць гос ці 
з ін шых кра ін, у нас бу дзе ка-
ля 400 экс па на таў. Кон курс 
пра хо дзіць у дзвюх ка тэ го-
ры ях — ся род юні ё раў і ся-
род во пыт ных, да свед ча ных 
ма дэ ліс таў.

…Мяр ку ю чы па са ста ве 
на вед валь ні каў, вы шэй зга-
да ны са вец кі ча со піс ця пер 
му сіў бы змя ніць наз ву: над та 
шмат экс па на таў на ле жыць 
да рос лым муж чы нам. Мак-
сі му ЗЯНЬ КО — 33. Ма дэ-
ліз мам ён зай ма ец ца ўжо 
ча ты ры га ды:

— Да та ко га хо бі я прый-
шоў, ка лі ўба чыў на ад ным з 
сай таў ін струк цыю па вы ра-
бе па пя ро вых ма дэ ляў. Вы-
ра шыў па спра ба ваць і ця пер 
зай ма ю ся гэ тым у воль ны 
час. Ка рыс та ю ся спе цы яль-
ны мі вы дан ня мі для ма дэ ліс-
таў, дзе зна хо джу для ся бе 
но выя аб' ек ты. На пад рых-
тоў ку ад ной ма дэ лі ў мя не 
ідзе пры клад на паў го да, 
бо пра ца вель мі ка рпат лі-
вая, па тра буе кан цэнт ра цыі 
і ўсед лі вас ці. Маю адзі нац-
цаць га то вых прац, яшчэ во-
сем — у ста дыі пад рых тоў кі. 
У та кім за ня тку мя не асаб лі-
ва за хап ляе тое, што, акра мя 
не па срэд на збор кі, па чы на-

еш шу каць ін фар ма цыю пра 
са му тэх ні ку: пра гля да еш 
гіс та рыч ныя фо та здым кі, чы-
та еш лі та ра ту ру. Бо хо чац ца 
зра біць ма дэль мак сі маль на 
дак лад най.

Без умоў на, у экс па зі цыі 
ха пае і ра бот, ство ра ных 
юна ка мі. Але тое, што воб раз 
ма дэ ліс та за апош нія га ды 
змя ніў ся, цяж ка аспрэ чыць. 
Та кое хо бі вы ма гае ад ама-
та ра ча су, ін та рэ су і, вя до ма, 
гро шай. Мо жа, ме на ві та та му 
пе ра важ ная коль касць «юнац-
кіх» ма дэ ляў ство ра на ў гурт-
ках і цэнт рах твор час ці.

По шук удзель ні каў для 
вы ста вы ад бы ваў ся праз 
фо рум кам па ніі Wargamіng, 
дзе ама та ры ма дэ ліз му аб-
мень ва юц ца дум ка мі, ідэ я мі. 
Уся го ўдзел у экс па зі цыі пры-
ма юць пра цы 60 ча ла век. Пе-
ра мож цы бу дуць вы зна чац ца 
пры да па мо зе га ла са ван ня: 
кож ны на вед валь нік мо жа 
ад даць свой го лас за ўпа да-
ба ную пра цу.

— Мы спра бу ем зра біць 
вы ста ву мак сі маль на ці ка вай 
для тых, хто сю ды прый дзе, — 
пра цяг вае Вік то рыя Хо міч. — 
Што дзень бу дуць пра во дзіц ца 
ме ра пры ем ствы, удзел у якіх 
змо жа ўзяць кож ны. Ся род 
іх лек цыя для ма дэ ліс таў-па-
чат коў цаў, па ся джэн не лі та-
ра тур на га клу ба на столь ных 
гуль няў НБ БНТУ па гуль ні 
World of Tanks: Rush і ін шыя.

— Гіс та рыч ныя пра ек ты, 
пра гра мы пад трым кі мо ла-
дзі — гэ та наш про філь, — 
рас каз вае Аляк сей ГРУЗ-
ДЗЕЎ, ма дэ ліст і спе цы я ліст 
па су вя зях з гра мад скас цю 
кам па ніі Wargamіng. — Ідэя 
аб пра вя дзен ні вы ста вы нас 
за ці ка ві ла, бо ме ра пры ем-
ствы та ко га маш та бу па ма-
дэ ліз ме ў бе ла рус кай ста лі цы 
не пра во дзі лі ся ўжо шмат га-
доў. Га лоў ная мэ та — пры цяг-
нен не лю дзей да гэ та га за ня-
тку. Ка лі ўсе на шы ча кан ні і 
ма ры сё ле та спраў дзяц ца, то 
вы ста ва бу дзе пра во дзіц ца 
што год і на да лей.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
Вы ста ва-кон курс 
стэн да ва га ма дэ ліз му 
«Мінск-2014» пра хо дзіць 
з 7 па 11 каст рыч ні ка 
ў бу дын ку На ву ко вай 
біб лі я тэ кі БНТУ 
(вул. Я. Ко ла са, 16, 
2 па верх) з 9 да 21 га дзі ны 
што дзень. Ува ход воль ны.

МА ЛЕНЬ КАЕ ХО БІМА ЛЕНЬ КАЕ ХО БІ
ДА РОС ЛЫХ ЛЮ ДЗЕЙ ДА РОС ЛЫХ ЛЮ ДЗЕЙ 

У На ву ко вай біб лі я тэ цы БНТУ пра хо дзіць
пер шая між на род ная вы ста ва-кон курс стэн да ва га ма дэ ліз му «Мінск-2014» 

Ар га ні за та ра мі ме ра пры ем ства вы сту па юць са ма біб-
лі я тэ ка і зна ка мі тая бе ла рус кая кам па нія Wargamіng, 
што зай ма ец ца рас пра цоў кай кам п'ю тар ных ан лайн-
гуль няў. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» на ве да лі вы ста ву і 
ўба чы лі, як за апош нія дзе ся ці год дзі змя ніў ся воб раз 
ама та ра ма дэ ліз му.
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