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«УЛЁТНЫ» СЕНАКОС

ЦЫТАТА ДНЯ

Мі ністр куль ту ры Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Ба рыс СВЯТ ЛОЎ:

«Ві цебск ста но віц ца цэнт рам 
су свет на га фес ты валь на га ру ху, 
і гэ та го нар для кра і ны. Ра бо та 
«Сла вян ска га ба за ру» па ча ла ся знач на 
ра ней. Акра мя кан цэр таў, пра гра ма 
ўклю чае яшчэ і ра бо ту Су свет най 
аса цы я цыі фес ты ва ляў. Тое, што 
яе стар шы нёй вы бра ны Аляк сандр 
Сі да рэн ка, вель мі доб рая на ві на не 
толь кі для Ві цеб ска, але і для ўсёй 
кра і ны, якая мо жа па хва ліц ца цэ лай 
пле я дай зна ка вых між на род ных 
фес ты ва ляў і кон кур саў, што 
тра ды цый на ар га ні зу юц ца ў Бе ла ру сі».
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Тра ды цый на фес ты валь пра хо-
дзіць пад па тра на там кі раў ні ка 
на шай дзяр жа вы. Сё ле та Аляк-
сандр Лу ка шэн ка не пры сут ні чаў 
на ад крыц ці: як раз гэ ты мі дня мі ва 
Уфе пра хо дзі лі са мі ты кі раў ні коў 
кра ін БРІКС і Шан хай скай ар га ні-
за цыі су пра цоў ніц тва (у апош няй, 
да рэ чы, Бе ла русь атры ма ла ста-
тус на зі раль ні ка). Але без ува гі 
Прэ зі дэн та гос ці і ўдзель ні кі фес-
ты ва лю не за ста лі ся: па чу лі ад яго 
цёп лыя сло вы ў ві дэа зва ро це, які 
транс лі ра ваў ся на вя лі кім эк ра не 
пад час ад крыц ця.

— Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
вель мі тра пят лі ва ста віц ца да «Сла-
вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску». Гэ тае 
ме ра пры ем ства ста ла ўжо зна ка вым 
свя там не толь кі для на шай кра і ны, — 

пад крэс лі ла ві цэ-прэм' ер На тал ля Ка-
ча на ва, стар шы ня ар га ні за цый на га 
ка мі тэ та «Сла вян ска га ба за ру».

— Я га на ру ся тым, што мя не за-
пра сі лі быць стар шы нёй жу ры. І гэ та, 
вя до ма, вя лі кая ад каз насць, — га во-
рыць Па лад Бюль бюль-аглы, стар-
шы ня жу ры фес ты валь на га кон кур су 
вы ка наў цаў эст рад най пес ні. — Ваш 
фес ты валь, ба дай, адзі ны на пост са-
вец кай пра сто ры, на якім мо жа за-
явіць пра ся бе та ле на ві ты па чат ко вец, 
у яко га яшчэ ня ма срод каў, ка ман ды. Я 
па бы ваў у роз ных кра і нах све ту. У Бе-
ла ру сі ад чу ва еш ся бе ў ко ле сяб роў. Я 
ўпэў не ны ў пос пе ху гэ та га фес ты ва лю. 
Хо чац ца так са ма па жа даць пос пе хаў 
кан кур сан там і ар га ні за та рам.

Сён ня ўдзель ні кі кон кур су ма-
ла дых вы ка наў цаў вы сту пяць у 

паў фі на ле. Бе ла рус ка Ва ле рыя 
Гры бу са ва па вы ні ках жа раб' ёў кі 
атры ма ла апош ні ну мар, 21-ы па 
лі ку. Так са ма сён ня бу дзе вя до-
ма, пад які мі ну ма ра мі вы сту пяць 

дзве юныя «зо рач кі» ў дзі ця чым 
кон кур се.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
pukshanskі@zvіazda.by

(Працяг тэмы на 3-й стар.)
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Учо ра ве ча рам сот ні гле да чоў у Ві цеб ску і міль ё ны 
тэ ле гле да чоў ва ўсім све це ўба чы лі цы ры мо нію 

ад крыц ця «Сла вян ска га ба за ру». У лет нім ам фі тэ ат ры 
раз гар ну ла ся са праў ды фе е рыч нае дзей ства. Кан цэрт ад крыц ця 

прай шоў «на ад ным ды хан ні» і пры поў ным анш ла гу.

Стар шы ня жу ры фес ты валь на га кон кур су маладых вы ка наў цаў 
Па лад Бюль бюль-аглы.

Фота БЕЛТА.
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НА ПРА МАК — 
ШМАТ ВЕК ТАР НЫ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ўчо ра пад час свай го ра бо ча га 
ві зі ту ва Уфу пры няў удзел у су стрэ чы кі раў ні коў кра ін, што ўва хо дзяць у 
БРІКС, з лі да ра мі за про ша ных дзяр жаў для аб мер ка ван ня най больш ак ту-
аль ных пы тан няў су свет най па лі ты кі, эка но мі кі, фі нан са вай сфе ры. 

«Мы даў но і пас ля доў на пра соў ва ем ідэю «ін тэ гра цыі ін тэ гра цый» у су час ным 
све це. Бе ла русь — гэ та на ту раль ны са юз нік БРІКС па па бу до ве ўза е ма вы гад-
ных і раў на праў ных ад но сін па між За ха дам і Ус хо дам, Поў нач чу і Поўд нем без 
раз дзя ляль ных лі ній», — ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы, вы сту па ю чы 
на су стрэ чы.

«Бе ла русь мож на сме ла пры лі чыць да чле наў «клу ба сяб роў БРІКС «. Нам уда ло ся 
вы бу да ваць уза е ма вы гад ныя ад но сі ны з усі мі дзяр жа ва мі аб' яд нан ня», — 
пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.
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