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ДРУ КА ВА НЫЯ ВЫ ДАН НІ 
НЕ ВЫЙ ДУЦЬ З МО ДЫ

НА КЛА ДЫ МЕН ШЫЯ, 
НАЙ МЕН НЯЎ БОЛЬШ

Сё ле та прад пры ем ства пра доў жы ла дру ка ваць са-
цы яль на знач ныя лі та ра тур ныя пра ек ты. На дру ка ва на 
113 ты сяч на ву чаль ных да па мож ні каў «Бе ла русь — 
на ша Ра дзі ма», якія вы да юц ца кож на му пер ша клас ні-
ку ў якас ці па да рун ка ад Прэ зі дэн та. Дру гі па да ру нак 
ад кі раў ні ка дзяр жа вы — кні гу «Я — гра ма дзя нін 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь» пад лет кі атрым лі ва юць ра зам 
з паш пар там, яе так са ма дру ку юць на па лі граф кам-
бі на це. Сё ле та вы да лі яшчэ 34 ты ся чы эк зэмп ля раў. 
Дзя ку ю чы змяс тоў най і дак лад най ін фар ма цыі пра 
Бе ла русь, зме шча най у кні зе, не ка то рыя, ка жуць, 
ка рыс та юц ца ёй пры пад рых тоў цы да іс пы таў як пад-
руч ні кам.

Да рэ чы, пра пад руч ні кі. Іх вы дан не скла дае амаль 
40% ад уся го аб' ёму па пя ро вай пра дук цыі, якая вы-
раб ля ец ца на кам бі на це. 2 млн 347 ты сяч эк зэмп ля-
раў — вы нік пад рых тоў кі да гэ та га на ву чаль на га го да. 
У 2014-м іх бы ло 3 млн 375 ты сяч, а на на ступ ны за-
пла на ва на вы даць больш як 4 млн пад руч ні каў. У 2016 
г. но вая школь ная пра гра ма пра ду гледж вае поў ную 
за ме ну ўсіх пад руч ні каў, так што на ват та кая ліч ба па-
куль пры клад ная і, маг чы ма, бу дзе боль шай. Да рэ чы, 
сё ле та па лі граф кам бі нат за бяс пе чыў пад руч ні ка мі і 
ра сій скіх школь ні каў, на дру ка ваў шы для іх 620 ты сяч 
эк зэмп ля раў.

Шмат хто з бе ла рус кіх школь ні каў сё ле та змог 
атры маць дзён нік у ін тэ граль ным пе ра плё це. Гэ та 
зна чыць, што вок лад ка яго ста ла больш тры ва лай, 
вы гляд — больш са ма ві ты. На дру ка ва на 356 000 та кіх 
эк зэмп ля раў. Вуч няў у кра і не, зра зу ме ла, больш. Ча му 

не су па дае коль касць? Каб за стаў ся вы бар. Дру ка ры 
мер ка ва лі, што лю дзі бу дуць схі ляц ца да ра ней ша га 
(тан ней ша га) ва ры ян ту дзён ні ка, ад нак «но вень кі» ў 
кла се ад ра зу за ва я ваў па пу ляр насць, яго на бы ва юць 
знач на час цей. На столь кі, што кам бі на ту прый шло ся 
вы пус ціць да дат ко вую пар тыю.

— Вы ні ка мі пра цы на ша га прад пры ем ства, ство-
ра на га ў са вец кія ча сы, пла на ва ла ся за бяс печ ваць 
увесь Са юз. Кож нае най мен не пад руч ні ка дру ка-
ва ла ся па 500 ты сяч эк зэмп ля раў, а мас тац кая лі-
та ра ту ра ўво гу ле міль ён ны мі на кла да мі вы хо дзі ла. 
І яе не ха па ла! — ус па мі нае ды рэк тар. — Ця пер 
ап ты маль ныя для акуп нас ці ты ра жы знач на мен-
шыя. Для тон ка га сшыт ка гэ та 100 ты сяч, агуль на-
га — 10 ты сяч, аль бо маў для ма ля ван ня па трэб на 
20-30 ты сяч, а ты раж кні гі — уво гу ле 2-3 ты ся чы. 
Тым не менш, на кла ды мен ша юць, але най мен няў 
вы дан няў ста но віц ца больш. Ка лі мы вы раб ля-
ем улас ную пра дук цыю, ста ра ем ся мак сі маль на 
прад ба чыць па жа дан ні па куп ні коў, каб пры няць 
пра віль нае ра шэн не па ды зай не, кош це і ты ра жы 
вы дан ня.

НА ДЗЯ ЦЕЙ 
ГРО ШАЙ НЕ ШКА ДУ ЮЦЬ

На па чат ку го да кам бі нат больш пра ца ваў на гус ты 
да рос лых, а ця пер на стаў час дзі ця чых чы та нак. Пер-
шая хва ля па дру ка ван ні пад руч ні каў скон чы ла ся, і 
ўжо тры дні як прый шла чар га мас тац кай лі та ра ту ры 
для дзе так.

— По пыт на дзі ця чую лі та ра ту ру не змян ша ец-
ца, ня гле дзя чы на агуль ны спад на кніж ным рын ку. 
Баць кі ні ко лі не па шка ду юць гро шай для дзі ця ці. Мы, 
у сваю чар гу, ста ра ем ся ра біць ары гі наль ныя рэ чы. 
За дзей ні чаць роз ныя па лі гра фіч ныя эфек ты, вы на хо-
дзіць ці ка вы ва ры янт кан струк цыі кні гі, па-на ва тар ску 
афарм ляць яе вок лад ку і змест. Дзе цям, на прык лад, 
вель мі па да ба юц ца вя лі кія кні гі, і для іх ап ты маль ны 
фар мат А4. А вось кні гі кі шэн на га фар ма ту — гэ та 
рэч най перш для пры го жай ка лек цыі.

Уво сень кам бі нат зро біць пе ра вы дан не се рыі «Каз кі 
вя сё лай ся мей кі», якая ўжо 25 га доў не губ ляе па пу-
ляр нас ці. Усе ары гі на лы ма люн каў да гэ тых ка зак бы лі 
ство ра ны ўруч ную мас тач кай Але най Дзяд коў скай.

З'я віц ца так са ма но вы ва ры янт кні гі А.Б. Хволь сан 
«Пры го ды Мур зіл кі і ляс ных ча ла веч каў». Пер шае чор-
на-бе лае вы дан не кні гі па ба чы ла свет аж но ў 1889 г. На 

па лі граф кам бі на це кар цін кі «раз ма ля ва лі», і «Мур зіл ка» 
ў ка ля ро вым аб ліч чы прый шоў да су час ных дзе так.

Ня гле дзя чы на ня прос тую сі ту а цыю ў га лі не па лі-
гра фіі і на кніж ным рын ку, прад пры ем ства пла нуе за-
ва ёў ваць но вых чы та чоў. План ма дэр ні за цыі кам бі на-
та да зво ліць зра біць пра дук цыю больш якас най і пры-
ваб най, а са мае га лоў нае — змен шыць яе кошт.

— Амаль усе на шы дру кар скія ма шы ны пра цу юць 
яшчэ з кан ца мі ну ла га ста год дзя, та му кам бі на ту 
па трэб на сур' ёз ная тэх ніч ная рэ ані ма цыя. Но вае аб-
ста ля ван не да па мо жа па вя лі чыць не толь кі якасць 
на шых вы дан няў, але і хут касць дру ку.

На вы хад ных свя та пісь мен ства ў Шчу чы не так-
са ма было ўпры го жа на пра дук цы яй па лі граф кам бі-
на та — ка лен да ры, пла ка ты, што дзён ні кі, за піс ныя 
кніж кі, блак но ты на рых та валі яшчэ ле там.

Іры на СІ ДА РОК.

Ка му брац ца за па пу ля ры за цыю 
су час най кні гі і чы тан ня ўво гу ле? 
Вя до ма, біб лі я тэ ка рам! Вось яны ўзя лі 
і ства ры лі пра ект «За Чы тан не». 
Фан та зія ства раль ні каў раз гу ля ла ся 
на столь кі, што ра зам з мін ча на мі 
яны ўзя лі ся пі саць апа вя дан не пра ста лі цу 
і вы ра шы лі, ні мно га ні ма ла, знай сці яе дух! 
Што з гэ та га атры ма ла ся, ка рэс пан дэнт ка 
«Звяз ды» ўба чы ла на вы ні ко вай 
су стрэ чы су аў та раў, якая прай шла 
ў вы гля дзе эк скур сіі па асноў ных 
пунк тах тво ра.

«Аван ту ра? 
Я згод ны!»

— Мы даў но ха це лі 
па спра ба ваць на пі саць 
су мес нае апа вя дан-
не, і тут быў аб' яў ле-
ны кон курс са цы яль-
ных пра ек таў (кон курс 
#РазамМінск, пра які 
«Звяз да» ўжо пі са ла. — 
Аўт.). Мы вы ра шы лі па-
раз ва жаць аб ста лі цы, 
яе воб ра зе, — га во рыць 
ка ар ды на тар ка пра ек-
та Вік то рыя ХО МІЧ.

Вік то рыя ка жа, што 
крыўд на чуць ад гас-

цей го ра да толь кі тое, што ён чыс ты. Але ці ёсць у 
яго свая аў ра? Рэ флек су ю чы на гэ тую тэ му, ка ман да 
з 13 аў та раў ства ры ла сваю гіс то рыю пра ста лі цу ў ча-
ты рох част ках. Яны на пі са лі апа вя дан не, дзе га лоў ныя 
ге роі — мін чу кі Кос ця і На ста — шу ка юць дух го ра да. 
Ця гам сю жэ та, зда ец ца, сам Мінск дае ім па та ем ныя 
зна кі, на кі роў ва ю чы ў тое ці ін шае мес ца.

Для ства рэн ня гіс то рыі вы бра лі 
га лоў на га аў та ра, ім стаў вя до мы 
пісь мен нік Анд рэй ЖВА ЛЕЎ СКІ. 
Па сло вах Вік то рыі, ён ды на міч ны 
і га то вы да кры ты кі і змен.

— Раз да ец ца зва нок: «Анд рэй, 
та кая спра ва, мы хо чам вам пра-
па на ваць аван ту ру...» Ка жу: «Я 
згод ны!» — «Ча кай це, я ж не ска-
за ла, у чым спра ва...» — «Поз на, 
я ўжо па га дзіў ся», — рас па вя дае 
гіс то рыю свай го пры хо ду ў пра ект 
Анд рэй Жва леў скі.

Па сло вах пісь мен ні ка, яго пры-
ва біў не ча ка ны фар мат — пра ца 
з людзь мі, якія ў боль шас ці не ўяў ля юць, як пі шуц ца 
мас тац кія тво ры. Ён на ват пры знаў ся, што на кож ную 
су стрэ чу пры хо дзіў з га то вым шаб ло нам на вы па дак, 
ка лі ні хто не змо жа ні чо га пры ду маць. Але вы нік су-
мес най пра цы пе ра ўзы хо дзіў усе ча кан ні.

Ся род 12 ас тат ніх су аў та раў лю дзі аб са лют на 
роз ныя. На прык лад, яшчэ адзін са праўд ны пісь мен-
нік Аляк сей Шэ ін, а так са ма жур на ліст, эка на міст, 
дэ фек то лаг, сту дэн ты, псі хо лаг, хэнд мэйд-май стар, 
ма ма тра іх дзя цей... Як ака за ла ся, для ўсіх іх Мінск 
зу сім роз ны. Та му, ад зна чае Вік то рыя, са мым цяж кім 
пад час пра цы бы ло стаць ме на ві та су аў та рам (а не 
су кры ты кам) і пра па на ваць неш та сваё.

Дрэс-код ХІХ ста год дзя
Сім ва лаў і зна ка вых для мін чан мес цаў у го ра дзе 

ака за ла ся не ве ра год нае мност ва: каб уклю чыць іх 
у апа вя дан не, да во дзі ла ся на ват га ла са ваць і вы бі-
раць «са мыя-са мыя» — ме на ві та ў іх, на дум ку аў-
та раў, ха ва ец ца дух ста лі цы. Ад ным з та кіх мес цаў 
ста ла «Па ні коў ка». Ад туль, ад фан та на «Хлоп чык з 
ле бе дзем», што ў Аляк санд раў скім скве ры, і па ча ла 
га рад скі шпа цыр па вод ле тво ра эк скур са вод Яў ге-
нія БЫЦ. У ХІХ ста год дзі тут быў вя лі кі кір маш, які 
на зы ваў ся Но вы ры нак. Паз ней за мест кір ма шу быў 
за кла дзе ны сквер — Аляк санд раў скі, у го нар усіх 
ра зам ім пе ра та раў Ра сій скай ім пе рыі Аляк санд раў. 
А яшчэ тут ста я ла кап лі ца ў го нар кня зя Аляк санд ра 
Не ўска га. Ад мет на, што ўва ход сю ды быў воль ны 
не заў сё ды: на прык лад, у сквер не пус ка лі лю дзей у 
ра бо чым адзен ні, ня чы шча ным абут ку і ўво гу ле тых, 
хто дрэн на вы гля даў. Адзін час за ўва ход у гэ ты парк 
уво гу ле бра лі гро шы!

Да ве даў шы ся пра гіс то рыю ўзвя дзен ня Ку па лаў-
ска га тэ ат ра, пер ша га во да пра во да і пра га рад ско га 
га ла ву Ка ра ля Чап ска га, эк скур сан ты ру шы лі на пло-
шчу пе рад До мам афі цэ раў. Ця пер ён зай мае мес ца 
бы ло га ар хі ерэй ска га пад вор'я, ад яко га, праў да, яшчэ 
за стаў ся адзін бу ды нак. Ка лі пас ля са вец ка-поль-
скай вай ны ў Мін ску асеў рус кі гар ні зон, для чыр во-

на ар мей цаў па бу да ва лі клуб, які 
з ча сам стаў Цэнт раль ным до мам 
афі цэ раў. Ён быў уз ве дзе ны па 
пра ек це Іо сі фа Ланг бар да на фун-
да мен це і з вы ка ры стан нем сцен 
бы лых ар хі ерэй скіх бу дын каў.

Пе рад до мам пас ля вай ны ўста-
ля ва лі танк, які стаў пер шым сім-
ва лам у на пі са най эк скур сан та мі 
гіс то рыі. Лі чыц ца, што на гэ тай 
ма шы не лей тэ нант Фро лі каў 3 лі-
пе ня 1944 го да пер шым увай шоў у 
вы зва ле ны го рад.

«Як вы ду ма е це, гэ та танк ча соў 
вай ны?» — за пы та ла эк скур са вод. 

«Не», — ада зваў ся бе ла га ло вы хлап чук Баг дан, што 
прый шоў на эк скур сію з баць ка мі. І меў ра цыю. На сам-
рэч танк на па ста мен це быў зроб ле ны ў 1944 го дзе, 
пры чым паз ней за да ту вы зва лен ня.

Тым ча сам гру па ру шы ла ў на ступ ны пункт свай го 
апа вя дан ня — парк Гор ка га. Ка лі Бе ла русь увай шла 
ў склад Ра сій скай ім пе рыі і ў Мінск пры ехаў гу бер-
на тар За ха рый Кар не еў, тут яшчэ быў га рад скі вал. 
Ён за га даў вал раз бу рыць, а ў го ра дзе за клас ці парк 
(Аляк санд раў скі ўзнік на шмат паз ней). З гэ тай на го ды 
парк на зва лі Гу бер на тар скім са дам. Ён стаў пер шым 
мес цам ад па чын ку га ра джан. Увай сці сю ды так са ма 
мож на бы ло толь кі ў чыс тым адзен ні. Ра ней тут ні ко-
лі не пра да ва ла ся спірт ных на по яў. Ад сюль па чаў ся 
ро вар ны рух у го ра дзе — дзя ку ю чы вы шэй зга да на му 
Ка ра лю Чап ска му ў са дзе з'я віў ся пер шы ве ла трэк. 
Бы лі тут тэ атр і кі на тэ атр. А яшчэ ў 1891 го дзе ў са дзе 
ад быў ся пер шы ў Мін ску па лёт на па вет ра ным ша ры 
аэ ра на ўта Драў ніц ка га і спуск на па ра шу це.

Яшчэ шмат ці ка ва га мож на рас ка заць пра гіс то-
рыю пар ку Гор ка га, але эк скур сан таў ча кае на ступ-
ны пункт — арэ на. А дак лад ней — цырк. Толь кі ў 
Са вец кім Са ю зе (і ў Мін ску ў тым лі ку) для цыр каў 
уз во дзі лі ста цы я нар ныя бу дын кі, па ўсім жа све це 
і па сён ня гэ тая за ба ва іс нуе ў фор ме ванд роў ных 
ша пі то. Сва ім мес цам у цэнт ры го ра да мін скі цырк 
аба вя за ны ле ген дар най опер най спя вач цы Ла ры се 
Алек санд роў скай.

Руй на ван не і ад наў лен не
Спы ніў шы ся ка ля пра спек та Не за леж нас ці (ён вар-

ты асоб най эк скур сіі), мы ру шы лі да Каст рыч ніц кай 
пло шчы. Быў час, ка лі тут не бы ло столь кі пус той пра-
сто ры, але ва ен нае лі ха лец це змя ло за бу до ву пло шчы, 

якая ра ней на зы ва ла ся Цэнт раль най. Эк скур са вод на-
га да ла, што да 1961 го да тут уз вы шаў ся пом нік Іо сі-
фу Ста лі ну. Уста ля ван не фі гу ры пра ва ды ра на ро даў 
спа ра дзі ла не каль кі гіс то рый, якія ця пер рас каз ва юць 
ту рыс там. Як вя до ма, Каст рыч ніц кая пло шча зна хо-
дзіц ца на ўзвыш шы, і ад яе мож на спус ціц ца ўніз да 
пло шчы Пе ра мо гі. Ад нак ка лі да 10-год дзя вы зва лен ня 
пла на ва лі, дзе раз мяс ціць апош нюю, ду ма лі вы браць 
для яе са мае вы со кае мес ца, каб ма ну мент бы ло ві даць 
аду сюль. І ў гэ ты ж час раз ва жа лі, дзе па ста віць пом нік 
Ста лі ну. У вы ні ку Ста лін «вый граў» уз вы шша...

У ах вя ру гэ та му пом ні ку пры нес лі яшчэ адзін, які, 
без пе ра больш ван няў, мож на бы ло б на зваць гіс-
то ры ка-куль тур най каш тоў нас цю. Яшчэ да па чат ку 
1950-х га доў на част цы Каст рыч ніц кай, най блі жэй шай 
да пе ра ся чэн ня ву ліц Ін тэр на цы я наль най і Эн гель са, 
ста яў вя лі кі да мі ні кан скі храм у го нар Та ма ша Аквін-
ска га. Яго ўзвя лі ў XVІІ ста год дзі, пры чым срод кі на 
фун да ван не збі ра лі да во лі ці ка вым чы нам: па роз ных 
вер сі ях ці то шлях та, ці то ва я ры ВКЛ, вяр та ю чы ся пе-
ра мож ца мі з вай ны з Мас коў скім княст вам, з кож на га 
ка пы та кож на га ка ня ад да ва лі па за ла той ма не це. 
Гэ ты збор атры маў наз ву «ка пыт ко вы».

Збу да ва ны храм аба рон ча га ты пу быў вель мі 
пры го жым. Ён пе ра жыў усе на ступ ныя вой ны, на ват 
Дру гая су свет ная не зруй на ва ла яго цал кам. Сце ны 
за ха ва лі ся да во лі вы со кія, і кас цёл мож на бы ло ад рэ-
стаў ра ваць, але... Ка лі са бра лі ся ста віць пом нік Ста-
лі ну, храм ака заў ся вы шэй шым за яго, і та му ў ад ну 
ноч бу ды нак уза рва лі... Ста лі на знес лі ў 1961 го дзе, а 
храм ужо не ад на ві лі. Але і ця пер пад бру кам пло шчы 
за хоў ва юц ца яго фун да мен ты.

Ад нак част ку зруй на ва на га ду ху Мін ска ця пер усё ж 
мож на знай сці ў ад ноў ле ным хра ме ў Верх нім го ра дзе. 
Га вор ка ідзе пра бу ды нак кан цэрт най за лы, які, ка лі 
быў аў тэн тыч ным, з'яў ляў ся кас цё лам ма нас ты ра адзі-
на га ор дэ на ўні я таў — ба зыль я наў. Гэ та так са ма быў 
адзі ны храм, пры якім бы ло два ма нас ты ры — і жа но чы, 
і муж чын скі. Да рэ чы, дзі ця чая му зыч ная шко ла — гэ та 
са праўд ны бу ды нак та го са ма га жа но ча га ма нас ты ра. 
А на су праць раз мя шча ец ца ад ноў ле ны бу ды нак, дзе 
ця пер офі сы, а ра ней жы лі ма на хі-муж чы ны.

Тут, на ко ліш нім Вы со кім рын ку, сло ва мі пра вы то кі 
Мін ска і за вяр шы ла ся эк скур сія для аў та раў. Але не 
за вяр шы ла ся іх гіс то рыя. Яны прый шлі да вы сно вы, 
што го рад і яго дух ства ра юць лю дзі, якія ў ім жы вуць. 
Та му пра цяг яшчэ аба вяз ко ва бу дзе.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. seradzyuk@zvіazda.by

Фо та аў та ра

�

У ак та вай за ле НПЦ па бія рэ сур сах 
ве ча рам ня ма воль ных мес цаў — зна-
ё міц ца з та ям ні чы мі су се дзя мі прый-
шло ка ля сот ні ча ла век. Асаб лі ва шмат 
бы ло дзя цей. Не дзі ва — у ма са вай 
куль ту ры ка жа ны зай ма юць асаб лі вае 
мес ца: ад ге роя ко мік саў Бэт ме на да 
вам пі раў і сім ва ла Хэ лаў і на. Усе на-
вед валь ні кі атры ма лі ад ар га ні за та раў 
дру ка ва ныя ма тэ ры я лы: ка лен да ры і 
бук ле ты з ка рыс най ін фар ма цы яй пра 
ля ту чых мле ка кор мя чых.

Пер шая част ка ме ра пры ем ства — 
па зна валь ная лек цыя, якую пра вёў 
на ву ко вы су пра цоў нік НПЦ па бія-
рэ сур сах Аляк сей ШПАК. Ар га ні за-
та ры па абя ца лі, што ма ла ды ча ла век 
ад ка жа аб са лют на на лю быя пы тан ні 
пра ка жа ноў, і не схлу сі лі: пад час лек-
цыі зда ва ла ся, што спе цы я ліст ве дае 
пра гэ тых жы вёл аб са лют на ўсё.

Яск ра ва вы лу ча ла ся га лоў ная дум-
ка, якую на ву ко вец ха цеў да нес ці да 
слу ха чоў: ка жа ны — сяб ры лю дзей, а 
іх не га тыў ны воб раз — вы нік стэ рэа-
ты паў, на ро джа ных мас куль там. Ка лі 
ў Еў ро пе мно гія лі чаць гэ тых жы вёл 
ледзь не ства рэн ня мі д'яб ла, то ў тым 
жа Кі таі — гэ та сім вал уда чы і па спя-

хо вас ці. Ка жа ны не чы няць лю дзям 
зла і ўво гу ле ста ра юц ца абы хо дзіць 
(ці, лепш ска заць, аб ля таць) ча ла ве ка 
ста ра ной. Адзі ная маг чы масць быць 
уку ша ным з'яў ля ец ца, ка лі нех та бя рэ 
жы вё лу ў ру кі. Гэ тыя ства рэн ні са праў-
ды пе ра но сяць ша лен ства, але ў ад-
роз нен не ад боль шас ці ас тат ніх ві даў 
мо гуць ад яго па зба віц ца. Ка лі ша лё-
ныя са ба кі ў пэў най ста дыі хва ро бы 
па вод зяць ся бе не адэ кват на і кі да юц ца 
на лю дзей, то ка жа ны — ні ко лі. З 1978 
го да толь кі шэсць ча ла век за гі ну лі ад 
ша лен ства пас ля ўку саў ру как ры лых.

Да рэ чы, ме на ві та не ве ра год ны іму-
ні тэт гэ тых ства рэн няў ро біць іх асаб-
лі ва ці ка вы мі для на ву коў цаў. У гэ тых 
ка жа ноў ня ма амаль ні я кіх смя рот ных 
хва роб, і яны прак тыч на заў сё ды да-
жы ва юць да глы бо кай ста рас ці. У іх 
вы со ка раз ві та здоль насць да рэ ге не-
ра цыі тка нак: па сло вах Аляк сея Шпа-
ка, у жы вё лы, якой ка ты па дра па лі 
кры ло на столь кі, што ад яго за ста лі ся 
толь кі кост кі, пе ра по нка ад рас ла лі та-
раль на за ме сяц. Акра мя та го, ка жа ны 
зай ма юць важ нае мес ца ў эка сіс тэ ме: 
яны апы ля юць квет кі, раз но сяць на-
сен не і зні шча юць шкод ні каў.

— Ноч ка жа ноў — гэ та між на род-
нае ме ра пры ем ства, — рас па вя дае 
Аляк сей Шпак. — Яго мэ та — ахо ва 
еў ра пей скай па пу ля цыі ру как ры лых. 
У Бе ла ру сі ўпер шы ню яно пра во дзі-
ла ся ў 2012 го дзе, пас ля ча го ста ла 
па ста ян ным. Ле тась на ват ла дзіў ся 

цэ лы фес ты валь, які прай шоў у Ду-
дут ках. Га лоў ная па гро за для ка жа-
ноў — не га тыў нае стаў лен не з бо ку 
ча ла ве ка. На шчас це, у Бе ла ру сі за 
апош ні час ві да вая раз на стай насць 
ка жа ноў не ска ра ча ец ца, на ад ва рот, 
сё ле та на Па лес сі быў за фік са ва ны 
від, які ў апош ні раз быў за ўва жа ны ў 
кра і не аж но ў 1930 го дзе — гі ганц кая 
вя чэр ні ца.

З больш як ты ся чы ві даў ка жа ноў 
толь кі тры хар чу юц ца кры вёй. І ча-
ла ве чая ў іх ра цы ён не ўва хо дзіць. 
Звы чай на ах вя ра мі паўд нё ва а ме-
ры кан скіх кры ва смо каў ста но вяц ца 
ка ро вы. Ай чын ныя ка жа ны па лю юць 
на на ся ко мых і су раз мер ных жы вёл. 
Уся го ў Бе ла ру сі на ліч ва юць 19 ві даў 

ру как ры лых, 6 з іх за не се ны ў Чыр во-
ную кні гу, бо зна хо дзяц ца пад па гро-
зай знік нен ня.

У бе ла рус кіх шы ро тах мно гія ка-
жа ны зі мой упа да юць у спяч ку, ас тат-
нія — міг ру юць на поў дзень. Ме на ві та 
ў час міг ра цыі з імі ня рэд ка зда ра юц ца 
спе цы фіч ныя вы пад кі. На прык лад, ка-
ло ніі гэ тых мле ка кор мя чых ня рэд ка 
апы на юц ца на бал ко нах і ў ква тэ рах, 
ка лі шу ка юць мес ца для ад па чын ку 

пад час доў га га пе ра лё ту. У вяс ко вых 
ха тах ка ло ніі ня рэд ка зна хо дзяць са-
бе мес ца для зі моў кі на га ры шчы. У 
«Ахо ву пту шак Баць каў шчы ны» час та 
звяр та юц ца лю дзі, якія стра ці лі спа-
кой, ка лі звы чай на ці хія ка жа ны вы ве-
лі на пад да шку шум нае па том ства. У 
лю бым вы пад ку ні ў якім ра зе нель га 
па ні ка ваць і аб' яў ляць ру как ры лым 

вай ну. Ка лі гэ та маг чы ма, трэ ба вы-
ра шыць пы тан не са мо му (не за бы ва-
ю чы ся на паль чат кі), ка лі не — па клі-
каць спе цы я ліс таў.

На лек цыі мож на бы ло ўба чыць і 
са му жы вё лу. Лі та раль на ў дзень лек-
цыі ар га ні за та рам пе рад алі ад ну, якую 
амаль упа ля ва лі ка ты. Ця пер яна па-
праў ля ец ца пад на гля дам спе цы я ліс-

таў. Да рэ чы, у да лё кай Аў стра ліі ёсць 
на ват цэнтр па рэ абі лі та цыі ка жа ноў, 
дзе па цяр пе лым ру как ры лым да па ма-
га юць ачу няць, а асі ра це лых ка жа нят 
кор мяць з бу тэ ле чак.

Пас ля тэ о рыі ўдзель ні каў Но чы ка-
жа ноў ча ка ла прак ты ка — «па ля ван-
не» на ру как ры лых у пар ку Гор ка га. 
Амаль усе слу ха чы пе ра мяс ці лі ся ту ды, 
што толь кі па цвяр джа ла пос пех ме ра-
пры ем ства. Для «лоў лі» ка рыс та лі ся 
спе цы яль ным пры бо рам, які фік суе 
ўльтра гук (пры да па мо зе ня чут на га 
ча ла ве ку піс ку ка жа ны ары ен ту юц ца ў 
пра сто ры ноч чу). На тоўп шпа цы ра ваў 
уз доўж Свіс ла чы, гур ту ю чы ся ва кол 
Аляк сея Шпа ка з дат чы кам. На дзея 
ўба чыць ці ха ця б па чуць ка жа на, які 
па люе над вод най глад дзю, не зні ка-
ла да апош ня га, але рап тоў ны дождж 
раз бу рыў удзель ні кам пла ны. Тым не 
менш, на ўрад ці нех та сы шоў з Но чы 
ка жа ноў не за да во ле ным — па зна ё міц-
ца з су се дзя мі, пра якіх ма ла што ве даў 
ра ней, заў сё ды пры ем на.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by
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«Раз нос чы кі хва роб і ін фек цый або най важ ней шая 
част ка эка сіс тэ мы?», «Шэ дэўр пры ро ды 
або кры ва жэр ныя мон стры?», «Эк за тыч ныя ства рэн ні 
або звык лыя для Бе ла ру сі жы вё лы?» — 
ад ка зы на гэ тыя і ін шыя пы тан ні жы ха ры Мін ска 
шу ка лі пад час Но чы ка жа ноў, ме ра пры ем ства, 
якое су мес на пра во дзі лі На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр 
па бія рэ сур сах НАН Бе ла ру сі і гра мад ская ар га ні за цыя 
«Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны». На яго за ві та лі 
і ка рэс пан дэн ты «Звяз ды».
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ШТО РА БІЦЬ, КА ЛІ Ў ВА ШУ КВА ТЭ РУ ЦІ ХА ТУ 
ЗА ЛЯ ЦЕЎ КА ЖАН?

1. Не па ні ка ваць і не за бі ваць. Шэсць з 19 ві даў ру как ры лых Бе ла ру сі 
за не се ны ў Чыр во ную кні гу.

2. Не спра ба ваць зла віць жы вё лу. У ка жа ноў да во лі хруст кія кос ці, та му 
вы мо жа це вы пад ко ва яго траў ма ваць. Акра мя та го, ад стрэ су іс то та мо жа 
сха вац ца ў цяж ка да ступ нае мес ца.

3. Ка лі зда рэн не ад бы ло ся ле там, мож на прос та ад чы ніць акно. З пры-
хо дам но чы ка жан па ля ціць па сва іх спра вах.

4. Зда ра ец ца, што ка жа на аба вяз ко ва трэ ба ўзяць у ру кі. У та кім вы пад ку 
над зень це паль чат кі са шчыль най тка ні ны, каб па збег нуць уку су. Ка лі ён усё 
ж та кі зда рыў ся, тэр мі но ва звяр ні це ся ў баль ні цу па вак цы на цыю.

5. Ні ў якім ра зе не скід вай це ка жа на з вы шы ні — ён не аба вяз ко ва па ля-
ціць. Най лепш за ўсё вы нес ці жы вё лу на ву лі цу і па са дзіць на якую-не будзь 
вер ты каль ную па верх ню, на прык лад, дрэ ва.

Па пу ляр ная на ву каПа пу ляр ная на ву ка  ��

ТА ЯМ НІ ЧЫЯ СУ СЕ ДЗІ,
або Са мыя доб рыя ў све це «вам пі ры»

Сё ле та па лі граф кам бі нат на дру ка ваў 
2 млн 347 тыс. пад руч ні каў. Ле тась іх бы ло 
3 млн 375 тыс., а на на ступ ны за пла на ва на 
больш за 4 млн.
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Ап ты маль ныя для акуп нас ці ты ра жы: 
тон ка га сшыт ка — 100 000, агуль на га 
сшыт ка — 10 000, аль бо маў для ма ля ван ня — 
20-30 тысяч, кні гі — 2-3 тысячы.

Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.

Галоўная друкаваная падзея бягучага года — 
кніга «Беларусь замкавая» і яе ўзнагарода.

Машына працуе, аднак без нагляду не абысціся.

Шпа цыр па ста лі цыШпа цыр па ста лі цы  �� ПІ ШАМ МІНСК
Як мін ча не шу ка лі дух го ра да і што з гэ та га атры ма ла ся

Ка лі са бра лі ся ста віць пом нік Ста лі ну, 
храм ака заў ся вы шэй шым за яго, і та му 
ў ад ну ноч бу ды нак уза рва лі...

Ка ар ды на тар ка пра ек та 
Вік то рыя ХО МІЧ.

«Га лоў ны» пісь мен нік 
Анд рэй ЖВА ЛЕЎ СКІ.

Ад на ча со ва са праўд ны і не са праўд ны танк.


