РЭПАРЦЁР

9 верасня 2015 г.

ДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ
НЕ ВЫЙДУЦЬ З МОДЫ

ПІШАМ МІНСК

Як мінчане шукалі дух горада і што з гэтага атрымалася

НАКЛАДЫ МЕНШЫЯ,
НАЙМЕННЯЎ БОЛЬШ

Каму брацца за папулярызацыю
сучаснай кнігі і чытання ўвогуле?
Вядома, бібліятэкарам! Вось яны ўзялі
і стварылі праект «ЗаЧытанне».
Фантазія стваральнікаў разгулялася
настолькі, што разам з мінчанамі
яны ўзяліся пісаць апавяданне пра сталіцу
і вырашылі, ні многа ні мала, знайсці яе дух!
Што з гэтага атрымалася, карэспандэнтка
«Звязды» ўбачыла на выніковай
сустрэчы суаўтараў, якая прайшла
ў выглядзе экскурсіі па асноўных
пунктах твора.

Сёлета прадпрыемства прадоўжыла друкаваць сацыяльна значныя літаратурныя праекты. Надрукавана
113 тысяч навучальных дапаможнікаў «Беларусь —
наша Радзіма», якія выдаюцца кожнаму першакласніку ў якасці падарунка ад Прэзідэнта. Другі падарунак
ад кіраўніка дзяржавы — кнігу «Я — грамадзянін
Рэспублікі Беларусь» падлеткі атрымліваюць разам
з пашпартам, яе таксама друкуюць на паліграфкамбінаце. Сёлета выдалі яшчэ 34 тысячы экзэмпляраў.
Дзякуючы змястоўнай і дакладнай інфармацыі пра
Беларусь, змешчанай у кнізе, некаторыя, кажуць,
карыстаюцца ёй пры падрыхтоўцы да іспытаў як падручнікам.

«Авантура?
Я згодны!»
— Мы даўно хацелі
паспрабаваць напісаць
су мес нае апа вя данне, і тут быў аб'яўлены конкурс сацыяльных праектаў (конкурс
#РазамМінск, пра які
«Звязда» ўжо пісала. —
Аўт.). Мы вырашылі паразважаць аб сталіцы,
яе вобразе, — гаворыць
каардынатарка праекта Вікторыя ХОМІЧ.
Каардынатарка праекта
Вікторыя кажа, што
Вікторыя ХОМІЧ.
крыўдна чуць ад гасДаведаўшыся пра гісторыю ўзвядзення Купалаўцей горада толькі тое, што ён чысты. Але ці ёсць у
яго свая аўра? Рэфлексуючы на гэтую тэму, каманда скага тэатра, першага водаправода і пра гарадскога
з 13 аўтараў стварыла сваю гісторыю пра сталіцу ў ча- галаву Караля Чапскага, экскурсанты рушылі на плотырох частках. Яны напісалі апавяданне, дзе галоўныя шчу перад Домам афіцэраў. Цяпер ён займае месца
героі — мінчукі Косця і Наста — шукаюць дух горада. былога архіерэйскага падвор'я, ад якога, праўда, яшчэ
Цягам сюжэта, здаецца, сам Мінск дае ім патаемныя застаўся адзін будынак. Калі пасля савецка-польскай вайны ў Мінску асеў рускі гарнізон, для чырвознакі, накіроўваючы ў тое ці іншае месца.
наармейцаў пабудавалі клуб, які
Для стварэння гісторыі выбралі
з часам стаў Цэнтральным домам
галоўнага аўтара, ім стаў вядомы
афіцэраў. Ён быў узведзены па
пісьменнік Андрэй ЖВАЛЕЎСКІ.
праекце Іосіфа Лангбарда на фунПа словах Вікторыі, ён дынамічны
даменце і з выкарыстаннем сцен
і гатовы да крытыкі і змен.
былых архіерэйскіх будынкаў.
— Раздаецца званок: «Андрэй,
Перад домам пасля вайны ўстатакая справа, мы хочам вам пралявалі танк, які стаў першым сімпанаваць авантуру...» Кажу: «Я
валам у напісанай экскурсантамі
згодны!» — «Чакайце, я ж не сказала, у чым справа...» — «Позна,
гіс торыі. Лічыцца, што на гэтай
я ўжо пагадзіўся», — распавядае
машыне лейтэнант Фролікаў 3 лігісторыю свайго прыходу ў праект
пеня 1944 года першым увайшоў у
Андрэй Жвалеўскі.
«Галоўны» пісьменнік
вызвалены горад.
Андрэй ЖВАЛЕЎСКІ.
Па словах пісьменніка, яго пры«Як вы думаеце, гэта танк часоў
вабіў нечаканы фармат — праца
вайны?» — запытала экскурсавод.
з людзьмі, якія ў большасці не ўяўляюць, як пішуцца «Не», — адазваўся белагаловы хлапчук Багдан, што
мастацкія творы. Ён нават прызнаўся, што на кожную прыйшоў на экскурсію з бацькамі. І меў рацыю. Насамсустрэчу прыходзіў з гатовым шаблонам на выпадак, рэч танк на пастаменце быў зроблены ў 1944 годзе,
калі ніхто не зможа нічога прыдумаць. Але вынік су- прычым пазней за дату вызвалення.
Тым часам група рушыла ў наступны пункт свайго
меснай працы пераўзыходзіў усе чаканні.
Сярод 12 ас татніх суаў тараў людзі абсалютна апавядання — парк Горкага. Калі Беларусь увайшла
розныя. Напрыклад, яшчэ адзін сапраўдны пісьмен- ў склад Расійскай імперыі і ў Мінск прыехаў губернік Аляксей Шэін, а таксама журналіст, эканаміст, натар Захарый Карнееў, тут яшчэ быў гарадскі вал.
дэфектолаг, студэнты, псіхолаг, хэндмэйд-майстар, Ён загадаў вал разбурыць, а ў горадзе закласці парк
мама траіх дзяцей... Як аказалася, для ўсіх іх Мінск (Аляксандраўскі ўзнік нашмат пазней). З гэтай нагоды
зусім розны. Таму, адзначае Вікторыя, самым цяжкім парк назвалі Губернатарскім садам. Ён стаў першым
падчас працы было стаць менавіта суаўтарам (а не месцам адпачынку гараджан. Увайсці сюды таксама
можна было толькі ў чыстым адзенні. Раней тут нікосукрытыкам) і прапанаваць нешта сваё.
лі не прадавалася спіртных напояў. Адсюль пачаўся
роварны рух у горадзе — дзякуючы вышэйзгаданаму
Каралю Чапскаму ў садзе з'явіўся першы велатрэк.
Сімвалаў і знакавых для мінчан месцаў у горадзе Былі тут тэатр і кінатэатр. А яшчэ ў 1891 годзе ў садзе
аказалася неверагоднае мноства: каб уключыць іх адбыўся першы ў Мінску палёт на паветраным шары
у апавяданне, даводзілася нават галасаваць і выбі- аэранаўта Драўніцкага і спуск на парашуце.
Яшчэ шмат цікавага можна расказаць пра гістораць «самыя-самыя» — менавіта ў іх, на думку аўтараў, хаваецца дух сталіцы. Адным з такіх месцаў рыю парку Горкага, але экскурсантаў чакае наступстала «Панікоўка». Адтуль, ад фантана «Хлопчык з ны пункт — арэна. А дакладней — цырк. Толькі ў
лебедзем», што ў Аляксандраўскім скверы, і пачала Савецкім Саюзе (і ў Мінску ў тым ліку) для цыркаў
узводзілі стацыянарныя будынкі, па ўсім жа свеце
гарадскі шпацыр паводле твора экскурсавод Яўгеі па сёння гэтая забава існуе ў форме вандроўных
нія БЫЦ. У ХІХ стагоддзі тут быў вялікі кірмаш, які
шапіто. Сваім месцам у цэнтры горада мінскі цырк
называўся Новы рынак. Пазней замест кірмашу быў
абавязаны легендарнай опернай спявачцы Ларысе
закладзены сквер — Аляксандраўскі, у гонар усіх Александроўскай.
разам імператараў Расійскай імперыі Аляксандраў.
А яшчэ тут стаяла капліца ў гонар князя Аляксандра
Неўскага. Адметна, што ўваход сюды быў вольны
не заўсёды: напрыклад, у сквер не пускалі людзей у
Спыніўшыся каля праспекта Незалежнасці (ён варрабочым адзенні, нячышчаным абутку і ўвогуле тых, ты асобнай экскурсіі), мы рушылі да Кастрычніцкай
хто дрэнна выглядаў. Адзін час за ўваход у гэты парк плошчы. Быў час, калі тут не было столькі пустой праувогуле бралі грошы!
сторы, але ваеннае ліхалецце змяло забудову плошчы,

Дрэс-код ХІХ стагоддзя

Руйнаванне і аднаўленне

Сёлета паліграфкамбінат надрукаваў
2 млн 347 тыс. падручнікаў. Летась іх было
3 млн 375 тыс., а на наступны запланавана
больш за 4 млн.

Адначасова сапраўдны і несапраўдны танк.

якая раней называлася Цэнтральнай. Экскурсавод нагадала, што да 1961 года тут узвышаўся помнік Іосіфу Сталіну. Усталяванне фігуры правадыра народаў
спарадзіла некалькі гісторый, якія цяпер расказваюць
турыстам. Як вядома, Кастрычніцкая плошча знаходзіцца на ўзвышшы, і ад яе можна спусціцца ўніз да
плошчы Перамогі. Аднак калі да 10-годдзя вызвалення
планавалі, дзе размясціць апошнюю, думалі выбраць
для яе самае высокае месца, каб манумент было відаць
адусюль. І ў гэты ж час разважалі, дзе паставіць помнік
Сталіну. У выніку Сталін «выйграў» узвышша...
У ахвяру гэтаму помніку прынеслі яшчэ адзін, які,
без перабольшванняў, можна было б назваць гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Яшчэ да пачатку
1950-х гадоў на частцы Кастрычніцкай, найбліжэйшай
да перасячэння вуліц Інтэрнацыянальнай і Энгельса,
стаяў вялікі дамініканскі храм у гонар Тамаша Аквінскага. Яго ўзвялі ў XVІІ стагоддзі, прычым сродкі на
фундаванне збіралі даволі цікавым чынам: па розных
версіях ці то шляхта, ці то ваяры ВКЛ, вяртаючыся пераможцамі з вайны з Маскоўскім княствам, з кожнага
капыта кожнага каня аддавалі па залатой манеце.
Гэты збор атрымаў назву «капытковы».

Дарэчы, пра падручнікі. Іх выданне складае амаль
40% ад усяго аб'ёму папяровай прадукцыі, якая вырабляецца на камбінаце. 2 млн 347 тысяч экзэмпляраў — вынік падрыхтоўкі да гэтага навучальнага года.
У 2014-м іх было 3 млн 375 тысяч, а на наступны запланавана выдаць больш як 4 млн падручнікаў. У 2016
г. новая школьная праграма прадугледжвае поўную
замену ўсіх падручнікаў, так што нават такая лічба пакуль прыкладная і, магчыма, будзе большай. Дарэчы,
сёлета паліграфкамбінат забяспечыў падручнікамі і
расійскіх школьнікаў, надрукаваўшы для іх 620 тысяч
экзэмпляраў.
Шмат хто з беларускіх школьнікаў сёлета змог
атрымаць дзённік у інтэгральным пераплёце. Гэта
значыць, што вокладка яго стала больш трывалай,
выгляд — больш самавіты. Надрукавана 356 000 такіх
экзэмпляраў. Вучняў у краіне, зразумела, больш. Чаму

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

НА ДЗЯЦЕЙ
ГРОШАЙ НЕ ШКАДУЮЦЬ
На пачатку года камбінат больш працаваў на густы
дарослых, а цяпер настаў час дзіцячых чытанак. Першая хваля па друкаванні падручнікаў скончылася, і
ўжо тры дні як прыйшла чарга мастацкай літаратуры
для дзетак.
— Попыт на дзіцячую літаратуру не змяншаецца, нягледзячы на агульны спад на кніжным рынку.
Бацькі ніколі не пашкадуюць грошай для дзіцяці. Мы,
у сваю чаргу, стараемся рабіць арыгінальныя рэчы.
Задзейнічаць розныя паліграфічныя эфекты, вынаходзіць цікавы варыянт канструкцыі кнігі, па-наватарску
афармляць яе вокладку і змест. Дзецям, напрыклад,
вельмі падабаюцца вялікія кнігі, і для іх аптымальны
фармат А4. А вось кнігі кішэннага фармату — гэта
рэч найперш для прыгожай калекцыі.
Увосень камбінат зробіць перавыданне серыі «Казкі
вясёлай сямейкі», якая ўжо 25 гадоў не губляе папулярнасці. Усе арыгіналы малюнкаў да гэтых казак былі
створаны ўручную мастачкай Аленай Дзядкоўскай.
З'явіцца таксама новы варыянт кнігі А.Б. Хвольсан
«Прыгоды Мурзілкі і лясных чалавечкаў». Першае чорна-белае выданне кнігі пабачыла свет ажно ў 1889 г. На

Калі сабраліся ставіць помнік Сталіну,
храм аказаўся вышэйшым за яго, і таму
ў адну ноч будынак узарвалі...
Збудаваны храм абарончага тыпу быў вельмі
прыгожым. Ён перажыў усе наступныя войны, нават
Другая сусветная не зруйнавала яго цалкам. Сцены
захаваліся даволі высокія, і касцёл можна было адрэстаўраваць, але... Калі сабраліся ставіць помнік Сталіну, храм аказаўся вышэйшым за яго, і таму ў адну
ноч будынак узарвалі... Сталіна знеслі ў 1961 годзе, а
храм ужо не аднавілі. Але і цяпер пад брукам плошчы
захоўваюцца яго фундаменты.
Аднак частку зруйнаванага духу Мінска цяпер усё ж
можна знайсці ў адноўленым храме ў Верхнім горадзе.
Гаворка ідзе пра будынак канцэртнай залы, які, калі
быў аўтэнтычным, з'яўляўся касцёлам манастыра адзінага ордэна ўніятаў — базыльянаў. Гэта таксама быў
адзіны храм, пры якім было два манастыры — і жаночы,
і мужчынскі. Дарэчы, дзіцячая музычная школа — гэта
сапраўдны будынак таго самага жаночага манастыра.
А насупраць размяшчаецца адноўлены будынак, дзе
цяпер офісы, а раней жылі манахі-мужчыны.
Тут, на колішнім Высокім рынку, словамі пра вытокі
Мінска і завяршылася экскурсія для аўтараў. Але не
завяршылася іх гісторыя. Яны прыйшлі да высновы,
што горад і яго дух ствараюць людзі, якія ў ім жывуць.
Таму працяг яшчэ абавязкова будзе.
Дзіяна СЕРАДЗЮК. seradzyuk@zvіazda.by
Фота аўтара

Машына працуе, аднак без нагляду не абысціся.

не супадае колькасць? Каб застаўся выбар. Друкары
меркавалі, што людзі будуць схіляцца да ранейшага
(таннейшага) варыянту дзённіка, аднак «новенькі» ў
класе адразу заваяваў папулярнасць, яго набываюць
значна часцей. Настолькі, што камбінату прыйшлося
выпусціць дадатковую партыю.
— Вынікамі працы нашага прадпрыемства, створанага ў савецкія часы, планавалася забяспечваць
увесь Саюз. Кожнае найменне падруч ніка друкава лася па 500 ты сяч экзэмп ляраў, а мас тацкая літаратура ўвогуле мільённымі накладамі выходзіла.
І яе не хапала! — успамінае дырэк тар. — Цяпер
апты мальныя для акупнас ці тыра жы значна меншыя. Для тонкага сшытка гэта 100 тысяч, агульнага — 10 тысяч, альбомаў для маляван ня патрэбна
20-30 тысяч, а тыраж кнігі — увогуле 2-3 тыся чы.
Тым не менш, наклады меншаюць, але найменняў
вы дан няў ста но віц ца больш. Ка лі мы вы раб ляем улас ную пра дук цыю, ста ра ем ся максі маль на
прад бачыць па жа дан ні па куп ні коў, каб пры няць
правільнае рашэн не па дызайне, кошце і тыра жы
вы дання.



Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

 Шпацыр па сталіцы
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паліграфкамбінаце карцінкі «размалявалі», і «Мурзілка»
ў каляровым абліччы прыйшоў да сучасных дзетак.
Нягледзячы на няпростую сітуацыю ў галіне паліграфіі і на кніжным рынку, прадпрыемства плануе заваёўваць новых чытачоў. План мадэрнізацыі камбіната дазволіць зрабіць прадукцыю больш якаснай і прывабнай, а самае галоўнае — зменшыць яе кошт.

Аптымальныя для акупнасці тыражы:
тонкага сшытка — 100 000, агульнага
сшытка — 10 000, альбомаў для малявання —
20-30 тысяч, кнігі — 2-3 тысячы.
— Амаль усе нашы друкарскія машыны працуюць
яшчэ з канца мінулага стагоддзя, таму камбінату
патрэбна сур'ёзная тэхнічная рэанімацыя. Новае абсталяванне дапаможа павялічыць не толькі якасць
нашых выданняў, але і хуткасць друку.
На выхадных свята пісьменства ў Шчучыне таксама было ўпрыгожана прадукцыяй паліграфкамбіната — календары, плакаты, штодзённікі, запісныя
кніжкі, блакноты нарыхтавалі яшчэ летам.
Ірына СІДАРОК.

 Папулярная навука

ТАЯМНІЧЫЯ СУСЕДЗІ,
або Самыя добрыя ў свеце «вампіры»

У актавай зале НПЦ па біярэсурсах
вечарам няма вольных месцаў — знаёміцца з таямнічымі суседзямі прыйшло каля сотні чалавек. Асабліва шмат
было дзяцей. Не дзіва — у масавай
культуры кажаны займаюць асаблівае
месца: ад героя коміксаў Бэтмена да
вампіраў і сімвала Хэлаўіна. Усе наведвальнікі атрымалі ад арганізатараў
друкаваныя матэрыялы: календары і
буклеты з карыснай інфармацыяй пра
лятучых млекакормячых.
Першая частка мерапрыемства —
пазнавальная лекцыя, якую правёў
навуковы супрацоўнік НПЦ па біярэсурсах Аляксей ШПАК. Арганізатары паабяцалі, што малады чалавек
адкажа абсалютна на любыя пытанні
пра кажаноў, і не схлусілі: падчас лекцыі здавалася, што спецыяліст ведае
пра гэтых жывёл абсалютна ўсё.
Яскрава вылучалася галоўная думка, якую навуковец хацеў данесці да
слухачоў: кажаны — сябры людзей, а
іх негатыўны вобраз — вынік стэрэатыпаў, народжаных маскультам. Калі
ў Еўропе многія лічаць гэтых жывёл
ледзь не стварэннямі д'ябла, то ў тым
жа Кітаі — гэта сімвал удачы і паспя-

ховасці. Кажаны не чыняць людзям
зла і ўвогуле стараюцца абыходзіць
(ці, лепш сказаць, аблятаць) чалавека
стараной. Адзіная магчымасць быць
укушаным з'яўляецца, калі нехта бярэ
жывёлу ў рукі. Гэтыя стварэнні сапраўды пераносяць шаленства, але ў адрозненне ад большасці астатніх відаў
могуць ад яго пазбавіцца. Калі шалёныя сабакі ў пэўнай стадыі хваробы
паводзяць сябе неадэкватна і кідаюцца
на людзей, то кажаны — ніколі. З 1978
года толькі шэсць чалавек загінулі ад
шаленства пасля ўкусаў рукакрылых.
Дарэчы, менавіта неверагодны імунітэт гэтых стварэнняў робіць іх асабліва цікавымі для навукоўцаў. У гэтых
кажаноў няма амаль ніякіх смяротных
хвароб, і яны практычна заўсёды дажываюць да глыбокай старасці. У іх
высока развіта здольнасць да рэгенерацыі тканак: па словах Аляксея Шпака, у жывёлы, якой каты падрапалі
крыло настолькі, што ад яго засталіся
толькі косткі, перапонка адрасла літаральна за месяц. Акрамя таго, кажаны
займаюць важнае месца ў экасістэме:
яны апыляюць кветкі, разносяць насенне і знішчаюць шкоднікаў.

— Ноч кажаноў — гэта міжнароднае мерапрыемства, — распавядае
Аляксей Шпак. — Яго мэта — ахова
еўрапейскай папуляцыі рукакрылых.
У Беларусі ўпершыню яно праводзілася ў 2012 годзе, пасля чаго стала
пастаянным. Летась нават ладзіўся

цэлы фестываль, які прайшоў у Дудутках. Галоўная пагроза для кажаноў — негатыўнае стаўленне з боку
чалавека. На шчасце, у Беларусі за
апошні час відавая разнастайнасць
кажаноў не скарачаецца, наадварот,
сёлета на Палессі быў зафіксаваны
від, які ў апошні раз быў заўважаны ў
краіне ажно ў 1930 годзе — гіганцкая
вячэрніца.
З больш як тысячы відаў кажаноў
толькі тры харчуюцца крывёй. І чалавечая ў іх рацыён не ўваходзіць.
Звы чай на ах вя ра мі паўд нё ва а мерыканскіх крывасмокаў становяцца
каровы. Айчынныя кажаны палююць
на насякомых і суразмерных жывёл.
Усяго ў Беларусі налічваюць 19 відаў

рукакрылых, 6 з іх занесены ў Чырвоную кнігу, бо знаходзяцца пад пагрозай знікнення.
У беларускіх шыротах многія кажаны зімой упадаюць у спячку, астатнія — мігруюць на поўдзень. Менавіта
ў час міграцыі з імі нярэдка здараюцца
спецыфічныя выпадкі. Напрыклад, калоніі гэтых млекакормячых нярэдка
апынаюцца на балконах і ў кватэрах,
калі шукаюць месца для адпачынку

ШТО РАБІЦЬ, КАЛІ Ў ВАШУ КВАТЭРУ ЦІ ХАТУ
ЗАЛЯЦЕЎ КАЖАН?

1. Не панікаваць і не забіваць. Шэсць з 19 відаў рукакрылых Беларусі
занесены ў Чырвоную кнігу.
2. Не спрабаваць злавіць жывёлу. У кажаноў даволі хрусткія косці, таму
вы можаце выпадкова яго траўмаваць. Акрамя таго, ад стрэсу істота можа
схавацца ў цяжкадаступнае месца.
3. Калі здарэнне адбылося летам, можна проста адчыніць акно. З прыходам ночы кажан паляціць па сваіх справах.
4. Здараецца, што кажана абавязкова трэба ўзяць у рукі. У такім выпадку
надзеньце пальчаткі са шчыльнай тканіны, каб пазбегнуць укусу. Калі ён усё
ж такі здарыўся, тэрмінова звярніцеся ў бальніцу па вакцынацыю.
5. Ні ў якім разе не скідвайце кажана з вышыні — ён не абавязкова паляціць. Найлепш за ўсё вынесці жывёлу на вуліцу і пасадзіць на якую-небудзь
вертыкальную паверхню, напрыклад, дрэва.

Фота Надзеі БУЖАН.

«Разносчыкі хвароб і інфекцый або найважнейшая
частка экасістэмы?», «Шэдэўр прыроды
або крыважэрныя монстры?», «Экзатычныя стварэнні
або звыклыя для Беларусі жывёлы?» —
адказы на гэтыя і іншыя пытанні жыхары Мінска
шукалі падчас Ночы кажаноў, мерапрыемства,
якое сумесна праводзілі Навукова-практычны цэнтр
па біярэсурсах НАН Беларусі і грамадская арганізацыя
«Ахова птушак Бацькаўшчыны». На яго завіталі
і карэспандэнты «Звязды».

падчас доўгага пералёту. У вясковых
хатах калоніі нярэдка знаходзяць сабе месца для зімоўкі на гарышчы. У
«Ахову птушак Бацькаўшчыны» часта
звяртаюцца людзі, якія страцілі спакой, калі звычайна ціхія кажаны вывелі на паддашку шумнае патомства. У
любым выпадку ні ў якім разе нельга
панікаваць і аб'яўляць рукакрылым

вайну. Калі гэта магчыма, трэба вырашыць пытанне самому (не забываючыся на пальчаткі), калі не — паклікаць спецыялістаў.
На лекцыі можна было ўбачыць і
саму жывёлу. Літаральна ў дзень лекцыі арганізатарам перадалі адну, якую
амаль упалявалі каты. Цяпер яна папраўляецца пад наглядам спецыяліс-

таў. Дарэчы, у далёкай Аўстраліі ёсць
нават цэнтр па рэабілітацыі кажаноў,
дзе пацярпелым рукакрылым дапамагаюць ачуняць, а асірацелых кажанят
кормяць з бутэлечак.
Пасля тэорыі ўдзельнікаў Ночы кажаноў чакала практыка — «паляванне» на рукакрылых у парку Горкага.
Амаль усе слухачы перамясціліся туды,
што толькі пацвярджала поспех мерапрыемства. Для «лоўлі» карысталіся
спецыяльным прыборам, які фіксуе
ўльтрагук (пры дапамозе нячутнага
чалавеку піску кажаны арыентуюцца ў
прасторы ноччу). Натоўп шпацыраваў
уздоўж Свіслачы, гуртуючыся вакол
Аляксея Шпака з датчыкам. Надзея
ўбачыць ці хаця б пачуць кажана, які
палюе над воднай гладдзю, не знікала да апошняга, але раптоўны дождж
разбурыў удзельнікам планы. Тым не
менш, наўрад ці нехта сышоў з Ночы
кажаноў незадаволеным — пазнаёміцца з суседзямі, пра якіх мала што ведаў
раней, заўсёды прыемна.
Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by



