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Беларуска працуе
ў марыйскай літаратуры

ІДУЦЬ
АБЛАСНЫЯ ТУРЫ
КОНКУРСУ
«СТУДЭНТ ГОДА»

Некаторы час назад дырэктар Марый ска га кніж на га вы да вец тва
Юрый САЛАЎЁЎ паведаміў прыемную і для Беларусі навіну. У Йашкар-Але прынялі ў Саюз пісьменнікаў Расіі нашу зямлячку — Вольгу
РАБКО. Яна нарадзілася на Гомельшчыне, у вёсцы Малочкі. Калі здарылася чарнобыльская бяда, родная вёска трохгадовай дзяўчынкі
аказалася ў зоне адсялення. Разам
з бацькамі Вольга перабралася ў
Рэспубліку Марый Эл.

У адзі нац ца тым се зо не
конкурсу за званне найлепшага студэнта краіны ў адборачных творчых і інтэлектуальных спаборніцтвах,
якія праходзілі сёлета ва
ўстановах вышэйшай адукацыі, удзельнічалі 210 беларускіх студэнтаў.
Студэнцкі праект накіраваны
на развіццё лідарскіх якасцяў,
падтрымку творчага патэнцыялу студэнцкай моладзі, стварэнне ўмоў для яе самарэалізацыі
ў галіне грамадскай дзейнасці,
навукі, мастацтва і спорту, прасоўванне студэнцкіх ініцыятыў і
праектаў, павышэнне прэстыжу
ведаў і папулярызацыі прафесіі.
Традыцыйна ў праекце бяруць
удзел студэнты дзённай формы
навучання з сярэднім балам паспяховасці па выніках апошніх
двух семестраў не менш як 8,0,
якія вядуць у ВНУ навуковае,
грамадскае, творчае і спартыўнае жыццё.
Сяргей РАСОЛЬКА.

У 2000 годзе Вольга Рабко закончыла Мядзведскую СШ № 1. А ў 2005-м
атры ма ла чыр во ны дып лом пас ля
заканчэння факультэта замежных моў
Марыйскага дзяржаўнага педагагічнага інстыту та імя Н. К. Крупскай. Першыя свае творы Вольга надрукавала ў
Мядзведскай раённай газеце «Вести».
У час вучобы ў інстытуце таленавітая дзяўчына займалася перакладамі вершаў з
англійскай мовы на рускую. Удзельнічала ва ўсерасійскіх конкурсах маладых
перакладчыкаў. Пасля заканчэння інстытута каля дзесяці гадоў працавала
перакладчыкам юрыдычнай і тэхнічнай
літаратуры. А першыя яе мастацкія пераклады былі надрукаваныя ў 2015 годзе ў

СЁННЯ

Чэхіі. Гэта былі творы іранскага пісьменніка-гуманіста Кесра (Алі) Анкаі.
У 2016—2018 гадах В. Рабко супрацоўнічала з беларускай газетай «Астравецкая праўда», дзе вяла творчы праект
«Неабмежаваныя магчымасці», які быў
скіраваны на асвятленне праблем людзей з інваліднасцю.
На арыгінальную мас тацкую творчасць Вольгі ў значнай ступені паўплывала яе захапленне фантастычнай літаратурай, а таксама любоў да народных
казак, міфаў і легендаў. Найбольш блізкі
пісьменніцы жанр — фэнтэзі. Творчасць
В. Рабко прадстаўлена на старонках розных літаратурна-мастацкіх альманахаў,
якія выйшлі ў свет у Арэнбургу, Маскве,
Рэспубліцы Крым. Першая кніга нашай
зямлячкі — «Дзіўныя казкі» — убачыла
свет у 2017 годзе. Вольга Рабко — уладальніца прыза чытацкіх сімпатый у конкурсе «Кніга года Марый Эл — 2018»,
лаўрэат прэміі Усерасійскага конкурсу
імя Р. Пацёмкіна (Севастопаль), пераможца Міжнароднага форуму-конкурсу
«Сла вян ская лі ра-2016» (Полацк —
Мінск, Беларусь) у намінацыі «Малая
проза». Пісьменніца адзначана і іншымі
ўзнагародамі.
Сяргей ШЫЧКО.

Месяц
Апошняя квадра
27 лістапада.
Месяц у сузор'і Авена.

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

9.08
9.04
8.58
8.47
9.22
9.15

16.50
16.33
16.40
16.45
17.07
17.16

7.42
7.29
7.42
7.58
7.45
8.01

Iмянiны
Пр. Ганны, Анатоля,
Астапа, Івана, Іпата,
Ісака, Рыгора, Уладзіміра.
К. Клаўдзіі.

Фота Настассі ГРУК.

ЗАЎТРА

Класныя навіны

Адукацыя ў Сеціве
Пераможцаў конкурсу «Найлепшы сайт установы адукацыі»
вызначаць падчас Міжнароднай спецыялізаванай выстаўкі
«Адукацыя і кар'ера — 2022».
Арганізатарамі мерапрыемства
выступаюць Мінскі гарадскі інстытут развіцця адукацыі і выставачнае прадпрыемства «Экспафорум».
Рэгістрацыя ўдзельнікаў стартавала
1 снежня.
Конкурс праводзіцца па наступных намінацыях: «Найлепшы сайт
органа кіравання адукацыяй»; «Найлепшы сайт установы дашкольнай
адукацыі»; «Найлепшы сайт установы агульнай сярэдняй адукацыі»;
«Найлепшы сайт установы прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі»; «Найлепшы сайт
установы спецыяльнай адукацыі»;
«Найлепшы сайт установы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі»;
«Найлепшы сайт вышэйшай навучальнай установы» і «Найлепшы
адукацыйны тэматычны сайт».
Электронную заяўку для ўдзелу
ў мерапрыемстве неабходна падаць
да 17 студзеня 2022 года.
Журы будзе браць пад увагу кантэнт сайта (аб'ём, прывабнасць інфармацыі, скіраванасць на мэтавага
карыстальніка), дызайн (зручнасць
структуры і навігацыйных элементаў, якасць, функ цы я наль насць
і г. д.), зваротную сувязь з мэтавай
аўдыторыяй (яе формы, рубрыкі, індэксаванне ў пошукавых сістэмах,
наведвальнасць) і тэхнічныя магчымасці (адаптыўнасць, наяўнасць
версіі для людзей са слабым зрокам,
пераклад сайта на іншыя мовы, анлайн-запіс і г. д.).
Больш падрабязна з Палажэннем аб дыс танцыйным конкурсе
«Найлепшы сайт установы адукацыі» можна азнаёміцца на сайце
Мінскага гарадскога інстытута развіцця адукацыі.
Надзея НІКАЛАЕВА.
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год — нарадзіўся (в. Бялавічы, цяпер у Івацэвіцкім раёне) Міхаіл Лявонцевіч Гамаліцкі,
беларускі ўрач, гісторык, літаратар, доктар медыцыны, прафесар. Скончыў Віленскі ўніверсітэт, там жа доўгі час працаваў. З 1857 года — член Віленскай археалагічнай камісіі.
Даследаваў помнікі палеаграфіі, займаўся вывучэннем заходніх зямель Беларусі. Шмат рэдкіх дакументаў перадаў у Віленскі музей старажытнасцяў.
Даследаваў фізіялогію чалавека, вывучаў беларускую гісторыю, займаўся
літаратурнай дзейнасцю.
год — нарадзіўся Іван Якаўлевіч Алібегаў, дзяржаўны і палітычны дзеяч Беларусі. З 1915 года ў Мінску, ствараў бальшавіцкія арганізацыі ў войсках Заходняга фронту. Пасля Лютаўскай рэвалюцыі
1917 года — член выканкама Мінскага Савета, з верасня 1917-га — старшыня Мінскага камітэта РСДРП(б). З лістапада 1917 года — наркам працы
Заходняй вобласці. У 1918 годзе — намеснік старшыні Паўночна-Заходняга
камітэта РКП(б), адзін з кіраўнікоў падполля на тэрыторыі Беларусі, акупіраванай германскімі войскамі. Загінуў у 1941 годзе ў баі пад Вязьмай. Імем
І. Я. Алібегава названа вуліца ў Мінску.
год — нарадзіўся Мікалай Іванавіч Конанаў, удзельнік вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай
Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза (пасмяротна). Камандзір кулямётнага ўзвода малодшы лейтэнант Конанаў вызначыўся ў баях за вызваленне
Віцебскай вобласці. Узвод пад яго камандаваннем 22—23 чэрвеня 1944 года
каля вёскі Арэхі і гарадскога пасёлка Шуміліна кулямётным агнём падтрымаў
наступленне пяхоты, знішчыў тры кулямётныя пункты ворага, а 24 чэрвеня
пад артылерыйскім абстрэлам у ліку першых фарсіраваў Заходнюю Дзвіну,
захапіў плацдарм і адбіў контратаку саперніка. Загінуў у гэтым баі.
год — указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР за мужнасць і гераізм, самаахвярную партызанскую барацьбу працоўных Мінска ў Вялікай Айчыннай вайне і за поспехі ў адраджэнні горада і
народнай гаспадарцы Мінск узнагароджаны ордэнам Леніна.
год — у Англію з Калумбіі ўпершыню была завезена бульба.
год — у Маскве
каля сцен Крамля
адбылося ўрачыстае пахаванне
астанкаў праху аднаго з невядомых салдат,
які гераічна абараняў Маскву і загінуў у снежні
1941 года. Пазней на гэтым месцы быў адкрыты мемарыяльны архітэктурны ансамбль «Магіла Невядомага салдата» і запалены Вечны
агонь славы. Помнік створаны па праекце архітэктараў Д. Бурдзіна, У. Клімава, Ю. Рабаева і скульптара М. Томскага. На ім выбіты надпіс: «Імя тваё
невядомае, подзвіг твой бессмяротны».
год — прэзідэнт ЗША Джордж Буш і генеральны сакратар ЦК
КПСС Міхаіл Гарбачоў заявілі, што іх краіны больш не з'яўляюцца сапернікамі. Дзень увайшоў у гісторыю як афіцыйная дата
заканчэння «халоднай вайны».
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ТОМАС ФУЛЕР:
«Салавей не можа спяваць у клетцы».

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 311 17 13 (тэл./факс);
аддзелаў: пiсьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыi — 311 17 16.

прыём рэкламы

тэл./факс: 311 17 27,
е-mail: reklama@zviazda.by

УНП 101561144

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым знач- Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
ком, носяць рэк ламны харак тар. «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
Адказнасць за змест рэкламы ня- 220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
суць рэкламадаўцы.

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
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Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 3213.
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

Нумар падпiсаны ў 19.30
2 снежня 2021 года.

