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Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«НА ВА ГОД НІ ФЭСТ ПРЫ СМА КАЎ СА «ЗВЯЗ ДОЙ»!«НА ВА ГОД НІ ФЭСТ ПРЫ СМА КАЎ СА «ЗВЯЗ ДОЙ»!
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» 
на І квар тал або І паў год дзе 2016 года, 
за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, 
вы ра зай це і да сы лай це 
ДА 14 СТУ ДЗЕ НЯ 2016 ГО ДА 
ў рэ дак цыю на ад рас: 
220013, г. Мінск, вул. Б.Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 15.01.2016 го да бу дзе ра зы гра на 
7 муль ты ва рак OURSSON і су пер прыз — ку хон ны кам байн 
Bosch. Вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 
25.01.2016 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 31.03.2016 г. пры 
прад' яў лен ні кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на І квар тал або 
І паў год дзе 2016 г. і паш пар та. Пас ля 31 са ка ві ка вы да ча пры зоў спы ня ец ца і прэ тэн зіі 
пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най гуль ні «На ва год ні фэст пры сма каў са 
«Звяз дой»!» чы тай це ў №238 га зе ты «Звяз да» ад 09.12.2015 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 284 44 04.
ТЭР МІН ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ ГУЛЬ НІ — З 12.12.2015 ПА 31.03.2016.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 2691 ад 07.12.2015, 
вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

К У  Х О Н  Н Ы К У  Х О Н  Н Ы 

К А М  Б А Й Н  B O S C H 
К А М  Б А Й Н  B O S C H 

M U M 5 4 2 4 0

Ка ля 20 ча ла век ча ка лі на днях дэ сант «Звяз-
ды» ў ад дзя лен ні паш то вай су вя зі ў Бе ра зі но, 
што на Мін шчы не. У асноў ным — на шы вер-
ныя пад піс чы кі, чы та чы. Ся род іх бы лі і тыя, 
хто за ці ка віў ся га зе тай ня даў на і вы ра шыў 
больш пра яе да ве дац ца, так бы мо віць, з пер-
шых вус наў.

Усіх за ці каў ле ных да па маг ла са браць ра зам ме-
не джар ад дзе ла ра ён най цэнт раль най біб лі я тэ кі 
Та ма ра Кру та ле віч. Та ма ра Мі ка ла еў на — вель мі 
не абы яка вы ча ла век, даў няя пры хіль ні ца на ша га 
вы дан ня. Яна і па вя ла свя точ ны рэй:

— Да нас пры еха лі прад стаў ні кі ша ноў най га зе-
ты, якая све ціць ужо 98 га доў. У кож на га з нас ёсць 
шанц у чар го вы раз пад пі сац ца на лю бі мае вы дан не, 
паў дзель ні чаць у ро зыг ры шы шчас лі вай кві тан цыі і 
атры маць ды ві дэн ды за тое, што вы ша ну е це га зе ту, 
сяб ру е це з ёй.

Тых, хто па куль не зу сім зна ё мы са «Звяз дой», 
Та ма ра Мі ка ла еў на так са ма за пра сі ла паў дзель ні-
чаць у кон кур сах.

— Бе ла рус кая мо ва пры зна на Ар га ні за цы яй Аб'-
яд на ных На цый дру гой па мі ла гуч нас ці пас ля італь-
ян скай. І ка жуць, ка лі доб ра раз маў ля еш па-бе ла рус-
ку, то ле чыш гор ла, — па жар та ва ла яна.

Ве дан не мат чы най мо вы пра ве ры лі шля хам пе ра-
кла ду слоў з бе ла рус кай на рус кую і на ад ва рот. І мно гія 
па ка за лі вы дат ныя вы ні кі. Бы ло так са ма шмат кон кур-
саў. Вя ду чая лі та раль на за сы па ла аў ды то рыю пы тан-
ня мі: коль кі га доў споў ні ла ся га зе це, дак лад ная да та 
яе на ра джэн ня, чым яна ўзна га ро джа на, якія руб ры кі, 
тэ ма тыч ныя вы пус кі, у чым ад мет насць га зе ты?

На пры кан цы ад быў ся ро зыг рыш пад піс ных квіт-
коў. Шчас ліў чы кам бы лі ўру ча ны па да рун кі, у тым 
лі ку з сім во лі кай га зе ты.

Фё дар Ка ва лё нак атры маў кеп ку з ла га ты пам 
«Звяз ды». Фё дар Са вель е віч 43 га ды ад пра ца ваў у 
аграр ным сек та ры: аг ра но мам, ды рэк та рам саў га са, 
на мес ні кам на чаль ні ка ўпраў лен ня сель скай гас па-
дар кі, за гад чы кам аг ра хім ла ба ра то рыі.

— Я ін ва лід і ез джу па го ра дзе на трох ко ла вым 
ве ла сі пе дзе. Та му мя не ве да юць у Бе ра зі но амаль 
што ўсе. А ця пер я яшчэ бу ду раз' яз джаць у аб ноў цы 
ад «Звяз ды». Гэ та бу дзе най леп шая рэ кла ма для 
на шай лю бі май га зе ты. Лю дзі ў пра він цыі вель мі 
не па срэд ныя і ці каў ныя і, вя до ма, рэ агу юць на та кія 
кід кія рэ чы. Але га лоў нае для мя не не па да ру нак, 
а ўва га. Дзя куй усім, хто ар га ні за ваў гэ тае ме ра-
пры ем ства, даў маг чы масць су стрэц ца з людзь мі, 
па гу та рыць.

— Я ра зам з га зе тай іду па жыц ці, — ус ту пае ў 
раз мо ву Ана толь Плаў скі.

У па цвяр джэн не ён рас шпіль вае пін жак і па каз вае 
май ку з над пі сам «Звяз да».

— Так што «Звяз да» ў мя не ка ля са ма га сэр ца. 
А ка лі сур' ёз на, чы таю вы дан не з па чат ку 80-х га доў 
мі ну ла га ста год дзя. І заў сё ды з ці ка вас цю.

Вік тар Ба ра ву ля так са ма наш па ста ян ны чы тач. 
Вік тар Ва сіль е віч за кон чыў фі ла ла гіч ны фа куль тэт 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. Лю боў да 
род най мо вы, а зна чыць і да «Звяз ды», як ён пры-
знаў ся, у яго ў кры ві.

На тал ля Вяр гей чык лі чыць га зе ту вель мі ін тэ лі-
гент най, па мяр коў най.

Уся го ж на «Звяз ду» ў гэ ты дзень пад пі са лі ся 
14 ча ла век. Усе яны па жа да лі ка лек ты ву твор чых 
пос пе хаў і зна хо дак, а так са ма вы ка за лі спа дзя ван ні, 
што та кія су стрэ чы ста нуць тра ды цый ны мі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by
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«Я!» — «Я!» — «Я!» — «Ка лі лас-
ка, мож на я? Ка лі лас ка!»
Во чы, поў ныя «за па лу і агню». 
Дзя сят кі рук, што імк лі ва ўскі-
ну лі ся ўверх. І гэ та не ўрок у 
кан цы чвэр ці, ка лі дзе цям вы-
па дае апош ні шанц вы пра віць 
дрэн ныя ад зна кі. Гэ та — кніж ны 
ма ра фон «Ка ляд ная каз ка», ар-
га ні за ва ны Вы да вец кім до мам 
«Звяз да» су мес на з сет кай кра-
маў «Бел кні га» ў рам ках рэс пуб-
лі кан скай ак цыі «Ся мей нае чы-
тан не». А прай шоў ён 15 снеж ня 
ў До ме кні гі «Све тач» у Мін ску.

Дзе ці, якія за ві та лі ў гос ці да «Ка-
ляд най каз кі», ста лі не па срэд ны мі 
ўдзель ні ка мі па да рож жа ў свет фан-
та зій і не звы чай ных пры год. А сім ва-
лам та го, што ме ра пры емст ва па ча-
ло ся, стаў уз мах ча роў най па лач кі ў 
ру ках вя ду чай! Ча му ме на ві та «ма-
ра фон»? Та му што ад ра зу не каль кі 
бе ла рус кіх аў та раў, якія пі шуць для 
дзя цей, па зна ё мі лі гас цей су стрэ чы 
са сва і мі каз ка мі, вер ша мі і за гад-
ка мі. Ана толь Зэ каў, Га лі на Пшо нік, 
Вік тар Ка жу ра, Яна Явіч — пісь мен-
ні кі імк ну лі ся не прос та рас ка заць пра 
свае тво ры, але даць дзе цям маг чы-
масць стаць ак тыў ны мі ўдзель ні ка мі 
ка зач най дзеі. У гэ тым ім да па маг лі 

гуль ні, ін тэ ле кту аль-
ныя за дан ні і спе цы-
яль ныя «ка зач ныя» 
пы тан ні. Коль кі бо ці-
каў па трэб на во жы-
ку, каб аба ра ніць ад 
хо ла ду сва іх дзе так? 
Хто та кі Ба лот нік, і як 
да яго змаг ла тра піць 
звы чай ная дзяў чын ка 
Зо ся? У якіх ягад ліс-
точ кі «быц цам вуш кі», 
а на «тва ры ках» — 
вяс нуш кі? На пэў на, 
да рос лым ня прос та 
ад ка заць на гэ тыя 
пы тан ні. А вось дзе ці 
спра ві лі ся з за дан-
нем «на ўра»! За што 
і атры ма лі пры ем ныя 
па да рун кі ад ар га ні-
за та раў.

І хоць асноў ная мэ та кніж на га ма-
ра фо на — абу дзіць у дзе цях ін та рэс 
да су час ных бе ла рус кіх аў та раў, па ка-
заць, што ў іх ёсць шмат ці ка вых тво раў 
для юных чы та чоў (і яна бы ла да сяг ну-
та!), важ на на ват не гэ та. У пісь мен ні-
каў атры ма ла ся ства рыць ду шэў ную і 
шчы рую ат мас фе ру свя та, якой час та 
так не ха пае ў паў ся дзён ным жыц ці. І 
кож ны з пры сут ных імк нуў ся да лу чыц-
ца да гэ тай свет лай і доб рай Каз кі.

Да рэ чы, у рам ках рэс пуб лі кан скай 
ак цыі «Ся мей нае чы тан не», ад ным 
з за сна валь ні каў якой з'яў ля ец ца 
Вы да вец кі дом «Звяз да», пісь мен ні-
кі ак тыў на пра вод зяць прэ зен та цыі 
сва іх кніг не толь кі ў кніж ных кра мах, 
але і ў біб лі я тэ ках і шко лах. «На мой 
по гляд, «Ся мей нае чы тан не» — гэ та 
вель мі доб рая куль ту ра ла гіч ная ак-
цыя з вя лі кім вы ха ваў чым па тэн цы я-
лам, — ка жа Га лі на Пшо нік, пісь мен-

ні ца і жур на ліст, якая пры ня ла ўдзел 
у кніж ным ма ра фо не. — Я ба чу, што 
дзе цям сён ня не ха пае ін тэ ле кту аль-
ных зно сі наў. Та кіх, якія мо жа за бяс-
пе чыць су стрэ ча з ці ка вы мі людзь мі. 
З на шы мі сён няш ні мі аў та ра мі, на-
прык лад. Ка лі ж ад бы ва ец ца та кі сін-
тэз ін тэ ле кту аль на га і ду хоў на га, ды 
яшчэ пры не па срэд ным удзе ле бе ла-
рус кіх аў та раў, — гэ та вель мі важ на 
для вы ха ван ня свя до май асо бы». Але на ЗА РЭ ЧНАЯ.

Зва рот ная су вязьЗва рот ная су вязь  ��

ІН ТЭ ЛІ ГЕНТ НА І ПА МЯР КОЎ НА...
На дні пад піс чы ка ў Сто лін скім 
паш то вым ад дзя лен ні №1 гас па-
ды ня мі бы лі су пра цоў ні цы Ма ры на 
Кош ман і Тац ця на Па пей ка. Яны 
шчы ра ва лі ка ля за га дзя пад рых та-
ва ных стэн даў і вет лі ва за пра ша лі 
кож на га клі ен та пош ты не аб мі-
нуць пад піс ны сто лік.

Сю ды ж за зір ну лі на мес нік на чаль ні ка 
ра ён на га вуз ла паш то вай су вя зі Ве ра 
Паў лаў на Пан ке віч ды ін струк тар па пад-
піс цы Ве ра Мі хай лаў на Ка ля да. Апош-
няя мно гіх чы та чоў на шай га зе ты ве дае 
па ім ёнах і проз ві шчах, бо яны чы та юць 
га зе ту дзе ся ці год дзя мі. Як, на прык лад, 
вя до мы на Сто лін шчы не юрыст, які доў-
гі час уз на чаль ваў ра ён ны суд — Фё дар 
Ула дзі мі ра віч Ста ха вец. Ве ра Мі хай лаў-
на га во рыць, што па ста ян ныя пад піс чы-
кі час цей афарм ля юць кві тан цыі ў паш-
таль ё наў, гэ та зруч на: ка лі і за бу дзеш ся, 
паш таль ён пад ка жа.

Пры ем на, што ся род на шых уваж-
лі вых і ўдум лі вых чы та чоў ака заў ся 
стар шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Аляк сей Дзям ко. Аляк сей Аляк се е віч ад-
зна чыў, што да да так «Мяс цо вае са ма кі-
ра ван не» ён склад вае ў асоб ную па пку, 
на не ка то рыя ма тэ ры я лы звяр тае ўва гу 
стар шынь сель скіх Са ве таў. Кі раў нік ра-
ён най прад стаў ні чай ула ды па дзя ка ваў 
за тое, што га зе та дае маг чы масць ра-
бот ні кам Са ве таў па зна ё міц ца з во пы-
там ка лег з ін шых аб лас цей і ра ё наў.

Пер шы ча ла век, з якім су стрэ ла ся аў-
тар гэ тых рад коў у Жа бін цы, ака заў ся 
пры хіль ні кам на шай га зе ты. У пры ём най 
рай вы кан ка ма Га лі на Гі ле ціч, ад зна ча ю-
чы ка ман дзі ро вач нае па свед чан не, за-
ўва жы ла, што не час та ёй да во дзіц ца 
ста віць под піс у да ку мен тах, аформ ле-
ных на род най мо ве. Яшчэ Га лі на Мі ка ла-
еў на да да ла, што га зе ту на шу чы тае даў-
но і атрым лі вае вя лі кае за да валь нен не 
най перш ад су стрэ чы з род ным сло вам. 

А на чаль нік вуз ла паш то вай су вя зі 
Жа бін кі Люд мі ла Са ўчук на зва ла ся род 
са мых ад да ных пад піс чы каў Над зею 
Жа лаб ко ву і Аляк санд ру Ма хонь ку.

Аляк санд ра Анд рэ еў на Ма хонь ка жы-
ве ў вёс цы Пад лес се.

— Га зе ту вы піс ваю чвэрць ста год дзя 
дак лад на, а мо жа і больш, — ска за ла 
яна. — Не ка лі паш таль ё нам бы ла, раз-
но сі ла ўсе га зе ты, усе ме ла маг чы масць 
пра гля даць. А вы піс ва ла «Звяз ду», бо 
яна зда ва ла ся мне са май бліз кай па ду-
ху. І на пен сіі не рас ста ю ся з лю бі мым 
вы дан нем, што дзень ча каю паш таль ё-
на, каб ве ча рам раз гар нуць га зе ту.

На дзея Ула дзі мі ра ўна Жа лаб ко ва да 
вы ха ду на за слу жа ны ад па чы нак пра-
ца ва ла эка на міс там у рай сель гас тэх-
ні цы. Па вод ле яе пры знан ня, спа чат ку 
чы та ла, каб не за бы ваць род ную мо ву, а 
по тым пры звы ча і ла ся. І ўжо га доў двац-
цаць вы піс вае га зе ту.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
Сто лін — Жа бін ка — Брэст.
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Як пі саць дзі ця чыя кні гі, 
каб за ці ка віць юных чы та чоў? 
З такім пы тан нем мы звяр ну лі ся 
да Але ны МАЛЬ ЧЭЎ СКАЙ, якая 
гэ ты мі дня мі прэ зен та ва ла сваю 
кні гу «Ша-ша з ле ва га ча ра ві ка» 
ў ад ной з кра маў РУП «Бел са-
юз друк»:

— Ве да е це, ней ка га вы пра ца-
ва на га па ды хо ду ў мя не ня ма. Але 
ёсць жа та кая вя до мая фра за, што 
пі саць для дзя цей трэ ба гэ так жа, 
як для да рос лых, толь кі лепш. Мне 
па да ец ца, што трэ ба пі саць як для 
ся бе і пра ся бе — але ў пэў ным 
дзі ця чым уз рос це. Ка лі я пры дум-
ля ла ка зач ныя гіс то рыі, уз гад ва ла 
ме на ві та ся бе — у 11 год. Будзь це 
шчы ры мі — і ваш твор пры цяг не 
ўва гу чы та чоў.

Чытаем разамЧытаем разам  ��

ХТО ТА КІ БА ЛОТ НІК?ХТО ТА КІ БА ЛОТ НІК?
Ад каз пад ка жа каз ка

Дзе ці заў сё ды ве раць у каз ку.

Удзель ні кі кніж на га ма ра фо на пісь мен ні кі 
Га лі на ПШО НІК і Ана толь ЗЭКАЎ.

ПА ЗВА НІЦЬ 
БУ ДЗЕ ДА РА ЖЭЙ

Па вя ліч ва юц ца та ры фы 
на па слу гі элект ра су вя зі 
агуль на га ка ры стан ня.

Для на сель ніц тва ме сяч-
ная аба ненц кая пла та па вя лі-
чыц ца да 27 ты сяч руб лёў. За 
кож ную поў ную або ня поў ную 
хві лі ну злу чэн ня гра ма дзя нам 
трэ ба бу дзе за пла ціць 57 руб-
лёў (у кра са ві ку — 51 ру бель). 
Поў ная або ня поў ная хві лі на 
раз моў па між га ро дзе без да-
па мо гі тэ ле фа ніс та абы дзец ца 
ка рыс таль ні кам у 130 руб лёў 
(у кра са ві ку бы ло 100 руб лёў). 
Па вы шэн не гра ніч ных та ры-
фаў за кра не так са ма юры-
дыч ных асоб і ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Дзень пад піс чы каДзень пад піс чы ка  ��

СА «ЗВЯЗ ДОЙ» — 
ЧВЭРЦЬ СТА ГОД ДЗЯ 


