
31 снежня 2015 г. ZАМОР’Е

ГА ТОЎ НАСЦЬ 
НУ МАР АДЗІН

У роз ных кут ках све ту за вяр ша юц ца апош-
нія пры га та ван ні да су стрэ чы Но ва га го да. Гэ-
та, ма быць, са мае ін тэр на цы я наль ные свя та. 
І, ня гле дзя чы на роз ныя тра ды цыі на ро даў, 
аб' яд ноў вае ўсіх 
ад чу ван не ма ю-
чых ад быц ца ра-
дас ных пе ра мен.

У Тай ва ні, на-
прык лад, уста ля-
ва лі 36-мет ро вую 
жы вую ёл ку (на 
фота): га лоў ная 
ге ра і ня на ва год-
ніх ура чыс тас цей 
кож ную ноч за-
баў ляе ўсіх ах вот-
ных, па каз ва ю чы 
ла зер нае 3D-шоу 
з му зыч ным су-
пра ва джэн нем.

Жы ха ры фі лі пін ска га го ра да Сан-Фер нан да 
ў свя точ ную ноч збя руц ца на цэнт раль най пло-
шчы, каб уба чыць гі ганц кія ліх та ры. Фе е рыч ны 
Фес ты валь свят ла пра хо дзіць пе рад на ва год-
ні мі свя та мі ўжо не пер шы год. Пя ці мет ро выя 
зор кі ўспых ва юць тут ноч чу шмат ко лер ны мі 
ўзо ра мі.

А ў Мек сі цы прай шоў не звы чай ны ка ляд ны 
ка ра ван, у якім Сан та-Кла у сы змянілі але няў 
на ма та цык лы.

У аме ры кан скім шта це Кан зас тым ча сам 
уста ля ва лі яшчэ адзін свя точ ны су свет ны рэ-
корд: больш за тры ты ся чы гле да чоў прый шлі 
на бас кет боль ны матч у сві та рах з на ва год ні мі 
зна ка мі. Суд дзя з Кні гі рэ кор даў Гі не са гэ та 
аца ніў, ска заў шы, што та кі ма са вы флэш моб, 
са праў ды, ураж вае. Па пя рэд ні рэ корд на ліч ваў 
кры ху больш за ты ся чу ча ла век.

$140 МІЛЬ ЯР ДАЎ 
НА ПА ДА РУН КІ

У Аме ры цы пад вод зяць вы ні кі се зо на тра-
ды цый ных свя точ ных рас про да жаў, які звы-
чай на ад кры ва ец ца ў Дзень па дзя кі і за кан-
чва ец ца Ка ля да мі. У гэ ты пе ры яд ры тэй ле ры 
пра вод зяць га лоў ныя ак цыі го да — Чор ную 
пят ні цу (пят ні ца пас ля Дня па дзя кі), кі бер па-
ня дзе лак (па ня дзе лак пас ля Чор най пят ні цы) і 
су пер су бо ту (апош няя су бо та пе рад Ка ля да мі), 
ка лі кра мы пра па ну юць най боль шыя зніж кі і 
са мыя вы гад ныя здзел кі тым, хто яшчэ не па-
спеў ку піць па да рун кі і спра буе ска рыс тац ца 
апош нім шан цам для гэ та га.

Па звест ках да след чай кам па ніі 
ShopperTrak, про да жы ў Чор ную пят ні цу да-
сяг ну лі $10,2 млрд, што на 11,2% ні жэй, чым 
ле тась, а про да жы кі бер па ня дзел ка вы рас лі на 
12% і ўпер шы ню пе ра вы сі лі $2 млрд. Экс пер-
ты тлу ма чаць гэ та за ха ван нем тэн дэн цыі да 
пе ра мя шчэн ня про да жаў са звы чай ных крам 
у ін тэр нэт.

Уся го ж у ады хо дзя чым 2015-м, па да ных 
да сле да ван ня ак тыў нас ці спа жыў цоў, у се зон 
свя точ ных про да жаў аме ры кан цы га то вы вы-
дат ка ваць на куп лю па да рун каў і свя точ най 
ат ры бу ты кі ў ся рэд нім $630, што ў су ме скла-
дае ка ля $140 млрд.

ПАД МУ ЗЫ КУ... 
ПЕ ТАРД

Больш за 850 га ра доў Іта ліі ўвя лі за ба ро ну 
або іс тот на аб ме жа ва лі вы ка ры стан не пе тар-
даў і фе ер вер каў пад час свят ка ван ня Но ва га 
го да.

Па вод ле ін фар ма цыі італь ян скіх СМІ, ула ды 
Ба лон ні, Пес ка ры, Сі е ны, Па лер ма, Ба ры і шэ-
ра гу ін шых га ра доў цал кам за ба ра ні лі вы ка ры-
стан не пі ра тэх ні кі ў на ва год нюю ноч, пры стра-
шыў шы па ру шаль ні каў штра фа мі да 500 еў ра. 
У Ве ро не пад паль ваць фе ер вер кі нель га на 
ад лег лас ці менш за 200 мет раў ад баль ніц, 
школ, у гра мад скіх мес цах, а так са ма ў вы пад-

ку пры сут нас ці па блі зу жы вёл. 
Ча ка ец ца, што за ба ро на пе тард 
і фе ер вер каў бу дзе ўве дзе на і 
ў Мі ла не. Там гэ тая іні цы я ты ва 
звя за на ў пер шую чар гу з ба-
раць бой са смо гам, які ў апош ні 
ме сяц ста іць над го ра дам з пры-
чы ны ад сут нас ці даж джоў.

Па доб ныя ра шэн ні ад мі ніст ра-
цый італь ян скіх га ра доў пад трым-
лі ва юць ар га ні за цыі па аба ро не 
жы вёл. Ак ты віс ты-зоа аба рон цы 
вы сту пі лі з за клі ка мі зу сім за ба-
ра ніць пе тар ды і фе ер вер кі, па-
коль кі шмат лі кія вы бу хі пі ра тэх-
ні кі ў на ва год нюю ноч, па вод ле 
іх слоў, з'яў ля юц ца «са праўд ным 
ка та ван нем» для жы вёл.

А вось у Ве не цыі ад свет ла-
во га і шу ма во га су пра ва джэн ня 
су стрэ чы 2016 го да ад маў ляц-
ца не збі ра юц ца, па коль кі гэ та аба вяз ко вая 
част ка за пла на ва на га свя та. На пло шчы Сан-
Мар ка ў ад ным з са мых ра ман тыч ных га ра доў 
Іта ліі ў пер шыя хві лі ны Но ва га го да ад бу дзец ца 
тра ды цый ны «Па ца лу нак апоў на чы» — сот ні 
за ка ха ных пар аб мя ня юц ца за цяж ным па ца-
лун кам на фо не ўраж лі ва га фе ер вер ку над 
Гранд-ка на лам.

...І НІ Ў ЧЫМ СА БЕ 
НЕ АД МАЎ ЛЯЙ

Ва ўмо вах кры зі су боль шасць за меж ных 
кам па ній, не за леж на ад сфе ры дзей нас ці, 
не каль кі ўра за юць свае вы дат кі. Ад нак так 
ро бяць да лё ка не ўсе, і не ка то рыя ад да юць пе-
ра ва гу не эка но міць на су пра цоў ні ках, а гу ляць 
на поў ную ка туш ку, па куль ёсць маг чы масць.

Па вод ле ацэ нак экс пер таў ін дуст рыі за баў, 
ад ным з са мых гуч ных кар па ра ты ваў 2015 го-
да ста ла свят ка ван не 20-год дзя транс на цы я-
наль най кам па ніі сет ка ва га мар ке тын гу Tіens 
Group — яе ўла даль нік, кі тай скі міль яр дэр 
Лі Цзінь ю ань, зла дзіў рас кош нае свя та для 
6,4 ты ся чы сва іх су пра цоў ні каў. Свят ка ван не 
ад бы ло ся ў Па ры жы, а ў пра гра му ўвай шлі 
на вед ван не Эй фе ле вай ве жы, пры ват ная эк-
скур сія па Луў ры, спек такль у «Му лен Руж», 
шо пінг у «Га ле рэі Ла фа ет», а по тым па езд ка 
на Бла кіт ны бе раг. Для кар па ра ты ву да вя ло ся 
за бра ні ра ваць... 140 га тэ ляў у Па ры жы, Ма на-
ка і Ка нах і 147 аў то бу саў. Уво гу ле міль яр дэр 
вы клаў за кар па ра тыў ка ля 20 міль ё наў еў ра.

Пе ра плю нуць кі тай ска га біз нес ме на па раз-
ма ху здоль ны хі ба што топ-ме не джа ры ме дыя -
кам па ніі Yahoo. Па ін фар ма цыі, якая тра пі ла ў 
прэ су, ня гле дзя чы на знач ную стра ту да хо даў 
кам па ніі, тут вель мі лю бяць ла дзіць кар па ра-
тыў ныя ве ча рын кі: так, ка лек тыў ная фо та се сія 
ў сты лі «Ча раў ні ка з кра і ны Оз» абы шла ся 
Yahoo ка ля $70 000. Пры клад на столь кі ж каш-
та ваў за піс ві дэа ро лі ка «Watch Me (Whіp / Nae 
Nae)» да свя точ най ве ча ры ны ў кам па ніі. Кі-
раў ніц тва ме ды я гі ган та, зрэш ты, ка мен та ваць 
гэ тыя ліч бы ад мо ві ла ся.

ЁЛАЧ КА, 
ГА РЫ ЭКА НОМ НА!

Па да ных ана лі тыч най ар га ні за цыі «Цэнтр 
гла баль на га раз віц ця» (Center for Global 
Development), за час ка ляд ных і на ва год ніх 
свят на ілю мі на цыю ў ЗША ідзе больш элект-
ра энер гіі, чым мно гія кра і ны, якія раз ві ва юц ца, 
спа жы ва юць за цэ лы год. Пры гэ тым, ад нак, 
ме на ві та ад апош ніх па тра бу юць ска ра чаць 
спа жы ван не энер гіі і пе ра хо дзіць на ад наў-
ляль ныя кры ні цы, што, на дум ку да след чы каў, 
да во лі не ка рэкт на.

Так, хоць на до лю ўпры га жэн няў пры па дае 
ўся го 0,2% су куп на га аб' ёму энер гіі, вы дат ка-
ва най у ЗША на пра ця гу го да, ліч ба да ся гае 
6,6 міль яр да кі ла ват·гадз. Гэ та га да стат ко ва, 
на прык лад, для сіл ка ван ня 14 міль ё наў ха ла-
дзіль ні каў. А не ка то рым кра і нам гэ та га ха пае 
на 12 ме ся цаў: у пры ват нас ці, для Саль ва до ра 
га да вое спа жы ван не скла дае 5,35 млрд кі ла-
ват·гадз., для Эфі о піі — 5,3 млрд, для Тан за-

ніі — 4,8 млрд, для Не па ла — 3,28 млрд. Са май 
«эка ном най» ста ла Кам бо джа з 3,06 млрд кі-
ла ват·гадз. за цэ лы год.

Вы ні кі да сле да ван ня за сна ва ны на ін фар ма-
цыі Мі ніс тэр ства энер ге ты кі ЗША і ААН за 2008 
год, ад нак аў та ры пад крэс лі ва юць, што да 2015 
го да аб' ёмы спа жы ван ня энер гіі не зні зі лі ся, гэ та 
зна чыць, што вы сно вы ак ту аль ныя і ў на шы дні.

АЎ СТРА ЛІЯ 
ЗА ПА ЛІ ЛА РЭ КОРД

Су свет ны рэ корд па коль кас ці ка ляд ных 
аг нёў на штуч най ёл цы па бі ты ў Аў стра ліі. На 
свя точ ным дрэ ве, уста ля ва ным у Кан бе ры, за-
ззя лі 518 838 свят ло ды ёд ных лям па чак.

Ілю мі на цыя бы ла ўра чыс та ўклю ча на яшчэ 
ў кан цы ліс та па да ў пры сут нас ці га ра джан, 
а так са ма афі цый на га прад стаў ні ка Кні гі рэ-
кор даў Гі не са, які па цвер дзіў но вае су свет нае 
да сяг нен не. Па пя рэд ні рэ корд скла даў 374 000 
лям па чак. Дрэ ва да ся гае ў вы шы ню 21 мет ра; 
яго вяр шы ню ўпры гож вае 1,5-мет ро вая зор ка, 
якая зі ха ціць 12 000 аг ня мі.

Упры гож ван нем рэ корд на яр кай ка ляд най 
ёл кі зай маў ся мяс цо вы эн ту зі яст Дэ від Ры-
чардс пры да па мо зе ар хі тэк та раў, ін жы не раў, 
ды зай не раў і ва лан цё раў усіх уз рос таў. Да-
рэ чы, у 2013 го дзе Ры чардс ра зам з сям' ёй 
уста на віў рэ корд па най боль шай коль кас ці 
ка ляд ных гір лянд ва ўлас ным до ме: бу ды нак, 
унут ра ныя па мяш кан ні і двор бы лі аформ ле ны 
502 165 лям пач ка мі.

НЕ СПА ДА БА ЛА СЯ — 
ПРА ДАЙ

Не па спе ла Еў ро па ад зна чыць Ка ля ды, як 
ганд лё выя пля цоў кі на кшталт eBay за стра ка це лі 
аб' ява мі аб про да жы не па трэб ных па да рун каў. 
У пры ват нас ці, як пі ша фран цуз скае вы дан-
не «Le Fіgaro» са спа сыл кай на да сле да ван не 
Opіnіonway, кож ны дру гі фран цуз (52%) га то вы 
пра даць не ўпа да ба ны па да ру нак. Толь кі за мі-
ну лы год аб' ёмы про да жаў не па трэб ных па да-
рун каў у Фран цыі ацэнь ва юц ца ў 359 млн еў ра.

У па раў на нні са сва і мі еў ра пей скі мі су се дзя мі, 
фран цу зы па збаў ля юц ца ад не жа да ных па да-
рун каў хут чэй. Па вод ле пра гно зу Opіnіonway, 
про да жы на eBay да сяг нуць мак сі му му ўжо 7 сту-
дзе ня — гэ та на два тыд ні ра ней, чым ле тась. А 
вось па ся рэд няй ца не вы стаў ле на га на про даж 
па да рун ка лі дзі ру юць аў стрый цы — 57 еў ра.

Па да ных eBay France, са мы мі не жа да ны мі 
па да рун ка мі для фран цу заў з'яў ля юц ца галь-
шту кі і ра бо чыя ін стру мен ты. Сле дам ідуць 
на вуш ні кі, чах лы і ін шыя ак се су а ры для ма біль-
ных тэ ле фо наў, на трэ цім рад ку — су ве ні ры і 
ка лек цый ныя прад ме ты. Мно гія так са ма імк-
нуц ца рас стац ца з кні га мі і ко мік са мі. Звы чай-
на гэ тыя прад ме ты вы стаў ля юць на про даж па 
ца не, на 15—20% ні жэй шай за рын ка вую.

Як ад зна ча юць прад стаў ні кі eBay, сён ня 
мно гія ўжо не ха ва юць, што пе ра пра да юць 
част ку ка ляд ных па да рун каў. Ка лі ра ней гэ та 
лі чы ла ся чымсь ці не пры маль ным, то ця пер 
стаў лен не да пе ра про да жы не па трэб ных рэ чаў 
мя ня ец ца. Мно гія рас ста юц ца з не жа да ны мі 
па да рун ка мі, каб вы дат ка ваць атры ма ныя гро-
шы на неш та па трэб нае.

СНЕ ГА ВІК 
НА СЛУЖ БЕ НА ВУ КІ

На ву коў цы з Бір мін гем ска га ўні вер сі тэ та 
(Вя лі ка бры та нія) зра бі лі на на сне га ві ка, які ка-
та лі зуе рас шчап лен не ва ды з мэ тай атры ман-
ня ва да ро ду.

Ма лю нак сне га ві ка, яко га мож на раз гле-
дзець з да па мо гай элект рон на га мік ра ско па, 

скла дзе ны з клас та раў пла ці на вых на на час ціц 
на пад клад цы з ак сі ду ты та ну. Кож ны 5-на-
на мет ро вы пла ці на вы клас тар скла да ец ца 
з 30 ата маў, а ўвесь ма лю нак сне га ві ка — 
пры клад на з 1680 ата маў ты та ну і 180 ата маў 
пла ці ны.

Уклю чэн не ата маў ты та ну да зва ляе эка-
но міць каш тоў ную пла ці ну ў пра цэ се сін тэ зу і 
пе ра шка джае агла ме ра цыі на на час ціц. Акра-
мя та го, сі та ва тая аба лон ка да зва ляе ата му 
ва да ро ду пра ні каць скрозь струк ту ру і пра ца-
ваць як ка та лі за тар для рэ ак цыі вы дзя лен ня 
ва да ро ду.

КА ЛЯД НАЯ ПАН ЧО ХА 
ДЛЯ ВО ЛА ТА

У аме ры кан скім го ра дзе Фе ет віл прад ста-
ві лі са мую вя лі кую ў све це ка ляд ную пан чо-
ху. Ва га свя точ на га вы ра бу — амаль 730 кг, 
пло шча — ка ля 715 кв. м. Як па жар та ва лі на-
зі раль ні кі, Сан та-Кла у су спат рэ біц ца знач на 
больш але няў, каб пры вез ці да стат ко вую коль-
касць па да рун каў для та кой пан чо хі.

Над вы ра бам пра ца ва лі вя заль шчы кі 
з 50 аме ры кан скіх шта таў і ча ты рох ка над скіх 
пра він цый, а так са ма Ір лан дыі. Пра жу для свя-
точ на га вы ра бу пра да ста ві ла кам па нія Caron 

Unіted. Гэ тае прад пры ем ства ах вя ра ва ла част-
ку да хо ду з про да жаў пра жы на сты пен дыі для 
дзя цей за гі ну лых аме ры кан скіх вай скоў цаў.

СВЯ ТА ДЛЯ СЛА НОЎ
Па куль у кра і нах Ста ро га і Но ва га све ту 

рых ту юц ца на ва год нія гу лян ні і мар шы ру юць 
па ра да мі Сан та-Кла у сы і ін шыя ка зач ныя пер-
са на жы, азі я ты зна хо дзяць ін шыя пад ста вы 
для свя та. Так, у не паль скім па сёл ку Са ура ха 
ў ра ё не Чыт ван на днях фі ні ша ваў тра ды цый-
ны, 12 па лі ку, што га до вы фес ты валь сла ноў. 
Ся род яго эта паў — сла но вы этап, гон кі на 
гі ганц кіх жы вё лах, а так са ма ско кі на ва лах і 
спе цы яль ны «пік нік на сла нах», для яко га бы ло 
пад рых та ва на не каль кі тон роз най са да ві ны.

Акра мя та го, ся род за яў ле ных 127 сла-
ноў — удзель ні каў спа бор ніц тваў — ар га ні за-
та ры фес ты ва лю пра вя лі спе цы яль ны кон курс 
пры га жос ці. Па вы ні ках пер ша га эта пу суд дзі 
ада бра лі 5 жы вёл, ся род якіх у не каль кі эта паў 
вы зна ча лі са мую пры го жую.

Фес ты валь сла ноў з'яў ля ец ца тра ды цый ным 
ме ра пры ем ствам для Не па ла, яго ар га ні зу юць 
прад стаў ні кі мяс цо вай аса цы я цыі га тэ ляў. Мэ-
та ме ра пры ем ства спры яе раз віц цю ту рыз му ў 
рэ гі ё не, а так са ма па вы шэн ню да свед ча нас ці 
ту рыс таў пра аба ро ну дзі кай пры ро ды.

Іван КУПАРВАС.

З ХЭ ПІ, ТАК БЫ МО ВІЦЬ, НЬЮ ЕАР!З ХЭ ПІ, ТАК БЫ МО ВІЦЬ, НЬЮ ЕАР!
ЯК ЯК У ІХУ ІХ ЗБІ РА ЮЦ ЦА СУ СТРЭЦЬ  ЗБІ РА ЮЦ ЦА СУ СТРЭЦЬ НА ШАНА ША СВЯ ТА СВЯ ТА


