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— Але на Паў лаў на, ка лі на 
Іва наў шчы не па ча ла ся ра бо та 
па ўве ка ве чан ні па мя ці ге ні-
яль на га зем ля ка?

— Гэ тая пра ца бя рэ па ча так 
не дзе ў пер шай па ло ве 70-х га-
доў, ка лі на шы му зей ныя ра бот ні кі 
па ча лі па кру пін ках збі раць да ку-
мен ты, звест кі пра На па ле о на Ор-
ду. Па сту по ва ў Іва на ве яго імем 
на зва лі ву лі цу, по тым дзі ця чую 
му зыч ную шко лу. А на раз віл цы 
да рог Лу ні нец—Брэст—Сні та ва 
ўста ля ва лі знак-ука заль нік «Род-
ныя мяс ці ны Н. Ор ды». На мес цы 
па ха ван ня ге ні яль на га зем ля ка 
з'я ві ла ся ме ма ры яль ная плі та.

Зна ка вым для ўша на ван ня па-
мя ці стаў 1997-ы, ка лі мы ад зна-
ча лі 190 га доў з дня на ра джэн ня 
мас та ка. У са мым цэнт ры Іва на-
ва быў уста ноў ле ны адзі ны ў Еў-
ро пе пом нік На па ле о ну Ор ду. Та-

ды і бы ла агу ча на ідэя ства рэн ня 
на яго ма лой ра дзі ме му зей на га 
комп лек су. Пер шай чар гой яго 
ста ла кар цін ная га ле рэя, якая 
дзей ні чае ўжо дзе вяць га доў. У 
ёй за хоў ва юц ца не толь кі ко піі 
кар цін вя лі ка га мас та ка, але і 
тво ры бе ла рус кіх май строў пэнз-
ля, якія пра вя лі пле нэ ры і па кі ну лі 
свае ра бо ты ў дар га ле рэі.

Ну і, вя до ма, свя там для ўся-
го ра ё на ста ла ад крыц цё дру гой 
чар гі комп лек су — му зея мас та ка, 
му зы кан та і гра мад ска га дзея ча.

— Ска жы це, ка лі лас ка, 
коль кі слоў пра між на род ны 
ўдзел у рэа лі за цыі на зва на га 
пра ек та.

— Му зей вя до ма га ўся му све-
ту ча ла ве ка па бу да ва ны ў рам ках 
пра ек та між на род най тэх ніч най 
да па мо гі «Транс гра ніч ныя цэнт ры 
дыя ло гу куль тур у Ло сі цы і Ва ра-

цэ ві чах», які ажыц цяў ляў ся згод-
на з пра гра май «Поль шча—Бе-
ла русь—Укра і на». Бу ды нак му зея 
ў Ва ра цэ ві чах стаў бе ла рус кай 
част кай пра ек та. Кры ху ра ней у 
го ра дзе Ло сі цы Ма за вец ка га ва я-
вод ства Поль шчы ад кры лі Транс-
гра ніч ны цэнтр дыя ло гу куль тур. 
Вар та ска заць, што бюд жэт бе-
ла рус кай част кі склаў 347,7 ты-
ся чы еў ра. З іх 309,5 ты ся чы еў-
ра вы дзе ліў Еў ра пей скі са юз, ас-
тат няе — наш мяс цо вы бюд жэт. 
Важ на, што на ад крыц цё да нас 
пры еха лі не толь кі прад стаў ні кі 
ўлад ных струк тур су сед ніх кра ін, 
але і мно га са ма дзей ных і пра фе-
сій ных ар тыс таў. Да іх да лу чы лі ся 
на шы ка лек ты вы. І ў го нар На па-
ле о на Ор ды быў да дзе ны гран ды-
ёз ны га ла-кан цэрт.

— Ці мож на, на ва шу дум ку, 
га ва рыць, што фі гу ра зна ка мі-
та га дзея ча ХІХ ста год дзя і ця-
пер аб' яд ноў вае на ро ды, слу-
жыць спра ве су пра цоў ніц тва і 
ўза е ма ра зу мен ня?

— Вя до ма, так. Мы га на рым ся 
тым, што На па ле он Ор да зра біў 
вя лі кую спра ву для за ха ван ня 
гіс то рыі Па лес ся і ін шых рэ гі ё наў 
на шай кра і ны. Больш за 200 яго 
ма люн каў пры све ча на ста ра даў-

нім ся дзі бам Іва на ва, Ко са ва, Ру-
жан, Ня сві жа, Мі ра, Лі ды, ін шых 
га ра доў і мяс тэ чак. Але мы ве да-
ем так са ма, што мас так ства рыў 
больш за 1150 лі таг ра фій, на якіх 
ад люст ра ва ны за мкі, па ла цы, 
ся дзі бы фак тыч на ўсёй Еў ро пы: 
Бе ла ру сі, Поль шчы, Укра і ны, 
Літ вы, Гер ма ніі, Фран цыі, Іс па ніі, 
Пар ту га ліі. Сён ня не ка то рыя з іх 
ста ла маг чы ма ад ра дзіць ме на-
ві та дзя ку ю чы ра бо там на ша га 
зем ля ка. А мно гія за ста лі ся для 
на шчад каў толь кі ў яго гра вю рах. 
Гэ та ўні каль ная ка лек цыя но сіць 
эн цык ла пе дыч ны ха рак тар, мае 
не па раў наль ную эс тэ тыч ную 
каш тоў насць для ўсіх лю дзей.

Му зей у Ва ра цэ ві чах ця пер 
за ня ты пад рых тоў кай экс па зі цыі. 
Ёсць ужо больш за 2,5 ты ся чы 
экс па на таў, якія трэ ба на леж ным 
чы нам афор міць і раз мяс ціць. І 
вось ка лі на ле та му зей пач не 
су стра каць на вед валь ні каў, мы 
ўпэў не ны, сю ды пры едуць гос ці з 
роз ных кра ін. А гэ та і ёсць са мыя 
каш тоў ныя ста сун кі на ка рысць 
друж бы і ўза е ма ра зу мен ня.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
yaskevіch@zvіazda.by
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ГЭТА БЫЛО СВЯТА ДЛЯ ЎСЯГО РАЁНА

ВЫ РА ШЫЦЬ 
ПРАБ ЛЕ МУ 

ПА ТЭ ЛЕ ФО НЕ
У кра і не пра цяг ва юц ца 

«пра мыя лі ніі»
Та кі від су вя зі ўла ды з жы ха ра-

мі роз ных рэ гі ё наў пра цуе ўжо ка ля 
го да. Што тыд нё вае пра вя дзен не 
абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы-
кан ка мам пра мых тэ ле фон ных лі-
ній на ла джа на ў мэ тах па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці ра бо ты са зва ро та мі 
гра ма дзян і юры дыч ных асоб, вы ка-
ра нен ня фак таў бю ра кра тыз му і ця-
га ні ны, а так са ма для апе ра тыў на га 
вы ра шэн ня праб лем ных пы тан няў, 
якія ўзні ка юць у лю дзей.

Сёння, 5 снеж ня, на пра мыя 
тэ ле фон ныя лі ніі з 9.00 да 12.00 
вый дуць:

Брэсц кі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні 
КЛЕЦ Анд рэй Ана толь е віч 
(80162213121),
Ві цеб скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні 
ДЗЯМ' Я НАЎ Эду ард Мі хай ла віч 
(80212222222),
Го мель скі абл вы кан кам
стар шы ня аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў БА РЫ СЕН КА 
Алег Ле а ні да віч (80232751237),
Гро дзен скі абл вы кан кам
кі раў нік спра ва мі ПА ПОЎ 
Ігар Анд рэ е віч (80152735644),
Мін скі абл вы кан кам
стар шы ня аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў ЛІП НІЦ КІ 
Іван Эду ар да віч (80175004160),
Ма гі лёў скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні ХА РЫ ТОН ЧЫК 
Дзміт рый Іва на віч (80222501869),
Мін скі гар вы кан кам
на мес нік стар шы ні 
ДА МА РАЦ КІ Анд рэй Ула дзі мі ра віч 
(80172224444).

Пры еха ла шмат гас цей, у тым лі ку 
з су сед ніх Поль шчы і Укра і ны. 
Аб тым, як ша ну ец ца ў рэ гі ё не па мяць 
пра вя лі ка га зем ля ка, якое зна чэн не 
і сён ня мае асо ба мас та ка, му зы кан та, 
кам па зі та ра, пуб лі цыс та, рас ка за ла 
на мес нік стар шы ні Іва наў ска га 
рай вы кан ка ма Але на ДА РА ГА КУ ПЕЦ.

Най ста рэй шая ар га ні за цыя, якая пра-
цуе па прын цы пе ва лан цёр ства, дзей-
ні чае ў Бе ла ру сі аж но з 1921 го да. Гэ та 
Чыр во ны Крыж. Але якое ста но ві шча 
ў ва лан цёр ска га ру ху ў на шай кра і не 
ця пер?

КАМ ПРА МІС 
З НАЙ МАЛЬ НІ КАМ

Сё ле та ў Бе ла рус кім Та ва рыст ве Чыр-
во на га Кры жа (БТЧК) бы ла рас пра ца ва-
на стра тэ гія раз віц ця ва лан цёр ска га ру ху, 
якой гэ тая ар га ні за цыя бу дзе пры трым лі-
вац ца на ступ ныя пяць га доў. Так са ма вы-
зна ча на, хто ж мо жа з'яў ляц ца ва лан цё рам. 
Для гэ та га доб ра ах вот ны па моч нік му сіць 
ад пра ца ваць дзе сяць га дзін на ме сяц.

— Дзя ку ю чы на шым доб ра ах вот ным 
па моч ні кам мы мо жам да па маг чы знач-
на боль шай коль кас ці лю дзей, — сцвяр-
джае на мес нік ге не раль на га сак ра та ра 
БТЧК Іна Ле мя шэў ская. — Тым больш 
штат на шай ар га ні за цыі зу сім не вя ліч кі... 
Ва лан цё ры да па ма га юць нам па ўсіх стра-
тэ гіч ных на прам ках. Пер шы з іх — гэ та 
рас паў сюдж ван не ве даў пра наш між на-
род ны рух, пра гу ма ні тар ныя каш тоў нас ці. 
Ас тат нія кі рун кі — гэ та ахо ва зда роўя і 
до гляд хво рых у хат ніх умо вах, а так са ма 
ака зан не да па мо гі лю дзям пры над звы-
чай ных сі ту а цы ях.

За раз ка ля 14 ты сяч ак тыў ных ва лан цё-
раў да па ма га юць пра ца ваць Бе ла рус ка му 
Та ва рыст ву Чыр во на га Кры жа. Дзей ні ча-
юць яны прак тыч на ў кож ным ра ё не кра-
і ны і аб' яд на ны больш чым у ты ся чу груп. 
Вель мі цес на ва лан цё ры су пра цоў ні ча юць 
са шко ла мі, ад куль да нас пас ля пры хо дзіць 
шмат тых, хто га то вы доб ра ах вот на да па-
маг чы ін шым.

Але ва лан цёр ства вы ма гае шмат воль-
на га ча су. А дзе яго ад шу каць у буд ныя 
дні, ка лі ча ла век пра цуе 8 га дзін, да пя тай-
шос тай ве ча ра? Ці, на прык лад, хо дзіць на 
за ня ткі ва ўні вер сі тэ це, гра фік якіх не заўж-
ды вы зна ча ец ца гнут кас цю? Раз за ра зам 
па ста ян на ад прош вац ца з пра цы так са ма 
не ва ры янт.

— Мы вы хо дзі лі з пра па но вай да за ка-
нат вор чай ка мі сіі аб тым, што ў Бе ла ру сі не-
аб ход на рас пра ца ваць нар ма тыў ную ба зу, 
якая рэг ла мен та ва ла б дзей насць ва лан цё-
раў, — пра цяг вае Іна Ле мя шэў ская. — Са-
мае га лоў нае, каб та кая ра бо та атры ма ла 
пры знан не на ўзроў ні раз на стай ных уста-
ноў і ве дам стваў. Нар ма тыў ны да ку мент 
вы клю чыў бы ці іс тот на змен шыў коль касць 
сі ту а цый, ка лі ва лан цё раў па роз ных пры-
чы нах не ад пус ка юць з пра цы. Мы хо чам, 
каб у нас бы ло больш па моч ні каў па жы ло га 
і ся рэд ня га ўзрос ту. Яны вель мі доб ра ве-
да юць праб ле мы, з які мі су ты ка юц ца лю дзі 
та кой жа ўзрос та вай гру пы, ма юць за пля-
чы ма вя лі кі пра фе сій ны до свед. 

ДЗЯР ЖАЎ НЫ КЛО ПАТ
Сум на вя до мы «Хаў ер», які за мя таў Бе-

ла русь сне гам у са ка ві ку 2013-га, стаў ад-
праў ным пунк там для па чат ку дзей нас ці ва-
лан цё раў пры Мі ніс тэр стве над звы чай ных 
сі ту а цый. Та ды доб ра ах вот ныя па моч ні кі 
раз но сі лі ва дзі це лям, якія за храс лі на тра-
сах, га ра чую гар ба ту, каб яны са гра ва лі-
ся. Але, на шчас це, з та го ча су пры род ныя 
ка та кліз мы аб мі на юць на шу кра і ну. Гэ та і 
паў плы ва ла на да лей шую дзей насць ва-
лан цё раў.

— Пас ля гэ тых па дзей мы па спра ба ва-
лі за пус ціць пра ект «Ва лан цё ры МНС», — 
згад вае па моч нік мі ніст ра па над звы чай ных 
сі ту а цы ях Ві таль На віц кі. — Уся го ах вот ных 
на збі ра ла ся та ды ка ля ча ты рох со цень. І 
паў ста ла пы тан не: як жа адап та ваць ме-
ха нізм на шай пра цы? На прык лад, мы на-
ву чым ча ла ве ка дзей ні чаць пры тар фя ным 
па жа ры, а праз ней кі час ён па ду мае: «А 
на вош та мне гэ та па трэб на?» — і кі не. Да 
та го ж трэ ба ад пра ца ваць шмат ін шых пы-
тан няў, звя за ных з бяс пе кай са мо га ва лан-
цё ра. А во ка мгнен на іх вы ра шыць нель га. 
А дзяр жа ва пэў ныя срод кі на та кую пад-
рых тоў ку доб ра ах вот ні ка ўжо вы дат ка ва ла. 
Та му мы пай шлі ін шым шля хам — пра па-
на ва лі гэ тым лю дзям прай сці кур сы па ака-
зан ні пер шай да па мо гі. Ве ды, якія яны там 
атры ма лі, з'яў ля юц ца ўні вер саль ны мі.

Сё ле та я ўдзель ні чаў у кан фе рэн цыі, якая 
ад бы ла ся ў За ход няй Еў ро пе, дзе асноў най 
тэ май бы ла да па мо га ва лан цё раў пад час 
лік ві да цыі на ступ стваў над звы чай ных сі ту-
а цый. І пад час дыс ку сіі сыш лі ся на тым, што 
вы ка ры стан не доб ра ах вот най пра цы ўво гу ле 
не мо жа быць бяс плат ным для лю бой дзяр-
жа вы. На ват у ЗША, дзе ва лан цё ры ма юць 
вель мі шмат іль гот і прэ фе рэн цый, якіх што-
год ста но віц ца ўсё больш — па чы на ю чы ад 
пра да стаў лен ня бяс плат на га мес ца на пар-
коў цы і за кан чва ю чы маг чы мас цю па сту піць 
у раз на стай ныя на ву чаль ныя ўста но вы, — 
коль касць ва лан цё раў змян ша ец ца...

ДЛЯ ПЕ РА СЯ ЛЕН ЦАЎ
Трыста тысяч швейцарскіх франкаў вы-

дат ку юць на ле та па лі ніі Чыр во на га Кры жа 
на па трэ бы тых, хто па кі нуў свае да мы з-за 
ба я вых дзе ян няў у Лу ган скай і Да не цкай 
аб лас цях Укра і ны і пе ра еха лі ў по шу ках 
леп шай до лі ў Бе ла русь.

— Мы пра фі нан су ем вы да чу тым пе-
ра ся лен цам, якія ма юць са мую вя лі кую 
па трэ бу, ад мыс ло вых ваў ча раў, — ка жа 
кі раў нік прад стаў ніц тва Між на род най фе-
дэ ра цыі та ва рыст ваў Чыр во на га Кры жа і 
Чыр во на га Паў ме ся ца Сяр гей Балт ру шэ-
віч. — На іх яны здо ле юць на быць та ва ры 
пер шай не аб ход нас ці — адзен не, срод кі 
гі гі е ны, пра дук ты хар ча ван ня, абу так — і 
атры маць ме дыцынскую да па мо гу. Пры на-
яў нас ці на кі ра ван няў ура чоў бу дуць за клю-
ча ны спе цы яль ныя да га во ры з уста но ва мі 
ахо вы зда роўя для та го, каб яны ра бі лі па-
трэб ныя пе ра ся лен цам апе ра цыі і за куп ля лі 
для іх да ра гія прэ па ра ты.

Па лі ніі Чыр во на га Кры жа пе ра ся лен цы 
з Укра і ны па ча лі атрым лі ваць да па мо гу ў 
Бе ла ру сі яшчэ ў ся рэ дзі не мі ну ла га го да. 

Кры ні цы фі нан са ван ня змя ня лі ся — ад 
рэ зер во ва га фон ду БТЧК да срод каў між-
на род ных і за меж ных су поль нас цяў. За 
апош нія два ме ся цы та ва рыст ва так са ма 
раз да ло ваў ча раў на су му ў 6,6 міль яр да 
руб лёў для 10 ты сяч лю дзей пэў най ка тэ-
го рыі. Гэ та пен сі я не ры, адзі но кія па жы лыя 
лю дзі, шмат дзет ныя і ня поў ныя сем'і, а 
так са ма асо бы з цяж кі мі фор ма мі ін ва лід-
нас ці, якія не ма юць ін шых кры ніц да хо ду 
і не мо гуць вяр нуц ца да до му ў най блі жэй-
шы час. 

Ата ва рыць ваў ча ры мож на ў кра мах 
«Род ны кут» па мес цы жы хар ства, ва ўні-
вер ма гу «Бе ла русь» і Брэсц кім цэнт раль-
ным уні вер ма гу.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
schklennіk@zvіazda.by
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Ра замРа зам  ��

Прый сці на да па мо гу
Сён ня ад зна ча ец ца Су свет ны дзень ва лан цё ра

Валанцёры Чырвонага Крыжа дапамагаюць пацярпелым ад паводкі.

Пра гэ та пад час між на род на га фо-
ру му «Аб мен во пы там у сфе ры 
пры ста ні шча» па ве да міў Аляк сей 
БЯ ГУН, на чаль нік Дэ парт амен та па 
гра ма дзян стве і міг ра цыі Мі ніс тэр-
ства ўнут ра ных спраў Бе ла ру сі.

— З-за спы нен ня асноў ных ба я вых 
дзе ян няў на ўсхо дзе Укра і ны буй ны ма сіў 
міг ран таў схлы нуў, — за ўва жыў Аляк сей 
Бя гун. — Але ха дай ніц твы па-ра ней ша му 
па сту па юць. Усяго за два га ды з рознымі 
мэтамі ў Беларусь прыбылі каля 150 ты-
сяч укра ін цаў; 46 ты сяч атры ма лі ста тус 
тых, хто ча со ва аль бо па ста ян на пра жы-
вае на тэ ры то рыі на шай кра і ны.

Ня гле дзя чы на спад міг ран таў з Укра і-
ны, Аляк сей Бя гун лі чыць, што на ша кра і-
на ў лю бым вы пад ку па він на быць га то ва 
да ма са ва га пры ёму бе жан цаў. Да рэ чы, 
ме на ві та Сі рыя, якая за раз зна хо дзіц ца 
ў эпі цэнт ры ба я вых дзе ян няў на Бліз кім 
Ус хо дзе, ста іць на дру гім мес цы па коль-
кас ці ха дай ніц тваў на атры ман не ста ту су 
бе жан ца ў Бе ла ру сі.

— Іх у пра ва ахоў ныя ор га ны па да юць 
пе ра важ на сі рый цы, якія ўжо доў гі час 
жы вуць на тэ ры то рыі на шай кра і ны і пры-
бы лі яшчэ да па чат ку ак тыў ных ба я вых 
дзе ян няў, — за ўва жыў Аляк сей Бя гун. — 
Як пра ві ла, гэ та сту дэн ты вы шэй шых на-
ву чаль ных уста ноў.

Тым ча сам у Па ла це прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду ўжо раз гля да юць 
за ко на пра ект аб уня сен ні змен і да паў-
нен няў у за кон аб вы му ша най міг ра цыі. 
Ён пра ду гледж вае адзі ную пра цэ ду ру ха-
дай ніц тваў за меж ні каў аб пра да стаў лен ні 
ста ту су бе жан ца аль бо пры ста ні шча ў Бе-
ла ру сі. На дум ку Аляк сея Бя гу на, зме ны ў 

за ко не па він ны ска ра ціць тэр мін раз гля ду 
па доб ных пра шэн няў прыкладна да 6 ме-
ся цаў, а так са ма да зво ляць апе ра тыў на 
раз гля даць ха дай ніц твы, што змя шча юць 
зло ўжы ван ні пра цэ ду рай, і дэ пар та ваць 
па доб ных гра ма дзян з Бе ла ру сі.

— Сі ту а цыя з бе жан ца мі ў Бе ла ру сі 
са праў ды больш-менш спа кой ная, — заў-
ва жыў Жан Іў Бу шар дзі, прад стаў нік кі-
раў ніц тва Вяр хоў на га ка мі са ра ААН па 
спра вах бе жан цаў. — Ад нак усё мо жа 
змя ніц ца. Уз бро е ныя кан флік ты ў Аф га-
ні ста не, Еме не, Сі рыі ма юць уз дзе ян не 
на мно гія кра і ны све ту. І трэ ба быць га-
то вы мі да ма са ва га пры то ку бе жан цаў, 
што ад бы ло ся ў Бе ла ру сі ў апош нія га ды 
з-за сі ту а цыі на Укра і не. Лю бая кра і на 
па він на мець план, які б да зво ліў во ка-
мгнен на ад рэ ага ваць на ма са вы пры ток 
міг ран таў. 

Уся го на 1 снеж ня бе жан ца мі ў Бе ла-
ру сі ста лі 926 за меж ні каў, 1143 ін ша зем-
цам пра да стаў ле на да дат ко ва аба ро на. 
Рэ гі я наль ны се мі нар аб праб ле мах міг-
ра цыі прай шоў у Мін ску і са браў экс пер-
таў з Бель гіі, Гер ма ніі, Лат віі, Поль шчы, 
Ру мы ніі, а так са ма прад стаў ні коў ЕС, кі-
раў ніц тва Вяр хоў на га ка мі са ра ААН па 
спра вах бе жан цаў, кам пе тэнт ных ор га-
наў Бе ла ру сі, Укра і ны, Гру зіі, Мал до вы. 
Як па ве да мі лі ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі 
і гра мад скіх су вя зяў МУС РБ, га лоў ны мі 
мэ та мі се мі на ра бы ло вы ву чэн не пе ра да-
вых між на род ных прак тык у сфе ры вы му-
ша най міг ра цыі, па вы шэн не якас ці пад-
рых тоў кі і пры няц ця ра шэн няў у пы тан нях 
пра да стаў лен ня ста ту су бе жан ца.

Та рас ШЧЫ РЫ. taras@zviazda.by
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Сі ту а цыяСі ту а цыя  ��

У рам ках пра гра мы бу дзе 
ар га ні за ва на так са ма су стрэ ча 
пісь мен ні каў дзвюх кра ін. Яе 
ўдзель нік — па эт, пісь мен нік 
і ды рэк тар вы да вец тва «Мас-
тац кая лі та ра ту ра» Алесь БА-
ДАК — ка жа, што раз мо ва тут 
бу дзе іс ці пра твор чыя кан так ты 
па між бе ла рус кі мі і турк мен скі мі 
лі та ра та ра мі:

— У гэ тым кі рун ку зроб ле на 
не так ма ла, у Бе ла ру сі вы хо дзі-

лі кні гі аў та раў з Турк ме ніі: гэ та 
і асоб нае вы дан не кла сі ка турк-
мен скай лі та ра ту ры Мах тум ку-
лі на бе ла рус кай мо ве, і адзін з 
та моў се рыі «Су гуч ча сэр цаў» 
Вы да вец ка га до ма «Звяз да». 
Той, хто за хо ча па зна ё міц ца з 
турк мен скай лі та ра ту рай, зной-
дзе для ся бе ад па вед ныя кні гі, 
але, без умоў на, кан так ты трэ ба 
раз ві ваць і зна ё міц ца з больш 
ма ла ды мі па ка лен ня мі пісь-

мен ні каў. Ня гле дзя чы на тое, 
што нас раз дзя ляе вя лі кая ад-
лег ласць, у лі та ра ту рах на шых 
кра ін на са май спра ве шмат 
агуль на га. Уво гу ле, веч ныя пы-
тан ні і праб ле мы звяз ва юць на-
ро ды, а мас тац тва да хо дзіць да 
сэр цаў лю дзей, што зна хо дзяц-
ца ў роз ных кут ках све ту. Ча му 
на на шых па лі цах по бач ста яць 
Ян ка Ку па ла, Леў Талс той ды 
Уіль ям Шэкс пір?.. Дзя ку ю чы 
су стрэ чам, што прой дуць пад-
час Дзён бе ла рус кай куль ту ры ў 
Турк ме ні ста не, мы зной дзем но-
вых сяб роў. Маг чы ма, з'я вяц ца 
но выя ідэі пе ра кла даў бе ла рус-
кай лі та ра ту ры ў Турк ме ні ста не 
і на ад ва рот.

Мяр ку ец ца, што асноў ныя 
ме ра пры ем ствы Дзён бе ла рус-
кай куль ту ры ў Турк ме ні ста не 
прой дуць у Па ла цы му ка маў 
Дзяр жаў на га куль тур на га цэнт-
ра, Му зеі вы яў лен чых мас тац-
тваў, кі на тэ ат ры «Ашха бад», а 
не ка то рыя бу дуць пра во дзіц ца ў 
дру гім па ве лі чы ні го ра дзе Турк-
ме ні ста на — Турк ме на бат.

Мі ну лыя Дні бе ла рус кай куль-
ту ры пра хо дзі лі ў Турк ме ні ста не 
вяс ной 2012 го да, у сваю чар гу 
Мінск і Ма гі лёў ле там 2014 го да 
ста лі мес цам пра вя дзен ня Дзён 
куль ту ры Турк ме ні ста на.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by
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ПадзеяПадзея  ��

У ТУРК МЕ НІ СТА НЕ ПРОЙ ДУЦЬ ДНІ БЕ ЛА РУС КАЙ КУЛЬ ТУ РЫ
Дэ ле га цыя твор чых ка лек ты ваў, дзея чаў куль ту ры, май-
строў мас тац тва з 6 па 12 снеж ня пра вя дзе ў Ашха ба дзе Дні 
бе ла рус кай куль ту ры, пад час якіх па ка жа бе ла рус кія філь-
мы, пра вя дзе вы ста ву тво раў дэ ка ра тыў на-пры клад но га 
мас тац тва, паў дзель ні чае ў су стрэ чы з прад стаў ні ка мі Мі-
ніс тэр ства куль ту ры Турк ме ні ста на, ар га ні зуе вя лі кі кан цэрт 
дзея чаў куль ту ры Бе ла ру сі і ін шыя ме ра пры ем ствы.

ХВА ЛЯ ЎКРА ІН СКІХ МІГ РАН ТАЎ 
ЗМЕН ШЫ ЛА СЯ

Ку ды па дзець хат ня га га да ван ца на час 
ад' ез ду? Доб ра, ка лі па шчас ці ла са сва я-
ка мі, сяб ра мі ці су се дзя мі і яны не су праць 
па тры маць ва ша га ча ты рох ла па га сяб ра ў 
ся бе. Але так бы вае не заў сё ды, та му для 
мно гіх гас ці ні ца для жы вёл — не рас ко ша, 
а жыц цё вая не аб ход насць.

«Гас ці ні ца цал кам га то ва да пры ёму ча ты-
рох но гіх па ста яль цаў. З 18 за клю чэн няў ор га наў 
дзяр жаў на га на гля ду атры ма ны 16. Да звол на ад-
крыц цё па куль не да лі энер га на гляд і буд наг ляд. Іх 
за ўва гі пла ну ец ца лік ві да ваць ужо заўт ра», — па-
ве да міў учо ра ген ды рэк тар «Мін скай га рад ской 
жыл лё вай гас па дар кі» Ві таль СМІР НОЎ.

Дзяр жаў ная гас ці ні ца для жы вёл уз ве дзе на на 
скры жа ван ні ву ліц Я. Бры ля і Гур ска га. Ад на ча-
со ва тут змо гуць зна хо дзіц ца 36 са бак і столь кі 
ж ка тоў. Усе па мяш кан ні для ча ты рох ла пых аб-

ста ля ва ныя ка ме ра мі ві дэа на зі ран ня, каб кож ны 
«ква та рант» быў пад ува гай.

Ва ўста но ве так са ма бу дуць аказ ваць і ін шыя 
па слу гі. Так, на яе ба зе ар га ні зу юць спар тыў на-
кі на ла гіч ны цэнтр, кур сы для ўла даль ні каў са бак 

бай цоў скіх па род, вы ста вы хат ніх га да ван цаў. 
Акра мя та го, тут за пра цуе ве тэ ры нар ная ап тэ-
ка, заа ма га зін.

Су ткі ўтры ман ня са ба кі ці кот кі ў гас ці ні цы 
(без улі ку рас хо даў на хар ча ван не) ары ен ці ро-
вач на бу дуць каш та ваць ка ля 150 ты сяч руб лёў. 
У пры ват ных гас ці ні цах для жы вёл кошт гэ тых 
па слуг скла дае ад 200 да 300 ты сяч.

За каз чы кам па бу даў ніц тве гас ці ні цы вы сту-
пае дзяр жаў нае аб' яд нан не «Мін ская га рад ская 
жыл лё вая гас па дар ка», ба лан саў тры маль ні-
кам — дзярж прад пры ем ства «Фаў на го ра да». 
Уз вя дзен не аб' ек та фі нан са ва ла ся за кошт срод-
каў бюд жэ ту і пад атко вых ад лі чэн няў ула даль ні-
каў хат ніх жы вёл.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
seradzyuk@zvіazda.by
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Чу лі?Чу лі?  �� НУ МАР ДЛЯ ША РЫ КА
Пер шая гас ці ні ца для жы вёл з'я віц ца ў Мін ску ўжо ў гэ тым ме ся цы

Мі ніс тэр ства ганд лю пры пы ні ла 
пра цу 30 кра маў «MART ІNN».

Зроб ле на гэ та бы ло «за сіс тэ ма-
тыч ныя па ру шэн ні па рад ку раз лі каў 
з па стаў шчы ка мі ма ла ка, мя са, хле-
ба пра дук таў і ін шых та ва раў, рэа-
лі за цыю пра дук цыі са скон ча ны мі 
тэр мі на мі пры дат нас ці, не за ха ван не 
асар ты мент ных пе ра лі каў і г.д.». Мі-
ніс тэр ства вы нес ла ра шэн не аб пры-
пы нен ні дзей нас ці ганд лё вых аб' ек-
таў на тэр мін да 90 су так.

На да ту пра вер кі пра тэр мі на ва-
ная крэ ды тор ская за па зы ча насць 
скла да ла звыш 70 міль яр даў руб лёў, 
у тым лі ку за атры ма ныя мя са, ма-
ла ко, хле ба пра дук ты — больш за 20 

міль яр даў руб лёў, пра што па ве да-
мі лі ў прэс-служ бе мі ніс тэр ства. Пры 
гэ тым у асоб ных кра мах у про да жы 
зна хо дзі ла ся да 25 най мен няў та ва раў 
са скон ча ным тэр мі нам пры дат нас ці 
(сы ры, мяс ныя і каў бас ныя вы ра бы, 
во цат, пі ва і ін шае). У Мін ганд лі на-
га да лі, што ўла даль нік сет кі кра маў 
толь кі па ма тэ ры я лах іх пра ве рак за 
гэ ты год ча ты ры ра зы пры цяг ваў ся су-
да мі да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці 
на агуль ную су му больш за 120 міль ё-
наў руб лёў. Апроч та го, да ад мі ніст ра-
цый най ад каз нас ці бы ло пры цяг ну та 
дзе сяць служ бо вых асоб та ва рыст ва, 
яко му на ле жаць кра мы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Ну і ну!Ну і ну!  ��

АГА ЛІ ЛІ СЯ... У ГАНД ЛЁ ВЫМ ЦЭНТ РЫ
У ста ліч ную мі лі цыю звяр ну лі ся прад стаў ні кі ад мі ніст ра цыі ад-
на го з ганд лё вых цэнт раў з прось бай уста на віць асо бы не вя до-
мых ма ла дых лю дзей, якія рас пра ну лі ся ў пры сут нас ці на вед-
валь ні каў і ра бот ні каў, пас ля ча го не ка то ры час зна хо дзі лі ся ў 
аго ле ным ві дзе.

— Ін цы дэнт ад быў ся ў дзён ны час, — рас па вя ла прэс-афі цэр Цэнт-
раль на га РУ УС г. Мін ска Тац ця на Абоз ная. — У ганд лё вую за лу зай шлі 
два ча ла ве кі — хло пец і дзяў чы на, на вы гляд, га доў 25. У ней кі мо мант 
дзяў чы на па ча ла зды маць з ся бе адзен не, пас ля ча го, за стаў шы ся 
толь кі ў спод няй бя ліз не, па ды шла да ка сы і па ча ла апра на цца. Ма ла ды 
ча ла век увесь гэ ты час тры маў у ру ках рэ чы «ну дзіст кі». Праз не каль кі 
хві лін па рач ка пад ня ла ся на па верх вы шэй і ўжо там «стрып тыз» па-
ка заў хло пец. Ён апра нуў жа но чы ха лат, пас ля ча го зняў усё адзен не, 
за стаў шы ся толь кі ў абут ку. По тым... пра дэ ман стра ваў ра бот ні цы цэнт-
ра ад сут насць у яго адзен ня. Ка ме ры ві дэа на зі ран ня, уста ля ва ныя ў 
ганд лё вым аб' ек це, за фік са ва лі ўсё, што ад бы ло ся, у тым лі ку і фі гу ры 
ма ла дых лю дзей. Ця пер іх вы шук ва юць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Па той бок пры лаў каПа той бок пры лаў ка  ��

ПРА ДАЎ ЦЫ НЕ РАЗ ЛІЧ ВА ЛІ СЯ 
ЗА ТА ВА РЫ

Ня даў на на Іва наў шчы не, у вёс цы Ва ра цэ ві чы, ура чыс та ад кры лі му зей На па ле о на Ор ды

УДЫХ НУЦЬ 
НО ВЫЯ 

IДЭI
ААТ «Кам воль» атры мае пад трым ку

Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ў час дак ла да аб сi-
ту а цыi ў ААТ «Кам воль» вы ка заў абу рэн не спро бай 
ашу кан ства на прад пры ем стве, пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

Прэ зi дэнт па тлу ма чыў, ча му на пя рэ дад нi вы ра шыў не ез-
дзiць у ААТ «Кам воль». Ён ад зна чыў, што гэ та бы ло зроб ле на 
на ўмыс на. «Не па ехаў, та му што мi нiстр па чаў зай мац ца там 
ашу кан ствам. I для та го, каб па ка заць на пра ця гу ад на го-
двух дзён ра бо ту прад пры ем ства, са браў усё, што мож на, з 
мi нiс тэр ства, з кан цэр на, звёз ту ды сы ра вi ну для та го, каб 
на дзень-два за пус цiць ма шы ны, а пас ля та го, як Прэ зi дэнт 
па е дзе, на пэў на, па спя хо ва iх спы нiць», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Быў шэ раг iн шых ня вы ра ша ных пы тан няў, якiя па вiн ны 
бы лi быць вы ра ша ны да вi зi ту Прэ зi дэн та, у тым лi ку i кад-
ра выя. Аляк сандр Лу ка шэн ка па абя цаў, што яшчэ на ве дае 
ААТ «Кам воль», пры чым не ча ка на.

За слу хаў шы дак лад аб сi ту а цыi на прад пры ем стве, Аляк-
сандр Лу ка шэн ка пры няў ра шэн не аб вы дзя лен нi ААТ «Кам-
воль» 5 млн еў ра на па паў нен не аба рот ных срод каў. Да дат-
ко вае фi нан са ван не вы дзя ля ец ца для та го, каб да кан ца 
пер ша га паў год дзя 2016 го да прад пры ем ства змаг ло вый сцi 
на пра ект ную ма гут насць. У ААТ ужо пра ве дзе на сур' ёз ная 
ма дэр нi за цыя, за бяс пе ча на маг чы масць вы твор час цi тка-
нi ны вы со кай якас цi. Але яшчэ трэ ба бу дзе ма дэр нi за ваць 
фi нiш ныя апе ра цыi, звя за ныя з аздаб лен нем, а гэ та па тра буе 
ўкла дан ня срод каў.

Як па тлу ма чыў прэм' ер-мi нiстр Анд рэй Ка бя коў, ад па вед-
ны пра ект бу дзе за вер ша ны ў пер шым паў год дзi 2016-га. 
«Ёсць упэў не насць, што кам воль ная вы твор часць, як i за дум-
ва ла ся, бу дзе са ма га вы со ка га ўзроў ню. I той мiль ён квад-
рат ных мет раў тка нiн, якiя сён ня iм парт уе швей ная пра мыс-
ло васць кра i ны, бу дзе ай чын ным. I гэ тая пра дук цыя бу дзе 
вы со кай якас цi i па пры маль ных цэ нах», — пад крэс лiў ён.

Не менш важ нае i кад ра вае пы тан не. «Мы па вiн ны ад-
па вед ным чы нам пад рых та ваць ка лек тыў прад пры ем ства, 
каб лю дзi маг лi пра ца ваць на гэ тым вы со ка эфек тыў ным 
аб ста ля ван нi, каб не бы ло вы дат каў. I са мае га лоў нае — 
мы па вiн ны ўдых нуць но выя iдэi ў тэх на ла гiч ную служ бу, у 
ды зай нер скiя рас пра цоў кi, каб тка нi ны, што вы раб ля юц ца, 
бы лi за па тра ба ва ны мi. Тут ёсць пэў ныя за дум кi i ра шэн нi», — 
ска заў прэм' ер-мi нiстр.

Пры раз вiц цi iн фар ма цый най сфе ры i дру ку ў Бе ла ру сi важ на 
не стра цiць нi адзiн з на прам каў, за па тра ба ва ных у гра мад стве. 
Та кое мер ка ван не ў час на вед ван ня Гро дзен ска га аб лас но га па-
лi гра фiч на га прад пры ем ства «Гро дзен ская дру кар ня» вы ка за ла 
мi нiстр iн фар ма цыi Бе ла ру сi Лi лiя АНА НIЧ.

У Гро дзен скай воб лас цi з удзе лам мi нiст ра былі комп лекс на раз-
гледжаны пы тан нi раз вiц ця сфе ры iн фар ма цыi i дру ку: па лi гра фiч-
ных па слуг, дзей нас цi СМI, рас паў сюдж ван ня дру ка ва най пра дук цыi, 
паведамляе карэспандэнт БЕЛТА. Па вод ле слоў Лi лii Ана нiч, да за-
вяр шаль най ста дыi на ды хо дзiць рас пра цоў ка га лi но вай пра гра мы на 
2016-2020 га ды, у якой бу дзе пра ду гле джа на комп лекс нае раз вiц цё 
ўсiх сфер, звя за ных з iн фар ма цы яй i дру кам.

У лi ку пры яры тэт ных за дач — па вы шэн не якас цi рэ гi я наль ных СМI, 
як га зет, так i вя шчан ня, вы ка ры стан не ўсiх но вых форм ра бо ты ва 
ўмо вах кан ку рэнт на га ася род дзя. Так, за якас цю пра дук ту перш за 
ўсё ста iць ра бо та ка лек ты ваў, як СМI, так i па лi гра фiч ных вы дан няў, 
ра бо та па рас паў сюдж ван нi. Важ ным сён ня з'яў ля ец ца кан вер ген цыя 
дру ка ва ных вер сiй СМI з iн тэр нэ там. На дум ку мi нiст ра iн фар ма цыi, 
пры ра бо це з чы та ча мi i iн фар ма цый ным по лем не аб ход на ўлiч ваць 
рэа лii ча су, па коль кi чы тач змя ня ец ца. Па вод ле да ных Цэнт ра са цы-
яль ных i па лi тыч ных да сле да ван няў БДУ, сён ня аб' ём спа жы ва е май 
рэ спан дэн та мi iн фар ма цыi з iн тэр нэ ту пе ра вы шае 40 пра цэн таў, га-
зе ты зай ма юць 20 пра цэн таў. Та му СМI сён ня трэ ба пра ца ваць не 
толь кi над раз вiц цём сва iх iн тэр нэт-вер сiй, але i iмк нуц ца за ва ёў ваць 
спа жыў ца ў са цы яль ных сет ках, пад крэс лi ла мi нiстр. Пры гэ тым за-
да ча рэ гi я наль най прэ сы — пра па на ваць чы та чу ап ты маль нае спа-
лу чэн не мяс цо ва га кан тэн ту на вiн i iн фар ма цыi аб па дзе ях у кра i не, 
аб дзей нас цi ўра да. Сён ня лю дзi не вы пiс ва юць па пяць-шэсць га зет, 
але па вiн ны мець маг чы масць атры маць усю важ ную iн фар ма цыю, 
ад зна чы ла Лi лiя Ана нiч.

Асаб лi вая ўва га ўдзя ля ец ца ра бо це па рас паў сюдж ван нi дру ка ва най 
пра дук цыi. Сён ня яна вя дзец ца i праз гi пер мар ке ты, i аб' ек ты ма ло га 
ганд лю, та му на па рад ку дня ў пла не струк ту ра ван ня «Са юз дру ку» 
«больш ад рас ная ра бо та». «Са мае га лоў нае — нi адзiн з на прам каў, 
за па тра ба ва ных у гра мад стве, мы не па вiн ны стра цiць, а на ад ва рот, 
раз вiць iх», — пад крэс лi ла мi нiстр.

Сён ня ў Грод не мi нiстр iн фар ма цыi на ве да ла «Гро дзен скую дру кар ню» 
i рэ дак цыю аб лас ной га зе ты «Гро дзен ская праў да», азна ё мi ла ся з но вым 
аб ста ля ван нем i шмат про фiль най ра бо тай ка лек ты ваў. Аб мяр коў ва лi ся 
перс пек ты вы раз вiц ця аб лас ных прад пры ем стваў
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ЯКАС НЫ ПРА ДУКТ 
ЗАЎ СЁ ДЫ БУ ДЗЕ 
ЗА ПА ТРА БА ВА НЫ
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