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«Гэ тыя два зна ка выя юбi-
леi па вiн ны быць асноў ны мi 
ў кан цэп цыi Дня бе ла рус ка га 
пiсь мен ства», — ска за ла яна. 
На мес нiк прэм' ер-мi нiст ра 
пра па на ва ла так са ма кры ху 
змя нiць яго фар мат: «Не зу-
сiм пра вiль на, ка лi, ад крыў шы 
ра нi цай у ня дзе лю свя та, ужо 
ве ча рам мы яго за кры ва ем. 
Гэ та па вiн на быць пра цяг лае 
ме ра пры ем ства». Та му мяр ку-
ец ца, што ад крыц цё Дня бе ла-
рус ка га пiсь мен ства прой дзе ў 
су бо ту, 2 ве рас ня, а са мi ўра-
чыс тас цi пра доў жац ца два днi. 
Вi цэ-прэм’ ер за зна чы ла, што 
свя та, якое сё ле та пры маў 
Ра га чоў, прай шло на вы со кiм 
уз роў нi, та му i Дзень пiсь мен-
ства ў По лац ку мае быць не 
менш яр кай па дзе яй для жы-
ха роў i гас цей го ра да.

Па тра ды цыi на свя це 
пiсь мен ства не за ста нуц ца 
па-за ўва гай i зна ка выя для 
бе ла рус кай лi та ра ту ры да ты. 
У 2017 го дзе мы ад зна чым 
135-год дзе з дня на ра джэн ня 
Ян кi Ку па лы i Яку ба Ко ла са, 
юбi леi Цiш кi Гарт на га, Але ся 
Га ру на, Ян кi Бры ля, Пi ме на 
Пан чан кi i iн шых. Пра гэ та 
пад час па ся джэн ня арг ка мi-
тэ та па ве да мi ла мi нiстр iн-
фар ма цыi Лi лiя АНА НIЧ.

Пла ну ец ца, што дзень бе-
ла рус ка га пiсь мен ства бу дзе 
ад зна ча ны i яр кай прэм’ е рай 
фiль ма, якi па куль мае ўмоў-
ную наз ву «Шля ха мi Фран-
цыс ка Ска ры ны», паведам-
ляе БЕЛ ТА.

«Кан цэп цыя Дня бе ла рус-
ка га пiсь мен ства — па ка заць 
су вязь гiс то рыi i су час нас цi. 
Пра дэ ман стра ваць, што iдэi 
пер ша дру ка ра ак ту аль ныя 
сён ня для раз вiц ця Бе ла ру сi 
i iн шых кра iн. Мы пра па ну ем 
зра бiць ак цэнт не толь кi на тэ-
ат ра лi за ва ным дзей стве, але i 
зняць фiльм, прай сцi шля ха мi 
Ска ры ны па га ра дах i кра i нах. 
Кi на стуж ка па ка жа, што кра i-
ны, дзе бы ваў i жыў наш пер-
ша дру кар, ма юць не па рыў ную 
су вязь з Бе ла рус сю», — пад-
крэс лi ла Лi лiя Ана нiч.

Мяр ку ец ца, што пра гра ма 
свя та бе ла рус ка га пiсь мен ства 
ў По лац ку бу дзе ба га тай i на сы-
ча най. Так, прой дзе тра ды цый-
ны мiж на род ны «круг лы стол» 
з удзе лам бе ла рус кiх i за меж-
ных лi та ра та раў, ад бу дзец ца 
кан фе рэн цыя «По лац кiя чы-
тан нi», кон курс чы таль нi каў 
«Жы вая кла сi ка», фес ты валь 
кнi гi i прэ сы. Ар га нi за та ры так-
са ма пра па ну юць па ла ча нам 
блi жэй па зна ё мiц ца з твор час-

цю i пра цай вы дат ных зем ля-
коў, у лi ку iн шых — мас та ка 
Iва на Хруц ка га, вы даў ца, да-
след чы ка, збi раль нi ка фальк-
ло ру Бра нi сла ва Эпi ма ха-Шы-
пi лы. Па ба чаць гос цi свя та i лi-
та ра тур на-му зыч ную пра гра му 
«Як на свет ра дзiў ся Ян ка...», 
пры све ча ную жыц цю i твор час-
цi Ян кi Ку па лы. У па ста ноў цы 
пры муць удзел вя до мыя бе-
ла рус кiя ар тыс ты — Ана толь 
Яр мо лен ка, Iна Афа нась е ва, 
Ва ле рый Дай не ка, арт-гру па 
«Бе ла ру сы», ан самбль «Пес-
ня ры». Гэ тую iм прэ зу пра па нуе 
ар га нi за ваць Са юз пiсь мен нi-
каў Бе ла ру сi.

Лi лiя Ана нiч так са ма ад зна-
чы ла, што Мi нiс тэр ства iн фар-
ма цыi ўжо па ча ло рас пра цоў ку 
юбi лей ных ме ра пры ем стваў, 
пры све ча ных 500-год дзю бе-
ла рус ка га кнi га дру ка ван ня. 
Тэ ма пад рых тоў кi да зна ка-
ва га юбi лею сё ле та знай шла 
шы ро кае ад люст ра ван не ў 
кан цэп цы ях пра вя дзен ня буй-
ных куль тур на-iн фар ма цый-
ных ме ра пры ем стваў, та кiх, 

як Мiн ская мiж на род ная кнiж-
ная вы стаў ка-кiр маш, Дзень 
бе ла рус ка га пiсь мен ства ў Ра-
га чо ве, рэс пуб лi кан скае свя та 
«Алек санд рыя збi рае сяб роў». 
Да гэ тай зна ка вай да ты дзяр-
жаў ныя вы да вец твы па ча лi 
вы пуск у 2016 го дзе i пра доў-
жаць у 2017-м пад рых тоў ку 
шэ ра гу кнiж ных вы дан няў.

Ме ра  пры ем ствы да 
500-год дзя бе ла рус ка га кнi-
га дру ка ван ня за пла на ва ны ў 
на ступ ным го дзе i ў рам ках 
ра бо ты кнiж ных экс па зi цый на 
мiж на род ных i на цы я наль ных 
вы стаў ках-кiр ма шах, рых ту-
юц ца тэ ма тыч ныя пра ек ты ў 
срод ках ма са вай iн фар ма цыi. 
Ад мет на, што да пра вя дзен ня 
вя лi ка га на цы я наль на га свя та 
да лу чац ца аб лас ныя i Мiн скi 
га рад скi вы ка наў чыя ка мi тэ-
ты, На цы я наль ная ака дэ мiя 
на вук, Мi нiс тэр ствы куль ту ры, 
за меж ных спраў, аду ка цыi.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesialuha@zviazda.by
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У ГО НАР ПЕР ША ДРУ КА РА
Вы зна ча ныя да мi нан ты на ступ на га Дня бе ла рус ка га пiсь мен ства

ВI ЗIТ ПРЭ ЗI ДЭН ТА ТУР ЦЫI
Афi цый ныя пе ра га во ры Прэ зi дэн та Бе ла ру сi Аляк санд-
ра Лу ка шэн кi i Прэ зi дэн та Тур цыi Рэ джэ па Та i па Эр да-
га на ад бу дуц ца 11 лiс та па да ў Па ла цы Не за леж нас цi, 
па ве да мi лi ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

Кi раў нi кi дзяр жаў аб мяр ку юць шы ро кi комп лекс пы тан няў раз-
вiц ця мiж дзяр жаў ных ад но сiн з ак цэн там на ак ты вi за цыю ганд лё ва-
эка на мiч на га су пра цоў нiц тва, аб мя ня юц ца по гля да мi па праб ле ма-
ты цы рэ гi я наль на га i мiж на род на га па рад ку дня. Па вы нi ках пе ра га-
во раў ча ка ец ца пад пi сан не шэ ра гу двух ба ко вых да ку мен таў.

У рам ках пра гра мы афi цый на га вi зi ту Прэ зi дэн та Тур цыi ў 
Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка i Рэ джэп Та iп Эр да ган пры-
муць удзел у бе ла рус ка-ту рэц кiм бiз нес-фо ру ме, а так са ма ў 
цы ры мо нii ад крыц ця Са бор най мя чэ цi ў Мiн ску.

На шы кнi гi ў Аста не
Больш за 500 вы дан няў прэ зен туе на ша кра i на на Еў-
ра зiй скай мiж на род най кнiж най вы стаў цы-кiр ма шы 
ў Аста не.

Удзел ва ўра чыс тым ад крыц цi Еў ра зiй скай мiж на род най 
кнiж най вы стаў кi-кiр ма шу пры няў пер шы на мес нiк мi нiст ра 
iн фар ма цыi Бе ла ру сi Iгар Луц кi, ад кры ла кнiж ны фо рум дзяр-
жаў ны сак ра тар Ка зах ста на Гуль ша ра Аб ды ка лi ка ва. Яна па бы-
ва ла i на бе ла рус кай экс па зi цыi, азна ё мi ла ся з прад стаў ле ны мi 
там вы дан ня мi.

На вы стаў цы прэ зен та ва ны ўвесь спектр лi та ра ту ры, якая 
вы да ец ца ў Бе ла ру сi. У тым лi ку кра i наз наў чая, дзi ця чая, ву-
чэб ная. На цэнт раль най пля цоў цы пас ля ўра чыс та га ад крыц ця 
вы стаў кi бы лi прэ зен та ва ны кнi гi вы да вец тва «Бе ла рус кая 
Эн цык ла пе дыя iмя Пет ру ся Броў кi». У бе ла рус кую экс па зi цыю 
ўвай шлi так са ма кнi гi Вы да вец ка га до ма «Звяз да», вы да вец-
тваў «Вы шэй шая шко ла», «Мас тац кая лi та ра ту ра» i iнш.

Еў ра зiй ская мiж на род ная кнiж ная вы стаў ка-кiр маш бу дзе 
пра даў жац ца да 12 лiс та па да, па ве дам ляе БЕЛ ТА. Гэ та буй-
ней шае куль тур на-асвет нiц кае ме ра пры ем ства ў еў ра зiй скай 
пра сто ры, якое пра хо дзiць на пя рэ дад нi 25-год дзя Не за леж нас цi 
Рэс пуб лi кi Ка зах стан i аб' яд нае на ад ной вя лi кай iн тэ ле кту аль-
най пля цоў цы вы да вец кiя, на ву ко ва-аду ка цый ныя i па лi гра фiч-
ныя кам па нii кра iн СНД, Еў ро пы i Азii.

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА 
ПА ВIН ША ВАЎ ДО НАЛЬ ДА ТРАМ ПА 

З ПЕ РА МО ГАЙ НА ВЫ БА РАХ
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка па вiн ша ваў 
До наль да Джо на Трам па з вы бран нем на па са ду Прэ-
зi дэн та Злу ча ных Шта таў Аме ры кi, па ве да мi лi ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

«Ва ша пе ра мо га — свед чан не вы ба ру аме ры кан ска га на-
ро да на ка рысць па лi ты кi, якая грун ту ец ца на сум лен нас цi, ад-
каз нас цi, по шу ку пе ра мен, — га во рыц ца ў вiн ша ван нi. — Сва ёй 
ак тыў най, шчы рай i сме лай па зi цы яй у хо дзе пе рад вы бар най 
кам па нii Вы ўзва рух ну лi аме ры кан скае гра мад ства, вяр нуў шы 
яго да са праўд най дэ ма кра тыi».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што Бе ла русь у знеш не па-
лi тыч най дзей нас цi заў сё ды пры трым лi ва ла ся не аб ход нас цi кан-
струк тыў на га су пра цоў нiц тва са Злу ча ны мi Шта та мi Аме ры кi. «Спа-
дзя ю ся, што пад Ва шым кi раў нiц твам нар ма лi за цыя ад но сiн па мiж 
на шы мi кра i на мi пра доў жыц ца», — ад зна чыў бе ла рус кi лi дар.

Кi раў нiк дзяр жа вы так са ма па жа даў До наль ду Джо ну Трам-
пу зда роўя, энер гii i на стой лi вас цi ў вы ка нан нi пе рад вы бар ных 
абя цан няў.

Прад стаў нi кi ўла ды вы хо дзяць на 
ад кры ты дыя лог. Па тра ды цыi ў су бо-
ту ва ўсiх рэ гi ё нах Бе ла ру сi прой дуць 
пра мыя тэ ле фон ныя лi нii. Гра фiк ра-
бо ты ра ней шы — зван кi ад гра ма дзян 
i юры дыч ных асоб 12 лiс та па да бу дуць 
пры маць з 9 ра нi цы i да паў дня.

Тэ ле фон ныя лi нii пра вя дуць:
Брэсц кi абл вы кан кам
на мес нiк стар шы нi СА КОЎ СКI Вiк-

тар Яў ге на вiч (80162213121);

Вi цеб скi абл вы кан кам

на мес нiк стар шы нi МАЦ КЕ ВIЧ Алег 

Сяр ге е вiч (80212222222);

Го мель скi абл вы кан кам

на мес нiк стар шы нi ГАР БА ЧОЎ Ула-

дзi мiр Ула дзi мi ра вiч (80232751237);

Гро дзен скi абл вы кан кам

на мес нiк стар шы нi БУ БЕН ЧЫК Але-

на Аляк санд раў на (80152735644);

Ма гi лёў скi абл вы кан кам
на мес нiк стар шы нi ЯН КОЎ Дзмiт рый 

Ва сi ле вiч (80222501869);

Мiн скi абл вы кан кам
на мес нiк стар шы нi ПЛАЎ СКI Алег 

Аль фрэ да вiч (80175004160);

Мiн скi гар вы кан кам
стар шы ня га рад ско га Са ве та дэ-

пу та таў ПА НА СЮК Ва сiль Ва сi ле вiч 
(80172224444).

СЛУ ХАЦЬ I ЧУЦЬ

Свя та, што на ле та прой дзе ў са мым ста ра жыт ным го-
ра дзе Бе ла ру сi, ста не асаб лi вым: яно ад бу дзец ца пад 
зна кам ад мет ных для гiс то рыi на шай кра i ны дат — 
500-год дзя бе ла рус ка га кнi га дру ка ван ня i 1155-год дзя 
По лац ка. Пра гэ та пад час па ся джэн ня На цы я наль на га арг-
ка мi тэ та па пад рых тоў цы i пра вя дзен нi Дня бе ла рус ка га 
пiсь мен ства-2017 па ве да мi ла на мес нiк прэм' ер-мi нiст ра 
Бе ла ру сi На тал ля КА ЧА НА ВА.
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До нальд Трамп, які стаў Прэ зі дэн там ЗША, 
ура зіў свет — ён здо леў зра біць гэ та. Па ўсіх цвя-
ро зых раз лі ках, ён па ві нен быў прай граць гэ тыя 
вы ба ры. Су праць яго мог спра ца ваць дэ ма гра-
фіч ны фак тар. Яго сут насць у тым, што з кож ным 
го дам у ЗША бе лых вы бар шчы каў ста но віц ца 
ўсё менш, а вы бар шчы каў «ка ля ро вых» — усё 
больш. Кож ны год у Аме ры ку пры яз джа юць міль-
ё ны і міль ё ны но вых іміг ран таў. Да во лі хут ка яны 
атрым лі ва юць гра ма дзян ства і мо гуць га ла са ваць 
на вы ба рах. Пры гэ тым «ка ля ро вае» на сель ніц тва 
ўстой лі ва пад трым лі вае Дэ ма кра тыч ную пар тыю 
і га ла суе на прэ зі дэнц кіх вы ба рах за кан ды да таў 
ад дэ ма кра таў. На прык лад, 70—80 пра цэн таў ла-
ці на а ме ры кан цаў — най больш шмат лі кай гру пы 
«ка ля ро ва га» на сель ніц тва ЗША — га ла су юць 
толь кі за кан ды да та ад Дэ ма кра тыч най пар тыі. 
Су праць Трам па так са ма вы сту піў іс тэб ліш мент 
Аме ры кі, які раз драж нё на пыр хаў кож ны раз, ка лі 
ён, асаб лі ва не цы ры мо ня чы ся, па чы наў «вы но-
сіць смец це з ха ты». А гэ та ў ЗША га лоў ная сі ла. 
На ват срод каў на пра вя дзен не кам па ніі Хі ла ры 
Клін тан са бра ла знач на больш за свай го кан-
ку рэн та.

Зда ва ла ся, што моц аме ры кан скай сіс тэ мы, 
якая аб' яд на ла боль шасць прад стаў ні коў элі ты, 
не змо жа быць пе ра адо ле на бун та ром су праць 
асноў. До нальд Трамп здо леў зра біць гэ та. Ла-
гіч нае пы тан не: як у яго гэ та атры ма ла ся?

Ства ра ец ца яс нае ўра жан не, што яго ныя 
пра ціў ні кі прос та не да аца ні лі сі ту а цыю. Узяць, 

на прык лад, вы ні кі са цы я ла гіч ных апы тан няў, 
пе ра важ ная боль шасць з якіх пра во дзі ла ся і 
бы ла аб на ро да ва на са пер ні ка мі Трам па. Па-
ста ян ныя за пэў ні ван ні ў тым, што Хі ла ры Клін-
тан на шмат апя рэдж вае свай го кан ку рэн та, 
сыг ра лі для яе фа таль ную ро лю. Пры хіль ні кі 
Клін тан, упэў не ныя ў яе га ран та ва най пе ра мо-
зе, рас сла бі лі ся, і ад ным з фак та раў пе ра мо гі 
Трам па ста ла тое, што мно гія з іх прос та не 
прый шлі пра га ла са ваць. У сваю чар гу пры хіль-
ні кі Трам па, на па ло ха ныя пра гно за мі, па якіх 
ён га ран та ва на прай грае, па спра ба ва лі пе ра-
ла маць сі ту а цыю: яны ма са ва прый шлі і пра га-
ла са ва лі. Гэ та не пер шыя вы ба ры, прай гра ныя 
з-за та го, што ка ман да ві да воч на га фа ва ры та і 
яго пры хіль ні кі праз мер на рас сла бі лі ся і зра бі лі 
ня пра віль ныя кро кі. І не апош нія.

На ступ най па мыл кай ста ла за над та «бруд-
нае» вя дзен не кам па ніі су праць Трам па. За 
ней кія не каль кі тыд няў рап там ад ра зу 12 
жан чын прад' яў ля юць аб ві на вач ван ні Трам-
пу ў не пры стой ных па во дзі нах. І звычайнаму 
аме ры кан ска му вы бар шчы ку ста ла яс на, што 
Трамп, вя до ма, не анёл, але гэ та ўжо за над-
та. Та му што ка лі гэ та праў да, а не чор ны пі-
яр-ход, то дзе ж у па пя рэд нія га ды ўсе гэ тыя 
абу ра ныя па во дзі на мі Трам па жан чы ны бы лі 
і ча му ні коль кі не імк ну лі ся агу чыць свае аб-
ві на вач ван ні?

Пе ра мо га Трам па сіг на лі зуе пра мно гае. У 
тым лі ку пра тое, што ў ЗША са праў ды на за-
па сі ла ся шмат праб лем, якія да мі ну ю чы ты паж 
па лі ты каў ака заў ся ня здоль ным вы ра шыць. 
Ня гле дзя чы на ві да воч ныя праб ле мы, нор-
май жыц ця для па спя хо ва га па лі ты ка ста лі 
са ла джа выя ўсмеш кі, імк нен не на сло вах усім 
да га дзіць і ні ко га не па крыў дзіць, не жа дан не 
аб мяр коў ваць у ад кры тую вост рыя сі ту а цыі. 
Па літ ка рэкт нас ці ста ла за над та шмат для 
Аме ры кі, яна лепш па ды хо дзіць Еў ра са ю зу 
з больш вы пе шча ным і ін тэ ле кту аль ным вы-
бар шчы кам, чым кра і не, у якой на сель ніц тва 
пра сцей шае і ні ко лі са мо ся бе за над та ра фі-
на ва ным не лі чы ла. Дзіў на, але міль яр дэр, які 
рэ жа праў ду-мат ку пра вост рыя праб ле мы, 
пад аў ся аме ры кан цам, якія час та не аб ця жа ра-
ныя ліш ні мі гра шы ма, больш сва ім, чым больш 
бед ная ў па раў на нні з Трам пам Клін тан.

Моц ным бо кам Трам па стаў ады ход ад звык-
лых стэ рэа ты паў, у ад па вед нас ці з які мі кан-
ды дат ад дэ ма кра таў па ві нен пры трым лі вац ца 
пра гра мы Дэ ма кра тыч най пар тыі, а кан ды дат 
ад рэс пуб лі кан цаў — пра гра мы Рэс пуб лі кан-
скай пар тыі. Пра гра ма Трам па зме ша ная — у 
ёй ёсць свае пры ваб ныя ба кі і для тых, і для 
ін шых. Для са мо га Трам па гэ та пе ра тва ры ла ся 
ў ма су праб лем на ста дыі вы лу чэн ня і прай-
ме рыз, ка лі вя до мыя чле ны Рэс пуб лі кан скай 
пар тыі ад маў ля лі яму ў пад трым цы з-за не га тоў-
нас ці ад мо віц ца ад пры выч най для іх ідэа ло гіі.

Ады гра ла сваю ро лю і эк стра ва гант насць 
Трам па. Удас ка на ле ныя ім за доў гі час пра цы 
тэ ле вя ду чым шоу пры ёмы за ва я ва лі сэр цы 
вы бар шчы каў там, дзе не змаг лі за ва я ваць 
іх ро зум. Па ста тыс ты цы, Трамп з раз гром-
ным лі кам прай граў усе тэ ле дэ ба ты Хі ла ры 
Клін тан. Хі ла ры бы ла больш пе ра ка наў чай і 
ра цы я наль най. Але Трамп здо леў спа да бац ца 
аме ры кан цам, а вы бар шчык час та га ла суе не 
на ка рысць больш ра цы я наль на га і да свед ча-
на га па лі ты ка, а больш шчы ра га. Так бы ло ў 
свой час з пе ра мо гай Ро наль да Рэй га на, ак цё-
ра, які пе ра ка наў ча вы ка наў ро лю кан ды да та 
ў прэ зі дэн ты і стаў ад ным з са мых вя до мых 
прэ зі дэн таў ЗША. До нальд Трамп па чаў па-
доб ным чы нам, і ў яго ёсць шанц па доб ным 
чы нам пра цяг нуць.

Сяр гей КІ ЗІ МА, док тар па лі тыч ных на вук
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