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На ўзда гон

Пас ля ба лю
Як між на род ная ІТ-кам па нія да па маг ла пры ўбор цы 

Брэс та пас ля ма са вых гу лян няў
І праў да, гу ля лі тры дні ўсе, а пры во дзіць го рад у 

па ра дак пас ля свят ка ван няў да вя ло ся ка му наль ні-

кам. Пра гэ та па ду ма лі ў між на род най ІТ-кам па ніі 

Consultіng і вы ра шы лі пра вес ці ўлас ную ак цыю ў 

го нар 1000-год дзя го ра да.

Пас ля ма са вых свят ка ван няў, ка лі го рад со лад ка ад-

сы паў ся, ка му наль ні кі вель мі ра на вый шлі на служ бу. А іх 

су стрэ лі су пра цоў ні кі на зва най ІТ-кам па ніі, па дзя ка ва лі за 

ра бо ту і па да ры лі тэр ма куб кі з улас ным ла га ты пам, і не 

пус тыя, вя до ма, а з га ра чай дух мя най ка вай.

Кі раў нік брэсц ка га офі са VRP Consultіng Ва ле рый 

ДВАР НІ ЧЭН КА ска заў з гэ тай на го ды:

— Аб мяр коў ва ю чы роз ныя ідэі ў рам ках свят ка ван ня 

юбі лею, мы вы ра шы лі быць ка рыс ны мі не ў дзень агуль ных 

гу лян няў, кан цэр таў, ін ста ля цый, а пас ля ўся го, ка лі Брэс ту 

спат рэ біц ца хут ка «вяр нуц ца ў фор му». Гэ та ро біц ца ру ка мі 

кан крэт ных лю дзей. Для іх, ві да воч на, дзень вы даў ся не з 

са мых прос тых, та му мы па ста ра лі ся кры шач ку пад няць 

на строй пра цаў ні кам. А ку бак за ста нец ца ім на ўспа мін як 

сім вал эка ла гіч на га ва ры ян та по су ду.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ура чыс тая цы ры мо нія 

ўру чэн ня ўзна га род ХVІ 

Між на род на га кон кур-

су дзяр жаў — удзель-

ніц СНД «Мас тац тва 

кні гі» прай шла на Мас-

коў скай між на род най 

кніж най вы стаў цы-кір-

ма шы, што за вяр шы ла-

ся 8 ве рас ня.

Гран-пры ўзя лі прад-

стаў ні кі на шай кра і ны — за 

трох том ную пер са наль ную 

эн цык ла пе дыю «Ян ка Ку па-

ла» вы да вец тва «Бе ла рус-

 кая Эн цык ла пе дыя імя 

П. Броў кі» атры ма ла спец прыз

ад Між дзяр жаў на га фон ду 

гу ма ні тар на га су пра цоў ніц-

тва дзяр жаў — удзель ніц 

СНД, срод кі на вы пуск да-

дат ко ва га ты ра жу і рас сыл-

ку кні гі ў на цы я наль ныя біб-

лі я тэ кі кра ін Са друж нас ці. 

Уся го ж на ра хун ку ай чын-

ных вы даў цоў 20 дып ло маў 

між на род на га кон кур су.

Бе ла русь, якая сё ле та 

ўдзель ні ча ла ў кніж ным фо-

ру ме ў ста ту се га на ро ва га 

гос ця, прад ста ві ла на вед-

валь ні кам 25 кніг пра ек та 

гіс то ры ка і ка лек цы я не ра 

Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва 

«У по шу ках стра ча на га», у якім

злу ча ны гіс то рыя і су час-

насць, а так са ма ўні каль-

ны арт-аб' ект «Дру кар скі 

зубр», са бра ны з дэ та ляў 

дру кар скіх стан коў ХІХ—ХХ 

ста год дзяў, і ін тэр ак тыў ную 

экс па зі цыю «Дру кар скі двор 

ХVІ ста год дзя», дзе мож на 

бы ло вы пра ба ваць на спра-

ве ста ра жыт ныя тэх на ло гіі 

вы ра бу па пе ры і дру ка ван ня 

кніг (са ма стой на «вы даць» 

ко пію пер шай ста рон кі Біб-

ліі Фран цыс ка Ска ры ны мог 

кож ны па куп нік кніг на бе-

ла рус кім стэн дзе). Што дня 

на роз ных пля цоў ках вы-

стаў кі пра хо дзі лі се мі на ры, 

круг лыя ста лы, су стрэ чы з 

аў та ра мі і ге ро я мі кніг, аў-

то граф-се сіі, прэ зен та цыі 

кніж ных на ві нак і вы да вец-

кіх пра ек таў, пры све ча ных 

зна ка вым па дзе ям у жыц ці 

на шай кра і ны. На огул бе ла-

рус кія вы да вец твы прад ста-

ві лі не каль кі ты сяч най мен-

няў кніг.

На га да ем, удзел у най-

буй ней шай у Ра сіі і Ус ход-

няй Еў ро пе 32-й Мас коў скай 

між на род най кніж най вы-

стаў цы-кір ма шы ўзя лі прад-

стаў ні кі 33 кра ін све ту. Спе-

цы яль ным гос цем фо ру му 

стаў эмі рат Шар джа (ААЭ) — 

су свет ная ста лі ца кні гі ў 

2019 го дзе. За пяць дзён 

ра бо ты вы стаў кі ў яе ме жах 

прай шло звыш 600 раз на-

стай ных ме ра пры ем стваў — 

ад пра фе сій ных дыс ку сій да 

лі та ра тур ных квэс таў.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Пераклады

Но вая біб лі я тэч ка тво раў 
Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча
Ад ра зу дзве кні гі бе ла рус ка га кла сі ка з'я ві лі ся ў вы-

да вец тве «Бе ла русь» — «Лад дзя рос па чы» і «Ка ла сы 

пад сяр пом тва ім».

Вы да вец тва ад кры ла кніж ную се рыю «Бе ла рус кая кла-

сі ка на рус кай мо ве». І ад ра зу ў ёй па ба чы лі свет но выя 

пе ра кла ды про зы ле ген дар на га бе ла рус ка га пісь мен ні ка. 

Та кім чы нам ай чын ныя кні га вы даў цы рас па ча лі пад рых тоў-

ку да 90-год дзя Ула дзі мі ра Ся мё на ві ча Ка рат ке ві ча, якое 

ўся на ша кра і на бу дзе ад зна чаць у 2020 го дзе.

Пе ра клад чы кам тво раў, што скла лі збор нік апо вес цяў 

«Лад дзя рос па чы», як і ра ма на «Ка ла сы пад сяр пом тва ім», 

вы сту піў кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук Пят ро Жаў ня ро віч. 

Вось што ён пі ша ў пас ля слоўі да пе ра кла ду ра ма на: «Вы-

да дзе ны на бе ла рус кай мо ве ў 1968 го дзе, ра ман да ця пе-

раш ня га ча су стаў хрэс та ма тый ным тво рам, які па лю бі лі 

не каль кі па ка лен няў удзяч ных чы та чоў. Пе ра клад ра ма на 

зроб ле ны па но вым Збо ры тво раў Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча. 

У тэкст вер ну ты вы клю ча ныя ў пры жыц цё вых вы дан нях 

фраг мен ты, так што твор у не чым ус пры ма ец ца па-но ва му. 

У лю бым вы пад ку чы тан не гэ та га ра ма на — зу сім не лёг-

кая ванд роў ка па ста рон ках дзе ля ад па чын ку — скла да ная 

ін тэ ле кту аль ная пра ца і су раз ва гі з аў та рам. Мяр ку ец ца, у 

мно гіх вы пад ках ён дзя ку ю чы свай му та лен ту ро біць чы та ча 

сва ім ад на дум цам».

Яшчэ ра ней у ад ным з мін скіх вы да вец тваў па ба чыў свет 

і пе ра кла дзе ны Пят ром Жаў ня ро ві чам ра ман Ка рат ке ві ча 

«Хрыс тос пры зям ліў ся ў Га род ні».

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Аты-ба ты

Па ча ла ся пра вер ка вой скаў
Яна за кра не ба я вую га тоў насць час цей тэх ніч на га за бес-

пя чэн ня, якія дыс ла ку юц ца ў Мін скай воб лас ці. Пра вер ка 

пра во дзіц ца з 9 ве рас ня ў ад па вед нас ці з ра шэн нем мі ніст ра 

аба ро ны, па ве да мі лі ў прэс-служ бе ве дам ства.

Пад час пра вер кі бу дзе ажыц цяў ляц ца па стаў ка ма бі лі за цый ных 

рэ сур саў з ва ен ных ка мі са ры я таў, а так са ма кам плек та ван не ва ен-

най і спе цы яль най тэх ні кай за кошт транс парт ных срод каў, якія зна-

хо дзяц ца на пра цяг лым за хоў ван ні і атрым лі ва юц ца з дзяр жаў ных 

ор га наў і ар га ні за цый. Пра вер ка мае мэ тай вы зна чыць здоль насць 

во ін скіх час цей тэх ніч на га за бес пя чэн ня вы кон ваць па стаў ле ныя 

за да чы, у тым лі ку ў скла да най аб ста ноў цы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Гро шы

Па паў нен не ра хун каў 
праз АРІП

Ця пер маг чы ма ў Мін ску і ў ста ліч ным рэ гі ё не
Ак цы я нер нае та ва рыст ва «Бе ла рус банк» уво дзіць 

но вую маг чы масць па паў нен ня ра хун каў клі ен таў 

бан ка з да па мо гай сіс тэ мы «Раз лік» (АРІП), па ве дам-

ляе прэс-служ ба бан ка.

У пры ват нас ці, па ін фар ма цыі сай та гэ тай фі нан са вай 

уста но вы, з да па мо гай да дзе най па слу гі мож на па поў ніць 

укла ды, бя гу чыя ра хун кі, а так са ма ра хун кі з вы ка ры стан нем 

пла цеж най карт кі. Для па паў нен ня да стат ко ва ве даць ра ху нак 

атры маль ні ка ў фар ма це ІBАN. Знай сці апе ра цыю мож на ў 

дрэ ве АРІП-па слуг, па ко дзе па слу гі і па QR-ко дзе. За яе пра-

вя дзен не пла та не спа га ня ец ца. Ска рыс тац ца па слу гай мож на 

і ў дрэ ве АРІП у ка на лах ін шых бан каў, РУП «Бел пош та».

Спе цы я ліс ты бан ка ад зна ча юць, што гро шы за ліч ва юц ца 

на ра ху нак атры маль ні ка лі та раль на на на ступ ны бан каў скі 

дзень. Та кім чы нам, на лі чэн не пра цэн таў на су му па паў-

нен ня ажыц цяў ля ец ца з да ты за лі чэн ня гра шо вых срод каў. 

Ра ху нак атры маль ні ка па ві нен быць ад кры ты ў бе ла рус кіх 

руб лях ва ўста но вах бан ка Мін ска і Мін скай воб лас ці, акра-

мя фі лі ялаў № 612 Ба ры са ва (ЦБП № 602, 610, 616, 621) 

і № 633 Са лі гор ска (ЦБП № 607, 609, 613, 615, 620, 623). 

Маг чы масць па паў нен ня ў ас тат ніх рэ гі ё нах кра і ны праз 

сіс тэ му АРІП бу дзе прад стаў ляц ца бан кам па этап на.

Сяр гей КУР КАЧ.

ТА КІЯ ВОСЬ «АР ЛЫ»...
на нес лі шко ду на 4,3 ты ся чы руб лёў

Ка ля 17.30 стар шы ін спек тар Сто лін скай 

між ра ён най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і 

рас лін на га све ту вёў кант роль за вы ка нан-

нем за ка на даў ства ў га лі не ры ба лоў ства і 

вы ка ры стан ня вод ных і рыб ных рэ сур саў 

на Пры пя ці.

Ка лі ён ру хаў ся на аў та ма бі лі па ляс ной да ро-

зе да ра кі, яго ўва гу пры цяг нуў воз, у якім зна-

хо дзі лі ся чац вё ра муж чын. Ка лі яны за ўва жы лі 

ін спек та ра, фур ман ка па вяр ну ла ў лес. За па до-

зрыў шы ня лад нае, су пра цоў нік ін спек цыі вы ра-

шыў да ча кац ца вяр тан ня «ўце ка чоў».

Праз га дзі ну гэ тая ж фур ман ка вы еха ла з ле-

су, толь кі гэ тым ра зам на ёй зна хо дзі лі ся двое 

муж чын у мок рай адзе жы, а так са ма ў па воз цы 

ля жа ла яшчэ не каль кі мок рых рэ чаў, па ве дам-

ляе УУС Брэсц ка га абл вы кан ка ма.

Па ба чыў шы ін спек та ра, воз чык і яго па са жыр 

па ча лі нер ва вац ца, на пы тан ні ад каз ва лі не вы-

раз на. Як яны рас тлу ма чы лі, з кам па ні яй сяб роў 

ад па чы ва лі ў ле се на бе ра зе ра кі, ужы ва лі спірт-

ное. На пы тан не, ча му мок рая адзе жа, дак лад на 

ад ка заць ні хто не змог. Су пра цоў нік па ве да міў 

у мі лі цыю.

Пры быў шыя пра ва ахоў ні кі за не каль кі мет раў 

ад во за, у ле се, вы яві лі два мя хі. У ад ным бы ла 

ры ба, у дру гім — ры ба лоў ныя сет кі.

Як вы свет лі ла ся, жы ха ры вёс кі Вя лі кія Ар лы 

(1969 і 1961 га доў на ра джэн ня), зна хо дзя чы ся на 

бе ра зе Пры пя ці, без на леж на га да зво лу, вы ка-

рыс тоў ва ю чы за ба ро не ныя пры ла ды лоў лі, зда-

бы лі 76 асо бін ры бы. Пры чы не ная на ва коль на му 

ася род дзю шко да ацэнь ва ец ца ў су му больш за 

4300 руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Су гуч ча

КНІЖ НЫЯ СУ СТРЭ ЧЫ Ў МАСК ВЕ

Дня мі ў ста ра жыт ны го рад на Слу чы за ві та лі ўмель-

цы двух дзя сят каў кі рун каў на род най твор час ці (са-

ло ма- і ло зап ля цен не, разь ба па дрэ ве і ткац тва, 

вы шыў ка і ган чар ства, ткац тва па ясоў і ін шых) з 

роз ных ку точ каў не толь кі цэнт раль на га рэ гі ё на, 

а і ўсёй Бе ла ру сі.

У ме жах аб лас но га свя та тра ды цый ных мас тац кіх ра-

мёст ваў «Слуц кія па ясы» прай шла прад стаў ні чая між на-

род ная на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя, па ве да мі лі ў 

Мі набл вы кан ка ме. Упер шы ню быў пра ве дзе ны ін тэр ак тыў-

ны кон курс юных май строў і мас та коў «У кра і не твор час ці». 

Спа бор ніц тва пра хо дзі ла на ін тэр нэт-пля цоў цы Facebook. 

Пе ра мож цы вы зна ча лі ся шля хам ад кры та га га ла са ван ня і 

спа бор ні ча лі ў пя ці на мі на цы ях у дзвюх уз рос та вых гру пах. 

Так са ма прай шло свя та-кон курс «Бе ла рус кая ляль ка».

«Са праўд ны мі брэн да мі Мін скай воб лас ці ста лі ка пыль-

скія і ста ра да рож скія руч ні кі, ла гой ская і івя нец кая ке ра мі-

ка, клец кая і ма ла дзе чан ская ла за, ві лей ская і мя дзель ская 

разь ба па дрэ ве, — ад зна чы лі ар га ні за та ры. — Случ чы на 

пра цяг вае мас тац кія тра ды цыі на род най твор час ці свай го 

рэ гі ё на. Та му не вы пад ко ва, што для пра вя дзен ня брэн да-

ва га свя та ра мёст ваў «Слуц кія па ясы» быў абра ны ме на-

ві та гэ ты рэ гі ён Мін шчы ны».

(Ул. інф.)
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Трагедыя СМЯ РОТ НЫ ТА РАН
Два па са жы ры за гі ну лі пры су тык нен ні марш рут кі 

Ма гі лёў — Смар гонь з фу рай на тра се М14 пад Мінск ам. 

Та кую ін фар ма цыю ў сва ім Tеlеgrаm-ка на ле раз мяс ці ла 

прэс-сак ра тар МУС Воль га Ча ма да на ва.

Ава рыя ад бы ла ся ка ля 14.40 

на 85-м кі ла мет ры аў та да ро гі 

М14 у на прам ку тра сы М1. Кі-

роў ца марш рут на га так сі Ма гі-

лёў — Смар гонь здзейс ніў на езд 

на аў та цяг нік МАЗ, які ста яў на 

ўзбо чы не з пры чы ны па лом кі. 

У марш рут ным транс парт ным 

срод ку зна хо дзі лі ся пя цё ра па са жы раў. У вы ні ку ДТЗ двое за гі-

ну лі на мес цы, кі роў ца і трое па са жы раў атры ма лі ра нен ні і бы лі 

да стаў ле ны ў шпі таль.

Кі роў ца фу ры не па цяр пеў. Пры чы ны ава рыі вы свят ля юц ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Фота МУС.


