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Сямiгадзiнны анлайн-канцэрт
класiчнай музыкi адбыўся ў Мiнску

Меркаванне

Культасвета

ПАЛЯВАННЕ НА ТУРЫСТАЎ

Пакуль большасць канцэртных залаў i музычных тэатраў усё яшчэ закрытыя для
наведвальнiкаў, прафесiйныя музыкi i аматары з розных краiн аб'ядналiся, каб
сустрэцца з публiкай хоць
вiртуальна. Амаль сем гадзiн
доўжыўся канцэрт «Грандле та», зла джа ны ня даў на
першай у Беларусi прыватнай музычнай школай Арцёма ШАПЛЫКI.

Як павiнна змянiцца iнфраструктура?
Калi ў папярэднiя гады па Беларусi падарожнiчалi
пераважна людзi, якiя вывучаюць сваю краiну,
цiкавяцца яе гiсторыяй i культурай, альбо
сем'i з невялiкiм дастаткам, то пасля з'яўлення
каранавiруса попыт на ўнутраны прадукт пачаў расцi
дзякуючы «вымушаным» турыстам, якiя не змаглi
вылецець за мяжу. Натуральна, каб задаволiць
такiх пераборлiвых спажыўцоў, галiна павiнна была
пераарыентавацца. Усё ж падобны клiент жадае
атрымаць годны сэрвiс, — не абавязкова такi,
як у заморскiх гатэлях, але на добрым узроўнi.
Каранавiрус даў час на
тое, каб падумаць над новай
лiнейкай турпрадуктаў, павысiць квалiфiкацыю персаналу,
давесцi да ладу аб'екты размяшчэння. I калi ўдасца пераадолець пандэмiю, у наступныя гады такiя пераўтварэннi
могуць паслужыць павышэнню канкурэнтаздольнасцi беларускiх гульцоў на мiжнародным турыстычным рынку. Ва
ўсякiм разе турыстаў з Расii i
Польшчы можа стаць больш,
бо Беларусь падчас пандэмii
аказалася краiнай, свабоднай для перамяшчэння. А гэта
сёння важна для турыстаў.
Каранавiрус моцна ўдарыў
па лагiстыцы: доўгi час беларусы нiкуды не лёталi, да нас
нiхто не ехаў. А калi такi працэс зацягваецца, як заўважае
старшыня Рэспублiканскага
саюза турыстычнай iндустрыi Фiлiп ГУЛЫ, пачынаюць
парушацца вытворчыя ланцужкi. Замежныя партнёры
ўжо не гатовыя i не могуць
пастаўляць турпатокi ў ранейшым аб'ёме. Ды i ўласныя работнiкi гатэляў i транспартных
кампанiй пасля пэўнага прастою маглi збанкру тавацца,
перапрафiлявацца цi скарацiцца, i, адпаведна, патрэбны
час, каб усё аднавiць.
У некаторых багацейшых
краiнах турыстычная галiна
атрымлiвала пэўную фiнансавую падтрымку, субсiдыi, друкавалiся ваўчары. Многiя шукалi свой шлях. Кiтай, Злучаныя
Штаты Амерыкi, Францыя, Германiя, Польшча зрабiлi стаўку
на мясцовы турызм. Краiны
з вялiкай колькасцю насель-

нiцтва змаглi загрузiць iнфраструктуру дзякуючы ўласным
турыстам, i заўважна, што сёння яны не надта працуюць над
тым, каб стварыць умовы для
выезду сваiм грамадзянам.
Больш дробныя гульцы, напрыклад, Чэхiя цi краiны Прыбалтыкi, наадварот, пастаралiся скансалiдавацца з суседзямi, каб ездзiць адно да аднаго
на ўзаемавыгадных умовах.
У Беларусi ўнутраны турызм таксама стаў пэўнай
палачкай-выручалачкай для
прадстаўнiкоў турыс тычнай
галiны. Праўда, кампанiямпасярэднiкам ад таго работы
не прыбавiлася. Грамадзянам
больш выгадна самастойна
купляць, напрыклад, пуцёўкi ў
санаторый, ды i навошта пераплачваць за трансфер, калi
да месца адпачынку можна даехаць на ўласным цi грамадскiм транспарце?
Папулярнасць тых цi iншых
аб'ектаў размяшчэння залежыць ад iнтэрнэту — у выйгрышы тыя з iх, якiя можна
знайсцi праз «Гугл» цi якiя маюць ролiкi на «Ютубе». Трэба
яшчэ папрацаваць над сэрвiсам — ёсць шэраг праблем з
тым, каб у анлайне забранiраваць i аплацiць адпачынак.
На сёння ўнутраны турызм
носiць яскравы лакальны характар. Традыцыйна мiнчане
стараюцца выбраць тое, што
знаходзiцца не вельмi далёка ад сталiцы. Таксама многа
турыстаў асядае вакол абласных цэнтраў i iншых вялiкiх гарадоў.
Запатрабаваны санаторыi,
нацыянальныя паркi, агра-

«Справаздачныя канцэрты нашай школы праходзяць некалькi
разоў на год, — зазначае кiраўнiк
прыватнай музычнай школы, салiст Белдзяржфiлармонii Арцём

сядзiбы. Зараз для беларускага
турыста галоўнае — адпачыць
на прыродзе, пакупацца, прагуляцца па лесе, смачна паесцi.
А вось культурна-пазнавальны
турызм для iх хутчэй прыемны
дадатак. Асаблiвага попыту на
тое, каб спецыяльна паехаць
паглядзець iншыя гарады, напрыклад, на выхадныя, пакуль
няма. Можа, праблема ў тым,
што проста не хапае iнфармацыi пра такi варыянт баўлення
вольнага часу? Цi адпаведных
турпрадуктаў?
Ка ра на вi рус ага лiў тыя
праблемы, над якiмi трэба ў
найблiжэйшы час працаваць,
каб узняць унутраны турызм
на вышэйшы ўзровень. Так,
нягледзячы на тое, што сёння
многiя санаторыi прапануюць
рэлаксацыйныя працэдуры,
пакуль яшчэ адчуваецца недахоп спа-комплексаў.
Не хапае дамкоў, баз адпачынку эканом-класа на прыродных тэрыторыях. Сёння
развiваецца рачны турызм,
пад якi таксама трэба рабiць
iнфраструк туру: абсталяваныя стаянкi, iнфармацыйныя
рэсурсы пра iх у сецiве, магчымасць забранiраваць месца праз iнтэрнэт, забеспячэнне харчаваннем. Прыродныя
тэрыторыi, куды гатовы выбiрацца турысты, таксама ў
нас пакуль застаюцца дзiкiмi — неабходна працягваць

ствараць веласцежкi i пункты
пракату.
Фiлiп Гулы ўпэўнены, што
будучыня турызму — за стварэннем клас тарных сiс тэм.
Ён параўнаў работу з турыстамi з
прамысловай рыбалкай. Турпатокi, як i касякi рыб, рухаюцца па пэўных законах, якiя
трэба вывучаць, аналiзаваць i
выкарыстоўваць. Нават перапады тэмператур, глабальнае
пацяпленне могуць уплываць
на тое, куды накiруюцца турыстыч ныя гру пы. Ме на вi та
клас та ры здоль ныя прываблiваць гасцей на пэўную
тэрыторыю. Розныя галiны
павiнны аб'ядноўвацца, каб
ствараць адзiны турыстычны
прадукт. Напрыклад, аграпрамысловы комплекс, фермеры
цi мясцовыя жыхары могуць
прапаноўваць прадук ты —
асаблiвы попыт будзе на экалагiчную ежу. Лясная гаспадарка забяспечыць грыбамi,
ягадамi, зёлкамi (фiтатэрапiя
i чаi). Прадпрымальнiкi будуць
здаваць напракат байдаркi i
веласiпеды. Знойдзецца работа i краязнаўчаму музею,
i рамеснiкам, i работнiкам
культуры, якiя возьмуць на
сябе культурна-займальную
праграму. Важна iнтэграваць
i мясцовых жыхароў, якiя могуць знаёмiць традыцыямi i
рэцэптамi з свайго краю.
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

ЖЫЦЦЁ НАНОВА
Ў ЯНОВЕ...
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Аўталаўка прыязджала два
разы на тыдзень. Часам з палатак гандлявалi прыватнiкi.
Мясцовыя кажуць, што тавары заезджых гандляроў часта
каштавалi даражэй, чым у магазiнах. Хто маладзейшы, у каго машыны, то, вядома, ездзiлi
ў суседнi Стаўбун — населены
пункт, што за восем кiламетраў
ад Янова, бо там тры крамы.
Хтосьцi ездзiў у гiпермаркет у
Ветку. У каго машыны няма цi
з-за эпiдэмiялагiчнай сiтуацыi
асцерагаўся дабiрацца далёка на аўтобусе, той, як кажуць
мясцовыя, «вартаваў» аў талаўку.
Людмiла Вiтальеўна — член
iнiцыятыўнай групы па зборы
подпiсаў у падтрымку вылучэння кандыдатам у прэзiдэнты
Аляксандра Лукашэнкi. З гонарам зазначае, што яна 26 гадоў
у «прэзiдэнцкай камандзе»:
— Цяпер, збiраючы подпiсы за Аляксандра Рыгоравiча,
традыцыйна абыходзiла дамы. Куды нi зойдзеш, у кожнай
хаце: напiшы наша пажаданне, каб магазiн адкрылi. Людзi
верылi, што ім дапамогуць на
самым высокiм узроўнi. Я перадала звесткi ў раён i расказала,
як людзi чакаюць i спадзяюцца
на тое, што зноў будзе крама
ў Янове.
I вось ужо тыдзень, як яна
зноў працуе: штодня свежыя
малако ды хлебабулачныя вырабы, каўбасы, рыба, бакалея,
паўфабрыкаты... Не менш важна — марожанае ды розныя
прысмакi для дзетак i ўнукаў.
Пастаянны пакупнiк — мясцовая жыхарка Вера Ганчарова — прызнаецца: больш як
два месяцы без крамы — выпрабаванне для ўсяго аграгарадка. Пенсiянерка не хавае
радасцi, дзякуе ўсiм, хто дапамог аднавiць работу гандлёвага пункта:
— Дзя куй бо гу, ад кры лi.
Вось колькi людзей ходзiць, а
раней так перажывалi...
Цяпер крама ў Янове пад
кi раў нiц твам цэнт раль на га
рын ку Го ме ля. Асар ты мент
уражвае. Прадавец — малады
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Памяць

Шаплыка, — i для нас вельмi важна, каб вучнi, людзi розных узростаў i прафесiй, мелi магчымасць
выступiць перад публiкай нароўнi
з прафесiяналамi. Таму сёлета,
нягледзячы на складаную эпiдэмiялагiчную сiтуацыю, канцэрт мы
вырашылi не толькi не адмяняць,
але з дапамогай сучасных тэхналогiй правесцi яго на мiжнародным узроўнi».
Iдэю падхапiлi iншыя музычныя
навучальныя ўстановы — вучнi i
педагогi Рэспублiканскай гiмназii-каледжа пры Акадэмii музыкi,
школ мастацтваў з Мiнска, Магiлёва, Iванава, Наваполацка, Царскасельскай гiмназii мастацтваў,
Прынстанскай струннай акадэмii,

Акадэмii музыкi i танца з Iерусалiма... Удзел у анлайн-iмпрэзе ўзялi
больш за 100 юных i дарослых музыкантаў з Беларусi, Расii, Украiны, Вялiкабрытанii, Германii, ЗША,
Iзраiля, Мексiкi, Нарвегii, Францыi
i нават Сенегала. У незвычайным
кан цэр це бы лi прад стаўле ныя
творы для сямi музычных iнструментаў — фартэпiяна, флейты,
скрыпкi, гiтары, балалайкi, арфы
i вiяланчэлi, — а таксама некалькi вакальных нумароў. Акрамя
класiчных твораў Баха, Моцарта,
Бетховена, Шапэна i iншых вялiкiх прагучалi творы сучасных
вы ка наў цаў — кам па зi та раў
ХХ стагоддзя Уiльяма Гiлака i Скота

Джоплiна, амерыканскага электроншчыка Marshmello.
Асаблiвую атмасферу мерапрыемству надала незвычайная
сцэнiчная прастора — не толькi
канцэртныя залы, але i ўтульныя
дамашнiя iнтэр'еры, загарадныя
ўчасткi i нават адкрытыя пляцоўкi
проста пасярод лесу... Вiдэазапiс
канцэрта ў iнтэрнэце паглядзелі
ўжо больш за 4 тысячы чалавек.
Наступнае выступленне вучняў
музычнай школы, як плануецца,
пройдзе 30 жнiўня i ўжо ў афлайнфармаце — на малой сцэне Белдзяржфiлармонii.
Вiкторыя ЗАХАРАВА.
Фота арганiзатараў імпрэзы.

На грамадскае абмеркаванне выносiцца...

Грошы

Нацбанк прапануе змены ў закон аб гарантаваным пакрыццi банкаўскiх укладаў насельнiцтва
Як паведамляе прэс-служба Нацыянальнага банка краiны, на грамадскае абмеркаванне вынесены праект дакумента
«Аб змене законаў», якi прадугледжвае
карэкцiроўку закона ад 8 лiпеня 2008 года № 369-З «Аб гарантаванай кампенсацыi банкаўскiх укладаў (дэпазiтаў)
фiзiчных асоб».
Якiя асноўныя навiны збiраецца замацаваць у вынiковым дакуменце фiнансавы рэгулятар краiны? У праекце прапануецца ўвесцi
гарантаванае пакрыццё грашовых сродкаў,
размешчаных iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi на рахунках i (або) ва ўкладах у банках
з устанаўленнем для гэтай новай катэгорыi
ўкладчыкаў абмежавання па суме кампенсацыi.
Акрамя таго, Нацбанк гатовы скарацiць з
аднаго месяца да сямi дзён (з даты падачы
заявы аб выплаце кампенсацыi) тэрмiн выплаты кампенсацыi дэпазiтаў па заявах, якiя

не патрабуюць дадатковага вывучэння. Пры
неабходнасцi дадатковага вывучэння захоўваецца тэрмiн у адзiн месяц.
Прапануецца таксама даць фiзiчным асобам, якiя не з'яўляюцца iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi, магчымасць выбару спосабу
выплаты кампенсацыi (наяўнымi грашовымi
сродкамi ў банку — павераным альбо ў безнаяўным парадку з дапамогай пералiчэння на
паказаны ў заяве бягучы банкаўскi рахунак
фiзiчнай асобы).
Улiчваючы сур'ёзнасць тэмы, супрацоўнiкi
банкаўскай сферы рэкамендуюць павялiчыць
з двух да пяцi гадоў працягласць часу, на працягу якога ўкладчыкi маюць права звярнуцца
па кампенсацыю банкаўскага ўкладу. Акрамя
таго, прапануецца перайсцi да сiстэмы дыферэнцыраваных узносаў банкаў у рэзерв
дзяржаўнай установы «Агенцтва гарантаванай кампенсацыi банкаўскiх укладаў (дэпазiтаў) фiзiчных асоб», у адпаведнасцi з якой
велiчыня ўзносаў банкаў будзе залежаць

ад узроўню рызык, якiя прымаюцца банкамi пры
ажыццяўленнi сваёй дзейнасцi. Рэгулятар раiць пашырыць магчымасцi для iнвеставання
часова свабодных грашовых сродкаў гэтага
агенцтва.
Праўленне Нацыянальнага банка лiчыць,
што рэалiзацыя палажэнняў праекта pакона
дасць магчымасць павысiць узровень прававой абароны ўкладчыкаў, у тым лiку фiзiчных
асоб, якiя выступаюць у якасцi iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, палепшыць якасць
абслугоўвання гэтых клiентаў, забяспечыць
стабiльнае фiнансаванне рэзерву агенцтва,
павысiць эфек тыўнасць функцыянавання
сiстэмы гарантаванага пакрыцця банкаўскiх
укладаў насельнiцтва i ўстойлiвасць банкаўскага сектара.
Нацыянальны банк адзначае, што заўвагi
i прапановы могуць быць выказаны ў спецыяльнай тэме на прававым форуме Беларусi з
10 да 20 лiпеня 2020 года.
Сяргей КУРКАЧ.

Самаходка для Буйнiцкага поля

Арсенал баявой тэхнiкi на мемарыяльным комплексе «Буйнiцкае поле» ў Магiлёве папоўнiла савецкая супрацьтанкавая самаходная артылерыйская ўстаноўка Су-100. Яе ўрачыстая перадача
адбылася падчас мерапрыемства, прысвечанага
79-й гадавiне абароны Магiлёва i 75-й — са дня
Перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне.
Падобныя ўстаноўкi з'явiлiся на ўзбраеннi Чырвонай
Армii пасля таго, як працiўнiк стаў выкарыстоўваць новы цяжкi танк «Тыгр», лабавая браня якога таўшчынёй
101 мiлiметр не прабiвалася з дыстанцыi 500 метраў
бранябойнымi снарадамi. Самаходка заняла сваё пачэснае месца на гераiчным полi. Гэты тып тэхнiкi выкарыстоўваўся ў баявых дзеяннях па вызваленнi краiн
заходняй Еўропы са студзеня 1945 года.
У гонар абаронцаў i вызвалiцеляў Магiлёва былi
ўскладзены кветкi да падножжа каплiцы, адбылася
рэканструкцыя баёў 1944-га за вызваленне Буйнiч.

Удзельнiкi мiтынгу ўшанавалi памяць герояў хвiлiнай
маўчання, быў дадзены трохразовы ружэйны залп.
Са словамi ўдзячнасцi за мiрнае неба над галавой
i стабiльнасць у краiне выступiў старшыня Магiлёўскага аблвыканкама Леанiд ЗАЯЦ. Ён падзякаваў

Прэзiдэнту за асабiсты ўнёсак у вырашэнне пытання
па перадачы гэтага сiмвала мужнасцi Савецкай армii. Словы ўдзячнасцi за ўдзел у агульнай справе ён
таксама адрасаваў Мiнiстэрству абароны i шклоўскiм
пошукавiкам ваенна-патрыятычнага клуба «Пошук»,
якiя аднавiлi тэхнiку. Удзел у цырымонii ўзяў намеснiк кiраўнiка Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта Рэспублiкi
Беларусь Андрэй КУНЦЭВIЧ, якi таксама нагадаў
пра неабходнасць берагчы мiр i не забываць подзвiг
абаронцаў i вызвалiцеляў краiны. Ён падкрэслiў той
факт, што перадачу тэхнiкi Магiлёву падтрымаў кiраўнiк дзяржавы. «Для Беларусi тэма Вялiкай Айчыннай
вайны асобая, такiх месцаў у нас шмат, i Буйнiцкае
поле адно з iх, — канстатаваў ён. — Тут не трэба доўга расказваць пра тое, што адбылося, — дастаткова
ўглядзецца ў мемарыяльныя плiты, паглядзець экспанаты, каб прасякнуцца ўзнёслым ду хам подзвiгу
савецкага салдата».
Нэлi ЗIГУЛЯ.

Лета. Беражыце дзяцей
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

спецыялiст Кацярына, толькi
скончыла каледж. Родам з суседняга Стаўбуна. Мясцовым
гэта падабаецца, кажуць свая,
вясковая, не спужаецца работы
на вёсцы.
Атрымалася ў Янове i забяс пе чыць но ва га пра даў ца
жыл лём. Пра па на ва лi па кой
у ква тэ ры, што па буда ва на
пры ФАПе. Дарэчы ў жнiўнi ў
аддалены аграгарадок прыедзе яшчэ адзiн доўгачаканы
ма ла ды спе цы я лiст — но вы
фельчар, для якога таксама
ёсць асобны пакой. Вырашылi, што будуць жыць разам —
так весялей.
Увогуле 2020 год для Янова
сапраўды знамянальны. Сёлета
адкрылi станцыю абезжалезвання. У новай частцы забудовы аграгарадка — цэнтральнае
водазабеспячэнне. Воданапорную вежу пабудавалi 12 гадоў таму, вада была дрэннай
якасцi. Станцыя — сапраўды

падарунак для ўсiх вясковых
сем'яў.
Да таго ж сёлета пачнецца
мадэрнiзацыя кацельнi, якую
аснасцяць найноўшым абсталя ван нем, i функ цы я на ваць
яна будзе ў аў та ма тыч ным
рэжыме. Гэта таксама сацыяльна значны аб'ект для аграгарадка, бо кацельная абагравае дзiцячы сад, школу, дом
культуры.
Што датычыцца пераносу
ганд лё ва га пунк та, якi працуе ў старой частцы Янова,
то таксама ёсць магчымасць
абсталяваць краму ў другiм будынку ў цэнтры аграгарадка,
каб усiм жыхарам было зручна дабiрацца. Гэта планы на
перспектыву. Цяпер жа яноўцы спадзяюцца на адно, што
мясцовыя дзецi, скончыўшы
школу ды адвучыўшыся, вернуцца назад, дадому. Тады ў iх
Янове будуць i добры гандаль,
i шчаслiвыя пакупнiкi.
Наталля КАПРЫЛЕНКА,
фота аўтара.

У апiсаным вышэй выпадку ўсё ж такi
бацькi прынялi неабходныя меры бяспекi — хто ведаў, што нашчадак пастараецца iх перахiтрыць?! А вось у дамах з
меншымi дзецьмi, якiя ляцелi ўнiз ледзь не
ў адзiн дзень з кобрынскiм таварышам па
няшчасцi, вокны былi адчыненыя. Кажу
пра здарэннi ў Брэсце, Вiцебску, Вiцебскiм раёне. На вокнах стаялi маскiтныя
сеткi, бацькi палiчылi гэта дастатковым.
Але, як паказвае практыка, сетка не вытрымлiвае вагi нават двухгадовага дзiцяцi. Усiм названым «героям свабодных
палётаў», як i iх бацькам, пашанцавала.
Яны выжылi, папраўляюцца. Але так бывае, на жаль, не заўсёды. Амаль кожны
год мы маем i трагiчныя выпадкi. Вось i
некалькi дзён таму ў сталiцы з акна выпала трохгадовае дзiця, якое загiнула.

Адзiн дома
Фактычна штогод з такiмi пацыентамi працуе загадчык траўматолага-артапедычнага аддзялення Брэсцкай
абласной дзiцячай бальнiцы Андрэй
БРАЗОЎСКI. «Кожны спадзяецца, што з
яго дзiцем гэта не здарыцца, — кажа Андрэй Мiкалаевiч. — Але ж дзецi, асаблiва
ў тры-чатыры гады, не ўсведамляюць небяспеку. Яны становяцца на падаконнiк,
смела глядзяць унiз. Адна секунда — i
маленькi чалавек ужо там. I тады — альбо
яго больш няма, альбо цяжкае працяглае
лячэнне, рэабiлiтацыя i ўсе наступствы».
Дарэчы, у Андрэя Бразоўскага некалькi гадоў таму лячыўся хлопчык, якi выпаў

з балкона на сёмым паверсе. Забягаючы
наперад, скажу, што сямiгадовае дзiця
пайшло з бальнiцы сваiмi нагамi. Здавалася б, амаль радавы выпадак. Яго
асаблiвасць у тым, што хлопчык сумаваў
адзiн дома, ён чакаў маму з работы, выглядваў у акно, а потым залез на шафку,
пацягнуўся па цацку i выпаў. Потым, калi
сталi высвятляць абставiны здарэння, даведалiся, што мацi хлопчыка была разведзеная з яго бацькам, выхоўвала дзiця
адна. Графiк яе работы прадугледжваў
занятасць у асобныя выхадныя днi. Тады
малы заставаўся адзiн, бо яго не было
з кiм пакiнуць. Названая акалiчнасць i
давяла да бяды — хлопчык выпаў 9 мая.
Але ж гэта зноў выключэнне. Часцей за
ўсё дзецi выпадаюць, калi бацькi не на
рабоце, не ў магазiне, а ў суседнiм пакоi.

Фатальная выпадковасць
цi недагляд?
Скажаце, так бывала i раней? Бывала,
не буду спрачацца. Нядаўна чытала пра
генерала авiяцыi, двойчы Героя Савецкага Саюза Якава Смушкевiча, якi на
пачатку 1940-х не пазбегнуў сталiнскiх
рэпрэсiй. Звярнула на сябе ўвагу такая
акалiчнасць. Якаў Уладзiмiравiч пэўны
час служыў у Вiцебску, у тую пару сям'я
перажыла гора: з балкона выпала i загiнула малая дачка. Генеральскiя жонкi тады, як правiла, не працавалi, часта мелi
памочнiц па гаспадарцы (хоць пра гэта
ў бiяграфiчным артыкуле не сказана).
У любым выпадку, дзiця недагледзелi.

Дык вось гэты выпадак я прывяла ў
якасцi прыкладу нядаўна ў прыватнай
гутарцы з адным нашым парламентарыем. Ён выказаўся за тое, каб адказнасць
бацькоў за выпадкi траўмiравання дзяцей
замацоўваць у заканадаўчым парадку.
Не пагадзiлася з суразмоўцам, бо апошняе вельмi цяжка будзе зрабiць. На мой
погляд, памiж няшчасным выпадкам, фатальнай выпадковасцю i прамой вiной,
гэта значыць недаглядам, вельмi тонкая
мяжа. Цяперашнi дэпутат, дарэчы, згадаў, што i сам у дзяцiнстве два цi тры разы
быў на краёчку гiбелi, бо бацькi, вясковыя
настаўнiкi, днямi прападалi на рабоце, а
ён, малодшы школьнiк, гадзiнамi гойсаў
па двары ў кампанii равеснiкаў.

Канкурэнты
матчынай увагi
Кожны з бацькоў павiнен сам адчуваць гэтую мяжу i не даводзiць да краю.
А вось што перашкаджае адчуць цяпер,
дык гэта гаджэты. Не раз даводзiлася
бачыць, як юная матуля, ледзьве пагойдваючы каляску нагой, не вылазiць са
смартфона. А ўчора на адным з расiйскiх
каналаў ўбачыла частку сюжэта пра вядомага спартсмена, якi судзiцца з былой
жонкай за дзяцей. Суд чарговай iнстанцыi нарэшце прыняў рашэнне на карысць
мацi. I вось гэтая маладзiца ў атачэннi
адвакатаў i сябровак паехала да дома
бацькоў свайго былога ў спадзяваннi
хоць убачыцца з дочкамi, якiх даўно ў яе
забралi. Адначасова каментавала свой
вiзiт: маўляў, каб былыя родзiчы не па-

спелi зрабiць непажаданых захадаў, яна
(увага!) нават у сацыяльных сетках не паведамляла, куды едзе. Значыць, кожны
свой крок, кожную паездку нават у межах
кiламетра гэтая асоба, мацi дваiх дзяцей,
анансуе ў сацсетках. На жаль, гэтак жа
робяць шмат яе равеснiц, калi не большасць. На падобныя пасты i iншую пiсанiну ды на прагляд рэакцыi патрэбны час.
А нашыя маладыя мамкi часта ўжо залежныя ад сваiх электронных двайнiкоў.
Ад усяго пералiчанага надзвычай часта
церпяць дзецi i ў прамым, i ў пераносным
сэнсе. I калi школьнiкам нярэдка забараняюць тэлефоны на ўроках, а некаторыя
бацькi, бабулi з дзядулямi абмяжоўваюць
карыстанне iмi нават на канiкулах, то ў
чалавека, якi стаў дарослы, яго нiхто не
адбярэ. Гэтым i карыстаюцца юныя мацi.
Як каторая з iх увесь час сядзiць утаропiўшыся ў экран, то дзiця пачынае сумаваць i само прыдумляе забаўлянкi, часам
вельмi небяспечныя. Iншымi словамi, калi
з малым недастаткова гавораць, не дапамагаюць пазнаваць свет, ён сам пачынае гэта рабiць. Ну а пасля няшчасных
выпадкаў, калi ў дом прыходзяць прадстаўнiкi адпаведных службаў, пачынаюць
разбiрацца, нiводная ж не прызнаецца,
што сядзела ў тэлефоне. Скажа — на хвiлiнку выйшла на кухню, каб выключыць
суп. Але ж сама яна будзе ведаць праўду,
i ёй з гэтым жыць. Можа, якiя адмысловыя праграмы распрацоўваць i ставiць
iх на смартфоны маладых матуль, каб
кожныя пяць хвiлiн напамiналi iм пра iх
малых?
Святлана ЯСКЕВIЧ.

