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• БРСМ рых туе стра-

тэ гію раз віц ця ма ла-

дзёж най ар га ні за цыі на 

на ступ ныя пяць га доў.

• Па стаў скі ма лоч ны за-

вод за вяр шыў рэа лі за цыю 

ін вест пра ек та па ма дэр ні-

за цыі цэ ха на рэз кі сы роў.

• На цы я наль ны мас-

тац кі му зей пры мер ка-

ваў да свай го 80-год дзя 

вы пуск аб ноў ле най кар-

ты гос ця.

• Зі мо вы чэм пі я нат па 

фо та бёр дын гу ўпер шы ню 

прой дзе ў Бе ла ру сі 26 сту-

дзе ня.

КОРАТКА

Ка ля 1 мільёна рублёў
ма тэ ры яль най да па мо гі, 
аб ста ля ван ня і па да рун каў, 
па вод ле па пя рэд ніх 
пад лі каў, пе рад алі ў 
дзі ця чыя ўста но вы 
рэс пуб лі кан скія ор га ны 
дзяр жаў на га кі ра ван ня, 
дзярж ар га ні за цыі, 
пад па рад ка ва ныя ўра ду, 
кан цэр ны, бан кі, гра мад скія 
аб' яд нан ні, уклю ча ныя 
ў пе ра лік удзель ні каў 
на ва год няй даб ра чын най 
ак цыі «На шы дзе ці», 
па ве да мі лі ў прэс -служ бе 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі. 
Рэс пуб лі кан ская ак цыя 
пра хо дзі ла з 10 снеж ня 
2018 го да да 11 сту дзе ня 
2019-га. Прад стаў ні кі 
91 ар га ні за цыі на ве да лі 
122 са цы яль на знач ныя 
аб' ек ты: шко лы-ін тэр на ты, 
дзі ця чыя да мы, дзі ця чыя 
да мы ся мей на га ты пу, 
дзі ця чыя баль ні цы, 
дзі ця чыя са цы яль ныя 
пры тул кі, спе цы яль ныя 
ву чэб на-вы ха ваў чыя 
ўста но вы і інш. Уся го 
на рэс пуб лі кан скім 
уз роў ні ў даб ра чын ным 
ме ра пры ем стве пры ня лі 
ўдзел больш за 15 ты сяч 
дзя цей.
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XXVІ Мін ская між на род ная кніж-

ная вы стаў ка-кір маш прой дзе з 

6 да 10 лю та га ў вы ста вач ным 

комп лек се «Бел Экс па», што на 

пра спек це Пе ра мож цаў, 14. Сё-

ле та кніж ны фо рум мяр ку ец ца 

пры свя ціць Го ду ма лой ра дзі мы 

і ІІ Еў ра пей скім гуль ням. Асаб-

лі вая ўва га бу дзе звер ну та і на 

юбі леі кла сі каў бе ла рус кай лі та-

ра ту ры, на па мят ныя гіс та рыч-

ныя да ты на шай кра і ны.

Упер шы ню вы стаў ка прой дзе не 

толь кі на пля цоў ках вы ста вач на га 

комп лек су, але і ў кні гар нях, біб лі я тэ-

ках і му зе ях. За пла на ва ны лі та ра тур-

ныя эк скур сіі і паэ тыч ныя марш ру ты. 

Ад бу дуц ца тэ ма тыч ныя се мі на ры, на 

якіх пла ну ец ца аб мер ка ваць су свет-

ныя тэн дэн цыі ў афарм лен ні кніг, 

краў дфан дынг (збор гро шай на пэў-

ны куль тур ны пра ект праз ін тэр нэт), 

лі та ра тур ную кры ты ку і бло гінг, ра бо ту 

ў са цы яль ных сет ках, у тым лі ку па па-

пу ля ры за цыі но вых вы дан няў.

Як заў сё ды, пад час вы ста вы прой-

дуць су стрэ чы з аў та ра мі, вы даў ца мі, 

мас та ка мі. Не абы дзец ца кір маш і без 

прэ зен та цый кніг, круг лых ста лоў, аў-

то граф-се сій вы дат ных пісь мен ні каў, 

не ка то рыя з іх пра вя дуць май стар-кла-

сы. Бу дзе пра ца ваць і асоб ная дзі ця-

чая пля цоў ка.

Экс па зі цыя «Дру кар скі двор 

XVІ ста год дзя» пра дэ ман струе ўні-

каль ную аб ста ноў ку ста ра даў няй дру-

кар ні. Там, ужо тра ды цый на, ах вот ныя 

змо гуць улас ны мі ру ка мі на дру ка ваць 

ста рон кі кніг па ста ра даў няй тэх на ло-

гіі. І на ват зра біць па пе ру з іль ну!

Як заў сё ды, ад на з клю ча вых па-

дзей вы стаў кі — між на род ны сім по-

зіум лі та ра та раў «Пісь мен нік і час». 

6 і 7 лю та га ў ім пры муць удзел аў та ры 

з кра ін бліз ка га і да лё ка га за меж жа. 

Так са ма ці ка васць вы клі ча се мі нар ма-

ла дых лі та ра та раў і пе ра клад чы каў.

На цэнт раль най пля цоў цы прой дзе 

ўра чыс тая цы ры мо нія ўзна га ро джан ня 

пе ра мож цаў 58-га на цы я наль на га кон-

кур су «Мас тац тва кні гі» і кон кур су ма ла-

дых лі та ра та раў «Пер ша цвет». А га на-

ро вым гос цем кніж на га фо ру му сё ле та 

ста нуць Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі.

На га да ем, што ў кніж най вы стаў цы 

бя руць удзел як вы даў цы, так і кні га-

ганд ля ры, вы твор цы па лі гра фіч най 

пра дук цыі. Тут тра ды цый на не толь кі 

на бы ва юц ца ак ту аль ныя кні гі, але і су-

стра ка юц ца даў нія сяб ры і пад піс ва юц-

ца но выя да мо вы.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

З на го дыЗ на го ды

Для аў та раў і чы та чоў
Кніж ная вы стаў ка бу дзе пры све ча на 
Го ду ма лой ра дзі мы і ІІ Еў ра пей скім гуль ням

Спа жы вецСпа жы вец

ЛАСУНКІ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ
Хто гандлюе дамашняй выпечкай на рынку

Паў го да та му да маш нім ку ха рам і кан ды та рам 

да зво лі лі пра да ваць сваю пра дук цыю на рын ках. 

Каб атры маць мес ца за пры лаў кам, да стат ко ва толь-

кі зра біць флю а раг ра фію і за пла ціць адзі ны па да так. 

Зда ва ла ся б, спро шча ныя ўмо вы па він ны за ва біць 

ку лі на раў на ганд лё выя ра ды. Але, як ака за ла ся, 

та кая маг чы масць па куль не ка рыс та ец ца 

па пу ляр нас цю.

Но выя пра ві лы дзей ні ча юць з чэр ве ня мі ну ла га го да. Згод-

на з па ста но вай Саў мі на № 452, асо бы, якія вы раб ля юць 

кан ды тар скія і хле ба бу лач ныя вы ра бы без рэ гіст ра цыі ІП, 

мо гуць ганд ля ваць імі на рын ку. Пры чым без пра хо джан ня 

са ні тар на-ве тэ ры нар най экс пер ты зы і да ку мен таў, якія па-

цвяр джа юць якасць і бяс пе ку вы печ кі. У ста лі цы пра да ваць 

ла сун кі ку лі на ры могуць і на сель ска гас па дар чых кір ма шах 

на га рад скіх пля цоў ках.

На Чы жоў скім рын ку ў Мін ску пра даў цоў з да маш нім пе-

чы вам і цу кер ка мі не ві даць. У ад мі ніст ра цыі ганд лё ва га 

аб' ек та рас каз ва юць, што да іх за ўвесь час па сту піў толь кі 

адзін зва рот па гэ тым пы тан ні.

— Але ча ла век на ват не вы стаў ляў ся. Прый шоў, па гля дзеў 

мес ца, на пэў на, і пе ра ду маў. Ры нак сам па са бе не вя лі кі, ру ху 

па куп ні коў тут асаб лі ва ня ма, — на зы ва юць у ад мі ніст ра цыі 

маг чы мую пры чы ну не па пу ляр нас ці мес цаў за пры лаў кам у 

кан ды та раў.

На ры нак у Жда но ві чах за паў го да ні хто з да маш ніх хле-

ба пё каў так са ма не прый шоў. «У нас зо на ганд лю пра дук та мі 

ёсць толь кі на ву лі цы — не са мыя зруч ныя ўмо-

вы, каб пра да ваць вы печ ку», — тлу ма чаць там. СТАР. 4

ПАД КА ЛЯД НЫМ БУК ЛЕ ЕМПАД КА ЛЯД НЫМ БУК ЛЕ ЕМ

Ка лі пад Но вы год Іван ІЛЬ Ю ЧЫК з вёс кі Баг да наў ка Лу ні-

нец ка га ра ё на вяр та ец ца з пра цы (ця пер ён ра ман туе фер мы ў 

Ня свіж скім ра ё не), то до ма аба вяз ко ва да стае свой бук лей — 

ад мыс ло вую ка ляд ную зор ку з бат ле еч най ін ста ля цы яй. Ён га на-

рыц ца, што яго ад на вяс коў цы за ха ва лі адзі ны ў Бе ла ру сі аб рад 

ка ля да ван ня з бук ле ем. Яны па-ра ней ша му хо дзяць да сва я коў, 

су се дзяў і сяб роў, кру цяць пад вок на мі зор ку, він шу юць, спя-

ва юць і ве ся ляц ца. Асаб лі вая ра дасць, ка лі да ка ля доў шчы каў 

да лу ча юц ца дзе ці і ўну кі.

— Гэ ты бук лей я за хоў ваю вель мі даў но, — ка жа 58-га до вы па ля-

шук Іван Іль ю чык. — Ра ман тую, вы ра заю з га зет «кве ту сы» — так 

ка жуць у Баг да наў цы пра імі та цыю мах роў. Хо чац ца па каз ваць на-

шу тра ды цый ную рэ лік вію, ла дзіць свя та для ся бе і для ін шых!

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


