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Рэ корд ны «ўра джай» дып ло маў са бра лі бе ла рус-

кія кні гі на ХVІ Між на род ным кон кур се дзяр жаў — 

удзель ніц СНД «Мас тац тва кні гі», які прай шоў у Ба ку 

30—31 мая. Вы даў цы з на шай кра і ны атры ма лі 20 уз-

на га род, у тым лі ку Гран-пры — яго пры су дзі лі 3-том-

най пер са наль най эн цык ла пе дыі «Ян ка Ку па ла».

Гэ ты фун да мен таль ны вы да вец кі пра ект, які здзейс ні ла 

вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся Броў-

кі» ў шчыль най звяз цы з лі та ра тур ным му зе ем Ян кі Ку па лы, 

уклю чае больш за 3000 ілюст ра цый і ка ля 9000 на ву ко вых 

ар ты ку лаў, а так са ма без пе ра боль шан ня ўні каль ныя ма-

тэ ры я лы: парт рэт бе ла рус ка га кла сі ка ра бо ты кі тай ска га 

мас та ка Ао Тэ, звест кі пра пе ра клад чы каў тво раў Ку па лы 

на рус кую, ка зах скую, гру зін скую, бал гар скую, та тар скую 

і ін шыя мо вы, да сле да ван ні ўплы ву твор час ці пес ня ра на 

ўсход нюю і анг ла моў ную лі та ра ту ру і г. д. Кан ку рэн цыю бе-

ла рус ка му вы дан ню скла да ла, між ін шым, 35-том ная «Ра-

сій ская эн цык ла пе дыя» — і ўсё ж пе ра мо га за ста ла ся за 

на шы мі вы даў ца мі.

Сё ле та ў кон кур се ўдзель ні ча ла больш за 80 вы дан няў з 

сямі кра ін СНД: Азер бай джа на, Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Кыр-

гыз ста на, Ра сіі, Та джы кі ста на і Турк ме ні ста на. Бе ла рус кія 

вы даў цы прад ста ві лі на суд жу ры 31 кні гу па 11 на мі на-

цы ях: «Са друж насць», «Мая кра і на», «Кні га для дзя цей і 

юнац тва», «Дыя лог куль тур», «На ву ка і іна ва цыі», «На ву-

ко вая лі та ра ту ра і аду ка цыя», «Арт-кні га», «Ад дру ка ва на 

ў Са друж нас ці», «Мас тац тва ілюст ра цыі», «Пе ра мо га» і 

«Гран-пры».

«Па кож най кні зе кож най кра і ны іш ло сур' ёз нае аб мер ка-

ван не і га ла са ван не, у скла дзе жу ры пра ца ва лі прад стаў ні кі 

про філь ных мі ніс тэр стваў, кніж на га ганд лю, вы даў цы, та му 

ба раць ба бы ла са праў ды скла да ная і твор чая, — па дзя ліў ся 

ўра жан ня мі ды рэк тар вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык-

ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі» Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ, які 

ўва хо дзіў у склад бе ла рус кай дэ ле га цыі. — Але ма гу ска заць, 

што на шы кні гі вы дзя ля лі ся ся род ін шых не толь кі ды зай нам, 

якас най па лі гра фі яй, але і сва ёй са цы яль най скі ра ва нас цю і 

глы бо кім на ву ко вым па ды хо дам. Маг чы ма, та му сё ле та мы 

пры вез лі як ні ко лі шмат уз на га род».

Па вы ні ках кон кур су кні гі, якія прад ста ві ла Бе ла русь, 

за вая ва лі 20 пры за вых мес цаў: Гран-пры, во сем пер шых, 

два дру гія, а так са ма дзе вяць спе цы яль ных дып ло маў. На-

прык лад, пра ект На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі «Пер шы 

бук вар. Фак сі міль нае ўзнаў лен не» атры маў дып лом «Жам-

чу жы на куль тур най спад чы ны».

Пры ем на, што ёсць ся род пры зё раў і кні гі Вы да вец ка га 

до ма «Звяз да» — у на мі на цыі «Са друж насць» дып лом дру гой 

сту пе ні пры су джа ны збор ні ку «З Баць каў шчы най у сэр цы», 

а ў на мі на цыі «Арт-кні га» спе цы яль ным дып ло мам ад зна ча на 

вы дан не «Аква рэль ны су свет Вя ча сла ва Паў лаў ца».

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі ад зна чы ла па дзя ка мі і 

гра ма та мі за аса біс ты ўнё сак у кні га вы да вец кую спра ву шэ-

раг ай чын ных мас та коў-ілюст ра та раў, рэ дак та раў і вы даў цоў, 

у тым лі ку і кі раў ні ка Вы да вец ка га до ма «Звяз да» Паў ла 

СУ ХА РУ КА ВА (на фота). А дып ло мы пе ра мож цам кон кур су 

па тра ды цыі бу дуць уру ча ны ў ве рас ні, пад час Мас коў скай 

між на род най кніж най вы стаў кі-кір ма шу. Так са ма блі жэй па-

зна ё міц ца з выданнямі — пе ра мож ца мі між на род на га і на-

цы я наль на га кон кур саў «Мас тац тва кні гі» — мож на бу дзе на 

свят ка ван ні Дня бе ла рус ка га пісь мен ства ў Сло ні ме.

Да рэ чы
Як ад зна чы ла на чаль нік упраў лен ня вы да вец кай і па лі-

гра фіч най дзей нас ці Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі 

Але на ПАЎ ЛА ВА, за шас нац цаць га доў пра вя дзен ня між-

на род на га кон кур су дзяр жаў — удзель ніц СНД «Мас тац тва 

кні гі» Бе ла русь лі дзі руе па коль кас ці атры ма ных Гран-пры — 

най вы шэй шых уз на га род у нас аж но дзевяць. На огул за гэ ты 

час ай чын ныя вы даў цы прад ста ві лі на суд пра фе сі я на лаў з 

кра ін СНД больш чым 2000 кніг і атры ма лі 151 дып лом роз-

най вар тас ці.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК. Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Су гуч чаСу гуч ча КНІ ГІ, ЯКІЯ ПЕ РА МА ГА ЮЦЬ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— На пэў на, імя спра ца ва-

ла, — смя ец ца Ка ця ры на. — 

Ка лі я пры нес ла яе да ве тэ ры-

на ра, пер шае, пра што ў мя не 

спы та лі ся, — як яе імя. Я спа-

чат ку раз гу бі ла ся, а по тым 

вы па лі ла — Ка ця. Маў ляў, 

ёй за раз не ха пае зда роўя, а 

ў мя не з гэ тым усё ў па рад ку. 

Праз не ка то ры час сяб роў ка, 

якая не ве да ла, што я да ла 

кош цы сваё імя, на зва ла яе 

Ка цяй ужо ў дру гой клі ні цы. 

Ад ным сло вам, у кош кі та кі 

лёс — быць Ка цяй.

Бед най жы вё лі не да вя ло-

ся ста віць зонд: са ма стой на 

ес ці яна не маг ла. Пад кант-

ро лем сва ёй цёз кі яна хут ка 

ад на ві ла сі лы. А ня даў на пе-

ра еха ла на па ста ян нае мес ца 

жы хар ства ў доб рую сям'ю. 

Хэ пі-энд, за сло на, апла дыс-

мен ты... Та кіх ап ты міс тыч ных 

гіс то рый Ка ця мо жа рас ка-

заць шмат. Апош нія шэсць 

га доў яна толь кі і зай ма ец ца 

тым, што ра туе хво рых ка тоў 

і зна хо дзіць для іх сем'і. А ўсё 

па ча ло ся рап тоў на.

— У мя не жыў кот, і я на-

ват не ду ма ла пра тое, што 

яны мо гуць хва рэць. За пят-

нац цаць га доў яго жыц ця я 

толь кі два ра зы бы ла ў ве тэ-

ры на ра, — рас каз вае яна. — 

На ву ліч ных яго су ро дзі чаў 

на огул не звяр та ла ўва гі. 

Мне зда ва ла ся, што ка там 

па трэб на толь кі ежа і бо лей 

ні чо га. Але ад ной чы я па да-

бра ла на ву лі цы ма лень кае 

без да па мож нае ка ця ня, якое 

па мі ра ла, і пры нес ла да до му. 

Як по тым вы свет лі ла ся, яно 

хва рэ ла на ка лі цы ві рус (рас-

паў сю джа ная ка ці ная хва ро-

ба) і за ра зі ла май го ка та. Мы 

поз на ўба чы лі гэ та, і вы ра та-

ваць яго не атры ма ла ся. Гэ та 

бы ло вя лі кае го ра для мя не. 

І я вы ра шы ла: ка ця ня кры ху 

пад рас це, я яго ад дам, і бо-

лей ка тоў у мя не не бу дзе. 

Але ўслед за Са рач кай, так 

мы яе на зва лі, з'я віў ся та кі ж 

хво ры Сцё пач ка. На яго жах-

лі ва бы ло гля дзець — зня сі-

ле ны, з ку чай блых. У клі ні цы 

ска за лі, што без апе ра цыі на 

ва чах не абы сці ся, бо ў яго 

яны ўжо амаль не ад кры-

ва лі ся. І мы пай шлі на гэ та. 

Паў го да нянь чы лі ся з дву ма 

ка та мі, а по тым ста лі з'яў ляц-

ца но выя з лі ку хво рых, траў-

ма ва ных, атру ча ных.

БРА ТЫ НА ШЫ 
МЕН ШЫЯ, 
ПРА БАЧ ЦЕ НАС

А вось гэ ты вы па дак зу-

сім з ін шай плос кас ці. Га доў 

дзесяць, а мо жа і бо лей, у 

Ма гі лё ве су дзі лі ма ла дых 

хлоп цаў, якія здзе ка ва лі ся 

з ка тоў і зды ма лі ўвесь гэ ты 

трэш на ві дэа. Спа чат ку з 

эк ра на гля дзяць спа ло ха ныя 

во чы ад лоў ле на га ў пад ва-

рот ні ма лень ка га ка ця ня ці. 

Праз не каль кі се кун даў яго 

раз ры вае ча ла ве чая ру ка і 

на да ло ні жах лі ва пуль суе 

акры ва ўле нае сэр ца...

Адзін з апош ніх па стаяль-

цаў Ка ці — Са ня, ры жы кот 

без хвас та. Ве тэ ры на ры па-

гля дзе лі яго і ска за лі, што 

нех та выд раў хвост з хры-

бет ні ка. Не прос та пры ціс-

нуў дзвя ры ма, а рва нуў са 

ўся го ду ру.

Не знай шоў ся па куль гас-

па дар і для Ос ка ра, які на 

вы ха ван ні Ка ці. Ён пры го жы, 

але ад на ла па бяз дзей ні чае. 

Ка ту пе ра бі лі на огул дзве і 

зня ве чы лі так, што ве тэ ры-

на ры тры га дзі ны збі ра лі яго 

па зап част ках.

Ба дзяж ныя жы вё лы рэд-

ка бы ва юць зда ро вы мі. Па-

нлей ка пе нія, ві рус ны пе ры-

та ніт, ка лі цы ві рус — ад ад-

ных на зваў гэ тых рас паў сю-

джа ных ся род бяз до мных 

ка тоў і са бак хва роб ро біц ца 

дрэн на. Ка ця ры на ж вы маў-

ляе іх без за пін кі. І вель мі 

ўдзяч ная сва ёй сяб роў цы 

Свят ла не, якая да па ма гае 

ёй ля чыць. Свят ла на — дып-

ла ма ва ны спе цы я ліст па ве-

тэ ры на рыі.

— Се ву мы вяр ну лі, лі-

чы, з та го све ту, ад яго ад-

мо ві лі ся на ват ве тэ ры на-

ры, — рас каз вае Ка ця пра 

яшчэ ад на го свай го га да-

ван ца. — У яго не пра ца ваў 

страў нік. Ме сяц зма га лі ся, і 

ён вы жыў. Але пас ля гэ та-

га стаў ес ці толь кі ва ра нае 

мя са. Ні хто не хо ча моц на 

тра ціц ца на ка та. Та му ён у 

нас і за стаў ся.

УСЯ ЗАР ПЛА ТА 
НА КА ТОЎ

Ра та ваць ка тоў для су-

раз моў цы — спра ва жыц-

ця. Праў да, абы хо дзіц ца 

гэ та ня тан на. «Толь кі ад ных 

кар моў куп ляю што ме сяц 

на 200 руб лёў, а ка лі нех та 

за хва рэе, гэ та ка ра вул, — 

пры зна ец ца Ка ця. — Праз 

та ва рыст ва «Доб рае сэр ца» 

шу ка ем спон са раў. Дзя ку ю-

чы ар га ні за цыі мож на эка-

но міць на ней кіх апе ра цы ях, 

стэ ры лі за цыі. За гро шы та-

ва рыст ва мы стэ ры лі за ва лі 

ко шак з не каль кіх блі жэй-

шых два роў. Уво сень лю-

дзі зноў пач нуць вы кі даць 

з да моў сва іх га да ван цаў, і 

ўсё пач нец ца зноў. Гэ тыя ня-

шчас ныя жы вё лы хо дзяць, 

хва рэ юць, па куль не па-

мруць або па куль та кія, як 

мы, не возь муць іх да ся бе 

да моў.

— Дрэн на, ка лі праб ле май 

ба дзяж ных жы вёл па він ны 

зай мац ца вы ключ на ва лан-

цё ры, — кі дае сяб роў ка Ка-

ця ры ны Свят ла на. — Адзін у 

по лі не во ін. У нас у го ра дзе 

ёсць толь кі «пе ра трым кі» і 

«Спец аў та прад пры ем ства», 

дзе іх усып ля юць. Што тут 

ка заць, ка лі свя до масць гра-

ма дзян ніз кая, ка лі яны не 

ра зу ме юць эле мен тар ных 

рэ чаў, важ насць той жа стэ-

ры лі за цыі. Нам, каб стэ ры лі-

за ваць дзесяць ко шак на ме-

сяц, трэ ба цэ лую зар пла ту 

па клас ці. Клі нік, якія ро бяць 

гэ та бяс плат на, у Ма гі лё ве 

ня ма. Хоць гэ та са цы яль ная 

праб ле ма.

«Дзя сят кі па ез дак да ве-

таў і «гі га бай ты» цяр пен ня, 

по шук гас па да роў і — ура! 

Яны знай шлі ся». Гэ тыя ап-

ты міс тыч ныя рад кі з сай та 

ма гі лёў ска га та ва рыст ва 

аба ро ны жы вёл «Доб рае 

сэр ца». Гра мад ская ар га-

ні за цыя аб' яд ноў вае ва лан-

цё раў на кшталт Ка ця ры ны і 

Свят ла ны, якія доб ра ах вот-

на да па ма га юць па маг чы-

мас ці ба дзяж ным жы вё лам. 

Усе ка ты і са ба кі, прад стаў-

ле ныя на сай це, жы вуць на 

«пе ра трым цы». Яны рэ абі-

лі та ва ныя, прай шлі ме ды-

цын скі агляд, ін шыя не аб-

ход ныя пра фі лак тыч ныя 

пра цэ ду ры. На жаль, не ўсе 

жывёлы пры шчап ля юц ца, 

бо не ха пае срод каў на вак-

цы на цыю. Гэ тая пра цэ ду ра 

ўскла да ец ца на бу ду чых 

гас па да роў. Нель га без слёз 

гля дзець на асаб лі вых вы-

ха ван цаў, пра сцей ка жу чы 

ін ва лі даў. Кот у пад гуз ні ку, 

та му што ў яго пе ра лом ле ны 

хры бет нік і ён не мо жа кант-

ра ля ваць свой стул, ка ця ня 

без во ка — яны так са ма шу-

ка юць са бе дом і абя ца юць 

лю біць сва іх гас па да роў. І 

шчас лі выя па ве дам лен ні: 

«Гром до ма!», «Све та до-

ма!», «Умка, Аляс ка, Сце-

ша, Ві ні, Ма шань ка, Ва ра 

до ма» — уся ля юць над зею, 

што пра цу юць ва лан цё ры 

не да рэм на. Зна хо дзяц ца 

лю дзі, якія ах вя ру юць гро-

шы, да па ма га юць пра дук та-

мі, ро бяць за свой кошт апе-

ра цыі, але та кіх пры кла даў, 

на жаль, ма ла.

Ці ка ва, што на шы мі ба-

дзяж ка мі бо лей ці ка вяц ца 

ін ша зем цы. Пры го жы шэ ры 

кот Фі ліп, які па куль жы ве ў 

Ка ці, сё ма га лі пе ня ля ціць 

на са ма лё це ў Гер ма нію. Ён 

ужо і з да ку мен та мі, і з пры-

шчэп ка мі. Яшчэ ад ну Ка ці-

ну кош ку за бра ла сям'я з 

Франк фур та-на-Май не.

ГЭ ТА ЯШЧЭ 
І НЕ БЯС ПЕЧ НА

Пра тое, што праб ле ма 

ба дзяж ных жы вёл ста іць 

вост ра, ка жуць і ра бот ні кі 

ма гі лёў ска га «Спец аў та-

прад пры ем ства».

— Рэ гіст ра цыя жы вёл у 

Ма гі лё ве ідзе вель мі ма руд-

на, — ка жа на мес нік ды-

рэк та ра Ва лян ці на ПЛЕС-

КА ЧО ВА. — На сён няш ні 

дзень за рэ гіст ра ва на толь кі 

150 са бак. А коль кі іх жы-

ве ў пры ват ным сек та ры, 

ні хто не ска жа. Што да ты-

чыц ца ка тоў, то іх на огул 

ні хто не рэ гіст руе. У вы ні ку 

ба дзяж ных жы вёл ме ней не 

ро біцца.

На прад пры ем стве ёсць 

не каль кі валь е раў для ча со-

ва га ўтры ман ня са бак. Але 

тут яны мо гуць зна хо дзіц ца 

не бо лей пя ці дзён. І гас па-

дар, ка лі ён зной дзец ца, па-

ві нен кам пен са ваць вы дат кі 

на ўтры ман не. Мая су раз-

моўні ца зга да ла толь кі адзін 

вы па дак, ка лі ад лоў ле ны са-

ба ка быў за рэ гіст ра ва ны і з 

жэ то нам, па якім і знай шлі 

гас па да ра.

На жаль, ад сут насць па-

рад ку з улі кам жы вёл пры во-

дзіць да вель мі не пры ем ных 

на ступ стваў. У Ма гі лёў скім 

ра ё не ня даў на быў вы па дак, 

ка лі дзяў чын ку па ку саў са-

ба ка. Ка лі яго пра ве ры лі, ён 

ака заў ся хворы на ша ле н-

ства.

ТЫМ ЧА САМ
У ма гі лёў скай шко ле 

№ 34 вы ра шы лі знай сці вый-

сце з праб ле мы. Тут на пі са-

лі цэ лую да след чую ра бо ту 

на конт ба дзяж ных жы вёл і 

на ват зра бі лі ко та дом.

— Мы пра чы та лі, што ў 

ад ным з бе ла рус кіх га ра доў з 

да па мо гай між на род най ар-

га ні за цыі та кі ка та дом уста-

на ві лі, — рас каз вае на стаў-

ні ца па чат ко вых кла саў 

Воль га ПЯТ РО ВА. — Мы 

вы ра шы лі паў та рыць гэ ты 

прык лад. Ра зам з ву ча ні ца мі 

дру го га і чац вёр та га кла саў 

пра вя лі да сле да ван не і на ват 

з ін шы мі вуч ня мі чац вёр та-

га і дру го га кла саў ха дзі лі 

да ва лан цё раў ар га ні за цыі 

«Доб рае сэр ца». Праб ле ма 

са праў ды вель мі вост рая. 

Але ка лі мы зра бі лі ка та дом, 

вы свет лі ла ся, што па ста віць 

яго ў го ра дзе ня ма дзе: па ру-

ша юц ца сан нор мы.

Атрым лі ва ец ца па ра-

докс: ба дзяж ныя жы вё лы 

ёсць, а ства раць ім умо вы 

жыц ця нель га. У вы ні ку 

ка та дом пра пі саў ся на тэ-

ры то рыі пры ват на га до ма-

ўла дан ня. А праб ле ма так і 

за ста ла ся.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

АНЁЛ-АХОЎ НІК ДЛЯ КА ЦІ...АНЁЛ-АХОЎ НІК ДЛЯ КА ЦІ...

Ка ця ста ла ахоў ні кам ад на ча со ва для ўсіх ка тоў.


