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Якасна i без затрымак

Абiтурыент-2020

На Гомельшчыне распачата ўборка азiмых збожжавых культур. У трох раёнах вобласці — Калiнкавiцкiм, Петрыкаўскiм i
Рэчыцкiм — прыступiлi да работ на палетках.

Пачалася рэгiстрацыя на ЦТ
у рэзервовыя днi. Яна працягнецца да 17 лiпеня.
У гэтым годзе колькасць пунктаў правядзення цэнтралiзаванага
тэсцiравання ў рэзервовыя днi павялiчылася. Калi раней гэта быў
толькi Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт, то сёлета ЦТ у рэзервовыя днi
будзе праходзiць таксама на базе
ВНУ — каардынатараў ЦТ у кожным
абласным цэнтры: гэта БеларускаРасiйскi ўнiверсiтэт, Брэсцкi дзяржаўны тэхнiчны ўнiверсiтэт, Вiцебскi
дзяржаўны тэхналагiчны ўнiверсiтэт,
Гомельскi дзяржаўны тэхнiчны ўнi-

Культасвета

версiтэт iмя П. В. Сухога i Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсiтэт iмя Янкi
Купалы.
Да здачы ў рэзервовыя днi дапускаюцца толькi тыя абiтурыенты, якiя
зарэгiстравалiся на асноўнае ЦТ,
але з уважлiвай прычыны не змаглi
на iм прысутнiчаць. У пералiк уважлiвых прычын нароўнi з хваробай
сёлета патрапiла i знаходжанне абiтурыента на самаiзаляцыi. Камiсiя
будзе разглядаць кожны канкрэтны
выпадак i прымаць рашэнне. Абiтурыенты, якiя былi адхiлены ад удзелу ў ЦТ за парушэннi, у рэзервовыя
днi здаць экзамен не змогуць.

Рэзервовымi днямi для здачы
ЦТ па беларускай i рускай мовах
зацверджаны 19 i 21 лiпеня. Для
грамадазнаўства, матэматыкi, бiялогii, замежных моў (англiйскай,
нямецкай, французскай, iспанскай,
кiтайскай), хiмii, фiзiкi, гiсторыi Беларусi, геаграфii, сусветнай гiсторыi
найноўшага часу рэзервовымi днямi
будуць 19 i 23 лiпеня.
Сертыфiкаты цэнтралiзаванага
тэсцiравання ў пунктах яго правядзення абiтурыентам пачнуць выдаваць з 24 лiпеня, а тым, хто здаваў ЦТ у рэзервовыя днi, — з 29 лiпеня.
Надзея НIКАЛАЕВА.

КАЗКА ДЫ НАМЁК

Новую оперу для дзяцей «Пiнокiа» прадставiць
гледачам у канцы 2020-га Вялiкi тэатр Беларусi.
Канцэпцыю пастаноўкi паводле казачнай гiсторыi
Карла Калодзi абмяркоўвалi днямi на мастацкай
радзе.
Упершыню опера нямецкага кампазiтара Глорыi Брунi «Пiнокiа» была пастаўлена не так даўно — прэм'ера
адбылася ў 2008-м у Гамбургу, далей эстафету падхапiлi тэатры Неапаля, Пармы, Лондана. У Беларусi ж за
ўвасабленне знакамiтай казкi ўзялiся рэжысёр Наталля
Бараноўская (для яе гэта будзе рэжысёрскi дэбют на вялiкай сцэне), мастачка Любоў Сiдзельнiкава i дырыжор
Уладзiмiр Авадок — дарэчы, з яго падачы аўтар оперы,

якая ўхвалiла беларускую рэдакцыю спектакля, нават
дапiсала некалькi нумароў.
Як мяркуе рэжысёр, аповед пра ператварэнне драўлянай лялькi ў чалавека будзе цiкавы i актуальны для
маленькiх гледачоў, бо ў вобразнай, гульнявой форме
закранае сур'ёзныя пытаннi дабра i зла, вучыць прызнаваць свае памылкi i выпраўляць iх. Пiнокiа i Бурацiна,
якiх многiя блытаюць, зусiм не тоесныя героi, падкрэслiвае Наталля Бараноўская: у адрозненне ад свайго
маладзейшага сабрата з казкi Аляксея Талстога «Залаты ключык, цi Прыгоды Бурацiна» (1936 год), Пiнокiа
ахвяруе жыццём дзеля iншага, таму i становiцца чалавекам. Рознiцу сюжэтаў узмацняць i iншыя дзеючыя
персанажы, сярод якiх гледачы не ўбачаць звыклых
Мальвiны, Артэмона i П'еро, затое сустрэнуць Пясочнага
чалавека, i сцэнiчнае афармленне — мультыплiкацыя,
пясочныя карцiны i нават адсылкi да творчасцi Леанарда да Вiнчы.
Прэм'ера дзiцячай оперы на сцэне Вялiкага тэатра
Беларусi запланавана на снежань, як мяркуецца ў днi
школьных канiкул. Але ўжо зараз у тэатры шукаюць
будучых выканаўцаў галоўных партый — Пiнокiа, Феi,
Лiсы, Ката, Джэпета i Цвыркуна. Анкеты i фотаздымкi
ад ахвотных прайсцi жывое праслухоўванне прымаюцца да 27 жнiўня праз электронную пошту competition@
bolshoibelarus.by, а сам кастынг пройдзе 5 верасня.
Вiкторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота pinocchioopera.org.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Анджэй Дуда перамог
на выбарах прэзiдэнта Польшчы
Дзе ю чы прэ зi дэнт
Польшчы кансерватар
Анджэй Дуда пераабраны на другi пяцiгадовы
тэрмiн, паведамiла Бi-бiсi. У ходзе галасавання ў
нядзелю ён абышоў лiберальнага мэра Варшавы
Рафала Тшаскоўскага. Польская дзяржаўная выбарчая камiсiя паведамiла, што Дуда набраў у другiм туры
51,2 % галасоў, Рафал Тшаскоўскi — 48,8 % (паводле
даных з 99,97 % участкаў). Гэта самы нязначны разрыў памiж прэтэндэнтамi на прэзiдэнцкiх выбарах у
Польшчы з часу падзення камунiстычнага рэжыму ў
1989 годзе. Затое яўка аказалася самай высокай у сучаснай гiсторыi краiны — 68,2 %. Цяперашнiя выбары
разглядалiся як прынцыповая спрэчка пра будучыню
Польшчы i яе адносiны з ЕС. Анджэй Дуда стаiць на
пазiцыях кансерватыўнай маралi, у прыватнасцi, па
пытаннях абортаў i аднаполых шлюбаў. Пры гэтым ён
таксама выступае за шчодрую сацыяльную дапамогу
бедным сем'ям.

Набажэнствы ў мячэцi Айя-Сафiя
ў Стамбуле пачнуцца 24 лiпеня
Аб гэтым заявiў прэзiдэнт Турцыi Рэджэп Таiп Эрдаган падчас тэлевiзiйнай прамовы. «Як i ў выпадку
з усiмi астатнiмi мячэцямi, дзверы Айя-Сафii будуць
адчынены для ўсiх, у тым лiку грамадзян Турцыi i
турыстаў», — удакладнiў ён. Таксама прэзiдэнт заклiкаў паважаць рашэнне турэцкага суда па вяртаннi
Айя-Сафii статусу мячэцi, прычым пярэчаннi супраць
судовай пастановы будуць расцэньвацца як «парушэнне нашага суверэнiтэту». Сабор быў дабудаваны
i асвячоны ў 537 годзе i доўгi час з'яўляўся найбуйнейшай у свеце хрысцiянскай святыняй. Пасля таго
як Канстанцiнопаль у 1453-м узялi войскi турэцкага
султана, ён стаў мячэццю. Каб праводзiць у iм наба-

жэнствы, лiкi святых на
на сцен ных рос пi сах
прыкрылi, а прыкладна
ў XVIII стагоддзi i зусiм
пазамазвалi. Музеем
Святую Сафiю зрабiў
заснавальнiк сучаснай
Турцыi Кемаль Атацюрк,
якi паслядоўна выбудоўваў свецкую дзяржаву, iмкнучыся аддзяляць iслам ад палiтыкi. Па яго асабiстым
указаннi сабор атрымаў музейны статус. Калі Святая
Сафiя стала музеем, у ёй выявiлi бясцэнныя помнiкi
культуры — вiзантыйскiя фрэскi i роспiсы.

У Кiтаi ацанiлi эканамiчны ўрон ад паводак
у больш чым $11 млрд
Уз ро вень ва ды ў
433 рэках Кiтая з-за
моцных ападкаў перавысiў небяспечную адзнаку, у 33 з iх пабiты
гiстарычны рэкорд, паведамiла мiнiстэрства
водных рэсурсаў КНР.
Залевы ў шэрагу раёнаў Кiтая вымусiлi ўлады аб'явiць
перадапошнi — другi — узровень небяспекi. Цяпер
узровень вады ў нiзоўях галоўнага патоку ракi Янцзы
i ў азёрах Дунцiху, Паянху (найбуйнейшае прэснаводнае возера ў Кiтаi), Тайху па-ранейшаму перавышае
крытычны ўзровень. Паводкi, выклiканыя пралiўнымi
дажджамi, закранулi амаль 38 мiльёнаў чалавек у
27 рэгiёнах краiны. Больш за 140 чалавек загiнула
або прапала без вестак. 2,25 мiльёна жыхароў былi
эвакуiраваныя, звыш 1,26 мiльёна маюць патрэбу ў
экстраннай дапамозе. Затоплена больш чым 3,5 мiльёна гектараў сельскагаспадарчых угоддзяў, разбурана або часткова пацярпела больш за 28 тысяч дамоў
i пабудоў. Улады ацэньваюць прамы эканамiчны ўрон
ад стыхii ў 82,2 млрд юаняў ($11,75 млрд). Старшыня
КНР Сi Цзiньпiн даручыў прыняць усе меры для выратавання людзей i забеспячэння бяспекi iх уласнасцi.

Фота БелТА.

ЯШЧЭ АДНА МАГЧЫМАСЦЬ

— У Калiнкавiцкiм i Петрыкаўскiм раёнах пачалi з уборкi азiмага
ячменю, — адзначыла намеснiк начальнiка ўпраўлення iнтэнсiфiкацыi раслiнаводства камiтэта па сельскай гаспадарцы i харчаваннi
Гомельскага аблвыканкама Алена ФIЛIПОВIЧ. — У гаспадарках
Рэчыцкага раёна ўзялiся за ўборку азiмага жыта, ячменю i пшанiцы.
У цэлым у Гомельскай вобласцi агульны збожжавы клiн складае
344 тысячы гектараў без улiку кукурузы, проса i грэчкi. Галоўная задача, якая стаiць перад аграрыямi, — правесцi ўборачную якасна i
без затрымак.
Наталля КАПРЫЛЕНКА.

Працаўладкаванне

Паўтысячы новых вакансiй
на дзевяцi прадпрыемствах Мiнска
Электронны кiрмаш вакансiй будзе праведзены ў чацвер 16 лiпеня камiтэтам па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне Мiнгарвыканкама пры падтрымцы Мiнпрацы i сацабароны.
У дзяржаўнай службе занятасцi паведамiлi, што электронны кiрмаш
вакансiй будзе даступны на сайце http://e-vacancy.by. Згаданая паслуга
прапануецца ўсiм жыхарам Беларусi (незалежна ад прапiскi) i значна
скарачае перыяд пошуку работы.
У мерапрыемстве будуць удзельнiчаць дзевяць арганiзацый Мiнска.
Гэта акцыянерныя таварыствы «Керамiн» i «Крынiца», ААТ «МАЗ» —
кiруючая кампанiя холдынга «БелаўтаМАЗ», прадпрыемствы «Мiнскрамбуд» i «Мiнскi мясакамбiнат», ДП «Мiнсктранс» (чатыры фiлiялы),
РУП «Белмедпрэпараты», унiтарныя прадпрыемствы «Мiнсккамунцепласетка» i «Мiнскводаканал».
Ужо цяпер вядома, што гэтымi арганiзацыямi будзе прапанавана
больш за 500 вакансiй. Саiскальнiкi змогуць задаць наймальнiкам
пытаннi, якiя iх цiкавяць, i атрымаць кансультацыi з 10.00 да 12.00. Але
арганiзатары кiрмашу адзначаюць, што нават па заканчэннi мерапрыемства доступ да вакансiй захаваецца, бо ўсе актуальныя прапановы
па працаўладкаваннi будуць аўтаматычна перанесеныя ў базу даных
на партале службы занятасцi http://gsz.gov.by.
Сяргей КУРКАЧ.

Надвор'е

Дажджлiва i холадна
Тэмпературны рэжым у нашым рэгiёне на гэтым тыднi
будзе на 2—5 градусаў нiжэй за клiматычную норму
У мiнулую нядзелю даволi свежае паветра распаўсюдзiлася
на ўсю краiну, i тэмпература аказалася на 3—5 градусаў нiжэй
патрэбнага графiка па клiматычнай норме ў лiпенi. Гаспадаром
умоў надвор'я яно застанецца амаль на ўвесь тыдзень. Асаблiва свежа будзе ў ранiшнiя гадзiны, паведамляюць спецыялiсты Рэспублiканскага цэнтра па гiдраметэаралогii, кантролi
радыеактыўнага забруджвання i манiторынгу навакольнага
асяроддзя Мiнпрыроды.
Сёння ўдзень па ўсходзе краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы,
у дзённыя гадзiны месцамi прагрымяць навальнiцы. Вецер будзе паўночны, паўночна-заходнi ўмераны, удзень па ўсходзе парывiсты. Тэмпература паветра ў разгар дня будзе ад плюс 17 да плюс 23 градусаў.
I ў сераду ў асноўным будзе без дажджоў i з халоднай тэмпературай.
Чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы i ранiцай па захадзе Беларусi чакаецца слабы туман. Вецер будзе паўночна-заходнi ўмераны,
па ўсходзе парывiсты. Тэмпература паветра ўначы складзе ад плюс 7
да плюс 13 градусаў. Удзень сонца стане награваць паветра, але цяпла будзе недастаткова. Чакаецца 16—23 градусы са знакам плюс, па
паўднёвым захадзе краiны паветра прагрэецца да плюс 25 градусаў.
Большая частка тэрыторыi краiны апынецца ва ўладзе антыцыклону
ў чацвер. Таму будзе без ападкаў, толькi ўдзень па паўднёвым захадзе краiны, пад уплывам франтальнага раздзелу, якi змяшчаецца з
тэрыторыi Польшчы, магчымы кароткачасовыя навальнiчныя дажджы.
Уначы i ранiцай месцамi чакаецца слабы туман. Вецер прагназуецца паўднёва-заходнi ўмераны. Тэмпература паветра ўначы складзе
ад плюс 7 да плюс 13 градусаў. Удзень стане крыху цяплей — будзе
ад плюс 20 да 27 цяпла.
У пятнiцу i ў выхадныя паўночна-заходнi ўмераны вецер працягне
пастаўляць досыць халоднае паветра са Скандынаўскага паўвострава. Тэмпература паветра ўначы складзе 8—15 цяпла, удзень будзе
ад плюс 18 градусаў да 25. Сярэдняя сутачная тэмпература паветра
крыху павысiцца, але недастаткова для лiпеня. Бо такi тэмпературны
фон на 2-3 градусы нiжэй за клiматычную норму.
Сяргей КУРКАЧ.

