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Сты вен, Да бры ня, 
Ві я на, Ева Прыя — 

рэд кія ім ёны ма лень кіх мін чан
Ад ны мі з са мых рэд кіх ім ёнаў у пер шым паў год дзі 

2019 го да ста лі Да бры ня, Майкл, Ха на, Ві я на, Ева 

Прыя, па ве да мі ла прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства 

юс ты цыі Бе ла ру сі Воль га Шыб ко.

У пер шым паў год дзі ў ста лі цы за рэ гіст ра ва на 9709 но-

ва на ро джа ных. Пе ра ва гі ў вы ба ры ім ёнаў у па раў на нні з 

па пя рэд нім го дам асаб лі ва не змя ні лі ся. Хлоп чы каў баць кі 

час цей за ўсё на зы ва юць Мак сі ма мі, Ар цё ма мі і Мі ша мі, 

дзяў чы нак — Аня мі і Со ня мі. Ад нак не ўсе баць кі хо чуць, 

каб іх ма лых зва лі гэ так жа, як і мно гіх ін шых, — так з'я ві лі ся 

Алек сы, Ір мы, Іла ны, Сты ве ны і Ге раль ды. Баць кі мо гуць 

вы браць для дзі ця ці лю бое імя, якое не су пя рэ чыць нор мам 

гра мад скай ма ра лі. Ма ло му мо жа быць да дзе на не больш 

двух улас ных ім ёнаў. Імя, за пі са нае ў за пі се ак та аб на ра-

джэн ні пер шым, лі чыц ца асноў ным.

Па вод ле Бел ТА.

У Кал мы кіі ў ДТЗ за гі ну лі бе ла ру сы
Renault з-за ка ро вы ўля цеў у су стрэч ную фу ру, што 

каш та ва ла жыц цяў ча ты ром су ай чын ні кам.

Ава рыя ад бы ла ся ве ча рам у ра ё не па сёл ка Адык Чар-

на зя мель ска га ра ё на ў Рэс пуб лі цы Кал мы кія. Па ін фар-

ма цыі Дзяр жаў най ін спек цыі бяс пе кі да рож на га ру ху, ка ля 

22 га дзін на 51-м кі ла мет ры тра сы Яш куль — Кам са моль скі 

26-га до вы бе ла рус на Renault Laguna на ехаў на ка ро ву, 

пас ля ча го аў та ма біль вы ле цеў на су стрэч ную па ла су і 

ўрэ за ўся ў фу ру Volvo.

У вы ні ку ДТЗ кі роў ца Renault і двое па са жы раў ад атры-

ма ных траў маў па мер лі на мес цы зда рэн ня. Яшчэ адзін 

па са жыр лег ка ві ка па мёр у баль ні цы. Усе за гі ну лыя бы лі 

гра ма дзя на мі Бе ла ру сі.

Па фак це ава рыі пра во дзіц ца пра вер ка. Су пра цоў ні кі 

па лі цыі ўста на ві лі ўла даль ні ка ка ро вы.

Смя рот ныя мі лі мет ры
Амаль 100 бо еп ры па саў ча соў вай ны бы ло зной дзе на 

ў Ві цеб скім ра ё не, па ве да мі лі ў ад дзя лен ні ін фар-

ма цыі і гра мад скіх су вя зяў УУС Ві цеб ска га абл вы-

кан ка ма.

Удзень у ляс ным ма сі ве па блі зу вёс кі Лу чы наў ка бы лі 

вы яў ле ны: два ар ты ле рый скія сна ра ды ка ліб ру 76 мі лі-

мет раў, 73 ар ты ле рый скія сна ра ды ка ліб ру 45 мі лі мет раў, 

дзве гра на ты Ф-1, 12 гра нат РТД-33, ад на мі на мёт ная мі на 

ка ліб ру 82 мі лі мет ры.

Акра мя та го, там жа знай шлі 60 ар ты ле рый скіх уз ры-

валь ні каў і дзве гіль зы з кап суль най утул кай — усё ча соў 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. Бо еп ры па сы бы лі вы ве зе ны ў 

бяс печ нае мес ца і зні шча ны са пёр на-пі ра тэх ніч най гру пай 

в/ч 5524 унут ра ных вой скаў МУС.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Свой 87-ы се зон На цы я наль ны 

ака дэ міч ны Вя лі кі тэ атр 

опе ры і ба ле та Бе ла ру сі 

су стра кае ў ра бо чым рэ жы ме. 

Лі та раль на праз дзень, 

15—16 ве рас ня, тут да дуць 

опе ру «Князь Ігар» Аляк санд ра 

Ба ра дзі на, у па ста ноў цы якой 

удзель ні чае са праў ды ма гут ная 

твор чая ка ман да: рэ жы сёр 

Га лі на Гал коў ская, мас так 

Вя ча слаў Оку неў, ды ры жор 

Аляк сандр Ані сі маў, хор май стар 

Ні на Ла ма но віч, ба лет май стар 

Юрый Траян.

Чым бу дзе ад роз ні вац ца гэ ты «Князь 

Ігар» ад дзя сят каў ін шых тэ ат раль ных 

па ста но вак па вод ле «Сло ва аб па хо дзе 

Іга ра вым», зроб ле ных па ўсім све це, 

за ка на мер на па ці ка ві лі ся жур на ліс ты 

на пя рэ дад ні прэм' е ры. «Пе рад усім му-

зыч най і рэ жы сёр скай кан цэп цы яй», — 

рас тлу ма чы ла рэ жы сёр-па ста ноў шчык 

Га лі на Гал коў ская, ула даль ні ца ме да ля 

Фран цыс ка Ска ры ны. Па вод ле яе слоў, 

у спек так лі з'я вяц ца не толь кі ўпер-

шы ню ад кры тыя для шы ро кай пуб лі кі 

фраг мен ты кла ві ра кам па зі та ра Аляк-

санд ра Ба ра дзі на, але і но выя сцэ ны і 

пер са на жы, якіх ра ней ні хто не ба чыў. 

«На ма ёй па мя ці гэ та да лё ка не пер шы 

«Князь Ігар», та му ёсць з чым па раў-

ноў ваць, і без ліш няй сціп лас ці ска жу: 

ця пе раш ні спек такль, ма быць, най леп-

шы ў ма ёй кар' е ры», — да дае на род ны 

ар тыст Бе ла ру сі ды ры жор Аляк сандр 

Ані сі маў. Ці ка вай абя цае быць і ха рэа-

гра фія — аба пі ра ю чы ся на ад ну з най-

ста рэй шых па ста но вак М. Фо кі на, якой 

амаль 100 га доў, ба лет май стар Юрый 

Тра ян унёс у фраг мент «Па ла вец кія 

ско кі» мі ні маль ныя транс фар ма цыі, 

каб зра біць спек такль больш ды на міч-

ным і эма цы я наль на на сы ча ным. Пад 

ін шым ра кур сам па гля дзе лі ў Вя лі кім 

і на га лоў ных пер са на жаў: так, князь 

Ігар па ўста не ге ро ем, але пры гэ тым 

жы вым ча ла ве кам, не за стра ха ва ным 

ад па мы лак і ня ўдач, а Яра слаў на — 

гэт кім збор ным воб ра зам сла вян скай 

жан чы ны, здоль най пры не аб ход нас ці 

ўра та ваць і ка ха на га муж чы ну, і род ную 

зям лю; дый на огул уся опе ра, абя ца юць 

ства раль ні кі, бу дзе «не вя сё лай, але 

ап ты міс тыч най гіс то ры яй». Між ін шым, 

ка лі вам не ўдас ца зда быць за па вет-

ныя бі ле ты на прэм' ер ныя па ка зы — 

не засму чай це ся, бо ўжо 21 ве рас ня 

опе ру ў 2 дзе ян нях «Князь Ігар» па ка жа 

ў эфі ры са цы я куль тур ны тэ ле ка нал Бе-

ла русь 3.

Гэ та толь кі пер шая з прэм' ер, які мі 

па ра дуе пуб лі ку тэ атр у но вым се зо не. 

14 ліс та па да вы пус ціць ба лет «Ган на 

Ка рэ ні на» на му зы ку Пят ра Чай коў-

ска га ба лет май стар Воль га Кос цель, 

8 снеж ня прад ста віць но вую аў тар скую 

рэ дак цыю зна ка мі та га «Ства рэн ня 

све ту» Анд рэя Пят ро ва мас тац кі кі раў-

нік Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі Ва лян цін 

Елі зар' еў, да лей у ліс це ча кан ня тэ ат-

ра лаў — ад ноў ле ная опе ра «На бу ка» 

Джу зэ пэ Вер дзі, дып лом ная рэ жы сёр-

ская ра бо та Ак са ны Вол ка вай — опе ра 

«Ві лі» Джа ка ма Пу чы ні і ба лет «Пер 

Гюнт» Эд вар да Гры га ў па ста ноў цы 

ма ла до га ха рэо гра фа Сяр гея Мі ке ля.

Акра мя шэ ра гу між на род ных пра ек-

таў, тэ атр за ха вае і ўлас ныя брэн ды: 

Мін скі між на род ны Ка ляд ны кон курс 

ва ка ліс таў (з 2020 го да ён зме ніць 

фар мат і бу дзе пра хо дзіць раз на два 

га ды), «На ва год ні баль у Вя лі кім», 

«Ба лет нае ле та» і «Ве ча ры Вя лі ка га 

тэ ат ра ў за мку Ра дзі ві лаў». Так са ма ў 

пла нах мност ва пра грам для дзя цей і 

мо ла дзі, гаст роль ныя вы ступ лен ні як 

на буй ных за меж ных пля цоў ках, так 

і па ўсёй Бе ла ру сі — у пры ват нас ці, 

па ста ноў кі Вя лі ка га тэ ат ра змо гуць 

уба чыць гле да чы Грод на, Го ме ля, Ма-

гі лё ва, На ва по лац ка.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Наш фар мат

ВО СЕНЬ З ВЯ ЛІ КІМ ТЭ АТ РАМ:
ап ты міс тыч ны «Князь Ігар» і яшчэ пяць прэм' ер

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ
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Май на ўвазе

Пе ша хо дам за ба ро няць 
звяр таць ува гу на га джэ ты 
пры пе ра ся чэн ні да ро гі

У но вай рэ дак цыі пра віл да рож на га ру ху пе ша хо дам 

за ба ро няць звяр таць ува гу на га джэ ты, перасяка-

ючы да ро гу. Аб гэ тым ка рэс пан дэн ту Бел ТА рас ка-

заў стар шы ін спек тар па асо бых да ру чэн нях УДАІ 

МУС Аляк сандр ШАЎ ЧЭН КА.

Гра мад скае мер ка ван не пра ек та змя нен няў ва ўказ аб 

ме рах па па вы шэн ні бяс пе кі да рож на га ру ху прай шло ў 

маі. Ця пер да ку мент уз гад ня ец ца з дзярж ор га на мі. Не аб-

ход насць у змя нен ні за ка на даў ства з'я ві ла ся ў тым лі ку 

з-за раз віц ця тэх на ло гій: на да ро гах ста ла больш транс-

пар ту, які ад нес ці да пэў най ка тэ го рыі ў рам ках дзе ю ча га 

за ка на даў ства цяж ка. «Уво дзіц ца но вы тэр мін «срод кі 

пер са наль най ма біль нас ці». Гэ та ўстрой ствы, якія ма юць 

ру ха вік. Пры гэ тым іх мак сі маль на да пу шчаль ная ско расць 

бу дзе скла даць 25 км/гадз. Асо бы, якія вы ка рыс тоў ва юць 

та кія срод кі для пе ра мя шчэн ня, бу дуць пры раў ноў вац ца 

да пе ша хо даў», — рас ка заў Аляк сандр Шаў чэн ка.

Ка лі ўстрой ства пер са наль най ма біль нас ці, гэ та зна-

чыць элект ра са ма кат, гі рас ку тар або мо на ко ла, раз га ня-

ец ца больш як 25 км/гадз, не ма ю чы за вод скіх або пра-

грам ных аб ме жа ван няў ско рас ці, з ім бу дзе за ба ро не на 

ўдзель ні чаць у да рож ным ру ху. Ка тац ца з та кой хуткасцю 

да зво ляць толь кі на аб ме жа ва ных пля цоў ках. «Пе ра мя-

шчац ца на та кіх устрой ствах трэ ба бу дзе па ве ла сі пед ных 

да рож ках. Пры іх ад сут нас ці — па тра ту а рах, або чы нах, не 

ства ра ю чы пе ра шкод для ру ху ін шым пе ша хо дам», — рас-

тлу ма чыў прад стаў нік ДАІ.

Згод на з аб ноў ле ны мі 

ПДР, бу дзе за ба ро не на «пры 

вы ха дзе на пра ез ную част ку і 

ру ху па ёй ра біць дзе ян ні, якія 

па гра жа юць бяс пе цы да рож-

на га ру ху». Як рас тлу ма чыў 

Аляк сандр Шаў чэн ка, гэ та 

азна чае, што, пе ра ся ка ю чы 

да ро гу, нель га бу дзе іс ці ў 

на вуш ні ках, у ка пю шо не, гля-

дзець у тэ ле фон, па коль кі гэ та 

ад цяг вае ўва гу пе ша хо да.

З'я віц ца па няц це «зо на з аб ме жа ван нем мак сі маль най 

ско рас ці ру ху» і ад па вед ны знак. «Гэ та зроб ле на, каб на 

кож ным скры жа ван ні не дуб лі ра ваць аб ме жа ван не хуткасці, 

не ўста наў лі ваць да дат ко выя ня роў на сці. Ёсць мес цы, на-

прык лад, не вя лі кія ву лач кі ў цэнт ры го ра да, з ак тыў ным 

пе ша ход ным ру хам, ма шы ны там так са ма пе ра мя шча юц ца. 

Уез ды ў та кія зо ны бу дуць ад зна ча ны спе цы яль ны мі зна ка-

мі. Гэ та су свет ная прак ты ка, мно гія кра і ны вы ка рыс тоў ва-

юць та кія зо ны», — рас ка заў стар шы ін спек тар. Ско расць 

у іх пла ну ец ца аб ме жа ваць да 30 км/гадз.

Да дат ко ва ў ПДР аба зна чаць пе ры я ды, ка лі ў ма шын 

па він на быць уклю ча на бліз кае свят ло фар, — з 25 мая да 

5 чэр ве ня і з 25 жніў ня да 5 ве рас ня. «У пра ві лах і ця пер 

за пі са на, што ў час ак цый «Ува га — дзе ці!» па він ны быць 

уклю ча ны фа ры. Мы кан крэт на вы зна чым гэ тыя да ты, каб 

усім бы ло зра зу ме ла».

Пла ну ец ца так са ма, што ве ла сі пе дыс там да зво ляць не 

спеш вац ца на рэ гу лю е мых пе ша ход ных пе ра хо дах. Пры 

гэ тым да вя дзец ца за па во ліц ца да ско рас ці лю дзей, якія 

пе ра ся ка юць да ро гу. Гэ та пра ві ла бу дзе да ты чыц ца і тых, 

хто вы ка рыс тоў вае срод кі пер са наль най ма біль нас ці. На 

пе ра хо дах жа без свят ла фо ра ве ла сі пе дыс там па-ра ней-

ша му да вя дзец ца іс ці пешшу.

Су гуч ча

Пры ві тан не Уз бе кі ста ну 
ад кра і ны да бры ні

Пра ця гам у раз віц ці бе ла рус ка-уз бек скіх лі та ра тур ных 

су вя зяў на су час ным эта пе ста ла вы дан не ў Таш кен це 

ка лек тыў на га збор ні ка тво раў паэ таў Бе ла ру сі.

«Доб ры дзень, кра і на да бры ні!» — так на зы ва ец ца кні га 

вер шаў, у якой на ўзбек скай мо ве гу чаць тво ры на род на га 

паэ та Бе ла ру сі Яку ба Ко ла са, На ву ма Галь пя ро ві ча, Мі ко лы 

Мят ліц ка га, Вік та ра Шні па, Ле а ні да Дрань ко-Май сю ка, Тац-

ця ны Сі вец, Юліі Алей чан кі. Пе ра клад чы кам усіх пад бо рак 

вы сту піў Мін жа хід дзін Мір зо. Вя до мы ва Уз бе кі ста не па эт 

і пе ра клад чык — яшчэ і пер шы на мес нік стар шы ні Са ю за 

пісь мен ні каў Уз бе кі ста на.

На клад кні гі — 1000 эк зэмп ля раў. Асноў на му змес ту паэ-

тыч на га збор ні ка па пя рэд ні чае грун тоў ная прад мо ва Мін жа-

хід дзі на Мір зо, пры све ча ная ўво гу ле раз віц цю бе ла рус ка-

ўзбек скіх гу ма ні тар ных, куль тур ных ад но сін. У ёй згад ва юц ца 

і ім ёны тых бе ла рус кіх лі та ра та раў, якія і са мі пер шы мі ад кры-

ва лі Уз бе кі стан, і з тво ра мі якіх у пе ра кла дзе на род ную мо ву 

ўзбек скі чы тач па зна ё міў ся най перш, — Мі ко ла Хве да ро віч, 

Іла ры ён Ба раш ка, Пят ро Глеб ка, Ян ка Ку па ла. Кні га «Доб ры 

дзень, кра і на да бры ні!» вый шла ў свет у се рыі «Бе ла рус кая 

паэ зія». Зна чыць, і ін шых су час ных паэ таў на шай Бе ла ру сі 

ад крые для ся бе ў най блі жэй шай бу ду чы ні ўзбек скі чы тач.

Сяр гей ШЫЧ КО.


