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Ужо па тра ды цыі ў дзень па мя ці паэ та, ка ля 

яго ма гі лы на Ва ен ных мо гіл ках ста лі цы з квет-

ка мі ў ру ках са бра лі ся пісь мен ні кі, мас та кі, 

на ву коў цы, жур на ліс ты, біб лі я тэ ка ры. Ар га ні-

за та ра мі па мі наль на га мі тын гу ста лі су пра цоў-

ні кі Дзяр жаў на га лі та ра тур на-ме ма ры яль на га 

му зея Яку ба Ко ла са.

Прый сці на ма гі лу да на род на га бе ла рус ка га пісь-

мен ні ка і паэ та, як да бліз ка га ча ла ве ка, у га да ві ну 

з дня яго смер ці (Яку ба Ко ла са не ста ла 13 жніў ня 

1956 го да), ус пом ніць ня бож чы ка як твор цу і як ча ла-

ве ка... З пра мо ва мі вы сту пі лі ды рэк тар Дзяр жаў на-

га лі та ра тур на-ме ма ры яль на га му зея Яку ба Ко-

ла са Зі на і да КА МА РОЎ СКАЯ, член-ка рэс пан дэнт 

На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, пер шы 

на мес нік ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це Цэнт ра 

да сле да ван няў бе ла рус кай куль ту ры, мо вы і лі-

та ра ту ры НАН Бе ла ру сі Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ, 

пер шы на мес нік стар шы ні Са ю за пісь мен ні каў Бе-

ла ру сі Але на Стэль мах, лі та ра та ры Ана толь Бу тэ віч, 

На вум Галь пя ро віч, Вік тар Шніп, Ула дзі мір Маз го, 
скульп тар Іван Міс ко. Да рэ чы, апош ні пад час свай го 
ка рот ка га вы ступ лен ня вы ка заў пра па но ву на даць 
ста ліч на му пар ку імя Гор ка га імя Яку ба Ко ла са. Ме-
на ві та на гэ тым мес цы да Вя лі кай Ай чын най вай ны 
зна хо дзіў ся дом паэ та.

— Якуб Ко лас заў сё ды азі раў ся на прой дзе ны 
шлях, і яму здава ла ся, што ён мог зра біць знач на 
больш, — за зна чы ла ды рэк тар лі та ра тур на-ме-
ма ры яль на га му зея Яку ба Ко ла са Зі на і да КА МА-
РОЎ СКАЯ. — Але мы ўпэў не ныя, што Ко лас па спеў 
вы ка наць над звы чай ка рыс ную пра цу і шмат па кі нуў 
нам, на шчад кам. Мы ж па він ны за хоў ваць яго ідэі і 
жыць у ад па вед нас ці з за па ве та мі, што ён па кі нуў 
на ста рон ках сва іх тво раў.

Да р'я ЧАР НЯЎ СКАЯ



У па чат ку бы ло сло ваУ па чат ку бы ло сло ва  

Не толь кі кар ці ны,
 але і ста ра дру кі

На цы я наль ны мас тац кі му зей рых туе ад мыс ло вую 
вы стаў ку, пры све ча ную 500-год дзю бе ла рус ка га кні-
га дру ка ван ня.

Тут бу дуць прад стаў ле ныя са мыя рэд кія вы дан ні з кніж-
на га збо ру му зея, які на ліч вае ка ля дзвюх со цень адзі нак. 
Не ка то рыя прад ме ты да ту юц ца па чат кам ХVІІІ ста год дзя, а 
са мая ста рая з бе ла рус кіх кніг ка лек цыі — Еван гел ле з сіг-
на ту ра мі 1600 го да, на дру ка ва ная ў Віль ні ў дру кар ні бра тоў 
Ма мо ні чаў, — бу дзе ўпер шы ню прад стаў ле ная пуб лі цы пас ля 
рэ стаў ра цыі. Над ад наў лен нем гэ та га вы дан ня за раз пра цуе 
вя до мы рэ стаў ра тар Анд рэй Кра піў ка.

Вы стаў ка ра ры тэ таў кніж най ка лек цыі му зея ста не да-
ступ най для на вед валь ні каў 20 ве рас ня.

— Наш кніж ны збор па чаў фар мі ра вац ца ў 1954 го дзе, 
ка лі ў фон ды па сту пі ла ру ка піс нае Еван гел ле ХVІ ста год-
дзя, — рас ка заў ге не раль ны ды рэк тар На цы я наль на га 
мас тац ка га му зея Ула дзі мір ПРА КАП ЦОЎ. — Ка лек цыю 
па сту по ва скла лі ру ка піс ныя кні гі, вы дан ні, на дру ка ва ныя ла-
цін скім шрыф там і кі ры лі цай у ХVІ — па чат ку ХХ ста год дзя на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі, Укра і ны, у Маск ве і Санкт-Пе цяр бур гу. 
Фар мі ра ван не і па паў нен не ка лек цыі бы ло ў мно гім звя за на 
з экс пе ды цый най дзей нас цю су пра цоў ні каў му зея пас ля вай-
ны. У за кры тых кас цё лах, цэрк вах ра зам з каш тоў ны мі тво ра-
мі мас тац тва зна хо дзі лі не менш каш тоў ныя кні гі, не ка то рыя 
вы дан ні мы атры ма лі ў па да ру нак, а не ка то рыя на бы лі.

Мас тац кі му зей сён ня мож на на зваць ад ной з са мых яр-
кіх пля цо вак, дзе ад бы ва юц ца прэ зен та цыі кніг, тут так са ма 
пра цу юць над пад рых тоў кай ад мыс ло вай се рыі «Сла ву тыя 
мас та кі з Бе ла ру сі», у ме жах якой ужо па ба чы ла свет больш 
як 20 вы дан няў. Кні га мі му зей праз два га ды ад зна чыць і 
сваё 80-год дзе: рас пра цоў ва ец ца кан цэп цыя ка ля дзя сят ка 
грун тоў ных фа лі ян таў, што рас па вя дуць пра збо ры гэ тай 
ба га тай на каш тоў нас ці ўста но вы.

Не вар та за бы вац ца і на мас тац кую ска ры ні я ну. Так, як 
за ўва жыў Ула дзі мір Пра кап цоў, у фон дах На цы я наль на га 
мас тац ка га музея за хоў ва ец ца, а ў яго асноў най экс па зі цыі 
прад стаў ля ец ца ня ма ла тво раў-пры свя чэн няў пер ша дру ка-
ру. Гэ та, у пры ват нас ці, ра бо ты Ар ле на Каш ку рэ ві ча, Мі ха і ла 
Са віц ка га, Ана то ля Ты чы ны, Гаў ры лы Ва шчан кі, Ула дзі мі ра 
Кру коў ска га, Ва сі ля Ша ран го ві ча і мно гіх ін шых твор цаў, якія 
на тхня лі ся воб ра зам Фран цыс ка Ска ры ны і пас ля доў ні каў.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. vеsіаluhа@zvіаzdа.bу



За па дзе яйЗа па дзе яй  
КВЕТ КІ ДЛЯ НА РОД НА ГА ПАЭ ТА

Дзея чы куль ту ры ўша на ва лі па мяць Яку ба Ко ла са(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Так са ма ў ганд лё вых цэнт рах 
вы са дзіц ца дэ сант ак ты віс таў Бе ла-
рус кай ма ла дзёж най гра мад скай ар-
га ні за цыі ра та валь ні каў-па жар ных. 
Яны бу дуць раз да ваць па куп ні кам 
бра шу ры «Што ра біць, ка лі...», дзе 
апі са ны ал га рытм дзе ян няў пры раз-
на стай ных над звы чай ных сі ту а цы ях, 
бук ле ты, па мят кі для баць коў, ка лян-
да ры кі.

Ву чэб ная эва ку а цыя
«Пер шы зва нок» у шко лах сё ле та 

пра гу чыць 1 ве рас ня. Гэ тая да та і ста-
не па чат кам дру го га эта пу ак цыі.

— Пры чым ужо ў гэ ты дзень на 
школь ных лі ней ках і клас ных га дзі нах 
су пра цоў ні кі Мі ніс тэр ства па над звы-
чай ных сі ту а цы ях і Та ва рыст ва ра та-

ван ня на во дах пра вя дуць з вуч ня мі 
пра фі лак тыч ныя гу тар кі, — пра цяг-
вае Воль га Мель чан ка. — Яны рас-
ка жуць пра асноў ныя пры чы ны па жа-
раў, пад ка жуць, як па пя рэ дзіць бя ду і 
як дзей ні чаць пры аб ста ноў цы, якая 
па гра жае жыц цю і зда роўю. Вуч ням 
па ка жуць тэ ма тыч ныя стуж кі, зня тыя 
па вод ле рэ аль ных фак таў. А для тых, 
хто па куль што спа сці гае на ву ку ў па-
чат ко вай шко ле, пад рых та ва ны спе-
цы яль ныя мульт філь мы. Ім жа раз да-
дуць шмат на гляд най пра дук цыі.

Акра мя та го, з 1 па 16 ве рас ня 
ва ўсіх шко лах Бе ла ру сі ра та валь ні-
кі да дуць тэ ма тыч ныя «Уро кі бяс пе-
кі». За ві та юць яны і на баць коў скія 
схо ды.

Але на ад ной тэ о рыі на ву чан не не 
спы ніц ца. У кож най шко ле аба вяз-
ко ва бу дзе ар га ні за ва на ву чэб ная 
эва ку а цыя.

Пра бяс пе ку — 
праз ін тэр ак тыў насць

А 18 ве рас ня ра та валь ні кі за ві та-
юць у дзі ця чыя сад кі.

— Для нас гэ тая ка тэ го рыя дзя-
цей — ба дай што са мая спе цы фіч ная, 
— раз ва жае Воль га Мель чан ка. — 
Кні гі і бук ле ты, якія мож на па да рыць 
пер ша клас ні кам, да шка ля там, якія 
не ўме юць чы таць, да па мо гуць ма ла. 
І та му за ста ец ца толь кі гу ляць на бліз -
кіх аса цы я цы ях, каб ма лыя ву чы лі ся 
ба чыць су вязь па між ней кім дзе ян нем 
і яго вы ні кам. Тут мы вы ка рыс тоў ва-
ем тэ ат ра лі за ва ныя па ста ноў кі і ін тэр-
ак тыў ныя гуль ні. Са мае га лоў нае для 
нас — на ву чыць вы ха ван цаў сад коў, 
як трэ ба ся бе па во дзіць у над звы чай-
най сі ту а цыі і як клі каць на да па мо-
гу. Не за бу дзем ся і пра баць коў: з імі 
па гу та раць ра та валь ні кі і пра вя дуць 
на ву чаль ныя ін струк та жы, а так са ма 
па ка жуць тэ ма тыч ныя ві дэа стуж кі.

Да рэ чы, па ста не на 15 жніў ня ў 
Бе ла ру сі ад бы лі ся 3264 па жа ры, на 
якіх за гі ну лі 263 ча ла ве кі. Ся род іх 
— чац вё ра дзя цей.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. 
sсhklеnnіk@zvіаzdа.bу

Дзе ці ў цэнт ры ўва гі

Ся мей ная па лі ты каСя мей ная па лі ты ка  

КА ЛІ ЗА НЯНЬ КУ — ТА ТА
6 з 10 муж чын пад трым лі ва юць ідэю «дэ крэт на га» вод пус ку для баць каў
Каб вы ву чыць гра мад-
скую дум ку на конт ка-
рот ка тэр мі но ва га вод-
пус ку для та таў, Цэнтр 
са цы я ла гіч ных і па лі-
тыч ных да сле да ван няў 
БДУ ў кра са ві ку — маі 
гэ та га го да пра вёў са-
цы я ла гіч нае апы тан не. 
Вы бар ка скла ла 1000 
рэ спан дэн таў, ахоп ле на 
78 на се ле ных пунк таў —
ад аб лас ных га ра доў 
да вё сак.

На пы тан не «Як вы ста ві-
це ся да маг чы мас ці ўвя дзен-
ня баць каў ска га вод пус ку 
пры на ра джэн ні дзі ця ці?» 
66,2 пра цэн та ад ка за лі, што 
пад трым лі ва юць. Ся род муж-
 чын ста ноў ча ад ка за лі 
61,2 пра цэн та, ся род жан чын —
70,3. Пры гэ тым 43,9 пра цэн-
та рэ спан дэн таў за пэў ні лі, 
што іх сям'я ска рыс та ла ся б 
та кім «дэ крэт ным», ка лі б ён 
быў пра ду гле джа ны за ка на-
даў ствам. Най боль шая до ля 
ста ноў чых ад ка заў (амаль 
па ло ва) пры па дае на ка тэ-
го рыю асоб ва ўзрос це ад 30 
да 44 га доў.

Якім бу дзе баць каў скі 
вод пуск? Пла ну ец ца, што 
яго бу дуць да ваць на тэр мін 
да 14 дзён. Узяць яго мож на 
ад на ра зо ва, у пер шыя паў го-
да пас ля на ра джэн ня дзі ця-
ці — у той жа час, ка лі ма ці 
зна хо дзіц ца ў са цы яль ным 
вод пус ку.

— Мы ве да ем, што гэ та 
най больш скла да ны пе ры яд, 

ка лі жан чы на мае па трэ бу ў 
ста рон няй да па мо зе. Не заў-
сё ды да па мо га ёсць з бо ку ба-
буль ці ін шых сва я коў. І са мы 
бліз кі ча ла век — та та — па-
ві нен мець маг чы масць пра-
вес ці гэ ты час з сям' ёй, — тлу-
ма чыць на мес нік на чаль ні ка 
ад дзе ла на ро да на сель ніц-
тва, ген дар най і ся мей най 
па лі ты кі Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны Ма-
ры на АР ЦЁ МЕН КА.

Аба вяз ко вы баць каў скі 
вод пуск за ка на даў ча за ма-
ца ва ны ў 25 кра і нах. Аба-
вяз ко вы ён перш за ўсё для 
най маль ні каў: гэ та ім пе ра-
тыў нае пра ва ра бот ні ка ска-
рыс тац ца да дзе най га ран ты-
яй, і ра бо та даў ца му сіць яе 
за бяс пе чыць. Але 14-дзён-
ны «дэ крэт» для бе ла рус кіх 
та таў не бу дзе аплач вац ца 
(па ана ло гіі з вод пус ка мі па 
ся мей ных аб ста ві нах, на пе-
ры яд ву чо бы).

Трэ ба ска заць, што сем' ям 
з дзець мі ўдзя ля ец ца асаб лі-
вая ўва га. Больш за 553 ты ся-
чы ма лых ахоп ле ны сіс тэ май 
дзяр жаў ных да па мог — гэ та 
амаль кож нае трэ цяе дзі ця. 
Дзя цей ран ня га ўзрос ту за-
бяс печ ва юць бяс плат ны мі 
пра дук та мі хар ча ван ня. 
У пер шым паў год дзі та кую пад-
 трым ку ме лі во сем пра цэн таў 
ма лых да двух га доў. Ся рэд ні 
кошт ме сяч на га на бо ру пра-
дук таў хар ча ван ня склаў ка ля 
85 руб лёў.

Вель мі за па тра ба ва ная 
па слу га са цы яль най нянь-

кі. За сту дзень — чэр вень 
ёй ска рыс та ла ся 1881 сям'я 
(з іх 152 — з дзець мі-ін ва лі-
да мі). Гэ та амаль столь кі ж,
коль кі за ўвесь мі ну лы год 
(у 2016-м нянь кі пры хо дзі лі 
ў 1985 сем' яў).

Пра цяг ва ец ца пра гра ма 
ся мей на га ка пі та лу. На 1 
жніў ня ў Бе ла рус бан ку бы ло 
ад кры та 40,3 ты ся чы дэ па-
зіт ных ра хун каў на агуль ную 
су му больш за 403 міль ё ны 
до ла раў. Ма ры на Ар цё мен-
ка ад зна чае, што ўсе гэ тыя 
ме ры да зво лі лі па вы сіць 
коль касць трэ ціх і на ступ ных 
дзя цей у сем' ях. Так, ка лі ў 
2014-м та кіх дзя цей на ра дзі -
ла ся 17,3 ты ся чы, то ле тась — 
22 ты ся чы. А коль касць 
шмат дзет ных сем' яў па вя лі-
чы ла ся да 91,6 ты ся чы.

Гра шо выя вы пла ты пра-

ду гле джа ны так са ма для 

сем' яў, што ўсы на ві лі ма лых. 

Мар га ры та МАЦ ВЕ ЕН КА, 

на чаль нік ад дзе ла са цы-

яль на-пе да га гіч най ра-

бо ты і ахо вы дзя цін ства 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 

за ўва жае, што гэ та да зва-

ляе і пад тры маць сям'ю 

ма тэ ры яль на, і ад зна чыць 

тую вы са ка род ную спра ву, 

якую яна зра бі ла. Вы пла-

ты на ўтры ман не сён ня за-

бяс пе ча ны больш як шас ці 

ты ся чам не паў на лет ніх — 

ка ля 90 пра цэн таў ад усіх 

усы ноў ле ных хлоп чы каў і 
дзяў ча так.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by



У да рож на-транс парт ным 

зда рэн ні, якое адбылося ў 

Ка луж скай воб лас ці, за гі нуў 

адзін гра ма дзя нін Бе ла ру сі, 

дзе вяць на шых су ай чын ні-

каў бы лі шпі та лі за ва ны.

Кон суль ская служ ба па соль-

ства Бе ла ру сі ў Ра сіі са спа сыл-

кай на ін фар ма цыю ДІБДР па ве-

да мі ла, што на 138-ым кі ла мет-

ры Ка луж скай ша шы аў та да ро гі 

Маск ва—Ма ла яра сла вец—Рос-

лаўль ад бы ло ся ДТЗ з удзе лам 

двух транс парт ных срод каў, якія 

ма юць бе ла рус кую рэ гіст ра цыю. 

Усе па цяр пе лыя бе ла ру сы шпі та-

лі за ва ны ў Ма ла яра сла вец кую 

цэнт раль ную ра ён ную баль ні цу 

і Ка луж скую аб лас ную баль ні-

цу. Адзін з іх зна хо дзіц ца ў рэ-

ані ма цыі ў цяж кім ста не. Згод на 

з па пя рэд няй ін фар ма цы яй, усе 

па цяр пе лыя пра жы ва юць у Го-

мель скай воб лас ці, за вы клю-

чэн нем ад на го жы ха ра Гро дзен-

скай воб лас ці. За гі ну лы з'яў ляў-

ся жы ха ром Ка лін ка ві чаў. Ідзе 

ўдак лад нен не звес так па ас тат-

ніх па са жы рах (у транс парт ных 

срод ках зна хо дзі ла ся 37 гра ма-

дзян Бе ла ру сі), ін фар ма цыя на-

кі роў ва ец ца ў аб лас ныя УУС для 

ін фар ма ван ня сва я коў. Кон суль-

ская служ ба па соль ства зна хо-

дзіц ца ў па ста ян ным кан так це з 

ме ды цын скі мі ўста но ва мі, УУС і 

ДІБДР рэ гі ё на. Па вод ле па пя рэд-

няй ін фар ма цыі, кі роў ца аў та ма-

бі ля «Фоль ксва ген Муль ты вэн» 

вы ехаў на па ла су су стрэч на га 

ру ху, за тым у кю вет, што па цяг-

ну ла да тыч нае су тык нен не аў та-

ма бі ля «Мер се дэс-Бенц» (То нар) 

з аў то бу сам «Не аплан».

ТЫМ ЧА САМ
На па чат ку тыд ня ў ін тэр нэт 

тра пі лі ша ку ю чыя здым кі. На 
знеш нім ба ку па рэ нчаў бал ко на 
ста ліч на га гма ха па віс хло пец. 
Яго ў гэ ты час фа та гра фа ваў ін-
шы пад ле так. А пад на вас пе ча-
ным «ру фе рам» бы ло 26 па вер-
хаў без да ні.

— Па куль не вы свет ле ны асо-
бы гэ тых двух не паў на лет ніх, — 
ка жа афі цый ны прад стаў нік 
ГУ УС Мін гар вы кан ка ма Аляк-
сандр ЛАС ТОЎ СКІ. — Я гу та рыў 
з ві да воч ца мі, але ў мі лі цыю яны 
вы ра шы лі не звяр тац ца. Яны мяр-
ку юць, што гэ та хтось ці з мяс цо-
вых жы ха роў, і та му хо чуць са мі 
па раз маў ляць з іх баць ка мі.

Ме на ві та апош нія і па він ны 
кант ра ля ваць па во дзі ны сва-
іх дзя цей. Бо акра мя іх, гэ та не 
зро біць ні хто. Тым больш, што і іх 
мо гуць пры цяг нуць да ад каз нас ці 
за не на леж нае вы ха ван не. А са мі 
пад лет кі ры зы ку юць тра піць на 
ўлік у ка мі сію па спра вах не паў-
на лет ніх.

На слы хуНа слы ху   Бе ла ру сы па цяр пе лі
ў ДТЗ у Ка луж скай воб лас ці

Чар го вае зда рэн не 
з га дзю кай

У Ра га чоў скім ра ё не га дзю ка ўку-
сі ла ся мі га до вую дзяў чын ку. 

Гэ та ўжо трэ ці вы па дак за ты дзень, 
ка лі лю дзі су стра ка юц ца з гэ тай змя-
ёй у на се ле ных пунк тах, і дру гі — ка лі 
цер пяць ад іх (у мі ну лым ну ма ры мы 
пі са лі пра ўкус 10-га до ва га хлоп чы ка 
ў ста лі цы).

Ін цы дэнт ад быў ся за не каль кі кі-
ла мет раў ад Ра га чо ва ў дач ным ка-
а пе ра ты ве. Вя до ма, што дзяў чын ка 
пры еха ла па гас ціць да ба бу лі. Ад ра зу 
пас ля та го, што зда ры ла ся, па цяр-
пе лая бы ла шпі та лі за ва на ў рэ ані-
ма цый нае ад дзя лен не Ра га чоў скай 
цэнт раль най ра ён най баль ні цы. Для 
да лей ша га ля чэн ня дзяў чын ку пе ра-
ве лі ў Го мель скую аб лас ную клі ніч-
ную баль ні цу, дзе яна зна хо дзіц ца 
да гэ туль. Стан па цы ент кі ста біль ны, 
ся рэд няй сту пе ні цяж кас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by




