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— Гэ та толь кі зда ец ца, што раз-

віц цё тэх на ло гій знач на спрас ці ла 

пра цэс ства рэн ня кар таў. Вя до ма, 

лі ніі пя ром з туш шу ця пер ні хто не 

на но сіць, ад нак кам п'ю тар поў нас-

цю ра бо ту не вы кон вае. Ён толь кі 

ін стру мент. Кож ная кар та — гэ та ка-

лек тыў ны пра дукт, над якім пра цуе 

не менш за дзе сяць ча ла век: улас-

на кар то граф-вы ка наў ца, тэх но лаг, 

рэ дак тар, га лоў ны рэ дак тар, ка рэк-

тар, ін жы нер-сіс тэ ма тэх нік, мас так і 

ін шыя, — рас каз вае ды рэк тар прад-

пры ем ства Іна ШЛЫК.

Але ці вар тыя та кіх на ма ган няў 

вы ні кі ў наш час, ка лі ў кож на га ў 

смарт фо не — «Google.Maps» і «Ян-

дэкс.Кар ты»? Без умоў на. Унес ці 

праў кі ў ан лайн-сэр ві сы мо жа лю бы. 

Пры чым, як ка рыс ныя, так і шкод ныя. 

Адзін з ня даў ніх сум ных пры кла даў 

як раз за кра нуў Брэсц кую крэ пасць. 

На Google.Maps скульп тур ная кам-

па зі цыя «Сма га» бы ла пе рай ме на-

ва на ў «Пра гу хут ка сці» («Жаж ду 

скорости»). Вір ту аль ны ван да лізм 

у чыс тым вы гля дзе. Жы ха ры Брэс-

та, як толь кі ўба чы лі гэ ты жах, за бі лі 

тры во гу і вяр ну лі скульп ту ры яе са-

праўд нае імя. 

— Мы ня сём ад каз насць за кож ную 

ры сач ку на на шых кар тах, пра цу ем у 

цес най су вя зі з дзя сят ка мі ар га ні за цый 

і экс пер таў. Усе да ныя і наз вы вы вя ра-

юц ца па не каль кіх кры ні цах, — за пэў ні-

ва юць на прад пры ем стве. — Вя до ма, 

ан лайн-кар ты больш гіб кія ў пла не ак ту-

аль нас ці звес так. Ад нак яны не ад люст-

роў ва юць ды на мі кі. Мы ба чым толь кі тое, 

што ёсць у пэў ны мо мант. Як вы гля да ла 

тое ці ін шае мес ца 10, 20, 50 га доў та му, 

мож на пра са чыць толь кі па фік са ва ных 

нось бі тах. Акра мя та го, ін тэр нэт-сэр ві-

сы да юць толь кі аб агуль не ную ін фар-

ма цыю. На шы ма тэ ры я лы ў за леж нас ці 

ад скі ра ва нас ці ма юць пад ра бяз нае апі-

сан не аб' ек таў. Гэ та кар ты ту рыс тыч ныя 

і да рож ныя, ра ён ныя і га рад скія, азёр і 

ва да схо ві шчаў, дзі ця чыя і ву чэб ныя, па-

лі тыч ныя і эка на міч ныя, пра мыс ло выя, 

сель ска гас па дар чыя і г. д.

Экс клю зіў 
на род най мо ве

Ця пер бе ла рус кія кар то гра фы 

вы пус ка юць пра дук цыю на трох мо-

вах — анг лій скай, бе ла рус кай і рус кай. 

Пер шая за па тра ба ва ная за меж ны мі 

ту рыс та мі (асаб лі ва на пя рэ дад ні між-

на род ных спар тыў ных спа бор ніц тваў, 

якія час та ла дзяц ца ў кра і не), апош-

няя — ма са вым па куп ні ком. А вось вы-

дан ні на род най мо ве ма юць зу сім не-

вя лі кія ты ра жы, ка лі не браць у раз лік 

ву чэб ныя ма тэ ры я лы для школь ні каў.

Штат на га пе ра клад чы ка ў «Бел-

кар та гра фіі» ня ма. Ён тут па вя лі кім 

ра хун ку і не па трэб ны. Наз вы на се ле-

ных пунк таў і геа гра фіч ных аб' ек таў 

у бе ла рус кім і рус кім ва ры ян це рэг-

ла мен ту юц ца Дзяр жаў ным ка та ло гам 

геа гра фіч ных на зваў.

— Даў но скла лі ся доб рыя ста сун кі 

з Ін сты ту там мо ва знаў ства імя Яку ба 

Ко ла са пры На цы я наль най ака дэ міі на-

вук. Ка лі ўзні ка юць ней кія спрэч ныя 

мо ман ты, звяр та ем ся да іх, — рас каз-

вае ды рэк тар.

Што да змен у на звах геа гра фіч ных 

аб' ек таў, то зда ра юц ца яны і ця пер. 

Ра дуе, што ідзе пра цэс вяр тан ня аў тэн-

тыч ных, спрад веч ных най мен няў.

Пер шай грун тоў най ра бо тай ай чын-

ных кар то гра фаў па-бе ла рус ку стаў 

На цы я наль ны ат лас, вы пу шча ны ў 

2002 го дзе. Іна Шлык кла дзе пе ра да 

мной важ кую цём на-зя лё ную кні гу з 

за ла ты мі лі та ра мі.

— Ён па куль адзі ны ў сва ім ро дзе, 

але мы ўжо па дум ва ем аб пе ра вы дан-

ні. Мно гія звест кі са ста рэ лі або па тра-

бу юць да паў нен няў. Узяць хоць бы 

клі ма тыч ныя кар ты — на поўд ні ўтва-

ры ла ся но вая тэм пе ра тур ная зо на, — 

ка жа суразмоўца. — Ці ка ва, што са мы 

пер шы ат лас на шай кра і ны па ба чыў 

свет толь кі ў 1958-м — на пя рэ дад ні 

са ра ка год дзя БССР. На жаль, толь кі 

ў рус кай вер сіі.

За тое ця пер зна ка выя кар ты вы-

пус ка юц ца вы ключ на па-бе ла рус ку. 

Да рэ чы, ці ка вае су па дзен не: Дзень 

ра бот ні каў зем ле ўпа рад ка валь най і 

кар то гра фа-геа дэз іч най служ бы су па-

дае з Днём род най мо вы. На ту раль на, 

яны хо чуць унес ці леп ту ў пад тры ман-

не прэ сты жу сва ёй куль ту ры. Возь мем 

да пры кла ду на шу ме лы ча ты рох том ны 

«Вя лі кі гіс та рыч ны ат лас Бе ла ру сі», 

які ўжо стаў біб лі яг ра фіч най сла ву-

тас цю.

— Гэ та вы дан не фун да мен таль нае, 

але яно не з тых, якія ста вяць на па лі цу 

ў якас ці ўпры га жэн ня. Акра мя ар хіў ных 

ма тэ ры я лаў, у кож най част цы ат ла са 

ма ец ца ге не раль ная кар та тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі ў маш та бе 1:300 000. На ёй 

мы мо жам уба чыць, як вы гля даў той ці 

ін шы ку то чак кра і ны ад ста ра жыт на сці 

да на шых дзён, — рас каз вае Га лі на 

Ля ха ва і не ча ка на пы та ец ца: — Вы 

дзе на ра дзі лі ся? Да вай це гля нем на 

ва шу ма лую ра дзі му ў пер шай па ло ве 

XVІІІ ста год дзя.

Ад кры ва ем дру гі том ат ла са, зна хо-

дзім поў дзень су час най Бе ла ру сі і за-

мест сён няш няй вёс кі Вуль ка-1 ба чым 

Воль ку Хар лін скую. Тут жа па зна ча ная 

ін фар ма цыя, ка му на ле жа лі гэ тыя зем-

лі ў той час — па ну Друц ка му-Лю бец-

ка му. Вось гэ та ад крыц цё! Ні я кі Google 

та кое не вы дасць. Гля дзім у чац вёр ты 

том, дзе на ге не раль най кар це на не-

се ныя ўсе на се ле ныя пунк ты, якія іс на-

ва лі на тэ ры то рыі кра і ны з 1941 го да і 

ёсць ця пер. Ра ней по бач з ма ёй вёс кай 

бы ло яшчэ з дзя ся так ін шых. Ад ны

бы лі спа ле ныя пад час вай ны, дру гія 

знік лі ў вы ні ку аб' яд нан ня з ін шы мі, 

трэ ція прос та вы мер лі — і ўсё гэ та 

мож на ўба чыць на ад ной кар це.

— Ства рыць гэ та бы ло ня прос та. 

Ча сам на ву коў цы пры но сі лі спі сы з 

наз ва мі і ка ар ды на та мі, та му не ка-

то рыя кар ты скла да лі ся лі та раль на з 

чыс та га ліс та, — дзе ліц ца Га лі на Паў-

лаў на.

Ад ным з хі тоў про да жу на XXVІ Мін-

скай між на род най кніж най вы стаў цы-

кір ма шы ста ла скрэтч-кар та Бе ла ру сі. 

Яна мае спе цы яль нае па крыц цё, як у 

ла та рэй ных бі ле тах, пад якім сха ва ная 

сак рэт ная ін фар ма цыя.

— У на шым вы пад ку — гэ та гер бы 

га ра доў. На ве даў шы той ці ін шы ра-

ён, ула даль нік кар ты змо жа пры браць 

па крыц цё з пэў на га ўчаст ка. Сут насць 

скрэтч-кар ты ў тым, што яна за ах воч-

вае да ванд ро вак. Вось вы тры це вы 

дзесяць ра ё наў, у якіх па бы ва лі, і вам 

за хо чац ца па ехаць ку ды-не будзь яшчэ, 

каб ад крыць ас тат нія «сак рэ ці кі», — ад-

зна чае Іна Шлык. — Да рэ чы, ідэю ства-

рэн ня ге раль дыч най скрэтч-кар ты нам 

па дказаў стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі-

тэ та па ма ё мас ці Анд рэй Га еў. У най блі-

жэй шы час пла ну ец ца вы даць та кую ж, 

але з ар хі тэк тур ны мі пом ні ка мі.

Хоць па пя ро выя кар ты па-ра ней ша-

му за ста юц ца пры яры тэт ным кі рун кам 

прад пры ем ства, ад су свет ных трэн-

даў тут імк нуц ца не ад ста ваць. Ця пер 

рас па ча лі ра бо ту над ін тэр ак тыў ным 

пра ек там «Мая ра дзі ма — Бе ла русь».

Да дру ка ва най асно вы да да дуць 

аў дыя, ві дэа і фо та, якія рас ка жуць 

пра гіс та рыч ныя, куль тур ныя і пры-

род ныя аб' ек ты. Па аў тэн тыч ныя ма-

тэ ры я лы вы пра вяц ца экс пе ды цыі па 

ўсёй кра і не.

Ган на КУ РАК,

фо та аў та ра.

ШТО КАР ТА СКА ЖА?

Іна ШЛЫК.

З па чат ку лю та га 

дзярж прад пры ем ства 
«Бел геа дэз ія» дае до ступ 
усім ка рыс таль ні кам 
сет кі ін тэр нэт 
да дзяр жаў най на ві га цый най 
кар ты на шай кра і ны 
ў ліч ба вым фар ма це.

Гэ та на ві га цый ная кар та скла-

да ец ца з трох час так: кар та гра фіч-

най пад клад кі, да рож на га гра фа і 

ад рас най ін фар ма цыі.

У якас ці кар та гра фіч най пад-

клад кі вы ка рыс тоў ва юц ца та па-

гра фіч ныя кар ты маш та бу 1:100 

000 на ўсю тэ ры то рыю кра і ны і 

маш та бу 1:10 000 на тэ ры то рыі 

асоб ных га ра доў і па сёл каў га-

рад ско га ты пу. Да рож ная сет ка 

прад стаў ле на да ро га мі між на род-

на га, рэс пуб лі кан ска га і мяс цо ва га 

зна чэн ня. У ба зе да ных ад рас най 

ін фар ма цыі змя шча юц ца звест кі 

пра больш чым 120 га ра доў і па-

сёл каў.

Кар та гра фіч ная пад клад ка 

дзяр жаў най на ві га цый най кар ты 

ў вы гля дзе WMS-сэр ві су мо жа 

вы ка рыс тоў вац ца ў пры клад ных 

геа ін фар ма цый ных сіс тэ мах. 

Гра фіч ная дак лад насць кар та-

гра фіч най пад клад кі ад па вя дае 

па тра ба ван ням, якія прад' яў ля-

юц ца да дак лад нас ці дзяр жаў ных 

та па гра фіч ных кар таў маш та баў 

1:100 000 і 1:10 000.

У да лей шым функ цы я нал web-

сэр ві су дзяр жаў най на ві га цый-

най кар ты бу дзе па шы рац ца. Так, 

па ад рас най ін фар ма цыі сэр віс 

за бяс пе чыць вы зна чэн не мес-

ца зна хо джан ня аб' ек таў (сэр віс 

геа ка дзі ра ван ня), а па да рож ным 

гра фе сэр віс дасць маг чы масць 

пра клад ваць марш ру ты ру ху з 

роз ны мі кры тэ ры я мі ап ты мі за цыі 

(на ві га цый ны сэр віс).

Бу дзе па шы рац ца так са ма і 

пе ра лік на се ле ных пунк таў з ад-

рас най пры вяз кай, уклю ча ю чы і 

сель скія на се ле ныя пунк ты.

Сяр гей КУР КАЧ.

Тэх на ло гііТэх на ло гіі

Экс ліб рыс «Звяз ды»Экс ліб рыс «Звяз ды»

«МОЙ РОД НЫ КРАЙ 
ДОЎ ГА ЦЯРП ЛІ ВЫ...»

У вы да вец тве «Бе ла рус кая на ву ка» вый шаў чар го-

вы том се рыі «Бе ла рус кі кні га збор». 98-ы — па лі ку. 

За раз да чы та ча прый шлі «Вы бра ныя тво ры» паэ та, 

пра за іка, пуб лі цыс та Іва на Лас ко ва (1941—1994), 

бе ла рус ка га пісь мен ні ка, які жыў і пра ца ваў у Ра сіі, 

у да лё кім ад Мін ска Якуц ку.

У ад ну ёміс тую кні гу ўвай шлі вер шы на бе ла рус кай 

мо ве (пі саў Іван Ан то на віч і па-рус ку), паэ мы «Трыц цаць 

(Рэ кві ем)» і «Куль га», ра ман пра сі бір скія пры го ды двух пад-

лет каў — бе ла ру са і яку та — «Стра лец кая бы лі на», пад ра-

бяз ная аў та бія гра фія, аў та бія гра фіч ны на рыс «Два нац цаць 

якуц кіх ме ся цаў», пуб лі цыс тыч ныя і на ву ко выя ар ты ку лы. 

А так са ма — у раз дзе ле «Да да так»: згад кі пра Іва на Лас ко-

ва, аў та ра мі якіх з'яў ля юц ца Ле а нід Дай не ка (па мяц цю пра 

Лас ко ва ён па дзя ліў ся вер ша ва най мо вай), Мі хась Ты чы на, 

Ра і са Ба ра ві ко ва, Ула дзі мір Ар лоў. Укла даль нік кні гі, аў тар 

прад мо вы і ка мен та ры яў — Лю боў Фі лі мо на ва.

«Мой род ны край доў га цярп лі вы, / Да руй мне кож ны 

ка ла сок, / Што я з тва ёй збяд не лай ні вы / Знёс на чу жую не-

зна рок. / І што ра біць — не ра зу мею, / Аб краў ця бе, аб краў 

ся бе / І прад та бою ка мя нею / З аг нём пра кляц ця на іл бе», — 

на пі саў паў ве ка на зад Іван Лас коў. На пі саў та ды, ка лі шу-

каў ся бе ў род най моў най сты хіі, ка лі вяр таў ся да род на га 

сло ва, якім быў вы пес та ва ны яго та лент. Пер шыя свае 

паэ тыч ныя кні гі Іван Лас коў вы даў на рус кай мо ве. Вер шы 

яго дру ка ва лі ся не толь кі ў «Нё ма не» і «Знамени юности»,

але і ў мас коў скіх ча со пі сах — «Но вый мир» і «Юность». 

А пас ля Лас коў пі саў па-бе ла рус ку. Трэ цяя паэ тыч ная кні га 

на ша га су ай чын ні ка, ды пер шая — бе ла рус кая, «Круж ное 

ле та» вый шла ў свет у «Мас тац кай лі та ра ту ры» ў 1969 го-

дзе. Хоць па-ра ней ша му Іван Лас коў і жыў у Сі бі ры, у Яку ціі, 

пра ца ваў у якуц кіх пе ры я дыч ных вы дан нях.

Іван Лас коў — аў тар мно гіх паэ тыч ных і пра за іч ных кніг, 

якія вый шлі на рус кай і бе ла рус кай мо вах: «Стихия», «Бел ое 

не бо», «Круж ное ле та», «Хро мец», «Анд рэй-Эн дэ рэй — 

спра вяд лі вы ча ла век, або Бе ла рус на по лю се хо ла ду», 

«Ивановы», «Ча роў ны ка мень», «Куль га». І вось — но вая, 

на поў не ная ўсі мі Іва на Лас ко ва мас тац кі мі і гра ма дзян скі мі 

пе ра ка нан ня мі кні га «Вы бра ныя тво ры». Ты раж не вя лі кі —

500 асоб ні каў. Але і гэ тыя эк зэмп ля ры мо гуць ады граць 

асаб лі вую ро лю ў вы ха ван ні гіс та рыч най свя до мас ці бе ла ру-

саў. На ступ ная кні га ў вы да вец кім пра ек це «Бе ла рус кі кні га-

збор» — збор нік тво раў Він цэн та Ду ні на-Мар цін ке ві ча.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Ле ген дар ныя зем ля кіЛе ген дар ныя зем ля кі

Дзе на ра джа юц ца зор кі
У Шчу чын скім ра ё не ад зна чы лі 80-годдзе 

Чэс ла ва Не ме на
Па мят ныя ме ра пры ем ствы з на го ды юбі лею прай-

шлі на ма лой ра дзі ме ле ген дар на га рок-му зы кан-

 та. У вёс цы Ва сі ліш кі за ха ваў ся дом, дзе амаль 

20 га доў жыў Чэс лаў Вы джыц кі, які стаў вя до мы як 

Чэс лаў Не мен. У до ме ство ра ны му зей зна ка мі та га 

зем ля ка. Ле тась яго на ве да лі больш за сем ты сяч 

ама та раў твор час ці спе ва ка з уся го све ту.

Вось і свя точ нае ме ра пры ем ства па ча ло ся з на вед ван ня 

до ма-му зея. Праз аса біс тыя рэ чы і ўс па мі ны ад на вяс коў цаў 

і сяб роў тут мож на па зна ё міц ца з дзя цін ствам і юнац твам 

ку мі ра не каль кіх па ка лен няў. Ад зна чаў ся той факт, што 

зна ка мі ты му зы кант, які жыў у Поль шчы, не за бы ваў сваю 

ма лую ра дзі му і па між гаст ро ля мі спя шаў ся хут чэй сю ды, у 

сваю вёс ку на ўзбя рэж жы Нё ма на. Ад сюль і яго псеў да нім.

У па мяць аб рок-зор цы ар га ні за та ры за пра сі лі ах вот-

ных на лі та ра тур на-му зыч ную кам па зі цыю ў Шчу чын скі 

ра ён ны цэнтр куль ту ры. Яго хі ты вы ка на лі та ле на ві тыя 

зем ля кі, у кан цэр це пры няў удзел эт на-гурт Dzіvasіl. Ім-

прэ зу на ве да лі прад стаў ні кі ра ён ных і аб лас ных улад, 

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Рэс пуб лі кі Поль шча ў 

Бе ла ру сі Ар тур Мі халь скі, прад стаў ні кі аб' яд нан няў па ля-

каў у Бе ла ру сі і Ра сіі.

Пад час ве ча ры ны прэ зен та ва лі кні гу-аль бом, якую 

вы да лі кі на сцэ на рыст Ве ра Са ві на і фо та мас так Ві таль 

Ра ко віч.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

На ві га цыя ў ліч бе — для ўсіх


