
26 чэрвеня 2020 г.

ПЯТНІЦА
№ 123 (29237)

ISSN 1990 - 763X

• Бе ла рус кія на ву коў цы 

вы ву ча юць асаб лі вас ці іму-

ні тэ ту пры COVІD-19.

• Ад ва ка ты 26 чэр ве ня 

бяс плат на пра кан суль ту-

юць ма ла ма ём ных гра ма-

дзян.

• Дэ пу та ты за цвер дзі лі 

спра ва зда чу аб вы ка нан ні 

рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту 

за 2019 год.

• Па гад нен не аб дзе цях 

з 1 лі пе ня змо гуць за клю-

чыць баць кі, якія не зна-

хо дзяц ца ў шлю бе.

• Ле та піс фес ты ва лю 

на цы я наль ных куль тур ад 

фо та ка ра Бел ТА прад ста-

ві лі ў Грод не.

• За ба ро ны і аб ме жа-

ван ні на на вед ван не ля-

соў дзей ні ча юць у 24 раё -

нах Бе ла ру сі.

КОРАТКА

Яў ген УВЯ ДЗЕН СКІ, 
ды рэк тар 
УП «Бел ін тэр экс па» 
Бе ла рус кай ганд лё ва-
пра мыс ло вай па ла ты:

«Вір ту аль ныя вы стаў кі — 
вы дат нае ча со вае 
ра шэн не ў пе ры яд 
пры пы нен ня рэ аль ных 
ме ра пры ем стваў, 
але пас ля ад наў лен ня 
нар маль най вы ста вач най 
дзей нас ці асноў ным 
рэ сур сам зноў ста нуць 
кла січ ныя вы стаў кі. Ад нак 
тыя ан лайн-ра шэн ні, якія 
мы ця пер рас пра цоў ва ем, 
бу дуць да дат кам, 
свое асаб лі вым люс тэр кам 
рэ аль най экс па зі цыі 
ў ін тэр нэ це, якую 
змо гуць на ве даць тыя, 
хто не па спеў пры ехаць 
на вы стаў ку».

ЦЫТАТА ДНЯ

МОРА 
НА ВЁСЦЫ

ХАМАМ 
І САЎНА 
Ў ПУХАВІЦКІМ 
БАСЕЙНЕ
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай
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Жыц цё не спы ня ец цаЖыц цё не спы ня ец ца

«КІ НА НЕ БУ ДЗЕ?»
Як вы жы ва юць у кры зіс кі на тэ ат ры ў рэ гі ё нах

Праз пан дэ мію но ва га ка ра на ві ру са сё ле та змя ні лі ся мно-

гія сфе ры жыц ця, і не ў апош нюю чар гу куль тур ная. Ва 

ўсім све це му зеі і тэ ат ры, фес ты ва лі і кан цэрт ныя за лы 

вы му ша ныя бы лі ча со ва пры пы ніць сваю дзей насць аль-

бо пе ра хо дзіць у ан лайн-фар мат. Тое са мае ад бы ва ец ца 

і ў Бе ла ру сі. У ста лі цы, на прык лад, ра ней ча су скон чыў 

се зон Бел дзярж цырк, аб ме жа ва лі час ра бо ты му зеі, а ў 

кра са ві ку за чы ні лі ся прак тыч на ўсе кі на тэ ат ры, за вы-

клю чэн нем шмат за льнай «Бе ла ру сі». Па-роз на му з гэ тай 

сі ту а цы яй спра ві лі ся ў рэ гі ё нах — дзе, як у Брэс це, змя ні-

лі гра фік ра бо ты, дзе, як у Грод не, ад кры лі аў та кі на тэ атр 

і лет нія пля цоў кі на све жым па вет ры, дзе пры ня лі за ха ды 

па рас са дцы гле да чоў, каб не за чы няц ца і не сы хо дзіць у 

«мі нус»...

— Усе мы ў ад ной лод цы, і дзяр жаў ныя ўста но вы, і пры ват ні-

кі, — су стра кае нас у фае амаль што цёз кі, ба ра на віц ка га кі на тэ-

ат ра «Звез да», упраў ля ю чы Ула дзі мір БОЎ ФА ЛІК. — Су свет ныя 

кі на прэм' е ры ад кла лі ся на ня вы зна ча ны тэр мін, пра вы на пра кат 

мно гіх філь маў скон чы лі ся, вы круч ва ем ся як мо жам.

Бу ды нак «Звез ды» ста рэй шы за сам кі на тэ атр амаль на паў ста-

год дзя: ён уз ве дзе ны ў 1957-м (а кі на тэ атр ад кры ты ў 2006-м), і гэ ты 

ка ла рыт мі ну ла га, на ту раль на, ад ра зу ба чыш звон ку. Тым больш 

не ча ка на за зір нуць у тры цал кам су час ныя кі на за лы, дзі ця чы гуль-

ня вы ла бі рынт, бу фет, дзе на ві да во ку ста іць сро дак для дэз ын фек-

цыі рук, а бар ме ны пра цу юць у мас ках і паль чат ках.

Бе ла рус кую мо ву (а ме на ві та з тэс та па бе ла рус кай мо ве і рас па чаў ся 

двух тыд нё вы эк за ме на цый ны ма ра фон) сё ле та па жа да лі зда ваць 18,6 ты-

ся чы ча ла век па ўсёй кра і не. Для па раў на ння: на рус кую мо ву за рэ гіст-

ра ва лі ся 52 ты ся чы ча ла век. Як ба чым, пра пор цыя зу сім не на ка рысць 

род най мо вы, на ват ка лі ўлі чыць, што не ка то рыя абі ту ры ен ты бу дуць 

зда ваць дзве дзяр жаў ныя мо вы. Та кое пра ва ў іх ёсць: ка ля 40 пра цэн таў 

афор мі лі про пус кі на ча ты ры прад ме ты.

У БДПУ для ўдзе лу ў ЦТ па бе ла рус кай мо ве за рэ гіст ра ваў ся 931 абі-

ту ры ент. Для та го каб рас са дзіць гэ тую коль касць удзель ні каў эк за ме ну 

з па тра ба ван нем за ха ван ня са цы яль най дыс тан цыі не менш за метр, 

спат рэ бі ла ся за дзей ні чаць 24 аў ды то рыі. А пад рус кую мо ву 26 чэр ве ня 

ў БДПУ за рэ зер ва ва на ўдвая больш памяшканняў і да дат ко выя ву чэб-

ныя кар пу сы. Уво гу ле пра тое, што пры ём ная кам па нія пра хо дзіць сё ле-

та ва ўмо вах пан дэ міі, на гад вае аб са лют на ўсё: паў сюд на ў сва бод ным 

до сту пе зна хо дзяц ца ан ты сеп ты кі для рук, а ў хо ле га лоў на га кор пу-

са — няпамятлівыя абі ту ры ен ты маг лі на быць не толь кі руч ку з чор ным 

чар ні лам, але і мас ку, і віль гот ныя сур вэт кі. Да рэ чы, у БДПУ ўсім абі ту-

ры ен там бы ло рэ ка мен да ва на за хоў ваць ма сач ны рэ жым. Для тых, хто 

за быў ся пра мас ку, у аў ды то ры ях быў ство ра ны рэ зерв ін ды ві ду аль ных 

срод каў аба ро ны. Усе ар га ні за та ры ЦТ ва ўні вер сі тэ це бы лі ў мас ках і 

ад на ра зо вых паль чат ках.

На ўва хо дзе абі ту ры ен ты пра хо дзяць стро гі фэйс-кант роль: ар га ні за-

та ры су па стаў ля юць фо та ў да ку мен тах, так бы мо віць, з «ары гі на лам». 

Ка лі су мня ва юц ца, про сяць зняць мас ку. «Шу ка ем сваё проз ві шча ў спі-

сах. Не за трым лі ва ем ся, пра хо дзім у гар дэ роб і зда ём усе свае рэ чы», — 

ары ен ту юць абі ту ры ен таў, якія ўжо тра пі лі ў ву чэб ны кор пус, шмат лі кія 

ва лан цё ры. Ка му па тра бу ец ца, да па ма га юць знай сці эк за ме на цый ную 

аў ды то рыю, бо за блы тац ца ў кар пу сах пе ду ні вер сі тэ та да во лі прос та. 

Ва лан цё ры вы лу ча юц ца ся род вя лі кай коль кас ці ма ла дых лю дзей фір-

мен най жоў та-бла кіт най уні вер сі тэц кай ат ры бу ты кай і... сваі мі доб ра-

зыч лі вы мі ўсмеш ка мі. Бу ду чыя пе да го гі вы дат на ра зу ме юць, на коль кі 

важ ная пад трым ка ў сі ту а цыі стрэ су, тым больш што і са мі яны яшчэ 

не за бы лі ся пра ўлас ныя эмо цыі ад ўступ ных эк за ме наў. Да рэ чы, у ва-

лан цёр скі атрад БДПУ «Штаб абі ту ры ен та» ад бі ра юць най леп шых, бо 

доб ра ра зу ме юць, што пад час пры ём най кам па ніі ва лан цё ры 

ста но вяц ца абліччам уні вер сі тэ та.

СПЯ КО ТА, ПАН ДЭ МІЯ І ЦТ
Для абі ту ры ен таў ство ра ны ўсе ўмо вы, каб яны маг лі скан цэнт ра вац ца на ра шэн ні тэс таў

Учо ра ў 11.00 у кра і не стар та ва ла цэнт ра лі за ва нае 

тэс ці ра ван не. Але ўжо ў 9.30 по бач з га лоў ным бу дын кам 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та 

дыс цып лі на ва ныя абі ту ры ен ты, якія прый шлі ў пункт 

тэс ці ра ван ня за га дзя, вы стра і лі ся ў чар гу.
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Для разноскі тэс таў ва ўсе аў ды то рыі рых ту юц ца спе цы яль ныя па ке ты 
з сак рэт най стуж кай. Як толь кі цэ лас насць стуж кі па ру ша ец ца, 
на ёй пра сту па юць сха ва ныя ад ва чэй сім ва лы.
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