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Тры з па ло вай га ды ка лек тыў Ча чэр ска-
га ра ён на га цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі 
ча каў ува хо дзі наў у но вае па мяш кан не. І 
вось на рэш це ра ён ная ўста но ва ахо вы зда-
роўя, якая да апош ня га ча су раз мя шча ла-
ся ў мяс цо вай па лі клі ні цы, на бы ла но вы 
двух па вяр хо вы бу ды нак, які ра ней на ле жаў 
прад пры ем ству «Фар ма цыя».

Як па ве да мі лі ў Го мель скім аб лас ным цэнт ры 
гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя, на 
рэ кан струк цыю аб' ек та з аб лас но га бюд жэ ту 
бы ло на кі ра ва на Br3,2 млрд. Акра мя та го, спон-
сар скую да па мо гу ака за лі ААТ «Звяз да» (Br32 
млн), КЖУП «Ча чэр скае» (Br9,4 млн). За тое 
сён ня збу да ван не ад па вя дае са мым вы со кім 
па тра ба ван ням і стан дар там. Свет лыя ка бі не ты 
аб ста ля ва ны но вай мэб ляй і су час най арг тэх ні-
кай. На сце нах пры цяг ва юць ува гу ма ляў ні чыя 
ін фар ма цый ныя стэн ды. Мік ра бія ла гіч ная і са-
ні тар на-гі гі е ніч ная ла ба ра то рыі ма юць ма гут нае 
вы цяж ное аб ста ля ван не. Ця пер тут ёсць усё 
не аб ход нае для пра цы і пра вя дзен ня про філь-
ных да сле да ван няў. У но вым бу дын ку для 30 
су пра цоў ні каў пра ду гле джа ны па коі для пры ёму 

ежы, пе ра апра на ння, улас ны сан ву зел, ду ша-
выя, а так са ма па кой зда ро ва га ла ду жыц ця, 
дзе ўста ля ва ны су час ныя трэ на жо ры для за ня-
ткаў фіз куль ту рай у не пра цоў ны час. Змя ніў ся 
і фа сад бу дын ка. На вед ні кам не прый дзец ца 
доў га шу каць Ча чэр скі ра ён ны цэнтр гі гі е ны і 
эпі дэ мі я ло гіі: кі ру нак па ка жуць вя лі кая шыль-
да з наз вай і біл борд, які пра па ган дуе зда ро вы 
лад жыц ця.

— Сён ня аб ноў ле ны бу ды нак ра ён на га цэнт-
ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі ад па вя дае са мым вы со-
кім па тра ба ван ням і стан дар там, маг чы ма, ён у 
лі ку са мых леп шых на Го мель шчы не, — ад зна-
чыў га лоў ны дзяр жаў ны са ні тар ны ўрач Го-
мель скай воб лас ці Аляк сандр ТА РА СЕН КА, 
які вы ка заў над зею, што ад крыц цё доб ра аб-
ста ля ва най уста но вы, дзе ство ра ны вы дат ныя 
ўмо вы для пра цы, па спры яе са ні тар на-эпі дэ мі-
я ла гіч на му даб ра бы ту ў ра ё не.

Між тым, доў га ча ка ныя ўва хо дзі ны ад бы лі ся 
ў юбі лей ны для Ча чэр ска год — рай цэнтр сё ле та 
ад зна чыць 855-год дзе.

Іры на АСТАШКЕВІЧ
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Жыц цё толь кі 
па чы на ец ца

Для гэ тых пен сі я не рак жыц цё 
з вы ха дам на за слу жа ны ад па чы-
нак зу сім не скон чы ла ся. Скар гі 
на лёс у ка лі до рах па лі клі ні кі (хоць 
гэ тую ўста но ву ўсё ж да во дзіц ца 
на вед ваць у су вя зі з уз рос там) і 
плёт кі на ла вач ках ля пад' ез даў 
не для іх. На вош та губ ляць на гэ-
та час, ка лі ме на ві та ця пер мож на 
за няц ца тым, што са праў ды па да-
ба ец ца? Для гэ та га і пры хо дзяць 
у тэ ры та ры яль ны цэнтр са цабс-
лу гоў ван ня на сель ніц тва Пер ша-
май ска га ра ё на ста лі цы. Ме на ві та 
тут яны зай ма юц ца ў гурт ках, а 
ня даў на па ча лі на вед ваць ад дзя-
лен не дзён на га зна хо джан ня для 
гра ма дзян па жы ло га ўзрос ту, што 
за пра ца ва ла пры цэнт ры ў кан-
цы ліс та па да. Кож ны дзень тут 
збі ра ец ца да дзя сят ка ча ла век, 
каб аб мя няц ца во пы там і прос та 
ці ка ва пра вес ці час.

Усё жыц цё Ан та ні на Ра ма наў-
на Ша кун пра ца ва ла ў біб лі я тэ цы 
Ін сты ту та ма тэ ма ты кі Ака дэ міі на-
вук. Ця пер, у 77 га доў, жан чы на 
за хап ля ец ца ванд роў ка мі па Бе-
ла ру сі і све це, а так са ма лю біць 
пра гля даць на ві ны ў се ці ве. З жа-
дан ня не ад ста ваць ад су час ных 
тэх на ло гій усё і па ча ло ся.

— Не як зай шла, каб атры маць 
ін фар ма цыю пра кам п'ю тар ныя 
кур сы, і да ве да ла ся, што на ба зе 
цэнт ра ад кры ва ец ца ад дзя лен не 
дзён на га зна хо джан ня, — рас-
па вя дае Ан та ні на Ра ма наў на. 
— Чым мы тут зай ма ем ся? Усім! 
Але па-са праўд на му яшчэ толь кі 
фар мі ру ем ся.

Са праў ды, ра бо та ад дзя лен ня 
пла ну ец ца па вод ле па жа дан няў 
на вед валь ні каў лі та раль на «на 
ха ду». Тут усё прос та і па-сяб-
роў ску, не фар маль на: нех та пра-
па ноў вае тэ му, і, п'ю чы гар ба ту 
(ня рэд ка са спе ча ны мі ўлас на руч-
на пі ра га мі), жан чы ны па чы на юць 
аб мяр коў ваць яе, дзе ля чы ся сва і-
мі ве да мі і во пы там. Пра вод зяц ца 
тут і тэ ма тыч ныя гу тар кі па роз-
ных пытаннях — ад но з са мых 
ак ту аль ных, вя до ма, зда роўе. А 
на пя рэ дад ні Но ва га го да ка бе ты 

ар га ні за ва лі ку лі нар ны ты дзень, 
пад час яко га дзя лі лі ся лю бі мы мі 
рэ цэп та мі і роз ны мі хіт ры ка мі па 
пры га та ван ні смач ных страў.

«Я ж яшчэ 
ма ла дая!»

67-га до вая Ма рыя Іва наў на 
Мар ці но віч ужо два га ды хо дзіць 
у клуб па да рож ні каў пры цэнт ры, 
дзе на вед вае эк скур сіі па Бе ла ру сі 
і не толь кі. Апош нія 20 га доў пе рад 
пен сі яй жан чы на пра ца ва ла вы-
клад чы кам гіс то рыі ў ву чы лі шчы, 
вы хоў ва ла бу ду чых бу даў ні коў.

— Як вый шла на пен сію, па ду-
ма ла: я ж яшчэ ма ла дая, па він на 
не чым зай мац ца, — ка жа Ма рыя 
Іва наў на.

Гэ тыя дум кі пры вя лі яе ў ган-
даль. Скон чы ла вя чэр нія кур сы, 
атры ма ла раз рад і пра ца ва ла 
пра даў цом у кра ме. Пас ля раз-
но сі ла га зе ты на по шце, ад нак па 
ста не зда роўя да вя ло ся па кі нуць 
пра цу. Але ня згас нае жа дан не 
неш та ра біць пры вя-
ло спа да ры ню Ма рыю 
ў ад дзя лен не дзён на га 
зна хо джан ня.

— Са мае га лоў нае 
тут — ста сун кі з людзь-
мі, — лі чыць пен сі я нер ка. 
— І пад час су стрэч тут я 
ад чу ваю та кое аду хаў-
лен не, заўж ды зна хо джу 
неш та но вае і ці ка вае!

Не каль кі га дзін на 
дзень, што па жы лыя 
лю дзі пра вод зяць у 
ад дзя лен ні, да юць ім 
маг чы масць знай сці ці-
ка вых су раз моў цаў, аб-
мя няц ца ін фар ма цы яй 
і ўза е ма ўзба га ціц ца. А 
так са ма пра явіць ся бе ў 
твор час ці: на свя ты яны 
пра вод зяць кан цэр ты, 
дзе спя ва юць, тан цу юць 
і ла дзяць роз ныя кон кур-
сы. Але са ма дзей насць 
не за ста ец ца толь кі ў 
ме жах ад ной уста но вы: 
са свя точ най пра гра май 
жан чы ны ўжо на ве да лі 
са цы яль на-пе да га гіч ны 
цэнтр з пры тул кам Каст-
рыч ніц ка га ра ё на.

Па спець 
за ча сам

Дзі я на Пі  л і  паў на 
Пят роў ская ўсё жыц-

цё пра ца ва ла ў Мі ніс тэр стве 
су вя зі. Ця пер ёй 67 га доў, але 
жан чы на пра цяг вае пад пра цоў-
ваць у бу даў ні чай ар га ні за цыі. 
Муж Дзі я ны Пі лі паў ны пай шоў 
з жыц ця, дзя цей у іх не бы ло. 
Каб не су ма ваць, пен сі я нер ка 

ку пі ла са бе ноў тбук, пад клю чы-
ла ін тэр нэт.

— Яшчэ не ўсё ве даю ў кам-
п'ю та ры, ба ю ся на ціс нуць неш та 
не тое, та му ў ад дзя лен не тра-
пі ла так са ма дзя ку ю чы аб' яве 
пра кам п'ю тар ныя кур сы. Я сю-

ды пры хо джу і атрым лі-
ваю ка рыс ную ін фар ма-
цыю. Тут заўж ды неш та 
пад ка жуць. Га ру ўсёй 
ду шой!

А «тан цаў шчы ца і пя-
вун ня», як ка жуць пра яе 
ка ля жан кі, Люд мі ла Ула-
дзі мі ра ў на Оп ра 12 сту-
дзе ня ад зна чы ла 78-год-
дзе. Два ра зы на ты дзень 
жан чы на зай ма ец ца гім-
нас ты кай, і на ват сес ці 
на шпа гат у та кім па чэс-
ным уз рос це для яе зу сім 
не цяж ка. Апроч спор ту, 
Люд мі ла Ула дзі мі ра ўна 
спя вае ў ка ра о ке пры 
цэнт ры, на вед вае за ня ткі 
псі ха ла гіч най гру пы і клуб 
па да рож ні каў.

— Я тут зна хо джу элік-
сір ма ла до сці! — за яў ляе 
жыц ця ра дас ная жан чы-
на.

Апроч та го, што клу-
бы па ін та рэ сах іс ну юць 
пры цэнт ры са цабс лу-
гоў ван ня, на ба зе ад дзя-
лен ня так са ма па кры се 
рас па чы на юць пра цу 
не каль кі гурт коў: спа-
чат ку па вя зан ні, кры ху 
паз ней — доў га ча ка ныя 
кам п'ю тар ныя кур сы. Але 
аду ка цый ны мо мант тут 
зай мае дру гас нае ста но-
ві шча.

— Та кія ўста но вы, як на ша, 
не аб ход ны ў пер шую чар гу для 
ста сун каў, — упэў не на за гад чы-
ца ад дзя лен ня дзён на га зна хо-
джан ня для гра ма дзян па жы ло-
га ўзрос ту Люд мі ла РА ШЧЭ НЯ. 
— Тут лю дзі мо гуць па раз маў ляць 
пра сваё жыц цё. Маг чы масць кан-
так та ваць асаб лі ва важ ная ў ста-
лым уз рос це, яна сты му люе дзей-
насць моз га. Ак тыў ная маз га вая 
дзей насць, у сваю чар гу, — гэ та 
пра фі лак ты ка ін ва лід нас ці і зні-
жэн не ве ра год нас ці ўзнік нен ня 
хва ро бы Аль цгей ме ра.

Усе ка бе ты, што на вед ва юць 
ад дзя лен не дзён на га зна хо джан-
ня, пе ра жы лі свае пе ра мо гі і, вя-
до ма, свае гор кія стра ты. У ка-
гось ці з іх ёсць дзе ці і ўну кі, але 
ім час та не ха пае ча су, каб пра-
ве даць ба бу лю. А нех та за стаў ся 
зу сім адзін аль бо мае дрэн ныя 
ста сун кі з чле на мі сям'і. І тут жан-
чы ны зна хо дзяць тое, што дае ім 
маг чы масць пра жы ваць жыц цё 
на поў ні цу ня гле дзя чы на па ва-
ро ты лё су. А яшчэ зра зу мець: 
час ідзе, але гэ та зна чыць не 
тое, што боль шая част ка жыц ця 
за ста ла ся ў мі ну лым, а тое, што 
трэ ба яшчэ шмат ча го па спець у 
бу ду чы ні.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК
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Да рож на-транс парт ныя 
зда рэн ні з цяж кі мі на-
ступ ства мі рас па ча лі ся 
ў Грод не не ўза ба ве пас-
ля на ды хо ду но ва га го да, 
дак лад ней а 5-й га дзі не 
ра ні цы 1 сту дзе ня: не цвя-
ро зы кі роў ца збіў пе ша-
хо даў, юна ка і дзяў чы ну, 
якіх шпі та лі за ва лі з пе ра-
ло ма мі ног. А на на ступ ны 
дзень у аб лас ным цэнт ры 
ма ла ды ва дзі цель ня пра-
віль на вы браў хут касць, 
ма шы на на ско чы ла на 
бар дзюр ны ка мень, пе-
ра ку лі ла ся і ўда ры ла ся ў 
асвят ляль ную апо ру. Хло-
пец, які ўся го 4 ме ся цы та-
му атры маў ва дзі цель скія 
пра вы, па мёр на мес цы. І 
гэ та быў толь кі па ча так ме ся ца...

«Звяз да» ўжо па ве дам ля ла аб тра ге дыі 
на пе ша ход ным пе ра хо дзе ў Грод не, дзе 
15-тон ным «Ка мА Зам» бы ла смя рот на траў-
мі ра ва на 13-га до вая дзяў чын ка. І лі та раль на 
на заўт ра — чар го вае зда рэн не: ад су тык нен-
ня з аў та ма бі лем, які ехаў на зя лё нае свят ло, 
атры маў траў му 15-га до вы хло пец. На пра ез-
ную част ку ён вый шаў на за ба ро не ны сіг нал 
свят ла фо ра і, да та го ж, быў у на су ну тым на 
га ла ву ка пю шо не.

А на на ступ ны дзень у аб лас ным цэнт ры 
зда ры лі ся яшчэ два ДТЗ, зноў жа на пе ша-
ход ных пе ра хо дах. У ад ным вы пад ку пад ко-
ла мі «Опе ля» апы ну ла ся жан чы на — пры чым 
для абод вух удзель ні каў да рож на га ру ху га-
рэў зя лё ны сіг нал свят ла фо ра. Кі роў ца пра-
іг на ра ваў пра ві ла, згод на з якім быў аба вя-
за ны пра пус ціць пе ша хо да. А вось у дру гім 
вы пад ку ў су тык нен ні з аў та ма бі лем, які ехаў 
на да зволь ны сіг нал свят ла фо ра, ба чыц ца 
ві на пе ша хо да. Пры чым і жан чы на бы ла ў 
ка пю шо не і, ве ра год на, не за ўва жы ла, што 
на блі жа ец ца аў та ма біль.

Да рэ чы, ад ра зу ж пас ля гі бе лі дзяў чын кі 
пад ко ла мі гру за ві ка Дзяр жаў та інс пек цыя 
для кант ро лю за сі ту а цы яй на пе ша ход ных 
пе ра хо дах па ча ла за дзей ні чаць ві дэа фік-
са цыю. Вы ні кі не пры му сі лі ся бе ча каць: 
на ад ным з пе ра хо даў уся го за не каль кі 
хві лін пе ра со вач ны ві дэа комп лекс вы явіў 
ка ля дзя сят ка па ру шэн няў — кі роў цы не 
пра пус ка лі пе ша хо даў, ства ра ла ся па гро-
за ава рый.

ДАІ па пя рэдж вае, што ў роз ных мес цах 
аб лас но га цэнт ра, на най больш ава рый ных 
пе ша ход ных пе ра хо дах што дзён на бу дуць 
вы стаў ляц ца дзя сят кі ка мер. Але пры гэ тым 
ра іць пе ша хо дам за ду мац ца, ці вар та так 
пры выч на ка рыс тац ца сва ім за кон ным пра-
вам на пер ша чар го вы пе ра ход ву лі цы?

Мо жа, лепш спы ніц ца і па ду маць пра так 
зва ныя ша лі? З ад на го бо ку — ад каз насць 
кі роў цы за па ру шэн не пра ві лаў і ня хай на ват 
са мае жорст кае па ка ран не, аж да па збаў-
лен ня во лі. А з дру го га — ва ша зда роўе і 
жыц цё. Та му, вы хо дзя чы на пра ез ную част-
ку на ват на да зва ляль ны сіг нал свят ла фо ра, 
трэ ба ўсё роў на быць піль ным і гля дзець 
па ба ках.

Але вось свед чан не ад на го 
гро дзен ца, кі роў цы з вя лі кім ста-
жам: «Ня даў на вы ра шыў пра вес ці 
экс пе ры мент, пра ста яў шы 30 хві-
лін на пе ша ход ным пе ра хо дзе. За 
гэ ты час на чыр во нае свят ло да-
ро гу пе рай шлі 23 ча ла ве кі (толь-
кі двое з іх — дзе ці) і пры гэ тым 
бы лі ство ра ны 3 ава рый ныя сі-
ту а цыі».

Ві да воч на, што штра фа вац ца 
па ма тэ ры я лах ві дэа фік са цыі па-
він ны не толь кі не за ко на па слух-
мя ныя кі роў цы, але і па ру шаль ні кі 
— пе ша хо ды. Без умоў на, ка ме ры 
не за ме няць га лоў на га — уза е ма-

па ва гі ўдзель ні каў да рож на га 
ру ху. Ха ця і па він ны са дзей ні-
чаць не па збеж нас ці па ка ран ня, 
бо ін шай «мо вы» шмат хто не 
ра зу мее.

Як, на прык лад, вы хоў ваць кі-
роў цу, які так за ха піў ся свят ка-
ван нем Но ва га го да, што сеў за 
руль «пад ша фэ» 2,19 пра мі ле 
ал ка го лю ў кры ві? Ха ця яшчэ і 
го да не мі ну ла, як ён за трым лі-
ваў ся за кі ра ван не аў та ма бі лем 
у не цвя ро зым ста не. Вя до ма ж, 
та кія асо бы па він ны па збаў ляц-
ца «ко лаў», што ця пер і пра ду-
гле джа на за ко нам.

Уво гу ле з па чат ку дзе ян-
ня та кой за ка на даў чай ме ры 
на Гро дзен шчы не гэ та ўжо 
трыц ца ты вы па дак кі ра ван-
ня транс парт ным срод кам у 
ста не ал ка голь на га ап'я нен ня 

паў тор на на пра ця гу го да пас ля ад мі ніст ра-
цый на га спаг нан ня. Ёсць жа дан не ву чыц ца 
на гор кім во пы це ін шых? Та ды вось, да ве-
да ма, апош няе су до вае ра шэн не ў Грод не 
ў да чы нен ні да кі роў цы, які пас ля пер ша га 
па ка ран ня (штраф 2 міль ё ны руб лёў і па-
збаў лен не ва дзі цель скіх пра воў на 3 га ды) 
зноў ехаў за ру лём не цвя ро зым (экс пер-
ты за па ка за ла амаль 9-ра зо вае пе ра вы-
шэн не да пу шчаль на га ўзроў ню ал ка го лю 
ў ар га ніз ме). Па ка ран не: 2 ме ся цы арыш-
ту, штраф у па ме ры 250 ба за вых ве лі чынь 
(32,5 міль ё на руб лёў) і кан фіс ка цыя ў да ход 
дзяр жа вы аў та ма бі ля «Сіт ра ен Ксан тыя», 
які, да рэ чы, на ле жыць жон цы па ру шаль-
ні ка.

Доб ра яшчэ, што ў гэ тых вы пад ках ад 
п'я на га кі роў цы не па цяр пе лі ін шыя ўдзель-
ні кі да рож на га ру ху. Як гэ та зда ры ла ся ня-
даў на не па да лёк ад аб лас но га цэнт ра ў 
вёс цы Са во леў ка, дзе на роў ным участ ку 
да ро гі не раз' еха лі ся два лег ка ві кі. Ві да-
воч цы сцвяр джа юць, што ма шы ну ві ноў ні ка 
ава рыі не рап тоў на вы нес ла на су стрэч ную 
па ла су — ру хаў ся па ёй. А пас ля ава рыі па-
во дзіў ся бе так агрэ сіў на, што прый шло ся 
яго звя заць. Пры гэ тым вель мі п'я ны кі-
роў ца не атры маў ні вод най дра пі ны, ча го 
не ска жаш пра ін ша га ўдзель ні ка ДТЗ: яго 
шпі та лі за ва лі з пе ра ло ма мі рэ браў, гру дзі-
ны і ін шы мі траў ма мі.

Да рэ чы, урад Поль шчы ня даў на ўзгад-
ніў па кет рэ ка мен да цый па ба раць бе з 
п'ян ствам за ру лём: мяр ку ец ца на заў сё-
ды па збаў ляць ва дзі цель скіх пра воў тых 
кі роў цаў, якія ста лі ві ноў ні ка мі сур' ёз ных 
да рож на-транс парт ных зда рэн няў. І хі ба ж 
гэ та не спра вяд лі ва?

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Як нас ду рацьЯк нас ду раць  ��

ЗА МЕСТ ДОЎ ГУ... 
КА РОБ КІ З ФА НЕ РАЙ

Гіс то рыя па ча ла ся з та го, 
што не каль кі га доў та му 
ін ды ві ду аль ны прад пры-
маль нік па пра сіў у ка ле гі па 
біз не се гро шай. У якас ці па-
цвер джан ня вяр тан ня доў гу 
муж чы на пра па на ваў узяць 
у за клад яго ма шы ну. Праз 
паў го да прад пры маль ні ку 
зноў тэр мі но ва спат рэ бі ла-
ся буй ная су ма гро шай, і ён 
у чар го вы раз звяр нуў ся да 
та ва ры ша з прось бай па-
зы чыць яму на два ме ся цы 
25 ты сяч до ла раў.

— Праў да, на гэ ты раз біз нес-
мен не змог ад даць у за клад свой 
аў та ма біль, як бы ло ў мі ну лы раз, 
бо той зна хо дзіў ся ў ра мон це. У 
су вя зі з гэ тым муж чы на пра па-
на ваў узяць у яго дзе сяць но вых 
за па ка ва ных ноў тбу каў, кошт якіх 
скла даў 7 ты сяч до ла раў, — па-
ве да мі ла прэс-сак ра тар Пар ты-
зан ска га РУ УС г. Мін ска Ган на 
Чыж-Лі таш. — Ка лі ага во ра ны 
тэр мін скон чыў ся, біз нес мен не 
змог вяр нуць доўг, бо ўкла дзе ныя 
ў спра ву гро шы не пры нес лі да хо-
ду. Даў жнік па пра сіў ка ле гу яшчэ 
не каль кі ме ся цаў па ча каць.

У вы ні ку гіс то рыя з вяр тан нем 
гро шай за цяг ну ла ся на год. І ка-
лі та ва рыш у чар го вы раз па чуў, 
што біз нес ме ну па трэб на яшчэ 
ад тэр мі ноў ка, ён не вы тры маў: 
узяў ноў тбу кі, па кі ну тыя ў за клад, 
і па нёс іх у адзін з кам п'ю тар ных 
цэнт раў, дзе пра па на ваў су пра-
цоў ні кам на быць іх у яго. Ка лі праз 
не каль кі хві лін адзін з су пра цоў ні-
каў цэнт ра вяр нуў ся, тры ма ю чы 
ў ру ках ка роб ку з-пад кам п'ю та-
ра, яго абу рэн ню не бы ло ме жаў. 
Муж чы на-пра да вец ні чо га не мог 
зра зу мець: ча му на яго кры чыць... 
А ка лі за зір нуў у ка роб ку, уба чыў 
там... ка вал кі фа не ры.

Кож ная дош ка бы ла аку рат-
на вы ра за на пад па мер ка роб кі і 
ва жы ла, як ноў тбук. Па цяр пе лы 
тут жа звяр нуў ся ў мі лі цыю. Су-
пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі наль-
на га вы шу ку Пар ты зан ска га 
РУ УС ста лі цы за тры ма лі афе-
рыс та, 31-га до ва га прад пры-
маль ні ка. На па чат ку той сцвяр-
джаў, што не мае ні я ка га да чы-
нен ня да ма хі на цыі, але по тым 
ва ўсім пры знаў ся. За ве дзе на 
кры мі наль ная спра ва. За тры ма-
ны рас кай ва ец ца ў сва ім учын ку 
і абя цае вяр нуць узя тую ў доўг 
су му ў блі жэй шы час.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Ала Ня ўмо е ва — жан чы на 
ра шу чая, га то вая іс ці ў сва ёй 
спра ве да кан ца. Яна абы шла 
шмат роз ных ін стан цый, ад пра-
ві ла зва ро ты ў не каль кі мі ніс тэр-
стваў і КДК. Жан чы на ўпэў не на, 
што спра ву яшчэ мож на вы пра-
віць. Тым больш, што ў сва іх імк-
нен нях яна не адзі но кая. «Сю ды 
ха дзі лі на шы дзе ці, по тым уну кі, 
а за раз што ім ра біць? — пы та-
ец ца яна. — Ра ней на кож ным 
кро ку ад кры ва лі ха ты-чы таль ні, 
а за раз пры ві ваць лю боў да чы-
тан ня не па трэб на?»

Біб лі я тэ ка, за якую сён ня па-
ча ла ся са праўд ная вай на, іс на-
ва ла ў Ма гі лё ве амаль 60 га доў, 
на яе кні гах вы рас ла не ад но па-
ка лен не чы та чоў. Асноў ныя яе 
на вед валь ні кі — дзе ці 7-15 га-
доў, якія, ня гле дзя чы на спа ку-
сы ў вы гля дзе ін тэр нэ ту і ін шых 
элект рон ных га джэ таў, пры хо дзі-
лі сю ды.

Ча му вы ра шы лі за крыць біб-
лі я тэ ку? Па вод ле ста тыс ты кі, на 
мо мант за крыц ця ўста но вы яе 
па слу га мі ка рыс та лі ся ка ля ты-
ся чы чы та чоў. Па іс ну ю чых нор-
мах, гэ та ў 5 ра зоў менш, чым 
па трэб на. А вы дат кі на ўтры ман-
не не ма лень кія. За мест біб лі я тэ-
кі з'я віц ца мас тац кі клас. А кні гі 
(да рэ чы, фонд скла дае больш за 
26 ты сяч асоб ні каў) пе рад адуць 
біб лі я тэ цы № 9, якая зна хо дзіц ца 
на пра спек це Дзі міт ра ва.

Але, як ка жа Ала Ня ўмо е ва, 
да той біб лі я тэ кі — шэсць пры-
пын каў яз ды на га рад скім аў то-
бу се ды яшчэ не бяс печ ны пе ра-
ход це раз да ро гу, дзе час та ад-
бы ва юц ца ДТЗ. Не ўся кія баць кі 
яшчэ і пус цяць ту ды сваё дзі ця. 
У мік ра ра ё не ёсць біб лі я тэ ка ад 
аў та за во да імя Кі ра ва, але там 
на ват ад мо ві лі ся пры маць дзі-
ця чыя кні гі: нель га, уста но ва ве-
да мас ная. Ёсць яшчэ адзін ва-
ры янт. Для чы та чоў пра па на ва лі 
ар га ні за ваць «стол за ка заў» на 
не аб ход ную лі та ра ту ру пры біб лі-
я тэ цы СШ № 7, які бу дзе пра ца-
ваць 2 ра зы на ты дзень. Але, як 
абу ра ец ца ад на з «па цяр пе лых» 
ма ці, пад воз лі та ра ту ры не вы ра-
шае пы тан ня, бо ка лі ты хо чаш 
вы браць кні гу «для ду шы», то яе 
трэ ба не «за мо віць», а перш за 
ўсё ўба чыць, па тры маць у ру ках, 
зра зу мець, ці хо чац ца та бе яе 
пра чы таць.

Па чуц ці лю дзей, якія хва лю-
юц ца за лёс сва ёй біб лі я тэ кі, зра-
зу ме лыя: баць кі бы лі спа кой ныя 
за сва іх дзя цей. І не толь кі та му, 
што пад лет каў тут дрэн на му дак-
лад на не на ву чаць. Ёсць неш та 
ін шае, тое, што нель га ўба чыць. 
Я і за раз, зда ец ца, ад чу ваю пах 
біб лі я тэ кі, дзе так па да ба ла ся 
бы ваць у дзя цін стве. Ёсць ней-
кая ма гія ме на ві та ў са мім іс на-
ван ні па пя ро ва га цар ства — маг-
чы масць пе ра бі раць кніж кі на па-
лі чцы, гар таць па дзёр тыя ча сам 
ста рон кі, гля дзець на ма люн кі, 
вы хоп лі ваць ва чы ма ней кія сло-
вы з кан тэкс ту. У гэ тых вель мі 
спры яль ных умо вах ма лень кі 

ча ла век ву чыц ца пры маць ра-
шэн ні, ра біць вы бар, у яго з'яў-
ля ец ца густ. Не здар ма ж ка жуць: 
доб рая кні га ад бі вае ін та рэс да 
дрэн най. А яшчэ сён ня гэ та ад-
но з не шмат лі кіх мес цаў, дзе за 
па слу гі не трэ ба пла ціць.

«Мы з сяб ра мі час та на вед ва-
лі ся ў на шу біб лі я тэ ку. Асаб лі ва 
зі мой. На ста ды ё не, каб па ка-
тац ца на кань ках, трэ ба мець 
гро шы. А тут усё бяс плат на», — 
пры знаў ся 15-га до вы чы тач Па-
вел Га лі маў. Ён з лі ку той ты ся чы 
па крыў джа ных чы та чоў, якім біб-
лі я тэ ка на ву лі цы Аў та за вод скай 
па трэб на.

На са мрэч атрым лі ва ец ца ней-
кі па ра докс. Мы ўсе хва лю ем ся, 
што мо ладзь не імк нец ца чы таць, 
што кніж кі пы ляц ца на па лі цах 
крам, на ват свя ты ла дзім, каб 
звяр нуць ува гу на кні гу. Ма гі лёў, 
які га на ро ва нёс зван не куль тур-
най ста лі цы 2013 го да, увесь год 
рых та ваў ся да Дня пісь мен ства 
ў Бы ха ве. На ват пом нік ле та піс-
на му вы дан ню Бар ку ла баў ска га 
ле та пі су ўста ля ва лі ме на ві та ў 
вы гля дзе кні гі, а не ней ка га там 
элект рон на га нось бі та. На свя-
це шмат ча го доб ра га ка за лі пра 
кні гі, пра ве ды, пра тое, што мы 
за ста ём ся ад ной з са мых чы та-
ю чых на цый. А праз ме сяц ста-
ла вя до ма пра за крыц цё біб лі-
я тэ кі. І не яна ад на тра пі ла пад 
«ап ты мі за цыю». Па ін фар ма цыі 
абл вы кан ка ма, за мі ну лы год на 
Ма гі лёў шчы не ў вы ні ку рэ ар га-
ні за цыі пе ра ста ла іс на ваць ка ля 
35 біб лі я тэк. А вось но вай не ад-
кры ла ся ні вод най. Ад ра бот ні каў 
біб лі я тэк па ста ян на чу ваць скар-
гі на сум ны стан га лі ны, на тое, 
што бу дын кі і кні гі пры хо дзяць 
у не пры дат насць, за ці каў ле ных 
чы та чоў ста но віц ца ўсё менш, а 
фі нан са ван не ска ра ча ец ца.

Але зла маць заў сё ды пра-
сцей, чым па бу да ваць. Так 
лі чыць і ды рэк тар адзі на га ў 
кра і не біб лі я тэч на га ка ле джа 
імя Пуш кі на, які зна хо дзіц ца ў 
Ма гі лё ве. «Па куль праб лем з 
пра ца ўлад ка ван нем на шых вы-
пуск ні коў ня ма, — ка жа Свят ла-
на Каз ло ва. — Але ка лі спра ва 
і да лей так пой дзе, то па трэ ба 
ў біб лі я тэ ка рах хут ка знік не. 
Толь кі хто ад гэ та га вый грае? 
Сён ня, на ват пры ўсім раз ві тым 
ін фар ма цый на-тэх на ла гіч ным 
ася род дзі, ад бы ва ец ца ка та-
стра фіч нае па дзен не куль тур-
на га ўзроў ню».

На дум ку Свят ла ны Ана толь-
еў ны, га вор ка па він на іс ці не пра 
тое, каб за кры ваць біб лі я тэ кі, а 
пра тое, каб шу каць но выя фор-
мы ар га ні за цыі ра бо ты з чы та-

ча мі і на сель ніц твам.Трэ ба не 
«злі ваць» біб лі я тэ кі ў ад ну, а 
ства раць на ба зе кож най з іх ін-
фар ма цый на-куль тур ныя цэнт-
ры, клу бы па ін та рэ сах або гурт-
кі. Іс ну юць жа біб лі я тэ кі-клу бы, 
біб лі я тэ кі-му зеі, на ват біб лі я тэ кі 
— пунк ты са цы яль най да па мо гі. І 
чым больш іх бу дзе, тым лепш.

Да рэ чы, у ма гі лёў скай шко ле 
№ 34 пра вя лі не вя ліч кі экс пе ры-
мент: па ста ві лі на ка лі до ры кніж-
ную ша фу і пра па на ва лі дзе цям 
пры нес ці з до му кніж кі, каб іх маг лі 
па чы таць і ін шыя. І са мае ці ка вае, 
што гэ та ма біль ная біб лі я тэч ка ка-

рыс та ец ца вя лі кай па пу ляр нас цю. 
Кні гі на па лі цах да рэм на не пы ляц-
ца. Іх з за да валь нен нем чы та юць 
і дзе ці, і да рос лыя. І ня ма роз ні цы, 
су час ная гэ та лі та ра ту ра або кла-
сі ка.

А коль кі лю дзей са бра ла ся, 
ка лі ў мі ну лым ліс та па дзе біб-
лі я тэ ка імя Іва на Чыг ры на ва ў 
Кас цю ко ві чах пе ра еха ла ў но-
вы бу ды нак! У чы та чоў бы ло 
са праўд нае свя та. Дзя куй аб-
лас но му і ра ён на му кі раў ніц тву, 
якое знай шло на рэ кан струк цыю 
ўста но вы амаль 2,5 міль яр да 
руб лёў.

Аб ад да ных чы та чах мо жа 
шмат рас ка заць і ды рэк тар 
ма гі лёў скай дзі ця чай біб лі я тэ-
кі № 2 Свят ла на Ра він ская. Су-
пра цоў ні кі пе рад Но вым го дам 
па ста ві лі ёл ку і пра па на ва лі 
дзе цям упры го жыць яе ліс та мі 
з па жа дан ня мі ці пры знан ня мі. 
Гэ тыя на пі са ныя дзі ця чай ру кой 
рад кі кра на юць сва ёй не па срэд-
нас цю і шчы рас цю: «Ка лі мне 
бы ло 8 га доў, баць кі па да ры лі 
мне каз кі Ан дэр се на. Я люб-
лю чы таць іх пе рад сном і ўяў-
ляць ся бе га лоў ным ге ро ем»; 
«Я люб лю кні гі, у якіх ста рон кі 
«за чы та ны да дзі рак». Аў та ры-
тэт та кіх кніг не аспрэ чыць. Ка лі 
тры ма еш іх у ру ках, ства ра ец ца 
ўра жан не, што ты ста но віш ся 
блі жэй да тых лю дзей, якія чы-
та лі іх да ця бе, пе ра жы ва лі тыя 
ж эмо цыі, тыя ж па чуц ці, што і 
ты ця пер. Ты, як і яны, па да рож-
нік па ста рон ках ці ка вых кніг»; 
«Элект рон ная кні га ні ко лі не 
змо жа за мя ніць мне дру ка ва ны 
ва ры янт. Яе нель га па ма цаць, 
ад чуць пах дру кар скай фар бы, 
пра вес ці паль ца мі па лі та рах і 
ад чуць іх кон ту ры. Дру ка ва ная 
кні га — гэ та шэ дэўр ін тэ ле кту-
аль на га мыс лен ня ча ла ве ка»; 
«Я люб лю зна хо дзіць у кні гах 
за клад кі: аб горт кі ад цу ке рак і 
ша ка ла дак, і карт кі ад роз ных 
гуль няў. Ча сам гэ та спе цы яль-
на на бы тыя або зроб ле ныя 
ўруч ную з роз ных ма тэ ры я лаў 
за клад кі. Па іх мож на мер ка-
ваць аб лю дзях, якія чы та лі 
гэ тыя кні гі: пра іх за хап лен ні і 
пры хіль нас ці».

Муд рая Аст рыд Лінд грэн, 
«ма ці» ўсе на род на лю бі ма га 
Карл са на, ка за ла: «Тое, якім 
бу дзе свет заўт ра, шмат у чым 
за ле жыць ад сён няш ніх хлоп чы-
каў і дзяў чы нак, тых, хто як раз 
ця пер ву чыц ца чы таць». Спе-
цы я ліс ты свед чаць, ці ка васць 
да кні гі пры па дае на трэ ці клас, 
ка лі на вык чы тан ня толь кі што 
на бы ты і яшчэ не згуб ле ны. І 
за ха ваць гэ тую ці ка васць на 
ўсё жыц цё па він ны ўсе ра зам 
— сям'я, шко ла, біб лі я тэ ка, гра-
мад ства.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

50+50+  ��

ДЗЕ ШУ КАЦЬ ЭЛІК СІР МА ЛА ДО СЦІ
Ча ты ры па жы лыя жан чы ны, у кож най з якой за пля чы ма свая 
гіс то рыя жыц ця, п'юць гар ба ту за ста лом, гар та юць ча со пі сы 
і вя дуць ажыў ле ную гу тар ку. Пра што мо гуць раз маў ляць на 
пен сіі ка бе ты з та кі мі роз ны мі лё са мі і ін та рэ са мі? Ды пра 
ўсё! І не толь кі раз маў ляць, але і ажыц цяў ляць тое, на што 
не ха пі ла ча су ў ма ла до сці.

Як вый шла на пен сію, 
па ду ма ла: я ж яшчэ 
ма ла дая.

Два ра зы на ты дзень 
жан чы на зай ма ец ца 
гім нас ты кай, і на ват 
сес ці на шпа гат у та кім 
па чэс ным уз рос це для яе 
зу сім не цяж ка.

Тэ ма дняТэ ма дня  ��

ТРЫВОЖНЫ СТУ ДЗЕНЬ НА ДА РО ГАХ
Кі роў цы і пе ша хо ды: без ві дэа кант ро лю па рад ку не бу дзе?

ВВі дэа ка ме ра і дэа ка ме ра 
на пе ша ход ным пе ра хо дзе.на пе ша ход ным пе ра хо дзе.

«Пе ша хо ды, будзь це ўваж лі выя!».«Пе ша хо ды, будзь це ўваж лі выя!».

Доб рая на ві наДоб рая на ві на  ��

ЭПІ ДЭ МІ Ё ЛА ГАЎ 
ПЕ РА СЯ ЛІ ЛІ З КАМ ФОР ТАМ

Чы та чы — су працьЧы та чы — су праць  ��

ЧА МУ ВЫ РА ШЫ ЛІ 
ЗА КРЫЦЬ БІБ ЛІ Я ТЭ КУ?

«Без біб лі я тэ кі шко ла 
ні чо га не мо жа зра біць. 
Шко ла і біб лі я тэ ка — 
дзве род ныя сяст ры». 
З ха дай ніц тва ся лян аб 
ад крыц ці біб лі я тэ кі. 1910 г.

Гэ та ці ка ва
Па ін фар ма цыі Між на род най фе дэ ра цыі біб лі я тэч ных аса-

цы я цый і ўста ноў, у све це на ліч ва ец ца больш за 569,6 ты ся чы 
біб лі я тэк. Больш за ўсё іх у Еў ро пе (звыш 440 ты сяч) і ў Паў-
ноч най Аме ры цы (больш за 125 ты сяч). У біб лі я тэ ках све ту 
за хоў ва ец ца больш за 20 міль яр даў кніг і звыш 10 міль яр даў 
адзі нак пе ры ё ды кі.

Най больш ба га тыя фон ды біб лі я тэк Еў ро пы (больш за 16 
міль яр даў адзі нак за хоў ван ня), Паў ноч най Аме ры кі (12 міль-
яр даў) і Азіі (1,5 міль яр да). Аба не нта мі біб лі я тэк з'яў ля юц ца 
пры клад на 2,5 міль яр да ча ла век, пры чым без умоў ны лі дар 
— Еў ро па (1,8 міль яр да ча ла век).

Да ве да ма
Па да ных Ін сты ту та ста-

тыс ты кі ЮНЕС КА, па коль-
кас ці біб лі я тэч ных кніг на 
ду шу на сель ніц тва Беларусь 
(667 кніг на ты ся чу жы ха роў 
кра і ны) знаходзіцца на 19-м 
мес цы. Для па раў на ння, Ра сія 
— на 26-м (513), Укра і на — на 
55-м (88), ЗША — на 92-м.

Фо таздымкі Над зеі БУ ЖАН.

Жы ха ры Ма гі лё ва спа дзя юц ца, што ра шэн не 
аб за крыц ці дзі ця чай біб лі я тэ кі бу дзе ад ме не на

З пер ша га сту дзе ня на дзвя рах дзі ця чай біб лі я тэ кі імя 
Мак сі ма Гор ка га, якая зна хо дзіц ца ў аб лас ным цэнт ры 
на ву лі цы Аў та за вод скай, з'я віў ся за мок — яна больш не 
пра цуе. Але жы ха ры ра ё на, чые дзе ці на вед ва лі гэ тую 
ўста но ву, з та кім ста но ві шчам мі рыц ца не жа да юць. Пад 
зва ро там, які пры нес ла ў кар пункт «Звяз ды» Ала Ня ўмо е-
ва, па ста ві лі свае под пі сы амаль пяць дзя сят ча ла век. Яны 
хо чуць, каб не да рэ чнасць з іх біб лі я тэ кай бы ла вы праў ле-
на. Да рэ чы, во сем га доў та му ўжо бы ла спро ба за крыць 
яе, але чы та чы пе ра маг лі.


