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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.40 21.37 16.57
Вi цебск — 4.22 21.35 17.13
Ма гi лёў — 4.29 21.28 16.59
Го мель — 4.35 21.16 16.41
Гродна — 4.56 21.52 16.56
Брэст    — 5.07 21.42 16.35

Iмянiны
Пр. Івана, Фёдара. 
К. Яўгеніі, Адрыяна, Антонія, 
Роберта, Яраслава.

Месяц
Першая квадра 5 чэрвеня. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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ЗАЎТРА  

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара),
А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; 
«Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.561.  Iндэкс 63850.  Зак. № 2210.
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ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П А К А Ш Т У Й Ц Е

АВЕН. Ка лі дас це во лю 
за ба бо нам і не свя до мым 
стра хам, то яны мо гуць 
вель мі сур' ёз на атру ціць ва-

ша жыц цё. Па спра буй це не браць на 
ся бе чу жых праб лем і не ад кла дай це 
ні чо га на по тым. Сме ла па чы най це 
но выя пра ек ты і зна ём це ся з но вы мі 
людзь мі.

ЦЯ ЛЕЦ. Па да рож жа або 
пе ра езд па він ны ака зац ца 
для вас вель мі ўда лы мі. З 

да па мо гай свай го аба ян ня змо жа це 
да маг чы ся мно га га, але і зло ўжы-
ваць ім не вар та. У ся рэ дзі не тыд-
ня ве ра год на ўзнік нен не не ка то рых 
праб лем, для вы ра шэн ня якіх не аб-
ход на пра явіць абач лі васць і вы трым-
ку, гэ та да па мо жа да сяг нуць жа да-
ных вы ні каў.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На ды хо дзіць 
час, най больш спры яль ны 
для кар' е ры і вы ра шэн ня 
важ ных спраў. Ад стой ва ю-

чы свой аў та ры тэт і кам пе тэнт насць 
у пры сут нас ці больш да свед ча ных у 
гэ тай спра ве лю дзей, па жа да на не 
асаб лі ва ўпар ціц ца. У дру гой па ло-
ве тыд ня мо жа спат рэ біц ца та кая 
якасць, як дып ла ма тыч насць. У су-
бо ту маг чы ма вель мі сур' ёз ная раз-
мо ва са ста рым сяб рам.

РАК. Кан флік та ваць з на ва-
коль ны мі па дро бя зях не па-
жа да на, кож нае сваё сло ва і 

дзе ян не не аб ход на пра ду маць. Ча ка-
ец ца шмат ці ка вай ін фар ма цыі, але 
па сту паць яна бу дзе вя лі кі мі пор цы я-
мі і ў вель мі сум бур най пе ра да чы, так 
што па спра буй це ні чо га не ўпус ціць і 
не пе ра блы таць. 

ЛЕЎ. Пры слу хай це ся да 
муд рых па рад на ва коль-
ных: па спра буй це тро хі 
пры ці шыць свае ам бі цыі і 

за па тра ба ван ні. Пе ра адо лець пэў-
ныя цяж кас ці і да маг чы ся доб рых 

вы ні каў змо жа це толь кі ў тым вы-
пад ку, ка лі бу дзе це цярп лі вы мі і пе-
ра ста не це па тра ба ваць ад жыц ця 
ўсё і ад ра зу. На па чат ку тыд ня мо жа 
вы пра боў вац ца ва ша пра ца ві тасць 
і пра ца здоль насць, лепш за га дзя 
пра ду маць га лоў ныя за да чы і мэ ты 
на бя гу чы мо мант і пры трым лі вац-
ца іх. 

ДЗЕ ВА. Тра ды цый ны па-
ды ход да вы ра шэн ня праб-
лем бу дзе не зу сім уда лым, 
па спра буй це пе ра гле дзець 

не ка то рыя по гля ды. У не ка то рых 
лю дзей мо жа з'я віц ца зайз драсць 
да вас, і змі рыц ца з фак там ва шай 
пе ра ва гі ім бу дзе скла да на. У су бо ту, 
маг чы ма, ся мей ныя праб ле мы не ча-
ка на аб ры нуц ца вам на га ла ву, так 
што за га дзя на бя ры це ся цяр пен ня і 
сіл для іх вы ра шэн ня.

ША ЛІ. Ты дзень спры яль-
ны для твор час ці і абя цае 
дзе ла выя пос пе хі. Па спра-
буй це не пад да вац ца спа-

ку сам, свое ча со ва ады ходзь це ўбок 
і пе ра клю чай це ўва гу на што-не будзь 
ін шае. Пра соў ван не па служ бо вай 
лес ві цы бу дзе шмат у чым за ле жаць 
толь кі ад вас са міх. Тым не менш 
будзь це асця рож ныя і не пры май це 
па спеш ных ра шэн няў. Дып ла ма тыч-
насць і пры ваб насць да зво ляць пе ра-
адо лець лю быя пе ра шко ды.
СКАР ПІ ЁН. Ты дзень эма цый на на-

пру жа ны, усе ва шы да сяг-
нен ні бу дуць так ці інакш 
звя за ны з пе ра адо лен нем 

цяж кас цяў. Жы ві це сён няш нім днём, 
ра дуй це ся ім гнен ным па дзе ям і пе ра-
стань це ду маць аб праб ле мах заўт-
раш ня га дня. Ваш жыц цё вы па тэн-
цы ял рас це, ваш ап ты мізм за ра жае 
на ва коль ных, зна чыць пры хо дзіць 
час звяр нуць ува гу на перс пек тыў-
ныя пра ек ты, але мя няць свае пла ны 
за раз кры ху заў час на.

СТРА ЛЕЦ. Бу дзе це схіль-
ныя не ўсвя дом ле на драж-
ніць Фар ту ну, што зу сім да-

рэм на. Пра явы ры зы кі ця пер не да-
рэ чныя, та му па спра буй це тры маць 
ся бе ў ру ках. Зрэш ты, крыў длі васць і 
ам біт насць так са ма не пры ня суць ка-
рыс ці; па жы наць пла ды сва ёй пра цы 
да вя дзец ца кры ху паз ней. Па збя гаць 
маг чы мых кан флікт ных сі ту а цый вам 
да па мо гуць пра зор лі васць і ін ту і цыя, 
але пры гэ тым мо жа змя ніц ца дум ка 
пра не ка то рых сяб роў.

КА ЗЯ РОГ. Ты дзень па до-
рыць ад чу ван не ўнут ра най 
сва бо ды. Пра цяг вай це ак-
тыў на ру хац ца да вы зна-

ча най мэ ты, парт нё ры да па мо гуць 
і пад тры ма юць. Ка лі вы ўсё пра-
ду ма лі і пры ня лі ра шэн не аб зме-
не пра цы, то гэ ты ты дзень вель мі 
спры яль ны для та ко га кро ку. У дру-
гой па ло ве тыд ня піль най ува гі за-
па тра бу юць дзе ці. У вы хад ныя вы 
мо жа це ўстаць пе рад вы ба рам: або 
ці ка ва пра вес ці час, або за ра біць 
доб рыя гро шы.

ВА ДА ЛЕЙ. Не ціс ні це на 
лю дзей сва ім аў та ры тэ там, 
дай це ім больш сва бо ды ў 
вы ба ры. Ва ша цяр пен не 

пе ра мо жа ўсё. Не спя шай це ся ад-
кла даць спра вы з-за за да валь нен ня 
па га ва рыць з ча ла ве кам, яко га вы 
даў но не ба чы лі, гэ та мо жа стаць вя-
лі кай па мыл кай. У ся рэ дзі не тыд ня 
ў спра вах, якія па тра бу юць іні цы я-
ты вы і твор час ці, пос пех бу дзе за-
бяс пе ча ны.

РЫ БЫ. Па він на знай сці ся 
ўда лае ра шэн не для да во-
лі за блы та най праб ле мы, 

што, у сваю чар гу, па цяг не за са бой 
маг чы мы ўдзел у да во лі ры зы коў ным 
ме ра пры ем стве. За раз лепш быць у 
зго дзе з ін та рэ са мі ка лек ты ву і моц-
на не вы лу чац ца.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Яны не толь кі моц на тры ма юць ру ку на 
пуль се гра мад ска га жыц ця, але да во лі 
час та здоль ны дык та ваць мо ду і стыль 
па во дзін як у сва ім са цы яль ным ася род дзі, 
так і ў сям'і. Лю дзі гэ тыя — у вы шэй шай 
сту пе ні на ту ры ад чу валь ныя, атрым лі ва юць 
за да валь нен не ад лю бых фор маў ру ху 
і фі зіч на га кан так ту. Акра мя та го, ім 

па да ба ец ца ша кі ра ваць лю дзей, яны май стры ства рэн ня 
не прад ба ча ных і анек да тыч ных сі ту а цый. Яны цяр пець 
не мо гуць дву руш ні каў, а са мі ўме юць па во дзіць ся бе 
ад кры та і на ту раль на, пры гэ тым за ста ю чы ся су гуч ны мі 
ча су. Ці ка вы ад па чы нак — гэ та тое, што пры но сіць са мае 
вя лі кае за да валь нен не, не за леж на ад та го, з'яў ля юц ца 
яны не па срэд ны мі ўдзель ні ка мі якой-не будзь гуль ні або 
на зі ра юць за ёй збо ку.

Боль шасць з гэ тых лю дзей ад пры ро ды 
на дзе ле ны яр кі мі ра зу мо вы мі здоль нас ця мі, 
якія яны з пос пе хам рэа лі зу юць ці ў га лі не 
на ву кі, ці ў мас тац тве. Яны з'яў ля юц ца 
лі да ра мі ў сям'і, та му для іх ха рак тэр на 
па чуц цё ад каз нас ці, а ў цяж кія хві лі ны яны 
здоль ны пра явіць на стой лі васць і ра шу часць. 
Яны ні ко лі не ацэнь ва юць на ступ ствы сва іх 
учын каў, не ва ло да юць асаб лі вай дып ла ма тыч нас цю. 
Ад нак пры гэ тым здоль ныя дак лад на пра лі чыць свае 
пла ны і за ха ваць аб' ек тыў насць. Та ле на ві тыя і твор чыя 
асо бы, яны пе ры я дыч на ма юць па трэ бу па быць у адзі но це. 
Вер насць і ад каз насць — са мыя свя тыя па няц ці ў жыц ці 
тых, хто на ра дзіў ся ў гэ ты дзень.
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праз рыс тыя скрын кі. Але ка лі 
па да ба юц ца не праз рыс тыя, 
то аба вяз ко ва па трэб на мар-
кі роў ка.

Кру га вая шмат' ярус ная 
тум бач ка да па ма гае хут ка 
знай сці па трэб ную па ру абут-
ку, з'яў ля ец ца кам пакт най і 
эка но міць пра сто ру. Ёсць і 
ін шая кан струк цыя кру га вой 
тум бы — ко ла, якое раз мя-
шча ец ца вер ты каль на. У яго 
змя шча ец ца да 30 пар абут ку! 
Кан струк цыя эка но міць пра-
сто ру, да па ма гае хут ка знай-
сці па трэб ную па ру абут ку. І 
та кая тум ба-ко ла са ма пе ра-
соў ва ец ца, бо мае ма лень кія 
кол цы на нож ках.

На сцен нае за хоў ван не да-
зва ляе ап ты маль на вы ка рыс-
тоў ваць усю пра сто ру пя рэд-
ня га па кою або ша фы. Рэ ка мен ду ец ца для ма лень кіх 
па мяш кан няў. Тут ёсць ад ра зу не каль кі ра шэн няў:

Ве шал кі. Пле чы кі 
з дро ту (з хім чыст-
кі) мож на транс фар-
ма ваць у на сцен ныя 
круч кі для абут ку. 
Спат рэ бяц ца толь кі 
плас ка губ цы.

Круч кі. Да ра гі абу-
так лепш не за хоў ваць 

на круч ках, а вось дзі ця чы і спар тыў ны — зруч на.
Кар ні зы. Пры бі тыя або пры кле е ныя да сця ны, яны 

ста но вяц ца доб рым пры ста са ван нем для раз мя шчэн-
ня абут ку (за аб ца сы). Кар ні зы мож на па фар ба ваць 
яр кай фар бай або апра ца ваць ма рыл кай.

На сцен ныя кі шэ ні. Та кую «па лі чку» мож на ра біць 
сва і мі ру ка мі, але ёсць і да ступ ныя па куп ныя ва ры ян-
ты. Ма тэ ры ял: ад па лат на і пла шчоў кі да па лі эс тэ ру 
і тон ка га плас ты ку. На сцен ныя кі шэ ні мож на ве шаць 
на дзве ры, сця ну, на ўнут ра ную па верх ню дзвер цаў 
ша фы, унут ры гар дэ ро ба на штан гу.

Ві ся чая па лі чка. Гэ та так са ма эка ном ны і да ступ-
ны ва ры янт. Та кая па лі чка 
мо жа ві сець не толь кі на 
сця не, але і на штан зе ў 
гар дэ роб най.

Для бруд на га абут ку 
вар та па ста віць пад дон з 
ка мень чы ка мі ці галь кай 
по бач з ува ход ны мі дзвя-
ры ма. Яго мож на бу дзе па-
кі даць не па срэд на ў пад-
до не. Та кім чы нам па ла ві кі 
і пад ло га за ста нуц ца чыс-
ты мі і ад ра зу бу дзе ві даць, 
які абу так мае па трэ бу ў 
чыст цы.

«Нож кі пе ра пё лак»
Спат рэ біц ца: ва да га зі ра ва ная (мі не раль ная) — 

100 мл, алей (+ для аб смаж ван ня) — 2 ст. л., соль — 
0,3 ч. л., му ка — 200 г, груд ка ку ры ная — 250 г, яб-
лык — 1 шт., час нок — 1 зуб., пе рац (на смак), са лом-
ка са лё ная — 12 шт.

З му кі, ва ды, алею і со лі за мя сіць мяк кае, элас-
тыч нае цес та. Па клас ці ў па кет на час пры га та ван ня 
фар шу.

З ку ры най груд кі, ачы шча на га яб лы ка, час на ку, 
со лі і пер цу зра біць фарш. Ад цес та ад шчып ва ем 
паль ца мі ка ва лач кі (па ме рам з грэц кі арэх), рас коч ва-
ем не над та тон кія алад кі. Кла дзем на іх па ся рэ дзі не 
са лё ную са лом ку і фарш. За шчып ва ем бу лач ку. Рэ-
жам вост рым на жом на 2 част кі і аб смаж ва ем у алеі 
з двух ба коў. Вы клад ва ем на па пя ро вы руч нік.

П А Р А Д А К  У  Д О М Е

1099 год — удзель ні кі пер-
ша га кры жо ва га па хо ду 

да сяг ну лі сцен Іе ру са лі ма і пры сту-
пі лі да яго аб ло гі. Але толь кі праз 
ме сяц пад кі раў ніц твам «за ступ ні ка 
Гро ба Гас под ня га» гер ца га Ніж няй 
Ла та рын гіі Готф ры да Бу лён ска га 
кры жа кам уда ло ся за ха піць го рад. 
Ня гле дзя чы на абя цан не за ха ваць 
усім га ра джа нам жыц цё, кры жа-
нос цы вы ра за лі ўсіх му суль ман, 
якія жы лі ў ім, а за ад но і яў рэ яў.

1563 год — вя лі кі князь ВКЛ Жы гі монт ІІ Аў густ пад пі саў но-
вы пры ві лей аб ураў ноў ван ні ў пра вах пра ва слаў ных і 

ка та лі коў; тэкст пры ві лея ўклю ча ны ў якас ці прэ ам бу лы ў Ста тут 
Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 1566 го да.

1848 год — на ра дзіў ся Поль Га ген, фран цуз скі мас так. Па-
спя хо вы бір жа вы мак лер ад мо віў ся ад за бяс пе ча на га 

жыц ця і вы ра шыў стаць мас та ком. Бліз кія на зва лі гэ та вар' яц твам, 
але, ві да воч на, толь кі так — хут ка і на заўж ды — Эжэн Ан ры Поль 
Га ген мог ува со біць сваю ма ру. Цы ві лі за цыю ён лі чыў «хва ро бай» 
ча ла вец тва. А знай сці сваё са праўд нае «я» і рас крыць та лент мас-
та ка яму да па маг ло спа кой нае жыц цё на вост ра ве Та і ці. «Дзень 
свя тых», «Та і цян скі пей заж», «Парт рэт Мад лен Бер нар», «Вя лі кія 
дрэ вы» — гэ тыя і мно гія ін шыя па лот ны Га ге на ста лі зда быт кам 
са мых прэ стыж ных му зе яў све ту.

Мак сiм ТАНК, на род ны па эт Бе ла ру сi:

Доб ры ка жух са спа га ды, толь кi сцю дзё на ў iм,
Доб ры агонь на чу жы не, толь кi пя чэ во чы дым».

Пры бі раль шчы ца Ма ня, якая пра цуе 
ў аэ ра пор це 15 га доў, ве дае, як ска заць 
на 70 мо вах: «Ку ды ты прэш, я толь кі 
што па мы ла!»

У адэ скім пе ра поў не ным аў то бу се.
— Муж чы на, што вы аб мя не усё шор га-

е це і шор га е це, вы што, мя не хо ча це?
— Ну што вы! Не, вя до ма ж.
— Ну дык ады дзі це — мо жа, ін шыя хо-

чуць!

Апош ні зва нок вель мі па доб ны на 
дзень ПДВ, толь кі для дзя цей.

Уну кі ўра ча ўжо дру гі ты дзень не мо гуць 
пра чы таць, на ка го на пі са на за вя шчан не.

Кож най пан тоф лі —
сваё мес ца

Асноў ныя пра ві лы за хоў ван ня 
Пры ма ю чы абу так на доў гае за хоў ван не, трэ ба са-

чыць, каб фор ма яго не дэ фар ма ва ла ся, для гэ та га 
лепш за ўсё абу так тры маць у вер ты каль ным ста но-
ві шчы і на бі ваць мяк кай па пе рай.

Пры се зон ным клі ма це мя няць абу так вар та 2 ра-
зы на год. Зі мо вы абу так не па ві нен зай маць мес ца 

ў абут ко вай ша фе ле там, і 
на ад ва рот.

Абу так, які вы ка рыс тоў-
ва ец ца час та, па ві нен за-
хоў вац ца як ма га блі жэй да 
ўва ход ных дзвя рэй.

Для за хоў ван ня абут-
ку вар та вы ка рыс тоў ваць 
ін ды ві ду аль ную ўпа коў ку: 
ка роб кі, скры ні, чах лы.

Зруч нае ра шэн не — 

Я ў раі!

Знай шоў ня даў на ў ін тэр нэ це ці ка вую 
ін фар ма цыю.

У Ла цін скай Аме ры цы, аказ ва ец ца, 
вы да ец ца се рыя кніг, на дру ка ва ных спе-
цы яль ны мі чар ні ла мі. І чар ні лы гэ тыя пад 
су мес ным дзе ян нем сон ца і па вет ра па сту-
по ва зні ка юць, пры чым да во лі хут ка, дзесь-
ці на пра ця гу двух ме ся цаў. Гэ та зроб ле на 
для та го, каб пры му сіць лю дзей чы таць тыя 
кні гі, якія яны куп ля юць, а не прос та стаў-
ляць іх до ма на па лі чку.

Што ж, у га ды су цэль на га кніж на га дэ-
фі цы ту (дэ фі цы ту са праўд ных кніг, я маю 
на ўва зе) мно гія куп ля лі кні гі толь кі для 
прэ сты жу. Які ж ты, маў ляў, аду ка ва ны ча-
ла век, ка лі ў ця бе до ма ня ма сва ёй улас-
най біб лі я тэ кі, ды яшчэ з та кі мі аў та ра мі, 
каб усе зна ё мыя лок ці са бе ад зайз драс ці 
ку са лі?..

Ці ка вая склад ва ла ся та ды сі ту а цыя: 
час та на быць ці ка вую кні гу мог той, яко му 
кні га гэ тая бы ла, як той ка заў, да лям пач-
кі. Ку піў (па бла ту, вя до ма ж), па ста віў на 
па лі чку — і ўсё…

А той, хто б кні гу тую чы таў і на ват пе ра-
чыт ваў, на быць яе ні як не мог — па пры чы не 
ад сут нас ці бла ту. На прык лад кож ная но вая 
кні га бра тоў Стру гац кіх зні ка ла з па ліц кніж-
ных крам амаль ім гнен на, хоць і вы хо дзі ла 
не ма лы мі на кла да мі. Ды што Стру гац кія!.. 
Кла сі каў бы ло цяж ка ку піць: Баль за ка, Да-
ста еў ска га, Льва Талс то га. Я ўжо не ка жу 
пра Рэ мар ка, Ку пе ра, Дзю ма. Дзе ля та ко га 
на быц ця і ў Та ва рыст ва кні га лю баў ус ту па-
лі, і ма ку ла ту ру зда ва лі цэнт не ра мі…

Ця пер на быць па трэб ную кні гу не праб-
ле ма, бы лі б гро шы. Вунь тыя ж Стру гац кія: 
бя ры — не ха чу! А по бач увесь Рэ марк, ды 
ў та кіх шы коў ных вок лад ках! Цэ ны, праў да, 
ку са юц ца, але я за раз кры ху пра ін шае…

Пра тое, што чы таць сён ня ста лі менш. 
Усе, у тым лі ку і школь ні кі.

Які гэ та быў ка лісь ці цу доў ны па да ру-
нак — кні га! На дзень на ра джэн ня, на ін шае 
якое свя та… І як ра да ва лі ся мы, атрым лі ва-
ю чы ў па да ру нак ме на ві та кні гу. Са праўд-
ную КНІ ГУ, я маю на ўва зе, а не «ма ку ла-
ту ру» з вок лад кай…

А што ця пер? Што хо чуць атры маць су-
час ныя дзе ці на дзень на ра джэн ня? Кні гу?

Хут чэй за ўсё, што-не будзь ін шае…
Ча му ж так ад бы ло ся?
Пры чын шмат…
Ка лісь ці ме на ві та кні гі з'яў ля лі ся адзі-

най кры ні цай ін фар ма цыі. Ця пер жа гэ тую 
ін фар ма цыю ку ды пра сцей атры маць з 
«су свет най па ву ці ны», чым пе ра горт ваць 
шмат лі кія кніж ныя та мы до ма, тым больш 
бег чы з гэ тай мэ тай у блі жэй шую біб лі я тэ ку. 
Так ро бяць да рос лыя, та му не дзіў на, што і 
дзе ці імк нуц ца да больш зруч ных спо са баў 
атры ман ня той ці ін шай ін фар ма цыі…

Іс нуе пра мая за ка на мер насць: ка лі баць-
кі са мі сяб ру юць з кні гай, вя лі кая ве ра год-

насць, што і іх дзе ці так са ма не бу дуць 
уяў ляць са бе жыц ця без кні гі (ня хай са бе 
і элект рон най). І на ад ва рот — ка лі баць кі 
пры вык лі пра во дзіць ве ча ры ка ля тэ ле ві зій-
на га эк ра на (ва ры янт: кам п'ю тар на га), то і 
дзе ці, ад па вед на, бу дуць ад да ваць пе ра ва гу 
га то вай ін фар ма цыі. А то і прос та су цэль най 
тэле ві зій на-кам п'ю тар най «жуй цы»: стра-
шыл кам, стра лял кам, бяс кон цым «мыль-
ным се ры я лам» па ўсіх, лі чы, ка на лах…

Ды дзе ці не тое што чы таць — яны на ват 
пе ра ка заць не мо гуць тое, што па тэ ле ку 
толь кі што па гля дзе лі.

«Ён гэ та му — бац, а той яму — трэсь! 
А гэ ты аў та мат як схо піць, ды па іх: тра-
та-та!

Та кі вось «ба га ты» слоў ні ка вы за пас…
А што ж шко ла? Ка лі не баць кі, дык, мо-

жа, хоць яна па він на не як пры віць вуч ням 
лю боў да кні гі?

Пры ві вае! Ды так ак тыў на, што за мест 
лю бо ві су цэль ная ня на вісць мо жа ў вуч няў 
раз віц ца! Бо час цей за ўсё ад іх па тра бу юць 
чы таць не тыя тво ры, што па да ба юц ца (ці 
мо гуць спа да бац ца, ка лі вуч ні яшчэ з імі 
не зна ё мы), а тыя, што ў пра гра ме ста яць. 
На ват ка лі тво ры гэ тыя ў свой час для да-
рос лых чы та чоў на пі са ны бы лі, а аў та ры 
на ват па ду маць не маг лі, што дзе так пя та-
га-шос та га кла са пры му сяць тво ры гэ тыя 
ста ран на вы ву чаць. Ме на ві та вы ву чаць, а 
не прос та чы таць. А ка му гэ та спа да ба ец-
ца, тым больш пад пры му сам?..

І з якой не ве ра год най хут ка сцю гэ та ро-
біц ца!

Сён ня «пра хо дзяць» ад на го аў та ра (і ад-
па вед на, ней кі яго твор), праз урок — ужо 
на ступ ны на чар зе (і так са ма твор аба вяз-
ко ва пра чы таць трэ ба!), а за ім, гля дзіш, і 
ін шыя на да ля гля дзе па ка за лі ся…

Бо аў та раў так шмат, а га дзін на іх вы-
ву чэн ня вель мі ж не да стат ко ва…

Вось та му і па за клас нае чы тан не іс нуе, 
і на ле та вуч ням цэль ны спіс та го, што аба-
вяз ко ва пра чы таць трэ ба, ад ва ляць. І па-
спра буй толь кі не пра чы таць!

І ў не ба ра каў прос та не за ста ец ца ча су, 
каб пра чы таць тое, што са праў ды мо жа ім 
спа да бац ца.

І яшчэ аб ад ным…
Ча го я заў сё ды не ра зу меў, гэ та чы тан-

ня «на хут касць». На вош та гэ та і што яно 
вуч ням дае? Вось, на прык лад, пра чы таў 
(на ват не пра чы таў, а, хут чэй, ад ба ра ба ніў) 
ву чань пэў ную коль касць слоў за ней кі час, 
уклаў ся ў нор му, доб рую ад зна ку атры маў. 
А спы тай яго по тым, што ён толь кі што пра-
чы таў, аб чым гэ ты ўры вак — толь кі пля-
ча мі па ціс не. Чы таў, не ду ма ю чы, толь кі б 
у нор му ўклас ці ся…

І гэ та на зы ва ец ца «пры ві ваць лю боў да 
чы тан ня»?

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА

�

Дзённік настаўнікаДзённік настаўніка  ��

Такая вось
«любоў»...

Вы да вец кі дом «Звяз да» прэ зен туеВы да вец кі дом «Звяз да» прэ зен туе  ��

Ча со піс «Во жык» — ста рэй шае і адзі нае ў рэс-
пуб лі цы дзяр жаў нае вы дан не ў га лі не са ты ры і 
гу ма ру. Па чы наў ся з га зе ты-пла ка та «Раз да вім 
фа шысц кую га дзі ну», пер шыя ну ма ры яко га 
з'я ві лі ся на па чат ку лі пе ня 1941 го да.

«Во жык» ахоп лі вае шы ро кую чы тац кую аў ды то-
рыю. На яго ста рон ках дру ку юц ца гу ма рыс тыч ныя і 
са ты рыч ныя тво ры роз ных жан раў, а так са ма ка ры-
ка ту ры, шар жы, ко мік сы. Наз вы па ста ян ных руб рык 
ка жуць са мі за ся бе: «Во жы ку пі шуць...», «Кла сі кі 
смя юц ца», «Вер ні саж», «Са ты рыч ным пя ром», «Ак-
ту аль ныя ка ры ка ту ры», «Ма біль ны фо та пры кол», 
«Во жык» на сцэ не», «Ін тэр нэт: жар туе ўвесь свет!», 
«Сту дэнц кая гу ма ры на», «На род ныя та лен ты», «Вя-
сё лая пош та», «Кні гар ня Во жы ка», «На род ка жа...» 
і мно гія ін шыя.

74844 — для ін ды ві ду аль ных пад піс чы каў 23 300 69 900 139 800

01380 — для жы ха роў сель скай мяс цо вас ці, рай-
цэнт раў

18 600 55 800 111 600

748442 — для ве да мас ных пад піс чы каў 63 200 189 600 379 200 

01381 — ве да мас ная пад піс ка для ўста ноў мі ніс тэр-
стваў аду ка цыі і куль ту ры

49 800 149 400 298 800

  1 мес.    3 мес.       6 мес.

Той, хто з «Во жы кам» сяб руе,
ані ко лі не су муе.

Заў сё ды вя сё лы «Во жык»

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

СПАРТ СМЕ НЫ — ДЗЕ ЦЯМ
У Лю бан скім ра ё не 8 чэр ве ня прой дзе трыц цаць пя тая па лі ку 
рэс пуб лі кан ская ак цыя «Спарт сме ны — дзе цям».

У ёй пры муць удзел больш як 30 бе ла рус кіх спарт сме наў. Ся род 
іх алім пій скія чэм пі ё ны, чле ны на цы я наль ных збор ных па ха кеі, 
ганд бо ле і ін шыя. Вы ха ван цы 6 дзі ця чых да моў ся мей на га ты пу, 
цэнт ра ка рэк цый на-раз ві ва ю ча га на ву чан ня і рэ абі лі та цыі, са цы яль-
на га пры тул ку, дзі ця чай юнац ка-спар тыў най шко лы, шмат дзет ныя, 
апя кун скія і пры ём ныя сем'і атры ма юць ад сва іх ку мі раў пры зы і 
па да рун кі.

На га даю, што ме ра пры ем ства па тра ды цыі ла дзіц ца ў Са роц кім 
сель скім До ме куль ту ры.

«АЛ МАЗ» СУ ПРАЦЬ «АКА ДЭ МІІ»
Фес ты валь ма ла дзёж ных ка манд Клу ба вя сё лых і зна ход лі вых на 

Ку бак старшыні Мін скага аблвыканкама прой дзе 8 чэр ве ня ў До ме 
куль ту ры г. Стоўб цы. Па вы ні ках ад бо рач на га ту ра ў фі нал вый шла 
11 ка манд. Гэ та «Ка рот кае за мы кан не», «Ра зы нкі», «У тэ ме», «На 
мя жы», «АЛ МАЗ», «Ака дэ мія 103», «Мі лэ дзі», «СА ВОК», «За лёт-
ныя», «101 кі ла метр», «Шу Ба», якія прад стаў ля юць роз ныя рэ гі ё ны 
Мін шчы ны.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

І ДОБ РА ЎПА РАД КУ ЮЦЬ БЕ РАГ РА КІ
У Шар каў шчын скім ра ё не 6-7 чэр ве ня пра хо дзіць між на род ны 
ту рыс тыч ны злёт, у якім бя руць удзел ка ля 500 ча ла век.

Па вод ле ін фар ма цыі рай вы кан ка ма, упер шы ню на злёт пры еха лі 
прад стаў ні кі Пскоў скай воб лас ці. Ту рыс ты з дзвюх кра ін доб ра ўпа-
рад ку юць бе раг ра кі Мню та ля вёс кі Бар су кі, дзе і пра во дзіц ца ме ра-
пры ем ства. Ці ка ва, што да гэ та га пра цаў ні кі мяс цо вай ар га ні за цыі 
(ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Шар каў шчын скі аг ра тэх сэр віс») 
з пры мя нен нем тэх ні кі па шы ры лі рэ чы шча для ства рэн ня доб ра га 
пля жа.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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