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Грун тоў ным, сур' ёз ным, 
ве ліч ным і ў той жа час 
над звы чай пры го жым — 
ме на ві та та кім, як і сам 
му зей, — па да ец ца вы дан не. 
На сы ча нае якас ны мі 
фо та здым ка мі экс па зі цыі 
і ці ка вых экс па на таў, 
фі лі ялаў му зея, а так са ма 
прад ме таў з фон даў, 
якія не маг чы ма ўба чыць 
пад час эк скур сіі, яно 
да зва ляе больш поў на 
і глы бо ка асэн са ваць тэ му 
Дру гой су свет най вай ны.

Пры чым не толь кі нам, бе ла ру сам, 
якія най больш па цяр пе лі ў га ды ва-
ен на га лі ха лец ця, а і на шчад кам на-
шых са юз ні каў і на ват тым, хто ў той 
вай не зма гаў ся па ін шы бок ако па. 
У най буй ней шым схо ві шчы ва ен ных 
рэ лік вій Бе ла ру сі ста но віц ца зра зу-
ме ла: ВАЙ НА — гэ та тра ге дыя для 
ўсіх, не за леж на ад на цы я наль най 
пры на леж нас ці. Каб гэ тая дум ка дай-
шла да як ма га боль шай коль кас ці 
лю дзей, вы дан не пад рых та ва на на 
трох мо вах: бе ла рус кай, рус кай і анг-
лій скай.

На ста рон ках — па дзеі ка рот ка га 
пе рад ва ен на га пе ры я ду, га доў са май 
кры ва вай вай ны ў гіс то рыі ча ла вец-
тва і пас ля ва ен ных дзе ся ці год дзяў. 
Тут мож на знай сці хрэс та ма тый ныя 
эпі зо ды з ва ен най гіс то рыі, а так са ма 
ад шу каць і ма ла вя до мыя або ўво гу ле 
не вя до мыя да гэ туль дэ та лі. Пе рад 
на мі паў ста юць як клю ча выя фі гу ры, 
ге роі той вай ны, пра подз віг якіх на-
пі са ны не адзін твор, так і асо бы, пра 
якіх мы да вед ва ем ся ўпер шы ню.

— Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей 
гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны — 
най буй ней шае схо ві шча ар тэ фак таў, 
свед чан няў і рэ лік вій са май жорст кай 
і кры ва вай вай ны ХХ ста год дзя, — 
ад зна чае рэ дак тар кні гі-аль бо ма 
На тал ля КА РА СЁ ВА. — Гэ та бы ло 
ад ной з пры чын, ча му Вы да вец кі дом 
«Звяз да» звяр нуў ся да кі раў ніц тва 
му зея з пра па но вай пад рых та ваць аб 
ім грун тоў нае вы дан не. У год свят ка-
ван ня 70-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі мы 
мо жам сцвяр джаць, што спры чы ні лі-
ся да вель мі важ най спра вы за ха ван-
ня і ўма ца ван ня па мя ці аб подз ві гу 
на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не.

Асоб на — пра му зей ныя ка лек цыі. 
Не ка то рыя з іх не ма юць ана ла гаў 
у све це! Ка лек цыі ру ка піс ных ча со-
пі саў і са ма роб най пар ты зан скай 

зброі — ад ны з най ста рэй шых у му-
зеі. Ме на ві та гэ ты мі экс па зі цы я мі 22 
каст рыч ні ка 1944 го да ў ад ным з не-
кра ну тых вай ной бу дын каў — До ме 
праф са юзаў на пло шчы Сва бо ды — 
ад крыў ся му зей.

А ра шэн не аб ства рэн ні му зея гіс-
то рыі ба раць бы бе ла рус ка га на ро да 
з ня мец ка-фа шысц кі мі за хоп ні ка мі 
бы ло пры ня та яшчэ ра ней — 30 ве-
рас ня 1943 го да. Пры чым экс па зі-
цыю па ча лі збі раць у адзін з са мых 
цяж кіх пе ры я даў, ка лі кра і на зна хо-
дзі ла ся пад аку па цы яй. Яшчэ бы ло 
не вя до ма, хто пе ра мо жа ў той вай не. 
Тым не менш са вец кія лю дзі ве ры лі, 
што праў да на іх ба ку. Амаль кож ны 
пры но сіў аса біс тыя рэ чы, ба я выя тра-
феі — му зей, па сут нас ці, ства раў ся 
ўсім бе ла рус кім на ро дам... Так Бе ла-
русь ста ла пер шай кра і най у све це, 
дзе ад чы ніў свае дзве ры му зей Дру-
гой су свет най вай ны.

...У са ка ві ку на ста рон ках «Звяз-
ды» стар та ваў су мес ны пра ект рэ-
дак цыі з Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
му зе ям гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. У рам ках пра ек та «Шлях 
да Пе ра мо гі» мы рас па вя да лі пра 
экс па зі цый ныя за лы му зея, най-
больш ці ка выя экс па на ты і гіс то рыі 
кан крэт ных лю дзей, якія на блі жа лі 
Пе ра мо гу. Вір ту аль нае па да рож жа 
па хра ме па мя ці яшчэ пра цяг ва ец-
ца. Спа дзя ём ся, што пас ля на шых 
пуб лі ка цый у вас з'я віц ца (а мо жа, 
ужо з'я ві ла ся) жа дан не ўба чыць усё 
на свае во чы. А гэ та вар та зра біць 
кож на му бе ла ру су!

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
kanyuta@zvіazda.by
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Што га до выя спа бор ніц твы па мя ці пер ша га мі ніст-
ра спор ту і ту рыз му і кі раў ні ка На цы я наль на га 
алім пій ска га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула-
дзі мі ра Ры жан ко ва бу дуць пра цяг вац ца тры дні. 
Сё лет ні тур нір ста не ўжо дзе вят нац ца тым па лі ку 
і збя рэ гас цей з пя ці кра ін.

Жа но чая ка дэц кая збор ная Бе ла ру сі су стрэ нец ца з прад стаў ні ца мі 
Літ вы, Ра сіі і Укра і ны. Са пер ні ка мі муж чын скай ка дэц кай ка ман ды Бе-
ла ру сі ста нуць хлоп цы з Мал до вы, Укра і ны і Літ вы.

Най леп шыя гуль цы тур ні ру атры ма юць пры зы ад На цы я наль на га алім-
пій ска га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Усе мат чы прой дуць у спарт комп лек-
се бас кет боль на га клу ба «Мінск-2006». У цы ры мо ніі ад крыц ця і за крыц ця 
спа бор ніц тваў пры ме ўдзел сын Ула дзі мі ра Мі ка ла е ві ча Мак сім Ры жан-
коў — па моч нік Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях фіз куль ту ры, 
спор ту і раз віц ця ту рыз му, пер шы ві цэ-прэ зі дэнт НАК Бе ла ру сі і стар шы ня 
Бе ла рус кай фе дэ ра цыі бас кет бо ла.

На га да ем, што да дзе ны тур нір быў за сна ва ны ў 1996 го дзе ра шэн нем 
ура да Бе ла ру сі, каб уве ка ве чыць па мяць пра Ула дзі мі ра Мі ка ла е ві ча Ры жан-
ко ва, які за сваё ка рот кае, але на сы ча нае жыц цё пры клаў шмат на ма ган няў 
для раз віц ця фі зіч най куль ту ры, спор ту і алім пій ска га ру ху ў кра і не.

За за слу гі пе рад Ай чы най Ула дзі мір Мі ка ла е віч быў уда сто е ны зван няў 
«За слу жа ны ра бот нік фі зіч най куль ту ры і спор ту», «За слу жа ны трэ нер 
БССР», уз на га ро джа ны гра ма тай Вяр хоў на га Са ве та БССР, пры зам і 
па мят ным ме да лём Між на род на га алім пій ска га ка мі тэ та.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by
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60 біз нес-пра ек таў, 
рас пра ца ва ных 
сту дэн та мі 16 ВНУ, 
бы лі прад стаў ле ны 
ў Пін ску на пер шым 
рэс пуб лі кан скім 
фо ру ме 
ма ла дзёж на га 
стар тап-ру ху. 
Маш таб нае 
ме ра пры ем ства 
пра хо дзі ла 
на ба зе Па лес ка га 
дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та, 
а яго ар га ні за та рам 
і іні цы я та рам 
вы сту пі ла 
Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі.

Ацэнь ваў на ва тар скія 
ідэі экс перт ны са вет, які 
ўзна ча ліў мі ністр аду ка цыі 
Мі ха іл Жу раў коў. У са вет 
увай шлі так са ма стар шы ня 
Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 
на ву цы і тэх на ло гі ях Аляк-
сандр Шу мі лін, на мес нік 
ды рэк та ра ад мі ніст ра цыі 
Пар ка вы со кіх тэх на ло гій 
Аляк сандр Мар цін ке віч, 
прад стаў ні кі біз нес-су поль-
нас ці, прад пры ем стваў і 
ар га ні за цый. Прэ зен та-
цыя пра ек таў пра хо дзі ла 
ў фар ма це краш-тэс таў, 
што да зва ля ла біз нес ме-
нам-па чат коў цам вы зна-
чыць уз ро вень перс пек-
тыў нас ці сва ёй пра па но вы, 
атры маць рэ ка мен да цыі па 
ўдас ка на лен ні пра ек та, а 
маг чы ма, і грант на рэа лі-
за цыю сва ёй ідэі.

У кра і не за раз ідзе ак-
тыў ная пра ца па пра соў-
ван ні сту дэнц кіх стар тап-

пра ек таў. Спе цы яль ныя 
ме ра пры ем ствы па на ву-
чан ні тых, хто хо ча прад-
ста віць сваю ідэю ін вес та-
рам (як трэ ба пра во дзіць 
прэ зен та цыю, як рас пра-
ца ваць біз нес-план, дзе 
шу каць ін вес та раў), ар га-
ні зу юць і са мі ВНУ. Та му 
га лоў най за ду май фо ру му 
бы ло ства рыць умо вы для 
та го, каб ма ла досць, крэ-
а тыў, іні цы я ты ва і біз нес 
знай шлі адзін ад на го.

Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
вы дзя  лі ла гран ты на рэа-
лі за цыю трох сту дэнц кіх 
стар тап-пра ек таў. У на мі-
на цыі «Са мы іна ва цый ны 
біз нес-пра ект» грант ад Мі-
на ду ка цыі (і план шэт кі раў-
ні ку пра ек та) быў уру ча ны 
ка ман дзе Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га тэх на ла-
гіч на га ўні вер сі тэ та за 
рас пра цоў ку пад муд ра ге-
ліс тай наз вай «Тэр ма ме ха-
ніч на ма ды фі ка ва ная драў-
ні на для вы ра бу верх ня га 
слою пар ке та». Сту дэн там 

уда ло ся па леп шыць фі зі-
ка-ме ха ніч ныя ўлас ці вас ці 
мяк ка ліс та вых па род за 
кошт ушчыль нен ня пад га-
ра чым прэ сам. Гэ ты спо саб 
да зва ляе да дат ко ва аба ра-
ніць пар кет ад агрэ сіў на га 
ася род дзя.

У на мі на цыі «Са мы ка-
мер цый на перс пек тыў ны 
біз нес-пра ект» пе ра маг ла 
ка ман да БНТУ з іна ва-
цый най ідэ яй «Сту дэнц кае 
бю ро пра ек та ван ня крэ а-
тыў най упа коў кі». Ма ла дыя 
лю дзі атры ма лі гра шо вы 
грант на рэа лі за цыю ідэі, 
прыз ад Бан ка раз віц ця і 
ме ды яп лэ ер.

Трэ ці грант быў уру-
ча ны ка ман дзе БДЭУ за 
пра ект «За кон чыс ці ні», 
прад стаў ле ны ў на мі на цыі 
«Са мы крэ а тыў ны па ды ход 
да вы ра шэн ня ак ту аль най 
праб ле мы». Раз мо ва ідзе 
пра вы твор часць та ры для 
ка вы, у са стаў якой бу дзе 
ўно сіц ца на сен не рас лін. 
Та кі ка рыс ны «по суд» за 

кошт пра рошч ван ня на сен-
ня і бія сін тэ зу рас лін змо жа 
што год вы во дзіць ка ля ад-
ной то ны вуг ля кіс ла га га зу 
з ат мас фе ры. Эка ла гіч ны 
эфект ві да воч ны.

У на мі на цыі «Най леп-
шая ка ман да пра ек та» ў 
сек цыі «Біз нес-пра ект» 
(ка мер цый ны) пе ра маг-
ла ка ман да Дзяр жаў на-
га ін сты ту та кі ра ван ня і 
са цы яль ных тэх на ло гій 
(ДІКСТ) БДУ. Сту дэн ты 
прад ста ві лі пра ект «Ве ла-
ры цар». Іх рас пра цоў ка да-
па мо жа зні зіць коль касць 
кра дзя жоў двух ко ла вых 
ма шын за кошт вы ка ры-
стан ня спе цы яль ных ве ла-
трэ ке раў. У якас ці ўзна га-
ро ды ка ман да атры ма ла 
сер ты фі кат ад Пар ка вы-
со кіх тэх на ло гій, які дае 
пра ва на пра ця гу паў го да 
на ву чац ца ў гэ тай ар га ні-
за цыі.

А ў на мі на цыі «На род-
нае пры знан не» ў сек цыі 
«Са цы яль ны пра ект» най-
леп шым быў пры зна ны 
пра ект «На ра чан ская рэс-
пуб лі ка», прад стаў ле ны 
так са ма сту дэн та мі ДІКСТ 
БДУ. Асноў ная яго ідэя за-
клю ча ец ца ў на дан ні тэ ры-
то рыі На ра чы асаб лі ва га 
ста ту су. «На ра чан ская рэс-
пуб лі ка» бу дзе на дзе ле ная 
сва і мі «пра ва мі», «пра ві ла-
мі» і «кан сты ту цы яй», што 
да зво ліць ства рыць спе цы-
фіч ны ад мет ны ка ла рыт гэ-
тай мяс цо вас ці.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу
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Між на род ны фес ты валь на род най му зы кі «Зві няць цым ба лы і гар-
мо нік», які ўжо стаў са праўд най ві зі тоў кай Па стаў шчы ны, ад зна чае 
25-год дзе. Ёсць цу доў ная на го да па чуць най леп шых вы ка наў цаў — 
лаў рэ а таў фес ты ва лю роз ных га доў на свя точ ным га ла-кан цэр це, 
які ад бу дзец ца ў вя лі кай за ле Бел дзярж фі лар мо ніі 11 снеж ня.

У свя точ най ім прэ зе, якую ар га ні зуе Бе ла рус кі фонд куль ту ры су мес на 
з Бел дзярж фі лар мо ні яй і пры пад трым цы Мі ніс тэр ства куль ту ры, возь муць 
удзел вя до мыя ка лек ты вы і ін ды ві ду аль ныя вы ка наў цы з Бе ла ру сі. Ся род 
іх за слу жа ны ама тар скі ка лек тыў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ан самбль на род-
най му зы кі «Па азер'е» з Па стаў, за слу жа ныя ка лек ты вы «Па ле шу кі» з 
Іва на ва Брэсц кай воб лас ці, ан самбль ста ра даў няй му зы кі «Па ста раль» 
з Дзяр жын ска, «Кру піц кія му зы кі» з вёс кі Кру пі ца Мінск ага ра ё на і дзі ця-
чы ан самбль «Ду да ры кі» з Мін ска, а так са ма ка пэ ла на род ных ду ха вых 
ін стру мен таў «Гу ды» з Бел дзярж уні вер сі тэ та куль ту ры і мас тац тваў. 
Слу ха чоў па ра ду юць на род ны гурт ванд роў ных му зы каў «Фэст» з Ба ра-
на віч, ан самб лі «Спад чы на» з Дзяр жын ска і «Мін скія му зы кі», вя до мыя 
са ліс ты-ін стру мен та ліс ты Ба рыс Ха рэ віч, Мі хась Кас цю ке віч, Ва сіль Шпі-
га но віч і мно гія ін шыя. Ну і, вя до ма, не абы дзец ца свя точ ны га ла-кан цэрт 
без га на ро ва га ўдзель ні ка фес ты ва лю — На цы я наль на га ака дэ міч на га 
на род на га ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь імя І. Жы но ві ча.

Фес ты валь на род най му зы кі «Зві няць цым ба лы і гар мо нік» — адзін з 
най ста рэй шых і са мых ад мет ных у на шай кра і не. У ім з за да валь нен нем 
бя руць удзел як ар тыс ты-ама та ры, кі раў ні кі твор чых ка лек ты ваў, так і 
да след чы кі, на ву коў цы. Фэст з го да ў год сла віц ца сва ёй ду шэў нас цю. 
На ра дзіў шы ся на Ві цеб шчы не ў 1989 го дзе, ён з 1992-га ста ла пра пі саў-
ся ў Па ста вах. Ме на ві та ў гэ тым рэ гі ё не на той час за ха ва лі ся най больш 
ба га тыя рэ гі я наль ныя і ла каль ныя му зыч ныя тра ды цыі Па азер'я. За час 
пра вя дзен ня фес ты ва лю ў яго ме ра пры ем ствах пры ня лі ўдзел звыш 
500 ама тар скіх му зыч ных ка лек ты ваў і ка ля 460 ін ды ві ду аль ных вы ка наў-
цаў, у тым лі ку з дзя сят каў кра ін бліз ка га і да лё ка га за меж жа.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. seradzyuk@zvіazda.by
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Ні ко лі не за бу дземНі ко лі не за бу дзем  ��

ВАЙ НА — ТРА ГЕ ДЫЯ ДЛЯ ЎСІХ
Кні га, якая вый шла ў Вы да вец кім до ме «Звяз да», рас па вя дае пра экс па зі цыю, фон ды і фі лі ялы 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны

Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых  ��

КРЭ А ТЫЎ + ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА + БІЗ НЕС

Па дзеяПа дзея  ��

ГУЛЬ НЯ Ў ІМЯ ПА МЯ ЦІ
Між на род ны тур нір па бас кет бо ле 

стар туе сён ня ў Мін ску

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

ЧВЭРЦЬ СТА ГОД ДЗЯ — 
ПАД ЦЫМ БА ЛЫ І ГАР МО НІК

За слу жа ныя ка лек ты вы на род най му зы кі 
з усёй кра і ны вы сту пяць у фі лар мо ніі

Фо
 та
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.

Рас клад гуль няў
4 снеж ня (пят ні ца):
11.00 Укра і на — Літ ва (дзяў ча ты)

13.00 Укра і на — Літ ва (юна кі)
15.00 Бе ла русь — Ра сія (дзяў ча ты)
16.45 Ура чыс тае ад крыц цё тур ні ру
17.30 Бе ла русь — Мал до ва (юна кі)

5 снеж ня (су бо та):
11.00. Ра сія — Укра і на (дзяў ча ты)

13.00 Мал до ва — Укра і на (юна кі)
15.00 Літ ва — Бе ла русь (дзяў ча ты)
17.00 Літ ва — Бе ла русь (юна кі)

6 сне жа ня (ня дзе ля):
10.00 Ра сія — Літ ва (дзяў ча ты).
11.00 Мал до ва — Літ ва (юна кі)
13.00 Бе ла русь — Укра і на (дзяў ча ты)
15.00 Бе ла русь — Укра і на (юна кі)
16.45 Уз на га ро джан не. За крыц цё 
тур ні ру.

ГандболГандбол  ��

CКА ДА ВЕ ДАЎ СЯ ІМ ЁНЫ СА ПЕР НІ КАЎ
У Ве не ад бы ло ся лё са ван не гру па вой ста дыі ганд боль на га Куб ка 
ЕГФ, у якім удзель ні ча юць ста ліч ныя ар мей цы.

Хлоп цы Спар та ка Мі ра но ві ча тра пі лі ў квар тэт «С» ра зам з дац кім 
клу бам «Б'е рынг бро», швей цар скім «Він тэр ту рам» і фран цуз скім «Сэн-
Ра фа э лем». Пер шы тур ад бу дзец ца 13-14 лю та га.

На га да ем, што ў гру па вую ста дыю бе ла ру сы тра пі лі дзя ку ю чы доб рым 
вы ні кам у па пя рэд ніх ста ды ях. У дру гім ква лі фі ка цый ным раў ндзе СКА 
пе ра мог га ланд скі «Ва лен дам», а ў трэ цім прай шоў аў стрый скі «Хард».

Та рас ШЧЫ РЫ
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