НАДЗЁННАЕ

ВIЗIТ ПРЭЗIДЭНТА ТУРЦЫI
Афiцыйныя перагаворы Прэзiдэнта Беларусi Аляксандра Лукашэнкi i Прэзiдэнта Турцыi Рэджэпа Таiпа Эрдагана адбудуцца 11 лiстапада ў Палацы Незалежнасцi,
паведамiлi ў прэс-службе беларускага лiдара.
Кiраўнiкi дзяржаў абмяркуюць шырокi комплекс пытанняў развiцця мiждзяржаўных адносiн з акцэнтам на актывiзацыю гандлёваэканамiчнага супрацоўнiцтва, абмяняюцца поглядамi па праблематыцы рэгiянальнага i мiжнароднага парадку дня. Па вынiках перагавораў чакаецца падпiсанне шэрагу двухбаковых дакументаў.
У рамках праграмы афiцыйнага вiзiту Прэзiдэнта Турцыi ў
Беларусь Аляксандр Лукашэнка i Рэджэп Таiп Эрдаган прымуць удзел у беларуска-турэцкiм бiзнес-форуме, а таксама ў
цырымонii адкрыцця Саборнай мячэцi ў Мiнску.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА
ПАВIНШАВАЎ ДОНАЛЬДА ТРАМПА
З ПЕРАМОГАЙ НА ВЫБАРАХ
Прэзiдэнт Беларусi Аляксандр Лукашэнка павiншаваў
Дональда Джона Трампа з выбраннем на пасаду Прэзiдэнта Злучаных Штатаў Амерыкi, паведамiлi ў прэсслужбе беларускага лiдара.
«Ваша перамога — сведчанне выбару амерыканскага народа на карысць палiтыкi, якая грунтуецца на сумленнасцi, адказнасцi, пошуку перамен, — гаворыцца ў вiншаваннi. — Сваёй
актыўнай, шчырай i смелай пазiцыяй у ходзе перадвыбарнай
кампанii Вы ўзварухнулi амерыканскае грамадства, вярнуўшы
яго да сапраўднай дэмакратыi».
Аляксандр Лукашэнка падкрэслiў, што Беларусь у знешнепалiтычнай дзейнасцi заўсёды прытрымлiвалася неабходнасцi канструктыўнага супрацоўнiцтва са Злучанымi Штатамi Амерыкi. «Спадзяюся, што пад Вашым кiраўнiцтвам нармалiзацыя адносiн памiж
нашымi краiнамi прадоўжыцца», — адзначыў беларускi лiдар.
Кiраўнiк дзяржавы таксама пажадаў Дональду Джону Трампу здароўя, энергii i настойлiвасцi ў выкананнi перадвыбарных
абяцанняў.

Нашы кнiгi ў Астане
Больш за 500 выданняў прэзентуе наша краiна на Еўразiйскай мiжнароднай кнiжнай выстаўцы-кiрмашы
ў Астане.
Удзел ва ўрачыстым адкрыццi Еўразiйскай мiжнароднай
кнiжнай выстаўкi-кiрмашу прыняў першы намеснiк мiнiстра
iнфармацыi Беларусi Iгар Луцкi, адкрыла кнiжны форум дзяржаўны сакратар Казахстана Гульшара Абдыкалiкава. Яна пабывала i на беларускай экспазiцыi, азнаёмiлася з прадстаўленымi
там выданнямi.
На выстаўцы прэзентаваны ўвесь спектр лiтаратуры, якая
выдаецца ў Беларусi. У тым лiку краiназнаўчая, дзiцячая, вучэбная. На цэнтральнай пляцоўцы пасля ўрачыстага адкрыцця
выстаўкi былi прэзентаваны кнiгi выдавецтва «Беларуская
Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi». У беларускую экспазiцыю
ўвайшлi таксама кнiгi Выдавецкага дома «Звязда», выдавецтваў «Вышэйшая школа», «Мастацкая лiтаратура» i iнш.
Еўразiйская мiжнародная кнiжная выстаўка-кiрмаш будзе
прадаўжацца да 12 лiстапада, паведамляе БЕЛТА. Гэта буйнейшае культурна-асветнiцкае мерапрыемства ў еўразiйскай
прасторы, якое праходзiць напярэдаднi 25-годдзя Незалежнасцi
Рэспублiкi Казахстан i аб'яднае на адной вялiкай iнтэлектуальнай пляцоўцы выдавецкiя, навукова-адукацыйныя i палiграфiчныя кампанii краiн СНД, Еўропы i Азii.

10 лістапада 2016 г.
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У ГОНАР ПЕРШАДРУКАРА
Вызначаныя дамiнанты наступнага Дня беларускага пiсьменства
Свята, што налета пройдзе ў самым старажытным горадзе Беларусi, стане асаблiвым: яно адбудзецца пад
знакам адметных для гiсторыi нашай краiны дат —
500-годдзя беларускага кнiгадрукавання i 1155-годдзя
Полацка. Пра гэта падчас пасяджэння Нацыянальнага аргкамiтэта па падрыхтоўцы i правядзеннi Дня беларускага
пiсьменства-2017 паведамiла намеснiк прэм'ер-мiнiстра
Беларусi Наталля КАЧАНАВА.
«Гэтыя два знакавыя юбiПлануецца, што дзень белеi павiнны быць асноўнымi ларускага пiсьменства будзе
ў канцэпцыi Дня беларускага адзначаны i яркай прэм’ерай
пiсьменства», — сказала яна. фiльма, якi пакуль мае ўмоўНа мес нiк прэм' ер-мi нiст ра ную назву «Шляхамi Франпрапанавала таксама крыху цыска Скарыны», паведамзмянiць яго фармат: «Не зу- ляе БЕЛТА.
«Канцэпцыя Дня беларуссiм правiльна, калi, адкрыўшы
ранiцай у нядзелю свята, ужо кага пiсьменства — паказаць
вечарам мы яго закрываем. сувязь гiсторыi i сучаснасцi.
Гэта павiнна быць працяглае Прадэманстраваць, што iдэi
мерапрыемства». Таму мярку- першадрукара ак туальныя
ецца, што адкрыццё Дня бела- сёння для развiцця Беларусi
рускага пiсьменства пройдзе ў i iншых краiн. Мы прапануем
суботу, 2 верасня, а самi ўра- зрабiць акцэнт не толькi на тэчыстасцi прадоўжацца два днi. атралiзаваным дзействе, але i
Вiцэ-прэм’ер зазначыла, што зняць фiльм, прайсцi шляхамi
свята, якое сёлета прымаў Скарыны па гарадах i краiнах.
Рагачоў, прайшло на высокiм Кiнастужка пакажа, што краiузроўнi, таму i Дзень пiсьмен- ны, дзе бываў i жыў наш перства ў Полацку мае быць не шадрукар, маюць непарыўную
менш яркай падзеяй для жы- сувязь з Беларуссю», — падкрэслiла Лiлiя Ананiч.
хароў i гасцей горада.
Мяркуецца, што праграма
Па тра ды цыi на свя це
пiсьменства не застануцца свята беларускага пiсьменства
па-за ўвагай i знакавыя для ў Полацку будзе багатай i насыбеларускай лiтаратуры даты. чанай. Так, пройдзе традыцыйУ 2017 годзе мы адзначым ны мiжнародны «круглы стол»
135-годдзе з дня нараджэння з удзелам беларускiх i замежЯнкi Купалы i Якуба Коласа, ных лiтаратараў, адбудзецца
юбiлеi Цiшкi Гартнага, Алеся канферэнцыя «Полацкiя чыГаруна, Янкi Брыля, Пiмена таннi», конкурс чытальнiкаў
Панчанкi i iншых. Пра гэта «Жывая класiка», фестываль
падчас пасяджэння аргкамi- кнiгi i прэсы. Арганiзатары тактэта паведамiла мiнiстр iн- сама прапануюць палачанам
блiжэй пазнаёмiцца з творчасфармацыi Лiлiя АНАНIЧ.

Фота БЕЛТА.
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цю i працай выдатных землякоў, у лiку iншых — мастака
Iвана Хруцкага, выдаўца, даследчыка, збiральнiка фальклору Бранiслава Эпiмаха-Шыпiлы. Пабачаць госцi свята i лiтаратурна-музычную праграму
«Як на свет радзiўся Янка...»,
прысвечаную жыццю i творчасцi Янкi Купалы. У пастаноўцы
прымуць удзел вядомыя беларускiя артысты — Анатоль
Ярмоленка, Iна Афанасьева,
Валерый Дайнека, арт-група
«Беларусы», ансамбль «Песняры». Гэтую iмпрэзу прапануе
арганiзаваць Саюз пiсьменнiкаў Беларусi.
Лiлiя Ананiч таксама адзначыла, што Мiнiстэрства iнфармацыi ўжо пачало распрацоўку
юбiлейных мерапрыемстваў,
прысвечаных 500-годдзю беларускага кнiгадрукавання.
Тэма падрыхтоўкi да знакавага юбiлею сёлета знайшла
шырокае адлюстраванне ў
канцэпцыях правядзення буйных культурна-iнфармацыйных мерапрыемстваў, такiх,

як Мiнская мiжнародная кнiжная выстаўка-кiрмаш, Дзень
беларускага пiсьменства ў Рагачове, рэспублiканскае свята
«Александрыя збiрае сяброў».
Да гэтай знакавай даты дзяржаўныя выдавецтвы пачалi
выпуск у 2016 годзе i прадоўжаць у 2017-м падрыхтоўку
шэрагу кнiжных выданняў.
Мерапрыемствы
да
500-годдзя беларускага кнiгадрукавання запланаваны ў
наступным годзе i ў рамках
работы кнiжных экспазiцый на
мiжнародных i нацыянальных
выстаўках-кiрмашах, рыхтуюцца тэматычныя праекты ў
сродках масавай iнфармацыi.
Адметна, што да правядзення
вялiкага нацыянальнага свята
далучацца абласныя i Мiнскi
гарадскi выканаўчыя камiтэты, Нацыянальная акадэмiя
навук, Мiнiстэрствы культуры,
замежных спраў, адукацыi.
Марына ВЕСЯЛУХА.
vesialuha@zviazda.by



СЛУХАЦЬ I ЧУЦЬ
Прадстаўнiкi ўлады выходзяць на
адкрыты дыялог. Па традыцыi ў суботу ва ўсiх рэгiёнах Беларусi пройдуць
прамыя тэлефонныя лiнii. Графiк работы ранейшы — званкi ад грамадзян
i юрыдычных асоб 12 лiстапада будуць
прымаць з 9 ранiцы i да паўдня.
Тэлефонныя лiнii правядуць:
Брэсцкi аблвыканкам
намеснiк старшынi САКОЎСКI Вiктар Яўгенавiч (80162213121);

Вiцебскi аблвыканкам
намеснiк старшынi МАЦКЕВIЧ Алег
Сяргеевiч (80212222222);

Магiлёўскi аблвыканкам
намеснiк старшынi ЯНКОЎ Дзмiтрый
Васiлевiч (80222501869);

Гомельскi аблвыканкам
намеснiк старшынi ГАРБАЧОЎ Уладзiмiр Уладзiмiравiч (80232751237);

Мiнскi аблвыканкам
намеснiк старшынi ПЛАЎСКI Алег
Альфрэдавiч (80175004160);

Гродзенскi аблвыканкам
намеснiк старшынi БУБЕНЧЫК Алена Аляксандраўна (80152735644);

Мiнскi гарвыканкам
старшыня гарадскога Савета дэпу татаў ПАНАСЮК Васiль Васiлевiч
(80172224444).

 Геапалітыка

ЧЫСТАЯ ПЕРАМОГА
Дональд Трамп, які стаў Прэзідэнтам ЗША,
уразіў свет — ён здолеў зрабіць гэта. Па ўсіх цвярозых разліках, ён павінен быў прайграць гэтыя
выбары. Супраць яго мог спрацаваць дэмаграфічны фактар. Яго сутнасць у тым, што з кожным
годам у ЗША белых выбаршчыкаў становіцца
ўсё менш, а выбаршчыкаў «каляровых» — усё
больш. Кожны год у Амерыку прыязджаюць мільёны і мільёны новых імігрантаў. Даволі хутка яны
атрымліваюць грамадзянства і могуць галасаваць
на выбарах. Пры гэтым «каляровае» насельніцтва
ўстойліва падтрымлівае Дэмакратычную партыю
і галасуе на прэзідэнцкіх выбарах за кандыдатаў
ад дэмакратаў. Напрыклад, 70—80 працэнтаў лацінаамерыканцаў — найбольш шматлікай групы
«каляровага» насельніцтва ЗША — галасуюць
толькі за кандыдата ад Дэмакратычнай партыі.
Супраць Трампа таксама выступіў істэблішмент
Амерыкі, які раздражнёна пырхаў кожны раз, калі
ён, асабліва не цырымонячыся, пачынаў «выносіць смецце з хаты». А гэта ў ЗША галоўная сіла.
Нават сродкаў на правядзенне кампаніі Хілары
Клінтан сабрала значна больш за свайго канкурэнта.
Здавалася, што моц амерыканскай сістэмы,
якая аб'яднала большасць прадстаўнікоў эліты,
не зможа быць пераадолена бунтаром супраць
асноў. Дональд Трамп здолеў зрабіць гэта. Лагічнае пытанне: як у яго гэта атрымалася?
Ствараецца яснае ўражанне, што ягоныя
праціўнікі проста недаацанілі сітуацыю. Узяць,

напрыклад, вынікі сацыялагічных апытанняў,
пераважная большасць з якіх праводзілася і
была абнародавана сапернікамі Трампа. Пастаянныя запэўніванні ў тым, што Хілары Клінтан нашмат апярэджвае свайго канкурэнта,
сыгралі для яе фатальную ролю. Прыхільнікі
Клінтан, упэўненыя ў яе гарантаванай перамозе, расслабіліся, і адным з фактараў перамогі
Трампа стала тое, што многія з іх проста не
прыйшлі прагаласаваць. У сваю чаргу прыхільнікі Трампа, напалоханыя прагнозамі, па якіх
ён гарантавана прайграе, паспрабавалі пераламаць сітуацыю: яны масава прыйшлі і прагаласавалі. Гэта не першыя выбары, прайграныя
з-за таго, што каманда відавочнага фаварыта і
яго прыхільнікі празмерна расслабіліся і зрабілі
няправільныя крокі. І не апошнія.

Наступнай памылкай стала занадта «бруднае» вядзенне кампаніі супраць Трампа. За
нейкія некалькі тыдняў раптам адразу 12
жанчын прад'яўляюць абвінавачванні Трампу ў непрыстойных паводзінах. І звычайнаму
амерыканскаму выбаршчыку стала ясна, што
Трамп, вядома, не анёл, але гэта ўжо занадта. Таму што калі гэта праўда, а не чорны піяр-ход, то дзе ж у папярэднія гады ўсе гэтыя
абураныя паводзінамі Трампа жанчыны былі
і чаму ніколькі не імкнуліся агучыць свае абвінавачванні?
Перамога Трампа сігналізуе пра многае. У
тым ліку пра тое, што ў ЗША сапраўды назапасілася шмат праблем, якія дамінуючы тыпаж
палітыкаў аказаўся няздольным вырашыць.
Нягледзячы на відавочныя праблемы, нормай жыцця для паспяховага палітыка сталі
саладжавыя ўсмешкі, імкненне на словах усім
дагадзіць і нікога не пакрыўдзіць, нежаданне
абмяркоўваць у адкрытую вострыя сітуацыі.
Паліткарэктнасці стала занадта шмат для
Амерыкі, яна лепш падыходзіць Еўрасаюзу
з больш выпешчаным і інтэлектуальным выбаршчыкам, чым краіне, у якой насельніцтва
прасцейшае і ніколі само сябе занадта рафінаваным не лічыла. Дзіўна, але мільярдэр, які
рэжа праўду-матку пра вострыя праблемы,
падаўся амерыканцам, якія часта не абцяжараныя лішнімі грашыма, больш сваім, чым больш
бедная ў параўнанні з Трампам Клінтан.

Моцным бокам Трампа стаў адыход ад звыклых стэрэатыпаў, у адпаведнасці з якімі кандыдат ад дэмакратаў павінен прытрымлівацца
праграмы Дэмакратычнай партыі, а кандыдат
ад рэспубліканцаў — праграмы Рэспубліканскай партыі. Праграма Трампа змешаная — у
ёй ёсць свае прывабныя бакі і для тых, і для
іншых. Для самога Трампа гэта ператварылася
ў масу праблем на стадыі вылучэння і праймерыз, калі вядомыя члены Рэспубліканскай
партыі адмаўлялі яму ў падтрымцы з-за негатоўнасці адмовіцца ад прывычнай для іх ідэалогіі.
Адыграла сваю ролю і экстравагантнасць
Трампа. Удасканаленыя ім за доўгі час працы
тэлевядучым шоу прыёмы заваявалі сэрцы
выбаршчыкаў там, дзе не змаглі заваяваць
іх розум. Па статыстыцы, Трамп з разгромным лікам прайграў усе тэледэбаты Хілары
Клінтан. Хілары была больш пераканаўчай і
рацыянальнай. Але Трамп здолеў спадабацца
амерыканцам, а выбаршчык часта галасуе не
на карысць больш рацыянальнага і дасведчанага палітыка, а больш шчырага. Так было ў
свой час з перамогай Рональда Рэйгана, акцёра, які пераканаўча выканаў ролю кандыдата
ў прэзідэнты і стаў адным з самых вядомых
прэзідэнтаў ЗША. Дональд Трамп пачаў падобным чынам, і ў яго ёсць шанц падобным
чынам працягнуць.
Сяргей КІЗІМА, доктар палітычных навук



