
Бук вар — важ ная кні га. Бо ме на ві та 

праз яе па чы на ец ца зна ём ства ча ла-

ве ка з ін шы мі кні га мі, якія ў да лей-

шым ён змо жа пра чы таць. Ад нак у ра-

ней шыя ча сы та кія вы дан ні змя шча лі 

не толь кі ал фа віт і спо саб скла дан ня 

лі тар у ска зы, а ска заў у сло вы. Яго 

вы ка рыс тоў ва лі і для вы ха ван ня, і для 

та го каб зра зу мець, якое мес ца ча ла-

век зай мае ў гэ тым све це, як яму трэ-

ба кан так та ваць з ін шы мі людзь мі.

Аказ ва ец ца (і гэ та над звы чай пры-

ем на), што і ў та кой спра ве бе ла ру сы 

ака за лі ся ад ны мі з пер шых! «Бук вар» 

вый шаў роў на 400 га доў та му на зад — 

у 1618 го дзе ў дру кар ні ві лен ска га Свя та ду-

хаў ска га брац тва ў Еўі. Гэ та быў но вы крок 

у та га час най вы ха ваў чай і аду ка цый най 

сіс тэ ме. Сле дам па ча лі вы хо дзіць мно гія 

ін шыя бук ва ры. Бе ла рус кі ана лаг амаль 

цал кам ці част ко ва ка пі ра ва лі і вы да ва лі 

паз ней укра ін цы і ра сі я не.

Та кім чы нам, у пэў ным сэн се ў яшчэ 

ад ной на шай пер ша кні гі сё ле та юбі лей. 

Дзя ку ю чы пад трым цы мно гіх за ці каў ле-

ных асоб і ар га ні за цый свет па ба чы ла яе 

фак сі міль нае пе ра вы дан не. Пра тое, што 

ўяў ляе са бой гэ та важ ная кні га, якім быў 

яе ары гі нал, мы па гу та ры лі з на мес ні кам 

ды рэк та ра На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе-

ла ру сі па на ву ко вай ра бо це, стар шы нёй 

Між на род най аса цы я цыі бе-

ла ру сіс таў Але сем СУ ШАМ.

ПЛЯ ЦОЎ КА 
ДЛЯ ПАРТ НЁР СТВА

XІІІ Бе ла рус кі між на род ны ме ды я фо рум 

«Парт нёр ства дзе ля 

бу ду чы ні: ліч ба вы 

па ра дак дня 

для ме ды я-

п рас то ры» 

пра цяг вае 

сваю ра бо ту 

ў Мін ску. Учо ра 

яго ўдзель ні кі — 

кі раў ні кі ай чын ных 

і за меж ных СМІ, 

са цы ё ла гі, па лі то ла гі, 

на ву коў цы і ме ды я экс пер ты — аб мя ня лі ся 

мер ка ван ня мі ў пра фе сій ных дыс ку сі ях 

да тыч на ліч ба ві за цыі ме дый най пра сто ры 

і по шу каў но вых фор маў, па ды хо даў 

і ме та даў пра цы тра ды цый ных срод каў 

ма са вай ін фар ма цыі.

Не пер шы раз ад ну з са мых вя лі кіх дэ ле га цый 

на фо ру ме, які са браў ка ля 300 экс пер таў ме дый-

най сфе ры, прад ста ві ла Ра сія, так са ма вя лі кі пра-

фе сій ны дэ сант пры быў з Кі тая. Уся го ж удзел у 

тэ а рэ тыч ным і прак тыч ным аб ме не жур на лісц кім 

во пы там бя руць прад стаў ні кі амаль 30 кра ін, у тым 

лі ку Азер бай джа на, Ар ме ніі, Бель гіі, Іта ліі, ЗША, Літ-

вы, Ман го ліі, Сер біі, Укра і ны, Фін лян дыі, 

Фран цыі, Эс то ніі і ін шых.

Спад чы наСпад чы на  

ISSN 1990 - 763X

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

13 ВЕРАСНЯ 2018 г. ЧАЦВЕР № 176 (28792)

• У гэ тым го дзе на БМЗ 

па сту пі ла ка ля 40 за явак 

на пра кат ар ма ту ры но ва-

га про фі лю ад па тэн цый-

ных па куп ні коў з кра ін ЕС, 

Аф ры кі і Бліз ка га Ус хо ду.

• У Бе ла ру сі пла ну ец ца 

ўзмац ніць аба ро ну пра воў 

спа жыў цоў жыл лё ва-ка му-

наль ных па слуг.

• Бе ла рус кія на ву коў цы 

рас пра цоў ва юць тэх на ло-

гію ля чэн ня па цы ен таў з 

хва ро бай Пар кін са на з да-

па мо гай ме зен хі маль ных 

ства ла вых кле так.

• У Грод не да 890-год дзя 

го ра да з'я вяц ца сметніцы-

джэнтль ме ны. На іх ка пе-

лю шах на пя ці мо вах бу дзе 

на пі са на сло ва «дзя куй».

• Пад Свет ла гор скам 

у Бя рэ зі не ры бак зла віў 

пі ран ню.

КОРАТКА

ЯК ВЫРАСЦІЦЬ 
АЖЫНЫ 
І МАЛІНЫ

З ДЭКРЭТУ – 
У СВАЮ 
СПРАВУ

Ула дзі мір ДВОР НІК, 

стар шы ня Го мель ска га 

абл вы кан ка ма:

«Апош ні дыя лог з жы ха ра мі 
рэ гі ё на па ка заў, што 
мно гія ра ё ны ў ра бо це 
з гра ма дзя на мі дзей ні ча лі 
на апя рэ джан не. У той 
жа час ха чу звяр нуць ува гу, 
што кож нае з пы тан няў, 
якія па сту пі лі, не аб ход на 
раз гле дзець дэ та лё ва. 
Мы аба вя за ны ства рыць 
нар маль ныя ўмо вы для жыц ця 
лю дзей. Для гэ та га трэ ба 
чуць кож на га ча ла ве ка, 
апе ра тыў на вы ра шаць 
праб ле мы, якія хва лю юць яго. 
У тым лі ку і з фі нан са ван нем. 
Га лоў нае — су стрэ чы 
з людзь мі. Трэ ба пра во дзіць 
і апы тан ні. Бо кож нае 
ня вы ра ша нае пы тан не, 
ад яко га ўла да фар маль на 
ад пі са ла ся, ра на ці поз на 
ўсё роў на вер нец ца да яе. 
І чар го вы раз ак цэн тую 
ўва гу на не аб ход нас ці 
ўза е ма дзе ян ня з дэ пу тац кім 
кор пу сам».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 4

ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
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У гіс та рыч ным ра кур се

По лац кі сту дэнт Мі кі та БРЫ ЦІ КАЎ 
з ма лен ства за хап ля ец ца ма ля ван нем. 

Не здар ма сва ёй бу ду чай пра фе сі яй 
ён вы браў ды зайн вы твор ча га 

ася род дзя. Не толь кі для за лі каў 
і эк за ме наў, але і для аса ло ды 

і на за па шван ня ве даў Мі кі та за на тоў вае 
ар хі тэк ту ру най ста ра жыт ней ша га 

бе ла рус ка га го ра да.

Пер шая чы тан ка 
бе ла ру саў і не толь кі

Ча му мы мо жам на ву чыц ца па 400-га до вым «Бук ва ры»


