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• Мі ніс тэр ствам ахо вы 

зда роўя Бе ла ру сі пра во-

дзіц ца ра бо та па маг чы-

мым зні жэн ні кош ту не ка-

то рых ле каў.

• У Пін ску 13 лі пе ня за 

га дзі ну вы па ла больш за 
дэ кад ную нор му апад-
каў.

• Пом нік На па ле о ну Ор-

ду, па шко джа ны пад час 

ура га ну, ад но вяць у Іва на-

ве Брэсц кай воб лас ці.

• У Го мель скую дзі ця-

чую аб лас ную баль ні цу 

пад кі ну лі но ва на ро джа-

ную дзяў чын ку.

КОРАТКА

Аляк сандр ТУР ЧЫН, 
пер шы на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра:

«Пад час пе ра га во раў па 
ўступ лен ні ў Су свет ную 
ганд лё вую ар га ні за цыю 
кож ная кра і на-ўдзель ні ца 
па він на па га дзіц ца з тым, 
што но вым чле нам СГА 
ста не Бе ла русь. І на гэ тым 
эта пе са мыя прын цы по выя 
пе ра га вор шчы кі — ЗША 
і Еў ра са юз. На са май 
спра ве, мы ім удзяч ныя, 
та му што яны скру пу лёз на 
па ды хо дзяць па кож ным 
пунк це дак ла да ра бо чай 
гру пы, і для на шых 
дзярж ор га наў гэ та 
так са ма плюс. Мо жа быць, 
на тыя рэ чы, на якія мы 
гля дзе лі са свай го бо ку, 
нам дэ ман стру юць по гляд 
з ін ша га, каб па гля дзець 
на тыя ці ін шыя пра цэ сы 
крыш ку іна чай. Ужо заўт ра 
мы на ўрад ці ўсту пім 
у ар га ні за цыю. У нас 
за ста ец ца шмат пы тан няў 
для аб мер ка ван ня, у тым 
лі ку на са мым вы со кім 
уз роў ні. Але па пя рэд ні 
дэ длайн мы ўсё ж 
па ста ві лі: гэ та 12-я 
кан фе рэн цыя СГА, якая 
прой дзе ле там 2020 го да ў 
Нур сул та не».
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За хап лен не, 

здзіўленне, на тхнен не — 

му зей здоль ны 

раз бу дзіць 

у ча ла ве ку шмат роз ных 

па чуц цяў, але, каб іх 

ад чуць, трэ ба яшчэ 

дай сці да гэ та га му зея. 

У не ка то рых ра ён ных 

уста но вах мож на быць 

адзі ным на вед валь ні кам 

за ўвесь дзень, ка лі 

не за пла на ва ны 

ві зіт якой-не будзь 

ар га ні за ва най гру пы 

з лі ку школь ні каў або сту дэн таў, якія пры хо дзяць за ма ца ваць ве ды па пэў ным 

пе ры я дзе гіс то рыі. На жаль, чэр гі, як у Эр мі таж або Трац ця коў ку, у нас не ста яць 

на ват у аб лас ныя му зеі. І спра ва на ват не ў тым, што там гля дзець ня ма на што. 

Прос та трэ ба не як за ці ка віць ча ла ве ка, абу дзіць у ім пра гу да ве даў, жа дан не 

ба чыць больш, чым прос та экс па нат. І му зеі воб лас ці пра цу юць над гэ тым, у тым 

лі ку і з «асаб лі вы мі» людзь мі. Бо яны яшчэ больш «за кам плек са ва ныя», 

чым ас тат нія. Му зей ныя экс пе ры мен ты да па ма га юць ім ад чу ваць 

ся бе ў жыц ці больш упэў не на.

«СЭР ЦА» 
КРА І НЫ 
Б'ЕЦ ЦА 

ЎПЭЎ НЕ НА
У фар мат руб ры кі «Чвэрць ста год дзя» 

мы вы ра шы лі ўнес ці ка рэк ты вы. 

Ка лі да гэ туль у яе пуб лі ка цы ях 

рас каз ва ла ся пра ажыц цяў лен не важ ных 

да ку мен таў, пад пі са ных кі раў ні ком 

дзяр жа вы, то ця пер раз мо ва пой дзе 

пра раз віц цё рэ гі ё наў кра і ны за апош нія 

двац цаць пяць га доў. Ме на ві та пас ля 

ўтва рэн ня ін сты ту та прэ зі дэнц тва 

ў кра і не па ча ла вы бу доў вац ца моц ная 

вер ты каль ула ды, і гэ та шмат у чым 

прад вы зна чы ла рэ гі я наль ную па лі ты ку 

дзяр жа вы. Та му ў су раз моў цы мы 

за пра сі лі лю дзей, якія за воб лас ці 

ад каз ва юць не па срэд на, — 
стар шынь абл вы кан ка маў.

Гуль ні ў хо ван кі, 
«ажыў шыя» кар ці ны, 
да маш нія кан цэр ты...

Як 
у Ма гі лёў скай 
воб лас ці 
за ах воч ва юць 
на вед валь ні каў 
у му зеі

Культ па ходКульт па ход
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Сям'я жы ха роў вёс кі Ка са ры Ушац ка га ра ё на — 
Люд мі ла ЖА ВА РА НАК, яе ня вест ка Але ся і ўнук Мі кі та кож ны дзень 
едуць у глыб ле су збі раць чар ні цы. Ім не за мі нае да лё кая да ро га 
і на ват дождж. Част ку свай го ягад на га збо ру яны зда юць 
у на рых тоў чы пункт дзі ка рос лай ляс ной пра дук цыі.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.
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