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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

Учо ра ў Мін ску ў До ме 

Маск вы ад кры ла ся пра-

ва слаў ная вы стаў ка-фо-

рум «Ра дасць Сло ва».

Ар га ні за та ры звяр та юць 

ува гу, што абод ва сло вы 

ў наз ве вы стаў кі пі шуц ца з 

вя лі кай лі та ры, бо «Сло ва» 

тут ма ец ца на ўва зе тое, пра 

якое ска за на ў пер шым рад-

ку Даб ра вес ця па вод ле Іа а-

на: «Напа чат ку бы ло Сло ва, 

і Сло ва бы ло ў Бо га, і Бо гам 

бы ло Сло ва».

— Сён ня, ня гле дзя чы на 

іс на ван не шэ ра гу срод каў 

ма са вай ін фар ма цыі, но вых 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій, 

мы да кні гі ста вім ся асаб лі ва: 

з тра пя тан нем, на тхнен нем. 

Ча сам у ад рас Царк вы мож на 

па чуць па прок у кан сер ва тыз-

ме, у тым, што яна не ідзе ў 

на гу з ча сам. Але са мо сло ва 

«кан сер ва цыя» (або «кан сер-

вант») — доб рае, гэ та ўмен не 

за ха ваць най леп шы во пыт, на-

за па ша ны на ро дам і Царк вой 

ця гам ста год дзяў. Та му мы ўсё 

тое доб рае за хоў ва ем, спра бу-

ем па вя лі чыць і пе ра даць бу-

ду чым па ка лен ням, — ска заў 

жур на ліс там пе рад ад крыц цём 

вы стаў кі міт ра па літ Мін скі і 

За слаў скі ПА ВЕЛ, Па тры яр-

шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі. — 

Кні га мае асаб лі вае зна чэн не 

для чы та ча, яна дыс цып лі нуе, 

да па ма гае па ды хо дзіць твор-

ча да па дзей, якія апіс вае, і ў 

ад роз нен не ад кі не ма то гра фа 

ро біць са мо га чы та ча і рэ жы-

сё рам, і вы ка наў цам... Кні га 

нас пры му шае ду маць, та му 

яна ні ко лі не знік не з жыц ця 

ча ла ве ка.

Міт ра па літ Па вел вы ка заў 

спа дзя ван не, што вы стаў ка 

бу дзе за па тра ба ва ная жы ха-

ра мі краіны, якія лю бяць чы-

таць кні гі і цэ няць іх.

Ра зам з кі раў ні ком Бе ла-

рус кай пра ва слаў най царк-

вы вы стаў ку ад кры ваў міт-

ра па літ Ка луж скі і Ба роў скі 

КЛІ МЕНТ, стар шы ня Вы да-

вец ка га са ве та Рус кай пра-

ва слаў най царк вы. Ён перш 

за ўсё пе ра даў усім удзель-

ні кам вы стаў кі, жы ха рам 

Мін ска і Бе ла ру сі бла га сла-

вен не Па тры яр ха Мас коў ска-

га і ўсяе Ру сі Кі ры ла. Епіс кап 

так са ма ўпэў не ны, што па-

пя ро вая кні га за ста нец ца ва 

ўжыт ку бу ду чых па ка лен няў.

— Ужо больш за дзесяць 

га доў на аме ры кан скім рын ку 

па пя ро вая і элект рон ная кні га 

тры ма юць свае до лі: 80 пра-

цэн таў пер шая і 20 пра цэн-

таў — дру гая. На шы крамы 

за поў не ныя кні га мі, пры гэ тым 

асар ты мент лі та ра ту ры, якая 

дру ку ец ца ў Ра сіі, па вя лі чыў-

ся за апош нія дзе ся ці год дзі 

ў дзя сят кі ра зоў, — ар гу мен-

та ваў міт ра па літ Клі мент. — 

Вы да вец кі са вет Рус кай пра-

ва слаў най царк вы што год 

дае грыф на пуб лі ка цыі ка ля 

дзвюх ты сяч най мен няў но вых 

кніг, з іх 60 пра цэн таў — пер-

шыя вы дан ні. Зна чыць, кні га 

па трэб на.

Маг чы ма, ты ра жы ска ра-

ча юц ца, пры знаў стар шы ня 

Вы да вец ка га са ве та РПЦ, 

але агуль ная коль касць кніг, 

па яго сло вах, не ста но віц ца 

мен шай. Ён спа слаў ся на ін-

фар ма цыю ад кам пе тэнт ных 

кры ніц: су мар ны ты раж тра ды-

цый ных кніг, якія з'я ві лі ся ў Ра-

сіі ў 2018 го дзе, па вя лі чыў ся на 

пяць-шэсць пра цэн таў у па раў-

на нні з 2015—2016 га да мі.

— Мэ та гэ тай вы стаў кі — 

па зна ё міць чы та ча з но вай 

лі та ра ту рай, — удак лад ніў 

міт ра па літ Клі мент. — Тут 

прад стаў ле ная пра дук цыя 

апош ніх двух га доў ад роз-

ных вы да вец тваў. Тут лю дзі 

зной дуць ці ка вую для іх кні гу 

і служ бо ва й тэматыкі, і ба га-

слоў скай, а таксама мас тац-

кую лі та ра ту ру і дзі ця чую. Мы 

да пра ва слаў най кні гі ад но сім 

не толь кі Еван гел ле, пі сан ні 

свя тых ай цоў, але так са ма і 

мас тац кую лі та ра ту ру, якая 

ад кры вае ча ла ве ку сэнс жыц-

ця.

Пра ва слаў ная кніж ная 

вы стаў ка-фо рум «Ра дасць 

Сло ва» — асвет ніц кі пра ект 

Вы да вец ка га са ве та РПЦ, 

які па бла га сла вен ні Мас-

коў ска га Па тры яр ха рэа лі -

зу ец ца больш за во сем га доў 

у роз ных га ра дах і кра і нах. 

У Бе ла ру сі яна пра хо дзіць 

упер шы ню, ся род яе ар га-

ні за та раў так са ма Бе ла рус-

кая пра ва слаў ная царк ва, 

аса цыя  цыя «Пра ва слаў ная 

кні га», Дом Маск вы ў Мін ску 

пры пад трым цы па соль ства 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Акра мя ўлас на вы стаў кі 

кніг, у рам ках фо ру му прай-

шлі кан фе рэн цыя на тэ му 

«Подз віг но ва па кут ні каў», се-

мі нар, пры све ча ны пы тан ням 

уза е ма дзе ян ня цар коў най і 

дзяр жаў най біб лі я тэч ных сіс-

тэм, су стрэ чы з пра ва слаў-

ны мі пісь мен ні ка мі. Экс па-

ну юц ца так са ма фа та гра фіі 

ХІХ—ХХІ ста год дзяў са свя-

той га ры Афон (Грэ цыя).

Вы стаў ка пра цуе два 

дні — па 17 каст рыч ні ка, з 10 

да 19 га дзін. Ува ход воль ны.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

У гас цях — 
куль ту ра 

Турк ме ні ста на
З 16 да 19 каст рыч ні ка 

ў Мін ску і па ін шых 

ад ра сах на шай кра і ны 

пра хо дзяць Дні 

куль ту ры Турк ме ні ста на 

ў Бе ла ру сі.

У пра гра ме — су стрэ ча 

афі цый най част кі дэ ле га цыі 

ў Мі ніс тэр стве куль ту ры, якая 

пра хо дзіць сён ня, вы стаў ка 

му зей ных каш тоў нас цяў і дэ-

ка ра тыў на-пры клад но га мас-

тац тва «Пры га жосць і дзіў ныя 

мяс ці ны Турк ме ні ста на» ў фае 

Бе ла рус кай дзяр жаў най фі-

лар мо ніі, кан цэрт май строў 

мас тац тва Турк ме ні ста на ў 

вя лі кай за ле Бел дзярж фі лар-

мо ніі. На пят ні цу за пла на ва на 

су стрэ ча ра бот ні каў куль ту ры 

Турк ме ні ста на і нашай краіны 

ў На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе-

ла ру сі.

У кі на тэ ат ры «Бе ла русь» у 

Мін ску ў пят ні цу прой дзе пра-

гляд турк мен скіх кі на філь маў. 

Так са ма шэ раг ме ра пры ем-

стваў ад бу дзец ца ў Ма гі лё-

ве — на пля цоў цы аб лас но га 

ме та дыч на га цэнт ра на род най 

твор час ці і куль тур на-асвет ніц-

кай ра бо ты.

Вар та на га даць, што з Турк-

ме ні ста нам у нашай краіны — 

тры ва лыя гу ма ні тар ныя, 

асвет ніц кія су вя зі. Пра гэ та 

свед чыць і коль касць турк-

мен скіх сту дэн таў, якія ву чац-

ца ў роз ных бе ла рус кіх ВНУ. 

Асоб на трэ ба бы ло б зга даць і 

турк мен ска-бе ла рус кія лі та ра-

тур ныя су вя зі, якія ў апош нія 

не каль кі га доў на бы ва юць са-

мае шы ро кае рас паў сю джан-

не. Па раў наль на ня даў на быў 

вы да дзе ны ёміс ты том вер-

шаў Мах тум ку лі ў пе ра кла-

дзе на бе ла рус кую мо ву. За 

ар га ні за цыю гэ та га твор ча га 

пра ек та бе ла рус кія лі та ра та-

ры Ка зі мір Ка мей ша і Га над 

Чар ка зян бы лі ўзна га ро джа ны 

ор дэ нам Мах тум ку лі. У Мін ску 

вый шлі кні гі Гур бан гу лы Бер-

ды му ха ме да ва, Ага гель ды 

Ала на за ра ва, Ка сы ма Нур ба-

да ва ў пе ра кла дзе на бе ла-

рус кую мо ву.

Сяр гей ШЫЧ КО.

БДУ — 
на 25-м мес цы

Бры тан скае агенц тва QS апуб лі ка ва ла рэй-

тынг уні вер сі тэ таў кра ін Еў ро пы, якія раз ві ва-

юц ца, і Цэнт раль най Азіі (QS ЕЕ СА). Бе ла рус-

кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт за няў у ім 25 мес ца. 

У ацэ на чным спі се ад люст ра ва ны толь кі 350 

най леп шых ВНУ з больш чым 2900 уні вер сі-

тэ таў гэ та га рэ гі ё на. Та кім чы нам, па зі цыя 

БДУ ад па вя дае ўва хо джан ню ў 1 % най леп-

шых уні вер сі тэ таў на гэ тай тэ ры то рыі.

Ацэн ка дзей нас ці вы шэй шых на ву чаль ных уста-

ноў рэй тын гам QS ЕЕ СА пра во дзі ла ся па дзе вя ці 

кры тэ ры ях: ака дэ міч ная рэ пу та цыя, рэ пу та цыя ся-

род ра бо та даў цаў, су ад но сі ны коль кас ці сту дэн таў і 

коль кас ці пра фе сар ска-вы клад чыц ка га скла ду, до-

лі вы клад чы каў з ву чо най сту пен ню, за про ша ных 

вы клад чы каў з ін шых кра ін, за меж ных сту дэн таў. 

Ацэнь ва лі ся так са ма эфек тыў насць ін тэр нэт-рэ-

сур саў, коль касць апуб лі ка ва ных ар ты ку лаў, якія 

пры па да юць на ад на го су пра цоў ні ка, час та та цы-

та ван ня на ву ко вых ар ты ку лаў прад стаў ні коў уні-

вер сі тэ та.

Най больш вы со кія па зі цыі ў рэй тын гу БДУ зай-

мае па па каз чы ках «рэ пу та цыя ся род ака дэ міч най 

су поль нас ці і ра бо та даў цаў» і «су ад но сі ны коль-

кас ці сту дэн таў і коль кас ці прад стаў ні коў пра фе-

сар ска-вы клад чыц ка га скла ду». Гэ та свед чыць 

аб вы со кай якас ці вы кла дан ня ў БДУ, па коль кі 

ў асно ву ацэнь ван ня бы ло па кла дзе на апы тан не 

між на род ных экс пер таў.

З бе ла рус кіх уста ноў вы шэй шай аду ка цыі ў рэй-

тын гу прад стаў ле ны так са ма Бе ла рус кі на цы я наль-

ны тэх ніч ны ўні вер сі тэт (у яго 103-я па зі цыя), БДУ ІР 

(158-я па зі цыя) і Гро дзен скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 

імя Ян кі Ку па лы (195-ы ра док).

Трой ку лі да раў рэ гі я наль на га рэй тын га скла лі 

МДУ імя М. В. Ла ма но са ва, Санкт-Пе цяр бург скі 

дзяр жаў ны ўні вер сі тэт і Но ва сі бір скі дзяр жаў ны 

ўні вер сі тэт.

У рэй тын гу ўні вер сі тэ таў кра ін Ус ход няй Еў ро-

пы і Цэнт раль най Азіі ўдзель ні ча юць ВНУ Ар ме ніі, 

Азер бай джа на, Бе ла ру сі, Бал га рыі, Бос ніі і Гер ца-

га ві ны, Хар ва тыі, Чэ хіі, Эс то ніі, Венг рыі, Ка зах ста-

на, Кыр гыз ста на, Лат віі, Літ вы, Поль шчы, Ру мы ніі, 

Ра сіі, Сер біі, Сла ва кіі, Сла ве ніі, Тур цыі і Укра і ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Эка но мі ка аду ка цыі

Но выя ўмо вы 
для дзі ця чых 

сад коў
Пі лот ны пра ект па апра ба цыі нар ма тыў-

на га фі нан са ван ня дзяр жаў ных уста ноў 

да школь най аду ка цыі бу дзе рэа лі за ва ны 

ў Бе ла ру сі ў 2020 го дзе. Ад па вед нае ра-

шэн не пры ня та з мэ тай удас ка на лен ня 

бюд жэт на га фі нан са ван ня ў га лі не аду ка-

цыі і за на та ва на па ста но вай Са ве та Мі ніст-

раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 14 каст рыч ні ка 

2019 го да № 698.

Экс пе ры мент рас паў сю дзіц ца на да школь ныя 

ўста но вы аду ка цыі, якія зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі 

Гро дзен скай воб лас ці, у Са лі гор скім ра ё не, Ба ра-

на ві чах, Ві цеб ску, Го ме лі, Ма гі лё ве і Пер ша май скім 

ра ё не ста лі цы.

Вы зна ча на, што ў 2020 го дзе ба за вы нар ма тыў 

для вы ха ван цаў уста ноў да школь най аду ка цыі, раз-

ме шча ных у га ра дах і па сёл ках га рад ско га ты пу, 

скла дзе 2277,97 руб ля ў год, у сель скіх на се ле ных 

пунк тах — 2839,87 руб ля ў год. Так са ма да ку мен-

там уста ноў ле ны ка рэк ту ю чыя ка э фі цы ен ты, якія 

пры мя ня юц ца да ба за ва га нар ма ты ву бюд жэт най 

за бяс пе ча нас ці рас хо даў на на ву чан не і вы ха ван-

не ад на го на ву чэн ца. Яны ўліч ва юць шмат ака-

ліч нас цяў: пра цяг ласць зна хо джан ня вы ха ван ца ў 

да школь най уста но ве, тып уста но вы (на прык лад, 

ка лі раз мо ва ідзе пра са на тор ны дзі ця чы са док ці 

са на тор ную гру пу), коль касць жы ха роў у на се ле-

ным пунк це, дзе функ цы я нуе дзі ця чы са док.

Мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў ма юць пра ва па вя-

лі чыць аб' ёмы фі нан са ван ня пры на яў нас ці кры ніц 

кам пен са цыі вы дат каў.

Ад каз ныя за рэа лі за цыю і ма ні то рынг экс пе-

ры мен та — абл вы кан ка мы і Мін гар вы кан кам. 

Да 1 лю та га 2021 го да ўрад ча кае спра ва зда чу ад 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Рэй тын гі

СА МЫ ТРЫ ВА ЛЫ 
НОСЬ БІТ ІН ФАР МА ЦЫІ

У ва да ёмы — 
больш за шэсць тон ры бы

Рэс пуб лі кан скае дзяр жаў на-гра-

мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кае 

та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло-

ваў» (БТПР) пра вя ло за рыб лен-

не ад ра зу пя ці ва да ёмаў кра і ны, 

агуль ная ва га вы пу шча най ры бы 

скла ла больш за шэсць тон.

Два ва да ёмы раз ме шча ны ў Брэсц кай 

воб лас ці. У во зе ра Арэ хаў скае ў Ма ла рыц-

кім ра ё не вы пу шча на ка ля 7 ты сяч асо бін 

кар па вагой больш за 2,7 тоны. У най блі жэй-

шыя дні ў гэ ты ж ва да ём пла ну ец ца да дат ко-

ва ўся ліць 2,2 то ны шчу па ка. Амаль 2 ты ся-

чы асо бін шчу па ка і кар па бы ло вы пу шча на 

ў кар' ер Буль ка ва ў Жа бін каў скім ра ё не.

Вы ключ на дра пеж ны мі ві да мі за рыб-

ле на По лац кае ва да схо ві шча: ту ды вы-

пу шча на амаль 4 ты ся чы асо бін шчу па ка 

і ка ля 3 ты сяч асо бін со ма. Пра ве дзе на 

за рыб лен не двух ва да ёмаў у Ма гі лёў скай 

воб лас ці. Больш за 2,4 ты ся чы асо бін 

шчу па ка, кар па і бе ла га аму ра вы пу шча-

на ў са жал ку га рад ско га па сёл ка Хо цімск. 

А ў са жал ку ка ля на се ле на га пунк та Ту-

пі чы на Кас цю ко віц ка га ра ё на вы пус ці лі 

больш за ад ну ты ся чу асо бін шчу па ка, 

кар па і бе ла га аму ра.

За рыб лен не ва да ёмаў пра во дзіц ца за 

кошт срод каў Бе ла рус ка га та ва рыст ва 

па ляў ні чых і ры ба ло ваў, атры ма ных ад 

вы пла ты член скіх уз но саў ры ба ло ва мі-

ама та ра мі.

Ключ ад дзвя рэй у ко шы ку...
Ім і ска рыс таў ся ня про ша ны госць

У Бу да-Ка ша лёў скі РА УС звяр ну-

ла ся 63-га до вая га мяль чан ка. Яна 

па ве да мі ла, што не вя до мы ўкраў 

з дач на га до ма ў вёс цы Шы ро кае 

гро шы, больш за 300 руб лёў.

Су пра цоў ні кі мі лі цыі вы свет лі лі, што 

зло дзей увай шоў у па мяш кан не да чы, 

ска рыс таў шы ся клю чом, які гас па ды ня 

за хоў ва ла ў ко шы ку по бач з дзвя ры ма. 

З жа но чай су мач кі пра па ла 300 руб лёў. 

Знік і маг ніт ны тры маль нік для ма нет, што 

ля жаў на ха ла дзіль ні ку.

Апе ра тыў ні кі хут ка вы лі чы лі, хто мо жа 

быць да тыч ны да здзяйс нен ня кра дзя жу. 

Не ўза ба ве 35-га до вая жы хар ка гэ тай жа 

вёс кі не толь кі рас ка за ла, як пра нік ла ў 

ха ту, але і вяр ну ла боль шую част ку гро-

шай. Ас тат няе па спе ла па тра ціць на пра-

дук ты хар ча ван ня і цы га рэ ты, па ве да мі лі 

ў УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма.

Сы шчы кі пра вя ра юць па да зра ва ную, 

якая ця пер за тры ма ная, на да тыч насць 

да здзяйс нен ня ана ла гіч ных кра дзя жоў, 

у тым лі ку на тэ ры то рыі ін шых ра ё наў 

Го мель шчы ны.

Украў гро шы мед ра бот ні каў
А тыя по тым аказ ва лі да па мо гу 
зла дзюж ку ў нар ка ло гіі

Су пра цоў ні ка мі ад дзе ла кры мі наль-

на га вы шу ку Каст рыч ніц ка га РУ УС 

ста лі цы за тры ма ны 28-га до вы ма ла-

ды ча ла век, які, зна хо дзя чы ся пад 

уз дзе ян нем нар ка тыч ных срод каў, 

скраў гро шы ме ды цын ска га пер са-

на лу ад ной з баль ніц Мін ска.

На пра пуск ным пунк це ме ду ста но вы 

муж чы на прад ста віў ся сва я ком ад на го з 

па цы ен таў. Пас ля гэ та га, пра ні ка ю чы ў 

па коі ме ды цын ска га пер са на лу баль ні цы, 

па чы на ю чы з дру го га па вер ха і за кан чва-

ю чы два нац ца тым, ён выцягваў з су мак 

гра шо выя срод кі. Уся го зла мыс нік здо леў 

украс ці ка ля 490 руб лёў. Апе ра тыў ні кі за-

тры ма лі зло дзея на вы ха дзе з баль ні цы, а 

гра шо выя срод кі вяр ну лі ўла даль ні кам.

У мо мант здзяйс нен ня кра дзя жоў ма-

ла ды ча ла век зна хо дзіў ся пад уз дзе ян нем 

нар ка тыч ных срод каў і быў шпі та лі за ва ны 

ў так сі ка ла гіч нае ад дзя лен не гэ тай жа 

баль ні цы ў ста не нар ка тыч на га ап'я нен ня, 

па ве да мі лі ў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

Вя до ма, што муж чы на ні дзе не пра цуе. 

Ра ней ён пры цяг ваў ся да кры мі наль най 

ад каз нас ці за кра дзя жы і не за кон ны аба-

рот нар ко ты каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Мітрапаліт Мін скі і За слаў скі ПА ВЕЛ, Па тры яр шы Эк зарх 
усяе Бе ла ру сі (злева) і міт ра па літ Ка луж скі і Ба роў скі КЛІ МЕНТ, 

стар шы ня Вы да вец ка га са ве та Рус кай пра ва слаў най царк вы.


