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У Даль ву — 
праз Ха тынь

Тра ды цый ны агітп ра бег «Ла гойск — Ха тынь — 
Даль ва», пры све ча ны Дню аба рон цаў Ай чы ны і 
Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі, ад бу дзец ца ў гэ тую су-
бо ту, 18 лю та га. Па ча так — у 11.00.

Школь ні кі Ака лоў скай і За до р'еў скай ся рэд ніх школ, 
За соў еў ска га дзі ця ча га са да — ба за вай шко лы Ла гой-
ска га ра ё на, на ву чэн цы ву чы лі шча алім пій ска га рэ зер ву 
з Пле шча ніц, а так са ма вай скоў цы Ла гой шчы ны па спа-
бор ні ча юць за лі дар ства пад час пра бе гу. Пе ра мож цы 
атры ма юць па мят ныя пры зы. Пас ля ў Даль ве ад бу дзец-
ца ўра чыс ты мі тынг-рэ кві ем. Ар га ні за та ры ме ра пры-
ем ства — ме ма ры яль ны комп лекс «Ха тынь», Ла гой скі 
рай вы кан кам і На цы я наль ная дзяр жаў ная тэ ле ра дыё-
кам па нія.

Зі мо вы агітп ра бег па гэ тых мяс ці нах ла дзіц ца ўжо 
43-ці раз. Та кое ра шэн не бы ло пры ня та пас ля та го, як 
у 1973 го дзе ў Даль ве ўзнік ме ма ры ял. Гэ та апош няя 
вёс ка, спа ле ная гіт ле раў ца мі ра зам з людзь мі пад час 
Дру гой су свет най вай ны. 19 чэр ве ня 1944 го да — за не-
каль кі дзён да вы зва лен ня ста лі цы — у Даль ве за жы ва 
зга рэ лі 44 ча ла ве кі. Ся род іх бы ло 29 дзя цей... Адзі ным 
жы ха ром вёс кі, які вы жыў, быў Мі ка лай Гі ры ло віч. У той 
дзень ён па свіў ка ня. Тра ге дыю, у якой не ста ла баць коў 
і трох бра тоў, ба чыў на свае во чы. Але ні чо га зра біць не 
мог... Мно гія га ды Мі ка лай Гі ры ло віч ма рыў па ста віць 
на брац кай ма гі ле ад на вяс коў цаў пом нік. І амаль праз 
30 га доў пас ля тра ге дыі дзя ку ю чы гэ та му ча ла ве ку, які 
ўсё да лей шае жыц цё пры свя ціў за ха ван ню па мя ці аб 
сва іх зем ля ках, у Даль ве ад крыў ся ме ма ры ял.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by
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На ме ра пры ем ства бы лі за про ша ны 
прад стаў ні кі вя до мых ай чын ных і 
за меж ных кам па ній — у вы ні ку бы-
ло прад стаў ле на больш чым тры 
дзя сят кі стэн даў. Фо рум на ве да лі 
больш за паў та ры ты ся чы сту дэн-
таў з роз ных ВНУ.

— Ра ней наш уні вер сі тэт пра во дзіў так 
зва ныя Дні кар' е ры, — ад зна чыў рэк тар 
БДУ Сяр гей АБ ЛА МЕЙ КА. — Але што-
год коль касць ах вот ных на ве даць гэ тыя 
ме ра пры ем ствы, як з бо ку сту дэн таў, так 
і ра бо та даў цаў, па вя ліч ва ла ся. Та му мы 
да мо ві лі ся з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі аб 
пра вя дзен ні фо ру му рэс пуб лі кан ска га 
маш та бу, на які за пра сі лі сту дэн таў з ін-
шых ВНУ. На коль кі мне вя до ма, па сту пі-
ла ня ма ла за явак з рэ гі я наль ных уні вер-
сі тэ таў, ёсць і гос ці з за меж жа: Ар ме ніі, 
Іта ліі, Чэ хіі. Мож на кан ста та ваць, што 
ці каў насць да та кіх су стрэч не змян ша-
ец ца, і мы ра ды, што атрым лі ва ем шмат 
ста ноў чых вод гу каў.

Ад нак коль касць удзель ні каў — не 
адзі нае ад роз нен не ме ра пры ем ства ў но-
вым фар ма це ад звык лых Дзён кар' е ры. 
Акра мя дыя ло гу з па тэн цый ны мі ра бо-
тадаў ца мі, на вед валь ні кі маг лі па слу хаць 
май стар-кла сы на са мыя роз ныя тэ мы: ад 
пра віл скла дан ня рэ зю мэ да тэн дэн цый 
бе ла рус ка га рын ку пра цы і пра фе сій, якія 
ста нуць за па тра ба ва ны мі ў не да лё кай 
бу ду чы ні. Акра мя та го, у пра гра ме Рэс-
пуб лі кан ска га кар' ер на га фо ру му бы лі 
так зва ныя «спід-дэй цін гі» (ка рот кія раз-
мо вы з работа даў ца мі), ла ба ра то рыя ды-
зайн-мыс лен ня, дзе кож ны ах вот ны мог 
па спра ба ваць ся бе ў рас пра цоў цы іна ва-
цый ных ра шэн няў для вя до мых кам па ній, 

а так са ма па нэль ная дыс ку сія, пад час 
якой аб мяр коў ва лі ся шля хі ска ра чэн ня 
ад лег лас ці па між ака дэ міч най аду ка цы яй 
і па трэ ба мі біз не су.

— Я вы ра шыў на ве даць гэ ты фо рум, бо 
спа дзя ю ся знай сці са бе мес ца пра цы, дзе 
зма гу пры мя ніць атры ма ныя на ву чо бе на-
вы кі, — рас ка заў сту дэнт дру го га кур са 
геа гра фіч на га фа куль тэ та БДУ Ар цём 
ПА БЯ РЭЖ НІ. — Так са ма ха чу зра зу мець, 
якіх ве даў не ха пае, каб быць за па тра ба-
ва ным спе цы я ліс там. Мя не най больш ці-
ка віць пры мя нен не геа ін фар ма цый ных 
сіс тэм у пра мыс ло вас ці. Гэ та сфе ра, якая 
зна хо дзіц ца на пе ра ся чэн ні геа гра фіі і ін-
фар ма ты кі. На прык лад, скла дан не ін тэр ак-
тыў ных кар таў ці неш та па доб нае.

— Пры еха ла сю ды, бо ця пер зна хо-
джу ся ў по шу ку ва ры ян таў для бу ду ча-
га раз мер ка ван ня, — па дзя лі ла ся сту-
дэнт ка чац вёр та га кур са По лац ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Ка ця ры на 
МА Ё РА ВА. — Шчы ра ка жу чы, не па срэд-
на па ма ёй сфе ры — наф та хі міч най пра-
мыс ло вас ці — ва ры ян таў тут ня шмат. 
Най больш стэн даў кам па ній, звя за ных з 
ін фар ма цый ны мі тэх на ло гі я мі. Але я не 
за сму ча ю ся, бо па ра лель на пра хо дзяць 
май стар-кла сы і гу тар кі, а гэ та так са ма 
вель мі ка рыс ны до свед, які мне аба вяз-
ко ва спат рэ біц ца.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by
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На двор'еНа двор'е  ��

ЧАС РА НІШ НЯЙ СЛІЗ ГО ТЫ
А на на ступ ным тыд ні не вя лі кі 

плюс ча ка ец ца на ват уна чы
У гэ тыя вы хад ныя на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ча ка ец-
ца ня ўстой лі вае на двор'е, ка лі амаль паў сюд на па 
кра і не праг на зу юц ца мок ры снег і дождж, па ве дам-
ляе на мес нік на чаль ні ка служ бы ме тэа ра ла гіч ных 
пра гно заў Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа-
ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і 
ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды 
Свят ла на РЫ БА КО ВА.

Мок ры снег 
з даж джом 
прый дзе да 
нас ужо сён-
ня. Маг чы-
мыя сла бы 
ту ман і га ла-
лёд, на асоб-
ных участ ках 
да рог га ла лё-
дзі ца. Мак сі-
маль ная тэм-
пе ра ту ра па-
вет ра ўдзень 
скла дзе ад 1 гра ду са ма ро зу да 4 цяп ла. У вы хад ныя на 
тэ ры то рыю Бе ла ру сі за ві та юць ат мас фер ныя фран ты, 
якія «пры ня суць» ня ўстой лі вае на двор'е. У су бо ту ўна чы 
апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу праг на зу юц ца 
на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны, а ўдзень — толь кі 
па паў днё вым ус хо дзе. Паў сюд на сла бы ту ман і га ла лёд. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ва гац ца ў ме жах ад 
мі нус 3 гра ду саў да 2 цяп ла, удзень — ад мі нус 1 гра ду-
са да 4 цяп ла. Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што на двор'е 
яшчэ больш па гор шыц ца, ка лі ў ня дзе лю да нас за ві тае 
чар го вая фран таль ная сіс тэ ма з поўд ня Скан ды наў ска га 
паў вост ра ва. Та му ўна чы ў ня дзе лю ў край ніх паў ноч на-
за ход ніх ра ё нах, а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі прой дуць мок ры снег і дождж, сла бы ту ман і га-
ла лёд. Удзень бу дзе моц ны па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 4 гра ду саў да 1 цяп ла, 
а ўдзень — ужо ад 1 ма ро зу да плюс 4 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс-
таў, у пер шыя дні на ступ на га тыд ня на двор' ем у Бе ла ру-
сі бу дуць кі ра ваць ат мас фер ныя фран ты, якія пач нуць 
ру хац ца да нас з бо ку За ход няй Еў ро пы, а так са ма і 
цёп лыя па вет ра ныя ма сы ат лан тыч на га па хо джан ня. У 
па ня дзе лак на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дзе 
мок ры снег з даж джом, уна чы і ра ні цай маг чы мы сла бы 
га ла лёд. Моц ны па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе ад мі нус 3 гра ду саў да плюс 2, удзень — 
ад ну ля да 5 цяп ла. Сі ноп ты кі ад зна ча юць, што ў аў то-
рак ста не кры ху цяп лей. Праг на зу юц ца ка рот ка ча со выя 
апад кі (уна чы мок ры снег, удзень — пе ра важ на дождж) 
і сла бы га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ва-
гац ца ад мі нус 5 гра ду саў да плюс 2, удзень — ад ну ля 
да 6 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

�

Як па ве да мі лі ва Упраў лен ні 
ка пі таль на га бу даў ніц тва го-
ра да Грод на, ад крыц цё дзі-
ця чай да школь най уста но вы 
ў мік ра ра ё не Паў днё вы-5 на-
ме ча на на чэр вень. Яе пра ект 
та кі ж, як і па бу да ва на га дзі-
ця ча га сад ка на 230 мес цаў 
у ста ліч ным жы лым ра ё не 
Ка мен ная Гор ка.

Уз во дзіць аб' ект Грод на-
прам буд. Ця пер на бу доў лі за-
дзей ні ча на ка ля ста ча ла век. У 
бу ды нак пас ля ўста ноў кі шкло-
па ке таў і вон ка вых дзвя рэй па-
да дзе на цяп ло — гэ та да зво лі ла 
рас па чаць тын ка валь ныя ра бо ты, за-
ліў ку пад ло гі, ман таж элект ра пра вод кі. 
На тэ ры то рыі дзі ця ча га сад ка ўста наў-
лі ва юц ца це ня выя на ве сы.

У мік ра ра ё не Паў днё вы-3 так са ма 
ідуць ра бо ты па бу даў ніц тве ана ла гіч на га 
дзі ця ча га сад ка, ад крыц цё яко га за пла-
на ва на на ка нец го да.

Уво гу ле ж, у Гро дзен скай воб лас-
ці ў 2016 го дзе да дат ко ва ство ра на 
больш за 1,2 тыс. мес цаў у дзі ця чых 
сад ках. Пра гэ та, ка мен ту ю чы вы-
ступ лен не Прэ зі дэн та на су стрэ чы 
з прад стаў ні ка мі гра мад скас ці, бе-
ла рус кіх і за меж ных СМІ, па ве да міў 
на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма Вік тар ЛІС КО ВІЧ. 
Сён ня на Гро дзен шчы не ўсе дзе ці 
ва ўзрос це ад 3 да 6 га доў за бяс пе-
ча ны мес ца мі ў да школь ных уста-
но вах. Зроб ле на гэ та не толь кі за 
кошт уз вя дзен ня но вых аб' ек таў, 
але і дзя ку ю чы пе ра пра фі ля ван ню 
па мяш кан няў, ап ты мі за цыі іс ну ю чых 
груп, ад крыц цю груп на ба зе ін шых 

уста ноў аду ка цыі. Пры чым ства ра лі ся гэ тыя 
мес цы з та кім раз лі кам, каб ні я кім чы нам не 
ўшча міць дзя цей у кам фор це.

Мі ка лай ШЛЫК.

ЗА ПРА ШЭН НЕ ДА ВЯ ЛІ КА ГА 
ШОЎ КА ВА ГА ШЛЯ ХУ

У Ал ма ты (Рэс пуб лі ка Ка зах стан) з 6 па 8 кра са ві ка 
прой дзе ІX Між на род ная кніж ная і па лі гра фіч ная вы-
стаў ка «Па Вя лі кім Шоў ка вым шля ху».

Да ўдзе лу ў свя це кні гі за про ша ны і бе ла рус кія вы даў цы і 
па лі гра фіс ты. Ар га ні за тар вы стаў кі — Аса цы я цыя вы даў цоў, 
па лі гра фіс таў і кні га рас паў сюдж валь ні каў Ка зах ста на. Пад-
трым ку ў рэа лі за цыі пра ек та аказ вае Мі ніс тэр ства куль ту ры і 
спор ту Рэс пуб лі кі Ка зах стан. Пла ну ец ца пра вя дзен не прэ зен-
та цый, се мі на раў, круг лых ста лоў, пры све ча ных ак ту аль ным 
праб ле мам раз віц ця ўза е ма вы гад на га су пра цоў ніц тва ў га лі не 
кні га вы дан ня, кні га рас паў сюдж ван ня і па лі гра фіі. У Мі ніс тэр стве 
ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь пе ра ка на ны, што на шай кра-
і не бу дзе што па ка заць гас па да рам, на вед валь ні кам вы стаў кі. 
Апош ні мі га да мі ў Мін ску па ба чы лі свет кні гі ка зах скіх пісь мен-
ні каў у пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву. Толь кі ў Вы да вец кім 
до ме «Звяз да» выйшлі тры кні гі ву чо на га, асвет ні ка, пуб лі цыс та 
Не ма та Ке лім бе та ва — «Не ха чу губ ляць над зею», «Ліс ты да 
сы на», «Зайз драсць», а яшчэ збор нік вер шаў ле ген дар на га 
Абая «Стэ па вы пра стор». У бе ла рус кіх лі та ра тур на-мас тац кіх 
ча со пі сах, га зе це «Лі та ра ту ра і мас тац тва» на дру ка ва ны паэ зія 
і про за пісь мен ні каў Ка зах ста на — Аман тая Ахе та ва, Лю бо ві 
Шаш ко вай, Свят ла ны Анань е вай, Ва ле рыя Мі хай ла ва, Нур ла на 
Ара за лі на, Га лы ма Жай лы бая, Рай хан Ма жэн кы зы і інш. Ак-
тыў на су пра цоў ні ча юць па між са бой ка зах стан скі што ме сяч нік 
«Прос тор» і бе ла рус кі ча со піс «Нё ман».

Сяр гей ШЫЧ КО.

У но вым фар ма цеУ но вым фар ма це  ��

За чын на бу ду чы ню
У ста лі цы прай шоў пер шы рэс пуб лі кан скі кар' ер ны фо рум
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Хут ка на ва сел ле Два но выя дзі ця чыя сад кі 
бу ду юц ца ў Грод не
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У ПО ЛІ ЗРО КУ — СУ СВЕТ НАЯ 
МЕ ДЫЙ НАЯ ПРА СТО РА

У Ін сты ту це жур на ліс ты кі БДУ прай шла VІ Між на род ная 
на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя «Між на род ная жур-
на ліс ты ка — 2017: ідэя ін тэ гра цыі ін тэ гра цый і ме дыя».

Пры ві тан не кан фе рэн цыі ад ра са ва ла мі ністр ін фар ма цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Лі лія АНА НІЧ. Тра ды цыі ўва гі бе ла рус-
кіх да след чы каў да су свет най ме дый най пра сто ры до сыць 
даў нія і тры ва лыя. У Ін сты ту це жур на ліс ты кі пра цуе моц ная 
ка гор та да след чы каў за меж ных мас-ме дыя, ста сун каў з імі 
ай чын ных га зет, ча со пі саў, ра дыё, тэ ле ба чан ня. Мі ністр ін фар-
ма цыі, у пры ват нас ці, у сва ім пры ві таль ным сло ве ад зна чы ла: 
«Ва ўмо вах ды на міч на га раз віц ця ін фар ма цый най пра сто ры 
ба чыц ца асаб лі ва ак ту аль ным на ву ко вае за бес пя чэн не фун да-
мен таль ных і пры клад ных пы тан няў між на род най жур на ліс ты кі, 
дзей нас ці срод каў ма са вай ін фар ма цыі. Упэў не на, што кан фе-
рэн цыя па спры яе рэ зуль та тыў на му аб мер ка ван ню важ ней шых 
праб лем су час най ме ды яс фе ры...»

— У гос ці да нас пры еха лі на ву коў цы з 11 кра ін, — рас каз вае 
ды рэк тар Ін сты ту та жур на ліс ты кі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та Сяр гей ДУ БО ВІК. — Удзел у кан фе рэн цыі пры ня лі 
да след чы кі, экс пер ты з Ра сіі, Укра і ны, Ка зах ста на, Кі тая, Фран-
цыі, Іра ка, Іра на і інш. Як пра ві ла, усе — на шы даў нія парт нё ры, 
на ву коў цы, з які мі мы кан так ту ем па мно гіх пы тан нях. Асаб лі вая 
ўва га мно гіх удзель ні каў кан фе рэн цыі на да дзе на бе ла рус ка-кі-
тай скім ме дый ным ста сун кам, СМІ ў Кі таі і іх ро лі ў асвят лен ні 
тэ мы раз віц ця Эка на міч на га по яса Шоў ка ва га шля ху.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

Будоўля дзіцячага садка ў мікрараёне Альшанка.


