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• Цюль па ны і ру жы да 

8 Са ка ві ка ў Мін ску бу-

дуць да дат ко ва пра да-

ваць на 200 пля цоў ках.

• Та ва рыст ва ра та ван-

ня на во дах па пя рэдж вае 

пра скла да ную ля до вую 

аб ста ноў ку. Спе цы я ліс ты 

ад зна ча юць, што лёд сё-

ле та не тры ва лы з-за асаб-

лі вас цяў на двор'я ў час яго 

ста наў лен ня.

• Дзярж кам ма ё масць 

бу дзе аб наў ляць да ныя 

пра тэ ры то рыю Бе ла ру сі 

раз у пяць га доў.

• Ка ман да ня мец кіх 

ды зай не раў ада бра ла 

21 узор тка нін «Ма га тэкс», 

якія ўвай шлі ў трэн ды 

Heіmtextіl 2019/2020. Яны 

фар мі ру юць еў ра пей скую 

мо ду ўнут ра на га ды зай ну 

па мяш кан няў на най блі-

жэй шы год.
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Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА, 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Урад што год ап ты мі зуе 
пра па но вы Мі ніс тэр ства 
куль ту ры аб уклю чэн ні 
кан ды да тур у ад па вед ныя 
рэ зер вы кі ру ю чых кад раў. 
На жаль, кож ны год гэ ты 
пе ра лік прак тыч на не 
змя ня ец ца. Кад ры трэ ба 
мэ та на кі ра ва на рых та ваць 
не толь кі ў Ака дэ міі 
кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це, 
але і ў апа ра тах 
мі ніс тэр стваў і мяс цо вых 
ор га наў, у рэс пуб лі кан скіх і 
рэ гі я наль ных ар га ні за цы ях. 
Бо кад ра вае пы тан не — 
ад на з га лоў ных 
кан цэп ту аль ных праб лем 
куль ту ры ў сён няш ні час, 
яе вы ра шэн не маг чы ма 
шля хам больш ак тыў на га 
пры цяг нен ня твор чай 
і іні цы я тыў най мо ла дзі 
да ства рэн ня но вых 
пра ек таў».

ЦЫТАТА ДНЯ

СОФТ 
ДЛЯ 
БЕСПІЛОТНАГА... 
САМАЗВАЛУ

АДХОДЫ — 
У ДАХОДЫ?

ЛЕ ГЕН ДЫ Ў СЭР ЦЫ ЕЎ РО ПЫЛЕ ГЕН ДЫ Ў СЭР ЦЫ ЕЎ РО ПЫ

На слыхуНа слыху

ТРЫ ВОЖ НАЯ КНОП КА 
ЦІ ДА ПА МО ГА ПСІ ХО ЛА ГА

Як вы ра ша ец ца праб ле ма бяс пе кі 
ў шко лах Гро дзеншчыны

Рэ за нанс ная тра ге дыя ў Стоўб цах, дзе за гі ну лі на стаў ні ца і ву-

чань, пры му сі ла прад стаў ні коў роз ных струк тур не толь кі за ду-

мац ца, ча му гэ та зда ры ла ся, але і пры няць ме ры па пра ду хі лен ні 

па доб ных жу дас ных фак таў.

Вах цёр, кноп ка, тур ні кет...
Трэ ба ска заць, што сіс тэм ная ра бо та па па вы шэн ні бяс пе кі ўста ноў 

аду ка цыі па ча ла ся на Гро дзен шчы не яшчэ ў кан цы мі ну ла га го да. З 

іні цы я ты вай вы сту пі ла аб лас ная пра ку ра ту ра. Пас ля яе за цвяр джэн ня 

аб лас ным вы ка наў чым ка мі тэ там тры вож ныя кноп кі з'я ві лі ся ў шко лах 

і сад ках. Та кім чы нам быў ахоп ле ны 371 аб' ект, які зна хо дзіц ца ў зо не 

ўва гі Дэ парт амен та ахо вы. Ця пер гэ та ра бо та пра цяг ва ец ца. Ужо ўста-

ноў ле ны 450 зван коў вы клі ку, якія аб ста ля ва ны на вах це і сха ва ны ад 

ста рон ніх ва чэй. Як па ве да мі лі ў аб лас ной пра ку ра ту ры, ні вод ная кноп ка 

па куль не спра ца ва ла.

У шко лах па ча ла ся ра бо та па аб ста ля ван ні тур ні ке таў, праз які мо-

жа прай сці толь кі той, хто мае спе цы яль ны элект рон ны «ключ». А яны 

вы да юц ца вы ключ на школь ні кам і ра бот ні кам уста но вы. Гэ та да зва ляе 

кант ра ля ваць усіх, хто пра хо дзіць.

Ня гле дзя чы на тое, што та кая сіс тэ ма і па ка за ла ся бе най больш 

эфек тыў на, па куль фі нан са вае ста но ві шча не да зва ляе ўка ра ніць яе 

ма са ва. Гэ та да ты чыц ца і тры вож ных кно пак. Шко лы, якія ад да ле ны ад 

зо ны рэ ага ван ня Дэ парт амен та ахо вы, най ма юць вар таў ні коў. 

Раз гля да ец ца пы тан не аб увя дзен ні ў шко лах па стоў па за ве да мас-

най ахо вы. З та кой пра па но вай вы сту пі ла аб лас ная пра-

ку ра ту ра. СТАР. 13

Бу кі ністБу кі ніст

СТА РЫХ КНІГ 
НЕ БЫ ВАЕ

Ка му то мік Ко ла са за тры руб лі?
Ка лі звы чай ныя кні гар ні пра цу юць па фор му ле «кні га — ча-

ла век», то бу кі ніс тыч ныя тры ма юц ца на прын цы пе «лю дзі —

кні гі — лю дзі». Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» аца ні ла фі нан са-

выя, эка ла гіч ныя і са цы яль ныя пе ра ва гі та ко га 

па ды хо ду. СТАР. 4

Вось ужо трэ ці раз Да р'я До мра ча ва збі рае сяб роў. Тра ды цый на ў Раў бі чах учора пад вечар са бра лі ся ле ген ды су свет на га 
бія тло на роз ных га доў. Сё ле та фес ты валь «Гон ка ле ген даў» стаў зі мо вым. І ўпер шы ню ў ім пра гляд ваюць нот кі су му — 
алім пій скія чэм пі ён кі Да р'я До мра ча ва і На дзея Скар дзі на раз ві та лі ся з вя лі кім спор там, па кі нуў шы ў сэр цах яго ама та раў 
не за быў ныя эмо цыі.

Падрабязны рэпартаж аб зорных спаборніцтвах — у заўтрашнім нумары «Звязды».


