
Больш 
за 32 ты ся чы 

шмат дзет ных сем' яў на 
пад рых тоў ку да шко лы
65,5 ты ся чы хлоп чы каў 
і дзяў ча так атры ма лі 
да па мо гу да на ву чаль на га 
го да па ста не на 14 жніў ня. 
Дзе ля гэ та га вы дат ка ва на 
ўжо BYN2,6 млн. У цэ лым 
на гэ тыя мэ ты за пла на ва на 
вы дзе ліць BYN6,6 млн. 
У гэ тым го дзе та кую 
да па мо гу пла ну ец ца ака заць 
63,6 ты ся чы шмат дзет ных 
сем' яў на 154,7 ты ся чы 
на ву чэн цаў. Па пы тан нях 
вы дзя лен ня ад на ра зо вай 
ма тэ ры яль най да па мо гі 
да на ву чаль на га го да,
а так са ма ака зан ня 
дзяр жаў най ад рас най 
са цы яль най да па мо гі 
ў вы гля дзе ад на ра зо вай
або што ме сяч най са цы яль ных 
да па мог не аб ход на звяр тац ца 
ў мяс цо вы вы ка наў чы 
і рас па рад чы ор ган па мес цы 
жы хар ства.
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Долар ЗША    1,9383
Еўра 2,2763
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Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  

І на го да для... І на го да для... 
свя та!свя та!

Іры на 
ВО РА НА ВА, 

ды рэк тар 
Му зея 
Мар ка 

Ша га ла 
ў Ві цеб ску:

— Для 
мя не га зе-
та «Звяз да» 
заў сё ды вы-
л у  ч а  л а  с я 
з шэ ра гу ін -
шых га зет. Па-пер шае, тым, што гэ та бе-
ла рус ка моў нае вы дан не. Па-дру гое, сва і мі 
пуб лі ка цы я мі на тэ мы куль ту ры, мас тац тва, 
гіс то рыі.

У 2009 го дзе бе ла рус кая мо ва апы ну ла ся 
ў спі се ЮНЕС КА як мо ва, якая тра пі ла пад 
па гро зу знік нен ня. «Звяз да» бы ла пер шай 
бе ла рус кай га зе тай, што звяр ну ла ўва гу на 
гэ тую праб ле му на сва іх ста рон ках. На той 
час я пра ца ва ла ў Му зей ным аб' яд нан ні ў Ор-
шы. Пуб лі ка цыя «Звяз ды» пад штурх ну ла нас, 
му зей шчы каў, іні цы я ваць вя лі кае га рад ское 
свя та бе ла рус кай мо вы.

За раз мне вель мі пры ем на, што на ста рон-
ках «Звяз ды» рэ гу ляр на з'яў ля юц ца пуб лі ка-
цыі, пры све ча ныя Ві цеб ску і Му зею Мар ка Ша-
га ла. Заў сё ды з ці ка вас цю ад кры ваю све жы 
ну мар га зе ты, а так са ма пра гля даю ін тэр нэт-
сайт zvіazda.by



За ня тасцьЗа ня тасць  

«А ЯКІЯ ЯШЧЭ 
ВА РЫ ЯН ТЫ?»

Ча му бес пра цоў ныя ідуць ву чыц ца на ла гіс таў
Каб быць за па тра ба ва ным на рын ку пра цы, трэ ба па ста ян на па вы шаць 
ква лі фі ка цыю. А ка лі твая спе цы яль насць не ка рыс та ец ца по пы там — 
асво іць но вую. З па чат ку го да 6,3 ты ся чы бе ла ру саў па бы ва лі на кур сах 
па на кі ра ван ні служ бы за ня тас ці. На пе ра на ву чан не ідуць і бес пра цоў ныя 
з вы шэй шай аду ка цы яй. На прык лад, на пра фе сію ла гіс та. «Звяз да» 
па раз маў ля ла з ты мі, хто вы ра шыў зноў сес ці за пар ту.

Спра ба ва ла ся і на ТБ, і ў ад мі ніст ра та ры
У ла гіс ты бес пра цоў ных бяс плат на рых туе Рэс пуб лі кан скі ін сты тут па вы шэн ня ква лі фі-

ка цыі і пе ра пад рых тоў кі ра бот ні каў Мінп ра цы і са ца ба ро ны. Сён ня ў «сту дэн таў» эк за мен, 
та му гру па ў поў ным збо ры. Ёсць тут і фі ло са фы, і ма тэ ма ты кі, і лінг віс ты. Не ка то рыя ра ней 
зай ма лі кі ру ю чыя па са ды на прад пры ем ствах.

Воль га Сця па на ва, на прык лад, бы ла на мес ні кам ды рэк та ра па мар ке тын гу знеш не эка на-
міч най дзей нас ці на за вод зе. Доў га там пра ца ва ла. Ча му сыш ла? Жан чы на тлу ма чыць, што 

на за вод зе бы ла ця куч ка ды рэк та раў і 
прэ сінг з бо ку кі раў ніц тва. «Я ста ра ла-
ся, зна хо дзі ла вы гад ныя кант рак ты... 
Але на пе ры яд зваль нен ня, у 2015-м, 
атрым лі ва ла фак тыч на тры міль ё ны 
(ста рымі. — Аўт.)!»

У Воль гі дзве вы шэй шыя аду ка-
цыі — эка на міч ная і лінг віс тыч ная
(апош няя, праў да, ня скон ча ная). 
21 год пра цоў на га ста жу за пля чы ма. 
Але знай сці ра бо ту, якая б за да во лі ла 
(Воль га шу ка ла мес ца на мес ні ка ды-
рэк та ра па мар ке тын гу), бы ло няпрос-
та. Мін чан ка ра за сла ла сваё рэ зю ме ў 
кад ра выя агенц твы. Дзе яно толь кі ні 
ві се ла, ус па мі нае яна, на-
ват на сай це вы кан ка ма.

Бы лы 
па моч нік суд дзі 

Свят ла на БАГ ДА НА ВА. СТАР. 7

Кі раў нік дзяр жа вы апош нія тыд ні шмат ува гі ўдзя ляе ўбо-
рач най кам па ніі. Аса біс та вы яз джае ў рэ гі ё ны і на зі рае за 
хо дам убо рач най як звер ху — з вер та лё та, так і не па срэд на 

з па лёў... Але ў Прэ зі дэн та ёсць і ўлас нае по ле — ка ля вёс кі 

Алек санд рыя Шкло ўска га ра ё на, дзе прай шло дзя цін ства і 

ма ла дыя га ды бе ла рус ка га лі да ра. Пры нам сі, там гэ та по ле 

так і на зы ва ец ца — Прэ зі дэнц кім. Учо ра кі раў нік дзяр жа вы 

вы ра шыў са браць ура джай на род ным па лет ку.

УРА ДЖАЙ НАСЦЬ — ФАН ТАС ТЫЧ НАЯ
Пра ца гэ та не афі цый ная, Аляк сандр Ры го ра віч пры ехаў на по-

ле на квад ра цык ле. Пры пы ніў ся ка ля па ла сы пша ні цы, па гля дзеў, 
коль кі зер ня ў ка ла сах. Па гля дзець са праў ды ёсць на што. Ім парт нае 
на сен не па се я лі, каб да ве дац ца, якую куль ту ра дасць ура джай насць 
у на шых умо вах, ці змо жам мы са мі вы вес ці па доб ны сорт. Ка ла сы ж — 
паў нют кія зер ня, кло няц ца да зям лі. Ды і зер не ўжо спе лае і су хое, 
ні бы про сіц ца, каб са бра лі. Учо ра на ста ла і яго па ра.

— Я сён ня пры ехаў на пра цу, — прос та ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, — і апра ну ты ад па вед на.

Ён рас тлу ма чыў, як ко ліш няе кал гас нае по ле атры ма ла наз ву 
Прэ зі дэнц ка га:

— Гэ та са праў ды маё по ле. Не ка лі нех та з лёг кай ру кі гэ та 
ска заў. Гэ та по ле, дзе я пра ца ваў. У мя не ў па мя ці за стаў ся яр кі 
ўспа мін: пер шы, ка лі я сам ва дзіў ка ня, аб га ня ю чы буль бу. Бы ло 
два нац цаць га дзін дня, спё ка ней ма вер ная, авад ні, му хі... Ура жан-
ні не вель мі доб рыя на тыя ча сы, але ка рыс ныя для 
ця пе раш ня га ча су.

Экс пе ры мен ты Экс пе ры мен ты 
на па лях на па лях 

і не звы чай ны і не звы чай ны 
флэш мобфлэш моб

Аляк сандр Лу ка шэн ка па бы ваў 
на Прэ зі дэнц кім по лі

СТАР. 2


