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Іван ШТЭЙ НЕР, док тар фі ла-

ла гіч ных на вук, пра фе сар, 

за гад чык ка фед ры бе ла-

рус кай лі та ра ту ры фі ла ла-

гіч на га фа куль тэ та Гомель-

скага дзяржуніверсітэта імя 

Францыска Ска ры ны, лі та-

ра ту раз на вец, лі та ра тур ны 

кры тык, пісь мен нік:

— Для мя не як для чы та ча 
«Звяз ды» вель мі важ на, што 
най ста рэй шая га зе та Бе ла ру сі 
ва ўсе ча сы звяр та ла піль ную 
ўва гу на лі та ра тур нае жыц цё 
кра і ны. Ме на ві та тут дру ка ва-
лі ся мас тац кія тво ры як па чат-
коў цаў, так і ай чын ных кла сі-
каў, ме лі маг чы масць за явіць 
аб са бе сту дэн ты-фі ло ла гі. На 
ста рон ках «Звяз ды» вы хо дзі лі 
ў свет леп шыя ўзо ры пуб лі цыс-
ты кі. Гэ та, без умоў на, спры я ла 
раз віц цю лі та ра тур на га пра цэ-

су ў на шай кра і не. Дра ка ва лі ся 
знач ныя і аб'ек тыў ныя рэ цэн зіі, 
пры све ча ныя зна ка вым тво рам 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі. Лі чу за 
го нар, што так са ма дру ка ваў ся 
ў най ста рэй шай род най га зе це. 
Сён ня ёсць па трэ ба ў пад тры-
ман ні лі та ра тур най су поль нас ці, 
пра вя дзен ні на ста рон ках вы-
дан ня лі та ра тур ных кон кур саў, 
твор чых спа бор ніц тваў. На маю 
дум ку, бы ло б вель мі доб ра, каб 
гэ тыя тра цы дыі «Звяз ды» пра-
цяг ва лі ся і на да лей.
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Вы да вец кі дом «Звяз да» і 

Гра мад скі прэс-цэнтр До ма 

прэ сы пры пад трым цы Па-

соль ства Рэс пуб лі кі Уз бе кі-

стан у Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

пра вя лі круг лы стол «Бела-

русь — Уз бе кі стан: куль тур-

ныя і гу ма ні тар ныя іні цы я-

тывы».

Су час ныя ін тэр нэт-маг чы мас ці 
да зво лі лі ар га ні за ваць вір ту аль-
ную су стрэ чу за ці каў ле ных ба коў. 
А тое, што за ці каў ле насць са праў-
ды ёсць, пе ра кон вае шы ро кі ўдзел 
ка лег з Таш кен та ў аб мер ка ван ні 
тэ мы. Да ўдзе лу ў раз мо ве пры чы-
ні лі ся: на мес нік стар шы ні Са ю за 
пісь мен ні каў Уз бе кі ста на Гай рат 
Ма жыд, на мес нік га лоў на га рэ-
дак та ра аб' яд на най рэ дак цыі ча-
со пі саў «Шарк Юл ду зі» — «Звез-
да Вос то ка» Азіз Са ід, пісь мен нік 
Куч кор Нар ка біл, за гад чык ад-
дзе ла між на род ных лі та ра тур ных 
су вя зяў і мас тац ка га пе ра кла ду 
Рус там Му сур мон, пе ра клад чы ца, 
пра за ік Ры са лат Хай да ра ва.

Га вор ку вя лі пра ро лю куль-
ту ры ў за ха ван ні ўза е ма па ва гі і 
бра тэр ска га су іс на ван ня на ро даў 
Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на, пра ўдзел 
уз бек скіх пісь мен ні каў у бе ла рус-
кіх круг лых ста лах «Мас тац кая 
лі та ра ту ра як шлях адзін да ад на-
го» ў пра гра ме Дзён бе ла рус ка га 
пісь мен ства, што га до вых мін скіх 
Між на род ных сім по зі у мах лі та-
ра та раў «Пісь мен нік і час», пра 
рэа ліі і перс пек ты вы бе ла рус ка-
ўз бек скіх лі та ра тур ных кан так таў 
і ро лю ў іх раз віц ці мас тац ка га 
пе ра кла ду, пра воб раз Бе ла ру сі 
ў су час най уз бек скай лі та ра ту ры 
і Уз бе кі ста на ў бе ла рус кай. Та кія 
раз мо вы і ўзба га ча юць кож ны з 
ба коў, і да зва ля юць узяць неш та 

на ўзбра ен не з пунк ту гле джан-
ня ар га ні за цыі твор чай пра цы, 
ар га ні за цыі ад но сін гра мад ства і 
твор цаў, дзяр жа вы і твор цаў. Па 
на шай прось бе вір ту аль ны круг-
лы стол пра ка мен та ваў на мес нік 

ды рэк та ра вы да вец ка га до ма 

«Звяз да» — га лоў ны рэ дак тар 

га зе ты «Лі та ра ту ра і мас тац тва» 

Аляк сей ЧА РО ТА:

— Між на род ныя лі та ра тур ныя 
і гу ма ні тар ныя ста сун кі заў сё ды 
пры ця галь ныя. На ват з пунк ту гле-
джан ня раз віц ця твор чых памкнен-
няў паэ таў, пра за ікаў, пера клад чы-
каў. Ус пом ні це гіс то рыю. Мі ка лай 
Гу мі лёў па да рож ні чаў у Аф ры ку. 
Ва ле рый Бру саў на столь кі зрад ніў-
ся з Ар ме ні яй, ар мян скай паэ зі яй, 
што стаў на род ным паэ там гэ тай 
каў каз скай рэс пуб лі кі. У трыц ца-
тыя Эду ард Са муй лё нак, Ба рыс 
Мі ку ліч па да рож ні ча лі па Гру зіі, 
пры вез лі ад туль свае сім па тыч ныя 
пра за іч ныя тво ры. Сён ня ця жэй 
на вед ваць но выя кра і ны, ця жэй 
ад кры ваць неш та но вае асаб лі-
ва ва ўмо вах пан дэ міі. Але ж так 

не хо чац ца губ ляць на пра ца ва ныя 
ра ней су вя зі!.. Та му мы і вя лі раз-
мо ву — пра тое, што дру ка ваць, 
што пе ра кла даць, якія су мес ныя 
вы дан ні мы мо жам ажыц ця віць 
сён ня, як зра біць так, каб да ўзбек-
ска га чы та ча но ва га па ка лен ня па-
ра ней ша му да хо дзі ла бе ла рус кае 
мас тац кае сло ва...

Са вет нік па па лі тыч ных пы тан-
нях Па соль ства Рэс пуб лі кі Уз бе кі-
стан у Рэс пуб лі цы Бе ла ру сь Да ні яр 
Абі даў так са ма ўдзель ні чаў у круг-
лы ста ле. І вось што ён за ўва жыў 
пас ля ка рэс пан дэн ту «Звяз ды»: 
«Нам яшчэ і дзе ля та го трэ ба вес-
ці дыс ку сіі, не губ ляць гу ма ні тар ны 
ха рак тар ад но сін, каб, вы рваў шы ся 
праз час з ціс коў пан дэ міі, па шы-
рыць ту рыс тыч ны, па зна валь ны ха-
рак тар на шых уза е ма да чы нен няў. 
Каб бе ла ру сы з ці ка вас цю еха лі за 
ўра жан ня мі ў Са мар канд і Бу ха ру, а 
ўзбе кі ад кры ва лі Мір, Ня свіж, Бе ла-
веж скую пу шчу, ін шыя цу ды, ад мет-
нас ці ва шай кра і ны, яе гіс та рыч на-
га, геа гра фіч на га ланд шаф ту...»

Мі ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКІ.

Сі ла гу ма ні тар на га 
су пра цоў ніц тва

БЧ уста на ві ла на вак за лах 

пунк ты для бяс плат най за-

рад кі ма біль ных пры лад.

Як па ве дам ляе прэс-цэнтр 
ма гіст ра лі, ад па вед нае аб ста ля-
ван не з'я ві ла ся на 19 чы гу нач ных 
вак за лах.

У за леж нас ці ад мес ца раз мя-
шчэн ня пунк ту для за рад кі бы ва-
юць двух ві даў. Стой кі з фір мен-
ным афарм лен нем асна шча ны 
як ра зет ка мі, так і USB-раз ды ма-
мі. Да дат ко ва для зруч нас ці па-
са жы раў пад сталь ні цай стой кі 

абсталява ныя круч кі для су мак або 
рук за коў. На Бе ла рус кай чы гун цы 
звяр та юць ува гу па са жы раў, што 
за за ха ва насць ма біль ных пры лад 
і аса біс тых рэ чаў пад час за рад кі 
ад каз ва юць яны са мі.

У прэс-цэнт ры БЧ на га да лі, што 
на чы гу нач ных вак за лах так са ма 
па-ра ней ша му да ступ ная па слу га 
плат най за рад кі ма біль ных пры-
лад — ка лі за не вя лі кія гро шы 
мож на па кі нуць тэ ле фон на за рад-
ку пад на гля дам ра бот ні ка вак за-
ла ці ў спе цы яль най ячэй цы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Су гуч ча

Не мо жа быць!

Сту дэн та мі БДУ ста лі 
трай ня ты

Ва ўні вер сі тэ це не мо гуць пры га даць па доб на га вы пад ку 

за апош нія га ды. Сю ды на пер шы курс фа куль тэ та пры-

клад ной ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі па сту пі лі чле ны ад ной 

сям'і — трай ня ты Але на, Ві таль і Аляк сей Гім біц кія.

Усе яны з за ла ты мі ме да ля мі скон чы лі Глы боц кую ра ён ную 
гім на зію і не ад на ра зо ва ста на ві лі ся пры зё ра мі ра ён ных і аб лас-
ных прад мет ных алім пі яд. Пры вы ба ры фа куль тэ та кі ра ва лі ся 
яго прэ стыж нас цю і пад рых тоў кай там вы со ка ква лі фі ка ва ных 
спе цы я ліс таў для ІT-га лі ны.

У якас ці абі ту ры ен таў Ві таль на браў 387 ба лаў, Аляк сей — 
373 і Але на — 383. Пры гэ тым па ма тэ ма ты цы ў Ві та ля 100 ба-
лаў, а ў Аляк сея і Але ны па 98 ба лаў.

Усе па сту пі лі на «бюд жэт» і вы бра лі спе цы яль насць «ін-
фар ма ты ка». За раз яны на ву ча юц ца ў ад ной гру пе. Да рэ чы, 
пра ФПМІ да ве да лі ся пад час удзе лу ў Рэс пуб лі кан скай лет няй 
на ву ко ва-да след чай шко ле вуч няў і на стаў ні каў. Праф ары ен-
та цый нае ме ра пры ем ства тра ды цый на ар га ні зу ец ца ў лет ні 
пе ры яд і да зва ляе школь ні кам у рам ках на ву ко вых се мі на раў 
і прак тыч ных за ня ткаў па глыб ле на вы ву чыць абра ныя дыс-
цып лі ны.

За раз бра ты і сяст ра адап ту юц ца ва ўні вер сі тэ це і сту дэнц кім 
ін тэр на це, з ці ка вас цю вы ву ча юць но выя прад ме ты. У бу ду чы ні 
ўсе трое пла ну юць звя заць сваё жыц цё з ІT-тэх на ло гі я мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У 2019 го дзе ў служ бе за ня тас ці 

бы ло за рэ гіст ра ва на ўся го толь-

кі 530 вы пуск ні коў усіх ві даў на-

ву чаль ных уста ноў. Най час цей 

да па мо га ў пра ца ўлад ка ван ні 

па тра бу ец ца вы пуск ні кам вы-

шэй шых на ву чаль ных уста ноў, 

ся род якіх амаль чвэрць — з ква-

лі фі ка цы яй «эка на міст» і кож-

ны пя ты — з ква лі фі ка цы яй 

«юрыст». Пра гэ та на су стрэ чы з 

жур на ліс та мі па ве да міў на чаль-

нік упраў лен ня па лі ты кі за ня тас-

ці Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль-

най аба ро ны Алег ТО КУН.

«Ка лі ка заць аб вы пуск ні ках ся рэд-
ніх спе цы яль ных на ву чаль ных уста-
ноў, то з іх так са ма ў служ бы за ня тас-
ці час цей за ўсё звяр та юц ца юрыс ты, 
эка на міс ты і бух гал та ры. Ле тась пры 
са дзей ні чан ні ор га наў па пра цы, за-
ня тас ці і са цы яль най аба ро не бы ло 
пра ца ўлад ка ва на 412 ча ла век, у тым 
лі ку вы пуск ні коў уста ноў вы шэй шай 
аду ка цыі — 140 ча ла век, вы пуск ні коў 
уста ноў ся рэд няй спе цы яль най аду-
ка цыі — 230 ча ла век і 42 вы пуск ні кі 
ўста ноў пра фе сій на-тэх ніч най аду ка-
цыі. Сёлета па да па мо гу ў пра ца ўлад-
ка ван ні звяр ну лі ся 199 вы пуск ні коў і 
163 ча ла ве кі ўжо пра ца ўлад ка ва ны 
па атры ма най спе цы яль нас ці», — за-
пэў ніў Алег Токун.

Асноў ны мі за каз чы ка мі кад раў, 
якія рых ту юць у БДПУ, з'яў ля юц-
ца ўста но вы аду ка цыі Мін ска і Мін-
скай воб лас ці. Пра гэ та па ве да міў 
прарэк тар па ву чэб най ра бо це 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да-

га гіч на га ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма 

Тан ка Аляк сандр МА КОЎ ЧЫК.

«Што год пас ля за кан чэн ня ўні вер-
сі тэ та ў нас раз мяр коў ва ец ца ка ля 
800 ча ла век — усе 100 пра цэн таў 
вы пуск ні коў. Больш за тое, сён ня 
мы не мо жам за да во ліць усе па трэ-
бы Мін ска па спе цы яль нас цях «па-
чат ко вая аду ка цыя» і «да школь ная 
аду ка цыя», — рас ка заў пра рэк тар 
БДПУ. — Ма ла дым лю дзям, якія на-
ву ча лі ся на ўмо вах апла ты, так са-
ма да ец ца маг чы масць атры маць 
пер шае ра бо чае мес ца шля хам раз-
мер ка ван ня, праў да, пры на яў нас ці 
сва бод ных ва кан сій або ін ды ві ду аль-
на га за пы ту з бу ду ча га мес ца пра цы. 
Так, у 2018 го дзе вы ка за лі жа дан не 
раз мер ка вац ца сем вы пуск ні коў, 
якія на ву ча лі ся на плат най асно ве, 
ле тась — ча тыр нац цаць, у 2020 го-
дзе — тры. А вось вы пад кі ад маў-
лен ня ад раз мер ка ван ня — адзін ка-
выя».

Аляк сандр Ма коў чык ад зна чыў, 
што эфек тыў насць за ма ца ван ня ма-
ла дых спе цы я ліс таў шмат у чым за-
ле жыць ад дзе ян няў мяс цо вых ор га-
наў ула ды, кі раў ні коў уста ноў аду ка-
цыі, праф са юз ных ка мі тэ таў, ад той 
сту пе ні пад трым кі, якую ім аказ ва-
юць на пер шым ра бо чым мес цы, ну 
і, ка неш не, ад унут ра най ма ты ва цыі. 
На бюд жэт най асно ве ва ўні вер сі тэ це 
што год на ву ча ец ца 870 сту дэн таў. 
Ка ля 200 з іх — гэ та вы пуск ні кі пе-
да га гіч ных кла саў, якія зра бі лі вы-
бар свя до ма, бо ўжо зна ё мыя з усі мі 

нюан са мі пра фе сіі пе да го га. Яшчэ 
ка ля 200 ча ла век за клю ча юць мэ та-
выя да га во ры на на ву чан не. І тыя, і 
дру гія пас ля за кан чэн ня ву чо бы па-
він ны бу дуць ад пра ца ваць пяць га доў 
на тым мес цы, ку ды іх на кі ру юць.

«За бес пя чэн не пра цоў ных і са-
цыяль ных пра воў і ін та рэ саў ра бот-
ні каў, у тым лі ку ма ла дых спе цы я-
ліс таў, вуч нёў скай мо ла дзі, пад тры-
ман не ста біль най ра бо ты ка лек ты ваў 
з'яў ля ец ца ад ной з га лоў ных нор маў 
га лі но ва га па гад нен ня, за клю ча на-
га па між Мі ніс тэр ствам аду ка цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і праф са юзам 
ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі, — па-
ве да мі ла за гад чык ад дзе ла ар га ні-

за цый най ра бо ты ЦК Бе ла рус ка га 

праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі 

і на ву кі Ак са на ВА СІ ЛЕ ВІЧ. — 
Прад стаў ні кі праф са ю за пры ма юць 
ак тыў ны ўдзел у раз мер ка ван ні ма-
ла дых спе цы я ліс таў, аказ ва юць са-
дзей ні чан не ў вы ра шэн ні жыл лё вых 
пы тан няў, да юць юры дыч ную кан-
суль та цыю, а так са ма аказ ва юць 
кан суль та цый ную пад трым ку і пра ва-
вую да па мо гу ў пе ры яд ад пра цоўкі. 
Да рэ чы, па ін фар ма цыі га лі но ва га 
праф са ю за, па каз чык за ма ца ван ня 
пе да га гіч ных кад раў пас ля двух га-
доў ад пра цоў кі ва га ец ца па кра і не 
ў ме жах 75—80 пра цэн таў. Са мы 
ніз кі па каз чык — у Мін ску, дзе на 
пер шым ра бо чым мес цы за ста юц ца 
толь кі 50 пра цэн таў пе да го гаў. А са-
мы вы со кі — у Брэсц кай воб лас ці 
(90 пра цэн таў).

Са цы яль ны ра курс РАЗ МЕР КА ВАЦЬ 
І ЗА МА ЦА ВАЦЬ

У ста лі цы на пер шым ра бо чым мес цы за ста ец ца толь кі па ло ва ма ла дых пе да го гаў

Фо
 та

 пр
эс

-сл
уж

 бы
 Б
ДУ

.

Сло ва — чы та чам «Звяз ды»

«СЁН НЯ ЁСЦЬ ПА ТРЭ БА 
Ў ПАД ТРЫ МАН НІ 

ЛІ ТА РА ТУР НАЙ СУ ПОЛЬ НАС ЦІ»

Пад сіл ка ваць га джэт 
пе рад цяг ні ком

Фо
та
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на

 Х
ВЕ
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НА

.
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