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• Юныя ха ке іс ты з Бе-

ла ру сі, Ра сіі, Ка зах ста на і 

Лат віі 8 ліс та па да па ча лі 

ба раць бу на ма лой ля до-

вай пля цоў цы «Чы жоў ка-

Арэ ны» за Ку бак Прэ зі дэнц-

ка га спар тыў на га клу ба.

• Гра ма дзя не кра ін ЕА-

ЭС з 1 сту дзе ня 2019 го да 

змо гуць бяс пош лін на ўво-

зіць на адзі ную мыт ную тэ-

ры то рыю ЕА ЭС та ва ры для 

аса біс та га ка ры стан ня на 

су му не боль шую за 500 еў-

ра, і ва га якіх не пе ра вы шае 

25 кілаграмаў.

• Бел дзярж уні вер сі тэт 

увай шоў у рэй тынг най леп-

шых ВНУ све ту ТНЕ ў ка тэ-

го рыі «фі зіч ныя на ву кі».

КОРАТКА

СТАР. 2

Аляк сандр ТУР ЧЫН, 
пер шы на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра:

«Мне зда ец ца, што са мы 
леп шы эка на міч ны курс — 
гэ та курс прад ка за ны
і прад ка заль ны. Для біз не су 
і гра мад ства ў цэ лым 
ня ма ні чо га леп ша га 
за ста біль насць. У Бе ла ру сі 
ство ра ны ўсе ўмо вы 
для эфек тыў най ра бо ты 
эка но мі кі. Пра ду гле джа ны 
і ста біль насць пад атко вай 
сіс тэ мы, і па дзел функ цый 
улас ні ка і рэ гу ля та ра, 
і ап ты мі за цыя сіс тэ мы 
дзярж кі ра ван ня. Усе ра шэн ні 
пры ня тыя, трэ ба прос та 
іх рэа лі зоў ваць. Клю ча вым 
пунк там па він на стаць 
ра зу мен не та го, што 
па тэн цы ял тра ды цый ных 
га лін эка но мі кі аб ме жа ва ны. 
І спра ва не ў тым, доб ра ці 
дрэн на яны пра цу юць, спра ва 
ў гла баль най зме не струк ту ры 
су свет най эка но мі кі, якая 
на ту раль ным чы нам за кра нае 
і на шу кра і ну. Та му мы ро бім 
стаў ку на ІT, hі-tech, ме на ві та 
та му са мым сур' ёз ным 
чы нам зой мем ся га лоў ным — 
ча ла ве чым ка пі та лам».

ЦЫТАТА ДНЯ

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

Фо та Бел ТА.

«На эк скур сіі ў Будс ла ве гі да спы та лі, ці праў да, што тут ёсць 

ней кае свя та, ка лі да аб ра за Бо жай Ма ці лю дзі ідуць праз кас-

цёл на ка ле нях. Ён са сме хам: «Ну што вы, не!» А я дак лад на 

ве даю, што гэ та праў да, бо са ма ўсё ба чы ла. Ці хень ка па ды шла 

і ска за ла яму на вуш ка, што гэ та за свя та і яко га чыс ла тут пра-

хо дзіць, — быў вель мі не за да во ле ны», — па кі ну ла на фо ру ме 

вод гук ад на з па да рож ніц. З не кам пе тэнт нас цю гі да су тык ну лі ся 

і ка ле гі, ка лі са здзіў лен нем па чу лі, што ў ХІХ ста год дзі ла тын ню 

ў Бе ла ру сі ва ло да лі на ват ся ля не. «Звяз да» вы ра шы ла дэ та лё-

ва ра за брац ца, хто мо жа пра ца ваць эк скур са во дам, як ту рыс ту 

быць упэў не ным, што пе рад ім пра фе сі я нал, ці ёсць у гэ тай 

сфе ры «та ем ныя па куп ні кі» і ча му скла да на па ка раць тых, хто 

зна ё міць са сла ву тас ця мі кра і ны без атэс та цыі.

Ёсць пы тан неЁсць пы тан не

«Не мен шая праб ле ма, чым не за кон ны ган даль»
Як аба ра ніць ту рыс таў ад не пра фе сій ных эк скур са во даў

Эк за мен за валь вае амаль 
тра ці на прэ тэн дэн таў

Атэс та цыю эк скур са во даў і гі-

даў-пе ра клад чы каў пра во дзіць На-

цы я наль нае агенц тва па ту рыз ме. 

На мес нік ды рэк та ра агенц тва 
Але на ЛІ ХІ МО ВІЧ за пэў ні вае, што 

гэ тая пра цэ ду ра — не прос тая фар-

маль насць. Эк за мен скла да ец ца з 

дзвюх час так. Пер шая — кам п'ю-

тар нае тэс ці ра ван не. Пра вя ра ец ца 

ве дан не гіс то рыі, геа гра фіі, куль ту-

ры маў лен ня, ме то ды кі пра вя дзен-

ня эк скур сіі, нар ма тыў на-пра ва вых 

ак таў, звя за ных з бу ду чай пра фе-

сі яй. На тэс ці ра ван не вы дзя ля ец ца 

га дзі на: за гэ ты час з 70 пы тан няў 

трэ ба пра віль на ад ка заць мі ні мум 

на 60 пра цэн таў. Дру гі этап — аба-

ро на тэкс ту эк скур сіі пе рад ка мі сі яй. 

Спе цы я ліс ты за да юць прэ тэн дэн ту 

пы тан ні, у тым лі ку і агуль ныя, бо 

пры ра бо це з ту рыс тыч най гру пай 

трэ ба быць га то вым да 

ўся го. СТАР. 4
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МУ ЗЕЙ ВЫ ХОЎ ВАЕ МАЙ СТРОЎМУ ЗЕЙ ВЫ ХОЎ ВАЕ МАЙ СТРОЎ

По лац кі му зей тра ды цый на га руч но га ткац тва Па азер'я 
ак тыў на су пра цоў ні чае з На цы я наль ным цэнт рам куль тур 
і ра мёст ваў ста ра жыт на га го ра да і рэ гу ляр на пра во дзіць 
май стар-кла сы з най леп шы мі май стра мі По лач чы ны. На 
гэ тым здым ку кі раў нік на род на га клу ба ама та раў шыц ця 
з аб рэз каў «Рош ва» Ні на ЯР МУХ (спра ва) пе рад ае сак рэ ты 
май стэр ства за гад чы цы му зея Ак са не КО ЗЕЛ і вя ду ча му 
на ву ко ва му су пра цоў ні ку На тал лі ШЫ ПІ ЛЕ. Май стар-клас 
пра хо дзіць у экс па зі цый най за ле му зея ў ата чэн ні ўзо раў 
руч но га ткац тва і тра ды цый ных па ясоў.

Учо ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пры няў удзел у са мі це Ар га ні за цыі Да га во ра 

аб ка лек тыў най бяс пе цы
Маш таб нае ме ра пры ем ства сустракала Аста на, ста лі ца Ка-

зах ста на. Пас ля цы ры мо ніі пры ві тан ня і фа та гра фа ван ня 

кі раў ні коў дзяр жаў — удзель ніц ар га ні за цыі па ча ла ся се сія 

Са ве та ка лек тыў най бяс пе кі ў вуз кім скла дзе. Цэнт раль ныя 

пы тан ні су стрэ чы — праб ле мы між на род най і рэ гі я наль най 

бяс пе кі і ўза е ма дзе ян ня ў фар ма це ар га ні за цыі на між на-

род най арэ не. Пас ля ад бы ло ся пле нар нае па ся джэн не, на 

якім удзель ні кі за слу ха лі ін фар ма цыю аб бя гу чай дзей нас ці 

АДКБ, вы ка нан ні ра ней шых ра шэн няў, а так са ма аб пры яры-

тэт ных кі рун ках дзей нас ці ў на ступ ны пе ры яд 

стар шын ства ў ар га ні за цыі Кыр гыз ста на.
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