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Кухары-прафесіяналы, аматары 
гатаваць і проста смачна паесці, 
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каб паспаборнічаць, падзяліцца 
сакрэтамі майстэрства 
і паўдзельнічаць 
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Толькі летась падчас 
археалагічных раскопак, 
якія актыўна вядуцца ў 
Белавежскай пушчы, было 
знойдзена 7000 артэфактаў. 
А сёлетняя экспедыцыя 
выявіла 
ў запаведніку жытло 
жалезнага веку! 6

Брэст     + 30°
Віцебск     + 24°
Гомель     + 28°
Гродна     + 28°
Магілёў     + 27°
Мінск     + 28°  

Cтаршыня бе ла рус ка га 
гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Эка ла гіч ная іні цы я ты ва» 
Юрый СА ЛАЎ ЁЎ:

«Уліч ва ю чы той факт, што 
бе ла рус кі атам ны пра ект стар-
та ваў, пры чым стар та ваў уда ла, 
у ад роз нен не ад лі тоў ска га, тут 
усё ж та кі пер ша чар го вае не 
пы тан не эка ло гіі і бяс пе кі, а пы-
тан не па лі ты кі. Трэ ба пры знаць, 
што ў ад роз нен не ад Ві са гін скай 
стан цыі ў Літ ве, лёс якой не яс-
ны, у Бе ла ру сі атам ны пра ект 
бу дзе рэа лі за ва ны. Ад па вед на кан-
ку рэн цыя на рын ку элект ра энер-
гіі, ку ды ўвой дзе но вы ма гут ны 
гу лец, узмоц ніц ца, а гэ та па да ба-
ец ца да лё ка не ўсім».
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КОРАТКА

СПАС — УСЯМУ ЧАССПАС — УСЯМУ ЧАС 3

На двор'еНа двор'е  ��

Удзень — яшчэ да плюс 30
У аў то рак бу дзе со неч на, пе ра важ на без апад каў, толь кі мес ца мі 

па паў днё вым за ха дзе кра і ны ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, 
маг чы мы на валь ні цы, па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс пуб лі кан-
ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га Фя до та ва. Удзень ад плюс 
26 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе да 32 цяп ла па паў днё вым за ха дзе 
кра і ны. А вось у се ра ду да нас за ві тае ат мас фер ны фронт, які пры ня се 
на валь ніч ныя даж джы ў паў ноч на-за ход нія і цэнт раль ныя ра ё ны кра і ны. 
У ноч на се ра ду плюс 11-18 гра ду саў, удзень — ад 24 да 30 цяп ла, а 
па паў ноч ным за ха дзе — плюс 20-23 гра ду сы. Не пра цяг лыя даж джы 
і на валь ні цы праг на зу юц ца мес ца мі, пе ра важ на на ўсхо дзе кра і ны, і ў 
чац вер. Ра ні цай і ўна чы ў асоб ных ра ё нах ту ман. У ноч на чац вер тэм пе-
ра тур а зні зіц ца да 8-15, а ўдзень — плюс 18-25 гра ду саў; па паў днё вым 
ўсхо дзе ўна чы — 16-18 цяп ла, а ўдзень — ужо плюс 26-30 гра ду саў.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 
у апош нія дні тыд ня на тэ ры то рыю Бе ла ру сі па сту пяць віль гот ныя 
па вет ра ныя ма сы з бо ку Бал тый ска га мо ра. Та му мес ца мі прой дуць 
ка рот ка ча со выя даж джы і на валь ні цы. Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы 8-14, удзень — 18-25 цяп ла. Кры ху цяп лей бу дзе ў 
пят ні цу ўна чы па паў днё вым ус хо дзе, дзе ўна чы праг на зу ец ца плюс 
15-17, а ўдзень — 26-29 гра ду саў. Прак тыч на не бу дзе апад каў і ў 
ня дзе лю, толь кі мес ца мі па паў днё вым ус хо дзе маг чы мы не вя лі кія 
даж джы і на валь ні цы. Уна чы ста не ўжо ха лад на ва та — толь кі 6-13 
цяп ла, а ўдзень ча ка ец ца плюс 20-26 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ні для ка го не сак рэт, што лю-
дзі з ін ва лід нас цю не заў сё ды 
здоль ныя кан ку ры ра ваць на 
су час ным пра цоў ным рын ку. 
Ім па трэб ны ін ды ві ду аль ны 
па ды ход: акра мя аду ка цыі і 
ква лі фі ка цыі, на яў нас ці пэў-
ных пра фе сій ных на вы каў і 
аса біс тых па жа дан няў, аба-
вяз ко ва па він ны ўліч вац ца 
іх псі ха фі зіч ныя асаб лі вас ці 
і ме ды цын скія па ка зан ні да 
пра цы.
Хто і як мо жа да па маг чы 
лю дзям, якія ма юць якія-не-
будзь аб ме жа ван ні па зда-
роўі, ка лі іх пра ва на пра цу 
па ру ша на?

«Ін ды ві ду аль ная пра гра ма» 
най маль ні ка 

мо жа не за да во ліць
Ка лі па гар таць Пра цоў ны ко-

дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 26 
лі пе ня 1999 го да № 296-3, то з 
арт. 283 мож на да ве дац ца па тое, 
што асо бы з ін ва лід нас цю ма юць 
пра ва пра ца ваць у най маль ні каў 
са звы чай ны мі ўмо ва мі пра цы, 
а так са ма ў спе цы я лі за ва ных ар-
га ні за цы ях, цэ хах і на ўчаст ках 

— з улі кам ін ды ві ду аль ных пра-
грам рэ абі лі та цыі ін ва лі даў (ІП РІ).

Акра мя гэ та га, ор га ны па пра-
цы, за ня тас ці і са цы яль най аба-
ро не га рад скіх, ра ён ных вы кан-
ка маў па він ны зай мац ца ра шэн-
нем пы тан няў бес пра цоўя ся род 
ін ва лі даў. Тым пра ца не толь кі 
па ляп шае ма тэ ры яль нае ста но-
ві шча, але і за бяс печ вае рэа лі за-
цыю пра фе сій на га па тэн цы я лу і 
здоль нас цяў, да зва ляе атры маць 
больш вы со кі са цы яль ны ста тус.

Але пры пра ца ўлад ка ван ні 
лю дзей з ін ва лід нас цю ня рэд-
ка ўзні ка юць спрэч ныя сі ту а цыі. 
Так, на прык лад, у Офіс па пра вах 
лю дзей з ін ва лід нас цю звяр нуў ся 
Ана толь Мі хай ла віч з Мін ска, які 
мае трэ цюю гру пу ін ва лід нас ці. 
Вы па дак не тры ві яль ны: яму ад-
мо ві лі ў пры ёме на пра цу, хоць 
адзін са ста ліч ных ад дзе лаў пра-
ца ўлад ка ван ня па да браў ва кан-
сію, што ад па вя да ла пра фе сій най 
аду ка цыі Ана то ля Мі хай ла ві ча і 
ін шым за яў ле ным умо вам най-
маль ні ка. Мер ка ва ла ся, што той 
змо жа пра ца ваць апе ра та рам 
ЭВМ у ад ным з ма га зі наў буй ной 
ганд лё вай сет кі Мін ска. Дык ча му 
ж бы ла атры ма на ад мо ва?

Аказ ва ец ца, у ад па вед нас ці з 
рэ ка мен да цы я мі МРЭК, Ана то-
лю Мі хай ла ві чу па ло жа ны ска-
ро ча ны пра цоў ны дзень аль бо 
да дат ко вы вы хад ны ў ты дзень. 
І кі раў ніц тва ганд лё вай сет кі па-
тлу ма чы ла, што су пер мар кет, у 
які жа дае пра ца ўлад ка вац ца 
Ана толь Мі хай ла віч, раз лі ча ны 
на што дзён нае аб слу гоў ван не 
на сель ніц тва, та му рэ жым пра-
цы апе ра та раў ЭВМ вы зна ча ны 
гра фі кам «два дні ра бо ты па 11 
га дзін — два дні вы хад ныя». Гэ-
ты рэ жым пра цы не мо жа ўлі-
чыць рэ ка мен да цыі МРЭК, та му 
ў пра ца ўлад ка ван ні бы ло ад моў-
ле на. Для та го каб улі чыць рэ-
ка мен да цыі, не аб ход на мя няць 
гра фік пра цы і ад па чын ку су пра-
цоў ні каў, якія ўжо пра цу юць на 
прад пры ем стве, і ў цэ лым ка рэк-
та ваць рэ жым пра цы кра мы.

— Фар маль на най маль нік 
мае ра цыю. Ад нак стан Ана то-
ля Мі хай ла ві ча так са ма ўя віць 
не скла да на: ён ад чуў ся бе ах вя-
рай дыс кры мі на цыі, — ад зна чае 
юрыст Офі са па пра вах лю дзей 
з ін ва лід нас цю Воль га ТРЫ ПУ-
ЦЕНЬ. — Прак ты ка па каз вае, што 
най маль ні кі час цей за ўсё не хо-

чуць пра ца ўлад коў ваць лю дзей з 
ін ва лід нас цю, ка лі ім пры хо дзіц ца 
змя няць уста ля ва ны ў ар га ні за цыі 
гра фік пра цы або якія-не будзь ін-
шыя ўмо вы пад рэ ка мен да цыі ІП-
РІ. Гэ ты факт вель мі важ на ўліч-
ваць ор га нам па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не і пад бі раць 
ва кан сіі для су іс каль ні каў з улі кам 
ін ды ві ду аль ных асаб лі вас цяў, ана-
лі зу ю чы ін ды ві ду аль ную пра гра му 
рэ абі лі та цыі.

Юрыс ты рэ ка мен ду юць ад дзе-
лам пра ца ўлад ка ван ня і ін шым 
струк ту рам, якія зай ма юц ца за ня-
тас цю на сель ніц тва, для пра ду хі-
лен ня спрэч ных і праб лем ных сі ту-
а цый больш уваж лі ва па ды хо дзіць 
да пад бо ру ва кан сій і пе ра пра вя-
раць ін фар ма цыю з улі кам ін ды ві-
ду аль ных пра цоў ных асаб лі вас цяў 
су іс каль ні каў. Важ на так са ма ра-
біць пад бор спе цы я ліс таў, аба пі-
ра ю чы ся на рэ аль ныя па трэб нас ці 
рын ку пра цы і яго асаб лі вас цяў.

Ра бот ні кам з ін ва лід нас цю 
па тра бу ец ца са цы яль ная 
аба ро на — пра ца даў цам 

гэ та не па да ба ец ца
— Раз бі ра ю чы кан флікт ныя 

вы пад кі ў сфе ры пра ца ўлад ка-

ван ня лю дзей з ін ва лід нас цю, 
вар та так са ма пры маць пад 
ува гу спе цы яль ныя пра ва выя 
і ад мі ніст ра цый на-пра цэ су аль-
ныя нор мы, — ка жа ка ар ды-
на тар пра ек таў Офі са па пра-
вах лю дзей з ін ва лід нас цю 
Сяр гей ДРАЗ ДОЎ СКІ. — Так, 
у да чы нен ні да пра ца ўлад ка-
ван ня лю дзей з ін ва лід нас цю 
для най маль ні каў уста ля ва ны 
да дат ко вы аба вя зак за па тра ба-
ваць ін ды ві ду аль ную пра гра му 
рэ абі лі та цыі ін ва лі да. Гэ та па зі-
тыў ная нор ма, але без да стат-
ко вай за бяс пе ча нас ці і зба лан-
са ва нас ці яна ста віць у ня ём кае 
ста но ві шча і най маль ні ка, і па-
тэн цый на га ра бот ні ка з ін ва лід-
нас цю. Та му што на прак ты цы 
ІП РІ ча сам ста но віц ца да дат ко-
вым фак та рам, які фар мі руе не-
га тыў нае стаў лен не най маль ні-
ка да пры ёму на пра цу ін ва лі да. 
На ват атры ман не ін ва лі дам пра-
цоў най рэ ка мен да цыі — до сыць 
доў гі, які зай мае два, а ча сам 
і больш ме ся цаў, пра цэс. Якое 
прэ стыж нае пра цоў нае мес ца 
бу дзе ча каць так доў-
га но ва га ра бот ні ка?

Аб тым, якія зме ны ад бы лі ся ў пад-
атко вым за ка на даў стве для гра ма дзян 
— пла цель шчы каў па да тку на не ру хо-
масць і зя мель на га па да тку, рэ дак цыі 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства 
па па дат ках і збо рах Бе ла ру сі.

У па рад ку вы лі чэн ня і вы пла ты фі зіч ны мі 
асо ба мі па да тку на не ру хо масць і зя мель на-
га па да тку сё ле та ад бы лі ся толь кі ня знач ныя 
змя нен ні. У пры ват нас ці, быў удак лад не ны па-
ра дак вы зна чэн ня пад атко вай ба зы зя мель на га 
па да тку. З пер шых дзён го да пад атко вая ба за 
зя мель на га па да тку бу дзе вы зна чац ца па ста не 
на 1 сту дзе ня ка лян дар на га го да ў бе ла рус кіх 
руб лях шля хам пе ра лі ку ка даст ра ва га кош ту, 
які вы зна ча ны ў до ла рах, па вод ле афі цый на га 
кур су На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі, уста ноў-
ле на га на 1 сту дзе ня ка лян дар на га го да, за які 
ро біц ца пад лік па да тку. Сё ле та быў па шы ра-
ны пе ра лік аб' ек таў не ру хо мас ці, у да чы нен ні 
да якіх гра ма дзя нам да ец ца льго та ў вы гля дзе 
поў на га вы зва лен ня ад вы пла ты па да тку на 
не ру хо масць. Так, вы зва ля ец ца ад па да тку на 
не ру хо масць ад но жы лое па мяш кан не (ква тэ ра, 
па кой) у бла кі ра ва ным жы лым до ме, якое на ле-
жыць фі зіч най асо бе на пра ве ўлас нас ці. Ра ней 
та кая льго та пра да стаў ля ла ся толь кі на жы лыя 
па мяш кан ні ў шмат ква тэр ных жы лых да мах.

Акра мя та го, кан крэ ты за ва ны тэр мін уру-
чэн ня пла цель шчы кам — фі зіч ным асо бам 
па ве дам лен няў на вы пла ту па да тку на не-
ру хо масць і зя мель на га па да тку ў вы пад ку 
на быц ця, атры ман ня або ўзвя дзен ня імі ка-

пі таль на га бу дын ка або зя мель на га ўчаст ка 
пас ля 1 жніў ня бя гу ча га го да. Па ве дам лен ні 
бу дуць уру чац ца ў трыц ца ці дзён ны тэр мін з 
дня атры ман ня пад атко вым ор га нам ін фар-
ма цыі аб та кім аб' ек це не ру хо мас ці.

ЯК ПА МЕН ШЫЦЬ 
ЭКА ЛА ГІЧ НЫ ПА ДА ТАК?

Сё ле та пла цель шчы кі мо гуць па мен шыць 
вы лі ча ную су му эка ла гіч на га па да тку за вы-
кі ды за брудж валь ных рэ чы ваў у ат мас фер-
нае па вет ра, у тым лі ку на су му за свое ных 
ка пі таль ных укла дан няў (за вы клю чэн нем 
ка пі таль ных укла дан няў, што фі нан су юц ца 
з бюд жэ ту) у бу даў ніц тва і (або) рэ кан струк-
цыю ўста но вак па вы ка ры стан ні ад наў ляль-
ных кры ніц энер гіі. Ра зам з тым, у асоб ных 
спе цы я ліс таў бы лі пы тан ні на конт та го, якія 
кры ні цы энер гіі ад но сяц ца да ад наў ляль ных.

У пад атко вым ве дам стве нам па тлу ма-
чы лі, што да ад наў ляль ных кры ніц энер гіі 
ад но сіц ца энер гія сон ца, вет ру, цяп ла зям лі, 
на ту раль на га ру ху вод ных па то каў, драў ня-
на га па лі ва, ін шых ві даў бія ма сы, бія га зу, а 
так са ма ін шыя кры ні цы энер гіі. Па дат ка пла-
цель шчы кі, якія ажыц цяў ля юць ка пі таль ныя 
ўкла дан ні ва ўста ноў кі, што вы ка рыс тоў ва-
юць та кія кры ні цы энер гіі і та кім чы нам да па-
ма га юць эка но міць вы кап нё выя рэ сур сы, ма-
юць пра ва кам пен са ваць па не се ныя вы дат кі 
за кошт ня вы пла ты эка ла гіч на га па да тку.

Што год уно сяц ца змя нен ні і да паў нен ні 
ў пе ра лік зя мель ных участ каў, якія пры зна-
юц ца ці не пры зна юц ца аб' ек та мі па дат ка-
аб кла дан ня зя мель ным па дат кам; удак лад-

ня ец ца склад іс ну ю чых іль гот. Што но ва га ў 
гэ тым кі рун ку рас пра ца ва на сё ле та?

У 2013 го дзе ў пе ра лік зя мель ных участ-
каў, якія не пры зна юц ца аб' ек та мі па дат ка-
аб кла дан ня зя мель ным па дат кам, пе рай шлі 
зем лі за па вед ні каў, на цы я наль ных і дэнд-
ра ла гіч ных пар каў, ба та ніч ных са доў; зя-
мель ная па ла са, якая пра хо дзіць не па срэд-
на ўздоўж Дзяр жаў най мя жы. Ра зам з тым, 
сё ле та ўжо не ма юць пад атко вую льго ту тыя 
зя мель ныя ўчаст кі, што зна хо дзяц ца ў ста дыі 
сель ска гас па дар ча га за сва ен ня або па ляп-
шэн ня іх ста ну, а так са ма зя мель ныя ўчаст кі, 
у да чы нен ні да пра воў на якія за ка на даў-
ствам уста ноў ле ны аб ме жа ван ні.

ЦІ АД БЫ ЛІ СЯ ЗМЕ НЫ Ў ТЭР МІ НАХ 
ВЫ ПЛА ТЫ ЗЯ МЕЛЬ НА ГА ПА ДА ТКУ 

ДЛЯ ЮРЫ ДЫЧ НЫХ АСОБ?
Так, сё ле та пла цель шчы кі атры ма лі пра ва 

апла ціць зя мель ны па да так адзін раз у год — не 
паз ней за 22 лю та га бя гу ча га го да, аль бо, як і 
ра ней, пла ціць па да так што квар таль на. Акра мя 
та го, па сель ска гас па дар чых зем лях Пад атко-
вым ко дэк сам бы лі вы зна ча ны спе цы яль ныя 
тэр мі ны вы пла ты, якія ад роз ні ва юц ца ад тэр-
мі наў вы пла ты па да тку па зя мель ных участ ках 
ін ша га пры зна чэн ня. З гэ та га го да ар га ні за цыі 
са ма стой на мо гуць вы бі раць, як ім вы плач ваць 
зя мель ны па да так па зем лях сель гас пры зна-
чэн ня: у спе цы яль ныя тэр мі ны, уста ноў ле ныя 
для та кіх зя мель, аль бо ў агуль на ўста ноў ле ныя, 
па квар таль на або адзін раз у год.

Пад рых та ваў Сяр гей КУР КАЧ

�

Шко ла па дат ка пла цель шчы каШко ла па дат ка пла цель шчы ка  ��

ІЛЬГО ТА НА НЕ РУ ХО МАСЦЬ — І ДЛЯ ВЯС КОЎ ЦАЎ

СоцыумСоцыум  ��

АБАРАНІЦЬ ПРА ЦОЎ НЫЯ ПРА ВЫ 
ЧА ЛА ВЕ КА З ІН ВА ЛІД НАС ЦЮ

Ганна і Анастасія Ганна і Анастасія 
КАРАСЦЯЛЁВЫКАРАСЦЯЛЁВЫ..

ДЗЕ ПА ЧУЦЬ УСЕ 
СЛА ВЯН СКIЯ МО ВЫ 

АД РА ЗУ?
Ад сён няш ня га дня i на цэ лы ты дзень ста лi ца Бе ла ру сi 

ста не на ву ко вым цэнт рам сла вян ска га све ту
Больш за 600 на ву коў цаў з 35 кра iн све ту пры муць удзел у пра цы 

ХV Мiж на род на га з'ез да сла вiс таў. Га вор ка пой дзе пра куль ту ру, 
гiс то рыю, мо ву на ро даў сла вян ска га све ту. Але сла вян скi свет не 
iс нуе ад асоб ле на, яго куль ту ра ў су час ных ва рун ках не раз вi ва ец ца 
толь кi на тра ды цый най, эт нiч на акрэс ле най тэ ры то рыi. Акра мя та го, 
яна ўплы вае на куль ту ру су свет ную, i, на ад ва рот, ад чу вае ўплы вы 
звон ку. Та му прад стаў нiц тва на з'ез дзе, якi афi цый на ад кры ец ца 
заўт ра, бу дзе вель мi шы ро кiм: гас ця мi з'ез да ста нуць да след чы кi не 
толь кi са сла вян скiх кра iн, але i з Аў стрыi, Аў стра лii, Бель гii, Гер ма нii, 
Iз ра i ля, Iта лii, Iс па нii, Ка на ды, Лiт вы, Фран цыi, Швей ца рыi, Япо нii... 
Та му ка лi хто за вi тае на па се джан нi па сек цы ях у Лiнг вiс тыч ным 
унi вер сi тэ це (ува ход воль ны), то не трэ ба дзi вiц ца, што мо вы бу дуць 
гу чаць са мыя роз ныя. Усе сла вян скiя мо вы — гэ та афi цый ныя мо вы 
з'ез да. А так са ма анг лiй ская, ня мец кая, фран цуз ская... I ра зу мець 
адзiн ад на го на ву коў цы па вiн ны без пе ра кла ду.

Удзель нi кi з'ез да па ча лi пры яз джаць ужо ў ня дзе лю. I да се ра ды — 
дня ўра чыс та га ад крыц ця — у шмат ка го з iх ёсць час на тое, каб агле-
дзец ца, па зна ё мiц ца з бе ла рус кай ста лi цай, якая лю бiць i ўмее пры маць 
гас цей. Па чы на ю чы ад атэ ляў — за меж ных на ву коў цаў су стра ка юць 
у гас цi нi цах «Мiнск», «Юбi лей ная», «Пла не та», «Спа да рож нiк», «Ака-
дэ мiч ная». Акра мя та го, бу дзе на ла джа ны пры ём ад iмя бе ла рус ка га 
ўра да, дзе пе ра ва га бу дзе ад да дзе на бе ла рус кай стра ве. I пад час пра цы 
з'ез да бу дзе час на эк скур сii. Па жа дан нi, кож ны мо жа абраць марш рут, 
якi най больш за цi ка вiў: Ду дут кi, По лацк, Мiр, Ня свiж, Мiнск.

Мiж на род ны з'езд сла вiс таў пра хо дзiць ужо ў пят нац ца ты раз 
з 1929 го да, але на ша кра i на яго пры мае ўпер шы ню. Ад каз насць 
вя лi кая: не прос та за бяс пе чыць умо вы плён най пра цы, але i пра-
дэ ман стра ваць гас цям сла ву тую бе ла рус кую гас цiн насць, каб у iх 
бы ло ўяў лен не пра асаб лi вас цi бе ла рус ка га ха рак та ру i ад мет насць 
на цы я наль ных тра ды цый. Гэ та ж не жарт: да нас пры яз джа юць 33 
стар шы нi на цы я наль ных ка мi тэ таў сла вiс таў!.. Га лоў ны мi ар га нi за-
та ра мi з'яз да з'яў ля юц ца Мiж на род ны ка мi тэт сла вiс таў, Бе ла рус кi 
ка мi тэт сла вiс таў, На цы я наль ная Ака дэ мiя На вук Бе ла ру сi. З бе-
ла рус ка га бо ку да лу чы лi ся да ар га нi за цыi мi нiс тэр ствы аду ка цыi, 
куль ту ры, iн фар ма цыi, Мiн скi га рад скi вы ка наў чы ка мi тэт.

Пра гра ма з'ез да на сы ча ная: гэ та i тэ ма тыч ныя бло кi, пра ца па 
роз ных сек цы ях, «круг лыя ста лы» i дыс ку сii. На прык лад, ад ной з 
цi ка вых тэм па да ец ца та кая: «Моў ныя сi ту а цыi ў сла вян скiм све-
це», дзе га вор ка пой дзе ў тым лi ку i пра тэн дэн цыi раз вiц ця сiс тэм 
сла вян скiх моў у па чат ку ХХI ста год дзя, праб ле мы гла ба лi за цыi, 
праб ле мы моў най iдэн ты фi ка цыi i са ма iдэн ты фi ка цыi.

Бу дзе час i на важ ныя су стрэ чы, на прык лад, з кi раў нiц твам На-
цы я наль най ака дэ мii на вук. I зна ём ства з да сяг нен ня мi бе ла рус кiх 
на ву коў цаў — дзей нi чае на ват па ста ян ная экс па зi цыя пра гэ та: 
«Да сяг нен нi ай чын най на ву кi — вы твор час цi». На ву коў цаў-сла вiс-
таў мо гуць за цi ка вiць ар хеа ла гiч ныя ар тэ фак ты (са бра ныя ай чын-
ны мi да след чы ка мi) i вы ста ва рэд кiх кнiг. Што да кнiг, то кнiж ны 
збор на шай кра i ны мо жа па поў нiц ца ад мет най ка лек цы яй ме на вi та 
дзя ку ю чы з'ез ду: ёсць тра ды цыя пад час яго пра цы ра бiць вы ста ву 
лi та ра ту ры, якая вы да ва ла ся за апош нiя пяць га доў у роз ных кра i-
нах. Але пас ля за вяр шэн ня з'ез да кнi гi за ста юц ца ў той кра i не, якая 
яго пры ма ла. I гэ та ўжо важ ны вы нiк для нас, пры тым, што з'езд 
афi цый на ад кры ва ец ца ў се ра ду.

Ла ры са ЦI МО ШЫК.

У ІН ДЫІ ЦЯГ НІК УРЭ ЗА ЎСЯ Ў НА ТОЎП ПА ЛОМ НІ КАЎ
У вы ні ку на ез ду цяг ні ка на лю дзей, якія пе ра хо дзі лі чы гу нач нае па лат но ка ля стан цыі го ра-

да Дха мар у ін дый скім шта це Бі хар, за гі ну лі 37 ча ла век, у тым лі ку 30 жан чын і трое дзя цей. 
Раз' юша ны на тоўп ледзь не лін ча ваў ма шы ніс та. Ін цы дэнт ад быў ся ра ні цай у па ня дзе лак. Лю-
дзі вы хо дзі лі з цяг ні ка і на кі роў ва лі ся ў ін ду ісц кі храм. У іх на хут ка сці 80 км/г урэ за ўся цягнік. 
Боль шасць за гі ну лых — пі ліг ры мы. Мяс цо вы тэ ле ка нал NDTV па ве дам ляе аб як мі ні мум ча ты рох 
дзя сят ках па ра не ных.

У ЕГІП ЦЕ ПАС ЛЯ КРЫ ВА ВЫХ ВЫ ХАД НЫХ — АМАЛЬ 1000 ЗА БІ ТЫХ
У Егіп це пад ліч ва юць коль касць ах вяр ма са вых бес па рад каў, якія ад-

бы лі ся ў кра і не ў мі ну лыя вы хад ныя. Па апош няй ін фар ма цыі, коль касць 
за бі тых за гэ ты час пе ра вы сі ла 100 ча ла век. Агуль ная коль касць за гі-
ну лых за ча ты ры дні скла дае, па не ка то рых звестках, 924 ча ла ве кі.

У мі ну лую пят ні цу ў Егіп це быў аб ве шча ны «дзень гне ву». Пад час 
ак цый пра тэс ту, ар га ні за ва ных іс ла міс та мі, за гі ну лі 173 ча ла ве кі. 95 з іх 

ста лі ах вя ра мі су тык нен няў пад час ма ні фес та цый у Ка і ры. У су бо ту коль касць ах вяр су праць ста-
ян ня па вя лі чы ла ся яшчэ на 79 ча ла век, пе рад ало егі пец кае дзяр жаў нае ін фар ма цый нае агенц тва 
Mena. У ня дзе лю пры хіль ні кі іс ла міс таў на па лі на гру за вік, у якім пе ра во зі лі больш за 600 за тры-
ма ных пад час ву ліч ных су тык нен няў у Ка і ры. Каб не да пус ціць уцё каў, па лі цэй скія вы ка рыс та лі 
слё за та чы вы газ. У вы ні ку не менш як 36 за тры ма ных за гі ну лі ад удуш ша.

«АЛЬ-КА І ДА» РЫХ ТУЕ СЕ РЫЮ ТЭ РАК ТАЎ 
НА ЕЎ РА ПЕЙ СКІХ ЧЫ ГУН КАХ

Між на род ная тэ ра рыс тыч ная ар га ні за цыя «Аль-Ка і да» пла нуе се рыю тэ рак таў на хут кас ных чы гу-
нач ных ма гіст ра лях у Еў ро пе, пе ра да юць ін фар ма генц твы са спа сыл кай на ня мец кую га зе ту «Bіld». 
Ін фар ма цыя пра за пла на ва ныя ак цыі па сту пі ла ад аме ры кан ска га Агенц тва на цы я наль най бяс пе кі 

(АНБ), якое не каль кі тыд няў та му пе ра ха пі ла тэ ле фон ную раз мо ву 
вы со ка па стаў ле ных ка ман дзі раў «Аль-Ка і ды». Згод на з атры ма най 
ін фар ма цы яй, яны ма юць на мер ар га ні за ваць пад ры вы чы гу нач на-
га па лат на, ту нэ ляў, лі ній элект ра пе ра дач у шэ ра гу кра ін Еў ро пы. 
Паводле інфармацыі вы дан ня, у су вя зі з уз нік лай па гро зай ула ды 
Гер ма ніі яшчэ два тыд ні та му рас па ра дзі лі ся ўзмац ніць кант роль 
над тра са мі ру ху хут кас ных цяг ні коў і вак за ла мі.

СМАРТ ФО НЫ СПРЫ Я ЮЦЬ 
РАЗ ВІЦ ЦЮ ХВА РОБ ВА ЧЭЙ

Паводле зве-
стак аку ліс та 
Дэ ві да Элам бі, 
з мо ман ту вы ха-
ду смарт фо наў 
на ры нак у 1997 
го дзе коль касць 
па цы ен таў з 
блі за ру кас цю 
па вя лі чы ла ся на 35%. У блі жэй шыя 10 
га доў коль касць дзя цей з блі за ру кас-
цю мо жа вы рас ці на 50%, пі ша Busіness 
Standard. Да сле да ван не па ка за ла: лю-
дзі тры ма юць тэ ле фо ны на ад лег лас-
ці ўся го 18-30 сан ты мет раў ад ва чэй. 
А вось га зе ты і кні гі — на ад лег лас ці 40 
сан ты мет раў. У су вя зі з гэ тым мож на 
ка заць пра блі за ру касць, вы клі ка ную 
вы ка ры стан нем ма біль ных пры лад з 
ма ні то ра мі. «Лю дзі па він ны аб мя жоў-
ваць час вы ка ры стан ня смарт фо наў. 
Пры чым уліч ва ец ца на ват час, ка лі яны 
ка рыс та юц ца тэх ні кай на ву лі цы. Так-
са ма вель мі важ на са чыць за тым, каб 
зу сім ма лень кія дзе ці не вы ка рыс тоў-
ва лі смарт фо ны. Да рэ чы, зна хо джан не 
на сон цы па він на за тар ма зіць раз віц-
цё блі за ру кас ці», — кан ста туе Элам бі. 
Па вод ле яго слоў, су час нае па ка лен не 
дзя цей зна хо дзіц ца ў асаб лі вай гру пе 
ры зы кі раз віц ця блі за ру кас ці, вя до май 
так са ма як мі я пія. Смарт фо ны куп ля юць 
на ват са мым ма лень кім дзе цям — з ся-
мі га до ва га ўзрос ту.

У Зэ льве 23-24 жніў ня прой-
дзе «Га нен скі кір маш». Ме ра-
пры ем ства мае слаў ныя тра ды-
цыі яшчэ з ХVІІІ ста год дзя, ка лі 
ў Зэ льву збі ра лі ся куп цы з усёй 
Еў ро пы. Сё ле та двух дзён ны кір-
маш раз гор нец ца ў цэнт раль най 
част цы рай цэнт ра і ста не ка рыс-
ным для вы твор цаў і пра даў цоў, 
для пры хіль ні каў на род най твор-
час ці, спарт сме наў і ту рыс таў.

Пра фі лак тыч ная ак цыя ДАІ 
«Ува га — дзе ці!» прой дзе ў Бе-
ла ру сі з 26 жніў ня па 6 ве рас ня. У 
гэ тым го дзе пад час ак цыі асаб лі-
вую ўва гу ДАІ на дасць бяс печ най 
пе ра воз цы дзя цей. Упор бу дзе 
зроб ле ны на пра фі лак тыч ную 
ра бо ту з кі роў ца мі і баць ка мі.

У Мін ску па вя лі чаць коль касць 
аў то бус ных марш ру таў па да стаў-
цы дзя цей у шко лы і дзі ця чыя сад-
кі. У но вым на ву чаль ным го дзе бу-
дзе ар га ні за ва на 14 марш ру таў, 
ле тась іх бы ло 12. Больш за ўсё 
марш ру таў бу дзе ар га ні за ва на ў 
мік ра ра ё не Ка мен ная Гор ка.

Фі гу рант спра вы аб па ка зе 
пор на ро лі ка на Бел МузТБ асу-
джа ны су дом Пар ты зан ска га 
ра ё на Мін ска да двух га доў па-
збаў лен ня во лі з ад бы ван нем 
у па праў чай ка ло ніі ва ўмо вах 
агуль на га рэ жы му.

Якія сма ка выя 
прыярытэты бе ла ру саў? 
Што  мы час цей за 
ўсё спа жы ваем, а ча го 
не да яда ем? Як гэта ўсё 
адбіваецца на нашым 
здароўі? І ці шмат ГМА 
у прадуктах якія мы 
набываем?


