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У Бе ла ру сі ёсць шанц на ства рэн не 
яшчэ ад ной па пу ляр най кам п'ю тар най 
гуль ні-стра тэ гіі. Зна ка мі тыя і вель мі 
па спя хо выя ка мер цый ныя бе ла рус кія 
тан чы кі, ду маю, ужо да стат ко ва на да-
ку чы лі. Ця пер прый шоў час да па мо гі 
кра і не. Уя вім са бе, што на шы ІT-ге ніі 
ства ры лі гуль ню пад наз вай «Но вая 
стра тэ гія бе ла рус кай эка но мі кі», дзе 
мож на бы ло б пра па ноў ваць і спра ба-
ваць роз ныя ва ры ян ты для да лей ша-
га раз віц ця кра і ны. Ка рыс ная бы ла б 
гуль ня. І свое ча со вая. Бо, па сло вах 
Іры ны Но ві ка вай, за гад чы ка ка фед ры 
эка на міч най тэ о рыі Ака дэ міі кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
док та ра эка на міч ных на вук, пра фе са-
ра, бе ла рус кай эка но мі цы, як па вет ра, 
не аб ход на но вая стра тэ гія. Спе цы я ліст 
так са ма за яў ляе, што чэр гі ў аб мен ні-
ках ча со выя, а ад сут насць рос ту эка-
но мі кі не заў сё ды з'яў ля ец ца дрэн ным 
фак та рам.

— Як ад чу вае ся бе за раз на ша эка но мі-
ка? Даў гі вы плач ва ем, ма дэр ні за цыю, ка-
жуць, пра во дзім, скла ды спра бу ем раз гру-
жаць, але на род усё роў на не па ко іц ца...

— На скла дах за раз 78% ад ся рэд ня ме-
сяч на га за па су. Ужо не 100, і гэ та ра дуе. 
Зра зу ме ла, што і тое не вель мі шы коў на, 
— трэ ба зні жаць. Але та кая сі ту а цыя не над-
звы чай ная. Тут мож на зра біць зніж ку на тое, 
што за раз ўсе па сы хо дзі лі ў ад па чын кі, та ва-
ра пра вод ныя сет кі не асаб лі ва пра цу юць. Ва 
ўся ля кім ра зе, урад па абя цаў, што да ве рас-
ня скла ды раз гру зяць.

— Але ж і ча су не так шмат...
— Ад нак урад «пра біў» кі тай скі крэ дыт. 

Без умоў на, ма дэр ні за цыя па він на іс ці. Але, 
як ска заў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі 
Пётр Пра ка по віч, яна пра бук соў вае. Па жы вём 
— уба чым. Але я ма гу вам ска заць, што вы со-
ка тэх на ла гіч най пра дук цыі, якую ад гру жа юць, 
за раз у агуль ным аб' ёме 17%. Гэ та доб ры пра-
цэнт. Зу сім ня даў на бы ло толь кі пяць. Так што 
ёсць і рух, ад чу валь ныя і перс пек ты вы.

— Што мо жа це ска заць пра на шы даў гі 
і вы пла ты па іх?

— Еў рА зЭС нам абя цаў шэсць тран шаў 
крэ ды ту. Пяць мы ўжо атры ма лі. Апош ні, 
шос ты, транш па ві нен прый сці да нас, па-
мой му, у ліс та па дзе. Ні я кіх за ўваг яны нам не 
ро бяць, ха ця мы і не вы ка на лі не ка то рых па-
ра мет раў — не па вы сі лі кошт пра езду ў гра-
мад скім транс пар це, а так са ма кошт ка му-
наль ных па слуг. І мы атры ма ем 440 міль ё наў 
до ла раў. Та му з даў га мі асаб лі вых праб лем 
ня ма. Зра зу ме ла, што тут вы бу доў ва ец ца 
«пі ра мі да»: гро шы, атры ма ныя па крэ ды тах, 
ад да ём па даў гах і гэ так да лей...

— Што та ды лю дзям ду маць пра курс, 
які ска ча то ўніз, то ўверх?

— Гэ та так са ма не страш на. Сі ту а цыя та-
кая: на пры кан цы лі пе ня ся рэд ня ме сяч ная 
зар пла та, па ін фар ма цыі Бел ста та, да сяг ну ла 
5 160 000 руб лёў. Пе ра вы сі лі 500-до ла ра вы па-
рог. Але, ка лі па чы на еш гля дзець па гру пах на-
сель ніц тва, то боль шасць на сель ніц тва атрым-
лі вае менш за 500 до ла раў. Гэ та зна чыць, што 

па чы нае рас ці раз рыў па між вы со ка да ход ны мі 
і ніз ка да ход ны мі гру па мі. Ча му кі ну лі ся ўсе па 
ва лю ту? Па-пер шае, час ад па чын каў заў сё ды 
пра ва ка ваў скуп ку ва лю ты. Але ў сён няш няй 
сі ту а цыі тыя, хто не па тра піў у вы со ка да ход-
ную гру пу, атры ма лі ад пуск ныя. Уя вім са бе, 
што па ехаць ні ку ды не змаг лі. Ку ды яны ўкла лі 
гэ тыя гро шы? Па ча лі куп ляць ва лю ту. Ка жуць, 
што куп ля юць па 100-200 до ла раў. Вось гэ тыя 
до ла ры, у якія ўклад ва юц ца. Ка лі б па еха лі, то 
так са ма, ві даць, скуп лі ва лі. Больш дак лад на 
мож на бу дзе ска заць у ве рас ні, ка лі атры ма ем 
ін фар ма цыю аб тым, коль кі лю дзей ез дзі ла 
ку ды-не будзь. З ін ша га бо ку, у нас на 20% 
па вя лі чы лі ся рэ аль ныя да хо ды (тое, за што 
мож на штось ці ку піць). Ін фля цыя так са ма, якая 
б ні бы ла, але ёсць. Пас ля па ве лі чэн ня да хо даў 
роз ніч ны та ва ра аба рот вы рас да лё ка не ў ад-
па вед ных па ме рах. Зна чыць, на род не куп ляе, 
а шу кае, ку ды ўклас ці гро шы. Ін шая спра ва, 
што ад гэ та га не раз ві ва юц ца фі нан са выя рын-
кі. Ка лі бы ла б пры ва ты за цыя, аса біс та вы, ка лі 
ў вас ёсць ліш кі гро шай, за ха це лі б уклас ці 
свае збе ра жэн ні, на прык лад, у ак цыі прад пры-
ем стваў ці якія ін шыя каш тоў ныя па пе ры. Пры 
лю бой нар маль най эка но мі цы ў лю дзей ёсць 
збе ра жэн ні. І іх трэ ба не ку ды ўклад ваць. А ў 
нас мож на толь кі па клас ці гро шы на дэ па зі-
ты. Ін шых ва ры ян таў для збе ра жэн няў ня ма. І 
за раз амаль усе гро шы ідуць толь кі ў ва лю ту. 
Та кое ўра жан не, што спе цы яль на пад трым-
лі ва ец ца та кая сі ту а цыя, ка лі толь кі ў ва лю ту 
мож на ўклад ваць.

— На ват аб лі га цыі і тыя ў ва лю це бы лі 
вы пу шча ны...

— Так, са праў ды. Але за кошт атры ма-
ных гро шай вы пла ча ны пра цэнт па знеш нім 
доў гу. Да ход насць па аб лі га цы ях вы со кая, 
та му лю дзі і пай шлі іх куп ляць. Ну а ця пер 
зноў-та кі «пі ра мі да» вы бу доў ва ец ца. І ка лі не 
бу дзе ма дэр ні за цыі і эка но мі ка не за пра цуе, 
гэ тая «пі ра мі да» мо жа аб ры нуц ца.

— Але хут ка ка нец 2013 го да. Гэ та час 
вы плат па га да вых аб лі га цы ях. Атрым лі-
ва ец ца, што дзяр жа ве да вя дзец ца вяр-
нуць гэ тыя гро шы ды яшчэ звер ху 7% 
да пла ціць...

— Не за бы вай це пра звя за ны кі тай скі крэ-
дыт. Гро шы ўсё ж та кі прый дуць.

— Зна чыць, гро шы вер нуць? Не трэ ба 
ба яц ца?

— Не, не трэ ба. Зра зу ме ла, усім вер нуць 
гро шы. Яшчэ адзін транш Еў рА зЭС так са ма 
прый дзе. А па коль кі мы доб ра вы плач ва ем, 
то і яшчэ змо жам узяць. Не ду маю ўсё ж, што 
вар та хва ля вац ца. Я па куль што кры тыч най 
сі ту а цыі не ба чу. Па гля дзім яшчэ праз ме ся-
цы два-тры.

— Зу сім ня даў на На цы я наль ны банк 
па ве да міў, што ў жніў ні із ноў стаў ку рэ фі-
нан са ван ня зні жаць не збі ра юц ца. Доб ра 
гэ та ці не? Зда ец ца, для эка но мі кі лепш, 
каб стаў ка бы ла ні жэй шай...

— Без умоў на. Што та кое стаў ка рэ фі нан-
са ван ня? Гэ та ца на гро шай, якія мож на ўзяць. 
І чым гэ тыя гро шы тан ней, тым больш бу дуць 
іх браць, ра біць ін вес ты цыі, а зна чыць, бу дзе 
пра ца ваць эка но мі ка. Але ад ра зу ха чу ска-
заць: мы па ста ві лі са бе за да чу вель мі вы со ка-
га пра цэн ту рос ту. Ён нам не па трэб ны за раз. 

І тое, што крэ дыт да-
ра гі і што эка но мі ка 
не бу дзе вы пус каць 
больш пра дук цыі, 
— гэ та так са ма ня дрэн на. Па тлу ма чу ча му. 
Пра дук цыя бу дзе ля жаць на скла дах па куль. 
У 1970-я га ды Шве цыя зра бі ла па мыл ку ў 
па доб най сі ту а цыі. Ва ўсіх шко лах біз не су гэ-
та вы кла да ец ца. Іх урад ха цеў пе ра ско чыць 
це раз кры зіс праз пра цу на склад. Ду ма лі, 
што ка лі скон чыц ца кры зіс, яны вый дуць з 
пра дук цы яй на рын кі і пра да дуць яе. Але праз 
два га ды, ка лі кры зіс скон чыў ся, пра дук цыя 
ака за ла ся са ста рэ лай. Аме ры кан скія, япон-
скія, гер ман скія і ін шыя прад пры ем ствы пе-
ра бу да ва лі сваю эка но мі ку і ста лі вы пус каць 
но вую пра дук цыю. Та му нам трэ ба па збя гаць 
«швед ска га ра шэн ня». Ка лі вы ка жа це, што 
трэ ба зні зіць стаў ку рэ фі нан са ван ня, — так, 
без умоў на. Але што вы пус каць?

— Мо жа быць, гэ та паў плы ва ла б на 
вы пуск не ча га но ва га...

— Якім чы нам? На якія рын кі гэ та пас ля 
пра да ваць? Вы што, но выя трак та ры бу дзе це 
ра біць? На пэў на, вы чу лі, што Сaterpіllar збі ра-
ец ца бу да ваць пад Санкт-Пе цяр бур гам за вод 
ве лі ка груз ных аў та ма бі ляў. Ра сія іх пус ці ла на 
ры нак. Ка лі ра ней тэ ле фа на ва лі на наш Бе лАЗ 
і раз мо ва іш ла аб пры ва ты за цыі (але я не ўпэў-
не на, што трэ ба пры ва ты за ваць наш Бе лАЗ і 
пра да ваць яго Сaterpіllar), то ця пер што ад бу-
дзец ца? Наш асноў ны ры нак — Ра сія і Укра і на. 
Сі ту а цыя ня прос тая. Па він на з'яў ляц ца ней кая 
іна ва цый ная пра дук цыя. Але ці бу дзе яна за па-
тра ба ва на на рын ку? Вы твор цы ёсць паў сюль, 
і бу дуць пад трым лі ваць сва іх. Маг чы ма, лепш 
пры тры маць ко ней і не спя шац ца. Ва ўсіх кра-
і нах, ка лі ёсць рост у 0,5%, — гэ та лі чыц ца 
вель мі доб рым па каз чы кам. А мы ста вім за-
да чу — 8%. На ват у кі тай цаў эка на міч ны рост 
за ма ру дзіў ся. Та му не трэ ба ба яц ца вы со кай 
стаў кі. Ка лі яе зні зіць, то бу дзе ад ток укла даў 
у бе ла рус кіх руб лях. І зноў пач нуц ца аб мен ні-
кі. Та ды ўсё і аб ры нец ца. Та му па куль што тут 
па лі ты ка пра віль ная пра во дзіц ца.

— Па ча кай це: ка лі эка но мі ка не бу дзе 
ні чо га вы раб ляць, то ці бу дуць пла ціць 
зар пла ты лю дзям? На гэ та і так ужо не ка-
то рыя прад пры ем ствы бя руць крэ ды ты.

— Аб са лют на пра віль на. Ме на ві та та му 
не аб ход на стра тэ гія, што мы па він ны вы пус-
каць, што мы па він ны пе ра бу доў ваць, што 
ма дэр ні за ваць. Ка лі мы збі ра ем ся ма дэр ні за-
ваць трак тар ны за вод, то якія бу дуць трак та-
ры і дзе бу дуць на шы рын кі? Ма дэр ні за цыю 
трэ ба па чы наць з рын каў. Гэ та ты чыц ца ўсёй 
тра ды цый най пра дук цыі. Я ра бі ла ана ліз 
2010-2011 га доў: у Еў ро пу бы ло пра да дзе на 
ўся го на 22 трак та ры больш. Ка лі хо чам за-
няць еў ра пей скі ры нак, то трэ ба па ду маць, 
ці змо жам мы па цяс ніць усе іх брэн ды. Ін шая 
спра ва — па ду маць аб тым, якія но выя тэх на-
ло гіі лепш вы ка рыс тоў ваць, як вы бу доў ваць 
на ву ко выя да сле да ван ні, што мы хо чам у 
рэш це рэшт атры маць. Вось у гэ тым кі рун-
ку трэ ба пра ца ваць. Па трэб на прын цы по ва 
но вая стра тэ гія. Больш зра зу ме лая сі ту а цыя 
бу дзе на пры кан цы ве рас ня.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

БЫ ХАЎ ЗА ПРА ШАЕ 
НА СВЯТА

За цвер джа на пра гра ма 
ХХ Дня бе ла рус ка га пісь мен ства
Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства ад зна ча ец ца ў пер шую ня дзе-
лю ве рас ня — сё ле та гэ та 1 ве рас ня, але свя точ ныя ме ра пры-
ем ствы пач нуц ца ў апош нія дні жніў ня. 28 жніў ня ў Мін ску стар-
туе на ву ко ва-асвет ніц кая экс пе ды цыя «Да ро га да свя ты няў» 
з Даб ра дат ным Аг нём ад Гро ба Гас под ня га, якая прой дзе па 
тэ ры то рыі трох аб лас цей — Мін скай, Брэсц кай і Ма гі лёў скай. 
За вер шыц ца экс пе ды цыя на Бы хаў шчы не — у ста ра жыт ным 
мес цы Бар ка ла ба ва, а пас ля ў ра ён ным цэнт ры.

Су пра цоў ні кі Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў На цы-
я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кія 
і шчы рыя спа чу ван ні на мес ні ку на чаль ні ка Рэ дак цый на га 
ўпраў лен ня Ялоў скай Эры цы Анань еў не ў су вя зі са смер-
цю БАЦЬ КІ.

У МІН СКУ З ЛІС ТА ПА ДА ЗМЕ НЯЦ ЦА 
ГРА ФІ КІ ВЫ ПЛА ТЫ ПЕН СІЙ 
І ДА ПА МОГ

З ліс та па да гэ та га го да вы зна ча ны адзі ны для 
ўсіх рэ гі ё наў рэс пуб лі кі тэр мін па чат ку вы пла ты 
пен сій і да па мог — з 5-га чыс ла ме ся ца. Пра гэ та 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» па ве да мі лі ў Ка мі тэ це 
па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мін-
гар вы кан ка ма.

За раз вы пла та пен сій і да па мог праз ад дзя лен ні паш-
то вай су вя зі вы твор час ці «Мін ская пош та» і ўні тар ныя 
прад пры ем ствы па да стаў цы пен сій і да па мог ажыц цяў-
ля ец ца з 1-га чыс ла толь кі ў Мін ску, усе ас тат нія рэ гі ё ны 
рэс пуб лі кі ро бяць гэ та з 5-га чыс ла.

З ліс та па да бу дуць так са ма зме не ны гра фі кі вы пла ты 
пен сій і да па мог: да ты вы пла ты бу дуць зру ша ны ад 2 да 
4 дзён. Но выя гра фі кі з ве рас ня гэ та га го да бу дуць раз-
ме шча ны ва ўсіх ад дзя лен нях паш то вай су вя зі го ра да 
Мін ска, упраў лен нях са цы яль най аба ро ны ад мі ніст ра-
цый ра ё наў, ЖРЭА і ў ін шых ар га ні за цы ях го ра да. Пры 
да стаў цы пен сій (да па мог) на дом ад дзя лен ні паш то вай 
су вя зі і ўні тар ныя прад пры ем ствы па да стаў цы пен сій 
і да па мог бу дуць ін фар ма ваць кож на га атры маль ні ка 
ін ды ві ду аль на.

Па да дат ко вую ін фар ма цыю атры маль ні кі пен сій і 
да па мог мо гуць звяр тац ца ва ўпраў лен не са цы яль най 
аба ро ны па мес цы пен сі я ні ра ван ня або ў Ка мі тэт па пра-
цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мін гар вы кан ка ма 
па тэ ле фо не 223 55 28.

Свят ла на БУСЬ КО.

КАЎ БА СА «ХА ЛЯЛЬ НАЯ» — 
НЕ ТОЛЬ КІ ДЛЯ МУ СУЛЬ МАН

Вы раб ха ляль най пра дук цыі, як мяр ку юць спе-
цы я ліс ты ў га лі не ту рыз му, мо жа стаць па чат кам 
за ра джэн ня ў Бе ла ру сі ха ляль на га і, ад па вед на, 
іс лам ска га ту рыз му. А мар ке то ла гі ка жуць, што 
вы раб ежы пад зна кам «ха ляль» мо жа га ран та-
ваць па ве лі чэн не рэа лі за цыі пра дук таў хар ча-
ван ня.

— Ві цеб скі мя са кам бі нат атры маў сер ты фі кат «Ха-
ляль», згод на з якім пер са нал, пра цэ сы за бою і вы ра бу 
пра дук цыі, аб ста ля ван не, склад скія па мяш кан ні прад-
пры ем ства за да валь ня юць ад па вед ным па тра ба ван-
ням. Прад пры ем ства пра па нуе на він ку — пра дук цыю 
«Ха ляль», якая не змя шчае мя са сві ні ны, — па ве да мі лі 
ў Ві цеб скім гар вы кан ка ме.

Пра дук цыя «Ха ляль» рэ ка мен да ва на не толь кі му-
суль ма нам, але і тым, хто за зда ро вае хар ча ван не.

Сло ва «ха ляль» (у пе ра кла дзе з араб ска га зна чыць 
«да зво ле нае») азна чае, што пра дук цыя вы раб ле на ў 
ад па вед нас ці з му суль ман скі мі ка но на мі і тра ды цы я мі. 
Ха ляль ная — гэ та «ана лаг» іў дзей скай (ка шэр най) ежы. 
Вя до ма, што іў дзеі спа жы ва юць толь кі «чыс тую» ежу.

Лі чыц ца, што мя са жы вёл, вы ра шча ных і за бі тых па 
ка но нах іс ла му, не толь кі смач ней шае, але і больш ка-
рыс нае для зда роўя лю дзей. Жы вё лы вы рошч ва юц ца 
на эка ла гіч на чыс тым кор ме, без якіх-не будзь гар ма-
наль ных да дат каў. А дзя ку ю чы вы да лен ню кры ві з ту шы 
мя са ста но віц ца больш смач ным...

Ці ка ва, што ў Бе ла ру сі ўсё больш прад пры ем стваў 
за свой ва юць ха ляль ную пра дук цыю. А ў Мін ску бы лі 
ад кры ты ад па вед ныя кра мы. А пер шая з іх па ча ла пра-
ца ваць на рын ку ў Жда но ві чах. Ад бы ло ся гэ та зі мой 
2009 го да. А ўсё дзя ку ю чы іні цы я ты ве прад пры маль ні-
ка з Тур цыі. У віт ры нах бы лі прад стаў ле ны яла ві чы на і 
ба ра ні на, з якіх ра бі лі гу ляш і фарш. Ба ра ні ну част ко-

ва скуп ля лі ў на сель ніц тва. Прад пры маль нік ства рыў і 
сваю фер мер скую гас па дар ку па вы рошч ван ні ба ра-
ноў, за бой шчы ка мі якіх ста лі му суль ма не. Дру гі ма га зін 
ад крыў ся во сен ню па за мі ну ла га го да на Ка ма роў скім 
рын ку. Па куп ні кам там ста лі пра па ноў ваць ку ры цу, 
за бой якой ра бі лі на Ба ра на віц кай птуш ка фаб ры цы, 
а так са ма яла ві чы ну з мя са жы вёл — ад Гро дзен ска га 
мя са кам бі на та.

Ка лі ра ней вы твор часць ха ляль най пра дук цыі ў Бе ла-
ру сі ме ла пры ват ны ха рак тар, лі та раль на за не каль кі га-
доў яе вы ра бам за ня лі ся прад пры ем ствы. Ле тась ад па-
вед ны сер ты фі кат, на прык лад, атры ма лі на Сло нім скім 
мя са кам бі на це. Да ку мент уру чыў кі раў ні ку прад пры ем-
ства Ай дар Га зіз, ге не раль ны ды рэк тар Між на род на га 
цэнт ра стан дар ты за цыі і сер ты фі ка цыі «Ха ляль» Са ве та 
муф ты яў Ра сіі. І аг ра кам бі нат «Дзяр жын скі» так са ма 
мае сер ты фі кат «Ха ляль».

Ці ка ва, што ёсць пла ны па ства рэн ні ў Бе ла ру сі ха-
ляль ных ту рыс тыч ных марш ру таў, якія бы лі б ці ка выя 
му суль ма нам.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

УЛА ДАЛЬ НІК КІ НУЎ СЯ РА ТА ВАЦЬ 
СВАЁ АЎ ТО

Ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік са ста лі цы атры-
маў апё кі, спра бу ю чы за ту шыць аў та ма біль.

Удзень па ву лі цы Га раў ца ён ра ман та ваў па ліў ную 
сіс тэ му свай го лег ка ві ка «Мі цу бі сі Га лант». Га ру чая 
вад касць пра лі ла ся, ус пых ну ла, і са лон аў та ма бі ля за-
ня ўся аг нём. Мяр ку ец ца, што пры чы най па жа ру ста ла 
не асця рож насць па цяр пе ла га: пад час пра цы ён ку рыў. 
Ула даль нік кі нуў ся са ма стой на ту шыць агонь і атры маў 
тэр міч ныя апё кі рук. Па жар ных вы клі ка лі вы пад ко выя 
свед кі, ад нак па жар быў па ту ша ны яшчэ да пры быц ця 
пад раз дзя лен няў МНС. У аў та ма бі лі бы лі па шко джа ны 
дзве ры і са лон.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗА ПА КАЗ ПОР НА РО ЛІ КА 
НА «БЕЛ МУЗТВ» — ДВА ГА ДЫ 
ЗНЯ ВО ЛЕН НЯ

Бы лы ві дэа ін жы нер тэ ле ка на ла «Бел МузТВ» асу-
джа ны за рас паў сюдж ван не пар наг ра фіч ных ма-
тэ ры я лаў да двух га доў па збаў лен ня во лі, з ад бы-
ван нем у па праў чай ка ло ніі агуль на га рэ жы му. 
Акра мя та го, яму пры зна ча ны пры му со выя ме ры 
ля чэн ня. Як ад зна чыў стар шы па моч нік пра ку ро-
ра Мін ска па пра ва вым за бес пя чэн ні, ін фар ма цыі 
і гра мад скіх су вя зях, са вет нік юс ты цыі Сяр гей 
Ба ла шаў, ра ней ма ла ды ча ла век спра ба ваў скон-
чыць жыц цё са ма губ ствам.

На га да ем, што днём 13 кра са ві ка транс ля цыю му-
зыч ных ві дэа клі паў на «Бел МузТВ» пе ра рваў ро лік пар-
наг ра фіч на га ха рак та ру. Зме ны ў бя гу чы «плэй-ліст» 
унёс 28-га до вы ві дэа ін жы нер тэ ле ка на ла. Паз ней ён 
пры знаў ся, што да даў пор на фай лы ў «плэй-ліст» за га-
дзя, каб па спець сха вац ца. За тым ён за чы ніў дзве ры 
ў апа рат най і зла маў у за мку ключ, каб ту ды не змаг лі 
зай сці ка ле гі і пе ра пы ніць эфір. Па вод ле слоў ма ла до га 
ча ла ве ка, ён пай шоў на гэ та пас ля свар кі з дзяў чы-
най. Пас ля раз ва жан няў аб сэн се жыц ця прый шоў да 
мер ка ван ня, што ра бо та яму на да ку чы ла, не аб ход на 
кар ды наль на па мя няць што-не будзь у сва ім жыц ці — у 
гор шы бок. У вы ні ку вы ра шыў вы пус ціць у эфір пор-
на ро лік.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

Су бо та, 31 жніў ня, бу дзе 
за поў не на па дзея мі. У Бы ха ве 
пас ля рэ кан струк цыі ад кры юц-
ца кі на тэ атр «Ра дзі ма» і ра-
ён ны цэнтр куль ту ры, на якім 
бу дзе і ме ма ры яль ная дош ка, 
пры све ча ная за слу жа на му 
дзея чу куль ту ры Бе ла ру сі Ба-
ры су Страль цо ву. Ад бу дзец ца 
кон курс юных чы таль ні каў Бы-
хаў ска га ра ё на і ўзна га ро джан-
не яго пе ра мож цаў, а так са ма 
прэ зен та цыя но ва га ча со пі са 
для да школь ні каў.

У гэ ты ж дзень за пла на ва-
на ад крыц цё аб ноў ле ных чы-
гу нач най стан цыі і аў та вак за-
ла. На Пры вак заль най пло шчы 
ўста ля ва на но вая скульп ту ра 
«Су стрэ ча», аў та рам якой стаў 
ма гі лёў скі скульп тар Анд рэй 
Ва раб' ёў.

У ра ён ным цэнт ры куль ту ры 
ад бу дзец ца па ся джэн не «круг-
ла га ста ла» па тэ ме «Су гуч ча: 
мо ва і лі та ра ту ра ў кан тэкс це 
гіс то ры ка-куль тур най спад-
чы ны» з удзе лам бе ла рус кіх 
і за меж ных пісь мен ні каў. Яго 
ар га ні за та ры — Мі ніс тэр ства 
ін фар ма цыі, Вы да вец кі дом 
«Звяз да» і Са юз пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі. По тым за пла на ва на 
на ву ко ва-прак тыч ная кан фе-
рэн цыя «Бы хаў скія чы тан ні», 
дзе прой дзе прэ зен та цыя кні гі 
«Бар ку ла баў скі ле та піс».

Асноў ныя па дзеі Дня пісь-
мен ства раз гор нуц ца 1 ве рас-
ня. Яны, да рэ чы, уклю ча юць 
у ся бе і лі ней ку для бы хаў скіх 
школь ні каў, пры све ча ную Дню 
ве даў, бо сё ле та два свя ты су-
па да юць.

Удзень на Каст рыч ніц кай 
пло шчы Бы ха ва ад кры ец ца сім-
ва ліч ная скульп тур ная кам па зі-
цыя пад наз вай «Бар ка ла баў-
скі ле та піс». Яе ідэя на ле жыць 
сту дэн там Бе ла рус кай дзяр-
жаў най ака дэ міі мас тац тваў. 
Гэ та вя лі кая раз гор ну тая кні га 
са ста ра жыт ны мі пісь мё на мі, і 
по бач — зна ка мі ты аб раз Бар-
ка ла баў скай Бо жай Ма ці, яшчэ 
ад на свя ты ня Бы хаў шчы ны.

Ура чыс тае ад крыц цё Дня 
бе ла рус ка га пісь мен ства пач-
нец ца а 12-й га дзі не на га лоў-
най сцэ ніч най пля цоў цы, ка ля 
ра ён на га Цэнт ра куль ту ры і 

ста ды ё на. Там бу дзе і афі цый-
ная част ка, і тэ ат ра лі за ва ная 
дзея, і цы ры мо нія ўзна га ро-
джан ня пісь мен ні каў, якія ста лі 
пе ра мож ца мі Рэс пуб лі кан ска га 
кон кур су на леп шы лі та ра тур-
ны твор.

Фес ты валь кні гі і прэ сы ад-
кры ец ца ра ні цай на га рад скім 
ста ды ё не: там бу дуць прад стаў-
ле ны вы да вец кія пра ек ты Бе ла-
ру сі і Са юз най дзяр жа вы, срод-
кі ма са вай ін фар ма цыі, ад бу-
дуц ца су стрэ чы з пісь мен ні ка мі, 
вы даў ца мі і жур на ліс та мі.

По бач — яшчэ адзін фес-
ты валь, га ра доў — ста ліц Дня 
бе ла рус ка га пісь мен ства. Усе 
17 ста ліц (у не ка то рых свя та 
ад бы ва ла ся двой чы) прад ста-
вяць свае вы ста вы. А ў пар ку 
імя 50-год дзя Пе ра мо гі ад бу-
дзец ца за клад ка алеі га ра-
доў-ста ліц, якая за ста нец ца на 
па мяць ста лі цы юбі лей на га ХХ 
Дня пісь мен ства Бы ха ву.

Увесь дзень 1 ве рас ня мож на 
пра вес ці на цэнт раль най ву лі цы 
Бы ха ва. Там бу дзе пра ца ваць 
тэ ат ра лі за ва ная экс па зі цыя, 
пры све ча ная гіс то рыі кні гі і су-
час най лі та ра ту ры. Гас цям свя-
та прад ста вяць так са ма вя до-
мыя фес ты ва лі Ма гі лёў шчы ны, 
дзі ця чыя і мо ла дзе выя пля цоў-
кі, вы сту пяць ха рэа гра фіч ныя 
ка лек ты вы, раз гор нуц ца лі та-
ра тур на-кан цэрт ныя пра гра-
мы.У два ры Бы хаў ска га зам ка 
раз мес ціц ца пля цоў ка «З кры-
ніц гіс та рыч най спад чы ны», дзе 
за пла на ва ны ры цар скія тур ні-
ры і спек так лі. Ча ка юц ца так-
са ма ак цыя «Кі но ма ёй кра і ны» 
і спар тыў ныя вы ступ лен ні.

Ме ра пры ем стваў шмат, і 
яны вель мі раз на стай ныя, та-
му за ста ец ца толь кі спа дзя вац-
ца, што хо піць сі лу і ча су па-
ба чыць мно гае, а по тым яшчэ 
атры маць аса ло ду ад фі наль-
на га кан цэр та ар тыс таў На цы я-
наль на га ака дэ міч на га вя лі ка га 
тэ ат ра опе ры і ба ле та і свя точ-
на га фе ер вер ку.

Та му вар та за га дзя па зна ё-
міц ца з пра гра май, і гэ та мож на, 
у пры ват нас ці, зра біць на афі-
цый ным сай це Ма гі лёў ска га абл-
вы кан ка ма regіon.mogіlev.by.

Іло на ІВА НО ВА.

СЛА ВІС ТЫ: 
што пра іх 

трэ ба ве даць
Што та кое Між на род ны ка мі тэт сла віс таў?

Ён быў ство ра ны пас ля Дру гой су свет най вай ны, у 1955 го дзе 
ў Бялг ра дзе — для ўзнаў лен ня і па шы рэн ня між на род ных су вя-
зяў у га лі не сла віс ты кі і тра ды цый між на род ных сла віс тыч ных 
кан грэ саў. МКС з'яў ля ец ца вы ка наў чым ор га нам між на род на га 
аб' яд нан ня сла віс таў, якое скла да ец ца з на цы я наль ных сла віс тыч-
ных ка мі тэ таў ці ар га ні за цый. Яго мэ та — ар га ні за цыя між на род-
на га су пра цоў ніц тва сла віс таў на шы ро кай асно ве і са дзей ні чае 
раз віц цю на вук, якія да сле ду юць сла вян скія мо вы і лі та ра ту ры, 
гіс то рыю куль ту ры сла вян скіх на ро даў.

Як улі чыць ін та рэ сы ўсіх сла вян скіх 
кра ін?

Кож ная кра і на прад стаў ле на ў МКС ад ным на цы я наль ным сла віс-
тыч ным ка мі тэ там ці ар га ні за цы яй і мае пра ва на ад на го чле на МКС, 
які пры зна ча ец ца на тэр мін не менш чым 5 га доў. З пры чы ны вы-
ключ на га ста но ві шча пра ва на ад на го чле на МКС ма юць арганізацыі 
лу жыц кіх сер баў. Стар шы нёй Бе ла рус ка га на цы я наль на га ка мі тэ та 
сла віс таў з'яў ля ец ца Аляк сандр Лу ка ша нец, член-ка рэс пан дэнт НАН 
Бе ла ру сі, док тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар, пер шы на мес нік 
ды рэк та ра дзяр жаў най на ву ко вай уста но вы «Цэнтр да сле да ван няў 
бе ла рус кай куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі». Ён жа стар шын ствуе ў Між на род ным ка мі тэ це сла віс таў.

Коль кі прад стаў ні коў ад кра і ны
мо жа пры сут ні чаць на з'ез дзе?

У Між на род ным ка мі тэ це сла віс таў на ця пе раш ні мо мант 
прад стаў ле ны 42 кра і ны. Кож ная кра і на мае свае кво ты, коль кі 
ўдзель ні каў яна дэ ле гуе на з'езд. Най боль шае прад стаў ніц тва 
ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі — 70 ча ла век. Поль шчу прад стаў ля юць 
55 на ву коў цаў. Укра і ну — 35. Але не ка то рыя кра і ны не сла вян ска-
га све ту тым не менш ма юць вя лі кія су поль нас ці сла вян на сва ёй 
тэ ры то рыі, а так са ма ці ка вых да след чы каў-сла віс таў. На прык лад, 
вы лу ча ец ца Гер ма нія. Ад гэ тай кра і ны на з'ез дзе 45 дэ ле га таў. 
Так са ма не ма лое прад стаў ніц тва сла віс таў з ЗША — 35. Бе ла-
русь мо жа прад ста віць 25 удзель ні каў, і гэ та да во лі вя лі кая ліч ба 
ся род сла вян скіх кра ін.

Для ча го гэ та нам па трэб на?
Ба дай са мае га лоў нае пы тан не. Та му што шмат тэм, за яў ле-

ных для аб мер ка ван ня на з'ез дзе ты чац ца бе ла рус кай куль ту ры. 
Ад мет на, што бе ла рус кая куль тур ная сі ту а цыя (не толь кі моў ная!) 
ці ка віць да след чы каў з ін шых кра ін. На прык лад, Да ні эль Бун чыч 
з Гер ма ніі па дзе ліц ца раз ва га мі пра «Пісь мо васць Бе ла ру сі на 
су тык нен ні Ус хо ду і За ха ду (па між дву ма ал фа ві та мі, дзвю ма ар-
фа гра фі я мі, дзвю ма мо ва мі». У той жа час Кур та Вул хі се ра з ЗША 
ці ка віць су час ны мо мант і ён пра па нуе на аб мер ка ван не тэ му: 
«Но выя бе ла рус ка моў ныя: ме та лінг віс тыч ны дыс курс, са цы яль ная 
ідэн тыч насць і моў ны узус». Да след чы кам з Бе ла ру сі і Літ вы ці ка-
вая тэ ма функ цы я на ван ня і ўза е ма дзе ян ня роз ных сла вян скіх моў 
і лі та ра тур у Вя лі кім Княст ве Лі тоў скім. Але ў бе ла рус кай куль ту ры 
столь кі тэм для вы ву чэн ня, што яны шчы ра за хап ля юць за меж ных 
на ву коў цаў. Як, на прык лад, Ма рыю К'я ру Фэ ро пры цяг ну ла асо ба 
Свя той Еф ра сін ні По лац кай. Ча сам мы са мі не ўсве дам ля ем, якое 
ба гац це на за па ша на на шы мі па пя рэд ні ка мі, але ка лі пра гэ та ка-
жуць ін шыя, то і са праў ды вар та па ду маць: што нас, бе ла ру саў, 
ро біць на ро дам? Да рэ чы, маг чы мас ці бу дуць, вось хоць бы пад час 
па ся джэн ня «круг ла га ста ла» на тэ му «Ска ры ні я на ў сла вян скім і 
еў ра пей скім кан тэкс це». Леп шы мо мант уз га даць ад на го ча ла ве ка, 
які нёс ін шым ве ды і імк нуў ся на поў ніць ду шу ча ла ве ка свят лом 
веч ных іс цін. Вось яна, ка рысць ад ву чо на га ча ла ве ка — праз ста-
год дзі ад зна ча на. Су час ныя ву чо ныя Бе ла ру сі — ва ша сло ва!

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ня даў на бы ла пры ня та па ста но ва Са-
ве та Мi нiст раў, якая пра да стаў ляе кi раў-
нi кам мак сi маль ныя пра вы ў за раб лян нi 
па за бюд жэт ных гро шай. Ра зам з тым, 
нi хто не аб мя жоў вае, якi пра цэнт з за-
роб ле ных срод каў кi раў нiк мо жа на кi-
роў ваць на сты му ля ван не i пад трым ку 
ма ла дых i та ле на вi тых пе да го гаў. Ха це-
ла ся б, каб i кi раў нi кi ўста ноў аду ка цыi, 
i кi раў нi кi ра ён ных ад дзе лаў аду ка цыi 
звяр ну лi на гэ та ўва гу i больш шы ро-
ка вы ка рыс тоў ва лi пра да стаў ле ныя iм 
маг чы мас цi.

Якасць вы кла дан ня i на ву чан ня, а так-
са ма ра цы я наль нае вы ка ры стан не бюд-
жэт ных срод каў — вось дзве асноў ныя 
за да чы, якiя ста яць сён ня пе рад сiс тэ-
май аду ка цыi Бе ла ру сi, да даў Ана толь 
То зiк.

На дум ку мi нiст ра аду ка цыi Сяр гея 
МАС КЕ ВI ЧА, для шко лы вель мi важ на 
пад рых та ваць не асоб ных «элiт ных» 
на ву чэн цаў, а за бяс пе чыць якас ную бу-
ду чы ню ўсiм сва iм вы ха ван цам. За да ча 
шко лы — да па маг чы на ву чэн цам ажыц-
ця вiць пра вiль нае пра фе сiй нае са ма-
вы зна чэн не, за бяс пе чыць са цы яль ную 
i пра фе сiй ную ма бiль насць асо бы, каб 
вы пус цiць у да рос лае жыц цё кан ку рэн-
та здоль ных лю дзей...

— Я лi чу, што сён ня прэ стыж пе да-
га гiч най пра фе сii — ад на з га лоў ных 
для нас за дач. I, па ма iм мер ка ван нi, у 
ста лi цы ёсць рэ зер вы для яе вы ра шэн-
ня. У га рад скiм бюд жэ це ёсць срод кi 

для па ве лi чэн ня вы дат каў на сiс тэ му 
аду ка цыi, i, ад па вед на, для па ве лi чэн-
ня за роб каў пе да го гам. Ча му б ста лi цы 
не пе ра няць ра сiй скi до свед? — пра па-
на ваў Сяр гей Мас ке вiч, звяр та ю чы ся 
да мэ ра ста лi цы Мi ка лая Ла дуць кi, якi 
так са ма ўдзель нi чаў у га рад скiм пе-
да га гiч ным фо ру ме. — У Ра сii за роб-
кi пе да го гаў не мо гуць быць мен шы мi 
за ся рэд нi за ро бак у рэ гi ё не. I ка лi б 
ста лiч ныя пе да го гi змаг лi атрым лi-
ваць гро шы, су па стаў ныя з ся рэд нiм 
за роб кам мiн чан, ня хай на ват i кры ху 
мен шыя, гэ та ад ра зу б ад бi ла ся на па-
вы шэн нi прэ сты жу пе да га гiч най пра-
фе сii i ў гра мад стве, i ся род ма ла дых 
лю дзей. I, маг чы ма, мы маг лi б ужо 
на кон курс най асно ве ад бi раць са мых 
леп шых пе да го гаў у на ву чаль ныя ўста-
но вы но ва га ты пу. Мы пра па ну ем ужо 
сён ня да 50% па вы сiць за роб кi тым 
пе да го гам, якiя да юць асноў ны вы нiк, 
пе да го гам, якiя зай ма юц ца твор чай i 
iна ва цый най ра бо тай...

Сяр гей Мас ке вiч па ве да мiў, што за раз 
у Мi нiс тэр стве аду ка цыi рас пра цоў ва ец-
ца но вая сiс тэ ма апла ты пра цы пе да-
го гаў, якая бу дзе ў мак сi маль най сту-
пе нi ўлiч ваць эфек тыў насць ра бо ты як 
асоб ных уста ноў аду ка цыi, так i асоб ных 
пе да го гаў. Пра сцей ка жу чы, ка лi гэ тая 
сiс тэ ма зной дзе ад аб рэ нне, то за роб кi 
ў пе да го гаў бу дуць мак сi маль на ды фе-
рэн цы я ва ны мi i бу дуць за ле жаць ад кан-
крэт на га ўкла ду кож на га ў вы ха ваў чы i 
на ву чаль ны пра цэс.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

«ШКО ЛА ДЛЯ ПЕ ДА ГО ГАЎ 
ПА ВIН НА БЫЦЬ 

СЭН САМ ЖЫЦ ЦЯ»
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НІХТО НЕ ПАВІНЕН 
РАЗМАЎЛЯЦЬ З БЕЛАРУССЮ 

З ПАЗІЦЫІ ВАЕННАЙ СІЛЫ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Прэ зі дэнт да ру чыў ура ду дэ та лё ва пра пра ца ваць пы тан ні, якія 
да ты чац ца фі нан са ва га за бес пя чэн ня па трэб нас цяў Уз бро е ных Сіл, 
уліч ва ю чы рэа ліі сён няш ня га дня. «Ва ен ныя па він ны ра зу мець, што 
мы мо жам, а што не», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Пры гэ тым 
дак лад на трэ ба пом ніць: чу жо га сал да та мы і наш на род кар міць 
не па він ны», — да даў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць не аб ход ным асаб лі вую ўва гу 
ўдзя ліць да дат ко ва му мэ та ва му фі нан са ван ню пер ша чар го вых 
ме ра пры ем стваў па авія цыі і срод ках про ці па вет ра най аба ро ны. 
«Ана лі зу ю чы кан флік ты апош ня га ча су і вой ны, мы вы зна чы лі ся, 
што га лоў нае для нас сён ня — гэ та ППА і авія цыя. Та му, ка лі гэ та 
га лоў нае звя но на шых Уз бро е ных Сіл, то пер ша рад ную ўва гу яму», 
— пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт за явіў, што ў мэ тах уз мац нен ня прэ сты жу ва ен най 
служ бы не аб ход на вы зна чыц ца з ме ра мі па вы шэн ня са цы яль най 
аба ро не нас ці ва ен на слу жа чых, асаб лі ва ма лод шых афі цэ раў.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма ад зна чыў, што тэр мі ны Дзяр жаў най 
пра гра мы доб ра ўпа рад ка ван ня ва ен ных га рад коў, ка лі гэ та не аб-
ход на, трэ ба пра даў жаць, пра гра му не згорт ваць. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ста віў за да чу Мі ніс тэр ству аба ро ны 
па чаць прак тыч ную рэа лі за цыю да сяг ну тых з Ра сій скай Фе дэ ра цы-
яй да моў ле нас цяў па авія цыі і сіс тэ мах про ці па вет ра най аба ро ны. 
Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ра біць гэ та трэ ба з улі кам вы ні каў ня даў ніх 
су стрэч з мі ніст рам аба ро ны Ра сіі і да моў ле нас цяў з Прэ зі дэн там 
Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці ным.

Знач ная ўва га на на ра дзе бы ла ўдзе ле на са цы яль най аба ро не 
афі цэр ска га са ста ву, удас ка на лен ню гра шо ва га за бес пя чэн ня, 
пы тан ням бу даў ніц тва жыл ля для ва ен на слу жа чых.

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

НО ВАЯ СТРА ТЭ ГІЯ


