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Ра сія па ста віць у 2014 

го дзе ў Бе ла русь 23 млн 
тон наф ты.

На Х На цы я наль-
ны кон курс дру ка ва ных 
срод каў ма са вай ін фар-
ма цыі «За ла тая Лі цера» 
па да дзе на 218 за явак. У 
па раў на нні з мі ну лым го-
дам да ўдзе лу ў твор чым 
спа бор ніц тве не да пус ка-
юц ца пе ра мож цы мі ну ла-
га го да.

Му зыч на-за баў ляль-
ныя пра гра мы ў зо нах 
гас цін нас ці ў Мін ску ў 
час пра вя дзен ня ЧС па 
ха кеі бу дуць пра хо дзіць 
што дзень.

У Бе ла ру сі ства ра ец-
ца між на род ны аў кцы-
ён ны дом, які аб' яд нае 
ка лек цы я не раў з Ра сіі, 
кра ін Еў ра са ю за, Бліз-
ка га Ус хо ду і Паўд нё ва-
Ус ход няй Азіі.

Бе ла рус к і  фільм 
«Сля ды апост алаў» Сяр-
гея Та лы ба ва атры маў 
спе цы яль ны прыз між-
на род на га фес ты ва лю 
дэ тэк тыў ных філь маў і 
пра грам пра ва ахоў най 
тэ ма ты кі «Дэ тэк тыў-
ФЭСТ».
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 22.04.2014 г. 
Долар ЗША    9960,00
Еўра 13770,00
Рас. руб. 279,50
Укр. грыўня 891,44

НА СЫП ЦЕ МНЕ 
50 ГРА МАЎ... 
КАНЬ Я КУ!

Аме ры кан скае Бю ро 
па па дат ка аб кла дан ні і 
про да жы ал ка го лю і ты ту-
ню ўнес ла ў спіс да зво ле-
ных да про да жу та ва раў 
па раш ко вы ал ка голь. Ра-
шэн не бы ло не ча ка ным 
на ват для вы твор цаў, 
якія не па спе лі пад рых та-
ваць прэ зен та цыю і сайт, 
пры све ча ны на він кам. 
Мяр ку ец ца, што га рэл ка, 
ром, а так са ма как тэй лі 
«Ма хі та», «Мар га ры та», 
«Кас ма по лі тэн» і «Цыт-
ры на вы ля дзяш» па сту-
пяць у про даж во сен ню 
ў вы гля дзе 100-гра мо вых 
па ку нач каў з па раш ком 
пад брэн дам Palcohol 
(гэ та зна чыць «ал ка голь 
у па раш ку»). Змеш ваць 
пра дукт пра па ну ец ца з 
без ал ка голь ны мі на по-
ямі. Прад стаў ні кі кам-
па ніі Lіpsmark так са ма 
да пус ка юць маг чы масць 
да баў лен ня ал ка голь на га 
па раш ку ў ежу, але ка-
тэ га рыч на не рэ ка мен ду-
юць яго ню хаць.

ПОЛЬ ШЧА ПРА ПА НА ВА ЛА РАЗ МЯС ЦІЦЬ НА СВА ЁЙ 
ТЭ РЫ ТО РЫІ ВОЙ СКІ ЗША

Поль шча пра па на ва ла ЗША і НА ТА раз мяс ціць на сва ёй тэ ры то рыі аме ры кан скія 
вой скі ў су вя зі з па дзея мі ва кол Укра і ны. Пра гэ та за явіў кі раў нік поль ска га МЗС Ра-
дас лаў Сі кор скі ў ін тэр в'ю га зе це Washіngton Post, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. 
Сі кор скі па ве да міў, што на тэ му аб па ве лі чэн ні коль кас ці аме ры кан ска га кан тын ген ту 
ён гу та рыў з дзярж сак ра та ром ЗША Джо нам Кэ ры і га лоў на ка ман ду ю чым Аб' яд на ны мі 

ўзбро е ны мі сі ла мі НА ТА ў Еў ро пе аме ры кан скім ге не ра лам Фі лі пам Брыд ла вам. «Мы лі чым, што пас ля 15 га доў 
на ша га член ства ў НА ТА і ў су вя зі з па дзея мі ва Укра і не гэ ты рэ гі ён за слу гоў вае га ран тый бяс пе кі», — ад зна чыў 
кі раў нік поль ска га МЗС. Па вод ле яго слоў, ЗША па він ны су па ко іць са юз ні каў ва Ус ход няй Еў ро пе.

У РА СІІ БУ ДУЦЬ ШТРА ФА ВАЦЬ КІ РОЎ ЦАЎ-ЦІ ХА ХО ДАЎ
Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін пад пі саў за кон, які ўво дзіць штраф для кі роў цаў ці ха-

ход ных транс парт ных срод каў, ка лі тыя не пра пус ка юць на вуз кіх да ро гах аў та ма бі лі, якія 
едуць за імі. Згод на з но вы мі пра ві ла мі, кі роў цы ма шын, якія ру ха юц ца па-за на се ле ным 
пунк там з хут ка сцю менш за 30 км/г, а так са ма аў та ма бі ляў, якія пе ра во зяць буй на га ба-
рыт ны груз, бу дуць аштра фа ва ны, ка лі не пра пус цяць ма шы ны, якія ідуць на аб гон. Штраф 
для па ру шаль ні каў гэ тых пра ві лаў скла дзе ад 1 да 1,5 тыс. ра сій скіх руб лёў.

ПАЙ ШОЎ З ЖЫЦ ЦЯ АЛЯК САНДР ЛЯНЬ КОЎ
Са вец кі і ра сій скі ак цёр тэ ат ра і кі но, на род ны ар тыст Ра сіі Аляк сандр Лянь коў 

па мёр у ноч на па ня дзе лак на 71-м го дзе жыц ця ў ад ной з мас коў скіх баль ніц пас ля 
цяж кай пра цяг лай хва ро бы. Па спя хо вы ак цёр тэ ат ра Мас са ве та Лянь коў шмат зды-
маў ся ў кі но, ку ды прый шоў у 1964 го дзе, зняў шы ся ў філь мах «Дай це кні гу скар гаў» 
і «Клю чы ад не ба» — гэ тая стуж ка пры нес ла яму шы ро кую вя до масць. Ся род ра-

бот Аляк санд ра Лянь ко ва пе ра важ на ро лі ў ка ме ды ях («Вяс но выя кло па ты», 
«Га вар кая мал па») ці дзі ця чых філь мах («Ма гія чор ная і бе лая», «Та ям ні ца 
Снеж най ка ра ле вы», «Пры го ды Пят ро ва і Ва сеч кі на»). Не менш пе ра ка наў чым 
Аляк сандр Лянь коў быў і ў кар ці нах ін шых жан раў. Яр кія воб ра зы ня зграб ных 
ха лас ця коў бы лі ство ра ны ар тыс там у ме лад ра ме «Зі мо вая віш ня» і дра ме 
«Ма лень кая Ве ра». Шмат га доў Аляк сандр Лянь коў ад даў пра цы на ра дыё і ў 
муль ты плі ка цыі, дзе ў асноў ным агуч ваў ка зач ных пер са на жаў. Яго го ла сам 
га во раць як ге роі са вец кіх і ра сій скіх, так і дыс не еў скіх мульт філь маў.

— Алег Ві толь да віч, ка нец кра са ві ка — 
па ча так мая для бе ла рус кіх жур на ліс таў 
заў сё ды зна ка вы: уз на га родж ва юц ца 
пе ра мож цы «Тэ ле вяр шы ні» і «За ла той 
лі це ры», пра хо дзіць вы ста ва «СМІ ў Бе-
ла ру сі» — па сут нас ці, пад вод зяц ца вы ні кі 
пра цы ўсёй бе ла рус кай ме ды яп рас то ры 
за год. Пад су моў ва ю чы мі ну лыя два нац-
цаць ме ся цаў, на чым бы асаб лі ва за ся-
ро дзіў ува гу мі ністр ін фар ма цыі?

— Мі ну лы год скан цэнт ра ваў у са бе вя-
лі кую коль касць важ ных па дзей. Мно гія з 
іх бы лі на слы ху і ак тыў на аб мяр коў ва лі ся 
ў бе ла рус кім гра мад стве і ся род пра фе сі я-
на лаў сфе ры.

Перш за ўсё, быў зроб ле ны га лоў ны крок 
у рэ фар ма ван ні дзяр жаў на га сег мен та на-
цы я наль най ін фар ма цый най пра сто ры. Ідэя 
ства рэн ня буй ной ме ды яст рук ту ры, якая
аб' яд на ла б вя ду чыя дзяр жаў ныя дру ка ва ныя 
вы дан ні, ста ла рэ аль нас цю. У вы ні ку рэ ар га ні-
за цыі ўста но вы «Рэ дак цыя га зе ты «Со вет ская 
Белоруссия» на яго бы лі ўскла дзе ны функ цыі 
рэ дак цыі га зет «Рэс пуб лі ка», «Бе ла рус кая ні ва» 
(ця пер — «Сель ская га зе та»), «Зна-
мя юности» і «На род ная га зе та».

З пер шых вус наў З пер шых вус наў   �� КАШ ТОЎ НАЯ
І ДАК ЛАД НАЯ ІН ФАР МА ЦЫЯ,

ЯКОЙ МОЖ НА ДА ВЯ РАЦЬ 

Сёння — «Пра мая лі нія»

ДА ЎВА ГІ ПА ЛЯЎ НІ ЧЫХ І РЫ БА ЛО ВАЎ!
26 чэр ве ня ўсту пае ў сі лу но вая рэ дак цыя пра ві лаў вя дзен ня 

па ля ван ня і ры ба лоў ства. Ці мож на ця пер бу дзе за рэ гіст ра ваць 
па ляў ні ча га са ба ку без ра да слоў най? Якія да ку мен ты па трэб-
ны, каб зай мац ца та кі мі па пу ляр ны мі ві да мі ры бал кі, як тро лінг і 
пад вод нае па ля ван не? Якія пе ра ва гі дае член ства ў Бе ла рус кім 
та ва рыст ве па ляў ні чых і ры ба ло ваў? Дзе і як мак сі маль на вы-
гад на на быць пу цёў кі на зда бы чу зве ра ці лоў ры бы? На гэ тыя і 
ін шыя пы тан ні пад час «пра мой лі ніі» ад ка жа стар шы ня Рэс пуб-
лі кан ска га дзяр жаў на-гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кае 
та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў» Юрый Іва на віч ШУМ-
СКІ. За даць пы тан ні мож на CЁННЯ з 12.00 да 13.00 га дзін па 
тэ ле фо нах: 8 017 287 18 66, 8 017 287 18 71.

Мі ка лай ЛА ДУЦЬ КА,
стар шы ня Мін гар вы кан ка ма:

«Гэ ты ты дзень вель мі ад каз-
ны ў пла не пад рых тоў кі го ра да 
да чэм пі я на ту све ту па ха кеі. 
У Мін ску па він ны за вяр шыц ца 
ўсе ме ра пры ем ствы па пры бі-
ран ні го ра да. Асаб лі вую ўва гу 
трэ ба звяр нуць на тэ ры то-
рыі пра мыс ло вых прад пры ем-
стваў і бу даў ні чыя пля цоў кі, 
пры ват ны сек тар, два ро выя 
тэ ры то рыі. За каз чы кі і пад-
рад чы кі па він ны за вяр шыць 
усе цык лы ме ра пры ем стваў па 
ўсіх аб' ек тах, якія мы па він ны 
ад крыць на пя рэ дад ні чэм пі я-
на ту. З па чат ку пад рых тоў кі 
Мін ска да су свет на га пер шын-
ства па ха кеі прой дзе ны вя лі кі 
шлях. Мы па він ны ўсё, што 
ства ры лі за гэ ты час, пра дэ-
ман стра ваць гас цям чэм пі я-
на ту ў поў най ме ры і ў най леп-
шым вы гля дзе».

Сён ня Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
звер нец ца са што га до вым
Па слан нем да бе ла рус ка га на ро да
і На цы я наль на га схо ду

Вы ступ лен не кі раў ні ка дзяр жа вы бу дзе транс ля вац ца ў пра-
мым эфі ры па тэ ле ка на ле «Бе ла русь-1» і Пер шым на цы я наль ным 
ка на ле Бе ла рус ка га ра дыё. Транс ля цыя з Аваль най за лы До ма 
ўра да пач нец ца ў 11.00. Тэ ле вер сія Па слан ня бу дзе па ка за на ў 
вя чэр нім эфі ры бе ла рус кіх тэ ле ка на лаў.

У свет лае свя та Вя лі ка дня, 
якое сё ле та ў адзін дзень 
ад зна ча лі хрыс ці я не ўсіх 
кан фе сій, у пра ва слаў ных 
і ка та ліц кіх хра мах 
кра і ны ўдзел у свя точ ных 
на ба жэн ствах пры ня лі 
больш за 477 ты сяч ча ла век. 
Прэ зі дэнт Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на ве даў у гэ ты 
дзень мін скі Свя та-Ду хаў 
ка фед раль ны са бор.

Як ад зна чыў кі раў нік дзяр жа-
вы, на Вя лік дзень ён, як пра ві ла, 
на вед вае не вя лі кія цэрк вы ў рэ-
гі ё нах Бе ла ру сі, перш за ўсё па-
цяр пе лых ад чар но быль скай ка-

та стро фы. Але сё ле та Прэ зі дэнт 
па ру шыў тра ды цыю, «каб у гэ тае 
пер шае для нас свет лае свя та 
Пас хі з но вым Па тры яр шым Эк-
зар хам усяе Бе ла ру сі пры сут ні-
чаць у гэ тыя хві лі ны ўра чыс тас ці 
з на шы мі людзь мі».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
крэс ліў, што на ват у ча сы га-
нен ня на царк ву «ў нас лю дзі 
заў сё ды ве да лі сваю да ро гу да 
свай го хра ма. На пэў на, та му на-
ша зям ля і на зы ва ец ца Бе лай 
Рус сю — чыс тай, доб рай».

«Ві даць, дзя ку ю чы Гос па ду 
да гэ та га ча су са мыя страш-
ныя лі ха лец ці абы хо дзяць нас 

бо кам, ка лі не лі чыць той ка-
та стро фы ся рэ дзі ны мі ну ла га 
ста год дзя, ка лі нам, усім доб-
рым лю дзям, да вя ло ся зма гац-
ца за сваю не за леж насць, за 
тое, каб жыць на гэ тай зям лі. 
І мы та ды не прос та ад ста я лі 
сваю зям лю, імя якой Бе ла русь, 
стра ціў шы трэ цюю част ку свай-
го на сель ніц тва, — мы вы ра та-
ва лі ча ла вец тва ад ка рыч не вай 
чу мы», — пад крэс ліў бе ла рус кі 
лі дар, ад зна чыў шы асаб лі вую 
ак ту аль насць гэ та га фак та ў год 
юбі лею вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 
ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў.

Сён ня ў ста ліч ным Фут боль ным ма не жы па чы нае 
сваю ра бо ту ХVІІІ Між на род ная спе цы я лі за ва ная 
вы ста ва «СМІ ў Бе ла ру сі». Усе вы дан ні 
і тэ ле ра дыё ка на лы кра і ны — і цэнт раль ныя, 
і рэ гі я наль ныя — на гэ тым свое асаб лі вым агля дзе 
да сяг нен няў ста ра юц ца па ка заць ся бе най лепш 
пе рад чы та ча мі і ка ле га мі, бо вы ста ва — гэ та 
фак тыч на спра ва зда ча аб пос пе хах, зна ход ках, но вых 
фор мах ра бо ты, ці ка вых пра ек тах. «СМІ ў Бе ла ру сі» 
дае яск ра вае ўяў лен не аб тым, якія пра цэ сы 
ад бы ва юц ца сён ня ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі, 
на коль кі яны ад па вя да юць па тра ба ван ням ча су, 
чым жы вуць жур на ліс ты, якія ў іх пра цу юць… 
Але агуль ную кар ці ну па кра і не най лепш ве дае, 
без умоў на, мі ністр ін фар ма цыі. «Звяз да» за да ла 
Але гу ПРА ЛЯС КОЎ СКА МУ пы тан ні, якія да па мо гуць 
за ры ен та вац ца ў све це бе ла рус кіх СМІ і тым з на шых 
чы та чоў, хто на вы ста ву не тра піць, і тым, хто за хо ча 
сам па зна ё міц ца з вы дан ня мі, пе ра да ча мі і іх аў та ра мі.

На двор'е На двор'е   ��

ПРЫ ПЯ ЧЭ ДА ПЛЮС 24 
А Ў ВЫ ХАД НЫЯ ПАД МА РО ЗІЦЬ 

У аў то рак на тэ ры то рыі на шай кра і ны за ха ва-
ец ца цёп лае на двор'е, ад нак на боль шай част-
цы Бе ла ру сі ўдзень прой дзе ка рот ка ча со вы 
дождж, па ве да мі ла ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
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.

Сён ня ўдзень у асоб-
ных ра ё нах маг чы мы 
на ват на валь ні цы. Мак-
сі маль ная тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўдзень скла дзе 
плюс 16–22 гра ду сы, а 
па паў днё вым за ха-
дзе пры пя чэ на ват да 
24 цяп ла. І ў се ра ду ўна-
чы ў асоб ных ра ё нах, а 
ўдзень на поўд ні Бе ла ру сі прой дуць ка рот ка ча со выя 
даж джы, мес ца мі з на валь ні ца мі. А вось у чац вер да 
нас за ві тае па вет ра ная ма са з бо ку поў на чы Еў ро пы і 
па ха ла дае. Бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі ўна чы 
мес ца мі ў Брэсц кай і Го мель скай аб лас цях маг чы мы 
ка рот ка ча со вы дождж. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
на чац вер зні зіц ца да плюс 1–6 гра ду саў, па поўд ні — 
7–9 цяп ла, а ў Ві цеб скай воб лас ці мес ца мі за ма раз кі 
да 0-мі нус 2 гра ду саў. Удзень ча ка ец ца 8–14 цяп ла, па 
паў днё вым за ха дзе — плюс 15–17 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты-
каў, на пры кан цы тыд ня ат мас фер ны ціск па вя лі чыц ца 
і апад каў ужо не бу дзе.

Сяр гей КУР КАЧ.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

ГАЛОЎНАЕ — ЗА ХОЎ ВАЦЬ МІР І СПА КОЙ
НА БЕ ЛА РУС КАЙ ЗЯМ ЛІ

ДА РОЖ НАЯ КАР ТА 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на су стрэ чы з мі ніст-
рам за меж ных спраў Ар ме ніі Эд вар дам На лбан дзя нам 
аб мер ка ва лі пы тан ні еў ра зій скай ін тэ гра цыі і ўдзе лу ў ёй 
Ар ме ніі.

«Ця пер ажыц цяў ля юц ца ме ра пры ем ствы, пра пі са ныя ў да-
рож най кар це (да лу чэн ня Ар ме ніі да Мыт на га са ю за і АЭП. — За-
ўва га БЕЛ ТА). Ар ме нія вель мі ак тыў на пра цуе ў гэ тым кі рун ку. 
Я ха цеў бы па чуць ва шу па зі цыю, пункт гле джан ня на сён няш ні 
дзень, па коль кі лі та раль на праз не каль кі дзён ў Мін ску ад бу дзец-
ца су стрэ ча кі раў ні коў трох дзяр жаў — чле наў Мыт на га са ю за і 
АЭП», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Што даты чыц ца двух ба ко вых бе ла рус ка-ар мян скіх ад но сін, 
Прэ зі дэнт за явіў, што за да во ле ны тэм па мі іх раз віц ця. «Мы не 
ма ем ка ла саль на га та ва ра зва ро ту. На пэў на, у нас гэ та га і не 
атры ма ец ца. Але ўліч ва ю чы, што ў нас уво гу ле быў ну ля вы та-
ва ра зва рот, сён ня гэ та вя лі кі пра грэс», — ска заў бе ла рус кі лі дар. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў ак тыў ную ра бо ту ў Бе ла ру сі ін-
вес та раў з Ар ме ніі. «Мы заў сё ды бу дзем іх ві таць. Ар ме нія для нас 
не чу жая кра і на. Гэ та наш ся бар, парт нёр, гэ та кра і на, з якой мы 
і на да лей бу дзем на ладж ваць са мыя цес ныя ад но сі ны», — пад-
крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

У сваю чар гу Эд вард На лбан дзян пе ра даў Прэ зі дэн ту Бе ла-
ру сі цёп лыя пры ві тан ні ад прэ зі дэн та Ар ме ніі Сер жа Сарг ся на. 
Ён ад зна чыў, што ле таш ні ві зіт Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў Ар ме нію 
быў важ ным сты му лам для да лей ша га раз віц ця двух ба ко вых 
ад но сін. Кі раў нік МЗС Ар ме ніі пад крэс ліў, што гэ тыя ад но сі ны 
ды на міч на раз ві ва юц ца на са мых роз ных уз роў нях аж да між рэ-
гі я наль на га.

Па сло вах Эд вар да На лбан дзя на, гэ та даты чыц ца і тэм паў 
рос ту ганд лё ва га аба ро ту па між Бе ла рус сю і Ар ме ні яй, які па 
вы ні ках 2013 склаў ка ля $50 млн. 

Га во ра чы аб тэ ма ты цы еў ра зій скай ін тэ гра цыі, Эд вард На лбан-
дзян так са ма ад зна чыў на яў насць доб рай маг чы мас ці на пя рэ дад ні 
са мі таў у Бе ла ру сі, а за тым у Ка зах ста не аб мер ка ваць ад па вед-
ныя кро кі, якія ро біць Ар ме нія па да лу чэн ні да Мыт на га са ю за.

ДА РО ГАДА РО ГА
ДА СВАЙ ГО ХРА МАДА СВАЙ ГО ХРА МА

Гэ та, на дум ку мі ніст ра ін фар ма цыі 
Але га ПРА ЛЯС КОЎ СКА ГА,
га лоў ны вы зна чаль ны па каз чык 
за па тра ба ва нас ці СМІ ў гра мад стве
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СТАЦЬ ЛІДАРАМ «ЛІЧ БА ВАЙ ЭКА НО МІ КІ»
Удзель ні кам ХХІ Між на род на га спе цы я лі за ва на га фо ру му па тэ ле ка му ні ка цы ях, ін фар ма цый ных і 

бан каў скіх тэх на ло гі ях «ТІ ВО-2014» і ХVІІІ Між на род най спе цы я лі за ва най вы стаў кі «СМІ ў Бе ла ру сі».
Да ра гія сяб ры!
Ві таю гас цей і ўдзель ні каў фо ру му «ТІ ВО-2014» і вы стаў кі «СМІ ў Бе ла ру сі».
За апош нія не каль кі дзе ся ці год дзяў ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі цал кам змя ні лі аб ліч ча су час на га 

све ту, ад крыў шы пе рад ча ла вец твам ня ба ча ныя ра ней маг чы мас ці. Не здар ма ця пе раш ні этап раз-
віц ця цы ві лі за цыі так і на зы ва ец ца — «ін фар ма цый нае гра мад ства».

Бе ла русь вы зна чы ла ам бі цый ную за да чу ў блі жэй шыя га ды стаць лі да рам ва Ус ход няй Еў ро пе ў 
раз віц ці «ліч ба вай эка но мі кі».

Ас но вай на ша га пос пе ху, упэў не ны, бу дуць да сяг нен ні та ле на ві тых бе ла рус кіх ву чо ных, ін жы не раў, 
пра гра міс таў і прад пры маль ні каў, прад стаў ле ныя на пля цоў цы «ТІ ВО-2014».

Сім ва ліч на, што фо рум «ТІ ВО-2014» і вы стаў ка «СМІ ў Бе ла ру сі» пра хо дзяць ра зам. Па-за ін-
тэр нэ там тра ды цый ныя СМІ сён ня ўжо не маг чы ма ўя віць. Ві да воч на, што ак тыў нае пра соў ван не 
іна ва цый ных тэх на ло гій у ай чын ную ме ды яс фе ру — фун да мент яе пос пе ху.

Ад усёй ду шы зы чу ўдзель ні кам і гас цям гэ тых ме ра пры ем стваў хут чэй ша га да сяг нен ня на ме ча-
ных мэт і плён най пра цы на ка рысць бе ла рус ка га на ро да.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Сар дэч на за пра ша ем!Сар дэч на за пра ша ем!  ��

ЦІ КА ВІН КІ АД ВЫ ДА ВЕЦ КА ГА 
ДО МА «ЗВЯЗ ДА»

ДЛЯ ЧЫ ТА ЧОЎ І НЕ ТОЛЬ КІ...
Сён ня ад кры ва ец ца XVІІІ Між на род ная 

спе цы я лі за ва ная вы ста ва «СМІ ў Бе ла ру сі»
На пра ця гу блі жэй шых ча ты рох дзён у Фут боль ным 
ма не жы мож на бу дзе па зна ё міц ца з на він ка мі 
бе ла рус кай ме ды яс фе ры, а так са ма за ві таць на 
стэн ды сва іх тра ды цый на лю бі мых вы дан няў. 
Ад мет ную экс па зі цыю прад ста віць і 
Вы да вец кі дом «Звяз да».

Па ста но вай Мі ніс тэр ства аду ка цыі за цвер-
джа ны гра фік пра вя дзен ня ў 2014 го дзе 
цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня і пе ра лік 
уста ноў аду ка цыі, вы зна ча ных як мес цы 
рэ гіст ра цыі і пра вя дзен ня цэнт ра лі за ва на га 
тэс ці ра ван ня.

Тра ды цый на ЦТ стар туе са зда чы абі ту ры ен та мі 
тэс ці ра ван ня па бе ла рус кай мо ве. Сё ле та пер шы 
тэст пры па дае на су бо ту 14 чэр ве ня, а ў ня дзе лю 
15 чэр ве ня абі ту ры ен ты бу дуць зда ваць рус кую 
мо ву, 17-га — гра ма да знаў ства, 19-га — бія ло гію, 
20-га — ма тэ ма ты ку, 22-га — гіс то рыю Бе ла ру сі, 
23-га — хі мію, 24-га — фі зі ку, 25-га — су свет ную 
гіс то рыю най ноў ша га ча су, 27-га — за меж ныя мо-
вы і 28 чэр ве ня — геа гра фію.

Рэ гіст ра цыя для ўдзе лу ў цэнт ра лі за ва ным тэс-
ці ра ван ні рас пач нец ца 2 мая і бу дзе доў жыц ца да 
1 чэр ве ня ўключ на.

Для абі ту ры ен таў, якія па ўваж лі вай пры чы не 
пра пус ці лі цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не ў асноў ны 
дзень, пра ду гле джа ны рэ зер во вы дзень — 5 лі-
пе ня. Але здаць у рэ зер во вы дзень мож на бу дзе 
толь кі ад ну дыс цып лі ну. Пунк та мі рэ гіст ра цыі абі-
ту ры ен таў для ўдзе лу ў ЦТ у рэ зер во вы дзень вы-
зна ча ны Брэсц кі дзяр жаў ны тэх ніч ны ўні вер сі тэт, 
Гро дзен скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Ян кі Ку па лы, 
Ві цеб скі дзяр жаў ны тэх на ла гіч ны ўні вер сі тэт, Го-

мель скі дзяр жаў ны тэх ніч ны ўні вер сі тэт імя П. Су-
хо га, Бе ла рус ка-Ра сій скі ўні вер сі тэт і Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны ўні вер сі тэт. Для ўдзе лу ў цэнт ра лі за ва-
ным тэс ці ра ван ні ў рэ зер во вы дзень трэ ба бу дзе 
звяр нуц ца ў гэ тыя ВНУ з 27 чэр ве ня па 1 лі пе ня 
для рэ гіст ра цыі. Пунк там пра вя дзен ня цэнт ра лі-
за ва на га тэс ці ра ван ня па ўсіх ву чэб ных прад ме тах 
у рэ зер во вы дзень ста не Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт.

Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы зна чы ла ся так са ма і 
з ніж нім па ро гам ба лаў на ЦТ, якія да зво ляць абі-
ту ры ен там удзель ні чаць у кон кур се на 
атры ман не вы шэй шай аду ка цыі. 

Абі ту ры ент-2014Абі ту ры ент-2014  ��

ЦТ стар туе 14 чэр ве ня
ПРЫ ЗА ПАЎ НЕН НІ ВА КАНТ НЫХ МЕС ЦАЎ НІЖ НІ ПА РОГ

БУ ДЗЕ ЗНІ ЖА НЫ НА 5 БА ЛАЎ

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.


