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Вар та ад зна чыць, што вель мі да лі кат-
ная пра ца па аб' яд нан ні ме ды яст рук тур 
бы ла пра ве дзе на мак сі маль на ка рэкт на. 
Ні хто не быў па крыў джа ны або вы кі ну ты 
на ву лі цу. Жур на ліс ты да лу ча ных вы дан-
няў у ма тэ ры яль ным пла не на ват вый гра-
лі ад рэ ар га ні за цыі.

На пе ра дзе ў ство ра най струк ту ры, вя-
до ма, яшчэ шмат ра бо ты. Бо трэ ба бу дзе 
вы пра ца ваць і рэа лі за ваць ап ты маль ную 
ма дэль пры сут нас ці на ін фар ма цый ным 
рын ку бе ла рус кіх дру ка ва ных вы дан няў. 
Гэ та да ты чыц ца і тэ ма тыч най спе цы я лі-
за цыі кож най га зе ты, і фар ма ту вы пус ку. 
Але я ўпэў не ны, што гэ тыя за да чы бу дуць 
вы ра ша ны гэ так жа па спя хо ва, як юры-
дыч ныя і фі нан са выя пы тан ні.

Дру гая най важ ней шая па дзея мі ну-
ла га го да — па ча так пе ра хо ду Бе ла ру сі 
на ліч ба вае тэ ле вя шчан не. Ана ла га вае 
вя шчан не ўжо ад клю ча на ў Асі по віц кім, 
Баб руй скім, Жло бін скім, Кас цю ко віц кім 
ра ё нах, го ра дзе Го ме лі. Пры гэ тым бы лі 
цал кам улі ча ны ін та рэ сы на шых лю дзей. 
Пра гэ та свед чыць тое, што ў Мі ніс тэр-
ства ін фар ма цыі скар гі, звя за ныя з пе ра-
хо дам на ліч ба вае эфір нае тэ ле ві зій нае 
вя шчан не, за мі ну лы пе ры яд не па сту па лі. 
Упэў не ны, што ў 2014 го дзе мы па спя хо ва 
за вер шым гэ ты пра цэс. І лю дзі ад та кіх 
пе ра ўтва рэн няў толь кі вый гра юць: яны 
атры ма юць до ступ да боль шай коль кас ці 
якас ных тэ ле ві зій ных ка на лаў.

Бы лі ў нас у 2013 го дзе і ін шыя пе ра мо-
гі, вя лі кія і не вель мі. Ад кры ты спар тыў ны 
тэ ле ка нал «Бе ла русь 5», які ад ра зу за ва-
я ваў па пу ляр насць у аў ды то рыі гле да чоў. 
У но вым фар ма це па чаў пра ца ваць наш 
спа да рож ні ка вы ка нал «Бе ла русь 24». На 
рын ку, як на рэс пуб лі кан скім, так і на рэ-
гі я наль ным, з'я ві лі ся но выя ды на міч ныя 
іг ра кі. У пры ват нас ці, за яві лі пра ся бе 
ство ра ныя на ба зе аб лас ных вы дан няў 
ін фар ма цый нае агенц тва «Ма гі лёў скія ве-
да мас ці» і рэ дак цыя га зе ты «Витебские 
вес ти». Імк лі ва раз ві ва ла ся боль шасць 
ра ён ных СМІ. А ка лі рас це кан ку рэн цыя, 
то рас це і якасць кан тэн ту. У гэ тым і ёсць 
мэ та на шай пра цы ў га лі не.

— Вы ста ва «СМІ ў Бе ла ру сі» апош-
нія не каль кі га доў пра хо дзіць пад ад-
ным да хам і ад на ча со ва з між на род-
ным фо ру мам 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», на якім, як пра ві ла, прад-
стаў ля юц ца най ноў шыя да сяг нен ні ў 
галіне вы со кіх тэх на ло гій і іх прак тыч-
нае пры мя нен не ў жыц ці. Гэ та пры му-
шае і дру ка ва ныя СМІ «пад цяг вац ца» 
да ўзроў ню: га зе ты і ча со пі сы ла дзяць 
элект рон ныя прэ зен та цыі, прад стаў-
ля юць маг чы мас ці сва іх ін тэр нэт-вер-

сій. Удзель ні кі «СМІ ў Бе ла ру сі» сён ня 
мо гуць стаць кан ку рэн та здоль ны мі 
ўдзель ні ка мі «ТІ ВО»?

— На мой по гляд, фор мы і аб' ём пры-
сут нас ці дзяр жаў ных СМІ ў ін тэр нэ це раз-
ві ва юц ца не менш ды на міч на, чым са мі 
рэ дак цыі ў цэ лым. І гэ та за ка на мер на, та-
му што рэ ар га ні за цыя ме ды яст рук тур на 
ўсіх уз роў нях — не ма лая пра ца за мі ну лы 
год прай шла, да рэ чы, у рэ гі ё нах — мае 
сва ёй мэ тай па вы шэн не эфек тыў нас ці іх 
дзей нас ці, у пер шую чар гу, з аў ды то ры яй. 
А ра шэн не гэ тай за да чы без эфек тыў на га 
асва ен ня ін тэр нэт-пра сто ры не маг чы ма.

За апош нія га ды мы да бі лі ся та го, каб 
усе дзяр жаў ныя дру ка ва ныя вы дан ні бы лі 
прад стаў ле ны ў ін тэр нэ це. Пры гэ тым мы 
ра зу ме лі, што фар маль ная на яў насць пля-
цоў кі, дзе вы веш ва юц ца ма тэ ры я лы, — гэ-
та не кан чат ко вая мэ та і не «рэч у са бе». 
Га лоў нае — эфек тыў ная пра ца з аў ды то-
ры яй, для якой сайт — гэ та толь кі пры ла-
да ў шэ ра гу ін шых. Та му мы па ста ян на 
пад штур хоў ва лі рэ дак цыі да па шы рэн ня іх 
функ цы я на лу ў ін тэр нэ це, да больш ак тыў-
най пра цы. Як вы нік — кож ны год з'яў ля-
юц ца доб рыя но выя пра ек ты дзяр жаў ных 
СМІ, у тым лі ку ў аб лас цях. У якас ці пры-
кла даў мож на на зваць но выя або аб ноў-
ле ныя ін тэр нэт-пра ек ты га зет «Витебские 
вес ти», «Віць бі чы», «Го мель ская праў да», 
«Гро дзен ская праў да». Ся род вэб-рэ сур-
саў ра ён ных вы дан няў ад зна чу, перш за 
ўсё, сай ты га зет «Удар ны фронт» (Шклоў), 
«Ма як» (Бя ро за), «Жыц цё Па лес ся» (Ма-
зыр), «Пу ха віц кія на ві ны», «Ма ла дзе чан-
скай га зе ты», «Ашмян ска га вес ні ка», «Ар-
шан скай га зе ты» і ін шых.

На но вы, больш ма гут ны фар мат ін-
тэр нэт-вя шчан ня пе рай шоў тэ ле ка нал 
«АНТ». Ство ра ны ін тэр нэт-пар тал Вы да-
вец ка га до ма «Звяз да», які ўда ла аб' яд-
наў у са бе ма са ва-па лі тыч ны і лі та ра тур-
на-мас тац кі сег мен ты. Доб ра, што па ча лі 
пра ца ваць у са цы яль ных сет ках, ста ноў-
чыя вы ні кі ўжо ёсць.

Пла на мер на ўзмац няе пры сут насць у 
ін тэр нэ це на ша га лоў ная га зе та — «Со-
вет ская Белоруссия». У рэй тын гу ін тэр-
нэт-рэ сур саў ін тэр нэт-пар тал «СБ. Бе ла-
русь се год ня» ўпэў не на лі дзі руе ў ка тэ го-
рыі «Дру ка ва ныя СМІ ў ін тэр нэ це».

— Ня даў на на су стрэ чы з ка лек ты-
ва мі брэсц кіх аб лас ных га зет вы рас-
ка за лі, што рэ фар ма ван не бе ла рус кай 
ме ды яс фе ры пра цяг нец ца, асаб лі вую 
ўва гу звяр нуў шы пры гэ тым на ства-
рэн не ма гут на га веб-рэ сур су «СМІ ў 
Бе ла ру сі», на якім бу дуць прад стаў ле-
ны ўсе срод кі ма са вай ін фар ма цыі кра-
і ны. Але мно гія ін тэр нэт-ка рыс таль ні кі 
мо гуць да во лі скеп тыч на па ста віц ца 
да гэ тай ідэі: пар та лы не ка то рых «ра-

ё нак», мяк ка ка жу чы, пры му ша юць жа-
даць леп ша га, а на агуль ным рэ сур се 
по бач з яск ра вы мі пры кла да мі ўда ла га 
асва ен ня ін тэр нэт-пра сто ры кант раст 
бу дзе ві да воч ны…

— Дык гэ та як раз і па тра бу ец ца! Каб 
са мі рэ дак цыі маг лі па гля дзець на ся бе, 
на сваю пра цу збо ку. Бо, ска жам шчы ра, 
аб лас ныя, а час та — і ра ён ныя, га рад скія 
га зе ты час та жы вуць у сва іх рэ гі я наль-
ных ні шах і ўспры ма юць рэс пуб лі кан скую 
і ўжо тым больш замежную прэ су — як 
не ка то рую ін шую рэ аль насць, да якой яны 
не мо гуць мець ад но сі н.

А ця пер уя ві це — на ад ным вя лі кім 
рэс пуб лі кан скім рэ сур се бу дуць збі рац ца 
і па да вац ца пуб лі цы леп шыя ма тэ ры я-
лы з усіх СМІ, не за леж на ад іх тэ ры то-
рыі рас паў сюдж ван ня. І ака жац ца, што, 
ска жам, ма тэ ры я лы не ка то рых ра ён ных 
га зет па пэў най тэ ма ты цы (на прык лад, 
па края знаў стве, па са цы яль най праб-
ле ма ты цы) вы клі чуць жы вую ці ка васць 
у ка рыс таль ні каў пар та ла. Гэ та ж най-
каш тоў ная ін фар ма цыя для рэ дак цый, 
важ ны ары ен цір для да лей шай пра цы, 
са праўд ная па дзея. Мо жа, яны зра зу ме-
юць, што мо гуць мець сваю аў ды то рыю 
і на рэс пуб лі кан скім, і на між на род ным 
уз роў ні. Вось та ко га эфек ту мы ча ка ем 
ад пра цы пар та ла.

Важ ныя пры гэ тым, вя до ма, і больш 
прос тыя мо ман ты — каб рэ гі я наль шчы кі 
прос та чы та лі адзін ад на го, ба чы лі, як 
трэ ба пра ца ваць у ін тэр нэ це, пра соў ваць 
свой кан тэнт. Апе ра та рам пар та ла ста не 
рэ дак цыя га зе ты «Со вет ская Белорус-
сия». Там ёсць пра фе сі я на лы, у якіх мож-
на і вар та гэ та му па ву чыц ца.

— Апош нім ча сам мно гіх жур на ліс-
таў хва люе пы тан не аба ро ны аў тар скіх 
пра воў у ін тэр нэт-пра сто ры. Пла гі я та-
раў у ін тэр нэ це ха пае, а зла віць іх «на 
га ра чым» і пры цяг нуць да ад каз нас ці 
амаль немаг чы ма. Ці не пла ну юц ца з 
бо ку мі ніс тэр ства ней кія за ха ды пра-
ва во га, за ка на даў ча га ха рак та ру, каб 
урэ гу ля ваць гэ тую праб ле му?

— Як і на шы су се дзі, мы пра пра цоў-
ва ем пы тан ні, звя за ныя з увя дзен нем 
па няц ця ін тэр нэт-СМІ — гэ та зна чыць, 
срод кі ма са вай ін фар ма цыі, якія рас паў-
сюдж ва юць свой кан тэнт праз ін тэр нэт. 
Гэ та да зво ліць на даць ад па вед ны пра ва-
вы ста тус як жур на ліс там, так і кан тэн ту 
тых рэ сур саў, якія за хо чуць стаць ін тэр-
нэт-СМІ. Ад па вед на, уз моц ніц ца і аба ро на 
аў тар скіх пра воў.

Але ха чу звяр нуць ува гу на тое, што 
кло пат аб за ха ван ні аў тар скіх пра воў у 
да чы нен ні да ма тэ ры я лаў рэ дак цыі — гэ-
та аба вя зак, у пер шую чар гу, са міх рэ-
дак цый. Та кія стан дар ты пра цы ў сфе-

ры ін тэ ле кту аль най 
улас нас ці. Пра ва ўла-
даль нік па ві нен быць 
больш за ўсіх за ці каў-
ле ны ў аба ро не сва іх 
ін та рэ саў і па ві нен сам 
пры кла даць на ма ган ні 
для ад соч ван ня і спы-
нен ня па ру шэн няў яго 
пра воў.

— Шмат га во рыц-
ца пра тое, што ў 
«па пя ро вай» жур на-
ліс ты кі ня ма бу ду чы-
ні, усе пя рой дуць, у 
рэш це рэшт, у пра-
сто ру вір ту аль ную… 
Мі ністр ін фар ма цыі з 
гэ тым па го дзіц ца ці ў 
яго ёсць што за пя рэ-
чыць?

— Вы ве да е це, Мі-
ніс тэр ства ін фар ма-
цыі пра цуе не толь кі 
са срод ка мі ма са вай 
ін фар ма цыі, але так са-
ма вы кон вае функ цыі 
рэ гу ля ван ня на рын ку 
вы да вец кіх па слуг у 
цэ лым, у тым лі ку — у 
кні га вы данні. І на пры-
кла дзе кні га вы дан ня, 
ку ды ў апош нія га ды 
так са ма прый шлі вы-
со кія тэх на ло гіі, якія 
іс тот на змя ні лі ры нак, 
мож на зра зу мець, як 
бу дуць пад уплы вам «ліч бы» раз ві вац ца 
дру ка ва ныя СМІ.

Ці знік нуць па пя ро выя кні гі? Упэў не-
ны, што не. Та му што ёсць ні шы, у якіх 
па пя ро выя кні гі з'яў ля юц ца не за мен ны мі: 
па чы на ю чы ад дзі ця чых кні жак, якія ма-
лень кае дзі ця на ват не чы тае, а прос та 
гар тае, раз ві ва ю чы ма то ры ку і раз гля да ю-
чы ма люн кі, і за кан чва ю чы экс клю зіў ны мі 
ка лек цый ны мі вы дан ня мі збо ру тво раў і 
гэ так да лей. У гэ тых ні шах, а іх вель мі 
шмат, кні гі за ста нуц ца. У ін шых сег мен тах 
ты ра жы бу дуць, вя до ма, ска ра чац ца.

Неш та па доб нае, на мой по гляд, бу дзе 
ад бы вац ца і са срод ка мі ма са вай ін фар-
ма цыі. Зра зу ме ла, што па апе ра тыў нас-
ці, раз на стай нас ці фар ма таў, на гляд нас ці 
ін тэр нэт з'яў ля ец ца не да ся галь ным для 
«па пя ро вых» вы дан няў. Ад нак сі ла ін-
тэр нэ ту, яго ўсё аб дым ны, уні вер саль ны 
ха рак тар усё больш пра цуе су праць яго. 
У ін фар ма цый ным шу ме ста но віц ца ўсё 
скла да ней знай сці са праў ды каш тоў ную і 
дак лад ную ін фар ма цыю, якой мож на да-
вя раць. На гэ тым фо не па пя ро выя СМІ, 
якія ўяў ля юць са бой, па сут нас ці, паў на-

вар тас ныя да ку мен ты, ад каз насць за дак-
лад насць якіх ня суць кан крэт ныя лю дзі, 
атрым лі ва юць но вую пры ваб насць.

Ёсць і ін шы мо мант: ін тэр нэт-рэ сур сы 
час та жы вуць толь кі за кошт рэ кла мы. 
А на ад ной рэ кла ме па бу да ваць паў на-
вар тас ную рэ дак цыю вель мі ня прос та, 
асаб лі ва ка лі га вор ка ідзе пра рэ дак цыю, 
якая пра цуе на не вя лі кім на цы я наль ным 
або рэ гі я наль ным рын ку. У вы ні ку з'яў-
ля юц ца плат ныя ма тэ ры я лы ў ін тэр нэ це. 
Але па коль кі за ін тэр нэт-ма тэ ры я лы ўжо 
трэ ба пла ціць, то ці не бу дзе ка рыс ці для 
ча ла ве ка за тыя ж або амаль за тыя ж 
гро шы атрым лі ваць яшчэ і «па пя ро вы» 
ва ры янт вы дан ня? Пры клад на ў та кой ло-
гі цы бу ду ец ца мар ке тын га вая стра тэ гія 
лон дан скай Fіnаnсіаl Tіmеs.

Ад ным сло вам, дру ка ва ныя СМІ не 
знік нуць. Іх рын ка вая ні ша, вя до ма, зву-
зіц ца, але аб лік ві да цыі га вор ка не ідзе. 
І ўжо тым больш га вор ка не мо жа іс ці аб 
знік нен ні «па пя ро вай» жур на ліс ты кі. Бо 
яе прын цы пы з'яў ля юц ца ас но вай і для 
«тэкс та вай» ін тэр нэт-жур на ліс ты кі.

Алена ЛЯЎКОВІЧ, Юрый ЦАРЫК.

КАШ ТОЎ НАЯ І ДАК ЛАД НАЯ ІН ФАР МА ЦЫЯ,
ЯКОЙ МОЖ НА ДА ВЯ РАЦЬ

Бе ла рус ка-ту рэц кія су вя зі ды на-
міч на раз ві ва юц ца. Ту рэц кія прад-
пры маль ні кі ак тыў на ін вес ту юць 
у на шу кра і ну. Пры гэ тым аб' ём 
іх укла дан няў знач на пе ра вы сіў 
па су куп ным аб' ёме ін вес ты цый 
мно гія буй ныя эка но мі кі кра ін Еў-
ра са ю за. Знач ныя бу доў лі Бе ла-
ру сі час та пры цяг ва юць ту рэц кіх 
бу даў ні коў, якія ў гэ тым сег мен це 
гла баль най сфе ры па слуг упэў не-
на знай шлі сваю ні шу.

Пра па зі тыў ны на строй да на шай 
кра і ны ў ту рэц кіх па лі тыч ных ко лах 
свед чыць ад мо ва Тур цыі пры мя няць 
санк цыі ў да чы нен ні да Бе ла ру сі, якія 
не каль кі га доў та му ўвя лі Еў ра са юз і 
ЗША. Пры гэ тым Тур цыя з'яў ля ец ца 
чле нам НА ТА і мае ста тус кан ды да та 
на ўступ лен не ў Еў ра са юз. Як ба чым, 
знеш няя па лі ты ка кра і ны, ня гле дзя чы 
на гэ тыя асаб лі вас ці, цал кам не за леж-
ная.

У су вя зі з мност вам па зі тыў ных па-
дзей у бе ла рус ка-ту рэц кіх ста сун ках 
ка фед ра між на род ных ад но сін Ака-
дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь і Еў ра зій скі ін сты тут 
Стам буль ска га ўні вер сі тэ та пра вя лі ў 
Стам бу ле між на род ны сім по зі ум «Ту-
рэц ка-бе ла рус кія ад но сі ны: перс пек ты-
вы но вай бу ду чы ні». Вя лі кую ро лю ў 

пра вя дзен ні сім по зі у ма ады гра ла так-
са ма гра мад скае аб' яд нан не «Дыя лог 
Еў ра зія».

Ды рэк тар Еў ра зій ска га ін сты ту-
та Стам буль ска га ўні вер сі тэ та Бе кір 
ГЮ НАЙ, ві та ю чы ўдзель ні каў сім по зі у-
ма, ад зна чыў важ насць раз віц ця ад но-
сін Тур цыі з Бе ла рус сю. Но вы ім пульс 
раз віц цю гэ тых ста сун каў па він на на-
даць ад ме на віз, якія ра ней ства ра лі 
цяж кас ці ў на ладж ван ні ўза ем ных кан-
так таў. Вы сту па ю чы па тэ ме свай го дак-
ла да «Ро ля бе ла рус ка-ту рэц кіх ад но сін 
у рам ках еў ра пей скай су поль нас ці», ён 
ад зна чыў, што сён ня ў рам ках Еў ра пей-
ска га са ю за ад бы ва ец ца пра цэс фар мі-
ра ван ня Гер ма ні яй но вай ім пе рыі. Яна 
ідзе да гэ тай мэ ты, аб' яд ноў ва ю чы ва-
кол ся бе ін шыя дзяр жа вы. Ад ру ху па 
гэ тым шля ху, асі мі ля цыі дроб ных кра ін 
больш буй ны мі ў рам ках ін тэ гра цый ных 
струк тур, па ві нен ус тры мац ца Еў ра зій-
скі эка на міч ны са юз, які фар мі ру ец ца. 
Ка лі воб раз на па раў наць буй ныя кра-
і ны з маг ні там, а дроб ныя з ігол ка мі, 
то маг ніт па ві нен не толь кі пры цяг ваць 
ігол кі, але і сам ру хац ца да іх. Пра фе сар 
Гю най звяр нуў ува гу на лёс Укра і ны, 
якая ака за ла ся ў ро лі ігол кі па між дву ма 
моц ны мі маг ні та мі і з-за гэ та га пе ра жы-
вае сур' ёз ныя цяж кас ці.

Вы сту па ю чы з ві таль ным сло вам, я 
асаб лі ва ад зна чыў, што важ ным фак-

та рам раз віц ця бе ла рус ка-ту рэц кіх ад-
но сін з'яў ля юц ца даў нія гіс та рыч ныя і 
куль тур ныя су вя зі двух на ро даў. Вя лі-
кую ро лю ады гры вае і тра ды цый насць 
бе ла рус кай і ту рэц кай куль тур — яны 
аба пі ра юц ца на пра ва слаўе і іс лам, 
якія апе лю юць да гіс та рыч ных ка ра нёў, 
стры ма на ста вяц ца да са цы яль ных но-
ва ўвя дзен няў, што за над та па спеш на 
пра соў ва юц ца на За ха дзе. Імк нен не 
ары ен та вац ца на дзяр жа ву і гра мад скія 
ін та рэ сы, з па ва гай ста віц ца да ся мей-
ных каш тоў нас цяў, ха рак тэр на як для 
гра ма дзян Тур цыі, так і Бе ла ру сі, што 
і спры яе раз віц цю ўза е ма ра зу мен ня і 
дыя ло гу.

У сва ім дак ла дзе, які быў пры све-
ча ны раз віц цю бе ла рус ка-ту рэц кіх ад-
но сін у кан тэкс це раз віц ця абедз вю ма 
кра і на мі ста сун каў з Кі та ем, я ад зна чыў 
так са ма, што не ўсе кра і ны све ту га то-
вы па зі тыў на ацэнь ваць вы со кі ўзро-
вень су вя зяў па між Кі та ем і Бе ла рус сю, 
Кі та ем і Тур цы яй. Асаб лі ва вы ра жа на 
не за да во ле насць гэ тым з бо ку за ход-
ніх кра ін, якія асце ра га юц ца стра ціць 
свой уплыў на су свет ныя пра цэ сы з-за 
на быц ця Кі та ем но вых парт нё раў і са-
юз ні каў.

Тур цыя асаб лі ва ад чу ла та кое стаў-
лен не да ся бе пас ля ра шэн ня на быць 
у Кі тая су час ныя ра ке ты для ўдас ка на-
лен ня сва ёй сіс тэ мы аба ро ны.

На жаль, ця пер абедз ве кра і ны ма-
юць пэў ныя цяж кас ці і ў раз віц ці ад но сін 
з Кі та ем. Ся род га лоў ных — ма лы аб' ём 
ін вес ты цый з бо ку Кі тая і праб ле мы ў 
ганд лі. Кі тай скія ін вес ты цыі і ў Тур цыю, 
і ў Бе ла русь зу сім ня знач ныя для та-
кой вя лі кай эка но мі кі. Бе ла русь у гэ-
тай су вя зі ста ла пры цяг ваць ін вес ты цыі 
праз дзяр жаў ныя ка на лы, за сна ваў шы, 
у пры ват нас ці, Кі тай ска-бе ла рус кі ін-
дуст ры яль ны парк.

Што да праб лем у ганд лі з Кі та ем, 
то для та ва ра зва ро ту абедз вюх кра-
ін ха рак тэр на агуль ная тэн дэн цыя — 
вя ліз нае ад моў нае саль да. Агуль ныя 
праб ле мы ў ганд лі з Кі та ем мо гуць па-
слу жыць пад ста вай для су мес ных дзе-
ян няў кі раў ніц тва Тур цыі і Бе ла ру сі для 
іх вы ра шэн ня. У пры ват нас ці, мож на 
пра па на ваць Кі таю ства рыць су мес ныя 
ту рэц ка-кі тай ска-бе ла рус кія транс на-
цы я наль ныя кар па ра цыі.

Да цэнт Іль яс КЕ МА ЛОГ ЛУ за ўва-
жыў на сім по зі у ме, што 5 ты сяч ту рыс-
таў за год з Тур цыі ў Бе ла русь — вель мі 
ма лая ліч ба. Ён вы ка заў над зею, што 
сі ту а цыя вы пра віц ца. За клі каў ак тыў на 
на рошч ваць та ва ра зва рот. На яго дум-
ку, ця пе раш нія паў міль яр да до ла раў ва 
ўза ем ным ганд лі не ад па вя да юць на яў-
на му па тэн цы я лу.

Аб су час ных вы клі ках і па гро зах у 
па меж най сфе ры ў кра і нах, якія ўдзель-

ні ча юць у еў ра зій скай ін тэ гра цыі, рас-
ка за лі су пра цоў ні кі Ін сту ты та па меж най 
служ бы Рэс пуб лі кі Бе ла русь пал коў нік 
Сяр гей Вол каў і ма ёр Ва дзім Се раб-
ра коў. За бес пя чэн не ка лек тыў най 
па меж най бяс пе кі па він на на дзей на 
су праць дзей ні чаць пра нік нен ню праз 
знеш нія ме жы між на род ных тэ ра рыс-
тыч ных і эк стрэ місц кіх ар га ні за цый, 
срод каў тэ ро ру і ды вер сій, а так са ма 
дзей нас ці транс гра ніч ных зла чын ных 
груп па не за кон ным пе ра мя шчэн ні праз 
знеш нюю мя жу Еў рА зЭС нар ка тыч ных 
срод каў, ма тэ ры яль ных і куль тур ных 
каш тоў нас цяў, ар га ні за цыі ка на лаў 
не ле галь най міг ра цыі. І су пра цоў ніц тва 
Бе ла ру сі і Тур цыі па гэ тых на кі рун ках 
бу дзе іг раць вя лі кую ро лю для еў ра зій-
скай бяс пе кі.

Га лоў най да мі нан тай сім по зі у ма 
стаў агуль ны на строй на по шук но вых 
ра шэн няў па раз віц ці бе ла рус ка-ту-
рэц кіх ад но сін. Яму спры я ла і агуль-
ная ат мас фе ра Стам бу ла — вя лі ка га 
го ра да, што ды на міч на раз ві ва ец ца 
і гіс та рыч ная хрыс ці ян ска-іс лам ская 
спад чы на яко га мае вя лі кае зна чэн не 
і для гра ма дзян Тур цыі, і для гра ма дзян 
на шай кра і ны.

Сяр гей КІ ЗІ МА, 
док тар па лі тыч ных на вук
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ПЕ РА СЦЯ РО ГІ І ІН ТА РЭС 

ДА РО ГА
ДА СВАЙ ГО ХРА МА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў шка да ван не ў су вя зі з тым, што 
ча ла вец тва так і не зра бі ла вы сноў са страш ных па дзей та го ча су. 
«На жаль, мы з кож ным го дам губ ля ем асно вы на шай ду хоў нас-
ці, за бы ва ем ся пра тое, што нель га за бы ваць. Свед чан нем та му 
з'яў ля юц ца цяж кія па дзеі ў на шых бра тоў ва Укра і не, — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт, да даў шы: — Мы, вя до ма, бу дзем ра біць усё для та го, 
каб Укра і на жы ла спа кой на».

Прэ зі дэнт на га даў, што яшчэ год та му шмат га ва ры ла ся пра так 
зва ную араб скую вяс ну, пра Сі рыю, дзе ідзе вай на. «Я та ды вам 
га ва рыў у Па слан ні бе ла рус ка му на ро ду: не ду май це, што гэ та так 
да лё ка ад нас, свет сён ня на столь кі цес ны, што ка заць пра тое, 
што гэ та да лё ка, не пры маль на. Гля дзі це, як атры ма ла ся: гэ та ўжо 
(па дзеі ва Укра і не. — За ўва га БЕЛ ТА.) на ват не ля на ша га па ро га, 
гэ та ўжо ў нас», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка 

«Я гэ та ка жу для та го, каб вы яшчэ раз за сво і лі вя лі кую іс ці ну: 
ня ма на све це ні чо га да ра жэй ша га за мір і спа кой. Толь кі та ды мы 
мо жам спа кой на жыць, ла дзіць сваё жыц цё і ма ліц ца», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма за клі каў па мя таць, што сён ня на 
пад мур ку Свя той Ру сі іс нуе яд ро з трох дзяр жаў, якія з'яў ля юц ца 
ас но вай, у тым лі ку, і пра ва слаў най ве ры. Га во ра чы пра Бе ла русь, 
Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што гэ тая зям ля заў сё ды бу дзе на ле жаць 
гра ма дзя нам кра і ны, не толь кі бе ла ру сам, але і рус кім, яў рэ ям, па-
ля кам, укра ін цам — усім, хто на ёй жы ве. «Мы ні ко лі не да пус цім, 
каб з гэ тай свя той зям лі зы хо дзі ла па гро за перш за ўсё на шым 
су се дзям і ін шым на ро дам све ту. Мы па він ны па да ра ва ны Гос па-
дам Бо гам імідж на ша га на ро да як са мых доб рых, свет лых і свя тых 
лю дзей пра нес ці праз сваё жыц цё. Мы гэ та па він ны па мя таць заў сё-
ды. Та му мір і спа кой — га лоў нае, што мы па він ны сён ня за ха ваць, 
гэ та га лоў нае, за што мы па він ны зма гац ца. На ша дзяр жаў насць 
не па хіс ная, і ўся ля кія раз мо вы пра тое, што мы заўт ра ўвой дзем 
у ней кія дзяр жа вы, для Бе ла ру сі не пры маль ныя», — пад крэс ліў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў увесь бе ла рус кі на род і слу-
жы це ляў царк вы са свя там Вя лі ка дня, пад крэс ліў шы, што ў Бе ла-
ру сі ня ма між кан фе сій най або між на цы я наль най ва ро жас ці. Асоб на 
цёп лыя сло вы Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ра са ваў га на ро ва му Па тры-
яр ша му Эк зар ху ўсяе Бе ла ру сі Міт ра па лі ту Фі ла рэ ту, які па ста не 
зда роўя не змог пры сут ні чаць у хра ме.

У са бо ры Аляк сандр Лу ка шэн ка па пры сут ні чаў на ве лі код ным 
на ба жэн стве і за па ліў свеч ку ля Мін скай іко ны Бо жай Ма ці, аб мя-
няў ся з Міт ра па лі там Паў лам па да рун ка мі з на го ды гэ та га свет ла га 
свя та. Пе ра да дзе нае ў дар Прэ зі дэн там Бе ла ру сі ве лі код нае яй ка 
ство ра на ва ўні каль най тэх ні цы сож скай ска ні. Уся рэ дзі не сфе ры 
раз ме шча на мі ні я цюр ная вы ява бу ке та кве так, па ба ках — два 
раз ныя ме даль ё ны з вы ява мі свя тых Пят ра і Паў ла. Вян чае яй ка 
раз ны крыж.

За слаўе, адзін з са мых ста ра жыт ных га ра доў на шай кра і ны, так са ма 
су стрэў Уваск рэ сен не Хрыс то ва. Тут ад бы лі ся ве лі код ныя на ба жэн ствы 
ў пра ва слаў ным Спа са-Пра аб ра жэн скім хра ме і ка та ліц кай Царк ве 
На ра джэн ня Най свя цей шай Пан ны Ма рыі. Шмат вер ні каў прый шлі 
па ма ліц ца, ад даць па дзя ку Гос па ду, па чуць ра дас нае ве лі код нае пры-
ві тан не «Хрыс тос уваск рэс!», асвя ціць ве лі код ную вы печ ку і, на рэш це, 
за ха піць з са бой час цін ку Даб ра дат на га агню.

На дзея БУ ЖАН, фо та аў та ра.
г. За слаўе.

ВЯ ЛІК ДЗЕНЬ
У ЗА СЛАЎІ

У ПАР ЛА МЕНТ УНЕСЕНЫ
ЗА КО НА ПРА ЕКТ АБ АМ НІС ТЫІ
Аляк сандр Лу ка шэн ка 21 кра са ві ка ўнёс на раз гляд у Па ла ту 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду пра ект за ко на Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь «Аб ам ніс тыі ў су вя зі з 70-год дзем вы зва лен-
ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў». Аб гэ тым 
БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Да ку мент пад рых та ва ны па іні цы я ты ве кі раў ні ка дзяр жа вы. «Мэ-
тай рас пра цоў кі гэ та га за ко на пра ек та з'яў ля ец ца за бес пя чэн не 
са цы яль най спра вяд лі вас ці пры вы ка нан ні кры мі наль ных санк цый 
шля хам пры мя нен ня да асу джа ных, якія да ка за лі сваё вы праў лен не, 
ам ніс тыі як вы шэй шай пра явы гу ма ніз му з бо ку дзяр жа вы», — ад-
зна чы лі ў прэс-служ бе.

З улі кам па пя рэд ня га во пы ту пра вя дзен ня ам ніс тый у на шай кра-
і не пра ек там за ко на пра ду гле джа на вы зва лен не ад кры мі наль най 
ад каз нас ці і па ка ран ня ка тэ го рый асоб, якія ў най боль шай сту пе ні 
за слу гоў ва юць спа гад лі вас ці. Гэ та, у пры ват нас ці, не паў на лет нія, 
ця жар ныя жан чы ны, асо бы пен сій на га ўзрос ту, ін ва лі ды, ве тэ ра ны 
ба я вых дзе ян няў, гра ма дзя не, якія па цяр пе лі ад ка та стро фы на 
Чар но быль скай АЭС. Ам ніс тыі бу дуць пад ля гаць тыя з на зва ных 
асоб, што ўчы ні лі зла чын ствы, якія не ад но сяц ца да ка тэ го рыі цяж-
кіх і асаб лі ва цяж кіх.

Асоб ныя ка тэ го рыі асу джа ных, якія не пад ля га юць вы зва лен ню 
ад ад бы ван ня па ка ран ня поў нас цю, згод на з пра ек там за ко на вы-
зва ля юц ца ад па ка ран ня част ко ва тэр мі нам на адзін год.

Ам ніс тыя не бу дзе рас паў сюдж вац ца на асоб, якія ўчы ні лі най-
больш цяж кія зла чын ныя дзе ян ні, та кія як на ўмыс нае за бой ства, 
згвал та ван не, ган даль людзь мі, ства рэн не зла чын най ар га ні за цыі, 
бан ды тызм, тэ ра рызм, а так са ма не вы ка на лі пра ду гле джа ныя пра-
ек там за ко на ўмо вы для вы зва лен ня ад кры мі наль най ад каз нас ці 
і па ка ран ня.

Па вод ле па пя рэд ніх раз лі каў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, пры 
рэа лі за цыі за ко на пра ду гледж ва ец ца поў нас цю вы зва ліць ад па ка-
ран ня ка ля 2730 ча ла век і ска ра ціць тэр мін ад бы ван ня па ка ран ня 
на адзін год у ад но сі нах пры клад на да 5500 ча ла век.

КА МАН ДА ПРЭ ЗІ ДЭН ТА СТА ЛА ПЕР ШАЙ 
СЯ РОД АМА ТА РАЎ ХАКЕЯ

Ха кей ная ка ман да Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя ты раз 
ста ла пе ра мож цам рэс пуб лі кан скіх спа бор ніц тваў па ха кеі з 
шай бай ся род ама та раў на пры зы Прэ зі дэнц ка га спар тыў-
на га клу ба, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

У пер шым мат чы фі наль най се рыі 12 кра са ві ка ў Грод не прэ зі дэнц-
кая ля до вая дру жы на вый гра ла ў ха ке іс таў Гро дзен скай воб лас ці з 
лі кам 9:7 (2:1, 5:2, 2:4), а 19 кра са ві ка ў Мін ску на лё дзе «Чы жоў ка-
Арэ ны» да бі ла ся вік то рыі з лі кам 9:6 (4:0, 4:3, 1:3). Гуль ня пра хо дзі ла 
з вя лі кай пе ра ва гай прэ зі дэнц кай дру жы ны, і ўжо да пер ша га пе ра-
пын ку яна вя ла з лі кам 4:0. У дру гой 20-хві лін цы гле да чы ўба чы лі 
яшчэ 7 за кі ну тых шай баў — 4:3 на ка рысць гас па да роў. У за ключ ным 
пе ры я дзе гос ці за кі ну лі 3 шай бы, пра пус ціў шы толь кі ад ну.

Ця пе раш нія спа бор ніц твы ама тар скіх ка манд пра во дзі лі ся ўжо сё-
мы раз, і ў пя ці з іх пер шын ства ва ла ха кей ная ка ман да Прэ зі дэн та. 

«ЧЫС ТЫ ВА ДА ЁМ»
Ак цыю пад та кой наз вай аб вяс ці ла праў лен не рэс пуб лі кан ска га 
са ве та Бе ла рус ка га та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў. Прой-
дзе яна з 21 па 27 кра са ві ка. Да лу чыц ца да ак цыі мо жа лю бы 
гра ма дзя нін, не абы яка вы да род най пры ро ды, а так са ма ар га-
ні за цыі і ўста но вы.

У на шай кра і не на ліч ва ец ца 20,8 ты ся чы рэк агуль най пра цяг лас цю 
90,6 ты ся чы кі ла мет раў, звыш 10 ты сяч азё раў, больш за 150 буй ных 
і 1,5 ты ся чы не вя лі кіх ва да схо ві шчаў. Вод ныя аб' ек ты ста лі ўлю бё ным 
мес цам ад па чын ку не толь кі жы ха роў на шай кра і ны, але і шмат лі кіх 
за меж ных гас цей. Ак цыя «Чыс ты ва да ём», га во раць яе ар га ні за та ры, 
у пер шую чар гу скі ра ва на на на вя дзен не па ра дку ў пры бя рэж най зо не 
на пя рэ дад ні ад крыц ця се зо на ак тыў на га ад па чын ку на пры ро дзе. Па 
пы тан нях удзе лу ў ме ра пры ем стве мож на звяр тац ца ў ра ён ныя пад раз-
дзя лен ні Бе ла рус ка га та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

АкцыяАкцыя  ��

Ве лі код ная служ ба ў за слаў скім кас цё ле
На ра джэн ня Най свя цей шай Пан ны Ма рыі.

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

ДЛЯ ЧЫ ТА ЧОЎ І НЕ ТОЛЬ КІ...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сён ня, а 13-й га дзі не, бу дуць прэ-
зен та ва ны даў но лю бі мыя ва мі га зе ты 
«Звяз да», «Лі та ра ту ра і Мас тац тва», ча-
со пі сы «По лы мя», «Нё ман», «Во жык», 
«Ма ла досць», а так са ма ча со піс «Род-
ная пры ро да», які наш Вы да вец кі дом 
узяў пад сваё кры ло ня даў на, але які 
ўжо зай меў сва іх пры хіль ні каў. Мож на 
бу дзе за зір нуць у гіс то рыю вы дан няў, а 
так са ма па зна ё міц ца з рэа лі я мі, да ве-
даў шы ся пра ці ка выя пра ек ты, ак ту аль-
ныя твор чыя зна ход кі, паў дзель ні чаць у 
вік та ры нах.

Асоб ную прэ зен та цыю бу дзе мець 
доб ра вя до мы вам пра ект «Да ро га мі 
вы зва лен ня», пры све ча ны 70-год дзю 
вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа-
шысц кіх за хоп ні каў. Яго вы па ста ян на 
маг лі ба чыць на ста рон ках «Звяз ды».

На вед валь ні кі змо гуць пры няць
удзел у вы зна чэн ні 10-ці са мых па пу ляр-
ных тво раў бе ла рус кай лі та ра ту ры XX 
ста год дзя. Та кая маг чы масць у іх з'я-
віц ца пад час па чат ку рэс пуб лі кан скай 
ак цыі «Топ-10 лю бі мых тво раў бе ла-
рус кай кла сі кі», аб' яў ле най ча со пі сам 
«По лы мя». Пры хіль ні кі што тыд нё ві ка 
«Лі та ра ту ра і мас тац тва» атры ма юць 
рэд кую маг чы масць апы нуц ца на пер-
шай па ла се лю бі ма га вы дан ня. Для гэ-
та га трэ ба прос та прый сці на вы ста ву 
і… стаць ге ро ем са ма га леп ша га фо та-
здым ка гэ та га дня.

Мас так-ка ры ка ту рыст ча со пі са «Во-
жык» Аляксандр Кар ша ке віч бу дзе ра-
біць экс прэс-парт рэ ты сва іх пад піс чы каў. 
Шчас ліў чы кі, якім па шан цуе быць на-
ма ля ва ны мі спрак ты ка ва ным май страм, 
свае парт рэ ты змо гуць за браць з са бой 
на па мяць.

23 кра са ві ка, аб 13-й га дзі не, пач нец ца 
кан суль та цыя псі хо ла га На стас сі Га рэ лік, 
якая за ві тае на звяз доў скі пра ект «Кра і на 
зда роўя». На на ступ ны дзень, аб 11-й га-
дзі не, па ста ян ныя аў та ры Ак са на Ка то віч 
і Ян ка Крук аса біс та прад ста вяць свае 
«За ла тыя пра ві лы на род най куль ту ры» і 
што дзён ны пра ект «На ро джа ныя».

У апош ні дзень ме ра пры ем ства, 
а 11-й га дзі не, ад бу дзец ца аў то граф-се-
сія аў та ра кні гі «Ча ма дан з кра ка дзі ла-
вай ску ры» Але ны Бе ла нож ка, так са ма 
аў та ра мі і скла даль ні ка мі кні гі «Скрозь 
«Ма ла досць».

У дні вы ста вы на стэн дзе «Бел пош ты» 
мож на бу дзе пад пі сац ца на лю бую га зе-
ту ці ча со піс Вы да вец ка га до ма «Звяз-
да», атры маў шы зніж ку. Акра мя та го, 
іль го ты пра да стаў ля юц ца ве тэ ра нам 
Вя лі кай Ай чын най вай ны і пен сі я не рам. 
Га зе та «Лі та ра ту ра і мас тац тва», ча со-
пі сы «По лы мя», «Нё ман», «Ма ла досць» 
пра па ну юць больш ніз кі пад піс ны кошт 
на стаў ні кам, ча со піс «Во жык» — жы ха-
рам сель скай мяс цо вас ці.

Пры ходзь це! Абя ца ем: бу дзе ці ка ва!
Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

ЦТ стар туе...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Для та го, каб мець маг чы масць па даць да ку-
мен ты ў ВНУ для атры ман ня вы шэй шай аду ка цыі 
пер шай сту пе ні, абі ту ры ен ты па він ны бу дуць на-
браць не менш як 10 ба лаў на ЦТ па рус кай і бе-
ла рус кай мо ве, 15 ба лаў — на ЦТ па ма тэ ма ты цы, 
фі зі цы, хі міі і бія ло гі і 20 ба лаў — на тэс ці ра ван ні 
па гіс то рыі Бе ла ру сі, су свет най гіс то рыі най ноў-
ша га ча су, гра ма да знаў стве, геа гра фіі і за меж-
ных мо вах. Як і бы ло абя ца на, па рог за стаў ся на 
тым жа ўзроў ні, што і ле тась. Але з'я ві лі ся да дат-
ко выя па слаб лен ні для тых, хто бу дзе па сту паць 
на бюд жэт ныя мес цы ў рам ках да дат ко ва га на-
бо ру ў дзяр жаў ныя ВНУ на мес цы, што за ста лі ся 
ва кант ны мі пас ля за лі чэн ня абі ту ры ен таў. Для 
іх гэ ты па рог бу дзе ні жэй шы: у сер ты фі ка тах па 
рус кай і бе ла рус кай мо вах абі ту ры ен ты па він ны 
бу дуць мець не менш як 5 ба лаў, па ма тэ ма ты цы, 
фі зі цы, хі міі і бія ло гіі — 10 і 15 ба лаў — па гіс то рыі 
Бе ла ру сі, су свет най гіс то рыі най ноў ша га ча су, 
гра ма да знаў стве, геа гра фіі і за меж ных мо вах.

У Мі ніс тэр стве аду ка цыі пад крэс лі ва юць, што 
для та го, каб за сво іць уні вер сі тэц кую пра гра му і 
не дыс крэ ды та ваць дып лом аб вы шэй шай аду ка-
цыі, абі ту ры ент па ві нен мець пэў ны па тэн цы ял. 
Уста ноў ле ны ўз ро вень тэс та вых ба лаў да зво ліць 
ад се яць пры па ступ лен ні ў ВНУ сла ба пад рых-
та ва ных абі ту ры ен таў. Ста ноў чыя зна чэн ні тэс-
та вых ба лаў вы зна ча лі ся з улі кам пра ве дзе на га 
ана лі зу вы ні каў ЦТ за не каль кі апош ніх га доў. 
У пры ват нас ці, ана лі за ваў ся пра цэнт вы ка нан ня 
за дан няў у тэс тах, уз ро вень скла да нас ці за дан-
няў, а так са ма пра во дзіў ся ана ліз вы ні каў кон-
курс на га ад бо ру ва ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі 
ў мі ну лыя га ды.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


