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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Каб пра ду хі ліць тра гіч ныя 

вы пад кі на да ро зе, у Мін ску 
пла ну юць зву жаць пра ез ную 
част ку ка ля не рэ гу лю е мых 
пе ша ход ных пе ра хо даў.

След чы ка мі тэт Бе ла ру сі 
пры няў ра шэн не аб пе ра да-
чы кры мі наль най спра вы ў 
да чы нен ні да бы лых служ-
бо вых асоб Бе ла рус кай ка-
лій най кам па ніі ра сій ска му 
бо ку.

У да чы нен ні да бы ло га 
ды рэк та ра Слуц ка га льно за-
во да рас па ча та кры мі наль-
ная спра ва за ха лат насць.

Ся рэд ні кошт 1 кв.м на 
пер ша сным рын ку жы лой 
не ру хо май ма ё мас ці Мін ска 
ў са ка ві ку 2014 го да склаў 
$1690 і па вя лі чыў ся ў па раў-
на нні з лю тым пры клад на на 2 
пра цэн ты. 1 кв.м у ад на па ка-
ё вых ква тэ рах сё ле та ў са ка-
ві ку ў ся рэд нім каш туе $1737, 
у двух па ка ё вых — $1676, у 
ква тэ рах з тры ма і больш па-
ко я мі — $1691. Ся рэд ні кошт 
ме сяч най арэн ды жыл ля ў 
Мін ску без улі ку ка му наль-
ных пла ця жоў за ад на па ка-
ё вую ква тэ ру скла дае $371, 
за двух па ка ё вую — $472 і за 
трох па ка ё вую — $506.
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«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 22 кра са ві ка з 
12.00 да 13.00 га дзін па тэ ле фо нах: 
8 017 287 18 66, 8 017 287 18 71. Па пя рэд-
нія пы тан ні мож на па кі нуць, па тэ ле фа на-
ваў шы па ну ма ры 8 017 287 18 72.

Хрыс ці я нам Бе ла ру сі
Да ра гія су ай чын ні кі!

Са свет лым Хрыс то вым Уваск рэ сен нем!
Вя лік дзень — не прос та свя та, гэ та сут-

насць хрыс ці ян ства. Ён ува саб ляе ў са бе 
найваж ней шыя ча ла ве чыя даб ра дзей нас ці — 
мі ла сэр насць, уза е ма ра зу мен не і ўсё да ра ван не. 
Уваск рэ сен не Хрыс то ва сім ва лі зуе пе ра мо гу 
праў ды і вы со кіх ма раль ных ідэа лаў, на дае 
жыц цю веч ны сэнс, уся ляе ве ру ў бу ду чы ню.

У цу доў ныя дні ве лі код ных ура чыс тас цяў 
абу джа ец ца ўсё на во кал, у сэр цах лю дзей па-
ну юць ра дасць і лю боў, ума цоў ва ец ца жа дан не 
зноў і зноў ра біць доб рыя спра вы.

Глы бо ка сім ва ліч на, што ў гэ тым го дзе Вя лік-
дзень су стра ка юць ад на ча со ва пас ля доў ні кі ўсіх 
хрыс ці ян скіх цэрк ваў. Сён ня нам, як ні ко лі ра ней, 
не аб ход ны адзін ства ду ху і з'яд на насць. Толь кі 
су мес ны мі на ма ган ня мі ўсіх гра ма дзян кра і ны мы 
змо жам збе раг чы зго ду і мір на род най зям лі.

Ня хай ра дасць ве лі код на га свя та на поў ніць 
кож ны дом, кож ную сям'ю свят лом, да бры нёй 
і на дзе яй. І ня хай ні я кія вы пра ба ван ні не раз-
бу раць наш унут ра ны ду хоў ны лад і знеш няе 
све та ўлад ка ван не.

Моц на га вам зда роўя, даб ра бы ту і вя сен ня-
га на строю.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

АДЗІН СТВА ДУ ХУ І З'ЯД НА НАСЦЬ

Іры на БО КА ВА, ге не раль ны 
ды рэк тар ЮНЕС КА:

«Без куль ту ры не мо жа быць 
ні квіт не ю ча га гра мад ства, ні 
ўстой лі ва га раз віц ця. У су вя зі 
з гэ тым ЮНЕС КА су пра цоў ні-
чае з Бе ла рус сю ў сфе ры ахо вы 
куль тур най спад чы ны ча ла вец-
тва, якая з'яў ля ец ца ас но вай 
са ма быт нас ці і са ма ідэн ты фі-
ка цыі на ро да. Яшчэ 11 аб' ек таў 
у Бе ла ру сі мо гуць быць уклю ча-
ны ў Спіс су свет най спад чы ны 
ЮНЕС КА. У так зва ным па пя-
рэд нім спі се лі чац ца Аў гус тоў скі 
ка нал (Гро дзен ская воб ласць), 
Спа са-Пра аб ра жэн ская царк-
ва і Са фій скі са бор (По лацк), 
Ка мя нец кая ве жа, Ба ры са глеб-
ская царк ва (Грод на), Свя та-
Мі коль скі жа но чы ма нас тыр 
(Ма гі лёў), Брэсц кая крэ пасць, 
па ла ца ва-пар ка вы ан самбль Ру-
мян ца вых-Па ске ві чаў (Го мель), 
куль та выя збу да ван ні аба рон на-
га ты пу ў Бе ла ру сі, Поль шчы і 
Літ ве (Мін ская і Брэсц кая воб-
лас ці), ар хі тэк тур ны ан самбль 
пра спек та Не за леж нас ці ў Мін-
ску, драў ля ныя цэрк вы Па лес ся, 
На цы я наль ны парк «Бе ла веж-
ская пу шча» (па шы рэн не). У па-
пя рэд ні спіс уне се ны і аб' ек ты 
не ма тэ ры яль най куль тур най 
спад чы ны — ка ляд ная гуль ня 
«Жа ніць ба Ця рэш кі», аб ра ды 
якой за ха ва лі ся ў вёс цы Анош кі 
Ле пель ска га ра ё на, і тра ды цыя 
ша па валь ства ў Дры бі не».

НА ТА ЎЗМАЦ НЯЕ ПА ЗІ ЦЫІ ВА УС ХОД НЯЙ ЕЎ РО ПЕ
Кра і ны НА ТА ка раб ля мі і зні шчаль ні ка мі ўзмац ня юць па зі цыі аль ян су ва Ус ход няй Еў ро пе, пе ра да юць 

ін фар ма генц твы. НА ТА ад праў ляе пяць ка раб лёў у Бал тый скае мо ра для ак ты ві за цыі аба ро ны сва іх усход не-
еў ра пей скіх са юз ні каў, га во рыц ца ў за яве аль ян су. Мар ская гру па бу дзе скла дац ца з ка раб лёў Нар ве гіі, Ні-
дэр лан даў, Бель гіі і Эс то ніі — гэ та ча ты ры мін ныя траль шчы кі і ад но суд на за бес пя чэн ня. Яны скла да юць ад ну 
з ча ты рох ва ен на-мар скіх груп сіл хут ка га рэ ага ван ня НА ТА. Так са ма ста ла вя до ма, што ча ты ры зні шчаль ні кі 
ВПС Фран цыі ад пра вяц ца да кан ца кра са ві ка на па тру ля ван не па вет ра най пра сто ры над кра і на мі Бал тыі. У 
па чат ку кра са ві ка Фран цыя ўжо ад пра ві ла ча ты ры зні шчаль ні кі для па тру ля ван ня не ба над Поль шчай. Акра мя 
та го, бы ло за яў ле на, што кант роль за па вет ра най пра сто рай Поль шчы і Ру мы ніі з па чат ку кра са ві ка ажыц-
цяў ляе са ма лёт да лё ка га на зі ран ня АWАСS. На пя рэ дад ні прэм' ер-мі ністр Ка на ды Сты вен Хар пер па ве да міў, 
што яго кра і на так са ма на кі руе ў Поль шчу шэсць зні шчаль ні каў СF-18 у рам ках уз мац нен ня мі сіі па вет ра най 
па лі цыі НА ТА. Ка над скія зні шчаль ні кі бу дуць па тру ля ваць па вет ра ную пра сто ру над кра і на мі Ус ход няй Еў ро пы 
ра зам са зні шчаль ні ка мі ЗША, Вя лі ка бры та ніі, Да ніі, Поль шчы, Пар ту га ліі і Гер ма ніі.

ПАЛ КОЎ НІК БОЛЬШ НЕ ПІ ША...
У Мек сі цы на 88-м го дзе жыц ця па мёр пісь мен нік, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі 

па лі та ра ту ры, ка лум бій скі май стар «ма гіч на га рэа ліз му» Габ ры эль Гар сія Мар кес. 
Мар кес пай шоў з жыц ця ў сва ёй рэ зі дэн цыі ў Ме хі ка, пі ша Еl Раіs. Жа лоб ны ры ту ал у 
пры сут нас ці пуб лі кі пе рад крэ ма цы яй це ла Гар сія Мар ке са не за пла на ва ны. Пісьменнік 
шы ро ка вя до мы не толь кі ў Ла цін скай Аме ры цы, але і да лё ка за яе ме жа мі. У 1982 
го дзе Мар ке су бы ла пры су джа на Но бе леў ская прэ мія па лі та ра ту ры «За ра ма ны і 
апа вя дан ні, у якіх фан та зія і рэ аль насць ад люст роў ва юць жыц цё і кан флік ты цэ ла га 
кан ты нен та», пас ля ча го ён стаў шы ро ка па пу ляр ны ва ўсім све це. Тут жа, у Мек сі цы, 
Мар кес на пі саў свой са мы вя до мы твор — «Сто га доў адзі но ты». Пер ша па чат ко ва 
ра ман ні хто не ха цеў дру ка ваць. Пісь мен нік ра за слаў ру ка піс у ка лум бій скія вы да вец-
твы, але ні ад но з іх не ад ва жы ла ся вы пус ціць кні гу, на пі са ную ў прын цы по ва но вай 
ма не ры, якая з ча сам бы ла на зва на «ма гіч ным рэа ліз мам». Пас ля ня ўда лай спро бы 

бу ду чы лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі ад пра віў ру ка піс у Бу э нас-Ай рэс, га-
лоў на му рэ дак та ру вы да вец тва «Су да ме ры ка на» Фран сіс ка Па руа. Да 
кні гі ён пры клаў ка рот кі ліст: «Пра чы тай, ка лі не спа да ба ец ца, то па рві, і 
я за бу ду ся пра гэ ты ра ман». На ват не да чы таў шы ру ка піс да кан ца, Па руа 
ад пра віў яго ў друк. І не пра га даў: ра ман «Сто га доў адзі но ты» стаў са мым 
па пу ляр ным тво рам за ўсю гіс то рыю ла ці на а ме ры кан скай лі та ра ту ры. 
Ся род дру гіх най больш вя до мых тво раў Мар ке са — «Во сень па тры яр ха» 
і « Пал коў ні ку ні хто не пі ша».

ШЧАС ЛІ ВЫ ШЛЮБ 
МОЖ НА ВЫ ЛІ ЧЫЦЬ 

З ДА ПА МО ГАЙ... ЛІ НЕЙ КІ
Да ве дац ца, на коль кі шчас лі выя два ча-

ла ве кі, якія жы вуць ра зам, мож на, прос та 
на зі ра ю чы за 
тым, як яны 
спяць. На ву-
коў цы пра вя лі 
да сле да ван не 
ся род шлюб ных 
пар і ўста на ві лі, 
што муж і жон-
ка, якія спа лі 
на ад лег лас ці 
менш за сем сан ты мет раў ад но ад ад на го, 
бы лі най больш за да во ле ны сва і мі ад но сі на-
мі. А тыя, хто спаў на ад лег лас ці больш за 70 
сан ты мет раў — больш за ўсё ад но сі на мі не-
за да во ле ны. Ся род пар, якія спа лі «ўшчыль-
ную» ад но да ад на го, коль касць за да во ле ных 
ад но сі на мі скла ла 86%, у той час, як ся род 
тых, хто ад да ваў пе ра ва гу спаць на ад лег-
лас ці, — толь кі 66%. 42% су жэн цаў за яві лі, 
што ад да юць пе ра ва гу спаць, ле жа чы спі на 
да спі ны, 31% — ле жа чы ў ад ным кі рун ку і 
4% — ле жа чы тва рам ад но да ад на го. Акра мя 
та го, вы свет лі ла ся, што больш шчас лі вы мі ў 
шлю бе з'яў ля юц ца муж і жон ка, якія на пра ця-
гу сну да ты ка юц ца це ла мі: з іх за да во ле насць 
ад но сі на мі вы ка за лі 94%. У той час, як ся род 
пар, якія ад да ва лі пе ра ва гу не да ты кац ца 
пад час сну, за да во ле ных ака за ла ся знач на 
менш — толь кі 68%.

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ
22 кра са ві ка 2014 го да ў 16.00 у за ле па ся джэн няў Са ве та 

Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца чар го вае 
па ся джэн не чац вёр тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня.

«Хрыс тус Уваск рос, са праў ды 
Уваск рос!»

Глы бо ка па ва жа ныя свя та ры, 
кан сэк ра ва ныя асо бы, да ра гія 
вер ні кі, лю дзі доб рай во лі!

Гэ тым пас халь ным за клі кам 
ві таю ўсіх вас у ра дас нае і збаў-
чае свя та Уваск рэ сен ня Езу са 
Хрыс та, ка лі мы ад зна ча ем 
пе ра мо гу на ша га Збаў цы над 
гра хом, смер цю і злым ду хам. 
Гэ тае свя та паў та ра ец ца кож ны 
год, і мы ўжо так моц на пры-

звы ча і лі ся да яго, што ня рэд ка 
ка жам, што гіс то рыю Уваск рэ-
сен ня Хрыс та даў но ве да ем. 
Ад нак на са мой спра ве свя та 
Пас хі — гэ та не мі ну лая гіс то-
рыя. Яно заў сё ды ак ту аль нае 
і дае нам но вую над зею на ват 
на су пе рак над зеі.

Сён ня ва ўсіх хрыс ці ян скіх 
свя ты нях — ка та ліц кіх, пра ва-
слаў ных і пра тэ станц кіх — гу-
чыць ра дас нае «Ал ле люя». 
Пас халь ная ра дасць пра ні кае ў 
нас да глы бі ні сэр цаў, бо та ям-
ні ца Уваск рэ сен ня з'яў ля ец ца 
са май вя лі кай праў дай на шай 
ве ры, і ва кол яе кан цэнт ру ец ца 
як жыц цё Кас цё ла, так і на шае 
аса біс тае.

Пас ха аб вя шчае нам вель мі 
важ нае па слан не, што ў Хрыс-
це Укры жа ва ным і Уваск рэс лым 
лю бя чы нас Бог пры но сіць нам 
збаў лен не і дае но вую над зею. 

Уваск рэс лы Езус не вы зва ляе 
нас ад зла па вяр хоў на і ча со-
ва, але ра ды каль на. Мы ўсе, 
ахры шча ныя ў Езу са Хрыс та, у 
смерць Яго ную хрыс ці лі ся, каб, 
як Ён уваск рос з па мер лых, так 
і нам увай сці ў но вае жыц цё, 
— ка жа свя ты апост ал Па вел 
(Рым 6, 3-4).

Хоць у Вя лі кую пят ні цу зда ва-
ла ся, што Езус быў пе ра мо жа ны 
і не за ста ло ся ні я кай над зеі, ад-
нак праў да Уваск рэ сен ня свед-
чыць аб пе ра мо зе жыц ця над 
смер цю, лю бо ві над ня на віс цю, 
мі ла сэр нас ці над помс тай. Та-
кім чы нам, пас халь ная та ям ні ца 
смер ці і ўваск рэ сен ня Хрыс та 
кар ды наль на змя няе сі ту а цыю 
ча ла ве ка і све ту. Та му ўваск-
рос лы Езус — гэ та не мі ну лае, 
але су час насць, дзя ку ю чы якой 
змя ня ец ца свет і ча-
ла век.

Да ра гія і ўзлюб ле ныя ў Хрыс це Уваск рэс лым
Пра асвя шчэн ныя ар хі па сты ры, па чэс ныя пра-

сві та ры і дыя ка ны, на бож ныя іна кі і іна кі ні, бо га-
лю бі вая паст ва Бе ла рус кай Пра ва слаў най Царк-
вы, сар дэч на він шую вас са свя там свят — Пас хай 
Гас под няй!

У гэ ты вы ра та валь ны для све ту, свет ла за рны 
дзень мы, як і ўсе па пя рэд нія нам з ча соў апост аль-
скіх па ка лен ні хрыс ці ян, зноў і зноў з не вы моў най 
па дзя кай Бо гу, якая вы лі ва ец ца з сэр цаў на шых, з 
ду хоў най ра дас цю ві та ем адно ад на го Пас халь ным 
вок лі чам:

Хрыс тос уваск рэс!

Толь кі два сло вы, але якая не ве ра год ная ў іх 
сі ла! Гэ тыя два сло вы ўска лых ну лі ўвесь свет, раз-
бу ры лі бра му пек ла да шчэн ту і ства ры лі вя лі кую 
і не пе ра мож ную Хрыс ці ян скую Царк ву, па да ючы 
ўсім яе дзе цям жы вую ве ру, ду хоў на-ма раль ныя 
еван гель скія каш тоў нас ці і даб ра дат ныя ду хоў ныя 
сі лы, здоль ныя ве ру ю ча га ў Хрыс та ча ла ве ка ўзнес-
ці на вы шы ню ду хоў най дас ка на лас ці.

У асно ву на шай ве ры па кла дзе на гэ тая свет-
лая і ра дас ная вест ка — вест ка пра Уваск ра сен не 
Бо га ча ла ве ка, а ра зам з Ім — і пра ўваск ра сен не 
ча ла вец тва. Без ве ры ва Уваск рэс ла га 
Хрыс та ня ма хрыс ці ян ства! 3

ЖЫЦЬ ПАВОДЛЕ ПРАЎДЫ 
І ЗАПАВЕДЗЯЎ БОЖЫХ

ПАС ХА — АЖЫЎ ЛЯЛЬ НЫ ГЛЫ ТОК 
СВЕ ЖА ГА ПА ВЕТ РА

Ве лі код нае па слан не 
Міт ра па лі та Мінск ага 
і Слуц ка га Паў ла, 
Па тры яр ша га Эк зар ха 
ўсяе Бе ла ру сі ар хі па сты рам, 
па сты рам, дыя ка нам, ма на хам 
і мі ра нам Бе ла рус кай 
Пра ва слаў най Царк вы
Ня бё сы да стой на ня хай ве ся ляц ца, і зям ля ня хай ра ду ец ца,
і ня хай свят куе ўвесь свет, бач ны і ня бач ны,
бо паў стаў Хрыс тос — ра дасць веч ная.

Тра пар 1-й пес ні Пас халь на га ка но на

Па стыр скае па слан не 
Міт ра па лі та 
Та дэ ву ша Кан дру се ві ча 
на Вя лік дзень

Люд мі ла Са ка лоў ская (на фо та) пра цуе мас та ком-афар мі це лем на аг ра кам-
бі на це «Пры дняп роў скі», але ў воль ны час на пра ця гу трох га доў зай ма ец ца 
раз ма лёў ван нем стра у са вых яек. Ма ты вы на не звы чай ных су ве ні рах — на лю бы 
густ. Але на пя рэ дад ні свя та Вя лі ка дня ў на вед валь ні каў стра у са ва га ран ча по-
пы там ка рыс та юц ца ме на ві та яй кі са свя точ ным ма ты вам. Спе цы яль ная алей ная 
фар ба да зва ляе тры мац ца ўзо рам на пра ця гу доў га га ча су і на дае пра сто ру для 
твор час ці мас тач кі.

— Гэ та спра ва — для ду шы, — дзе ліц ца Люд мі ла Аляк санд раў на. — З-за круг лай фор-
мы стра у са вае яй ка рас фар боў ваць знач на ця жэй, чым, на прык лад, на пі саць кар ці ну.

Раз ма ля ва нае стра у са вае яй ка — тавар штуч ны. Яго ак тыў на раз бі ра юць і бе ла-
ру сы, і за меж ныя гос ці, што на вед ва юць ран ча.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.
Ма гі лёў ская вобл.

ВЕ ЛІ КОД НЫЯ ЯЙ КІ ВЕ ЛІ КОД НЫЯ ЯЙ КІ 
СА СТРА У СА ВА ГА СА СТРА У СА ВА ГА 
РАН ЧАРАН ЧА

АД КА ЛІЙ НА ГА 
КАН ФЛІК ТУ 

НІ ХТО НЕ ВЫЙ ГРАЎ
Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па нуе «Урал ка лію» 
вы зна чыц ца, як дзей ні чаць да лей 
у ін та рэ сах кам па ній і дзвюх кра ін

Аб гэ тым кі раў нік дзяр жа вы за явіў на су стрэ чы з на-
мес ні кам стар шы ні са ве та ды рэк та раў ААТ «Урал ка лій», 
стар шы нёй са ве та ды рэк та раў ААТ «Аб' яд на ная хі міч ная 
кам па нія «Урал хім» Дзміт ры ем Ма зе пі ным, па ве дам ляе 
прэс-служ ба бе ла рус ка га лі да ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў Дзміт рыя Ма зе пі на па яго прось-
бе, ад зна чыў шы: «Вель мі зна ка ва тое, што вы пры еха лі да нас 
для аб мер ка ван ня праб лем, якія яшчэ іс ну юць сён ня, на пэў на, у 
ад но сі нах па між на шы мі кам па ні я мі, мо жа быць, на ват 
і па між дзяр жа ва мі ней кі аса дак за стаў ся».

АД КА РА НЁЎ 
РАС ЦЕ ЎСЁ ДРЭ ВА

Ува га да за ха ван ня аб' ек таў куль тур най 
спад чы ны спры яе ўма ца ван ню дзяр жаў нас ці

Та кі пункт гле джан ня вы ка заў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу-
 ка шэн ка на су стрэ чы з ге не раль ным ды рэк та рам ЮНЕС КА 
Іры най Бо ка вай, па ве дам ляе БЕЛ ТА.
Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на важ насць за ха ван ня аб'-

ек таў куль тур най спад чы ны. «Для нас вель мі важ на знай сці ў 
на шым мі ну лым тое, што звяз вае нас з су час нас цю. Мы не ха це лі 
б за бы ваць, ад куль мы ро дам, та му вя лі кую ўва гу на да ём гэ тым 
аб' ек там. Тым больш што яны спры я юць ума ца ван ню на шай дзяр-
жаў нас ці і ліш ні раз да каз ва юць, што Бе ла русь — ста ра жыт ная 
зям ля, роз ныя дзяр жа вы тут бы лі, па-роз на му склад ваў ся лёс. 
Але сён ня ёсць Бе ла русь — са ма стой ная не за леж ная дзяр жа ва, 
ка ра ні якой сы хо дзяць у мі ну лае», — ска заў ён. Прэ зі дэнт пад-
крэс ліў, што тое, чым зай ма ец ца ЮНЕС КА, вель мі сім ва ліч на і 
важ на. Ён ад зна чыў, што Бе ла ру сі ёсць што ска заць у су вя зі з 
60-год дзем член ства ў ЮНЕС КА, асаб лі ва ў сфе рах аду ка цыі і 
на ву кі. Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, што 5% ВУП кра і ны тра-
ціц ца на аду ка цыю. Не так даў но ад бы ла ся су стрэ ча Прэ зі дэн та з 
на ву коў ца мі, дзе га вор ка іш ла пра пры яры тэ ты бе ла рус кай на ву кі 
на да лё кую і на ся рэд не тэр мі но вую перс пек ты вы. Што ты чыц ца 
куль ту ры, то, па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, Іры на Бо ка-
ва са ма змо жа ўба чыць зна ка выя аб' ек ты ў Бе ла ру сі, у тым лі ку 
ўне се ныя ў Спіс су свет най спад чы ны ЮНЕС КА.

Прэ зі дэнт па дзя ка ваў ге не раль на му ды рэк та ру ЮНЕС КА за 
ві зіт, ад зна чыў шы: «Вы заў сё ды мо жа це на нас раз ліч ваць у ар-
га ні за цыі — мы заўж ды бу дзем пад трым лі ваць ва шы іні цы я ты вы. 
Тым больш што яны вель мі па трэб ныя і вы гад ныя не толь кі нам, 
але і ўся му ча ла вец тву».

У сваю чар гу, Іры на Бо ка ва пад крэс лі ла, што ЮНЕС КА і ў да лей-
шым бу дзе су пра цоў ні чаць з Бе ла рус сю па ўсім спект ры кі рун каў і 
пра цяг не пра цу па за ха ван ні бе ла рус кай куль тур най спад чы ны.
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