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Свят ка ван не Між на род на га дня 
род най мо вы рас цяг нец ца ў Бе-
ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ-
це на цэ лы ты дзень. Гэ тай па дзеі 
пры све ча ны цыкл ме ра пры ем-
стваў, якія бу дуць ар га ні за ва ны 
на фі ла ла гіч ным фа куль тэ це 
БДУ.

У цы ры мо ніі ўра чыс та га ад крыц ця 
сёння возь муць удзел рэк тар БДУ ака дэ-
мік Сяр гей Аб ла мей ка, пра фе сар, член-
ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка ша нец і за гад чык ка фед ры тэ о рыі 
лі та ра ту ры фі ла ла гіч на га фа куль тэ та 
Вя ча слаў Ра гой ша. Сту дэн ты філ фа ка 
пад рых та ва лі лі та ра тур на-му зыч ную 
пра гра му «Ад Бо га мо ва ў кож на га на-
ро да…» У іх вы ка нан ні пра гу чаць вер шы 
вя до мых бе ла рус кіх пісь мен ні каў, а так-
са ма вер шы ўлас на га скла дан ня.

Упер шы ню ў пра гра му тыд ня (23 лю-

та га) уклю ча на эк скур сія па Рэс пуб лі-
кан скай на ву ко ва-тэх ніч най біб лі я тэ цы, 
дзе бу дзе прад стаў ле на вы ста ва «Ра-
дасць сло ва» (пра спект Пе ра мож цаў, 7, 
па кой 607). На на ступ ны дзень прой дзе 
тэ ле мост Мінск — Ві цебск. Удзель ні ка мі 
су стрэ чы ста нуць вы клад чы кі ка фед ры 
бе ла рус ка га мо ва знаў ства Ві цеб ска га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя П. М. Ма-
шэ ра ва, су пра цоў ні кі фі ла ла гіч на га фа-
куль тэ та БДУ, а так са ма вя до мы бе ла-
рус кі лі та ра ту раз наў ца, пра фе сар Адам 
Маль дзіс. Лінг віс ты аб мяр ку юць перс-
пек ты вы раз віц ця і функ цы я на ван ня бе-
ла рус кай мо вы. Акра мя та го, у рам ках 
ві дэа дыс ку сіі ад бу дзец ца прэ зен та цыя 
эн цык ла пе дыч на га да вед ні ка «Су зор'е 
бе ла рус ка га Па меж жа», а так са ма но-
вых лінг віс тыч ных лек сі ка гра фіч ных 

вы дан няў.

А 26 лю та га рас пач нец ца Дзень бе-

ла рус кай фі ла ло гіі. Для сту дэн таў бу дзе 

ар га ні за ва на су стрэ ча з за гад чы цай ка-

фед ры кла січ най фі ла ло гіі фі ла ла гіч на га 

фа куль тэ та БДУ Га лі най Шаў чэн кай і пра-

фе са рам ка фед ры гіс то рыі бе ла рус кай лі-

та ра ту ры Жан най Не кра шэ віч-Ка рот кай.

За ключ ным ме ра пры ем ствам тыд нё-

вай пра гра мы ста не «круг лы стол» на 

тэ му «Пе ра клад у сіс тэ ме куль тур ных 

су вя зяў», які ад бу дзец ца 27 лю та га. Да 

дыс ку сіі да лу чац ца сту дэн ты і вы клад чы-

кі фі ла ла гіч на га фа куль тэ та, а так са ма 

па эт і пе ра клад чык Анд рэй Ха да но віч.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Ка лі ў вас у ква тэ ры хо лад на, вы 
ад ра зу тэ ле фа ну е це ў ка му наль ную 
кан то ру і про сі це ра за брац ца. Ці не 
так? Па ві нен прый сці прад стаў нік ад 
ЖКГ з гра дус ні кам, і ка лі тэм пе ра ту ра 
ні жэй шая за +18 гра ду саў, вы ма е це 
пра ва па тра ба ваць па вы сіць гра дус. 
Дык ча му ў дзі ця чых сад ках і шко лах, 
дзе хо лад на, так не ро бяць? Не шка да 
дзя цей? Або ін шых кло па таў ха пае ў 
за гад чы каў і ды рэк та раў уста ноў аду-
ка цыі? Гэ тыя дум кі са мі са бой на прош-
ва лі ся пад час та го рэй ду.

Што здзі ві ла, дык гэ та дэ фі цыт гра-
дус ні каў. А гэ тыя пры бо ры, аказ ва ец-
ца, па він ны быць ва ўсіх па ко ях, дзе 
зна хо дзяц ца дзе ці. На прык лад, у ві-
цеб скім Да школь ным цэнт ры раз віц ця 
дзі ця ці № 4 у гуль ня вых па мяш кан нях 
груп № 6 і № 4 не бы ло гра дус ні каў. А 
там жа зна хо дзяц ца дзе ці ва ўзрос це 
ад 2 да 3 га доў.

І ў ві цеб скіх яс лях-сад ку №8 гра-
дуснікаў не бы ло ні ў спар тыў най за ле, 
ні ў ме ды цын скім ка бі не це. Як вы свет-
лі ла ся, там тэм пе ра ту ра не ад па вя да ла 
нар ма ты ву…

У сад ку №9 у спаль ні ма лод шай 
гру пы № 1, дзе зна хо дзі лі ся дзе ці ва 
ўзрос це да 3 га доў, гра дус нік па каз ваў 
+16 гра ду саў.

І ў сад ку №19 бы ло, мяк ка ка жу-
чы, ха лад на ва та: уся го +14. За гад чы-

ца толь кі раз во дзі ла ру ка мі. Маў ляў, у 
бу ды нак ацяп лен не па да ец ца цэнт ра лі-
за ва на з ка цель ні. Дык што мы мо жам 
зра біць?

Ня ўтуль на бы ло і ў ін шых пра ве ра-
ных дзі ця чых сад ках.

— Мы вы нес лі прад пі сан ні на чаль-
ні кам ад дзе лаў аду ка цыі, спор ту і ту-
рыз му ад мі ніст ра цый Пер ша май ска га 
і Чы гу нач на га ра ё наў Ві цеб ска. Ад каз-
ныя асо бы па він ны зра біць так, каб 
тэм пе ра ту ра ад па вя да ла нор ме. Мы, 
у сваю чар гу, пра кант ра лю ем, як зроб-
ле на «пра ца над па мыл ка мі», — пра-
ка мен та ва ла вы нік ма ні то рын гу стар-
шы па моч нік пра ку ро ра Ві цеб ска, 
ма лод шы са вет нік юс ты цыі Воль га 
КА РА ЛЁ ВА.

Пас ля рэй ду пай шоў па сы на ў шко-
лу. У ка бі не це, дзе дзе ці за ста юц ца 
пас ля ўро каў, гра дус нік па каз ваў +16. 
Пе да гог ска за ла, што на чаль ства ў 
кур се, але…

Ка лі за ду мац ца, з-за та го, што 
дзе ці хва рэ юць, баць кі бя руць баль-
ніч ны, і ім аплач ва ец ца 100% ся рэд-
ня га за роб ку. Ці вы гад на гэ та кра і не? 
Не! Дык можа тан ней ад рэ гу ля ваць 
сіс тэ мы па да чы цяп ла і эка но міць на 
вы пла тах?

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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На пры кан цы тыд ня на тэ ры то рыю на-
шай кра і ны пра цяг не па сту паць цёп лае 
па вет ра з Ат лан ты кі, та му ў блі жэй шыя 
дні тут уста лю ец ца амаль вес на вое на-
двор'е, па ве да мі ла 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.

У пят ні цу мес ца мі ча ка юц ца не вя лі кія апад-
кі (мок ры снег і дождж), у асоб ных ра ё нах 
ту ман і га ла лёд ныя з'я вы. Праг на зу ец ца ўме-
ра ны за ход ні ве цер. Мак сі маль ная тэм пе ра-
ту ра па вет ра ўдзень скла дзе ад ну ля да плюс 
6 гра ду саў. І ў вы хад ныя ха рак тар на двор'я іс-
тот на не зме ніц ца. Мес ца мі бу дуць іс ці мок ры 
снег і дождж. Ча сам на пра ця гу су так ту ман і 

сла бы га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўна чы ад мі нус 4 да плюс 
2 гра ду саў, удзень — ад 0 да плюс 7 гра ду саў. 
Сі ноп ты кі пад лі чы лі, што та кі тэм пе ра тур ны 
фон пры клад на на 4–7 гра ду саў вы шэй шы за 
клі ма тыч ную нор му дру гой па ло вы лю та га.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных 
спе цы я ліс таў, і ў пер шай па ло ве на ступ на га 
тыд ня на тэ ры то рыі кра і ны за ха ва ец ца ана-
маль ная цеп лы ня. Пад уплы вам ат мас фер ных 
фран тоў з бо ку паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы 
паў сюд на па кра і не бу дзе іс ці дождж і зрэд ку 
мок ры снег. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы да се-
ра ды скла дзе ад мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў, а 
ўдзень ча ка ец ца ўво гу ле 2–7 цяп ла. Гэ та яшчэ 
не са ка вік, але рэ пе ты цыя вяс ны сур' ёз ная.

Сяр гей КУР КАЧ
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Та кім чы нам, та рыф ная 
стаў ка пер ша га раз ра-
ду па вы ша ец ца ў Бе-
ла ру сі ўжо ў лю тым, а 
по тым і ў са ка ві ку. Аб 
гэ тым га во рыц ца ў па-
ста но ве Са ве та Мі ніст-
раў № 109 ад 18 лю та га 
2015 го да.

Ця пер для апла ты пра цы 
ра бот ні каў бюд жэт ных ар га-
ні за цый і ін шых ар га ні за цый, 
якія атрым лі ва юць суб сі дыі і 
ра бот ні кі якіх пры раў на ва ны 
па апла це пра цы да ра бот ні-
каў бюд жэт ных ар га ні за цый, 
та рыф ная стаў ка пер ша га 
раз ра ду вы зна ча на з 1 лю та-
га ў па ме ры 277 ты сяч руб лёў. 
А з 1 са ка ві ка яна па вя ліч ва-
ец ца да 292 ты сяч руб лёў. У 
вы ні ку за два эта пы та рыф ная 
стаў ка пер ша га раз ра ду пад-
рас це пры клад на на 6%.

У ра шэн ні Саў мі на ўдак-
лад ня ец ца, што рэс пуб лі кан-
скім ор га нам дзяр жаў на га кі-
ра ван ня, мяс цо вым вы ка наў-
чым і рас па рад чым ор га нам, 
кі раў ні кам бюд жэт ных ар га-
ні за цый і ін шых ар га ні за цый, 
якія атрым лі ва юць суб сі дыі, 
ра бот ні кі якіх пры раў на ва ны 
па апла це пра цы да ра бот ні-
каў бюд жэт ных ар га ні за цый, 
не аб ход на за бяс пе чыць пе-
ра раз лік за ра бот най пла ты 
ра бот ні каў у ад па вед нас ці 
з вы зна ча най Па ста но вай 
№ 109 та рыф най стаў кай пер-
ша га раз ра ду і ка э фі цы ен та мі 
Адзі най та рыф най сет кі ра-

бот ні каў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
з улі кам ка рэк ту ю чых ка э фі-
цы ен таў.

Прэс-служ ба Са ве та Мі-
ніст раў ад зна чае, што па вы-
шэн не та рыф най стаў кі да зво-
ліць па вя лі чыць за ра бот ную 
пла ту ра бот ні кам бюд жэт най 
сфе ры. Ад на ча со ва па вя лі-
чац ца па ме ры дзяр жаў ных 
сты пен дый на ву чэн цам, да-
плат ма ла дым спе цы я ліс там, 
за ву чо ныя сту пе ні, а так са ма 
ін шых вы плат, якія за ле жаць 
ад па ме ру та рыф най стаў кі 
пер ша га раз ра ду.

Сяр гей КУР КАЧ
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Пры ем ная на ві наПры ем ная на ві на  ��
Бюд жэт ні кам

па вя ліч ва юць зар пла ту
ў два эта пы 

АТ ЛАН ТЫ КА 
НА СТУ ПАЕ 
Тэм пе ра тур ны фон на вы хад ныя 

праг на зу ец ца на 4–7 гра ду саў вы шэй шы 
за клі ма тыч ную нор му 

Да лу чай ся!Да лу чай ся!  ��

У РОД НАЙ МО ВЫ — СВЯ ТА 

На кант ро ліНа кант ро лі  ��

У ПРА КУ РА ТУ РЫУ ПРА КУ РА ТУ РЫ
ПА ЦІ КА ВІ ЛІ СЯПА ЦІ КА ВІ ЛІ СЯ
ТЭМ ПЕ РА ТУ РАЙТЭМ ПЕ РА ТУ РАЙ
Ці цёп ла ў дзі ця чых 
сад ках і шко лах, 
па ці ка ві лі ся пра ку рор скія 
ра бот ні кі. У рэйд 
ра зам з імі на кі ра ваў ся 
і ка рэс пан дэнт «Звяз ды».

Пад час су мес най апе ра цыі су пра-
цоў ні каў кры мі наль на га вы шу ку 
мі ніс тэр стваў унут ра ных спраў 
Бе ла ру сі і Ра сіі на тэ ры то рыі 
апош няй быў за тры ма ны гра ма-
дзя нін на шай кра і ны, які ха ваў ся 
ад пра ва суд дзя 17 га доў.

Вы шук муж чы ны вёў ся з каст-
рыч ні ка 1997 го да, ка лі ён су мес на 
з хаў рус ні кам у жы лым до ме ў Мін-
ску з вы ка ры стан нем аг ня стрэль-
най зброі ўчы ніў за бой ства ад на го 
ча ла ве ка і зра біў за мах на жыц-
цё дру го га, па ве да міў на чаль нік 
упраў лен ня ін фар ма цыі і гра мад-
скіх су вя зяў Мі ніс тэр ства ўнут ра-
ных спраў Кан стан цін Шаль ке віч.

Пер ша па чат ко ва па да зра ва-
ны ха ваў ся ад бе ла рус ка га пра-
ва суд дзя пад чу жым імем у Ра сіі, 
вы ка рыс тоў ва ю чы пад роб ле ны 
паш парт гра ма дзя ні на гэ тай дзяр-
жа вы. У 1999 го дзе на тэ ры то рыі 
Ка лі нінг рад скай воб лас ці ў скла-
дзе гру пы ён вы краў ча ла ве ка. 
Сваю ах вя ру зла чын цы вы вез лі ў 
ба гаж ні ку аў та ма бі ля ў ін шы го-
рад, доў гі час тры ма лі пры ка ва най 
на руч ні ка мі да ба та рэі цэнт раль-
на га ацяп лен ня, збі ва лі, па тра бу-
ю чы буй ную су му гро шай. Пас ля 
гэ та га гра ма дзя нін уцёк у Літ ву 
і быў аб ве шча ны ў між на род ны 
вы шук. Муж чы на ўся ляк змя няў 

сваю знеш насць, мас кі ра ваў ся, 
на зы ваў ся бе вы ду ма ны мі ім ёна-
мі і проз ві шча мі. Тым не менш су-
мес ныя на ма ган ні су пра цоў ні каў 
кры мі наль на га вы шу ку Бе ла ру сі 
ра зам з пра ва ахоў ны мі ор га на мі 
ін шых кра ін і най перш Ра сіі да лі 
свой плён. Гра ма дзя нін быў за тры-
ма ны ў Пско ве на ква тэ ры ад на го 
са сва іх зна ё мых. Ця пер ор га ны 
пра ку ра ту ры Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі вы ра ша юць пы тан не аб ме ры 
аб ме жа ван ня яго сва бо ды, аб мяр-
коў ва ец ца маг чы масць эк стра ды-
цыі ў Бе ла русь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Коль кі б воўк ні ва лок…Коль кі б воўк ні ва лок…  ��

ЗЛА ЧЫН ЦУ ЗА ТРЫ МА ЛІ ПРАЗ 17 ГА ДОЎ

НА ШКО ДЗІЎ? АД КА ЖАШ! 
Пра тое, што на тэ ры то рыі Ма гі лёў-
ска га ра ё на пра во дзі ла ся не за кон-
нае па ля ван не, па тэ ле фо не да ве ру 
Дзярж ін спек цыі па ве да мі лі ві да-
воч цы. Вы свет ліць, хто да яго мае 
да чы нен не, да па мо жа ге на ты піч ная 
экс пер ты за: адзін з па ру шаль ні каў 
згу біў на мес цы зда рэн ня паль чат-
ку. Апроч та го, на сне зе за ста лі ся 
сля ды абут ку, ма шын і сне га хо даў.

Вы крыць ін ша га бра кань е ра, які пра-
ца ваў еге рам у Ча вус кім ра ё не, атры ма-
ла ся дзя ку ю чы ін спек тар скай кем лі вас ці. 
Па гу та рыў шы з прад стаў ні ком ка рыс-
таль ні ка па ляў ні чых угод дзяў, су пра цоў-
ні кі Ма гі лёў скай між рай інс пек цыі за ўва-
жы лі не ад па вед нас ці ў тлу ма чэн нях, а 
паз ней знай шлі і рэ ча выя до ка зы: мя са і 
рэшт кі «ня ўлі ча на га» але ня егер ха ваў у 
ся бе на пад вор ку.

Яшчэ чац вя рых не ле га лаў, якія не за-
кон на зда бы лі дзі ка, дзярж ін спек та ры за-
тры ма лі пад Лель чы ца мі пад час су мес на-
га рэй ду з су пра цоў ні ка мі ДАІ. Ма ла дыя 
лю дзі ме лі пры са бе кап ка ны і не за рэ гіст-
ра ва ную стрэль бу. Іх ча кае суд.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пра Юрыя Кра та, які вы дае ся бе за клі ры ка Гру зін скай 
царк вы і пе ры я дыч на гаст ра люе па Бе ла ру сі, упер шы ню 
за га ва ры лі не каль кі га доў та му.Дзіў на ва ты ча ла век апра-
на ец ца ў адзен не свя та ра ці на огул епіс ка па.

За не па ко е нае та кім на хаб ствам ду ха вен ства па пя рэдж вае лю-
дзей, каб не трап ля лі ў яго паст ку. Бо са ма зва нец не толь кі апра-
на ец ца па-цар коў на му, але яшчэ збі рае ах вя ра ван ні і пра во дзіць 
плат ныя трэ бы (дак лад ней, бя рэ аван сы за іх і зні кае). Ня даў на 
на сай це Баб руй скай епар хіі з'я ві ла ся ін фар ма цыя пра тое, што 
гэ ты ча ла век рэ гу ляр на за яў ляе аб са бе на тэ ры то рыі Глус ка га 
ра ё на. Юрыст епар хіі Ігар Ха да се віч па цвер дзіў, што адзін з пры-
ха джан рас ка заў гіс то рыю, як іл жэ свя тар ска рыс таў ся па слу га мі 
мяс цо ва га так сіс та. Маў ляў, ён быў апра ну ты ў ад па вед ную воп-
рат ку і пра сіў па ва зіць яго па на ва кол лі для збо ру ах вя ра ван няў. 
Не звы чай ны па са жыр на ка таў вя лі кую су му гро шай, а пад час 
ад ной з ад лу чак рап тоў на знік.

На коль кі гэ та гіс то рыя ад па вя дае рэ ча іс нас ці, удак лад ніць 
не атры ма ла ся. Пры нам сі ў баб руй скую мі лі цыю па цяр пе лыя 
ад гі па тэ тыч на га мах ля ра не звяр та лі ся. У След чым ка мі тэ це 
Ма гі лёў скай воб лас ці так са ма ні я кіх спраў на конт ча ла ве ка ў 
ра се, які пад ман ным шля хам збі рае гро шы, не раз гля да лі. Але, 
удак лад ні лі, чут кі пра яго са праў ды хо дзяць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

У БАБ РУЙ СКУ
БА ЧЫ ЛІ ІЛ ЖЭ СВЯ ТА РА 

Ну і ну!Ну і ну!  ��

На двор'еНа двор'е  ��

На га да ем, што Між на род ны дзень род най мо вы быў 
за сна ва ны ра шэн нем 30-й се сіі Ге не раль най кан фе рэн цыі 
ЮНЕС КА ў ліс та па дзе 1999 го да і, па чы на ю чы з 2000 го да, 
ад зна ча ец ца што год 21 лю та га.

Па вод ле звес так, якія пры во дзіць На цы я наль ны ста тыс-
тыч ны ка мі тэт Бе ла ру сі, ў 2014/2015 на ву чаль ным го дзе ва 
ўста но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі на бе ла рус кай мо ве 
вы ву ча лі ўсе прад ме ты больш за 135 ты сяч на ву чэн цаў, а 
на рус кай — ка ля 811 ты сяч. Ва ўста но вах да школь най аду-
ка цыі на бе ла рус кай мо ве вы хоў ва юц ца 43 ты ся чы дзя цей, 
а на рус кай мо ве — амаль 368 ты сяч. Ва ўста но вах ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цыі на бе ла рус кай мо ве на ву ча юц ца 
0,3 ты ся чы на ву чэн цаў, на рус кай і бе ла рус кай мо вах — 
ка ля 22 ты сяч, на рус кай мо ве — ка ля 107 ты сяч.

Ва ўста но вах вы шэй шай аду ка цыі на бе ла рус кай мо ве 
на ву ча юц ца толь кі 300 сту дэн таў, на рус кай і бе ла рус кай 
мо вах ад на ча со ва — больш як 149 ты сяч і на рус кай — ка ля 
212 ты сяч ча ла век.


