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«ЗА ЛА ТЫ ФОНД» ПРЫ ДЗВІН НЯ
Дня мі прай шла тра ды цый ная цы ры мо нія ўша на ван ня 

най леп шых у пра фе сіі, спор це, гра мад скай дзей-

нас ці «Ча ла век го да Ві цеб шчы ны». Пры ем на, што 

зноў ся род уз на га ро джа ных ёсць тыя, з кім «Звяз-

да» су пра цоў ні чае, сяб руе, пра ка го яна пі са ла. Са-

мыя да стой ныя лю дзі воб лас ці, па чы на ю чы з 2009 

го да, уша ноў ва юц ца па вы ні ках да сяг нен няў за мі-

ну лы год. І заў сё ды — на га лоў най кры тай сцэ не, 

у кан цэрт най за ле «Ві цебск». Пяць дзя сят ча ла век, 

ся род якіх спарт сме ны, ра бот ні кі аду ка цыі, ахо вы 

зда роўя, ЖКГ, сель ска гас па дар чай, пра мыс ло вай і 

ін шых сфер, тра ды цый на атрым лі ва юць дып ло мы і 

на груд ныя зна кі з рук гу бер на та ра.

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Мі ка лай 

ШАРС НЁЎ пад час він ша ван ня лаў рэ а таў на зваў іх за ла-

тым фон дам не толь кі воб лас ці, але і ўсёй кра і ны. Дзя-

ку ю чы ге ро ям па дзеі раз ві ва ец ца эка но мі ка, ства ра юц ца 

но выя ра бо чыя мес цы, вы ра ша юц ца са цы яль ныя пы тан ні, 

за бяс печ ва ец ца па ра дак і мно гае ін шае. Ме на ві та з та кіх 

лю дзей мож на браць прык лад, раў няц ца на іх. Між ін шым, 

зноў жа па тра ды цыі, «лю дзей го да» мож на бу дзе ба чыць 

на біг бор дах ка ля буй ных да ро г га ра доў і ра ё наў, дзе яны 

жы вуць, ад куль па чы на лі пра фе сій ны рост.

Рас ка зва ю чы пра вы ні кі мі ну ла га го да, кі раў нік вы ка наў-

чай ула ды Пры дзвін ня звяр нуў ува гу на доб рыя тэн дэн цыі. 

У пры ват нас ці, ён па дзя ліў ся ін фар ма цы яй пра но выя прад-

пры ем ствы, вы твор час ці, ра бо чыя мес цы, раз віц цё ту рыс-

тыч най га лі ны, вель мі перс пек тыў най для Ві цеб шчы ны.

Ап ты міс тыч ная бу ду чы ня ў сель скай гас па дар цы: уве-

дзе ны і бу ду юц ца фер мы, дзе ўсю цяж кую пра цу вы кон ва-

юць ро ба ты, зда юц ца «пад ключ» зер не су шыль ныя комп-

лек сы, ства ра юц ца но выя вы твор час ці для пе ра пра цоў кі 

сель ска гас па дар чай пра дук цыі. Для прад пры маль ні каў, якія 

жа да юць за раб ляць у гэ тай сфе ры, а так са ма ў ін шых, ства-

ра юц ца са мыя пры ваб ныя ўмо вы, што ўжо не раз ад зна ча лі 

за меж ныя ін вес та ры. Раз ві ва юц ца на се ле ныя пунк ты ў 

глы бін цы. Ма дэр ні зу юц ца фель чар ска-аку шэр скія пунк ты, 

па лі клі ні кі і баль ні цы. Усё больш у пра він цыі так зва ных 

«школ бу ду чы ні», шмат функ цы я наль ных аб' ек таў са цы яль-

на га пры зна чэн ня для за ня ткаў спор там і ад па чын ку — не 

гор шых, да рэ чы, чым у аб лас ных цэнт рах.

Каб зра біць род ныя мяс ці ны яшчэ больш утуль ны мі для 

пра жы ван ня, не аб ход на кож на му пра ца ваць сум лен на, ак-

тыў на ўдзель ні чаць у на вя дзен ні па рад ку і доб ра ўпа рад ка-

ван ні. Сё ле та, у год юбі лею Вя лі кай Пе ра мо гі, у цэнт ры ўва гі 

абел іс кі, во ін скія ме ма ры я лы, мес цы па ха ван няў вы зва лі це-

ляў і мір ных жы ха роў — ах вяр фа шысц кіх аку пан таў.

Стар шы ня Ка мі тэ та дзярж кант ро лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Ле а нід Ан фі маў, га на ро вы госць цы ры мо ніі, так са ма да-

лу чыў ся да він ша ван няў. А за вяр шы ла ся ме ра пры ем ства 

шы коў ным кан цэр там. Ка лек ты вы мас тац кай са ма дзей-

нас ці і зор кі эст ра ды па ка за лі вы шэй шы пі ла таж свай го 

май стэр ства.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Гу бер на тар Ві цеб шчы ны Мі ка лай ШАРС НЁЎ 
він шуе кі раў ні ка Ві цеб скай аб лас ной біб лі я тэ кі Тац ця ну АДА МЯН.

«Га лоў нае, што мы мо жам су праць-

пас та віць па клё пу і хлус ні, — аб' ек-

тыў ная, праў дзі вая жур на ліс ты ка. 

Я да даў бы так са ма: жур на ліс ты ка з 

па зі цы яй, аў тар ская. Гэ та, без умоў на, 

ба зіс ін фар ма цый най бяс пе кі кра і ны. 

Та кая жур на ліс ты ка да па ма гае мно гім 

ста на віц ца лі да ра мі ду мак», — ад зна-

чыў у сва ім вы ступ лен ні мі ністр ін фар-

ма цыі.

Па яго сло вах, на 1 сту дзе ня 

2020 го да ў кра і не за рэ гіст ра ва на 

1614 дру ка ва ных СМІ, 9 ін фар ма генц-

тваў, 20 сет ка вых вы дан няў, 270 элект-

рон ных СМІ. Аб са лют ная боль шасць 

дру ка ва ных вы дан няў — не дзяр жаў-

най фор мы ўлас нас ці. Пры чым іх ры-

нак па ка заў ды на мі ку да рос ту.

Па вя лі чы ла ся коль касць тэ ле пра-

гля даў. На дум ку Аляк санд ра Кар лю-

ке ві ча, пэў ную ро лю ў гэ тым ады грае 

за бес пя чэн не ў што ме сяч ным аб' ёме 

вя шчан ня не менш 30 пра цэн таў пра-

грам на цы я наль най вы твор час ці: «Да 

чэр ве ня 2019 го да ў што ме сяч ным 

аб' ёме вя шчан ня тэ ле пра грам, якія 

вы пус ка лі ся, не аб ход на бы ло за бяс-

пе чыць аб' ём бе ла рус ка га кан тэн ту 

не менш за 15 пра цэн таў, што ў цэ-

лым рэ дак цы я мі вы ка на на. Да снеж ня 

2020 го да да дзе ны па каз чык па ві нен 

па вя лі чыц ца ўдвая».

Для гэ та га не аб ход на ўдзя ляць 

ува гу вы ву чэн ню гля дац кай аў ды то-

рыі, уліч ваць уз рос та выя і ген дар ныя 

асаб лі вас ці. Пра цяг ва ец ца ра бо та СМІ 

па на ладж ван ні су вя зяў для аб ме ну ін-

фар ма цы яй з за меж ны мі ка ле га мі.

У кра і не за рэ гіст ра ва на 20 сет ка вых 

вы дан няў. Да іх ад но сяц ца ін тэр нэт-рэ-

сур сы, якія прай шлі пра цэ ду ру дзярж-

рэ гіст ра цыі. «Ін тэр нэт-рэ сурс, які не 

прай шоў рэ гіст ра цыю ў Мі нінфар ме, 

не ва ло дае ста ту сам срод ку ма са вай 

ін фар ма цыі, то-бок яго су пра цоў ні кі не 

лі чац ца жур на ліс та мі, згод на з за ка на-

даў ствам», — па ве да міў мі ністр. Ства-

рэн не та кіх сет ка вых вы дан няў ён на-

зваў пунк там рос ту для рэ гі я наль ных 

ме дыя, асаб лі ва ў тых мяс цо вас цях, 

на са цы яль на-эка на міч нае раз віц цё 

якіх звяр та ец ца двай ная ўва га. Рэ гі-

я наль ныя СМІ, на дум ку Аляк санд ра 

Кар лю ке ві ча, па він ны ўдзя ліць ува гу і 

пры цяг нен ню ква лі фі ка ва ных кад раў, 

якія ма юць ад мыс ло вую жур на лісц кую 

аду ка цыю.

Для па вы шэн ня эфек тыў нас ці срод-

каў ма са вай ін фар ма цыі Мі н інфарм 

пра вёў 15 рэс пуб лі кан скіх твор чых 

кон кур саў, пры све ча ных жні ву, рэа-

лі за цыі Мэт устой лі ва га раз віц ця, ся-

мей най тэ ма ты цы і ін шыя.

Ле тась мі ніс тэр ства рас пра ца ва ла 

ін фар ма цый ную стра тэ гію па пра фі-

лак ты цы нар кас па жы ван ня і су праць-

дзе ян ні не за кон на му аба ро ту нар ко-

ты каў у кра і не на 2020—2025 га ды і 

ін фар ма цый ную са цы яль на-куль тур-

ную стра тэ гію па пра фі лак ты цы ал ка-

га ліз му. «Мэ та гэ тых пра ек таў — раз-

віц цё ін фар ма цый на га по ля кра і ны, 

якое эфек тыў на ўплы вае на зні жэн не 

ўзроў ню рас паў сю джан ня і спа жы-

ван ня нар ка тыч ных срод каў, ба раць-

бу з п'ян ствам і ал ка га ліз мам. Ся род 

асноў ных за дач — са дзе ян не ра зу-

мен ню на сель ніц твам усіх ас пек таў 

та кіх з'яў, фар мі ра ван не ўстой лі вых 

не га тыў ных ад но сін да іх», — ска заў 

Аляк сандр Кар лю ке віч.

* * *
На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар 

ПЕТ РЫ ШЭН КА за ўва жыў, што дзя ку-

ю чы на цы я наль ным мас ме дыя шчы рая 

і пас ля доў ная па зі цыя Бе ла ру сі чут ная 

ў све це, іс тот на ўма ца ва ны па зі тыў ны 

імідж кра і ны на між на род най арэ не. 

«Гэ та му спры я лі і пос пе хі Мі ніс тэр ства 

ін фар ма цыі ў ар га ні за цыі і асвят лен ні 

роз ных буй ных ме ра пры ем стваў рэс-

пуб лі кан ска га і між на род на га ўзроў-

ню», — лі чыць ві цэ-прэм' ер.

Ігар Пет ры шэн ка акрэс ліў за да чы, 

якія ста яць сён ня пе рад дзяр жаў ны-

мі срод ка мі ма са вай ін фар ма цыі. Для 

асноў ных тэ ле ка на лаў — да кан ца го-

да за бяс пе чыць у што ме сяч ным аб'-

ёме вя шчан ня пра грам до лю на цы я-

наль на га кан тэн ту не менш за 30 %, 

пра соў ваць кан тэнт праз ін тэр нэт і 

ства рыць дзейс ную сіс тэ му ме ды я-

вы мя рэн няў.

У най блі жэй шы час так са ма не аб-

ход на за вяр шыць ства рэн не Аса цыя-

цыі ра дыё вя шчаль ні каў, па ско рыць 

ра бо ту па раз віц ці на цы я наль най сфе-

ры ра дыё вя шчан ня.

Што да ты чыц ца дру ка ва ных СМІ, то 

ім трэ ба звяр нуць больш піль ную ўва-

гу на на паў нен не. «Жур на ліс ту трэ ба 

ўмець уба чыць ці ка вы факт або з'я ву 

і рас ка заць пра іх жы ва і зай маль на. 

А ка лі гэ та ана лі ты чны ар ты кул, то ён 

па ві нен у пер шую чар гу быць на пі са-

ны пісь мен най і зра зу ме лай мо вай, — 

звяр нуў ува гу ві цэ-прэм' ер. — Ка лі мы 

не рас ка жам аб праб ле ме, то пра яе 

на ўзроў ні кра і ны рас ка жуць на па пу-

ляр ным ін тэр нэт-сай це, на ўзроў ні рэ-

гі ё на — бло ге ры. Та му нам не аб ход на 

пе ра ха піць іні цы я ты ву, у тым лі ку і ў 

ін тэр нэ це».

Сён ня, ка лі імк лі ва раз ві ва юц ца 

са цы яль ныя ме дыя, тра ды цый ным 

СМІ не аб ход на пры кла даць мак сі-

мум на ма ган няў не толь кі для та го, 

каб утры маць сваю аў ды то рыю, але 

і каб па шы раць яе. «У гэ тай ра бо це 

нель га аб мя жоў вац ца толь кі сай та мі. 

Вы дан ні, у пер шую чар гу рэ гі я наль-

ныя, па він ны пра ца ваць у сац сет ках, 

ства раць свае су пол кі», — да даў Ігар 

Пет ры шэн ка.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ме ды яп рас то ра

ГЛЯ ДЗЕЦЬ, ЧЫ ТАЦЬ І СЛУ ХАЦЬ 
АЙ ЧЫН НАЕ

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі на ка ле гіі пад вя ло вы ні кі ра бо ты га лі ны ў мі ну лым го дзе 
і агу чы ла асноў ныя за да чы на 2020-ы
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Ства рэн не ай чын ных ін фар ма цый ных пра дук таў, рас паў сюдж ван не 

бе ла рус ка га кан тэн ту на за меж жа, ба раць ба з фэй ка мі, па вы шэн не 

якас ці рэ гі я наль ных СМІ — га лоў ныя век та ры для раз віц ця масме дыя, 

якія вы зна чыў у сва ім дак ла дзе мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі Аляк сандр 

КАР ЛЮ КЕ ВІЧ.

Ву чо ныя Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та рас пра ца ва лі сіс тэ му ары ен та цыі 

ві дэа спект ра льнай апа ра ту ры СА ВА-1-426. 

На ва цыя пры зна ча на для аў та ма тыч на га 

кі ра ван ня зды мач ны мі пры ла да мі і са чэн ня 

за аб' ек та мі зям ной па верх ні без удзе лу 

апе ра та ра. Тэх ніч нае ра шэн не на ле жыць 

на ву коў цам ад дзе ла аэ ра кас міч ных 

да сле да ван няў Ін сты ту та пры клад ных фі зіч ных 

праб лем БДУ пад кі раў ніц твам за гад чы ка ад дзе ла 

аэ ра кас міч ных да сле да ван няў Ба ры са Бя ля е ва.

Як рас тлу ма чы лі ў прэс-служ бе ўні вер сі тэ та, сіс тэ ма 

СА ВА ўяў ляе са бой плат фор му на вя дзен ня, уста ноў ле ную 

на ілю мі на та ры ўнут ры кас міч най стан цыі (МКС). Кі ру ец ца 

яна з бор та стан цыі праз ноў тбук і спе цы яль нае пра грам-

нае за бес пя чэн не. Яно да зва ляе раз лі чыць па ра мет ры 

на вя дзен ня фо та- і ві дэа пры бо раў на аб' ект, уліч вае зна хо-

джан не стан цыі над дзён ным бо кам пла не ты, за бяс печ вае 

пас ля доў ную ра бо ту з не каль кі мі геа гра фіч ны мі аб' ек та мі 

і руч ны ўвод іх ка ар ды нат, а так са ма за хоў вае і за гру-

жае вы ні кі вы мя рэн няў на цвёр ды дыск. Кі ру ец ца СА ВА 

з да па мо гай люс тэр каў. Ад но з іх не ру хо мае і на кі роў вае 

свет ла вы стру мень на зды мач ную апа ра ту ру, а за кошт 

па ва ро ту дру го га дыя па зон ска ні ра ван ня па верх ні Зям лі 

па вя ліч ва ец ца да + 30 гра ду саў.

Ру хо мая плат фор ма знач на па шы рае маг чы мас ці МКС 

па да сле да ван ні пла не ты і яе ат мас фе ры. Вы ні кі ма ні-

то рын гу да зва ля юць апе ра тыў на аца ніць маш та бы тэх-

на ген ных і пры род ных ка та строф. Акра мя та го, сіс тэ ма 

спра шчае ства рэн не ма дэ ляў раз віц ця та кіх па тэн цый-

на не бяс печ ных ка та кліз маў, як па жа ры, па вод кі, цу на мі, 

спаў зан не лед ні коў і ін шыя.

На ва цыя бы ла да стаў ле на на борт ра сій ска га сег мен та 

МКС у па чат ку снеж ня 2019 го да. Ця пер кас ма на ўта мі пра-

вод зяц ца экс пе ры мен ты па пра гра ме «Ура ган».

Сіс тэ ма СА ВА — не пер шы апа рат БДУ, які функ цы я-

нуе на бор це між на род най кас міч най стан цыі. Кас міч ныя 

экс пе ры мен ты пра во дзі лі ся з фо та спект ра льнай сіс тэ май 

(ФСС), бло кам знеш ніх дат чы каў (БЗД). З каст рыч ні ка 

2014 го да ў кос ма се пра цуе ві дэа спект ра льная сіс тэ ма 

(ВСС), рас пра ца ва ная ву чо ны мі бе ла рус кай ВНУ. Яна да-

зва ляе атры маць ад на ча со ва ка ля ро выя ліч ба выя фо-

та вы явы вы со ка га пра сто ра ва га раз роз нен ня і мност ва 

спект ра льных ха рак та рыс тык ад люст ра ва на га зям ны мі 

па верх ня мі вы пра мень ван ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ве дай на шых!
БЕ ЛА РУС КАЯ СА ВА НА МКС

Фо
та

 Га
н н
ы 
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 НК
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ІЧ
.

Ну і ну!

РЭ ХА ПЕР ШАЙ СУ СВЕТ НАЙ
Тое, што ў нас час 

ад ча су зна хо дзяць 

бом бы, сна ра ды, мі-

ны ча соў Дру гой су-

свет най вай ны, ні ко га 

не здзіў ляе. Ня даў на 

пад Пін скам знай шлі 

цэ лы склад бо еп ры-

па саў мі ну лай вай ны. 

У Брэсц кую крэ пасць пе ры я дыч на вы яз джа юць са пё ры, бо 

зям ля вы штур хоў вае на па верх ню ін ша род ныя це лы, якія ў 

41-м вы сы па лі ся на яе то на мі.

А дня мі ў Ле нін скі РА УС аб лас но га цэнт ра па сту піў зва-

нок пра зной дзе ны бо еп ры пас на тэ ры то рыі бы лой вай ско-

вай час ці ў ра ё не ву лі цы Лей тэ нан та Раб ца ва. Як па ве да-

мі лі ў аб лас ным упраў лен ні УУС, на мес ца вы еха лі бай цы 

са пёр на-пі ра тэх ніч най гру пы вай ско вай час ці, абяс шко дзі лі 

зна ход ку. Аказалася, што гэ ты ар ты ле рый скі сна рад пра-

ля жаў у зям лі з ча соў Пер шай су свет най вай ны.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.


