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• На мес нік прэм' ер-мі-

ніст ра Ігар Пет ры шэн ка ў 

Ле пель скім ра ё не пра вёў 

вы яз ное па ся джэн не ра-

бо чай гру пы па пы тан нях 

са цы я лі за цыі асоб з аб ме-

жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

• Бе ла русь уста на ві ла 

дып ла ма тыч ныя ад но сі-

ны з Бар ба до сам.

• Да кан ца го да ў Ма гі лёў-

скай воб лас ці бу дуць па вы-

ша ны та ры фы на га рад скія і 

пры га рад ныя пе ра воз кі.

• Ха ке іс ты збор най 

Бе ла ру сі ў дру гім мат чы 

ма ла дзёж на га чэм пі я на-

ту све ту ў пер шым ды ві-

зі ё не са сту пі лі ка ман дзе 

Лат віі з лі кам 2:3.

• Жы хар Стоўб цаў з рэў-

нас ці пад па ліў ма шы ну но-

ва га вы бран ні ка бы лой жон-

кі, аў то цал кам зга рэ ла.

КОРАТКА

Алег МА КА РАЎ, 

ды рэк тар Бе ла рус ка га 

ін сты ту та стра тэ гіч ных 

да сле да ван няў:

«Бе ла ру сі важ ная ўва га, 
якую ця пер пра яў ляе да 
яе на між на род най арэ не 
су свет ная су поль насць. 
Яе мож на ма не ты за ваць 
у пла не ту рыз му, 
ін вес ты цый, па лі тыч ных 
ды ві дэн даў. На ша кра і на 
ўжо вы ка рыс тоў ва ла сваё 
па пад ан не ў фо кус, 
каб пра су нуць шэ раг 
мір ных іні цы я тыў 
з на го ды «Хель сін кі-2», 
ства рэн ня по яса ліч ба ва га 
доб ра су сед ства, і яны 
па чу тыя на між на род най 
арэ не. У той жа час 
ува га, якую су свет ная 
су поль насць пра яў ляе 
да той ці ін шай кра і ны, 
цык ліч ная. Ёсць та кое 
па няц це, як мо да: бу дуць 
мод ныя ін шая тэ ма, ін шая 
дзяр жа ва. Але Бе ла ру сі 
важ на за хоў ваць ба ланс, 
бо мо да на яе звя за на 
ўсё ж та кі не з ту рыз мам, 
а з удзе лам у вя лі кім 
па лі тыч ным пра цэ се. 
І вель мі не бяс печ на ў гэ тай 
гіс то рыі стаць срод кам, 
з суб' ек та пе ра тва рыц ца 
ў ін стру мент».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2020 года.

Квад рат ны метрКвад рат ны метр

БЕЗ ЗНАЧ НЫХ 
УЗ РУ ШЭН НЯЎ
Наш ана лі тык упэў не ны, што ў Мін ску па вы шэн не 
ца ны бу дзе не боль шым, чым па каз чык ін фля цыі. 

А што ў ста лі цы — тое і ў рэ гі ё нах
Яшчэ ў па чат ку го да адзін мой бес ква тэр ны зна ё мы 

быў упэў не ны, што вось-вось у ста лі цы пач нец ца 

ма са вае па тан нен не жыл ля на дру гас ным рын ку. 

Мне ж спе цы я ліс ты рын ку не ру хо мас ці ка за лі 

аб зу сім ін шай тэн дэн цыі. На прык лад, наш экс перт 

Мі ка лай ПРА СТА ЛУ ПАЎ, га на ро вы стар шы ня 

Бе ла рус кай аса цы я цыі «Не ру хо масць», ды рэк тар 

агенц тва не ру хо мас ці ЦТН, прад каз ваў ня знач нае 

(не больш за 5-6 пра цэн таў) плаў нае па да ра жэн не ўсіх 

ві даў ква тэр на рын ку не ру хо мас ці Мін ска. Спе цы я ліст 

та ды не па мы ліў ся: так пры клад на і па во дзіў ся бе 

ры нак на пра ця гу го да. Што ча кае нас на рын ку жыл ля 

ў за вяр шаль ным ме ся цы і по тым у но вым се зо не? 

Пра гэ та мы з Мі ка ла ем Паў ла ві чам вы ра шы лі 

па га ва рыць до сыць пад ра бяз на.

Час ма ла дыхЧас ма ла дых ПРАЗ ДУ МЫ ПРАЗ ДУ МЫ 
АБ БАГ ДА НО ВІ ЧУ ДА ПЕ РА МО ГІАБ БАГ ДА НО ВІ ЧУ ДА ПЕ РА МО ГІ

У ста лі цы 
вы бра лі 

«Сту дэн та 
го да — 

2019»

Гран ды ёз ная па дзея рас па ча ла ся 

хва лю ю чым для вы сту поў цаў эта пам 

«Бу дзем зна ё мыя». Умо ва — па ка-

заць ся бе і сваю на ву чаль ную ўста-

но ву най яр чэй шым і най ці ка вей шым 

чы нам. Та лен ты сту дэн таў ацэнь ва лі 

прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 

ар тыс ты, рэ жы сё ры, тэ ле вя ду чыя і 

па су мя шчаль ніц тве пе да го гі — тыя, 

хто пе ра да ваў свой во пыт фі на ліс-

там на май стар-кла сах.

Так, Лі за ве та АБ РАМ КІ НА, дру га-

курс ні ца фа куль тэ та ка мер цыі і ту-

рыс тыч най дзей нас ці Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га эка на міч на га ўні вер-

сі тэ та, рас ка за ла пра свае мэ ты, 

ма ры і лю боў да сям'і праз ці ка вы 

апо вед, які су пра ва джаў ся лі рыч-

най ме ло ды яй на фар тэ пі я на. «На-

ша жыц цё — гэ та му зы ка. У кож на га 

яна скла да ец ца са сва іх нот. А якая 

яна, мая му зы ка?»... Дзе вят нац-

ца ці га до вы сту дэнт дру го га кур са 

фа куль тэ та куль ту ра ло гіі і са цы я-

куль тур най дзей нас ці Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры і 

мас тац тваў Кі рыл ГРО МАЎ па да рыў 

гле да чам доб ры на строй праз па-

лы мя ныя тан цы, а так са ма са лод кі 

пі рог для ўсіх ах вот ных. Трэ ця курс-

ні ца Іна КЛЯ ЧАН, кур сант ка фа куль-

тэ та мі лі цыі Ма гі лёў ска га ін сты ту та 

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, здзі-

ві ла пры сут ных фе е рыч ным шоу, 

чац вёр та курс нік аг ра на міч на га 

фа куль тэ та Гро дзен ска га дзяр жаў-

на га аграр на га ўні вер сі тэ та Ар цём 

НЕ СЦЯ РУК і сту дэнт трэ ця га кур-

са ўлі ко ва-фі нан са ва га фа куль тэ та 

Бе ла рус ка га ганд лё ва-эка на міч на га 

ўні вер сі тэ та спа жы вец кай ка а пе ра-

цыі Дзміт рый БЕ РА ЗОЎ СКІ пра дэ-

ман стра ва лі мі ні-ін сцэ-

ні роў кі ў ду ху КВЗ.

У Мін скім дзяр жаў ным па ла цы куль ту ры прай шоў фі нал 

рэс пуб лі кан ска га кон кур су БРСМ «Сту дэнт го да — 2019». 

За па вет ны ты тул атры ма ла сту дэнт ка чац вёр та га кур са 

фа куль тэ та сла вян скіх і гер ман скіх моў Ба ра на віц ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Да р'я ПАЎ ЛОЎ СКАЯ (на фота). 

Сё ле та на яго прэ тэн да ва лі 270 юна коў 

і дзяў чат 44 на ву чаль ных уста ноў. Пас ля паў сот ні 

ад бо рач ных ту раў у фі на ле свае здоль нас ці прэ зен та ва лі 

дзе сяць удзель ні каў, якія вя дуць ак тыў нае гра мад скае 

жыц цё, з'яў ля юц ца сты пен ды я та мі спе цы яль ных фон даў, 

удзель ні ка мі на ву ко вых кан фе рэн цый, 

прад мет ных алім пі яд, кон кур саў, спа бор ніц тваў, 

фес ты ва ляў і ма юць ся рэд ні бал у ву чо бе, не ні жэй шы за 8,5.
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