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• Мi нiстр за меж ных 

спраў Бе ла ру сi Ула дзi мiр 

Ма кей аб мер ка ваў двух ба-

ко выя па лi тыч ныя кан так ты 

на вы шэй шым i вы со кiм уз-

роў нях з па слом Ра сii ў Бе-

ла ру сi Мi ха i лам Ба бi чам на 

су стрэ чы з на го ды ўру чэн ня 

iм ко пiй да вер чых гра мат.

• У Ко саў скім па ла цы 

ў сту дзе ні — жніў ні гэ та-

га го да коль касць ту рыс-

таў па вя лі чы ла ся амаль 

у два ра зы ў па раў на нні 

з ана ла гіч ным пе ры я дам 

2017-га.

• Цэ ны на ква тэ ры ў Мін-

ску ў жніў ні да сяг ну лі мак сі-

му му з па чат ку 2018 го да.

• Стар та ва лі про да жы 

бі лет ных па ке таў на да-

маш нія мат чы БА ТЭ ў лі-

зе Еў ро пы.

КОРАТКА

ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Сты пен дыі
Дзяр жаў ная сіс тэ ма сты пен ды яль на га 

за бес пя чэн ня ўклю чае ў ся бе на ву чаль ныя, 

са цы яль ныя і спе цы яль ныя сты пен дыі.

За вы со кія да сяг нен ні ў ву чо бе, на ву-

ко вай і гра мад скай ра бо це мо гуць пры-

зна чац ца пер са наль ныя сты пен дыі са ве та 

ВНУ, імян ныя, а так са ма, пры асаб лі вых 

пос пе хах, сты пен дыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь.

Сту дэн там, ас пі ран там, на ву чэн цам 

уста ноў ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі 

мо гуць уста наў лі вац ца над баў кі за асаб лі-

выя пос пе хі ў ву чо бе, гра мад скай і на ву ко-

вай ра бо це, а так са ма аказ вац ца ма тэ ры-

яль ная да па мо га са срод каў 

сты пен ды яль на га фон ду.

Ка рыс ная ін фар ма цыяКа рыс ная ін фар ма цыя  

У СЯМ'І СТУ ДЭНТ? Маг чы ма, вы ма е це 
пра ва на льго ты...

Па чаў ся но вы на ву чаль ны год, і ты ся чы ма ла дых 

лю дзей за поў ні лі сту дэнц кія аў ды то рыі, рых ту ю-

чы ся грыз ці гра ніт на ву кі. Атры ман не вы шэй шай 

аду ка цыі — гэ та заў сё ды не ма лень кія вы дат кі, і 

мно гія сем'і за цяг ва юць ту жэй па ясы, каб вы ву-

 чыць сва іх дзя цей, асаб лі ва ка лі тыя не прай шлі 

«на бюд жэт» і вы ра шы лі атрым лі ваць аду ка цыю 

на плат най асно ве. А якіх іль гот мож на ча каць ад 

дзяр жа вы, ка лі ў сям'і ёсць сту дэнт?
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ГАН ЧАР НАЕ ГАН ЧАР НАЕ 
БРАЦ ТВАБРАЦ ТВА

Бра ты Іван і Сяр гей ШЭ ЛЕС ТЫ з 

вёс кі Га рад ная Сто лін ска га ра ё на 

ўсур' ёз узя лі ся за пра цяг спрад-

веч на га вяс ко ва га ра мяст ва — ган-

чар ства. Кож ны з іх на быў су час ны 

ган чар ны круг, і на баць коў скім пад-

вор ку, ка лі да зва ляе на двор'е, яны 

ра зам ро бяць і тра ды цый ны по суд, 

і глі ня ныя су ве ні ры. Яшчэ школь ні-

ка мі Шэ лес ты на ву чы лі ся ў ста рых 

ра мес ні каў ган чар най спра ве, і ця-

пер іх нім ру кам пад улад на ўсё: за-

меш ваць глі ну, вы цяг ваць з яе роз-

ныя фор мы на кру зе, аб паль ваць 

га то вы по суд.

Ста рэй шы Іван скон чыў Пін скі ін-

дуст ры яль ны ка ледж, па пра ца ваў у 

аб' яд нан ні «Пін скдрэў», але вяр нуў-

ся ў род ную вёс ку, стаў кі раў ні ком 

дзі ця ча га гурт ка Цэнт ра ган чар ства. 

Сяр гей пра цуе вы клад чы кам фіз-

куль ту ры ў ка ле джы ма шы на бу да-

ван ня, час та ўдзель ні чае ў кір ма шах 

май строў і фес ты ва лях, сё ле та на 

«Сла вян скім ба за ры» ў Ві цеб ску на 

кон кур се ган ча роў за свае ра бо ты 

атры маў пры за вое мес ца. Ён так са-

ма па дум вае за няц ца толь кі глі най.

А вось са мы ма лод шы з бра тоў  

Мак сім (на фо та ў цэнт ры) яшчэ ву-

чыц ца ў шко ле. І ўсё-та кі, ка лі ста-

рэй шыя збі ра юц ца ра зам, ся да юць 

за кру гі, пра цу юць, Мак сім на зі рае 

за ру ха мі май строў, сам спра буе 

неш та ра біць і, вя до ма, да па ма гае.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

Та кое мер ка ван не вы ка заў кі раў нік дзяр жа вы на 

на ра дзе аб праб лем ных пы тан нях у сіс тэ ме ахо вы 

зда роўя і кад ра вых на зна чэн нях.

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што ў ме ды цын скай сфе-

ры на за па сі лі ся праб ле мы, якія не аб ход на вы ра шаць. 

Іх маш таб та кі, што нель га аб ме жа вац ца но вы мі пры-

зна чэн ня мі. На жаль, па куль над зеі кі раў ні ка дзяр жа вы 

на вы праў лен не сі ту а цыі з на зна чэн нем но ва га мі ніст ра 

не апраў да лі ся.

«Усе, хто зна хо дзіц ца ў гэ тай за ле, не вы пад ко выя 

ўдзель ні кі. Я па лі чыў не аб ход ным аса біс та за пра сіць 

кі раў ні коў, хто па сва іх функ цы я наль ных і служ бо вых аба-

вяз ках ад каз вае за са мае да ра гое, за ба гац це на шай кра-

і ны — жыц цё і зда роўе лю дзей, — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Акра мя та го, ахо ва зда роўя яшчэ і знач ная 

част ка эка но мі кі. Там пра цуе больш на шых гра ма дзян, 

чым у сфе рах транс пар ту і су вя зі ра зам узя тых, — ка ля 

270 ты сяч ча ла век. А до ля ахо вы зда роўя ў ва ла вым унут-

ра ным пра дук це (3,2 %) не на шмат мен шая, 

чым у бу даў ні чай га лі ны».

«ХВА РО БА» АХО ВЫ ЗДА РОЎЯ Ка руп цыя ў гэ тай сфе ры 
за кра ну ла амаль усю вер ты каль
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Аў та ры тэт ная 

пля цоў ка 
для твор ча га 

по шу ку
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў 

пры ві тан не ўдзель ні кам і 

гас цям ХІ ІІ Бе ла рус ка га між-

на род на га ме ды я фо ру му 

«Парт нёр ства ў імя бу ду чы-

ні: ліч ба вы па ра дак дня для 

ме ды яп рас то ры».

«За час свай го іс на ван ня 

фо рум стаў аў та ры тэт най 

пля цоў кай для дзе ла вых 

зно сін прад стаў ні коў СМІ 

кра ін бліз ка га і да лё ка га 

за меж жа. Гэ тае ме ра пры-

ем ства дае ўні каль ную маг-

чы масць аб мя няц ца пра фе-

сій ным во пы там і на тхняе на 

но выя ідэі», — га во рыц ца ў 

пры ві тан ні.

«Су час ная ме ды яп рас то-

ра не мае ме жаў, а ліч ба выя 

тэх на ло гіі ад кры лі шы ро кія 

маг чы мас ці для твор час-

ці і да лі ба га ты вы бар кры-

ніц ін фар ма цыі. Та му сён ня 

жур на лісц кай су поль нас ці 

не аб ход на за ся ро дзіць ува гу 

на пы тан нях вы ка нан ня пра-

фе сій най эты кі і нор маў ма-

ра лі — та кіх жа важ ных, як і 

сва бод нае вы каз ван не сва іх 

пе ра ка нан няў», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы па-

жа даў удзель ні кам ме ра-

пры ем ства плён най пра цы і 

пос пе хаў у по шу ку ці ка вых 

ра шэн няў, здоль ных зра біць 

ме ды яс фе ру яшчэ больш 

пры ваб най, бяс печ най і ка-

рыс най лю дзям.

ЛЯЦІМ 
НА 
МАРС?
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