
Учо ра ў вы ста вач най за ле На цы я наль най біб лі я тэ кі стар та ваў 

пра ект «Кні гі Бе ла ру сі. Год 2019». Яго ар га ні за та рам вы сту пі ла 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі су мес на з На цы я наль най кніж най 

па ла тай і На цы я наль най біб лі я тэ кай Бе ла ру сі. Гэ ты год 

для ай чын на га кні га вы дан ня стаў вель мі плён ным: больш 

за 520 суб' ек таў кні га вы дан ня, дзя ку ю чы якім сё ле та 

вы да дзе на звыш 9 ты сяч кніг агуль ным ты ра жом больш 

за 20 міль ё наў эк зэмп ля раў. На вы стаў цы прад стаў ле ны 

ме на ві та най леп шыя кні гі 2019 го да.

— Сён няш няя су стрэ ча — гэ та да ні на па ва гі на шым май страм пры-

го жа га пісь мен ства, лі та ра та рам, кні га вы даў цам і ўсім тым лю дзям, 

якія ро бяць знач ны ўнё сак у раз віц цё ай чын най лі та ра ту ры і куль ту ры 

ў цэ лым. Прэ зі дэнт на шай кра і ны пад крэс лі вае, што куль ту ра — гэ та 

пад му рак, на якім фар мі ру ец ца і раз ві ва ец ца на цыя. І як раз та кі кніж нае 

сло ва, сло ва пісь мен ні ка зай мае ў гэ тым ня прос тым пра цэ се ад мет нае 

мес ца. Та му вель мі важ на, у тым лі ку і на дзяр жаў ным уз роў ні, пад-

трым лі ваць кні га вы да вец кую спра ву, спры яць яе па шы рэн ню, ства раць 

на леж ныя ўмо вы для па пу ля ры за цыі кніж на га чы тан ня, — ад зна чыў 

на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Анд рэй КУН ЦЭ ВІЧ. — 

І трэ ба ска заць, што бе ла рус кую кні гу па ва жа юць і ве да юць не толь кі 

ў на шай кра і не, але і за яе ме жа мі. Пра гэ та яск ра ва свед чаць вы ні кі 

між на род на га кон кур су «Мас тац тва кні гі» кра ін СНД, дзе ся род дзяр-

жаў Са друж нас ці па коль кас ці ўзна га род за 16 га доў яго пра вя дзен ня 

Бе ла русь зай мае пер шае мес ца. Гэ та ста ла маг чы ма дзя ку ю чы руп лі-

вай пра цы вя лі кай коль кас ці пісь мен ні каў, кні га вы даў цоў, 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, Мі ніс тэр ства куль ту ры.
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• Сты пен дыі спец фон-

ду Прэ зі дэн та пры зна ча-

ны 187 сту дэн там і кур-

сан там.

• Базавая велічыня 

з першага студзеня скла-

дзе 27 рублёў.

• У Го ме лі пла ну юць 

ства рыць пісь мен ніц кую 

сту дыю, ку ды бу дуць за-

пра шаць адзі но кіх па жы-

лых га ра джан па дзя ліц ца 

жыц цё вы мі гіс то ры я мі.

• Рас пра цоў ку ма біль-

най пра гра мы МУС пла ну-

ец ца за вяр шыць да кра са-

ві ка 2020 го да.

• У Пу ха віц кім ра ё не 

скра лі больш за 500 мет-

раў вуз ка ка лей кі.

КОРАТКА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

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

СТАР. 5

Так, хоць на са мрэч кі раў нік дзяр жа вы 

больш за па ло ву дня ўчо ра зна хо дзіў ся ў Мін-

ску ў ад ной з аў ды то рый Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та, чу лі яго і 

за да ва лі пы тан ні так са ма з аў ды то рый Го мель-

ска га, Ві цеб ска га, Гро дзен ска га ме дуні вер сі тэ-

таў па ві дэа су вя зі. Удзель ні каў су стрэ чы бы ло 

ка ля трох ты сяч, і са ма яна атры ма ла ся до-

сыць на сы ча ная і па зі тыў ная. Пра праб ле мы, 

пра чул лі выя пы тан ні на ёй таксама га ва ры лі 

шчы ра і ад кры та, што характэрна для па доб-

ных су стрэч з удзе лам Прэ зі дэн та.

Дзяр жа ва да па мо жа 
з жыл лём. Не толь кі ўра чам

Але спа чат ку бы ла ка рот кая і кан крэт ная 

раз мо ва з про філь ным мі ніст рам і рэк та-

рам, якія ра зам з вы шэй шы мі служ бо вы мі 

асо ба мі кра і ны су стра ка лі кі раў ні ка дзяр-

жа вы на ўва хо дзе ў га лоў ны кор пус БДМУ. 

Мі ністр ахо вы зда роўя Ула дзі мір Ка ра нік 

па ве да міў, што ў Бе ла ру сі ста бі лі за ва ны 

ліч бы пры ёму, за бяс пе ча ны кон курс пры 

па ступ лен ні ў ме ды цын скія ВНУ — за кошт 

бюд жэт ных мес цаў мэ та вай пад рых тоў кі. 

За апош нія дзе сяць га доў іх коль касць па-

вя лі ча на ў 2,5 ра за. Пас ля вы пус ку менш 

за адзін пра цэнт вы пуск ні коў ад мо ві лі ся 

ад вы ка нан ня да мо вы. Гэ та зна чыць, што 

сту дэн ты-ме ды кі свя до ма вы бі ра юць пра-

фе сію.

За ма ца ва насць ма ла дых спе цы я ліс таў 

на пер шым ра бо чым мес цы пас ля аба вяз-

ко вай двух га до вай ад пра цоў кі скла дае 

83,4 пра цэн та.

У раз мо ве з 

чле на мі ўра да 

Прэ зі дэнт за кра-

нуў праб ле му 

міг ра цыі ме ды-

каў. Ле тась па 

ад па вед ныя да-

ку мен ты на ра бо ту за мя жой звяр ну лі ся 

158 спе цы я ліс таў, па ве да міў мі ністр, пры 

гэ тым 40 ура чоў вяр ну лі ся ў Бе ла русь.

«Ка лі ёсць праб ле мы, іх трэ ба раз гле-

дзець ва ўра дзе і ўнес ці пра па но вы па за-

бес пя чэн ні перш за ўсё жыл лём, — ад рэ ага-

ваў кі раў нік дзяр жа вы. — Га лоў нае — гэ та 

жыл лё, і ў Ба раў ля нах, як я гэ та ўспры маю, 

мы, зда ец ца, на ма ца лі шлях, якім мож на 

пай сці. Слу хай це, гэ та цу доў ны дом, асаб-

лі ва для ма ла дых лю дзей. Жа ле за бе тон на 

трэ ба да вес ці за дан не на па ру-трой ку га доў 

і вы ка наць: па бу да ваць та кія да мы. За паў-

го да мож на «на штам па ваць» гэ тых ква тэр 

ты ся чы штук».

Раз мо ва — пра су час ны, вель мі кам-

форт ны ін тэр нат ся мей на га ты пу для ме-

ды каў, які ў кан цы каст рыч ні ка кі раў нік 

дзяр жа вы ад кры ваў у Ба раў ля нах. У та кім 

вы пад ку, пад крэс ліў Прэ зі дэнт, гра ма дзя не 

бу дуць ра зу мець, што дзяр жа ва, на ват пры 

ад ноль ка вым уз роў ні зар пла ты, да па мо жа 

ім з жыл лём. Вы ка нан не гэ та га па тра ба ван-

ня па він на па чац ца ўжо на ле та.

У тым, што ме ды кі шу ка юць «леп-

шай до лі», кі раў нік дзяр жа вы ба чыць і 

доб ры бок. Лю дзі ўпэў ні ва юц ца: хо ра ша 

там, дзе нас ня ма. А вяр та ю чы ся, асту-

джа юць га ло вы па тэн цый ных пра цоў ных 

мігрантаў.

«Ад ура ча па тра бу ем са ма ад да на сці, каб 

ён ра та ваў лю дзей. Ён не мо жа жыць на 

ву лі цы. Гэ та асаб лі вая пра фе сія. Як і на-

стаў нік, які му сіць на ша му дзі ця ці ўклас ці 

ў маз гі тое, што ўво гу ле не маг чы ма. Мы ад 

яго гэ та га па тра бу ем, а што ўза мен? Та му 

га лоў нае для лю дзей — гэ та жыл лё. Ка лі 

бу дзе жыл лё, на заў сё ды знік не гэ тая праб-

ле ма з ад то кам спе цы я ліс таў», — упэў не ны 

Прэ зі дэнт. Задачу мож на вы ра шыць за не-

каль кі га доў, ка лі скан цэнт ра вац ца на ёй, 

не су мня ва ец ца ён.

Рэк тар БДМУ Ана толь Сі кор скі па ве да-

міў, што праз два га ды ў ме ду ні вер сі тэ це 

ўзнік не праб ле ма раз мя шчэн ня за меж ных 

сту дэн таў. «Ка лі гэ та пры но сіць гро шы, не 

трэ ба па ла цы бу да ваць, трэ ба па бу да ваць 

ім ву чэб на-ла ба ра тор ны кор пус і ін тэр нат 

да дат ко ва», — ад ка заў на гэ та Аляк сандр 

Лу кашэн ка.

Пры яры тэт — 
зда ро выя лю дзі

У раз мо ве са сту дэн та мі і вы клад чы ка мі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка перш за ўсё ад зна чыў, 

што ме на ві та ўра чы ся род мност ва ін шых 

пра фе сій ша на ва лі ся як са мыя за па тра ба ва-

ныя спе цы я ліс ты ва ўсіх на ро даў і ва ўсе ча-

сы. «Гэ та па ва жа ная і вы са ка род ная пра ца. 

Але і ад каз насць на ва шых пля чах ве лі зар-

ная, бо кошт па мыл кі — ча ла ве чае жыц цё. 

Усвя до міць гэ та — і сэр цам, і ро зу мам — не-

аб ход на ўжо ў мо мант вы ба ру сва ёй пра фе-

сій най бу ду чы ні», — спра вяд лі ва 

за ўва жыў Прэ зі дэнт.

НА ША МЕ ДЫ ЦЫ НА 
МО ЖА ЎСЁ

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лукашэн ка за явіў пра гэ та з усёй ад каз нас цю 
пад час су стрэ чы са сту дэн та мі і вы клад чы ка мі 

вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў ме ды цын ска га про фі лю

СТАР. 2
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У нашага 
выдавецкага дома 

на выстаўцы быў 
асобны стэнд.


