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Ура чыс тыя лі ней кі, пры све ча ныя 

па чат ку на ву чаль на га го да, прой-

дуць у бе ла рус кіх шко лах 31 жніў ня 

і 1 ве рас ня. А пер шы ўрок бу дзе 

пры све ча ны Го ду ма лой ра дзі мы, 

яго тэ ма — «Мне вы па ла шчас це 

тут на ра дзіц ца...»

Ра шэн не пра час пра вя дзен ня лі не ек 

(31 жніў ня або 1 ве рас ня) пры ма юць 

мяс цо выя ор га ны ўла ды. Па тра ды цыі 

на ме ра пры ем ства бу дуць за про ша ны 

прад стаў ні кі шэф скіх прад пры ем стваў, 

гра мад скіх аб' яд нан няў, бе ла рус кія пісь-

мен ні кі, вя до мыя вы пуск ні кі ўста ноў аду-

ка цыі, гра мад скія і дзяр жаў ныя дзея чы, 

ме дый ныя пер со ны. Кі раў ні кі рэс пуб лі-

кан скіх ор га наў дзярж кі ра ван ня пры муць 

удзел ва ўра чыс тых ме ра пры ем ствах у 

шко лах на сва ёй ма лой ра дзі ме.

Ка мі тэт па аду ка цыі Мін гар вы кан ка-

ма пра па на ваў пра вес ці ўра чыс тас ці ў 

ста ліч ных уста но вах аду ка цыі ў су бо ту, 

1 ве рас ня, а пер шы на ву чаль ны дзень 

(3 ве рас ня) рас па чаць з тэ ма тыч на га 

ўро ка, пры све ча на га Го ду ма лой ра-

дзі мы. Ча ка ец ца, што за пар ты ў ста лі-

цы ся дуць у но вым на ву чаль ным го дзе 

193,5 ты ся чы вуч няў — гэ та амаль на

тры ты ся чы больш, чым у 2017 го дзе. 

Уся го ў Мін ску бу дзе пра ца ваць 249 уста-

ноў агуль най ся рэд няй і спе цы яль най 

аду ка цыі, у тым лі ку 178 школ і 50 гім-

на зій. Ва ўста но вах аду ка цыі пла ну ец-

ца ад крыць 858 пер шых кла саў (іх коль-

касць па вя лі чыц ца на 26), а так са ма 397 

дзя ся тых кла саў (з іх 241 — про філь ны). 

За пар ты ся дуць 23 184 пер ша клас ні кі — 

у па раў на нні з па пя рэд нім го дам на 

1200 ча ла век больш.

Па тра ды цыі на пя рэ дад ні но ва га на-

ву чаль на га го да ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны 

прой дуць пе да га гіч ныя кан фе рэн цыі. 

Фо рум пе да га гіч ных ра бот ні каў ста лі цы 

ад бу дзец ца ў На цы я наль най біб лі я тэ цы 

Бе ла ру сі 24 жніў ня.

А 25 жніў ня ў Ма ла дзеч не збя руц ца 

больш за ты ся чу ча ла век для ўдзе лу ў 

кан фе рэн цыі «Аду ка цыя Мін скай воб-

лас ці — ас но ва ўстой лі ва га раз віц ця 

рэ гі ё на»: прад стаў ні кі ор га наў дзяр жаў-

на га кі ра ван ня, гра мад скіх ар га ні за цый, 

лі да ры праф са юз на га ру ху, пе да га гіч ная 

гра мад скасць Мін шчы ны. Гас ця мі ме ра-

пры ем ства ста нуць прад стаў ні кі Мінск а-

га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та, 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі і срод каў ма са вай 

ін фар ма цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Хут ка ў шко луХут ка ў шко лу  

АД 145 ДА 900 РУБ ЛЁЎ
бу дзе каш та ваць баць кам са браць дзі ця на ву чо бу

Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю пад лі чы-

ла кошт ап ты маль най экі пі роў кі 

школь ні ка, уклю ча ю чы адзен не, 

абу так, ра нец, пісь мо выя пры ла-

ды і кан цы ляр скія та ва ры. Каб 

са браць вуч ня ма лод шых кла саў, 

спат рэ біц ца ад 145 да 750 руб лёў, 

на стар ша клас ні ка — ад 214 

да 900 руб лёў.

Што год бе ла рус кія прад пры ем ствы 

аб наў ля юць асар ты мент адзен ня дзе-

ла во га сты лю на 80 пра цэн таў. Сё ле та 

«Бел легп рам» пад рых та ваў ка ля 500 ма-

дэ ляў адзен ня для школь ні каў. У ганд лё-

выя ар га ні за цыі па стаў ле на 530 ты сяч 

швей ных вы ра баў (плюс 107 ты сяч рых-

ту ец ца да ад груз кі), 573 ты ся чы тры ка-

таж ных вы ра баў і 150 ты сяч пар абут ку 

(яшчэ 219 бу дуць ад гру жа ны).

— Прад пры ем ствы так са ма пра цу-

юць не па срэд на са шко ла мі і гім на зі я мі, 

па стаў ля юць ім сваю пра дук цыю па ад-

пуск ных цэ нах. Як і ў па пя рэд нія га ды, 

мы вы кон ва ем ін ды ві ду аль ныя за ка зы, 

ка лі дзесь ці ня ма па трэб на га па ме ру, 

рас фар боў кі, — рас каз вае на мес нік 

стар шы ні «Бел легп ра ма» Ула дзі мір 

АСТ РОЎ СКІ.

Пе рад на ву чаль ным го дам па кра і не 

прой дзе больш за 600 школь ных ба за-

раў. З 25 да 28 жніў ня ў цэнт ры «Бел-

экс па» ад бу дзец ца Між на род ная спе-

цы я лі за ва ная вы стаў ка-кір маш «Пры ві-

тан не, шко ла!». А на гэ тыя вы хад ныя — 

18—19 жніў ня з 10.00 да 17.00 ка ля ста-

ліч на га Па ла ца спор ту ча ка ец ца агуль-

на га рад скі кір маш «Па ра ў шко лу!». 

Удзел у ім пры муць больш за 50 прад-

пры ем стваў. Там мож на бу дзе знай сці не 

толь кі фор му, але і раз ві валь ныя гуль ні, 

ме та дыч ную лі та ра ту ру, кні гі для па за-

клас на га чы тан ня. На асоб ныя та ва ры 

абя ца юць зніж кі да 50 %.

Ка лі ка заць пра мін скіх вуч няў, то школь-

най фор май з іх за бяс пе ча на 70 %.

— Рэа лі за ва на больш за 135 ты сяч 

адзі нак швей ных вы ра баў, 45 ты сяч адзі-

нак тры ка таж ных вы ра баў і 27 ты сяч пар 

абут ку. Па куп ніц кі по пыт на дзе ла вое 

адзен не на 97 % за бяс пе ча ны та ва ра мі 

ай чын ных вы твор цаў, на абу так — на

58 %, — пра ка мен та ва ла сі ту а цыю 

га лоў ны спе цы я ліст па су вя зях з гра-

мад скас цю га лоў на га ўпраў лен ня спа-

жы вец ка га рын ку Мін гар вы кан ка ма 

Свят ла на ШЫ ЦІ КА ВА.

Яна на га да ла, што 25 і 26 жніў ня ў 

ста ліч ных кра мах прой дуць адзі ныя дні 

зні жак. Ка лі за куп ляц ца ў гэ тыя да ты, 

можна сэ ка но міць на кам плек це школь-

на га адзен ня ад 35 да 220 руб лёў.

Бел ка ап са юз ар га ні зуе да но ва га 

на ву чаль на га го да 107 па ста ян ных ба-

за раў, як пра ві ла ў рай цэнт рах. Ма дэ лі 

адзен ня і абут ку, якія за ста лі ся з мі ну-

ла га го да, бу дуць пра да вац ца са зніж-

кай 20—25 %. Для шмат дзет ных сем' яў, 

баць коў з дзець мі-ін ва лі да мі так са ма 

пра ду гле джа ны зніж кі — ад 10 да 15 %.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

ПЕРШЫ ЗВА НОК, ПЕРШЫ ЎРОК...

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ТРА ГЕ ДЫЯ Ў ІТА ЛІІ

Два дзя сят кі за гі ну-

лых, аў та ма бі лі, якія 

апы ну лі ся пад аб лом ка-

мі, уцеч ка га зу з па шко-

джа на га га за пра во да — 

мес ца аб ва лу мос та ў 

Ге нуі вы гля дае як апа-

ка ліп тыч ны пей заж.

На мес цы трагедыі пра цу юць ра та валь ні кі і бры га ды кі но-

ла гаў, раз бор за ва лаў вя дуць да 50 ра та валь ні каў. Не каль кіх 

па цяр пе лых уда ло ся вы цяг нуць з аў та ма бі ляў, якія рух ну лі 

ўніз, па ве дам ля юць прад стаў нікі па жар най служ бы Ге нуі.

На гэ ты час вя до ма, што аў та ма біль ны мост, па якім 

пра хо дзіць аў та ма гіст раль А10, аб ры нуў ся на чы гу нач-

ныя пу ці і бу дын кі, якія зна хо дзі лі ся пад ім. Па па пя рэд ніх 

да ных, у мос та ад сут ні чае пра лёт даў жы нёй да двух сот 

мет раў, яго вы шы ня ў мес цы аб ру шэн ня скла да ла сто 

мет раў.

ІРАН — ЗША: ПЕ РА ГА ВО РЫ НЕ МАГ ЧЫ МЫЯ?
Вяр хоў ны лі дар Іра на ая та ла Алі Ха ме неі за явіў, што 

Іран не бу дзе вес ці пе ра га во ры з ЗША, а так са ма ад хі ліў 

маг чы масць вай ны са Злу ча ны мі Шта та мі.

«У апош нія ме ся цы ры то ры ка ЗША бы ла яшчэ больш 

бес цы ры мон най і гру бай, чым ра ней. Акра мя санк цый 

яны га во раць пра вай ну і пе ра га во ры. У су вя зі з гэ тым да-

зволь це мне ска заць не каль кі слоў на ша му на ро ду: вай ны 

не бу дзе, але і пе ра га во ры з ЗША мы не бу дзем вес ці», — 

за явіў ён на мі тын гу ў Тэ ге ра не. Ад зна чыў шы вы каз ван ні 

прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па і дзярж сак ра та ра Май-

кла Пам пея аб дыя ло гу з Іра нам, якія су пя рэ чаць адзін 

ад на му, Ха ме неі за явіў: «Адзін га во рыць пра дыя лог і па-

пя рэд нія ўмо вы для яго, а дру гі за яў ляе пра пе ра га во ры 

без па пя рэд ніх умоў».

Ра ней прэ зі дэнт ЗША 

До нальд Трамп за явіў, 

што га то вы су стрэц ца з 

прэ зі дэн там Іра на «без 

па пя рэд ніх умоў». За-

тым дзярж сак ра тар ЗША 

Майкл Пам пея ска заў, што 

ка лі Іран пра явіць га тоў-

насць змя ніць сваю па лі ты ку і аб мяр коў ваць но вае ядзер-

нае па гад нен не ўза мен та го, з яко га ЗША ра ней вый шлі, 

то су стрэ ча прад стаў ні коў кра ін маг чы мая.

МІ НА БА РО НЫ КНР НА ЗВА ЛА ВА ЕН НЫ БЮД ЖЭТ ЗША 
ЎМЯ ШАН НЕМ ВА ЎНУТ РА НЫЯ СПРА ВЫ КІ ТАЯ

Па ла жэн ні аба рон на га бюд жэ ту ЗША, якія да ты чац ца 

Кі тая, пе ра боль шва юць сту пень кан фран та цыі па між дзвю-

ма кра і на мі і з'яў ля юц ца ўмя шан нем ва ўнут ра ныя спра вы 

КНР. Пра гэ та за яві лі ў мі ніс тэр стве аба ро ны Кі тая, ка мен-

ту ю чы пры няц це ўла да мі ЗША гэ та га да ку мен та.

«Па ла жэн ні за ко на пра ек та, якія да ты чац ца Кі тая, пра ця-

тыя мыс лен нем эпо хі ха лод най вай ны, згу шча юць фар бы 

з на го ды кі тай ска-аме ры кан скай кан фран та цыі, а так са ма 

ўмеш ва юц ца ва ўнут ра ныя спра вы КНР», — га во рыц ца ў 

за яве ве дам ства.

Як ад зна ча ец ца ў да ку мен це, па ла жэн ні аба рон на га 

бюд жэ ту па ру ша юць да сяг ну тыя ра ней па між ура да мі Кі-

тая і ЗША да моў ле нас ці па Тай ва ні, і тым са мым «пад ры-

ва юць ат мас фе ру раз віц ця ад но сін па між дзвю ма дзяр жа-

ва мі і іх уз бро е ны мі сі ла мі».

«Мы цвёр да вы сту па ем су праць та го, каб лю бая дзяр-

жа ва ўста наў лі ва ла якую-не будзь фор му афі цый ных аб-

ме наў і ва ен на га су пра цоў ніц тва з Тай ва нем. Гэ та па зі цыя 

яс ная. Мы ні ко лі не да зво лім ка му-не будзь, ка лі-не будзь і 

ў хоць якой фор ме ад дзя ліць Тай вань ад Кі тая», — га во-

рыц ца ў за яве кі тай ска га ва ен на га ве дам ства.

ТА ЛІ БЫ ЗА ХА ПІ ЛІ ВА ЕН НУЮ БА ЗУ 
НА ПАЎ НОЧ НЫМ ЗА ХА ДЗЕ АФ ГА НІ СТА НА

Па мен шай ме ры 17 вай скоў цаў за гі ну лі ў вы ні ку ата кі 

ба е ві коў ра ды каль на га ру ху «Та лі бан» на ва ен ную ба зу 

на паў ноч ным за ха дзе Аф га ні ста на. Ін цы дэнт ад быў ся ў 

мі ну лую ноч у пра він цыі Фар' яб. Па вод ле ін фар ма цыі ін-

фар ма генц тваў, у вы ні ку на па ду ба е ві кі здо ле лі за ха піць 

ба зу Сhеnауееhа.

Ад зна ча ец ца, што яшчэ 12 вай скоў цаў атры ма лі ра-

нен ні.

Чу лі?Чу лі?  

Бе ла рус кія 
ант ра по ла гі 

ад на ві лі аб ліч ча 
магчымага ўну ка 
Усяс ла ва Ча ра дзея
Бе ла рус кія ант ра по ла гі ад на ві лі аб ліч ча 

кня жы ча по лац кай ды нас тыі, як мяр ку ец ца, 

уну ка Усяс ла ва Ча ра дзея. Аб гэ тым у 

прэс-цэнт ры Бел ТА пад час па нэль най 

дыс ку сіі пра ек та «Бе лая Русь» пра Бе ла русь. 

Бе ла рус кая дзяр жаў насць: гіс то рыя і 

су час насць» па ве да міў на мес нік ды рэк та ра 

Ін сты ту та гіс то рыі На цы я наль най ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі Ва дзім ЛА КІ ЗА (на фота).

В а  д з і м 

Ла кі за рас-

ка заў, што 

ант ра по ла-

гі ін сты ту та 

ўпер шы ню 

ў гіс та рыч-

най на ву цы 

ад на ві лі рэ-

аль нае аб-

ліч ча ад на-

го з прад стаў ні коў по лац кай кня жац кай ды нас тыі, 

ма ла лет ня га кня жы ча. «Яго астан кі бы лі зной дзе ны 

ў кур га не ў Та ла чын скім ра ё не ў Друц ку. Кня жыч 

быў па ха ва ны па хрыс ці ян скім аб ра дзе ў ка мен ным 

сар ка фа гу, на якім быў знак мін скіх Гле ба ві чаў. 

Хут чэй за ўсё, гэ та ма лод шы сын Гле ба Мен ска га, 

унук Усяс ла ва Ча ра дзея», — ска заў на мес нік ды-

рэк та ра ін сты ту та гіс то рыі. Ён да даў, што ў гэ тым 

мес цы пры клад на ў XІІ ста год дзі як раз бы ло су тык-

нен не па між друц кі мі і мін скі мі кня зя мі (знай шлі ся 

ле та піс ныя па цвяр джэн ні). Та ды, як ві даць, і за гі нуў 

кня жыч.

Ці ка выя да сле да ван ні пра вя лі бе ла рус кія ар хе о-

ла гі так са ма на мес цы пе ра пра вы вой скаў На па ле о-

на це раз Бя рэ зі ну ў 1812 го дзе. Ра зам з фран цуз скі-

мі ка ле га мі бе ла рус кія спе цы я ліс ты ўжо шэсць га доў 

пра вод зяць ар хеа ла гіч ныя да сле да ван ні, у тым лі ку 

пад вод ныя. Ся род зна хо дак — шаб ля ад на го з

мам лю каў, ахоў ні каў ім пе ра та ра. Сён ня та кіх за ха ва-

ла ся толь кі не каль кі. Ма тэ ры я лы рас ко пак прад стаў-

ля лі ся ў Фран цыі і вы клі ка лі вя лі кую ці ка васць.

Ар хеа ла гіч ныя да сле да ван ні сён ня пра хо дзяць 

прак тыч на ва ўсіх аб лас цях Бе ла ру сі. Ня рэд ка ар-

хе о ла гі пра цу юць па ра лель на з бу даў ні ка мі буй ных 

пра мыс ло вых аб' ек таў. На прык лад, ка лі ўзво дзі ла ся 

Гро дзен ская гід ра элект ра стан цыя, то пад час рас ко-

пак бы ло да сле да ва на больш за 30 пом ні каў ар хеа-

ло гіі, бы лі вы яў ле ны сот ні ты сяч но вых прад ме таў. 

Пра ца ва лі спе цы я ліс ты і на аб' ек тах інф ра струк ту ры 

Бе лА ЭС. Пла ну ец ца, што на стан цыі з'я віц ца му зей, 

у якім бу дуць прад стаў ле ны пом ні кі ар хеа ло гіі і прад-

ме ты, якія зной дзе ны на тэ ры то рыі бу доў лі
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