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Пе ра клад «Но ва га За па-
ве ту Гос па да На ша га Іі-
су са Хрыс та» — гэ та вы-
нік шмат га до вай скла-
да най пра цы, ад зна чыў 
Па тры яр шы Эк зарх усяе 
Бе ла ру сі, Міт ра па літ 
Мін скі і За слаў скі Па вел 
на ўра чыс тай ім прэ зе ў 
На цы я наль най біб лі я тэ-
цы Бе ла ру сі. Кні га пад-
рых та ва на Вы да вец кім 
са ве там Бе ла рус кай 
пра ва слаў най царк вы.

— Мож на ска заць, што 
гэ тае вы дан не сён ня з'яў ля-
ец ца эта ло нам, та му што ў 
па пя рэд ніх пе ра кла дах Свя-
шчэн на га Пі сан ня су стра ка-
лі ся не да хо пы. Гэ та ўзор, які 
бу дзе і на да лей слу жыць усім 
лю дзям, што імк нуц ца спаз-
наць сло ва Бо жае і Свя шчэн-
нае Пі сан не, мяр куе Па тры-
яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі. 
Для вы да вец ка га са ве та 
ёсць пад ста ва па раз ва жаць 
пра тое, што яшчэ мож на 
зра біць, каб азна ча ная кні га 
бы ла да ступ ная не толь кі для 
шы ро ка га ко ла чы та чоў, але 
і для ба га сло ваў, гіс то ры каў 
і ўсіх, хто вы ву чае Свя шчэн-
нае Пі сан не.

Міт ра па літ Мін скі і За-
слаў скі Па вел вы ка заў спа-
дзя ван не, што кні га ста не 
на столь най для кож на га 
хрыс ці я ні на.

На ак ту аль насць вы дан-
ня для бе ла ру саў звяр нуў 
ува гу мі ністр ін фар ма-
цыі Бе ла ру сі Аляксандр 
КАРЛЮКЕВІЧ:

— Сён няш няя па дзея на-
гад вае пра тое, што ў год 
500-год дзя бе ла рус ка га кні-
га дру ка ван ня з'я ві ла ся кні га, 
якая за ма цоў вае бе ла рус кія 
тра ды цыі ў асэн са ван ні Но-
ва га За па ве ту пра ва слаў най 
ве ры. Мне ха це ла ся б, каб гэ-
тая па дзея ста ла пад ста вай 
для но вых кро каў уз' яд нан ня 
царк вы з гра мад ствам, для 
фар мі ра ван ня ўплы ву царк вы 
на раз віц цё на шай су ве рэн-
най не за леж най Бе ла ру сі.

«Но вы За па вет Гос па да 
На ша га Іі су са Хрыс та» на 
су час най бе ла рус кай мо ве 
прад ста ві лі ў По лац ку пад час 
свят ка ван ня Дзён бе ла рус ка-
га пісь мен ства. Та кім чы нам, 
Свя шчэн нае Пі сан не іс нуе ў 
кніж най пра сто ры на шай кра-
і ны ўжо больш як два ме ся-
цы. За гэ ты час пе ра клад чы-
кі атры ма лі шмат вод гу каў. 
Ся род іх не раз гу ча лі сло вы 
пра тое, што Свя шчэн нае 
Пі сан не ўжо пе ра кла да ла ся 
на бе ла рус кую ра ней. Ад імя 
Біб лей скай ка мі сіі Бе ла рус-
кай пра ва слаў най царк вы, 
якая зай ма ла ся пе ра кла дам 
у су пра цоў ніц тве з Біб лей-
скім та ва рыст вам Бе ла ру сі, 
про та і е рэй Сер гій ГАР ДУН 

рас тлу ма чыў, ча му ме на ві та 
«Но вы За па вет Гос па да На-
ша га Іі су са Хрыс та» мож на 
лі чыць афі цый ным пе ра кла-
дам. Ён ад зна чыў, што пе ра-
клад чы кі ўваж лі ва азна ё мі-
лі ся з пра цай па пя рэд ні каў, 
пра ана лі за ва лі плю сы і мі ну-
сы ра ней шых вы дан няў, каб 
да сяг нуць най леп шых вы ні-
каў у сва ёй спра ве.

Дэ пу тат Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
член Па ста ян най ка мі сіі па 
аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы 
Але на АНІ СІМ за ўва жы ла, 
што «Но вы За па вет Гос па да 
На ша га Іі су са Хрыс та» — гэ-
та па да ру нак для хрыс ці ян, 
у асно ве яко га ля жаць ве ра 
і лю боў да лю дзей.

— Бя гу чы год на поў не ны 
па дзея мі і слаў ны мі да та мі, 
якія ду хоў на сіл ку юць на ша 
жыц цё. Сён няш няя прэ зен-
та цыя пе ра кла ду Свя шчэн-
на га Пі сан ня вы дат ная на го-
да па-но ва му аца ніць ро лю і 
зна чэн не ду хоў най асве ты, 
сцвяр джае Але на Ані сім.

«Но вы За па вет Гос па да 
На ша га Іі су са Хрыс та» пе-
рад алі ў дар На цы я наль най 
біб лі я тэ цы Бе ла ру сі, а Па тры-
яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі, 
Міт ра па літ Мін скі і За слаў-
скі Па вел уру чыў дып ло мы 
і ме да лі лю дзям, якія зра бі лі 
заўваж ны ўнё сак у ства рэн-
не вы дан ня.

Да р'я ЧАР НЯЎ СКАЯ



Рэс пуб лі кан скі праф са юз ны фо-

рум сту дэнц тва пра во дзіц ца дру гі 

раз. Сё ле та ён са браў ка ля ты ся чы 

ўдзель ні каў з 43 вы шэй шых на ву-

чаль ных уста ноў кра і ны.

— Асноў ная ідэя — ства рыць дыс ку-
сій ную пля цоў ку, каб су час ная мо ладзь 
маг ла ўзняць пы тан ні раз мер ка ван ня 
і пра ца ўлад ка ван ня, паў дзель ні чаць у 
твор чых кон кур сах. Да фо ру му да лу чы-
лі ся і за меж ныя гос ці — з Эс то ніі, Ка-
зах ста на, Ра сіі, — рас каз вае на чаль нік 
га лоў на га ўпраў лен ня па куль ту ры і 
гра мад скай ра бо це Фе дэ ра цыі праф-
са юзаў Бе ла ру сі Глеб ЛА ПІЦ КІ.

Сту дэн ты ўні вер сі тэ таў удзель ні-
ча лі ў са мі це, дзе ра зам з экс пер та-
мі аб мяр коў ва лі, як сіс тэ ме аду ка цыі 
пад стро іц ца пад па трэ бы рын ка пра-
цы. Пра хо дзіў так са ма кон курс праф-
са юз ных пра ек таў. Так, Гро дзен скі 
дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Ян кі Ку па-
лы прэ зен та ваў ма біль ную пра гра му 
пра фка ма. Яна шмат функ цы я наль-

ная: гэ та і да вед нік нар ма тыў най да-
ку мен та цыі, якую час цей за пыт ва юць 
сту дэн ты (тая ж ін фар ма цыя аб ма тэ-
ры яль най да па мо зе), і ка лян дар ме ра-
пры ем стваў, і сро дак зва рот най су вя зі. 
Пра гра ма так са ма рас сы лае важ ныя 
па ве дам лен ні — на прык лад, не за быць 
на пі саць за яву на ін тэр нат. Сту дэн ты 
гро дзен ска га ўні вер сі тэ та ўжо ка рыс-
та юц ца ёй у тэс та вым рэ жы ме. Поў ная 
вер сія, мяр ку ец ца, бу дзе за пу шча на 
ў лю тым. А Бе ла рус кая дзяр жаў ная 
сель ска гас па дар чая ака дэ мія рас пра-
ца ва ла для чле наў пра фка ма спе цы-
яль ную дыс конт ную карт ку.

— Мы за ду ма лі ся над тым, каб ува-
со біць у жыц цё рэ аль ныя ме ры са-
цы яль най пад трым кі. Кож ны сту дэнт, 
ус ту па ю чы ў праф са юз, атрым лі вае 
дыс конт ную карт ку бяс плат на. Яна дае 
зніж ку ад 3 да 15 пра цэн таў. На сён ня 
мы за клю чы лі да га во ры аб парт нёр скім 
су пра цоў ніц тве з 12 прад пры ем ства мі 
Го рак — гэ та ка вяр ні, цэнт ры дру ка-
ва ных па слуг, так сі, цы руль ні, — дзе-

ліц ца во пы там стар шы ня пра фка ма 
сту дэн таў Бе ла рус кай дзяр жаў най 
сель ска гас па дар чай ака дэ міі Ві таль 
СЯ ДЗЮК.

Сён ня ўдзель ні кі фо ру му на ве да юць 
буй ныя прад пры ем ствы і ар га ні за цыі 
ста лі цы, каб лепш да ве дац ца аб вы-
бра най пра фе сіі і аб тым, што іх ча кае 
на пра цоў ным мес цы. За пла на ва ны 
экскур сіі на Мін скі за вод ха ла дзіль ні каў, 
МТЗ, Мін скі ме ха ніч ны за вод імя Ва ві-
ла ва, ад дзя лен не Бе ла рус кай чы гун кі 
і ін шыя прад пры ем ствы сель ска гас па-
дар чай, бу даў ні чай га лін, лёг кай пра-
мыс ло вас ці, аду ка цыі і ахо вы зда роўя.

Пад час фо ру му ў Рэс пуб лі кан скім 
Па ла цы куль ту ры праф са юзаў пра-
ца ва ла так са ма праф ары ен та цый ная 
вы ста ва ўні вер сі тэ таў, каб ста ліч ныя 
школь ні кі, якія яшчэ не вы зна чы лі ся, ку-
ды па сту паць, змаг лі больш да ве дац ца 
пра роз ныя спе цы яль нас ці.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by



БО ЖАЕ СЛО ВА ПА-БЕ ЛА РУС КУ
Свя шчэн нае Пі сан не на род най мо ве прэ зен та ва лі ў На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі

Дыс ку сій ная пля цоў каДыс ку сій ная пля цоў ка  

ЯК ПАД СТРО ІЦ ЦА ПАД РЫ НАК ПРА ЦЫ?
У Мін ску пра хо дзіць фо рум «Сту дэнц кая во сень»

Аб мен пра фе сій ным 
і твор чым до све дам

Учо ра ў Ін сты ту це жур на ліс ты кі БДУ ад бы ла ся 19-я Між-
на род ная на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя «Жур на-
ліс ты ка-2017: стан, праб ле мы і перс пек ты вы».

Як ад зна чыў ва ўступ ным сло ве ды рэк тар ін сты ту та 
Сяр гей ДУ БО ВІК, сё лет няя кан фе рэн цыя чар го вы раз 
пра дэ ман стра ва ла ці каў насць між на род най на ву ко вай су-
поль нас ці да тэм, якія бы лі вы не се ны на раз гляд на ву коў-
цаў, прад стаў ні коў ай чын ных і за меж ных СМІ, дып ла ма таў, 
акрэ ды та ва ных у Мін ску па соль стваў. У дыя ло гу ўдзель ні-
ча ла больш як 30 на ву коў цаў і да след чы каў з вы шэй шых 
на ву чаль ных уста ноў кра ін да лё ка га і бліз ка га за меж жа.

Яны аб мер ка ва лі, у пры ват нас ці, перс пек ты вы да лей шай 
ра бо ты тра ды цый ных СМІ ў но вых аб ста ві нах, іх мес ца і ро лю ў 
на цы я наль най ін фар ма цый най пра сто ры. На дум ку ўдзель ні каў 
раз мо вы, кан фе рэн цыя зра бі ла са лід ны ўнё сак у асэн са ван не 
су час на га ста ну ме дый най сфе ры, да па маг ла вы зна чыць ве ра-
год ныя шля хі раз віц ця бе ла рус кай жур на ліс ты кі на най блі жэй-
шую бу ду чы ню і больш да лё кую перс пек ты ву ўво гу ле.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

На двор'еНа двор'е  

ПА ДАЎ МОК РЫ СНЕГ...
А сі ноп ты кі ча ка юць у аў то рак не вя лі кі мі нус на ват удзень

У на ступ ныя двое су так у Бе ла ру сі за ха ва ец ца цёп-
лае на двор'е, апад каў бу дзе ня шмат, па ве да мі лі 
ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант-
ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 
на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У су бо ту днём па паў днё вым ус хо дзе кра і ны прой дуць 
ка рот ка ча со выя апад кі: мок ры снег, дождж. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў, 
удзень — ад ну ля да 5 цяп ла. А ў ня дзе лю на боль шай 
част цы тэ ры то рыі кра і ны ча ка юц ца ка рот ка ча со выя апад-
кі з пе ра ва гай мок ра га сне гу. Уна чы — ад мі нус 3 да плюс 
2 гра ду саў, удзень — ад ну ля да плюс 5.

У па ня дзе лак і аў то рак на тэ ры то рыю Бе ла ру сі пач не 
па сту паць больш ха лод ная ня ўстой лі вая па вет ра ная ма са 
з поў на чы Еў ро пы. У па ня дзе лак на боль шай част цы кра і ны 
прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі, у асноў ным мок ры снег. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 да плюс 2, 
удзень — ад ну ля да плюс 5 гра ду саў. У аў то рак уна чы на 
боль шай част цы тэ ры то рыі, а ўдзень пе ра важ на па паўд нё-
ва-за ход няй част цы кра і ны ча ка ец ца ка рот ка ча со вы снег. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 5 да ну ля, 
днём — ад мі нус 2 да плюс 3 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
У 2016/2017 на ву чаль ным 

го дзе ў 51 уста но ве вы шэй-
шай аду ка цыі на ву ча ла ся 
313 ты сяч сту дэн таў. Па іх 
коль кас ці ў раз лі ку на 10 ты-
сяч на сель ніц тва Бе ла русь 
ме ла са мы вы со кі па каз чык 
ся род кра ін СНД — 330 ча ла-
век. Услед за на мі ідуць Укра-
і на, Ар ме нія, Ра сія, Кыр гыз-
стан, Ка зах стан, Та джы кі стан, 
Мал до ва, Азер бай джан.

У Бе ла ру сі сён ня функ-
цы я нуе 34 уні вер сі тэ ты, 
9 ака дэ мій і 8 ін сты ту таў, пе-
ра важ ная боль шасць з іх — 
дзяр жаў ныя. Дзе вяць з дзе-
ся ці сту дэн таў на ву ча юц ца ў 
дзяр жаў ных ВНУ. Пад рых-

тоў ка спе цы я ліс таў з вы шэй-
шай аду ка цы яй ажыц цяў ля-
ец ца па 15 про фі лях аду ка-
цыі, якія ўклю ча юць больш 
за 400 спе цы яль нас цяў і кі-
рун каў. На дзён най фор ме 
на ву чан ня ве ды атрым лі ва-
юць 172,6 ты ся чы ча ла век, 
на за воч най — 139,2 ты ся чы, 
вя чэр няй —1,4 ты ся чы. Пры 
гэ тым коль касць дзяў чат, 
якія атрым лі ва юць вы шэй-
шую аду ка цыю, кры ху боль-
шая за коль касць хлоп цаў: 
на 100 хлоп цаў-сту дэн таў 
пры па да юць 124 дзяў чы ны-
сту дэнт кі.

Са мы мі за па тра ба ва ны-
мі за ста юц ца ся род мо ла дзі 
спе цы яль нас ці эка на міч на га 
і юры дыч на га про фі ляў. Па іх 

на ву ча ец ца тра ці на ўсіх сту-
дэн таў. Так са ма ка рыс та юц-
ца по пы там спе цы яль нас ці 
тэх ніч на га про фі лю — да 
іх пра явіў ці ка васць кож ны 
пя ты сту дэнт. З пе да го гі кай 
звяз вае сваю бу ду чы ню кож-
ны дзя ся ты. Спе цы яль нас ці 
сель ска гас па дар ча га про-
фі лю вы бі ра юць восем пра-
цэн таў сту дэн таў, ме ды цын-
скія — сем пра цэн таў.

Дзяр жа ва за ах воч вае 
ма ла дых лю дзей, якія імк-
нуц ца атры маць вы шэй шую 
аду ка цыю. У 2016/2017 на-
ву чаль ным го дзе 91 ты ся ча 
сту дэн таў, або кож ны дру гі 
сту дэнт дзён най фор мы на-
ву чан ня, атрым лі ва лі сты-
пен дыю. У сту дэнц кіх ін тэр-

на тах пра жы ва лі 82 ты ся чы 
сту дэн таў, або 81 пра цэнт ад 
агуль най коль кас ці тых, хто 
меў па трэ бу.

У 2016/2017 на ву чаль ным 
го дзе ў бе ла рус кіх ВНУ на-
ву ча ла ся больш за 15 ты сяч 
гра ма дзян за меж ных дзяр-
жаў, што скла дае пяць пра-
цэн таў ад агуль най коль кас ці 
сту дэн таў. З іх 73 пра цэн ты 
з'яў ля юц ца гра ма дзя на мі 
кра ін СНД, прад стаў ні коў 
Кі тая і Іра на — па пяць пра-
цэн таў, Ні ге рыі — 3,5 пра цэн-
та, Лі ва на і Шры-Лан кі — па 
1,9 пра цэн та, Ін дыі — 1,5 пра-
цэн та, Іра ка — кры ху больш 
за адзін пра цэнт.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

РАЗ МО ВЫ, ЯКІЯ ПРЫ НО СЯЦЬ КА РЫСЦЬ
У кра і не, па су бот няй тра ды цыі, 18 ліс та па да тэле-
фон ныя зван кі бу дуць раз да вац ца ў ка бі не тах га-
рад скіх, ра ён ных і аб лас ных ад мі ніст ра цый. Ва 
ўсіх кут ках кра і ны свае пы тан ні і праб ле мы лю-
дзі змо гуць ад ра са ваць на пра мую прад стаў ні кам 
ула ды. Коль касць зва ро таў іс тот на па мян ша ец ца, 
ад нак прад стаў ні кі мяс цо вай ула ды па-ра ней ша-
му на су вя зі.

З 9.00 да 12.00 зван кі бу дуць пры маць:
на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

Мікалай Ва сі ле віч ТО КАР. Тэл. 8-016 221 31 21;
на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Уладзі мір Пят ро віч ПЕ НІН. Тэл. 8-021 222 22 22;
на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка-

ма Ула дзі мір Аляк санд ра віч ПРЫ ВА ЛАЎ. Тэл. 8-023 
275 12 37;

стар шы ня ГРО ДЗЕН СКА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў Ігар Ге ор гі е віч ЖУК. Тэл. 8-015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ры гор 
Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8-022 250 18 69;

стар шы ня МІНСК АГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Іван Эду ар да віч ЛІП НІЦ КІ. Тэл. 8-017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Вік тар 
Сяр ге е віч ЛАП ЦЕЎ. Тэл. 8-017 222 44 44.
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Ду хоў ная асве таДу хоў ная асве та  

Студэнт... Як шмат у гэтым гуку!Студэнт... Як шмат у гэтым гуку!

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

З ак цэн там на агуль ную вы га ду
За вяр шыў ся афі цый ны ві зіт 

Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі ў Су дан
Як па ве дам ляе прэс-служ ба Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду, на пры кан цы ві зі ту стар шы ня ніж-
няй па ла ты на ша га пар ла мен та Ула дзі мір Анд рэй чан-
ка су стрэў ся з прэ зі дэн там Рэс пуб лі кі Су дан Ама рам 
аль-Ба шы рам.

Бы лі аб мер ка ва ны клю ча выя пы тан ні бе ла рус ка-су да нскіх 
ад но сін — з ак цэн там на рэа лі за цыю ўза е ма вы гад ных пра ек-
таў у свят ле вы ні каў пе ра га во раў прэ зі дэн таў абедз вюх кра ін, 
якія прай шлі ў сту дзе ні бя гу ча га го да ў Хар ту ме.

«У пры ват нас ці, уз ды ма лі ся пы тан ні ўза е ма дзе ян ня ў га лі не 
пра мыс ло вай ка а пе ра цыі, сель скай гас па дар кі, асва ен ня пры-
род ных рэ сур саў Рэс пуб лі кі Су дан, — ін фар муе прэс-служ ба. — 
Кан ста та ва лі вы со кі ўзро вень па лі тыч ных ад но сін, у тым лі ку 
су вя зяў па лі ніі пар ла мен таў «як мас тоў, якія аб' яд ноў ва юць дзве 
дру жа люб ныя кра і ны». Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Су дан даў вы со кую 
ацэн ку ро лі пар ла мен та ры яў у пра соў ван ні ганд лё ва-эка на міч-
ных, гу ма ні тар ных су вя зяў і дзе ла вых кан так таў дзвюх кра ін.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by




