2

НАДЗЁННАЕ
АСАБІСТАЯ АДКАЗНАСЦЬ
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На жаль, невысокія зарплаты атрымліваюць і работнікі дзіцячых садкоў,
медсёстры і санітаркі, хоць работа ў
іх каласальная, таму Прэзідэнт адзначыў, што плату за іх працу трэба паступова падымаць. Увогуле, што датычыцца росту зарплаты, то ён, перш
за ўсё, павінен адбывацца за кошт
прадукцыйнасці працы, каб чалавек
быў загружаны, але і атрымліваў за
зробленае належным чынам. Таксама рост зарплаты будзе стымуляваць
і ўнутраны попыт, адзначыў беларускі
лідар.

Будзе інфраструктура —
будуць і людзі
Аляксандр Лу ка шэн ка за клі каў
усіх да ак тыўнага ўдзелу ў грамадскім жыцці краіны. Перш за ўсё — у
добраўпарадкаванні малой радзімы.
Сёлета кожны мусіць штосьці зрабіць,
каб яшчэ больш прыгожай стала Беларусь. Нельга забывацца на неперспектыўныя вёскі, але ўпор на аграгарадкі
будзе рабіцца і надалей. «Мы нікуды
ад гэтага не дзенемся і аграгарадкі будзем развіваць, за імі будучыня
нашай беларускай вёскі», — сказаў
кіраўнік дзяржавы. Па яго словах, калі ў іх будзе добрая інфраструктура,
то моладзь пацягнецца і на вёску, бо
па-за горадам лягчэй расціць дзяцей,

лепшыя экалагічныя ўмовы для жыцця.
У той час як у горадзе не заўжды так
лёгка знайсці работу, як можа падацца
на першы погляд. І, калі малады чалавек вырашыць пераехаць, напрыклад,
у невялікі горад, то тут для яго адным з
галоўных стымулаў можа стаць больш
даступнае жыллё.
Аляксандр Лукашэнка таксама заклікаў усіх схадзіць на выбары, якія адбудуцца ўжо заўтра (сёння яшчэ можна
прагаласаваць датэрмінова). «Ногі не
адваляцца», — па-народнаму сказаў
кіраўнік дзяржавы і растлумачыў, што
хоць сістэма мясцовых Саветаў дэпутатаў сапраўды патрабуе рэформы,
але на цяперашнім этапе яна не такая шматлікая, як гэта было раней,
і абсалютная большасць абраннікаў
народа нават не атрымлівае за працу
зарплаты (толькі старшыні). Да таго ж,
у выпадку канфлікту ці надзвычайнага
становішча менавіта мясцовыя ўлады
будуць выступаць сувязным звяном
паміж людзьмі і вышэйшымі ўстановамі.
У любым выпадку выбары — гэта
праяўленне грамадскай актыўнасці, палітычнай культуры насельніцтва, да якой
варта прывучаць з дзяцінства. Таму беларускі лідар прапанаваў браць з сабой
на ўчасткі дзяцей, прывіваючы ім тым
самым адчуванне свята ў дзень выбараў, фарміруючы іх станоўчы вобраз.

ЯК ПАКАЗЧЫК СТАЛАСЦІ
Лідзія Ярмошына правяла сустрэчу са студэнтамі
Акадэміі кіравання

Колькасць маладых кандыдатаў
на мясцовых выбарах адрозніваецца
ў залежнасці ад узроўню Саветаў.
У Мінску і абласных цэнтрах прадстаўлена вялікая колькасць прэтэндэнтаў
да 31 года. Значна саступае ім сельская мясцовасць.
У працэнтных суадносінах колькасць маладых кандыдатаў зніжаецца. Гэта звязана з тым, што больш за
палову прэтэндэнтаў — каля 13 тысяч
чалавек — кандыдаты сельскіх Саветаў. Як адзначыла Лідзія Ярмошына,
у гарадах працэнт маладых людзей,
якія змагаюцца за дэпу тацкія партфелі, павялічваецца.
Старшыня ЦВК ужо паўдзельнічала ў датэрміновым галасаванні. Гаво-

рачы аб абранай кандыдатуры, яна
адзначыла, што ўважліва разглядала
прэтэндэнтаў. Свой голас аддала таму, хто адзіны кінуў улётку ў яе паштовую скрыню.
«Мой дом знаходзіцца на адкрытай тэрыторыі, таму апусціць улётку
ў паштовую скрыню мог любы, калі б
захацеў. Але не ўсе кандыдаты стварылі асабіс тыя выбарчыя фонды і
падрыхтавалі друкаваную прадукцыю.
Чалавек, які падрыхтаваў друкаваныя
матэрыялы, ужо прадэманстраваў
сур'ёзныя адносіны да выбараў», —
пракаменціравала Лідзія Ярмошына.
Сустрэча са студэнтамі Акадэміі
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі
Беларусь прайшла ў рамках рэспубліканскага праекта БРСМ «Моладзь вырашае!» Фармат мерапрыемства —
«адкрыты дыялог». Асноўная тэма
размовы надзвычай ак туальная —
«Моладзь і выбары: формула адказнасці».
Марыя ДАДАЛКА.

ПРАЦАВАЦЬ НА СТАБІЛЬНАСЦЬ
У ГРАМАДСТВЕ
Стар шы ня Мі набл вы кан ка ма
Анатоль ІСАЧАНКА падчас датэрміновага галасавання на выбарах
кандыдатаў у дэпутаты Мінскага
га рад ско га Са ве та дэ пу та таў
28-га склікання выказаў меркаванне наконт таго, якім павінен
быць народны абраннік. Губернатар асабліва падкрэсліў, што
прэтэндэнт на дэпутацкі мандат
павінен валодаць такой якасцю,
як мэтанакіраванасць у рабоце, працаваць на стабільнасць у
грамадстве. Не менш важна, каб
тыя, каго выбірае народ, праяўлялі ініцыятыву, падтрымлівалі
зносіны з людзьмі, вылучалі ініцыятывы па паляпшэнні іх дабрабыту.

Ёсць карупцыя —
няма партфеля міністра
Адзін з супрацоўнікаў цукровага
камбіната запытаў Прэзідэнта аб адстаўцы міністраў спорту і лясной гаспадаркі. Кіраўнік дзяржавы пагадзіўся растлумачыць, чаму было прынята
такое рашэнне. «Вы мае выбаршчыкі,
і я абавязаны перад вамі даваць тлумачэнні, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. —
З першых прэзідэнцкіх выбараў я
дакладна народу сказаў, што карупцыі
ў Беларусі быць не можа». Так, кіраўнік
дзяржавы папярэдзіў міністраў, што
калі раптам у іх сферы будзе выяўлена
карупцыйная схема, то партфеляў давядзецца адразу ж пазбавіцца.
Напрыклад, кіраўнік Палаца спорту
браў хабар ад гандляроў, якія размяшчаліся ў будынку. А дайшло да таго, што
калі манахіні прыйшлі прасіць дазвол на
продаж, ён і ад іх папрасіў «грашовай
падзякі». «Я не веру, што міністр пра
гэта не ведаў», — сказаў Прэзідэнт. Што
датычыцца лясной сферы, то тут выявілі крымінальную схему: у адну з краін
Еўрапейскага саюза якасную драўніну
прадавалі, выдаючы яе за некандыцыю,
каб не плаціць пошліны. «Ад мяне літасці
не чакайце, ніхто. Не таму, што я крыважэрны, а таму, што карупцыя губіць
усё», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Вераніка ПУСТАВІТ.

Збліжэнне заканадаўстваў Беларусі і Расіі стане адной з тэм для абмеркавання на V Форуме рэгіёнаў,
які адбудзецца сёлета 26—28 верасня ў Магілёве.
Пра гэта заявіла намеснік старшыні Савета Рэспублікі Мар'яна Шчоткіна падчас сумеснага беларускарасійскага пасяджэння арганізацыйных камітэтаў
па падрыхтоўцы і правядзенні форуму.
Падчас яго адбудзецца пасяджэнне міжпарламенцкай
камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу і Савета
Федэрацыі Федэральнага сходу па міжрэгіянальным супрацоўніцтве. «Адным з пытанняў, якія мы будзем разглядаць, стане маніторынг заканадаўства, Дагавора аб
Саюзнай дзяржаве. Гэта вельмі вялікі пласт работы, да
якой далучацца парламентарыі Беларусі і Расіі», — адзначыла віцэ-спікер. Яна нагадала, што шляхі збліжэння
заканадаўстваў нашых краін абмяркоўваліся ў снежні мінулага года падчас парламенцкіх слуханняў у Бранску.
«Вельмі важна, каб мы бачылі праблемы і вырашалі іх»,
— падкрэсліла віцэ-спікер.
Па традыцыі на Форуме рэгіёнаў будуць падпісаныя кантракты, дагаворы, пагадненні паміж рэгіёнамі і канкрэтнымі
прадпрыемствамі. «Наладжванне эканамічных сувязяў,
стварэнне вытворчасцяў і сумесных распрацовак, фарміраванне саюзных праграм — гэта таксама адзін з элементаў
работы форуму», — дадала Мар'яна Шчоткіна.
Намеснік старшыні Савета Федэрацыі Федэральнага
сходу Расіі Юрый Вараб'ёў паведаміў, што зацікаўленасць
у пашырэнні супрацоўніцтва ў межах Саюзнай дзяржавы выказваюць і кіраўнікі мясцовых улад, а ў аргкамітэт
форуму паступаюць лісты з прапановамі, пытаннямі для
ўключэння ў яго праграму.
Вераніка ПУСТАВІТ
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«Удзел у выбарах — гэта паказчык асабістай сталасці і адказнасці перад грамадствам, дзяржавай», — сказала старшыня
ЦВК перад пачаткам мерапрыемства.

КАБ ЗАКОНЫ
НЕ БЫЛІ ПЕРАШКОДАЙ

Што да ты чыц ца за дач, якія стаяць пе рад буду чымі дэпу та тамі, то
іх дакладна акрэсліў кі раўнік дзяржа вы, лі чыць Ана толь Ісачан ка.
Га лоў нае іх вы канаць і данесці да
вы баршчы каў.
Вяснянская выбарчая акруга, дзе
галасаваў старшыня Мінаблвыканкама, адносна невялікая, у спісы для
галасавання ўнесена 895 чалавек.
У першы дзень датэрміновага галасавання на ўчастку № 52 асаблівай
актыўнасці не назіралася, адзначыла старшыня ўчастковай камісіі Іна
ДЗЯТЧЭНЯ. У далейшым выбаршчыкаў пабольшала. На раніцу 15 лютага
было выдадзена 50 бюлетэняў.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



Тыдзень роднай мовы пройдзе ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з 19 да
23 лютага. Ён прымеркаваны
да святкавання Міжнароднага дня роднай мовы, які
сёлета адзначаецца 21 лютага. У рамках Тыдня ў Інстытуце мовазнаўства імя
Якуба Коласа НАН Беларусі
будзе арганізаваны шэраг
мерапрыемстваў.
19 лютага аб 11-й гадзіне адбудзецца навукова-практычны
семінар «Сусветная мовазнаўчая славістычная бібліяграфія ў
інтэрнэце: прынцыпы функцыянавання і практычнае выкарыстанне ў навуковай дзейнасці».
Семінар прысвечаны аднаму
з найважнейшых складнікаў і
інструментаў дзейнасці вучоных — навуковай інфармацыі.
Удзель ні кі атры ма юць рэ камендацыі па практычным выкарыстанні бібліяграфічнай базы
іSуbіslаw і даведаюцца аб разнастайных пошукавых інструментах для эфектыўнай работы з
бібліяграфічнай інфармацыяй.
У 14.00 Савет маладых навукоўцаў арганізуе забаўляльнаадукацыйнае мерапрыемства
«Мова-Quіz» для творчай моладзі НАН Беларусі. Удзельнікі
гульні-віктарыны змогуць прадэманстраваць свае творчыя
здольнасці, логіку, веданне беларускай мовы, а таксама фактаў з гісторыі, культуры і беларускай літаратуры.
20 лютага ў 10.00 у Інстытуце
мовазнаўства пройдзе сустрэча
вучоных-мовазнаўцаў з вучнямі
сталічнай гімназіі № 23 з беларускай мовай навучання. Для
школьнікаў будзе арганізавана
прэзентацыя «Гіс торыя беларускага пісьменства».
У 14.00 адбудзецца пасяджэнне круглага стала «Беларуская
мова і бізнес». На сустрэчу запрошаны прадстаўнікі беларус-

кіх фірмаў, кампаній (Vеlсоm,
запраўка А100 і г. д.), рэкламных
агенцтваў, банкаў, Міністэрства
гандлю і антыманапольнага рэгулявання. Кола пытанняў, якія
плануецца абмеркаваць, вельмі
шырокае: нацыянальная мова
як важны фактар дзейнасці рэкламнай кампаніі; тэрміналагічная база рэкламы; бізнес і моўная
палітыка; бізнес і нацыянальнае
кнігавыданне; бізнес і лінгваадукацыйныя паслугі.
21 лютага ў 10.00 пачне работу Міжнародная навуковая
канферэнцыя «Беларуская мова ў сферы sасrum: гісторыя і
сучаснасць». Праблемнае поле — богаслужэбная практыка,
асвета і пісьменства як фактары
станаўлення і развіцця еўрапейскіх нацыянальных моў; функцыянаванне беларускай мовы ў
рэлігійнай сферы жыцця сучаснага грамадства і ў літургічнай.
Таксама ў 14.00 у Інстытуце мовазнаўства пройдзе прэзентацыя
юбілейнага выдання «Псалтыра»
ў перакладзе на сучасную беларускую літаратурную мову, падрыхтаванага трыма вядомымі ў
краіне навукоўцамі — доктарам
філалагічных навук прафесарам
Мікалаем Прыгодзічам, кандыдатам гістарычных навук, магістрам
тэалогіі Уладзіславам Завальню-

ком і настаўнікам-беларусаведам
Валянцінай Раманцэвіч.
У 14.30 адбудзецца круглы
стол «На якой мове звяртацца да
Бога», прысвечаны праблемам
ужывання рэлігійнай тэрміналогіі. У ім возьмуць удзел вучоныя,
перакладчыкі, прадстаўнікі розных рэлігійных канфесій.
22 лютага ў 18.30 Інстытут
мовазнаўства сумесна з Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеем Якуба Коласа
праводзяць імпрэзу «Па старонках Гіс тарычнага слоўніка
беларускай мовы». У праграме
запланаваны выступленні аўтараў слоўніка, чытанні тэкстаў на
старабеларускай мове, выступленне дуэта CАRKА.

Даведка
Міжнародны дзень роднай мовы — штогадовае
свята, заснаванае ў 1999 годзе рашэннем Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА.
Галоўная яго мэта — захаванне моўнай і культурнай
раз на стай нас ці ў све це,
падтрыманне нацыянальных моў і культур, а таксама забеспячэнне права
кожнага грамадзяніна карыстацца роднай мовай.
Надзея НІКАЛАЕВА.

