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ЯК ПА КАЗ ЧЫК СТАЛАСЦІ
Лі дзія Яр мо шы на пра вя ла су стрэ чу са сту дэн та мі 

Ака дэ міі кі ра ван ня

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

КАБ ЗА КО НЫ 
НЕ БЫ ЛІ ПЕ РА ШКО ДАЙ

Зблі жэн не за ка на даў стваў Бе ла ру сі і Ра сіі ста не ад-

ной з тэм для аб мер ка ван ня на V Фо ру ме рэ гі ё наў, 

які ад бу дзец ца сё ле та 26—28 ве рас ня ў Ма гі лё ве. 

Пра гэ та за яві ла на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб-

лі кі Мар' я на Шчот кі на пад час су мес на га бе ла рус ка-

ра сій ска га па ся джэн ня ар га ні за цый ных ка мі тэ таў 

па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні фо ру му.

Пад час яго ад бу дзец ца па ся джэн не між пар ла менц кай 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду і Са ве та 
Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га схо ду па між рэ гі я наль ным су-
пра цоў ніц тве. «Ад ным з пы тан няў, якія мы бу дзем раз-
гля даць, ста не ма ні то рынг за ка на даў ства, Да га во ра аб 
Са юз най дзяр жа ве. Гэ та вель мі вя лі кі пласт ра бо ты, да 
якой да лу чац ца пар ла мен та рыі Бе ла ру сі і Ра сіі», — ад-
зна чы ла ві цэ-спі кер. Яна на га да ла, што шля хі зблі жэн ня 
за ка на даў стваў на шых кра ін аб мяр коў ва лі ся ў снеж ні мі-
ну ла га го да пад час пар ла менц кіх слу хан няў у Бран ску. 
«Вель мі важ на, каб мы ба чы лі праб ле мы і вы ра ша лі іх», 
— пад крэс лі ла ві цэ-спі кер.

Па тра ды цыі на Фо ру ме рэ гі ё наў бу дуць пад пі са ныя кант-
рак ты, да га во ры, па гад нен ні па між рэ гі ё на мі і кан крэт ны мі 
прад пры ем ства мі. «На ладж ван не эка на міч ных су вя зяў, 
ства рэн не вы твор час цяў і су мес ных рас пра цо вак, фар мі ра-
ван не са юз ных пра грам — гэ та так са ма адзін з эле мен таў 
ра бо ты фо ру му», — да да ла Мар' я на Шчот кі на.

На мес нік стар шы ні Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га 
схо ду Ра сіі Юрый Ва раб' ёў па ве да міў, што за ці каў ле насць 
у па шы рэн ні су пра цоў ніц тва ў ме жах Са юз най дзяр жа-
вы вы каз ва юць і кі раў ні кі мяс цо вых улад, а ў арг ка мі тэт 
фо ру му па сту па юць ліс ты з пра па но ва мі, пы тан ня мі для 
ўклю чэн ня ў яго пра гра му.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



ПРА ЦА ВАЦЬ НА СТА БІЛЬ НАСЦЬ 
У ГРА МАД СТВЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На жаль, не вы со кія зар пла ты атрым-
лі ва юць і ра бот ні кі дзі ця чых са дкоў, 
мед сёст ры і са ні тар кі, хоць ра бо та ў 
іх ка ла саль ная, та му Прэ зі дэнт ад зна-
чыў, што пла ту за іх пра цу трэ ба па-
сту по ва па ды маць. Уво гу ле, што да-
ты чыц ца рос ту зар пла ты, то ён, перш 
за ўсё, па ві нен ад бы вац ца за кошт 
пра дук цый нас ці пра цы, каб ча ла век 
быў за гру жа ны, але і атрым лі ваў за 
зроб ле нае на леж ным чы нам. Так са-
ма рост зар пла ты бу дзе сты му ля ваць 
і ўнут ра ны по пыт, ад зна чыў бе ла рус кі 
лі дар.

Бу дзе інф ра струк ту ра — 
бу дуць і лю дзі

Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі каў 
усіх да ак тыў на га ўдзе лу ў гра мад-
скім жыц ці кра і ны. Перш за ўсё — у 
доб ра ўпа рад ка ван ні ма лой ра дзі мы. 
Сё ле та кож ны му сіць штось ці зра біць, 
каб яшчэ больш пры го жай ста ла Бе ла-
русь. Нель га за бы вац ца на не перс пек-
тыў ныя вёс кі, але ўпор на аг ра га рад кі 
бу дзе ра біц ца і на да лей. «Мы ні ку ды 
ад гэ та га не дзе нем ся і аг ра га рад-
кі бу дзем раз ві ваць, за імі бу ду чы ня 
на шай бе ла рус кай вёс кі», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы. Па яго сло вах, ка-
лі ў іх бу дзе доб рая інф ра струк ту ра, 
то мо ладзь па цяг нец ца і на вёс ку, бо 
па-за го ра дам ляг чэй рас ціць дзя цей, 

леп шыя эка ла гіч ныя ўмо вы для жыц ця. 
У той час як у го ра дзе не заўж ды так 
лёг ка знай сці ра бо ту, як мо жа пад ацца 
на пер шы по гляд. І, ка лі ма ла ды ча ла-
век вы ра шыць пе ра ехаць, на прык лад, 
у не вя лі кі го рад, то тут для яго ад ным з 
га лоў ных сты му лаў мо жа стаць больш 
да ступ нае жыл лё.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма за-
клі каў усіх сха дзіць на вы ба ры, якія ад-
бу дуц ца ўжо заўт ра (сён ня яшчэ мож на 
пра га ла са ваць да тэр мі но ва). «Но гі не 
ад ва ляц ца», — па-на род на му ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы і рас тлу ма чыў, што 
хоць сіс тэ ма мяс цо вых Са ве таў дэ пу-
та таў са праў ды па тра буе рэ фор мы, 
але на ця пе раш нім эта пе яна не та-
кая шмат лі кая, як гэ та бы ло ра ней, 
і аб са лют ная боль шасць абран ні каў 
на ро да на ват не атрым лі вае за пра цу 
зар пла ты (толь кі стар шы ні). Да та го ж, 
у вы пад ку кан флік ту ці над звы чай на га 
ста но ві шча ме на ві та мяс цо выя ўла ды 
бу дуць вы сту паць су вяз ным звя ном
па між людзь мі і вы шэй шы мі ўста но-
ва мі.

У лю бым вы пад ку вы ба ры — гэ та 
пра яў лен не гра мад скай ак тыў нас ці, па-
лі тыч най куль ту ры на сель ніц тва, да якой 
вар та пры ву чаць з дзя цін ства. Та му бе-
ла рус кі лі дар пра па на ваў браць з са бой 
на ўчаст кі дзя цей, пры ві ва ю чы ім тым 
са мым ад чу ван не свя та ў дзень вы ба-
раў, фар мі ру ю чы іх ста ноў чы воб раз.

Ёсць ка руп цыя — 
ня ма парт фе ля мі ніст ра

Адзін з су пра цоў ні каў цук ро ва га 
кам бі на та за пы таў Прэ зі дэн та аб ад-
стаў цы мі ніст раў спор ту і ляс ной гас-
па дар кі. Кі раў нік дзяр жа вы па га дзіў-
ся рас тлу ма чыць, ча му бы ло пры ня та 
та кое ра шэн не. «Вы мае вы бар шчы кі, 
і я аба вя за ны пе рад ва мі да ваць тлу ма-
 чэн ні, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 
З пер шых прэ зі дэнц кіх вы ба раў я 
дак лад на на ро ду ска заў, што ка руп цыі 
ў Бе ла ру сі быць не мо жа». Так, кі раў нік 
дзяр жа вы па пя рэ дзіў мі ніст раў, што 
ка лі рап там у іх сфе ры бу дзе вы яў ле на
ка руп цый ная схе ма, то парт фе ляў да-
вя дзец ца ад ра зу ж па зба віц ца.

На прык лад, кі раў нік Па ла ца спор ту 
браў ха бар ад ганд ля роў, якія раз мя шча-
лі ся ў бу дын ку. А дай шло да та го, што 
ка лі ма на хі ні прый шлі пра сіць да звол на 
про даж, ён і ад іх па пра сіў «гра шо вай 
па дзя кі». «Я не ве ру, што мі ністр пра 
гэ та не ве даў», — ска заў Прэ зі дэнт. Што 
да ты чыц ца ляс ной сфе ры, то тут вы яві-
лі кры мі наль ную схе му: у ад ну з кра ін 
Еў ра пей ска га са ю за якас ную драў ні ну 
пра да ва лі, вы да ючы яе за не кан ды цыю, 
каб не пла ціць пош лі ны. «Ад мя не лі тас ці 
не ча кай це, ні хто. Не та му, што я кры-
ва жэр ны, а та му, што ка руп цыя гу біць 
усё», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

Ты дзень род най мо вы прой-

дзе ў На цы я наль най ака дэ-

 міі на вук Бе ла ру сі з 19 да 

23 лю та га. Ён пры мер ка ва ны

да свят ка ван ня Між на род-

на га дня род най мо вы, які 

сё ле та ад зна ча ец ца 21 лю-

та га. У рам ках Тыд ня ў Ін-

сты ту це мо ва знаў ства імя 

Яку ба Ко ла са НАН Бе ла ру сі 

бу дзе ар га ні за ва ны шэ раг 

ме ра пры ем стваў.

19 лю та га аб 11-й га дзі не ад-
бу дзец ца на ву ко ва-прак тыч ны 
се мі нар «Су свет ная мо ва знаў-
чая сла віс тыч ная біб лі яг ра фія ў 
ін тэр нэ це: прын цы пы функ цы я-
на ван ня і прак тыч нае вы ка ры-
стан не ў на ву ко вай дзей нас ці». 
Се мі нар пры све ча ны ад на му 
з най важ ней шых склад ні каў і 
ін стру мен таў дзей нас ці ву чо-
ных — на ву ко вай ін фар ма цыі. 
Удзель ні кі атры ма юць рэ ка-
мен да цыі па прак тыч ным вы ка-
ры стан ні біб лі яг ра фіч най ба зы 
іSуbіslаw і да ве да юц ца аб раз на-
стай ных по шу ка вых ін стру мен-
тах для эфек тыў най ра бо ты з 
біб лі яг ра фіч най ін фар ма цы яй.

У 14.00 Са вет ма ла дых на ву-
коў цаў ар га ні зуе за баў ляль на-
аду ка цый нае ме ра пры ем ства 
«Мо ва-Quіz» для твор чай мо-
ла дзі НАН Бе ла ру сі. Удзель ні кі 
гуль ні-вік та ры ны змо гуць пра-
дэ ман стра ваць свае твор чыя 
здоль нас ці, ло гі ку, ве дан не бе-
ла рус кай мо вы, а так са ма фак-
таў з гіс то рыі, куль ту ры і бе ла-
рус кай лі та ра ту ры.

20 лю та га ў 10.00 у Ін сты ту це 
мо ва знаў ства прой дзе су стрэ ча 
ву чо ных-мо ва знаў цаў з вуч ня мі 
ста ліч най гім на зіі № 23 з бе ла-
рус кай мо вай на ву чан ня. Для 
школь ні каў бу дзе ар га ні за ва на 
прэ зен та цыя «Гіс то рыя бе ла-
рус ка га пісь мен ства».

У 14.00 ад бу дзец ца па ся джэн-
не круг ла га ста ла «Бе ла рус кая 
мо ва і біз нес». На су стрэ чу за-
про ша ны прад стаў ні кі бе ла рус-

кіх фір маў, кам па ній (Vеlсоm, 
за праў ка А100 і г. д.), рэ клам ных 
агенц тваў, бан каў, Мі ніс тэр ства 
ганд лю і ан ты ма на поль на га рэ-
гу ля ван ня. Ко ла пы тан няў, якія 
пла ну ец ца аб мер ка ваць, вель мі 
шы ро кае: на цы я наль ная мо ва 
як важ ны фак тар дзей нас ці рэ-
клам най кам па ніі; тэр мі на ла гіч-
ная ба за рэ кла мы; біз нес і моў ная 
па лі ты ка; біз нес і на цы я наль нае 
кні га вы дан не; біз нес і лінг ва а ду-
ка цый ныя па слу гі.

21 лю та га ў 10.00 пач не ра-
бо ту Між на род ная на ву ко вая 
кан фе рэн цыя «Бе ла рус кая мо-
ва ў сфе ры sасrum: гіс то рыя і 
су час насць». Праб лем нае по-
ле — бо га слу жэб ная прак ты ка, 
асве та і пісь мен ства як фак та ры 
ста наў лен ня і раз віц ця еў ра пей-
скіх на цы я наль ных моў; функ-
цы я на ван не бе ла рус кай мо вы ў 
рэ лі гій най сфе ры жыц ця су час-
на га гра мад ства і ў лі тур гіч най. 
Так са ма ў 14.00 у Ін сты ту це мо-
ва знаў ства прой дзе прэ зен та цыя 
юбі лей на га вы дан ня «Псал ты ра» 
ў пе ра кла дзе на су час ную бе ла-
рус кую лі та ра тур ную мо ву, пад-
рых та ва на га тры ма вя до мы мі ў 
кра і не на ву коў ца мі — док та рам 
фі ла ла гіч ных на вук пра фе са рам 
Мі ка ла ем Пры го дзі чам, кан ды да-
там гіс та рыч ных на вук, ма гіст рам 
тэ а ло гіі Ула дзі сла вам За валь ню-

ком і на стаў ні кам-бе ла ру са ве дам 
Ва лян ці най Ра ман цэ віч.

У 14.30 ад бу дзец ца круг лы 
стол «На якой мо ве звяр тац ца да 
Бо га», пры све ча ны праб ле мам 
ужы ван ня рэ лі гій най тэр мі на ло-
гіі. У ім возь муць удзел ву чо ныя, 
пе ра клад чы кі, прад стаў ні кі роз-
ных рэ лі гій ных кан фе сій.

22 лю та га ў 18.30 Ін сты тут 
мо ва знаў ства су мес на з Дзяр-
жаў ным лі та ра тур на-ме ма ры-
яль ным му зе ем Яку ба Ко ла са 
пра вод зяць ім прэ зу «Па ста-
рон ках Гіс та рыч на га слоў ні ка 
бе ла рус кай мо вы». У пра гра ме 
за пла на ва ны вы ступ лен ні аў та-
раў слоў ні ка, чы тан ні тэкс таў на 
ста ра бе ла рус кай мо ве, вы ступ-
лен не ду э та CАRKА.

Да вед ка
Між на род ны дзень род-

най мо вы — што га до вае 

свя та, за сна ва нае ў 1999 го-

 дзе ра шэн нем Ге не раль -

най кан фе рэн цыі ЮНЕС КА. 

Га лоў ная яго мэ та — за ха-

ван не моў най і куль тур най 

раз на стай нас ці ў све це, 

пад тры ман не на цы я наль-

ных моў і куль тур, а так-

са ма за бес пя чэн не пра ва 

кож на га гра ма дзя ні на ка-

рыс тац ца род най мо вай.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У РОД НАЙ МО ВЫ — 
СВЯ ТА

АСА БІС ТАЯ АД КАЗ НАСЦЬ 
АБА ВЯЗ ВАЕ

«Удзел у вы ба рах — гэ та па каз-

чык аса біс тай ста лас ці і ад каз-

нас ці пе рад гра мад ствам, дзяр-

жа вай», — ска за ла стар шы ня 

ЦВК пе рад па чат кам ме ра пры-

ем ства.

Коль касць ма ла дых кан ды да таў 
на мяс цо вых вы ба рах ад роз ні ва ец ца 
ў за леж нас ці ад уз роў ню Са ве таў. 
У Мін ску і аб лас ных цэнт рах прад стаў-
ле на вя лі кая коль касць прэ тэн дэн таў 
да 31 го да. Знач на са сту пае ім сель-
ская мяс цо васць.

У пра цэнт ных су ад но сі нах коль-
касць ма ла дых кан ды да таў зні жа ец-
ца. Гэ та звя за на з тым, што больш за 
па ло ву прэ тэн дэн таў — ка ля 13 ты сяч 
ча ла век — кан ды да ты сель скіх Са ве-
таў. Як ад зна чы ла Лі дзія Яр мо шы на, 
у га ра дах пра цэнт ма ла дых лю дзей, 
якія зма га юц ца за дэ пу тац кія парт-
фе лі, па вя ліч ва ец ца.

Стар шы ня ЦВК ужо паў дзель ні ча-
ла ў да тэр мі но вым га ла са ван ні. Га во-

ра чы аб абра най кан ды да ту ры, яна 
ад зна чы ла, што ўваж лі ва раз гля да ла 
прэ тэн дэн таў. Свой го лас ад да ла та-
му, хто адзі ны кі нуў улёт ку ў яе паш-
то вую скры ню.

«Мой дом зна хо дзіц ца на ад кры-
тай тэ ры то рыі, та му апус ціць улёт ку 
ў паш то вую скры ню мог лю бы, ка лі б 
за ха цеў. Але не ўсе кан ды да ты ства-
ры лі аса біс тыя вы бар чыя фон ды і 
пад рых та ва лі дру ка ва ную пра дук цыю. 
Ча ла век, які пад рых та ваў дру ка ва ныя 
ма тэ ры я лы, ужо пра дэ ман стра ваў 
сур' ёз ныя ад но сі ны да вы ба раў», — 
пра ка мен ці ра ва ла Лі дзія Яр мо шы на.

Су стрэ ча са сту дэн та мі Ака дэ міі 
кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь прай шла ў рам ках рэс пуб лі-
кан ска га пра ек та БРСМ «Мо ладзь вы -
ра шае!» Фар мат ме ра пры ем ства — 
«ад кры ты дыя лог». Асноў ная тэ ма 
раз мо вы над звы чай ак ту аль ная — 
«Мо ладзь і вы ба ры: фор му ла ад каз-
нас ці».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Стар шы ня Мі набл вы кан ка ма 

Ана толь ІСА ЧАН КА пад час да тэр-

мі но ва га га ла са ван ня на вы ба рах 

кан ды да таў у дэ пу та ты Мінск ага 

га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 

28-га склі кан ня вы ка заў мер ка-

ван не на конт та го, якім па ві нен 

быць на род ны абран нік. Гу бер-

на тар асаб лі ва пад крэс ліў, што 

прэ тэн дэнт на дэ пу тац кі ман дат 

па ві нен ва ло даць та кой якас цю, 

як мэ та на кі ра ва насць у ра бо-

це, пра ца ваць на ста біль насць у 

гра мад стве. Не менш важ на, каб 

тыя, ка го вы бі рае на род, пра яў-

ля лі іні цы я ты ву, пад трым лі ва лі 

зно сі ны з людзь мі, вы лу ча лі іні-

цы я ты вы па па ляп шэн ні іх даб-

ра бы ту.

Што да ты чыц ца за дач, якія ста-
яць пе рад бу ду чы мі дэ пу та та мі, то 
іх дак лад на акрэс ліў кі раў нік дзяр-
жа вы, лі чыць Ана толь Іса чан ка. 
Га лоў нае іх вы ка наць і да нес ці да 
вы бар шчы каў.

Вяс нян ская вы бар чая акру га, дзе 
га ла са ваў стар шы ня Мі набл вы кан-
ка ма, ад нос на не вя лі кая, у спіс ы для 
га ла са ван ня ўне се на 895 ча ла век. 
У пер шы дзень да тэр мі но ва га га ла-
са ван ня на ўчаст ку № 52 асаб лі вай 
ак тыў нас ці не на зі ра ла ся, ад зна чы-
ла стар шы ня ўчаст ко вай ка мі сіі Іна 

ДЗЯТ ЧЭ НЯ. У да лей шым вы бар шчы-
каў па боль ша ла. На ра ні цу 15 лю та га 
бы ло вы да дзе на 50 бю ле тэ няў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ




