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Яшчэ да па чат ку па ся джэн ня ў фае 
кан фе рэнц-за лы мож на бы ло ўба чыць 
пры кла ды пры мя нен ня ін фар ма цый-
ных тэх на ло гій шко ла мі, уста но ва мі 
ахо вы зда роўя, прад пры ем ства мі, якія 
ідуць у на гу з ча сам і ак тыў на ўка ра-
ня юць на сва іх тэ ры то ры ях усё са мае 
най ноў шае і пе ра да вое. На прык лад, 

ві дэа ка ме ры ву чэб най ла ба ра то рыі 
«Заа сад» Ма гі лёў ска га аг ра ле са-
тэх ніч на га ка ле джа імя К. Ар лоў-
ска га да зва ля юць у рэ аль ным ча се 
дэ ман стра ваць на ўвесь свет, як жы-
вуць жы вё лы ў Буй ніц кім заа са дзе.

— Нас мож на ўба чыць у лю бым 
ку точ ку зям лі — Аме ры цы, Аф ры цы, 

Аў стра ліі, — з на тхнен нем рас каз-
ваў ды рэк тар уста но вы Ге ор гій 
МА ЛІ НОЎ СКІ пра плю сы ві дэа сіс-
тэ мы. — Наш го нар — зуб ры, гэ та 
са праўд ныя во ла ты, ра вес ні кі ка-
мен на га ве ку. Яны жы вуць у на ту-
раль ных умо вах, 160 гек та раў у іх 
рас па ра джэн ні. І ў той жа час мы 
ак тыў на пра па ноў ва ем вель мі важ-
ную для ча ла вец тва ідэю: ша нуй це 
жы вёль ны свет, як гэ та ро бім мы, 
бе ла ру сы.

Прад пры ем ства «Бел тэ ле кам», 
доб ра вя до мае нам па шэ ра гу па-
слуг, перш за ўсё та кіх, як BуFlу і 
ZАLА, дэ ман стра ва ла свой 
но вы трэнд — ра зум ны 
дом.

У НА ГУ З ЧА САМ

ПО РУЧ З ІН ФАР МА ЦЫЙ НЫ МІ ПО РУЧ З ІН ФАР МА ЦЫЙ НЫ МІ 
ТЭХ НА ЛО ГІ Я МІТЭХ НА ЛО ГІ Я МІ Ма гі лёў скія дэ пу та ты аца ні лі па тэн цы ял воб лас ці 

ў сфе ры тэ ле ка му ні ка цый най інф ра струк ту ры
ІT-тэх на ло гіі ўсё больш ак тыў на ўка ра ня юц ца ў на ша жыц цё. Яны 
пры мя ня юц ца ў сіс тэ мах аду ка цыі, ЖКГ, ахо вы зда роўя, ін шых сфе рах 
дзей нас ці і да зва ля юць іс тот на эка но міць час і гро шы. У сва ім сё лет нім 
Па слан ні бе ла рус ка му на ро ду і На цы я наль на му схо ду Прэ зі дэнт Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ад ным з га лоў ных на прам каў на зваў паў сюд нае ўка ра нен не 
но вых ін фар ма цый ных тэх на ло гій. У Ма гі лёў скай воб лас ці пад су ма ва лі, што 
ро біц ца ў гэ тым кі рун ку, і на ме ці лі шля хі да лей ша га ўдас ка на лен ня. Пы тан не 
аб ме рах, якія пры ма юц ца вы ка наў чы мі і рас па рад чы мі ор га на мі воб лас ці па 
бу да ван ні і раз віц ці ў гра мад стве тэ ле ка му ні ка цый най інф ра струк ту ры, бы ло 
раз гле джа на на трыц ца тай се сіі аб лас но га Са ве та дэ пу та таў.

А
ДЗІН з най важ ней шых аб' ек таў 
у кож най вёс цы — без умоў на, крама. 
Гэ та мес ца, дзе лю дзі мо гуць на быць 

усё не аб ход нае або за ка заць яго пры воз, 
ку ды сця ка юц ца ўсе мяс цо выя на ві ны. 

Але важ ная як са ма па са бе на яў насць крамы, 
так і якасць, раз на стай насць та ва раў, якія яна 
пра па нуе. Толь кі ў мі ну лым ме ся цы гэ та 
тэ ма двой чы ўзні ма ла ся на са мым вы со кім 
уз роў ні.

ПОЎ НЫ ПОЎ НЫ 
АСАР ТЫ МЕНТАСАР ТЫ МЕНТ

Ці маг чы ма вы раў няць уз ро вень сель ска га і га рад ско га ганд лю?


