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ЦЫТАТА ДНЯ

«Урад штогод аптымізуе
прапановы Міністэрства
культуры аб уключэнні
кандыдатур у адпаведныя
рэзервы кіруючых кадраў.
На жаль, кожны год гэты
пералік практычна не
змяняецца. Кадры трэба
мэтанакіравана рыхтаваць
не толькі ў Акадэміі
кіравання пры Прэзідэнце,
але і ў апаратах
міністэрстваў і мясцовых
органаў, у рэспубліканскіх і
рэгіянальных арганізацыях.
Бо кадравае пытанне —
адна з галоўных
канцэптуальных праблем
культуры ў сённяшні час,
яе вырашэнне магчыма
шляхам больш актыўнага
прыцягнення творчай
і ініцыятыўнай моладзі
да стварэння новых
праектаў».

КОРАТКА
• Цюльпаны і ружы да
8 Сакавіка ў Мінску будуць дадаткова прадаваць на 200 пляцоўках.
• Таварыства ратавання на водах папярэджвае
пра скла да ную ля до вую
абстаноўку. Спецыяліс ты
адзначаюць, што лёд сёлета нетрывалы з-за асаблівасцяў надвор'я ў час яго
станаўлення.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Ігар ПЕТРЫШЭНКА,
намеснік прэм'ер-міністра:

Вось ужо трэці раз Дар'я Домрачава збірае сяброў. Традыцыйна ў Раўбічах учора пад вечар сабраліся легенды сусветнага
біятлона розных гадоў. Сёлета фестываль «Гонка легендаў» стаў зімовым. І ўпершыню ў ім праглядваюць ноткі суму —
алімпійскія чэмпіёнкі Дар'я Домрачава і Надзея Скардзіна развіталіся з вялікім спортам, пакінуўшы ў сэрцах яго аматараў
незабыўныя эмоцыі.
Падрабязны рэпартаж аб зорных спаборніцтвах — у заўтрашнім нумары «Звязды».

Букініст

На слыху

СТАРЫХ КНІГ
НЕ БЫВАЕ
Каму томік Коласа за тры рублі?

• Дзяржкаммаёмасць
будзе абнаўляць даныя
пра тэрыторыю Беларусі
раз у пяць гадоў.
• Ка ман да ня мец кіх
ды зай не раў ада бра ла
21 узор тканін «Магатэкс»,
якія ўвай шлі ў трэн ды
Heіmtextіl 2019/2020. Яны
фарміруюць еўрапейскую
моду ўнутранага дызайну
памяшканняў на найбліжэйшы год.
ISSN 1990 - 763X

Калі звычайныя кнігарні працуюць па формуле «кніга — чалавек», то букіністычныя трымаюцца на прынцыпе «людзі —
кнігі — людзі». Карэспандэнт «Звязды» ацаніла фінансавыя, экалагічныя і сацыяльныя перавагі такога
падыходу.
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ТРЫВОЖНАЯ КНОПКА
ЦІ ДАПАМОГА ПСІХОЛАГА
Як вырашаецца праблема бяспекі
ў школах Гродзеншчыны
Рэзанансная трагедыя ў Стоўбцах, дзе загінулі настаўніца і вучань, прымусіла прадстаўнікоў розных структур не толькі задумацца, чаму гэта здарылася, але і прыняць меры па прадухіленні
падобных жудасных фактаў.

Вахцёр, кнопка, турнікет...
Трэба сказаць, што сістэмная работа па павышэнні бяспекі ўстаноў
адукацыі пачалася на Гродзеншчыне яшчэ ў канцы мінулага года. З
ініцыятывай выступіла абласная пракуратура. Пасля яе зацвярджэння
абласным выканаўчым камітэтам трывожныя кнопкі з'явіліся ў школах
і садках. Такім чынам быў ахоплены 371 аб'ект, які знаходзіцца ў зоне
ўвагі Дэпартамента аховы. Цяпер гэта работа працягваецца. Ужо ўстаноўлены 450 званкоў выкліку, якія абсталяваны на вахце і схаваны ад
старонніх вачэй. Як паведамілі ў абласной пракуратуры, ніводная кнопка
пакуль не спрацавала.
У школах пачалася работа па абсталяванні турнікетаў, праз які можа прайсці толькі той, хто мае спецыяльны электронны «ключ». А яны
выдаюцца выключна школьнікам і работнікам установы. Гэта дазваляе
кантраляваць усіх, хто праходзіць.
Нягледзячы на тое, што такая сістэма і паказала сябе найбольш
эфектыўна, пакуль фінансавае становішча не дазваляе ўкараніць яе
масава. Гэта датычыцца і трывожных кнопак. Школы, якія аддалены ад
зоны рэагавання Дэпартамента аховы, наймаюць вартаўнікоў.
Разглядаецца пытанне аб увядзенні ў школах пастоў пазаведамаснай аховы. З такой прапановай выступіла абласная пракуратура.

СТАР. 13

