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Ня бач ныя мас тыНя бач ныя мас ты

Ім ёныІм ёны

Зна ём ства з пра фе сі яйЗна ём ства з пра фе сі яй

УБА ЧЫЦЬ 
«КАР ЦІ НУ» ЗЛА ЧЫН СТВА

ГЭ ТАЙ НА ВУ КАЙ ВА ЛО ДА ЮЦЬ ЭКС ПЕР ТЫ-КРЫ МІ НА ЛІС ТЫ

МО ЛАДЗЬ 
ЗАЎ СЁ ДЫ ЗНОЙ ДЗЕ 

ПА РА ЗУ МЕН НЕ
І ме жы для яе — не пе ра шко да

Дру гі фі нал кон кур су «100 ідэй для СНД» прой дзе ў Бе ла ру сі ў пер шым паў год дзі 2018 го да. 
Та кое ра шэн не бы ло пры ня тае ў Ба ку, на па ся джэн ні Са ве та па спра вах мо ла дзі дзяр жаў-удзель ніц 
СНД. Бе ла русь у ста лі цы Азер бай джа на прад стаў ля лі член Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі, пер шы сак ра тар ЦК гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз 
мо ла дзі», член Са ве та па спра вах мо ла дзі СНД Анд рэй БЕ ЛЯ КОЎ і на чаль нік упраў лен ня па 
спра вах мо ла дзі Мі ніс тэр ства аду ка цыі На тал ля ПША НІЧ НАЯ.

Мы су стрэ лі ся з імі, каб за даць не каль кі пы тан няў:
1. Што ўяў ляе са бой Са вет па спра вах мо ла дзі СНД і якія за да чы ён вы ра шае?
2. Які пра цяг атры мае пра ект «100 ідэй для СНД»? Ці ёсць ужо пры кла ды па спя хо вай 

рэа лі за цыі ідэй фі на ліс таў?
3. Як вя дзец ца пад рых тоў ка да ХІХ Су свет на га фес ты ва лю мо ла дзі і сту дэн таў?
4. Тра ды цый на кра і на, абра ная мес цам пра вя дзен ня Са ве та, дзе ліц ца з усі мі сва ім до све-

дам у рэа лі за цыі ма ла дзёж най па лі ты кі. Што асаб лі ва ўра зі ла ў Азер бай джа не?
5. Што яд нае і што раз' яд ноў вае сён ня мо ладзь у кра і нах СНД?

(Працяг тэмы на 2-й стар. «ЧЗ».)

Ме ма ран дум аб су пра цоў ніц тве пад пі са лі пер шы сак ра тар ЦК БРСМ Анд рэй Бе ля коў і стар шы ня 
На цы я наль на га са ве та ма ла дзёж ных ар га ні за цый Азер бай джан скай Рэс пуб лі кі Сей мур Гу сей наў.

Гурт «РАWА» быў ство ра ны 
пяць га доў та му. З та го ча су 
яго ўдзель ні кі су ад но сяць сваю 
твор часць з бе ла рус кі мі на род ны мі 
тра ды цый ны мі спе ва мі і адап ту юць 
іх да су час нас ці з да па мо гай ро ка 
і элект рон най аран жы роў кі. 
Гурт «Нель га за быць», у сваю чар гу, 
на зва ны ў го нар ад на го 
з най леп шых тво раў Ула дзі мі ра 
Ка рат ке ві ча. Усё па чы на ла ся з та го, 
што вер шы з ад най мен на га ра ма на 
бы лі па кла дзе ны на му зы ку, а за тым 
і са не ты Мак сі ма Баг да но ві ча. 
На дзея ПРАЦЬ КО — скры пач ка 
і ва ка ліст ка ў абод вух гэ тых гур тах.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

На дзея На дзея ПРАЦЬ КОПРАЦЬ КО::

«Ад крый «Ад крый 
сваё сваё 
сэр ца!»сэр ца!»

На ад ным з вы сту пленняў «Нель га за быць».

Ка рэс пан дэн ты «Чыр вон кі. Чыр во най зме ны» на ве да лі Мін скі між ра ён ны ад дзел 
Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз і па гу та ры лі з ма ла ды мі спе цы я ліс та мі — 
лей тэ нан та мі юс ты цыі, су до вы мі экс пер та мі. Яны па дзя лі лі ся пер шы мі ўра жан ня мі 
аб пра цы, рас ка за лі, з які мі цяж кас ця мі па спе лі ўжо су тык нуц ца, і рас тлу ма чы лі, 
чым у кры мі на ліс ты цы тэ о рыя мо жа ад роз ні ва ц ца ад прак ты кі.

— У Ака дэ міі МУС ся род фа куль тэ таў мі лі цыі, кры мі наль на-вы ка наў ча га і след ча-экс-
перт на га я, не су мня ва ю чы ся, вы браў апош ні. На пэў на, сваю ро лю тут ады гра лі і шмат лі-
кія філь мы пра ра бо ту кры мі на ліс таў, і ней кая «та ям ні часць» пра фе сіі, — згад вае па дзеі 
пя ці га до вай даў нас ці Аляк сей Яц ке віч.

— А на мой вы бар паў плы ваў су сед, які пра ца ваў у па доб ных пад раз дзя лен нях. Мне 
заў сё ды па да ба ла ся яго фор ма, ва ен ная вы пра ва і муж насць, — пад тры маў раз мо ву яшчэ 
адзін ма ла ды спе цы я ліст Мі ка лай Яра шэн ка.

...Пра цоў ны дзень су до ва га экс пер та па чы на ец ца з ін струк та жу, за ступ лен ня на дзя жур-
ства. Гра фік — з 9 да 18. «На су ткі» спе цы я ліс ты пры хо дзяць да 8 га дзін ра ні цы.

— Спа чат ку бы ло цяж ка не спаць ноч чу, але з ча сам уцяг ва еш ся. Што зро біш — служ-
ба, — ка мен туе Аляк сей.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)
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На вас пе ча ныя кры мі на ліс ты і іх ку ра та ры 
аб мяр коў ва юць до ка зы но вай спра вы.


