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 Кам пе тэнт ны ка мен та рый

За на та ваць спар тыў ную гіс то рыю
Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ, мі ністр ін фар-
ма цыі, стар шы ня пад ка мі тэ та ар гка мі тэ та 
Гуль няў па пы тан нях ін фар ма цый на-рэ-
клам на га за бес пя чэн ня і ра бо ты срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі:

— Ці не са мая ўра жаль ная па дзея за апош-

нія га ды прый шла ў Бе ла русь, тая па дзея, 

якая па каз вае агром ніс ты аб сяг прад стаў лен-

ня на шай кра і ны ва ўсім све це. Мне на ват 

па да ец ца, што ў мно гім ІІ Еў ра пей скія гуль ні 

ады гра юць пра рыў ную ро лю для Бе ла ру сі як 

кра і ны з вы со кім спар тыў ным аў та ры тэ там. 

Па-пер шае, мы са мі на бы ва ем ве лі зар ны во-

пыт, ву чым ся іс ці за пе ра да вым ха рак та рам 

на спар тыў най ні ве ў све це. Па-дру гое, шы-

ро кі свет ра зу мее, што Бе ла русь — тая пля-

цоў ка-кра і на, якая здоль ная ар га ні зоў ваць, 

пры маць, якая ад кры тая для роз ных дзяр жаў 

і роз ных гра мад стваў. На на шы па мкнен ні 

ў вы со кай ар га ні за цыі ме ра пры ем стваў, у 

вы со кай ар га ні за цыі спа бор ніц тваў на клад-

ва ец ца мі ра люб ства бе ла ру саў, здоль насць 

вес ці дыя лог з усім све там. Не здзіў лю ся і 

бу ду бяз мер на шчас лі вы, ка лі заўт ра ў Бе ла-

ру сі з'я віц ца фар мат но вых спа бор ніц тваў, на 

якія пры едуць і з За ха ду, і з Ус хо ду, з Еў ро пы 

і Азіі, Аф ры кі і на ват Аме ры кі.

Коль касць жур на ліс таў, якія акрэ ды та ва лі ся 

для асвят лен ня спа бор ніц тваў ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў, ураж вае. Наз вы вы дан няў, ме дый ных 

рэ сур саў па каз ва юць, што спар тыў ныя жур на-

ліс ты све ту пра яві лі не раў на душ ша і га то выя 

асвят ляць спа бор ніц твы, а ад па вед на — рас-

каз ваць пра на шу кра і ну, пра яе жы выя, су час-

ныя тра ды цыі, пра по быт бе ла ру саў, пра сла ву-

тас ці, зда быт кі і па ра дак у на шай кра і не.

Трэ ба вы ка заць і тое, трэ ба ра зу мець і тое, 

якая ты та ніч ная пра ца за ўсім гэ тым ста іць. 

Пад рых тоў ка да та ко га ўні каль на га спар тыў-

на га фо ру му доў жы ла ся не адзін дзень, не 

адзін ме сяц, ды і не адзін год. Кі раў ніц тва кра і -

ны пас ля доў на, дэ та лі за ва на пра ра бі ла вы-

 ключ на вы со кую ра бо ту ў да сяг нен ні вы ні каў 

па да стой най пад рых тоў цы. Рэс пуб лі кан скі 

ар га ні за цый ны ка мі тэт па Еў ра пей скіх гуль нях 

на ча ле з кі раў ні ком ура да, ві цэ-прэм' е рам, які 

вя дзе ва ўра дзе са цы яль ны блок, яго ка ле га-

мі па ін шых кі рун ках, пад ка мі тэ ты на ча ле з 

мі ніст ра мі і ін шы мі служ бо вы мі асо ба мі бы лі 

і за ста юц ца вель мі ўваж лі вы мі да кло па таў 

жур на ліс таў, да та го, якія ўмо вы ство ра ны 

для ра бо ты прад стаў ні коў мас-ме дыя як з уся-

го све ту, так і з Бе ла ру сі. Піль ная ўва га да 

пад рых та ва нас ці ай чын ных СМІ ў асвят лен ні 

гуль няў — і вя лі кі кло пат Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та кра і ны ў гэ тыя дні.

Да рэ чы, лі та раль на дня мі бу дзе аб ве шча ны 

кон курс ся род жур на ліс таў Бе ла ру сі на най леп-

шае асвят лен не ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Спа-

дзя ём ся, што ад гук нуц ца сот ні на шых ка лег 

пра явіць вы ключ ную твор часць у ства рэн ні 

парт рэ та спар тыў най Бе ла ру сі. Спа бор ніц твы, 

якія рас пач нуц ца вось-вось, са ма па дзея Еў ра-

гуль няў у Бе ла ру сі — гэ та як све тач, як зі ха-

ціс ты пра мень, што на строй вае на заўт ра, што 

вы бу доў вае ідэа ло гію спар тыў ных, фіз куль-

тур ніц кіх ас пек таў жыц ця гра мад ства, кра і ны. 

Ге роі сён няш няй мі ра лю бі вай Бе ла ру сі — гэ та 

ге роі спор ту, якія ўзы хо дзяць на са мыя вы со кія 

п'е дэс та лы. Іх ім ёны, іх воб ра зы — заў сё ды 

пе рад ва чы ма ў лю дзей. І хі ба не жур на ліс таў 

за да ча — за на тоў ваць су час ную спар тыў ную 

бія гра фію кра і ны ў са мых роз ных ме дый ных 

рэ сур сах — на тэ ле ба чан ні, у сет ка вых вы-

дан нях, у га зе тах і ча со пі сах, у ра дыё эфі ры, у 

кні гах, да вед ні ках, эн цык ла пе ды ях?!

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

За зір нуў шы сю ды за тры дні да стар ту 

Гуль няў, мы за ўва жа ем, што пер шыя прад-

стаў ні кі СМІ ўжо за ня лі ра бо чыя мес цы, 

але па куль што больш тут усё ж та кі ва-

лан цё раў. Яны рых ту юцца, каб ства рыць 

мак сі маль на кам форт ныя ўмо вы для ра-

бо ты жур на ліс таў.

Га лоў ны прэс-цэнтр Гуль няў (на-

огул прэс-цэнт раў не каль кі, яны 

ёсць на кож ным спар тыў ным аб' ек-

це) пра цуе з 7 ра ні цы да 00.30, а ў 

дні цы ры мо ній ад крыц ця і за крыц ця, 

на огул да дзвюх га дзін но чы. Ён мае 

200 па са дач ных мес цаў, кож нае з іх 

аб ста ля ва на ра зет ка мі і пры ста са-

ван ня мі для пад клю чэн ня да пра вад-

но га ін тэр нэ ту. Тут жа на мес цы ёсць 

маг чы масць слу хаць тое, што ў гэ ты 

мо мант ад бы ва ец ца ў кан фе рэнц-за-

ле, пры тым мож на пе ра клю чац ца на 

роз ныя мо вы пе ра кла ду. У прэс-цэнт-

ры так са ма ста яць вя лі кія ма ні то ры, 

на якіх транс лю юц ца не толь кі тыя па дзеі, 

якія пра хо дзяць на ста ды ё не «Ды на ма», 

але і спа бор ніц твы з усіх ас тат ніх спар-

тыў ных аб' ек таў Гуль няў. «Гэ та зруч на для 

тых жур на ліс таў, якія со чаць за не каль кі мі 

ві да мі спор ту ад на ча со ва, — рас каз вае 

прэс-ме не джар асноў на га прэс-цэнт ра 

Тац ця на ГОС ЦЕ ВА. — Уся не аб ход ная 

ін фар ма цыя для жур на ліс таў ёсць на ін-

фар ма цый най дош цы, але ка лі ўзні ка юць 

ней кія пы тан ні, мы мо жам аб са лют на ўсё 

ім рас ка заць: дзе па ес ці, як да ехаць, дзе 

па ся ліц ца».

Тац ця на ад зна чае, што асноў ныя пы-

тан ні, якія ўзні ка юць у за меж ных жур на ліс-

таў, да ты чац ца рас кла ду, схем пра ез ду да 

ін шых арэн і цы ры мо ніі ад крыц ця. «Па куль 

боль шасць жур на ліс таў, якія пры яз джа юць 

у прэс-цэнтр, — гэ та гос ці бліз ка га за меж-

жа. Пер шыя два дні мы пра цу ем у лёг кім 

рэ жы ме, асноў ны па ток жур на ліс таў ча-

ка ем заўт ра і пас ля заўт ра», — ад зна чае 

прэс-ме не джар.

Сіс тэ ма транс парт на га пе ра мя шчэн ня 

прад стаў ні коў СМІ раз лі ча на так, што аў то-

бу сы кур сі ру юць па між усі мі арэ на мі, уліч-

ва ю чы аб са лют на ўсе спа бор ніц твы, а так-

са ма да стаў ля юць жур на ліс таў у га тэ лі.

Каб да па маг чы прад стаў ні кам СМІ, у 

прэс-цэнт ры пра цуе ка ля 80 ва лан цё раў, 

аба вяз ко вае па тра ба ван не для іх — ва ло-

дан не анг лій скай мо вай. Гэ та не толь кі ма-

ла дыя лю дзі, але і до сыць ста лыя, не толь кі 

бе ла ру сы, але і за меж ні кі. На прык лад, тут 

пра цуе 72-га до вая Джу дзіт Гунь ён з Вя лі-

ка бры та ніі, у яе ак ты ве ўжо ёсць Алім пій скія 

гуль ні ў Лон да не ў 2012 го дзе і Алім пі я да ў 

Рыа ў 2016-м, а лі та раль на ад ра зу пас ля Еў-

ра пей скіх гуль няў у Мін ску жан чы на ад пра-

віц ца на Пан аме ры кан скія гуль ні ў Пе ру.

Тац ця на Гос це ва ад зна чае, што прэс-

цэнтр га то вы пры няць так са ма жур на-

ліс таў на ка ляс ках, для іх ство ра ны ўсе 

ўмо вы. «Кож ны без праб лем мо жа тра піць 

ва ўсе зо ны до сту пу. І мы зро бім усё для 

ва шай кам форт най ра бо ты».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

УСЯ НЕАБХОДНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

У пер шым чы тан ні пры ня ты за-

ко на пра ект аб змя нен ні за ко наў 

па пы тан нях між на род на га вы-

кра дан ня дзя цей. Гэ та ад бы ло ся 

на па ся джэн ні шос тай се сіі Па ла-

ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду.

Гра ма дзян скі пра цэ су аль ны ко дэкс 

хо чуць да поў ніць раз дзе лам «Вы твор-

часць па спра вах аб вяр тан ні дзі ця ці 

або аб ажыц цяў лен ні пра воў до сту-

пу». Яго сут насць за клю ча ец ца ў на-

ступ ным: сфар му ля ва ны ме ха нізм 

раз гля ду су да мі за явы аб вяр тан ні 

дзі ця ці, якое не пра ва мер на бы ло пе-

ра ме шча на ў Бе ла русь або не пра ва-

мер на ўтрым лі ва ец ца ў на шай кра і не. 

Акра мя та го, ме ха нізм за ма цоў вае 

ажыц цяў лен не ад нос на та ко га дзі ця ці 

пра воў до сту пу на пад ста ве Кан вен-

цыі аб гра ма дзян скіх ас пек тах між-

 на род на га вы кра дан ня дзя цей ад 

25 каст рыч ні ка 1980 го да — у 1997-м 

да яе да лу чы ла ся Бе ла русь.

Суд атрым лі вае пра ва за ба ра ніць 

ад каз чы ку змя няць мес ца жы хар ства 

(мес ца зна хо джан ня) дзі ця ці і ча со ва 

аб ме жа ваць вы езд ад каз чы ка і (або) 

дзі ця ці да ўступ лен ня ў за кон ную сі лу 

ра шэн ня су да.

Сі ту а цыю з за ко на пра ек там жур-

на ліс там па тлу ма чыў мі ністр юс ты цыі 

Алег Слі жэў скі. Па вод ле яго слоў, ра-

ней да дзе ная праб ле ма не бы ла для 

нас ак ту аль най.

«Але па чы на ю чы з 2012 го да ста ла 

па вя ліч вац ца коль касць зва ро таў па 

гэ тай кан вен цыі. Ма гу ска заць, што 

ў 2012 го дзе та кіх зва ро таў бы ло ча-

ты ры, а ў 2018-м — ужо 16», — рас-

ка заў ён.

У боль шас ці вы пад каў га вор ка ідзе 

пра вяр тан не дзя цей з на шай кра і ны ў 

ін шую дзяр жа ву. З які мі кра і на мі звя-

за на пы тан не па пе ра да чы дзі ця ці ў 

рам ках кан вен цыі? Гэ та Тур цыя, Іта-

лія, Гер ма нія, Ка на да і Ні дэр лан ды, 

рас ка заў Алег Слі жэў скі.

Ён так са ма звяр нуў ува гу, што пры 

раз гля дзе та кіх пы тан няў су ды па він-

ны зы хо дзіць з ін та рэ саў дзі ця ці, бо 

зна хо джан не ў ін шым ася род дзі, у ін-

шай кра і не — гэ та вя лі кі стрэс.

Яшчэ ў пер шым чы тан ні быў пры ня-

ты за ко на пра ект аб змя нен ні за ко наў 

па пы тан нях ме ды я цыі. З гэ тай на го-

ды Алег Слі жэў скі рас тлу ма чыў, што 

за ко на пра ек там пра ду гледж ва ец ца 

па шы рэн не пры мя нен ня ме ды я цыі, у 

пры ват нас ці ў сфе ры шлюб на-ся мей-

ных ад но сін.

Ён пры вёў на ступ ны прык лад: муж 

і жон ка пры ма юць ра шэн не аб ска са-

ван ні шлю бу, а суд дзя або су пра цоў нік 

за гса пра па нуе ім су стрэц ца з ме ды я-

та рам (доб ра ах вот на, не аба вяз ко ва). 

На вош та? Каб яшчэ раз па шу каць ва-

ры ян ты кам пра мі су. Мі ністр юс ты цыі 

ўпэў не ны, што гэ та бу дзе да дат ко вая 

маг чы масць для за ха ван ня шлю бу.

Ме ды я цыю мож на ўжы ваць і ў 

школь ным ася род дзі, да даў ён. На-

прык лад, у спрэч ках па між вуч ня мі, 

на стаў ні ка мі, баць ка мі.

Акра мя та го, на па ся джэн ні шос тай 

се сіі Па ла ты прад стаў ні коў дэ пу та ты 

раз гле дзе лі і ін шыя за ко на пра ек ты: 

аб дзяр жаў ных уз на га ро дах, аб зме не 

за ко наў па пы тан нях на та ры яль най 

дзей нас ці, аб змя нен ні ко дэк саў, аб 

ака зан ні псі хі ят рыч най да па мо гі (бу-

дуць раз ві ваць муль ты дыс цып лі нар ны 

па ды ход у ля чэн ні па цы ен таў з сек су-

аль ны мі ад хі лен ня мі), а так са ма аб са-

ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ным даб ра бы це 

на сель ніц тва. Яшчэ быў аб мер ка ва ны 

шэ раг між на род ных да ку мен таў.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Дзе ці — пад аба ро най 
і кам пра міс пры раз вод зе

Трамп аб вяс ціў пра на мер 
ба ла та вац ца на дру гі тэр мін

П р э  з і  д э н т 

ЗША До нальд 

Трамп афі цый-

на аб вяс ціў аб 

ра шэн ні вы ста-

віць сваю кан-

ды да ту ру на 

вы ба ры прэ зі дэн та кра і ны ў 2020 го дзе. Пра 

на мер ба ла та вац ца на дру гі тэр мін аме ры кан-

скі лі дар па ве да міў пад час вы ступ лен ня пе рад 

20 ты ся ча мі яго пры хіль ні каў, якія са бра лі ся на 

ста ды ё не ў Ар лан да (штат Фла ры да). Яны на-

ла дзі лі Трам пу пра цяг лую ава цыю, скан ду ю чы 

«Яшчэ чатыры га ды!» Праў да, не ўсе ў Ар лан да 

ча ка лі яго з рас па сцёр ты мі аб дым ка мі: не каль-

кі со цень ча ла век са бра лі ся не да лё ка ад мес ца 

пра вя дзен ня мі тын гу з пла ка та мі «Па лі тыч ны 

фут бол» і «Хо піць се яць ня на вісць!». Прэ зі дэнт 

ЗША ар гу мен та ваў сваё ра шэн не ве лі зар ным 

аб' ёмам пра ве дзе най ра бо ты. Па вод ле яго 

слоў, ні хто да яго столь кі не зра біў, коль кі яго 

ад мі ніст ра цыя за два з па ло вай га ды прэ зі-

дэнц тва. Трамп так са ма па абя цаў паў та рыць 

свой пос пех. Вы ба ры прэ зі дэн та ЗША прой-

дуць во сен ню 2020 го да. Пра сваё жа дан не 

ўдзель ні чаць у пе рад вы бар чых кам па ні ях ужо 

па ве да мі лі 20 кан ды да таў ад Дэ ма кра тыч най 

пар тыі, ся род якіх бы лы ві цэ-прэ зі дэнт Джо 

Бай дэн і га лоў ны прэ тэн дэнт на ро лю кан ды-

да та ад дэ ма кра таў на мі ну лых вы ба рах Бер ні 

Сан дэрс. Ці ка ва, што па вод ле звес так са цы я -

ла гіч ных апы тан няў, ка лі б вы ба ры пра во дзі лі ся 

сён ня, у Фла ры дзе пе ра мог бы Бай дэн.

ЕС ад клаў да каст рыч ні ка 
пе ра га во ры аб ус туп лен ні Ал ба ніі 
і Паў ноч най Ма ке до ніі

Кра і ны — чле-

ны Еў ра са ю за не 

змаг лі да мо віц ца 

аб па чат ку пе ра га-

во раў з Ал ба ні яй і 

Паў ноч най Ма ке до-

ні яй аб ус туп лен ні 

ў су поль насць, ад клаў шы гэ тае ра шэн не да 

каст рыч ні ка. Пра гэ та за явіў еў ра ка мі сар па 

пы тан нях па шы рэн ня і па лі ты цы су сед ства 

Ёха нэс Хан на прэс-кан фе рэн цыі па вы ні ках 

па ся джэн ня Са ве та ЕС у Бру се лі. Пры гэ тым 

Са вет пад крэс ліў, што ві тае пра грэс у рэа лі за-

цыі ўмоў, да сяг ну ты гэ ты мі дзвю ма кра і на мі. 

Як па ве да мі ла ка рэс пан дэн ту ТАСС кры ні ца 

ў Са ве це ЕС, боль шасць кра ін — чле наў су-

поль нас ці пад трым лі ва юць за пуск пе ра га во-

раў з Ал ба ні яй і Ма ке до ні яй, ад нак не ка то рыя 

вы сту па юць су праць. Ся род іх — Фран цыя і 

Ні дэр лан ды, якія лі чаць, што гэ тыя кра і ны па-

куль не га то выя да па чат ку пе ра га во раў. Ця-

пер кан ды да та мі на ўступ лен не ў Еў ра са юз 

вы сту па юць дзяр жа вы Бал кан і Тур цыя, ін шыя 

кра і ны не раз гля да юц ца на ват тэ а рэ тыч на. 

Га лоў ны мі пры хіль ні ка мі па шы рэн ня ЕС сён-

ня вы сту па юць кра і ны са ю за, якія да лу чы лі ся 

да яго ў 2004 го дзе, што вы клі ка ла вост ры 

ін сты ту цы я наль ны кры зіс Еў ра са ю за і ўзмац-

нен не еў рас кеп тыч ных на стро яў у «ста рых» 

кра і нах ЕС.

Пе ра ня сен не ста лі цы Ін да не зіі 
з Джа кар ты абы дзец ца ў $32,5 млрд

Ула ды Ін да не зіі 

ма юць на мер пры-

 сту піць да пе ра но су

ста лі цы кра і ны

з гу ста на се ле най 

Джа кар ты ў ін шы 

го рад у 2021 го дзе. Пра гэ та па ве да міў мі ністр 

пла на ван ня на цы я наль на га раз віц ця Ін да не зіі 

Бам банг Бро джа не го ра. «Мы пач нём бу даў ні-

чыя ра бо ты ў 2021 го дзе. Спа дзя ём ся, што пра-

цэс пе ра но су бу дзе скон ча ны да 2024-га», — 

пры вя ло сло вы мі ніст ра агенц тва «Сінь хуа». 

Кі раў нік ве дам ства вы ка заў зда гад ку, што но-

вая ста лі ца з'я віц ца на вост ра ве Ка лі ман тан у 

цэнт раль най част цы кра і ны, а кошт пе ра но су 

скла дзе 32,5 міль яр да до ла раў. Ра ней ін да-

не зій скі ўрад ацэнь ваў пра ект у $22,6 млрд. 

Прэ зі дэнт Ін да не зіі Джо ка Ві до да ў кан цы кра-

са ві ка пра па на ваў пе ра нес ці ста лі цу з пры-

чы ны са ста рэ лай інф ра струк ту ры Джа кар ты. 

Па вод ле да сле да ван ня кам па ніі Ubеr, у гэ тым 

го ра дзе аў та ма бі ліс ты пра вод зяць у проб ках 

22 дні за год, што з'яў ля ец ца са мым вы со кім 

па каз чы кам у Азіі. Акра мя та го, згод на з дак-

ла дам кам па ніі Іnrіх, ця пе раш няя ін да не зій ская 

ста лі ца зай мае 12-е мес ца ў рэй тын гу най-

больш за гру жа ных ме га по лі саў све ту.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА


