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У ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ...

ЖУРНАЛІСЦКАЙ ЗБРОЯЙ

Армія

...Айчынныя тэлеканалы прадставяць
спецыяльныя праекты

У калоннай зале Цэнтральнага Дома афіцэраў Узброеных Сіл узнагародзілі пераможцаў штогадовага творчага
конкурсу, які праводзіць Міністэрства абароны. Мэта
конкурсу — вызначыць найлепшае асвятленне ў сродках масавай інфармацыі пытанняў будаўніцтва і развіцця
Узброеных Сіл Беларусі, а таксама патрыятычнага выхавання насельніцтва.

Ужо традыцыйна 21 лютага праграма «Наша
раніца», прагноз надвор'я і ўсе выпускі навін
на АНТ выйдуць на беларускай мове. Таксама
да святкавання сёлета далучыцца сайт тэлеканала, афіцыйныя акаўнты ў сацсетках і радыёстанцыя «Цэнтр FM».

Фота БелТА.

У цырымоніі ўзнагароджання прынялі ўдзел памочнік міністра
абароны па ідэалагічнай рабоце ва Узброеных Сілах — начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Міністэрства абароны Леанід Касінскі, першы намеснік міністра інфармацыі Павел Лёгкі.
Як адзначыў Леанід Касінскі, развіццё ў грамадстве пачуцця патрыятызму, выхаванне пачуцця адказнасці за абарону краіны з'яўляюцца прыярытэтнымі кірункамі забеспячэння
ваеннай бяспекі.
Павел Лёгкі ў сваю чаргу падкрэсліў, што «мала быць прафесіяналам і пісаць пра армію цікава, тут трэба пісаць дакладна.
Неяк Прэзідэнт параўнаў вынікі журналісцкай працы з магчымымі
наступствамі прымянення зброі масавага паражэння. Сёння так і
ёсць. Мы фарміруем грамадскае меркаванне, а ў сучасным свеце грамадская думка — гэта магутны сродак уздзеяння, зброя,
інструмент уплыву. Безумоўна, фарміруючы стаўленне да войска,
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

мы ствараем яго імідж у вачах мільёнаў грамадзян, тым самым
падтрымліваючы нашы Узброеныя Сілы. Сёння дапамагаць арміі
не толькі справай, але і словам як ніколі важна».
Лаўрэатам конкурсу ў намінацыі «Аўтарскі погляд»
стаў наш рэдактар аддзела Валяр'ян Шкленнік (на фота).
Віншуем калегу!

су пра цоў ні каў Ба та ніч на га
сада лёд для скульптур. Таўшчыня лёду, здавалася б,
30 сантыметраў. Але ў ім аказалася пяць праслоек! І паміж
сабой яны злучаны вельмі нетрывала. Праваліцца на такім
лёдзе — прасцей простага.
Таму мы звяртаемся да ўсіх
кіраўнікоў прадпрыемстваў:

Як толькі вадаёмы вызваляюцца ад ледзянога покрыва, на лодках пачынаюць выходзіць рыбакі. Вось толькі і
такая рыбалка можа прывесці
да трагедыі. Перагруз судна,
няправільна выбранае становішча — і лодка перакульваецца. А калі яшчэ і няма выратавальнай камізэлькі...

ЗМАТВАЙ ВУДЫ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Але разам з тым рэкі Заходняя Дзвіна і Дняпро практычна па ўсёй даўжыні ўскрыліся.
Нават там, дзе лёд на іх яшчэ
захоўваецца, хадзіць вельмі
небяспечна. Напрыклад, возьмем Гомельскую вобласць.
Там размешчана пятнаццаць
нашых станцый, на якіх штодзённа праводзяцца замеры.
Толькі на вадаёмах у Хойніцкім і Кармянскім раёнах лёд
на азёрах дасягае таўшчыні
18—20 сантыметраў. А вось
на рэках Сож, Прыпяць, Дняпро і Іпуць абстаноўка вельмі
складаная.
Небяспека тонкага лёду ў
тым, што тэмпература вады
пад ім толькі крыху большая
за нуль. У такіх умовах у чалавека ёсць усяго пяць хвілін,
каб выбрацца на паверхню.
Калі прайшло больш часу,
то шанцаў практычна няма.
І нават знайсці цела тапельца
для вадалаза не такая простая задача.
Нагадаем, што 11 лютага
ў Столінскім раёне перакуліўся аэраглісер, на якім рабочы
прыватнага прадпрыемства
перавозіў на турыс тычную
базу па лёдзе дзесяць чалавек. Каля вёскі Семігосцічы
лёд не вытрымаў, і глісер пацярпеў катастрофу. У вадзе

аказаліся тры чалавекі. Адзін
з іх патануў зараз жа, другога паспелі выцягнуць з вады,
але ён памёр да прыезду машыны хуткай дапамогі. Трэці
мужчына быў шпіталізаваны
ў рэанімацыю. Цела ж ахвяры
Прыпяці так і не знойдзена.
— Нашы вадалазы прайшлі ўжо больш за пяць кіламетраў па дне Прыпяці ў
дастаткова складаных умовах, — адзначыў Анвар Ігамбердыеў. — Пошукі перакінуліся з раёна Давыд-Гарадка
на тэрыторыю Гомельскай
вобласці. Але цела небаракі
пакуль не знойдзена.
Як вядома, бяспечная таўшчыня лёду складае не менш
за сем сантыметраў, але і то
ў выпадку, калі на покрыва
выходзіць толькі адзін чалавек. Праўда, калі лёд сфарма ваўся па ўсіх пра ві лах.
А надвор'е спрыяе гэтаму
далёка не заўжды.
— Лёд у гэтым годзе фармаваўся вельмі своеасабліва, — згадвае старшыня Мінскай гарадской арганізацыі
Таварыства ратавання на
водах Фёдар КЛЮКАЧ. —
Снег змяняўся дажджом, ён,
у сваю чаргу, слабамарозным
надвор'ем... І вось цяпер, калі
з-за цеплыні лёд істотна падтаяў, усё гэта і праяўляецца.
Мы нарыхтоўвалі па просьбе

правядзіце кароткія інструктажы з падначаленымі на тэму таго, што выходзіць на лёд
надзвычай небяспечна.
Вось, здавалася б, на Мінскім моры лёд тоўсты. Але каля вёскі Лапаравічы мужчына
вяртаўся дадому з рыбалкі і
адной нагой праваліўся ў палонку. Аказалася, што пасля
сябе рыбакі не пакінулі ніякіх
папераджальных знакаў аб
тым, што тут было бурэнне.
Вось так чалавек на роўным
месцы зламаў нагу. Добра,
што вадалазы ратавальнай
станцыі Заслаўе-1 робяць перыядычныя абходы мясцовасці. Яны яго заўважылі, аказалі
першую медыцынскую дапамогу. Медыкі адзначылі, што
гэта было зроблена вельмі
кваліфікавана.
У найбліжэйшыя дні крыху
падмарозіць, але чакаецца і
даволі моцны вецер з парывамі да 15—20 метраў за секунду.
— Кажучы па праўдзе, гэта яшчэ горш, чым простае
таянне лёду. Калі пад сонцам ён хаця б папераджальна
чарнее, то моцны вецер пры
слабаадмоўнай тэмпературы
паветра адшліфуе верхнюю
частку покрыва, стварыўшы
ілюзію, што тут хадзіць бяспечна. Таму пра прагулкі па
лёдзе пакуль лепш забыць.

— Летась на маламерных
суднах загінула 11 чалавек,
у тым ліку дзіця, — кажа начальнік Дзяржаўнай інспекцыі па маламерных судах
Міхаіл ЧАШУН. — Рыбакі ж
яшчэ і блытаюцца ў сетках.
Сітуацыю пагаршае тое, што
трагедыі з імі адбываюцца пераважна ў начны час сутак,
калі на дапамогу не прыйдзе
элементарна ніхто. Яшчэ адметна, што 80 % загінулых
былі нецвярозымі.
Як за значае на чаль нік
аддзела гідралагічных прагно заў Рэс пуб лі кан ска га
цэнтра па гідраметэаралогіі,
кантролі радыеак тыўнага
забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя
Алена ЗУБЧОНАК, надвор'е
ў найбліжэйшы час будзе
спрыяць павольнаму раставанню покрыва. Але штодня
інфармацыя аб стане лёду на
рэках і азёрах размяшчаецца
на сайтах Белгідрамета, на
старонках у сацсетках. Таму
даведацца аб рэальным стане
падзей няцяжка, дастаткова
толькі мець доступ да сеціва.
Тым часам па стане на
18 лютага ў Беларусі ўжо патанула пяць чалавек. Яшчэ
сем удалося выратаваць. Напрыклад, летась за гэты час
вада забрала 14 жыццяў, сярод іх былі два дзіцячыя.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

НЕ ЧАПАЙ, БО ЛЯСНЕ
Муж чы на пра іг на ра ваў па пе раджальныя знакі і рыбачыў непасрэдна пад высакавольтнай лініяй. Яго ўдарыла токам. Работнікі
элект ра се так вы еха лі на агляд
пасля паведамлення аб адключэнні 110-кілавольтнай лініі. Пры абыходзе была знойдзена абгарэлая
вуда... Паводле інфармацыі відавочцаў, мужчына рыбачыў, знаходзячыся пад лініяй. У адзін момант
ён зачапіў высакавольтны провад
вудай. Пацярпелага даставілі ў рэанімацыю...
Летась на аб'ектах энергетычнага нагляду адбылося 20 няшчасных выпадкаў
у выніку паражэння электрычным токам,
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паведаміў галоўны дзяржаўны інспектар
краіны па энергетычным наглядзе — начальнік аддзела Дзяржаўнага энергетычнага і газавага нагляду і аховы
працы Мінэнерга Максім ГЕРМАН.
Усяго пацярпела 20 чалавек, з іх 11
загінула. Самае сумнае тут заключаецца
ў тым, што восем загінулых ад электрычнасці людзей былі рыбакамі.
А месца рыбалкі трэба выбіраць не
бліжэй чым за 100 метраў ад высакавольтнай лініі электраперадачы, нагадаў начальнік інфармацыйна-аналітычнага аддзела ДВА «Белэнерга»
Аляксандр МАЛЬКОЎ. Паводле яго
слоў, самая галоўная небяспека, якую
не разумеюць сучасныя рыбакі, заключаецца ў тым, што вуглепластыкавыя

вуды фактычна ўяўляюць сабой доўгі
жалезны прут, які вельмі добра праводзіць ток.
«У гэтым галоўнае адрозненне вуглепластыкавых вуд ад шклапластыкавых,
якія былі проста ідэальнымі ізалятарамі.
Цяпер на кожнай вудзе ёсць знак — перакрэсленая ЛЭП, у крамах выдаюцца памяткі, ёсць сацыяльная рэклама на гэтую
тэму», — расказаў Аляксандр Малькоў.
Атрымаць моцны ўдар токам можна, нават калі вы не закранулі вудзільнам правадоў, а проста наблізіліся да іх на недапушчальную адлегласць, таму выбіраць
месца для рыбалкі трэба не менш чым за
100 метраў ад ЛЭП.
Сяргей КУРКАЧ.

«Раніцай чацвярга пагаворым пра самыя запатрабаваныя і рэдкія мовы свету, — анансуе кіраўнік
дырэкцыі ранішняга вяшчання АНТ Таццяна Рудакоўская, — і пра тое, як важна іх вывучаць. Раскажам пра
паліглотаў, паразважаем, чаму адным людзям лёгка
даецца вывучэнне замежнай, а другім — складана».
Дарэчы, нагадваюць прадстаўнікі Агульнанацыянальнага тэлебачання, штомесяц адзін з выпускаў праграмы «Наша раніца» выходзіць цалкам па-беларуску.
Адмысловыя праграмы прадставяць у Міжнародны
дзень роднай мовы тэле- і радыёканалы, якія ўваходзяць у склад Белтэлерадыёкампаніі. Так, Агенцтва
тэленавін на «Беларусь 1» пакажа, якая мілагучная
і прыгожая наша мова, у відэароліку, галоўнай тэмай
якога стала песня «Мой родны кут» на словы Якуба
Коласа. На тэлеканале «Беларусь 3» згадаюць літаратурную класіку — любімыя вершы знакамітых беларускіх паэтаў прачытаюць як вядомыя дзеячы культуры,
так і цяперашнія студэнты. А ў эфіры радыё «Сталіца»
пад дэвізам «Наша мова — для размовы!» кожную
гадзіну будуць гучаць яркія літаратурныя выступленні
айчынных рок-зорак — Navіband, Akute, Re1іkt, «Палац», NІZKІZ ды іншых.
Вікторыя ЗАХАРАВА.

...у БДЭУ напішуць дыктоўку
21 лютага ў Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце адзначаць Міжнародны
дзень роднай мовы. Традыцыйна да гэтага дня
ў ВНУ прымеркаваныя выстаўкі і конкурсы.
Студэнты запісваюць тэматычныя эфіры на
беларускай мове для ўніверсітэцкага радыё.
Аднак галоўнае мерапрыемства — агульнаўніверсітэцкая беларуская дыктоўка.
Летась удзел у яе напісанні ўзяло больш за 200 чалавек: сярод іх былі не толькі студэнты, але і выкладчыкі і члены рэктарата, прафесійная дзейнасць якіх
не звязаная з выкладаннем моў. Не абмінулі ўвагай
мерапрыемства. Сёлета ўніверсітэт запрасіў ганаровага госця — народную артыстку Беларусі, актрысу Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі
Таццяну Мархель. Яна будзе агучваць удзельнікам
тэкст дыктоўкі. Нягледзячы на тое, што БДЭУ не
з'яўляецца профільным лінгвістычным універсітэтам,
мерапрыемствы моўнай скіраванасці тут праходзяць
даволі часта.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Акцыя

Упершыню пройдзе
«Адзіны дзень бяспекі»
Акцыя працягнецца з 20 лютага да 1 сакавіка.
У гэтыя дні адбудуцца мэтанакіраваныя прафілактычныя мерапрыемствы па папярэджанні
надзвычайных сітуацый, правапарушэнняў і
злачынстваў, а таксама навучанне паводзінам
ва ўмовах пажараў, аварый, аказанню першай
медыцынскай дапамогі, паведамілі ў МУС.
У перыяд правядзення акцыі адбудуцца вучэнні і
трэніроўкі па рэагаванні на надзвычайныя сітуацыі
прыроднага і тэхнагеннага характару на выбуха-,
пажара-, хімічна небяспечных аб'ектах, аб'ектах з
масавым знаходжаннем людзей. Запланаваны праверкі сістэмы апавяшчэння ў тым ліку праз СМС,
трансляцыя паведамленняў ад МНС у тэлевізійным і
радыёэфіры. Розныя ўстановы адпрацуюць бяспеку
правядзення эвакуацыі са сваіх будынкаў.
У рамках «Адзінага дня бяспекі» будуць арганізаваны квэсты «Формула бяспекі», інтэлектуальныя гульні «Бяспечны сусед», навучальныя пляцоўкі «Пяць крокаў выратавання», пройдуць конкурсы
на найлепшую творчую работу, прысвечаную пытанням бяспечнай жыццядзейнасці, тэматычныя
канцэртныя праграмы і тэатралізаваныя імпрэзы.
У структурных падраздзяленнях розных ведамстваў
пройдуць дні адчыненых дзвярэй.
Акрамя органаў дзяржаўнага кіравання (Генпракуратура, МНС, МУС, Мінэнерга, Міністэрства аховы здароўя, Мінадукацыі, Мінпрацы і сацабароны,
Мінжылкамгас, Мінкультуры) і мясцовых органаў
улады, удзел у акцыі прымуць розныя арганізацыі і
грамадскія аб'яднанні: Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, РДГА «Беларускае добраахвотнае пажарнае
таварыства», Беларускае таварыства Чырвонага
Крыжа, РДГА «Таварыства ратавання на водах», РГА
«Белая Русь» і ГА «БРСМ».
Сяргей РАСОЛЬКА.

