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СТАР. 4

СТАР. 4

Сямейныя 
адносіны 
і медыятар 

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     -1° 
Віцебск    - 6°
Гомель    - 4°  
Гродна     -1° 
Магілёў    - 5° 
Мінск    - 3° 

ЦЫТАТА ДНЯ

Аляк сей БАГ ДА НАЎ, на чаль нік 

га лоў на га ўпраў лен ня 

знеш не эка на міч най дзей нас ці 

Мін сель гас хар ча:

«Экс парт сель гас пра дук цыі 
прад пры ем ства мі роз ных фор маў 
улас нас ці ў 2017 го дзе склаў 
ка ля $5 млрд. Прад пры ем ствы 
Мін сель гас хар ча па стаў ля лі 
пра дук цыю ў 70 кра ін све ту — 
гэ та на во сем кра ін больш, чым у 
2016 го дзе. Лі да рам па экс пар це 
пра дук цыі прад пры ем стваў 
Мін сель гас хар ча з'яў ля ец ца 
Ра сія — $2,1 млрд. Мы імк нём ся 
за ха ваць гэ ты ры нак, але пры 
гэ тым зні зіць за леж насць ад яго 
і ды вер сі фі ка ваць экс парт. І гэ та 
нам па сту по ва ўда ец ца. Дру гое 
мес ца па экс пар це сель гас пра дук цыі 
зай мае Ка зах стан — $72 млн. 
Трэ цяе — Укра і на ($38 млн). 
Па стаў кі прад пры ем стваў 
Мін сель гас хар ча ў Тур цыю ў 2017 
го дзе вы рас лі ў 107 ра зоў і скла лі 
$10,8 млн. Бе ла русь так са ма 
імк нец ца да па шы рэн ня па ста вак 
сель гас пра дук цыі ў ЕС. 
У 2017 го дзе экс парт у Поль шчу 
склаў $10,6 млн, на дру гім мес цы 
ся род кра ін ЕС — Літ ва 
($6,4 млн)».

СТАР. 7

Рэцэпты 
для паспяховай 

школы

СТАР. 11

Добрай ночы, 
спіце 

на здароўе

Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці  

«НЯ МА НА ЗЯМ ЛІ 
ТА ГО ШЧАС ЦЯ І ГО РА, 
ЯКО ГА Б ТЫ НАМ 
ПЕ РА ДАЦЬ НЕ МАГ ЛА...»
Ужы ван не бе ла рус кай мо вы ў роз ных 
сфе рах: куль ту ра і пісь мен насць

Ар га ні зоў ва ю чы ў рэ дак цыі круг лы стол з та кой наз вай, спе-

цы яль на пры мяр коў ва лі яго па ча се так, каб апуб лі ка ваць ме-

на ві та сён ня, у Дзень род най мо вы. Зда ва ла ся б, усё ла гіч на 

і сім ва ліч на, і на ват ра дас на бы ло, што так яно атры ма ец ца. 

Але адзін з удзель ні каў на шай раз мо вы, ша ноў ны 

ака дэ мік, на са мым па чат ку тут жа збіў увесь ім-

пэт і ўзнёс ласць: «Ча му мы га во рым аб праб ле мах 

бе ла рус кай мо вы толь кі адзін ты дзень у го дзе — 

у кан цы лю та га? Ча му гэ та тэ ма не гу чыць у нас па-

ста ян на? Ці не ла гіч ней бы ло б у Дзень род най мо вы 

аб мяр коў ваць праб ле мы моў на цы я наль ных мен-

шас цяў, якія жы вуць у на шай кра і не, а не той, якая но сіць ста тус дзяр жаў най?..» 

Што ж, па ва жа ны су раз моў нік не су мнен на мае ра цыю. Але ж каб вый шла так, як 

ба чыц ца ў ідэа ле, трэ ба з не ча га па чы наць. Хоць бы і ў Дзень род най мо вы.

Тым больш што гу тар ка атры ма ла ся ў нас не пра тое, што ўжо мно гім на бі ла 

аско мі ну, — як важ на ў Бе ла ру сі па-бе ла рус ку раз маў ляць, а пра тое, як з 

мо вай абы хо дзяц ца ўлас на тыя, хто ёй ка рыс та ец ца або спра буе гэ та ра біць. 

А та кіх лю дзей у на шай кра і не ста но віц ца ўсё больш. І дзе, як не на ста рон ках 

бе ла рус ка моў най га зе ты, па раз ва жаць пра тое, на коль кі ашчад на, па важ лі ва, 

пісь мен на мы ўжы ва ем мо ву, як яна пад уплы вам ча су змя ня-

ец ца, доб рыя гэ тыя зме ны ці не вель мі. СТАР. 8-9

Ба лю чая тэ маБа лю чая тэ ма  

СЛЯ ЗІН КА 
ДЗІ ЦЯ ЦІ

«У зо не ры зы кі тыя, хто аб дзе ле ны ўва гай баць коў. 
Да ста так сям'і зна чэн ня не мае», — га во раць 

спе цы я ліс ты пра ах вяр пе да фі лаў
За апош нія пяць га доў коль касць вы яў ле ных су-

праць праў ных дзе ян няў, звя за ных з пе да фі лі яй, 

у Бе ла ру сі вы рас ла ў 15 ра зоў. Пры гэ тым апы-

тан не на сай це МУС па ка за ла, што не ка то рыя 

да гэ та га ча су лі чаць, што па ды маць гэ тую тэ му 

не вар та, маў ляў, на вош та ліш ні раз аб васт раць 

ста но ві шча. На наш по гляд, ка заць пра гэ та не-

аб ход на, бо пра ін фар ма ва ны — зна чыць, як мі-

ні мум, па пя рэ джа ны.

«Гэ та на ша ма лень кая та ям ні ца...»
На са май спра ве пры ве дзе ная вы шэй ста тыс ты ка 

не га во рыць аб рэз кім па ве лі чэн ні коль кас ці псі хіч ных 
ад хі лен няў ся род на сель ніц тва на шай кра і ны. Клю ча-
вое сло ва ў гэ тым сцвяр джэн ні — вы яў ле ных. Ра ней 
пад ста вай для пра вя дзен ня пра вер кі і рас па чы нан ня 
кры мі наль най спра вы з'яў ля лі ся за явы ад баць коў і за-
кон ных прад стаў ні коў не паў на лет ня га. Ад нак та кіх за яў 
бы ло ма ла, па коль кі мно гія не ха це лі па шэ ра гу пры чын 
афі ша ваць сі ту а цыю. З 2013 го да, згод на з за га дам 
МУС, вы яў лен не зла чын стваў, што за кра на юць па ла-
вую не да ты каль насць не паў на лет ніх, з'яў ля ец ца ад ным 
з пры яры тэт ных кі рун каў для пад раз дзя лен няў, якія 
спе цы я лі зу юц ца на гэ тай праб ле ма ты цы. Так, толь кі 
ў мі ну лым го дзе бы ло ўста ноў ле на 606 па-
цяр пе лых і больш як 200 па да зра ва ных.

ай, спе-

ваць ме-

ла гіч на 

ма ец ца. 
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Ме та дыст Га ра доц ка га До ма ра мёст ваў 

Ан жа лі ка ФЁ ДА РА ВА дэ ман струе мяс цо вы тра ды цый ны 

жа но чы свя точ ны строй, які быў ад ро джа ны гру пай май строў 

гэ тай уста но вы. 

Га ра доц кі строй атры маў аб лас ны Гран-пры 

ў га лі не куль ту ры і за ха ван ня тра ды цый.

Зды мак зроб ле ны на бе ра зе не вя лі кай рэч кі Га ра жан кі, 

якая пра ця кае праз за сне жа ны Га ра док.

ДЗВЕ ГА РА ДЖАН КІДЗВЕ ГА РА ДЖАН КІ


