
Дэ ма гра фіяДэ ма гра фія

«У нас бы ло ча ты ры 
Алы Пу га чо вы»
Ся род спон са раў пе ра пі су-2019 — 

прадпрыемствы, фут ба ліс ты і ай ціш ні кі

Коль касць жы ха роў Беларусі (на 4 каст рыч ні ка 2019) ска ра ці ла ся да 

9 413 446 ча ла век. Гэ та пры клад на на 41 ты ся чу менш, чым па па пя-

рэд нім улі ку. На цы я наль ны ста тыс тыч ны ка мі тэт Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь прад ста віў пер шыя да ныя пе ра пі су на сель ніц тва, які 

праходзіў з 4 да 30 каст рыч ні ка мі ну ла га го да.

На слы хуНа слы ху

Ка ра на ві рус не ста не 
«чор ным ле бе дзем»

Чым ад гук нец ца СОVІD-19?
Удзель ні кі чар го ва га па ся джэн ня пра ек та 

«Экс перт нае ася род дзе» — «Ка ра на ві рус: 

эка но мі ка стра ху» ў прэс-цэнт ры Бел ТА спраг на за ва лі, 

якія зме ны ад бу дуц ца на су свет най пра сто ры з-за сі ту а цыі 

з СОVІD-19.

БА РАЦЬ БА ЗА РЫН КІ
На дум ку ана лі ты ка Бе ла рус ка га ін сты ту та стра тэ гіч ных да сле-

да ван няў (БІСД) Аляк сея Аў до ні на, ЗША, еў ра пей скія кра і ны мо гуць 
вы ка рыс тоў ваць сі ту а цыю з ка ра на ві ру сам, каб ар гу мен та ваць сваё 
імк нен не змян шаць пры сут насць кі тай скіх кам па ній на на цы я наль ных 
рын ках. Па ра лель на ідзе кан ку рэн цыя за Аф ры ку. «Мож на ка заць 
аб тым, што ця пер па чаў ся этап ба раць бы за аф ры кан скі кан ты нент. 
Мно гія прад пры ем ствы, і еў ра пей скія, і аме ры кан скія, пе ра вод зяць 
свае вы твор час ці з Кі тая ў Аф ры ку. Гэ та пра цяг ва ла ся на пра ця гу 
апош ніх пяці-сямі га доў», — на га даў ана лі тык.

У той жа час Кі тай сам даў но і ак тыў на пра цуе на аф ры кан скім 
рын ку. Пры гэ тым, як звяр ну ла ўва гу стар шы вы клад чык ка фед ры 
між на род ных ад но сін Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Юлія Абу-
хо віч, у Аф ры цы цэ няць уклад кі тай скіх кам па ній у сваю эка но мі ку і 
на ўрад ці ад мо вяц ца ад да лей ша га су пра цоў ніц тва. Ра зам з тым яна 
не вы клю чы ла, што на хва лі па дзей з СОVІD-19 ад бу дзец-
ца не ка то рае пе ра раз мер ка ван не рын каў.
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• Пад бор ку сты ке раў 

да Дня род най мо вы пад-

рых та ва ла МЗС.

• Ца на зо ла та да сяг ну ла 
мак сі му му за сем га доў.

• Тэ ма 90-год дзя з дня 

на ра джэн ня Ка рат ке ві ча 

зной дзе ад люст ра ван не 

ў пра гра ме Дня бе ла рус-

ка га пісь мен ства.

• Па мёр Ла ры Тэс лер, 
ства раль нік функ цый «ка-
пі ра ваць» і «ўста віць».

• Дзярж атам наг ляд па-

чаў пра вер ку га тоў нас ці 

Бе лА ЭС да за во зу ядзер-

на га па лі ва.

КОРАТКА

Анд рэй ХУ ДЫК, 

мі ністр пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя:

«Бе ла русь мо жа га на рыц ца 
тым, што ста я ла 
каля вы то каў за ха ван ня 
і пры мна жэн ня па пу ля цыі 
еў ра пей ска га зуб ра. 
Сён ня ўжо пе рад на мі 
ін шыя пы тан ні, у тым лі ку 
рас ся лен ня, рэ гу ля ван ня 
па пу ля цыі і на ват за ха ван ня 
чыс ці ні па ро ды. Не ка то рыя 
па пу ля цыі зуб роў раз рас лі ся 
на столь кі, што тэ ры то рыі, 
дзе яны пра жы ва юць, 
не здоль ныя за бяс пе чыць 
ім да стат ко вую 
кар ма вую ба зу. Вы ра шаць 
ўзнік лыя пы тан ні 
трэ ба ра зам. Важ на, 
каб пры ня тыя ра шэн ні 
да зво лі лі за бяс пе чыць 
доў га тэр мі но вае за ха ван не 
зуб ра як ві да».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 4 СТАР. 4

На пя рэ дад ні Між на род на га дня род най мо вы фо та ка рэс пан дэнт «Звяз ды» Ана толь КЛЯ ШЧУК за ві таў 
у ста ліч ную гім на зію № 14 — на ву чаль ную ўста но ву, у якой усе прад ме ты вы кла да юц ца па-бе ла рус ку, 
тут вы ключ ны моў ны ася ро дак. З ча су ўтва рэн ня гэ тай уста но вы ў ёй па нуе род нас ная, амаль ся мей ная 
ат мас фе ра, скла лі ся ці ка выя тра ды цыі. Напрыклад, шматгадовы праект «Падарожжа Бусліка ў сям'ю». 
Учо ра тут прай шоў кон курс па бе ла рус кай мо ве і лі та ра ту ры «Бус лік-2020» для вуч няў сярэдніх кла саў, 
а сён ня для вуч няў, бацькоў і на стаў ні каў адбудзецца дык тоў ка. Пе рад за ня тка мі прай шла інтэрактыўная 
акцыя пад наз вай «Смак род най мо вы» — гім на зія су стра ка ла на стаў ні каў і вуч няў цу кер ка мі, да якіх бы лі 
пры ма ца ва ны ма люн кі і іх наз вы — па-рус ку і па-бе ла рус ку.

Бус лі кі пра пі са лі ся ў гім на зііБус лі кі пра пі са лі ся ў гім на зіі
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