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Дзядулева энцыклапедыя

Іна МЯДЗВЕДЗЕВА,
старшыня Нацыянальнага
статыстычнага камітэта:

«Працэнт беларусаў,
якія самастойна прайшлі
перапіс насельніцтва
па інтэрнэце, адпавядае
лічбе, што ў пачатку
кампаніі прагназаваў
Белстат. Я задаволена
тым, як прайшоў
інтэрнэт-перапіс.
У нас 21 % ад колькасці
насельніцтва
перапісалася
па інтэрнэце —
гэта вельмі добрая лічба.
Мы на яе разлічвалі,
і гэта была наша
ацэнка, калі набіралі
перапісчыкаў,
ацэньвалі іх колькасць.
На стацыянарных
участках і ў інтэрнэце
перапісалася 4,9 мільёна
чалавек. Адпаведна,
нагрузка на перапісчыкаў
на пакінутыя дні
зменшылася ў два разы».

КОРАТКА
•

ЦВК акрэдытавала больш за 330 назіральнікаў ад СНД для
маніторынгу выбараў
у Парламент.
• На пагашэнне і абслугоўванне дзяржаўнага доўгу
ў 2020 годзе ў Беларусі
спатрэбіцца Br8,7 млрд.
• Беларускі пісьменнік
Пятро Васючэнка пасмяротна намінаваны на самую прэстыжную міжнародную прэмію ў сферы
дзіцячай літаратуры —
ALMA Astrіd Lіndgren
Memorіal Award.
• Аранжавы ўзровень
небяспекі аб'яўлены ў Беларусі сёння, 22 кастрычніка, з-за туману.
• Больш за сем тысяч ак таў аб крадзяжы
электраэнергіі склалі супрацоўнікі «Мінскэнерга»
з пачатку года.
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Унікальную, сапраўды тытанічную працу правёў жыхар гарадскога пасёлка
Бешанковічы Анатоль КРАЧКОЎСКІ, каб падрыхтаваць два тамы энцыклапедый пра свой раён. Першая энцыклапедыя называецца «Бешанковіччына», другая — «Памяць. Ад старажытнасці да нашых дзён», над якімі былы супрацоўнік
раённай газеты і дырэктар гісторыка-краязнаўчага музея працаваў амаль сорак
гадоў, скрупулёзна вывучаючы рэдкія архіўныя дакументы, пісьмы і гістарычныя
артыкулы. Анатоль Вячаслававіч, які сёння ўжо на пенсіі, называе сябе ўкладальнікам энцыклапедый, хоць на самай справе ён паўнавартасны аўтар, у тым ліку

і дызайнер, і наборшчык, і стыліст-мовавед, і карэктар у адной асобе. Толькі ў
энцыклапедыі «Памяць» налічваецца 709 каляровых старонак. Пакуль гэтыя кнігі
існуюць толькі ў адным экзэмпляры — каб выдаць іх хоць невялікім накладам,
патрэбны значныя сродкі.
На гэтым фота стваральнік энцыклапедычных фаліянтаў Анатоль Крачкоўскі
паказвае свае рукапісы ўнучцы Альбіне ЖУРКО і яе сяброўцы Соні ПЯСЕЦКАЙ,
далучаючы дзяўчынак да гісторыі роднага краю.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Нерухомасць і грошы

Педагагічная майстэрня

ПАДАТКУ
НА БАГАЦЦЕ НЕ БУДЗЕ,

але маёмасны трэба плаціць
Дэдлайн — 15 лістапада

СІНЕРГЕТЫЧНЫ
ЭФЕКТ
Як ЕdСаmр Bеlаrus натхняе педагогаў
працаваць у сучасным фармаце
«Урааааааа!!!!!». «Я так разумею, што мы хутка
сустрэнемся?». « Аналагічная радасць. На адной
хвалі». «І я, і я, і я!». «Праўда, як жа класна, калі людзі з розных куточкаў Беларусі разумеюць, пра што
гаворка. Да сустрэчы, сябры». «Хутка пабачымся».
Такімі эмоцыямі дзяліліся ў «Фэйсбуку» педагогі,
якія атрымалі запрашэнне на ЕdСаmр Bеlаrus —
2019. Настаўнікі адлічвалі дні да яго пачатку, як дзеці ў чаканні Новага года.

Да сярэдзіны лістапада нашым
грамадзянам трэба заплаціць
зямельны падатак і падатак на
нерухомасць. Тым, хто пратэрмінуе або забудзе ўнесці падатак, пагражаюць штраф, пені
і ў выключных выпадках вас
могуць не выпусціць з краіны.
Але гэта, па рашэнні суда...

ПА ДОБРАЙ ВОЛІ

Спачатку
адкажам на тры
галоўныя пытанні:
дзе яго выплаціць?
Што рабіць,
калі няма паведамлення? Як плаціць падатак у АРІП?
Начальнік Галоўнага ўпраўлення падаткаабкладання фізічных асоб Міністэрства па падатках і зборах Міхаіл РАСОЛЬКА ўдакладняе, што аплаціць збор
можна любым зручным для плацельшчыка спосабам: наяўнымі праз банк, дома на
канапе запаўняючы графу інтэрнэт-банкінгу, праз пошту, падатковую
інспекцыю, сельскія саветы.
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Педагагічная (не)канферэнцыя прайшла ў сталічным
клубе «Імагуру» ўжо трэці раз з нязменным аншлагам.
У свае выхадныя дні настаўнікі з усёй краіны прыехалі
ў сталіцу, каб падзяліцца адно з адным самымі сучаснымі педагагічнымі прак тыкамі або прос та паслу хаць
майстар-класы ад «гуру» педагогікі. Галоўны прынцып
форуму — добраахвотнасць: «дай, калі можаш, вазьмі —
калі хочаш».
Усе тут могуць быць як спікерамі, так і слухачамі. Могуць прапанаваць сваю педагагічную ідэю, агучыць праблему і шляхі яе вырашэння, зыходзячы з уласнага досведу,
правесці майстар-клас, а могуць проста прагаласаваць за тое, што хочуць пачуць.
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