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• Рэ фор му элект ра энер-

ге тыч най га лі ны Бе ла ру сі 

пра вя дуць да 2021 го да.

• Мін фін анан са ваў 

з'яў лен не ў Бе ла ру сі 

стрып-аб лі га цый.

• Пло шча асаб лі ва ахоў-

ных пры род ных тэ ры то рый у 

Бе ла ру сі ў 2018 го дзе па вя лі-

чы ла ся на 50 ты сяч га.
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Та ва ры шы сал да ты, 
сяр жан ты, 

пра пар шчы кі і афі цэ ры!
Па ва жа ныя ве тэ ра ны!

Да ра гія су ай чын ні кі!

Він шую вас з Днём аба-
рон цаў Ай чы ны і Уз бро е-
ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.

Гэ тае свя та ўва саб ляе 
са бой рат ную доб лесць на-
ша га на ро да і пе ра ем насць 
па ка лен няў у са ма ад да-
ным слу жэн ні Ра дзі ме. За 
га ды не за леж нас ці ў кра і не 
бы ла ство ра на су час ная, 
асна шча ная най ноў шы мі 
ўзо ра мі ўзбра ен няў і тэх ні кі 
ар мія, здоль ная эфек тыў-
на вы ра шаць па стаў ле ныя 
за да чы і даць год ны ад пор 
лю бо му агрэ са ру.

Пе ра ка на ны, што ва ен-
ная ар га ні за цыя дзяр жа вы 
на дзей на га ран туе яе бяс-
пе ку ва ўмо вах но вых гла-
баль ных вы клі каў і па гроз, 
а мір і спа кой на бе ла рус-
кай зям лі бу дуць га ран та-
ва ны і на да лей, бо аба ро на 
Ай чы ны ў нас но сіць усе на-
род ны ха рак тар.

У год 75-год дзя вы зва-
лен ня кра і ны ад ня мец-
ка-фа шысц кіх за хоп ні-
каў сён няш няя свя точ ная 
да та на бы вае асаб лі вую 
знач насць. Са мыя доб-
рыя сло вы ўдзяч нас ці мы 
ад рас уем ве тэ ра нам Вя лі-
кай Ай чын най вай ны, якія 
пра дэ ман стра ва лі прык лад 
най вы шэй шай доб лес ці і 
ге ра із му ў ба раць бе з во-
ра гам уся го ча ла вец тва. Іх 
муж насць, стой касць і па-
тры я тызм на заў сё ды за-
ста нуц ца ары ен ці рам для 
на шай мо ла дзі.

Жа даю ўсім шчас ця, мі-
ру, даб ра бы ту і но вых пос-
пе хаў у служ бе на ка рысць 
Ра дзі мы!

Прэ зі дэнт 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Ці лёг ка вы даць і пра даць кні гу на бе ла рус кай мо ве? Ці па спе ла 

ў нас сфар мі ра вац ца па ка лен не ма ла дых аў та раў, пра якіх упэў не на 

мож на ска заць, што яны тры ма юць ру ку на пуль се су час нас ці і што 

іх чы та юць? І ка лі па куль не, што вар та зра біць для та го, каб яны 

з'я ві лі ся? На гэ тыя і ін шыя пы тан ні падчас тыдня род най мо вы ра зам 

шу ка лі ад ка зы ўдзель ні кі круг ла га ста ла «Кні га вы дан не па-бе ла рус ку. 

Ак ту аль нае, ня прос тае, за па тра ба ва нае?» Ён пра хо дзіў у прэс-цэнт ры 

До ма прэ сы па іні цы я ты ве Вы да вец ка га до ма «Звяз да». 

Яго ўдзель ні ка мі ста лі ды рэк тар — га лоў ны рэ дак тар «Звяз ды» 

Па вел СУ ХА РУ КАЎ, ды рэк тар вы да вец тва «Бе ла русь» Сяр гей ПЕ ШЫН, 

за гад чык ад дзе ла бе ла рус кай лі та ра ту ры «Цэнт раль най» кні гар ні 

Але на ХО ЛАД, за гад чык рэ дак цыі лі та ра ту ры, мас тац тва 

і куль ту ра ло гіі вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя 

імя Пет ру ся Броў кі» Воль га ДА ВІ ДО ВІЧ, ды рэк тар кні гар ні 

«Ака дэмк ні га» Воль га ГЛУ ХОЎ СКАЯ.

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

АСВЕТ НІЦ ТВА ЦІ БІЗ НЕС?
Што ду ма юць пра фе сі я на лы пра бе ла рус ка моў нае кні га вы дан не
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На пя рэ дад ні Дня аба рон цаў Ай чы ны Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на ве даў Ва ен ную ака дэ мію Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь — най ста рэй шую бе ла рус кую ВНУ па 

пад рых тоў цы афі цэ раў.

Яму да ла жы лі аб струк ту ры, за да чах і сіс тэ ме пад рых-

тоў кі ва ен ных кад раў, пас ля ча го бе ла рус кі лі дар агле дзеў 

вы ста вач ную за лу ва ен най гіс то рыі. Пад час агля ду экс па-

зі цыі ён ад зна чыў, што ў мі ну лым не ад на ра зо ва гіс то рыю 

спра ба ва лі пе ра піс ваць, а на яе не аб ход на гля дзець сум-

лен на і аб' ек тыў на.

Так са ма Прэ зі дэнт пры сут ні чаў на за ня тках з кур сан та мі, 

азна ё міў ся са струк ту рай і за да ча мі ро ты ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій. Ён ска заў, што ча кае ад ІT-ро ты Ва ен най ака-

дэ міі прак тыч ных вы ні каў, у тым лі ку пра соў ван ня рас пра-

цо вак на экс парт. З гэ тай мэ тай бы ло да дзе на да ру чэн не, 

каб атры ма ныя ад экс пар ту ІT-па слуг срод кі пас ля вы пла ты 

не аб ход ных па дат каў па кі да лі ў рас па ра джэн ні 

ака дэ міі і са мо га пад раз дзя лен ня.

У ДЗЕНЬ АБА РОН ЦАЎ 
ГА ВО РЫМ ПРА МІР
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