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Фестывалім

ГАЛАСЫ «КАЛОЖСКАГА БЛАГАВЕСТА»
У ім прымаюць
удзел калектывы
з Беларусі, Расіі,
Украіны, Польшчы,
Сербіі, Румыніі, Латвіі
і Літвы. За права
назвацца найлепшым
спаборнічаюць
як духоўныя,
так і свецкія
канкурсанты. Усяго
ў конкурснай
праграме выступіць
41 калектыў.
Урачыс тае ад крыц цё
ХVІІІ фестывалю адбылося
ў абласным тэатры з удзелам заслужанага калектыву Беларусі — Дзяржаўнай
ака дэ міч най ка пэлы імя
Рыгора Шырмы. Конкурсныя выступленні пройдуць
у Свята-Пакроўскім саборы
і ў цэнтры культуры.
— Была праведзена вялікая падрыхтоўчая работа, — адзначыў старшыня журы, лаўрэат прэміі

Фота БелТА.

У Гродне праходзіць адзін з вядучых праваслаўных фестываляў свету

«За духоўнае адраджэнне» про та і е рэй Анд рэй
БАНДАРЭНКА. — Упершыню за ўсю гіс торыю фесты ва лю бы ла па да дзе на
такая колькасць заявак —
амаль 90. Гэта сведчыць
аб рос це па пуляр нас ці
«Каложскага благавеста».
Але трэба разумець, што ў
царкоўных спевах важнае
месца адводзіцца словам,
музыка дапамагае духоўна-

му ўспрыманню. Такім чынам, у фінал выйшлі менш
за палову прэтэндэнтаў.
Па сло вах ды рэк тара фес ты ва лю На тал лі
ГАП ЛІН ЧЫК, уні каль най
з'явай можна назваць значную колькасць мужчынскіх
хораў. Упершыню ў фестывалі выступіць хор Lоgоs з
Рыгі, камерны хор «Серафім» з Бялграда, мужчынскі

хор з Мінска — усяго восем
калектываў. Таксама павялічылася колькасць дзіцячых і
юнацкіх хораў.
Начальнік упраўлення
культу ры Гро дзен скага аблвыканкама Алена
КЛІМОВІЧ падчас урачыста га ад крыц ця звяр нула
ўвагу на прыемную навіну.
Якраз у канцы мінулага года
завяршыліся асноўныя работы па аднаўленні найстарэйшага помніка архітэктуры ХІІ стагоддзя Каложскай царквы, у гонар якой
і ўзнікла назва ду хоўнага
мерапрыемства.
А гісторыя конкурсу пачалася ў 2002 годзе і была
прымеркавана да 10-годдзя аднаўлення Гродзенскай епархіі. У 2011 годзе
фестываль атрымаў статус
міжнароднага. Конкурс праходзіць па васьмі намінацыях як для духоўных, так і для
свецкіх калектываў.
Маргарыта УШКЕВІЧ.

НА СТАРТ-АП!

Эканамікс
Больш за 400 мерапрыемстваў,
прысвечаных бізнес-ініцыятывам, запланавана на 2019 год.
Ад па вед ны план пра вя дзен ня
стартап-мерапрыемстваў у Беларусі
прадставіла Міністэрства эканомікі. Іх
арганізацыяй зоймуцца 52 установы
ў рэгіёнах і сталіцы.
Сярод прапанаваных для прадпрымальнікаў-пачаткоўцаў формаў — майстар-класы, стартап-школы, пітч-сесіі,
мітапы, конкурсы бізнес-ідэй. Выканаў ца мі ме ра пры ем стваў ста нуць
сталічныя і рэгіянальныя ВНУ, каледжы і ліцэі, Інкубатар малога прадпрымальніцтва УП «УІН», ГА «Сетка
бізнес-анёлаў», БРСМ і іншыя. Сустрэчы на працягу года пройдуць не толькі

ў абласных, але і ў раённых цэнтрах
краіны, напрыклад Капылі, Баранавічах, Оршы, Пружанах, Наваполацку,
Салігорску.
Падтрымка стартап-руху вызначана важным кірункам у Праграме сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2016—2020 гады, новай рэдакцыі Дырэктывы Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь ад 14.06.2007 № 3
«Аб прыярытэтных кірунках умацавання эканамічнай бяспекі дзяржавы», а
таксама ў Дзяржаўнай праграме «Малое і сярэдняе прадпрымальніцтва ў
Рэспубліцы Беларусь» на 2016—2020
гады.
«Практыка падрыхтоўкі штогадовых планаў правядзення стартап-ме-

рапрыемстваў склалася з 2012 года
і паспяхова зарэкамендавала сябе ў
працэсе ўзаемадзеяння Мінэканомікі, аблвыканкамаў (Мінгарвыканкама)
з арганізацыямі, якія ажыццяўляюць
падрыхтоўку і правядзенне стартапмерапрыемстваў. Такое планаванне
дазваляе арганізатарам стартап-мерапрыемстваў карыстацца арганізацыйнай, інфармацыйнай і фінансавай
падтрымкай мясцовых органаў улады», — адзначаецца ў паведамленні
Мінэканомікі.
План мінулага года прадугледжваў
толькі 274 мерапрыемствы, у 2019-м
іх коль касць па вя лі чы ла ся амаль
у 1,5 раза.
Марыя ДАДАЛКА.

Блізкая ўлада

Камфорт і бяспека
дзяцей — у прыярытэце
Такое меркаванне ў час асабістага прыёму грамадзян і
прамой тэлефоннай лініі ў Смаргонскім райвыканкаме
выказаў памочнік Прэзідэнта — інспектар па Гродзенскай вобласці Іван ЛАЎРЫНОВІЧ, перадае БелТА.
Жыхары вёскі Карані Смаргонскага раёна расказалі, што
прыгарадны аўтобус, які праходзіць праз населены пункт,
не робіць у ім прыпынку. Дзеці вымушаныя пешшу ісці ў
гарадскую школу. Адлегласць хай і не вельмі вялікая, але
на аўтобусе ім дабірацца было б прасцей. «Дзеці — гэта
святое. Іх бяспека і камфорт павінны быць у прыярытэце,
мы павінны імкнуцца стварыць для іх максімальна зручныя
ўмовы, у тым ліку на шляху ў школу і назад», — падкрэсліў Іван Лаўрыновіч. Мясцовым уладам дадзена даручэнне
прапрацаваць пытанне з абавязковым выездам на месца.
Асобныя праблемы можна было б зняць пры належным
і правільным інфармаванні. «А яшчэ важна заўсёды паставіць сябе на месца чалавека, паглыбіцца ў яго сітуацыю,
пайсці, дзе гэта магчыма, насустрач, тады будзе паразуменне і давер да ўлады», — адзначыў памочнік Прэзідэнта.

 Складзены барометр магчымасці працаўладкавання ў Мінску ў 2019 годзе (так званы барометр прафесій)
і прагноз сітуацыі на рынку працы, заснаваныя на чаканнях наймальнікаў і экспертнай ацэнцы спецыялістаў
службы занятасці, перадае БелТА. Як вынікае з яго,
найбольш запатрабаваныя эканомікай сталіцы сёлета
будуць такія спецыялісты, як адміністратар баз даных,
сістэмны адміністратар, бухгалтар, выхавальнік, урачспецыяліст, фармацэўт, фельчар, інструктар лячэбнай
фізкультуры, інжынер-механік, інжынер-праграміст, майстар будаўнічых і мантажных работ.
 Звыш 100 энергазберагальных мерапрыемстваў
плануецца рэалізаваць сёлета ў Мінску, паведаміў на пасяджэнні рабочай групы па пытаннях утрымання і добраўпарадкавання тэрыторый сталіцы начальнік гарадскога
ўпраўлення па наглядзе за рацыянальным выкарыстаннем ПЭР Ігар Тур. У 2018 годзе горад сэканоміў дзякуючы
энергазберажэнню больш за 170,5 тыс. тон умоўнага паліва, або амаль $37,5 млн, паказчык па энергазберажэнні
склаў мінус 4,8 %, па долі мясцовых паліўна-энергетычных
рэсурсаў у кацельна-пячным паліве — 1,67 %.
 Адключаць гарачую ваду ў Мінску пачнуць
з 13 мая. Графік адключэнняў гарачага водазабеспячэння
зацверджаны «Мінскэнерга» і ўзгоднены Мінгарвыканкамам. Мерапрыемствы неабходныя для таго, каб выявіць
непаладкі ў рабоце цеплавых сетак, не дапусціць збояў
цеплазабеспячэння. «Графік прадугледжвае адключэнне
96 участкаў цеплавых сетак. Ён скарэктаваны з улікам
правядзення ІІ Еўрапейскіх гульняў і прадугледжвае тэхнічны перапынак з 18 чэрвеня да 4 ліпеня.

Конкурс

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
У амерыканскіх ВМС паабяцалі не дапусціць
расійскага панавання ў Арктыцы
ЗША лічаць, што Арктыка павінна заставацца свабоднай і адкрытай
прасторай, нягледзячы
на тое, што Расія лічыць
яе сваёй тэрыторыяй. Такое меркаванне выказаў
адмірал Джэймс Фог, камандуючы ВМС ЗША ў Еўропе
і Афрыцы.
Фог, словы якога прыводзіць выданне Washіngton
Examіner, адзначыў, што Вашынгтон бачыць «значную
актыўнасць» Пекіна і Масквы. Ён таксама засяродзіў
сваю ўвагу на тым, што «рускія лічаць Арктыку сваёй
тэрыторыяй». «На самай справе гэта міжнародная тэрыторыя», — падкрэсліў адмірал, дадаўшы, што ў сувязі
з гэтым ЗША зацікаўлены ў тым, каб рэгіён заставаўся
свабоднай і адкрытай тэрыторыяй.
У лістападзе 2018 года старшыня Камітэта начальнікаў штабоў УС ЗША генерал Джозэф Данфард заявіў
аб пашырэнні расійскай ваеннай прысутнасці ў Арктыцы. Паводле яго слоў, у Вашынгтоне не выключаюць
магчымасці ператварэння ў будучыні гэтага рэгіёна ў
зону канфлікту.
Расія паслядоўна адпрэчвала сцвярджэнні заходніх
палітыкаў аб нарошчванні сваёй ваеннай прысутнасці ў
іншых рэгіёнах і аб якіх-небудзь сваіх дзеяннях, нібыта
накіраваных на парушэнне міжнароднага парадку.

Forbes: Сорасу ёсць з-за чаго турбавацца
за будучыню Еўропы
У Еўропе набіраюць вагу еўраскептыкі, якія, як чакаецца, атрымаюць больш як пятую частку галасоў на
маючых адбыцца выбарах у Еўрапарламент, піша Forbes.
Да таго ж еўрапейскія эканомікі сутыкаюцца з запаво-

леннем росту і праблемамі ў банкаўскай сферы.
Джордж Сорас баіцца, што Еўрапейскаму саюзу пагражае палітычнае расслаенне, і, на думку журналіста
Forbes Кенета Рапозы, у яго ёсць на тое прычыны. Дзякуючы ў тым ліку таму, што сам Сорас падтрымліваў
палітыку адкрытых межаў, цяпер у Еўропе выраслі нацыяналістычныя настроі. У выніку еўраскептыкам прадказваюць, што яны атрымаюць больш як пятую частку
месцаў у Еўрапарламенце. Такім чынам, яны змогуць
блакаваць работу ўсёй структуры, асцерагаюцца аналітыкі.
Адбіваецца на гэтым і брэксіт, з-за якога і месцаў у
Еўрапарламенце стане менш, і могуць адбыцца новыя
эканамічныя ўзрушэнні ў Вялікабрытаніі і ЕС. Так, аўтар артыкула адзначае, што з дрэннымі паказчыкамі ў
2018 годзе выйшлі Германія і Польшча, Італія ўвайшла
ў рэцэсію, а Францыі запаволенне эканамічнага росту
не дазволіла перагледзець сваю палітыку.

Земан не бачыць падстаў для размяшчэння
амерыканскіх ракет у Чэхіі
Прэзідэнт Чэхіі Мілаш Земан не бачыць прычын для
магчымага размяшчэння амерыканскіх ракет на тэрыторыі краіны. Пра гэта ён заявіў у чацвер вечарам, выступаючы па пражскім тэлеканале Barrandov.
«Не бачу для гэтага абсалютна ніякіх падстаў», —
сказаў Земан, адказваючы на пытанне вядучага праграмы, якой была б яго рэакцыя, калі б ЗША звярнуліся
да Чэхіі з просьбай устанавіць свае ракетныя сістэмы
на яе тэрыторыі.
Вядучы звязаў сваё пытанне з нядаўнімі выказваннямі
прадстаўнікоў польскіх уладаў аб тэарэтычнай магчымасці размяшчэння амерыканскіх ракет на тэрыторыі
іх краіны. Прэзідэнт Чэхіі выказаў таксама занепакоенасць з нагоды пагаршэння міжнароднай сітуацыі. Гэта,
паводле яго слоў, звязана з гандлёвымі войнамі ЗША з
Кітаем і Еўрасаюзам.

«Франтавы альбом»
чакае вашы гісторыі
Яшчэ можна многа зрабіць для таго, каб захаваць
памяць пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Пагартайце старыя фотаальбомы, паразмаўляйце з роднымі, занатуйце іх успаміны — і адпраўце ў «Франтавы
альбом».
Конкурс з такой назвай, прысвечаны 75-й гадавіне вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, праводзіцца Беларускім тэлеграфным агенцтвам, рэдакцыяй
газеты «7 дней» сумесна з Міністэрствам адукацыі, Нацыянальным цэнтрам творчасці дзяцей і моладзі і кампаніяй
«Гейм Стрым». Сюды можна дасылаць тэксты і фатаграфіі,
якія дапоўняць яскравыя ўспаміны прадстаўнікоў старэйшага пакалення. Прычым, як заўважаюць арганізатары конкурсу, тут чакаюць не толькі аповеды, звязаныя з героямі
Другой сусветнай вайны, важна захаваць любую памяць
пра тыя часы. Галоўнае, каб за кожнай гісторыяй стаялі
канкрэтныя людзі (у конкурсных работах трэба пазначыць
інфармацыю пра ўдзельнікаў вайны, іх прозвішчы, імя і імя
па бацьку).
І зусім не абавязкова, каб творчыя работы былі прысвечаны вашым блізкім. Магчыма, вы адшукаеце цікавую
інфармацыю ў архівах ці захочаце расказаць пра гісторыю
ветэрана, які жыў з вамі па суседстве.
— Гэта важная падзея для ветэранскага брацтва нашай
краіны, — заўважае старшыня Мінскай гарадской арганізацыі ветэранаў Анатоль АДОНЬЕЎ, які ўваходзіць у
склад журы конкурсу. — Наша галоўная задача — перадаць
моладзі дух адданасці, пастаяннай гатоўнасці да абароны
сваёй Айчыны, свайго народа.
Удзельнічаць у конкурсе могуць людзі, якія дасягнулі паўналетняга ўзрос ту. Работы прымаюцца да 3 мая
2019 года. Найлепшыя гісторыі будуць надрукаваны ў газеце, на сайце Міністэрства адукацыі, змешчаны на партале
праекта «Франтавы альбом» (frоntlіnе.su).
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

