
7

25 верасня 2020 г. № 36 (572)

Штотыднёвы Штотыднёвы 
дадатак дадатак 
газетыгазеты НО ВЫ ФАР МАТ

МО ЛАДЗЬ 
СТАР ТУЕ 
ПЕР ШАЯ

Пер шы этап 
VІІІ Бела руска-ра сій ска га 
ма ла дзёж на га фо ру му 
пра хо дзіць сён ня, 

25 ве рас ня, у фар ма це 
ві дэа кан фе рэн цыі

— Фо рум пра хо дзіць у рам ках пра гра мы 
VІІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. Ма-
ла дзёж ны фо рум за рэ ка мен да ваў ся бе як 
доб рая пля цоў ка для рэа лі за цыі па тэн цыя-
лу ма ла до га па ка лен ня дзвюх кра ін. Сё ле-
та БРСМ су мес на з Мі ніс тэр ствам аду ка-
цыі Бе ла ру сі і Фе дэ раль ным агенц твам па 
спра вах мо ла дзі Ра сіі пры ня лі ра шэн не па 
пра вя дзен ні фо ру му ў два эта пы. Пер шы з 
удзе лам прад стаў ні коў ма ла дзёж ных ар га-
ні за цый і гра мад скіх аб' яд нан няў Бе ла ру-
сі і Ра сіі стар туе 25 ве рас ня, — па ве да мі ла 
Бел ТА сак ра тар Цэнт раль на га ка мі тэ та 
Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за 
мо ла дзі Аляк санд ра ГАН ЧА РО ВА.

Ён прай шоў у На цы я наль ным прэс-цэнт-
ры ў фар ма це ві дэа кан фе рэн цыі з да па мо-
гай плат фор мы ZOOM. Дру гі этап за пла на-
ва ны на сне жань.

Фо рум аб' яд наў 60 ча ла век: па 30 ад 
кож на га бо ку. Ва ўра чыс тым ад крыц ці пры-
ня лі ўдзел лі да ры БРСМ, аса цы я цыі гра-
мад скіх аб' яд нан няў «На цы я наль ны са вет 
ма ла дзёж ных і дзі ця чых аб' яд нан няў Ра сіі», 
а так са ма га на ро выя гос ці — прад стаў ні кі 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Бе ла ру сі і Мі ніс тэр-
ства на ву кі і вы шэй шай аду ка цыі Ра сіі, Са-
ве та Рэс пуб лі кі і Фе дэ раль на га агенц тва па 
спра вах мо ла дзі.

Пад час ра бо ты сек цыі «За ха ван не гіс та-
рыч най па мя ці» ма ла дыя па лі то ла гі, за ка-
на даў цы, кі раў ні кі гра мад скіх аб' яд нан няў 
па раз ва жа лі на ак ту аль ныя тэ мы «Су час-
ныя па ды хо ды да збе ра жэн ня гіс та рыч-
най па мя ці», «Ма ла дзёж ныя гра мад скія 
іні цы я ты вы ў гра ма дзян ска-па тры я тыч ным 
вы ха ван ні мо ла дзі», «Уза е ма дзе ян не ма-
ла дзёж ных пар ла менц кіх ар га ні за цый у 
спра ве за ха ван ня аб' ек тыў най гіс та рыч-
най па мя ці аб Вя лі кай Ай чын най вай не 
1941—1945 га доў», «Фар мі ра ван не па тры-
я тыч ных каш тоў нас цяў мо ла дзі і за ха ван не 
пе ра ем нас ці па ка лен няў. Ма ла дзёж ны ма-
ра фон «75», «Су час ныя тэх на ло гіі ў ра бо це 
з дзець мі і пад лет ка мі Му зея Пе ра мо гі па 
за ха ван ні гіс та рыч най па мя ці», «Ро ля гра-
мад скіх ар га ні за цый у фар мі ра ван ні на-
цы я наль най гіс та рыч най па мя ці дзя цей і 
мо ла дзі», «Во пыт ва лан цё раў Пе ра мо гі ў 
па пу ля ры за цыі вы ву чэн ня гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вайны».

Так са ма прад стаў ні кі бе ла рус ка га бо ку 
па дзя лі лі ся во пы там рэа лі за цыі рэс пуб лі-
кан ска га ма ла дзёж на га пра ек та «Цяг нік 
«#Бе ла русь. Мо ладзь. На тхнен не» і раз-
гле дзе лі пы тан не «Аб ра бо це Ма ла дзёж най 
па ла ты пры Пар ла менц кім схо дзе Са ю за 
Бе ла ру сі і Ра сіі» і рэа лі за цыі між на род на га 
гіс то ры ка-куль ту ра ла гіч на га пра ек та «Ліч-
ба вая зор ка».

Да рэ чы, бе ла рус ка-ра сій скі ма ла дзёж ны 
фо рум пра во дзіц ца з 2013 го да па іні цы я ты-
ве Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо-
ла дзі і На цы я наль на га са ве та ма ла дзёж ных 
і дзі ця чых аб' яд нан няў Ра сіі.

28—29 ве рас ня Мінск 
і пры ста ліч ны рэ гі ён 
пры ма юць VІІ Фо рум 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. 
На мес нік стар шы ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі Ана толь Іса чан ка 
рас ка заў «МС» аб клю ча вых 
ме ра пры ем ствах і ча кан нях 
ад су стрэч.

— З кож ным го дам Фо рум 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі ста но-
віц ца ўсё больш за па тра ба ва-
най пля цоў кай для кі раў ні коў 
усіх уз роў няў абедз вюх кра ін, 
для біз нес ме наў, экс пер таў і 
пар ла мен та ры яў, — упэў не ны 
ён. — Усе пы тан ні, якія аб мяр-
коў ва юц ца на па ся джэн нях 
сек цый, дзе ла вых са ве таў, на 
экс перт най се сіі, — важ ныя і 
ак ту аль ныя. Эфек тыў насць 
фо ру му за клю ча ец ца ў ана-
лі зе па дзей ра сій ска-бе ла-
рус ка га па рад ку дня, по шу ку 
най больш су час ных і свое ча-
со вых мер па рэ ага ван ні на 
вы клі кі ча су.

Ві цэ-спі кер Са ве та Рэс-
пуб лі кі на га даў, што сё лет нія 
ме ра пры ем ствы пра хо дзяць 
пад зна кам 75-год дзя Вя лі кай 
Пе ра мо гі. Та му пы тан ні за ха-
ван ня гіс та рыч най спад чы ны, 
вы пра цоў кі адзі най стра тэ гіі 
па су праць дзе ян ні ге ра і за цыі 
на цыз му на між на род ных 
пля цоў ках, вы ха ван ня мо-
ла дзі на пры кла дах подз ві гу 
са вец ка га на ро да ў га ды Вя лі-
кай Ай чын най вай ны ста нуць 
тэ май аб мер ка ван ня пад час 
па ся джэн ня ўсіх пя ці сек цый 
фо ру му. Да рэ чы, яны прой-
дуць у фар ма це ві дэа кан фе-
рэн цыі: ра сій скія ўдзель ні кі 
вый дуць на су вязь са сва і мі 
бе ла рус кі мі ка ле га мі з за лаў 

Са ве та Фе дэ ра цыі ў Маск ве. 
Гас па да ры фо ру му бу дуць 
пра ца ваць на не каль кіх пля-
цоў ках, у пры ват нас ці, на 
ба зе На цы я наль най ака дэ міі 
на вук, ААТ «Бе лАЗ» і аг ра-
кам бі на та «Дзяр жын скі» пад 
Мінск ам.

— Важ на пра во дзіць су-
стрэ чы там, дзе пры ня тыя 
ра шэн ні ўва саб ля юц ца ў 
жыц цё, — пе ра ка на ны су-
раз моў нік. — Так, у Жо дзі на, 
дзе вы пус ка юць зна ка мі тыя 
«Бела зы», біз нес ме ны і кі раў-
ні кі аб мяр ку юць лёс су мес ных 
бе ла рус ка-ра сій скіх пра ек таў, 
бо яны — фак тар эка на міч-
на га раз віц ця на шых кра ін і 
рос ту даб ра бы ту гра ма дзян 
Са юз най дзяр жа вы. А на ба зе 
аг ра кам бі на та ўдзель ні кі се сіі 
па зна ё мяц ца з во пы там ства-
рэн ня на вёс цы год ных умоў 
пра цы і жыц ця для мо ла дзі.

Трэ ба ад зна чыць, што 
раз віц цё між рэ гі я наль ных 

су вя зяў — адзін з клю ча вых і 
пры яры тэт ных кі рун каў двух-
ба ко ва га су пра цоў ніц тва. 
Ана толь Іса чан ка звяр нуў 
асаб лі вую ўва гу на тое, што 
абедз ве кра і ны аб' яд ноў вае 
не толь кі агуль нае мі ну лае, 
але і ця пе раш няе, з яко га бу-
дзе на ра джац ца бу ду чае для 
на ступ ных па ка лен няў.

Вя до мы факт — аб' яд нан не 
на ма ган няў і па тэн цы я лаў заў-
сё ды дае важ кі і ад чу валь ны 
вы нік. Па сло вах су раз моў ні ка, 
за га ды пра вя дзен ня фо ру му 
на яго па лях бы ло за клю ча на 
ка ля 300 па гад нен няў аб ганд-
лё ва-эка на міч ным, на ву ко ва-
тэх ніч ным, куль тур ным між-
рэ гі я наль ным су пра цоў ніц тве. 
Сё ле та да пад пі сан ня пад рых-
та ва на яшчэ 70 та кіх па гад-
нен няў. Але жыц цё па тра буе 
больш ак тыў ных дзе ян няў па 
па глыб лен ні та ко га су пра цоў-
ніц тва, но вых ідэй і форм ра-
бо ты, пе ра ка на ны ён.

— Гэ та га ад нас, пар ла мен-
та ры яў, ча ка юць на шы гра ма-
дзя не, для гэ та га мы і пра во-
дзім наш фо рум, — пад крэс ліў 
Ана толь Іса чан ка. — Мэ та ў 
нас ад на — у Саюз най дзяр жа-
ве па він ны быць кам форт ныя 
ўмо вы для жыц ця і са ма рэа-
лі за цыі кож на га, не за леж на 
ад та го, на тэ ры то рыі Ра сіі ці 
Бе ла ру сі ён зна хо дзіц ца.

Між ін шым, за клю чэн-
не ка мер цый ных кант рак таў 
ста не най важ ней шым склад-
ні кам дзе ла вой част кі фо ру-
му. Вя лі кія су мы гэ та па цвяр-
джа юць: ку му ля тыў ны кошт 
экс парт ных кант рак таў ад 
фо ру му да фо ру му ўзрас тае. 
Бя гу чы год не ста не вы клю-
чэн нем — пад час VІІ Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі пла-
ну ец ца пад пі сан не кант рак таў 
на су му ка ля 750 міль ё наў до-
ла раў. Гэ та вы шэй за ўзро вень 
ле таш ніх да моў ле нас цяў.

Най больш буй ны кант-
ракт за клю ча юць па між 
са бой ААТ «Ма гі лёў хім-
ва лак но» і прад пры ем ства 
«Аван гард» — на су му звыш 
30 міль ё наў до ла раў. Мяр ку-
ец ца, што ён бу дзе пад пі са-
ны на пле нар ным па ся джэн-
ні. Тра ды цый на ў та вар най 
струк ту ры бе ла рус ка га экс-
пар ту знач ная ўдзель ная ва-
га ў пра дук таў хар ча ван ня, 
наф та хі міч най пра дук цыі, ін-
вес ты цый ных та ва раў.

— Аб' ём кант рак таў, на пэў-
на, са мы пе ра ка наў чы до каз 
та го, што ін тэ гра цыя — гэ та 
аб' ек тыў нае па тра ба ван не 
жыц ця. У ёй у ад ноль ка вай 
сту пе ні за ці каў ле ны як бе ла-
ру сы, так і ра сі я не, — пад крэс-
ліў Ана толь Іса чан ка.

НА ПЯ РЭ ДАД НІ ФО РУ МУАна толь ІСА ЧАН КА:

«Мэ та ад на — у Са юз най дзяр жа ве «Мэ та ад на — у Са юз най дзяр жа ве 
па він ны быць кам форт ныя ўмо вы па він ны быць кам форт ныя ўмо вы 

для жыц ця і са ма рэа лі за цыі кож на га»для жыц ця і са ма рэа лі за цыі кож на га»

На пя рэ дад ні пра вя дзен ня VІІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі 

«МС» па раз маў ля ла са стар шы нёй Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 

Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 

Мі ха і лам РУ СЫМ на ак ту аль ныя тэ мы двух ба ко ва га па рад ку дня.

Па тры я тызм, эка но мі ка і ста біль насць — 
па няц ці то ес ныя

«МС»: Сё лет ні Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі — фак-
тыч на пер шае маш таб нае ме ра пры ем ства, якое прой-
дзе ў больш-менш «воч ным» рэ жы ме. Ва шы ча кан ні ад 
су стрэ чы з ка ле га мі-пар ла мен та ры я мі і прад стаў ні ка мі 
ра сій скіх рэ гі ё наў?

— Год вы даў ся цяж кі — аб ме жа ва насць зно сін, пе ра мя шчэн-
няў, кан так таў пры во дзіць да зні жэн ня дзе ла вой ак тыў нас ці. 
Гэ та трэ ба вы праў ляць. На фо ру ме бу дуць пар ла мен та рыі, вы-
ка наў чая ўла да, най больш моц ныя прад пры ем ствы. Аб сва ім 
удзе ле ў ім за яві лі ўжо 20 кі раў ні коў — пер шых асоб рэ гі ё наў. 
Пад рых та ва на ка ля 70 па гад нен няў і сот ні кант рак таў — а гэ та 
эка но мі ка: на паў нен не бюд жэ ту, ра бо чыя мес цы, за ро бак і па-
вы шэн не даб ра бы ту лю дзей абедз вюх кра ін. Апош няя су стрэ ча 
кі раў ні коў на шых дзяр жаў у Со чы (мо жа, хтось ці не заўва жыў 
адзін эле мент) па ка за ла, што яны аб мяр коў ва лі ў тым лі ку і 
ра бо ту рэ гі ё наў. Дня мі гу бер на тар Пры мор ска га краю 
су стрэў ся ў Мін ску з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі Аляк санд рам 
Лука шэн кам.

АК ТУ АЛЬ НАЕ ІН ТЭР В'Ю

«ШТО ПЕ РА ШКА ДЖАЕ НАМ 
АБ' ЯД НАЦЬ НА МА ГАН НІ?»
Аб перс пек ты вах бе ла рус ка-ра сій скіх ад но сін у аграр най га лі не, Аб перс пек ты вах бе ла рус ка-ра сій скіх ад но сін у аграр най га лі не, 
за ма ца ван ні мо ла дзі на вёс цы і бе лым «зо ла це»за ма ца ван ні мо ла дзі на вёс цы і бе лым «зо ла це»
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