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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Ча му рас це 
коль касць бе ла ру саў, 
якія не мо гуць тра піць 
у Із ра іль?

Ад мо ва 
на мя жы

Ган ца віц кія хле ба пё кі 
на кі ру юць 
амаль два міль ё ны до ла раў 
на іна ва цый ную 
вы твор часць.

Па пкорн 
і хар чо выя пі ле ты

Эка на міс ты 
ства ра юць но вую 
ма дэль раз віц ця 
ся рэд ніх га ра доў.

Як «пад цяг нуць» 
сла быя рэ гі ё ны?

Ма ла дыя хвой кі вы са дзі лі 
ў Га ра доц кім ра ё не 
на мес цы ста рой 
па бу до вы.

Парк за мест 
трух ля ва га до ма

Ча му ў Хой ні ках 
рай спа жыў та ва рыст ва 
ап ты мі за ва ла 
марш ру ты?

Аў та кра ма 
не пры е дзе
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стар. 4

стар. 14

стар. 16

ТЭ МА ТЫД НЯ

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на 4-й, 13-й стар.

У Ві цеб ску ўпер шы ню прай шоў фес ты валь мо ла дзі пры гра ніч ча 
«З ча го па чы на ец ца Ра дзі ма?». Ад ным з за сна валь ні каў 
і ар га ні за та раў вы сту піў аб лас ны Са вет дэ пу та таў.

Ці ка ва, што ў маш таб най ак цыі бра лі ўдзел сту дэн ты, ма ла дыя 
пе да го гі, на ву коў цы не толь кі з Ві цеб шчы ны і су сед ніх ра сій скіх 
рэ гі ё наў, але і зда лё ку. На прык лад, з Том ска, Ом ска, Вал га гра да 
і на ват Улан-Удэ...

Як пад крэс ліў стар шы ня аб лса ве та Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ, 
мяс цо вая ўла да з ра дас цю пад тры ма ла ідэю пра вес ці ме ра пры-
ем ства. На яго по гляд, фэст мо жа стаць па чат кам для рэа лі за цыі 
ін шых су мес ных пра ек таў.

На прык лад, у свой час у Ві цеб ску пра во дзіў ся фес ты валь «Сту-
дэнц кая вяс на», які вель мі па да баў ся як удзель ні кам, так і га ра джа-
нам. І яго мож на ў най блі жэй шай перс пек ты ве ад ра дзіць у но вым 
фар ма це. Тым больш што пад трым ку ў рэа лі за цыі су мес ных пра ек таў 
абя ца лі ў ма ла дзёж ных ар га ні за цы ях дзвюх кра ін: Ра сій скім са ю зе 
мо ла дзі, БРСМ і прад стаў ніц тве Рас су пра цоў ніц тва ў Бе ла ру сі.

У рам ках фэс ту ад бы лі ся роз ныя ак цыі. На прык лад, хлоп цы і 
дзяў ча ты вы са дзі лі дрэ вы ў пар ку ка ля кан цэрт най за лы «Ві цебск». 
Пра вя лі круг лыя ста лы з удзе лам ма ла дых жур на ліс таў, кон курс 
ме ды яп ра ек таў. Пра ца ва лі «дыс ку сій ныя пля цоў кі». Ад бы лі ся і су-
стрэ чы бу ду чых дып ла ма таў і пар ла мен та ры яў, ра сій ска-бе ла рус кі 
злёт ма ла дых на стаў ні каў.

Мно гіх за ці ка ві лі вы стаў кі твор час ці сту дэнц кай мо ла дзі, ар хеа-
ла гіч най і ін шых ка лек цый, якія на ле жаць Ві цеб ска му дзяр жаў на му 
ўні вер сі тэ ту імя П. М. Ма шэ ра ва.

У якас ці га на ро вых гас цей на між дзяр жаў ную ма ла дзёж ную ак цыю 
бы лі за про ша ны пар ла мен та рыі Бе ла ру сі і Ра сіі, прад стаў ні кі ор га наў 
дзяр жаў най ула ды роз ных уз роў няў, дэ пу та ты мяс цо вых Са ве таў.

Пад час ура чыс тай цы ры мо ніі за крыц ця фес ты ва лю най больш 
ак тыў ных удзель ні каў уз на га ро дзі лі дып ло ма мі, пры за мі і па мят-
ны мі па да рун ка мі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ФЕС ТЫ ВА ЛІМ!

«З ЧА ГО ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА РА ДЗІ МА?»

ТАА «Бел Мі не ралГ руп» у г. Вы со кае Ка мя нец ка га ра ё на вы пус кае тэр ма іза ля цый ныя ма тэ ры я лы з ба заль та вых 
па род, якія шы ро ка пры мя ня юц ца ў энер ге ты цы, бу даў ніц тве, вы твор час ці бы та вой тэх ні кі. Прад пры ем ства 
пра цуе з 2015 го да, да гэ та га пра дук цыя з ба заль ту ім пар та ва ла ся з Ра сіі і Укра і ны. На здым ку: апе ра тар уста ноў кі 
ба зальт-су пер тон ка га ва лак на Аляк сандр ПА ТО НІЧ кант ра люе плаў лен не ба заль ту ў ба заль та вую ніт ку.
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ВЯ ЛІ КІ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ ВЯ ЛІ КІ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ 
МА ЛЫХ ГА РА ДОЎМА ЛЫХ ГА РА ДОЎ

Ка лі правінцыя ста не перс пек тыў най?Ка лі правінцыя ста не перс пек тыў най?

Вы стаў ка, 
што праходзіла ў рам ках 

фо ру му мо ла дзі,
зацікавіла нават 

замежных студэнтаў.


