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140 ты сяч япон цаў прый шлі па він ша ваць 
ім пе ра та ра з Но вым го дам

Больш за 140 ты сяч ча ла век 

прый шлі па він ша ваць ім пе ра та-

ра Япо ніі Акі хі та з Но вым го дам 

і па слу хаць ві таль ныя сло вы ма -

нар ха, па ве да мі ла агенц тва «Кі ё -

да». Коль касць на вед валь ні каў 

ста ла рэ корд най з 1989 го да, 

ка лі ім пе ра тар Акі хі та за няў Хры зан тэ ма вы трон. Та кая 

вя лі кая коль касць на вед валь ні каў звя за на з тым, што 

ім пе ра тар Акі хі та ў гэ тым ста ту се Но вы год су стра каць 

больш не бу дзе. Ма нарх з'я віў ся на бал ко не на пло шчы 

па ла ца ва га комп лек су ў су пра ва джэн ні ім пе ра тры цы Мі-

ці ка, на след на га прын ца На ру хі та і прын ца Акі сі на з сем'-

 я мі, па він ша ваў пры сут ных з Но вым го дам ды па жа даў мі ру 

і шчас ця япон ска му на ро ду і лю дзям ва ўсім све це. На 

пра ця гу дня ім пе ра тар ская сям'я шэсць ра зоў вы хо дзі ла 

па ві таць на вед валь ні каў. По бач з комп лек сам бы лі ўста-

ля ва ны вя лі кія эк ра ны, каб пры сут ныя маг лі лепш ба чыць 

тое, што ад бы ва ец ца. На ступ ным ім пе ра та рам Япо ніі ста-

не ста рэй шы сын Акі хі та, прынц На ру хі та. Япон скі ўрад 

аб вес ціць наз ву но вай эры 1 кра са ві ка, за ме сяц да та го, 

як но вы ім пе ра тар узы дзе на трон. Ця пе раш няя эра но сіць 

наз ву Хэй сэй — эра Уста наў лен ня мі ру.

Бал са на ру па абя цаў «пе ра бу да ваць» Бра зі лію
Жа ір Бал са на ру, які 1 сту-

дзе ня ўсту піў на па са ду прэ зі-

дэн та Бра зі ліі, па абя цаў «пе ра-

бу да ваць» кра і ну. «У нас ёсць 

уні каль ная маг чы масць пе ра бу-

да ваць кра і ну. Сён ня мы па ста-

ві лі пе рад Бра зі лі яй скла да ную 

за да чу — па чаць но вую гла ву ў гіс то рыі, ка лі кра і на ста не 

моц най», — за явіў Бал са на ру пад час свай го вы ступ лен ня 

пе рад Па ла тай дэ пу та таў На цы я наль на га кан грэ са пас ля 

ўступ лен ня на па са ду. Яго транс ля ваў ка нал па ла ты. Па 

сло вах Бал са на ру, яго ка ман да мае на мер пра ца ваць без 

па лі тыч най прад узя тас ці, што зра бі ла ра ней дзяр жа ву не-

эфек тыў най і ка рум па ва най. «Мы пра вя дзём струк тур ныя 

рэ фор мы, якія бу дуць мець важ нае зна чэн не для за бес-

пя чэн ня ўстой лі вас ці дзяр жаў ных фі нан саў. Нам трэ ба 

ад крыць на шы рын кі для між на род на га ганд лю», — ска заў 

но вы прэ зі дэнт. Бал са на ру, які вя до мы пры хіль нас цю да 

пра вых по гля даў, бу дзе кі ра ваць кра і най з най буй ней шай 

эка но мі кай у Ла цін скай Аме ры цы да кан ца 2022 го да.

У ЕС спы ня юць вы пуск банк но таў па 500 еў ра
У Еў ра зо не з 27 сту-

дзе ня 17 з 19 цэнт ра-

бан каў спы няць вы пуск 

банк но таў на мі на лам 

па 500 еў ра. Пра гэ та 

па ве да мі ла France24 

са спа сыл кай на па ве-

дам лен не Еў ра пей ска га цэнт раль на га бан ка. Аў стрыя і 

Гер ма нія бу дуць пра цяг ваць вы пуск банк нот па 500 еў ра 

да 26 кра са ві ка для за бес пя чэн ня па сту по ва га пе ра хо ду 

і па ла гіс тыч ных пры чы нах. Ад зна ча ец ца, што спы нен не 

вы пус ку та кіх ку пюр па він на за бяс пе чыць «плаў ны пе ра-

ход» на но выя стан дар ты. Пры гэ тым банк но ты ўсё яшчэ 

бу дуць пры маць як за кон ны пла цеж ны сро дак. Ця пер 

«ста рэй шай» еў ра пей скай ку пю рай па він на стаць банк-

но та ў 200 еў ра. Як вя до ма, ЕЦБ аб вяс ціў аб на ме ры спы-

ніць вы пуск 500-еў ра вых банк но таў яшчэ ў маі 2016 го да. 

Цэнт ра банк ар гу мен та ваў гэ та тым, што ме на ві та та кія 

банк но ты час цей за ўсё вы ка рыс тоў ва юц ца ў ад мы ван ні 

гро шай і фі нан са ван ні тэ ра рыз му. 500-еў ра вы банк нот 

з'яў ля ец ца ад ным з са мых каш тоў ных у све це на роў ні з 

банк но там у ты ся чу швей цар скіх фран каў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Дакладны падлікДакладны падлік

УСЕ КРЫ НІ ЦЫ БЕ ЛА РУ СІ
На пуб ліч най ка даст ра вай кар це кра і ны 

з'я віў ся но вы тэ ма тыч ны пласт

Культ асве таКульт асве та

БІ ЛЕ ТЫ НА «ШЧАЎ КУН КА»

Тэн дэн цыіТэн дэн цыі

Бе ла ру сы су стра ка лі 2019-ы 
з доб рым на стро ем і ап ты міз мам

Мар ка 
да 100-год дзя БССР
Учо ра Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі вы пус ці ла 

ў аба ра чэн не паш то вую мар ку «100 га доў БССР». 

Ура чыс тая цы ры мо нія га шэн ня ад бы ла ся ў Мін ску.

У ёй пры ня лі ўдзел мі ністр су вя зі і ін фар ма ты за цыі Кан-

стан цін Шуль ган і ака дэ мік-сак ра тар ад дзя лен ня гу ма ні тар ных 

на вук і мас тац тваў НАН Бе ла ру сі Аляк сандр Ка ва ле ня.

— Утва рэн не БССР — гэ та най важ ней шая па дзея ў жыц ці 

кра і ны, якая му сіць за ста вац ца ў па мя ці. Тое, што гэ та ад люст-

ра ва на ў вы гля дзе паш то вай мар кі, вель мі знач на і не аб ход-

на», — за зна чыў Кан стан цін Шуль ган.

— Што та кое ста год дзе? Гэ та ўся го толь кі ім гнен не ў гіс-

то рыі, але за гэ ты час бе ла ру сы па спе лі да сяг нуць вель мі 

мно га га. Мы і на шы прод кі зра бі лі ўсё, каб Бе ла русь квіт не ла, 

— ска заў Аляк сандр Ка ва ле ня.

Мар ка ад дру ка ва на ты ра жом у 60 ты сяч эк зэмп ля раў. Яе 

ды зайн рас пра ца ва ла Але на Мядз ведзь. На мі нал мар кі ад па-

вя дае та ры фу на пе ра сыл ку прос та га ліс та ма сай да 20 гра маў 

уключ на па тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

А ў мін скім ад дзя лен ні паш то вай су вя зі № 1 ад бы ло ся спе-

цы яль нае га шэн не на кан вер це «Пер шы дзень».

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Іх ула даль ні ка мі ста нуць 

пе ра мож цы ся мей на га 

кон кур су «На ва год няя 

тэ ат раль ная цац ка», 

зла джа на га Вя лі кім тэ ат рам 

Бе ла ру сі ўжо пя ты раз.

Як рас ка за лі ў тэ ат ры, сё ле та ці-

ка васць да твор ча га спа бор ніц тва 

бы ла як ні ко лі вя лі кая: фан та зію, 

на тхнен не, мас тац кі густ і лю боў 

да тэ ат ра пра дэ ман стра ва лі 120 

сем' яў з Мін ска, Ві цеб ска, Ма гі лё-

ва, Чэр ве ня, Ор шы, Ня сві жа і мно-

гіх ін шых га ра доў і па сёл каў на шай 

кра і ны. 140 са ма роб ных ца цак, да-

сла ных на кон курс, па тра ды цыі 

ўпры го жы лі ёл ку, уста ноў ле ную ў 

фае Вя лі ка га тэ ат ра. Сён ня тут жа 

прой дзе і ўзна га ро джан не пе ра-

мож цаў. «Ула даль нік Гран-пры, а 

так са ма лаў рэ а ты І, ІІ і ІІІ сту пе-

няў атры ма юць на шы га лоў ныя 

пры зы — маг чы масць уба чыць 

са мы ка зач ны ба лет Пят ра Чай-

коў ска га «Шчаў ку нок», — рас-

ка за лі «Звяз дзе» ў тэ ат ры і да-

да лі, што ёсць яшчэ больш за 

20 спе цы яль ных на мі на цый ад 

парт нё раў і спон са раў пра ек та — 

пе ра мож цы ў іх так са ма атры ма-

юць па да рун кі.

Аў та ра мі най леп шай на ва год-

няй тэ ат раль най цац кі, на дум ку 

жу ры, ста ла сям'я Куз ня цо вых: 

бра ты Мі ха іл і Ар се ній, якія ра-

зам з ма май Ган най ства ры лі 

з па п'е-ма шэ дзвюх ста ра жыт-

на грэ час кіх муз: Мель па ме ну, 

якая апя ку ец ца тра ге ды яй, і 

му зу тан ца Тэрп сі хо ру. Пер шае 

мес ца атры ма ла сям'я Сем чан ка 

за сва іх ка зач ных пер са на жаў — 

Ба бу-Ягу і Гно ма, дру гое — у Да р'і

Фі ла та вай і яе Мы шыль ды, трэ цяе — 

у сям'і Ста вер, якая прад ста ві ла

кам па зі цыю «Ба лет», а прыз гля дац-

кіх сім па тый атры мае сям'я Емяль я-

на вых, якая да сла ла на кон курс сім-

па тыч ную вядзь мар ку Ягу ню.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та прэс-служ бы тэ ат ра.

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.

Ін фар ма цый на-ана лі тыч ны цэнтр 

пры Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

пра вёў са цы я ла гіч нае апы тан не 

на конт ча кан няў бе ла ру саў 

ад 2019 го да. На ва год няе свя та, 

як па ка за ла да сле да ван не, жы ха ры 

Бе ла ру сі су стра ка лі пе ра важ на 

з доб рым на стро ем, па чуц цём 

ап ты міз му. Аб гэ тым Бел ТА 

па ве да мі лі ў ІАЦ.

Апы тан не пра во дзі ла ся ся род да рос ла га 

на сель ніц тва Бе ла ру сі — ад 18 га доў і ста-

рэй шых. На пы тан не, з якім па чуц цём су стра-

ка е це Но вы год, 64 пра цэн ты рэ спан дэн таў 

ад ка за лі, што хут чэй з доб рым на стро ем, 

па чуц цём ап ты міз му. Ка ля чвэр ці апы та ных 

(28 пра цэн таў) на пя рэ дад ні свя та не ад чу ва лі 

асаб лі вых эмо цый. Пе сі міс тыч ныя ча кан ні 

бы лі ха рак тэр ныя толь кі для 5 пра цэн таў.

У ІАЦ звяр ну лі ўва гу, што з 2019 го дам 

бе ла ру сы звяз ва юць пе ра важ на па зі тыў ныя 

ча кан ні. «Боль шасць гра ма дзян (73 пра цэн-

ты) гля дзіць у бу ду чы ню з ап ты міз мам, мяр-

ку ю чы, што 2019 год для кра і ны скла дзец ца 

ўда ла, а што ён бу дзе ня ўда лым (цяж кім), 

лі чаць 13 пра цэн таў апы та ных», — пра ін-

фар ма ва лі ў цэнт ры.

Най больш вы со кая до ля ап ты міс тыч на 

на стро е ных гра ма дзян на зі ра ец ца ся род мо-

ла дзі да 30 га доў — 87 пра цэн таў. Ве раць у 

аса біс ты пос пех у 2019 го дзе 78 пра цэн таў 

бе ла ру саў. Лі чаць, што год скла дзец ца для 

іх цяж ка, толь кі 7 пра цэн таў гра ма дзян.

На пя рэ дад ні свя та бе ла ру сы рас ка за лі 

пра свае на ва год нія жа дан ні. Перш за ўсё 

лю дзі ха це лі б па леп шыць сваё зда роўе і

ма тэ ры яль нае ста но ві шча (42 пра цэн ты і 

39 пра цэн таў ад па вед на). Ра дзей яны стро і лі 

пла ны, звя за ныя з па ляп шэн нем бы та вых 

умоў, ад па чын кам, змя нен нем ла ду жыц ця. 

«Ці ка ва, што ся род мо ла дзі ва ўзрос це 18—

29 га доў пла нуе ства рыць сям'ю, аб за вес ці ся 

дзі цем у 2019-м прак тыч на кож ны трэ ці — 

30,5 пра цэн та», — пад крэс лі лі ў ІАЦ.

Уся ра бо та над гэ тым 

плас том, які з'я віў ся 

сім ва ліч на ў Год 

ма лой ра дзі мы, 

за ня ла ка ля двух 

ме ся цаў і стар та ва ла 

з раз мя шчэн ня 

ін фар ма цыі 

аб 68 кры ні цах 

на тэ ры то рыі 

Брэсц кай воб лас ці.

А іні цы я ты ва ўзнік нен ня 

но ва га плас та на ле жыць 

Брэсц ка му агенц тву па 

дзяр жаў най рэ гіст ра цыі і 

зя мель ным ка даст ры. Яго 

спе цы я ліс ты не толь кі са-

бра лі афі цый ныя звест кі 

аб кры ні цах рэ гі ё на, пра вя лі 

здым кі ка ар ды нат і зра бі лі 

іх апі сан не, су пра ва дзіў шы 

фа та гра фі я мі, але і доб ра-

ўпа рад ка ва лі тэ ры то рыю ў 

шэ ра гу кры ніц.

Гэ та ці ка вае па чы нан-

не пад тры маў стар шы ня 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 

ма ё мас ці кра і ны Анд рэй 

ГА ЕЎ. Ён жа да ру чыў спе цы-

я ліс там На цы я наль на га ка-

даст ра ва га агенц тва (НКА) 

са браць і сіс тэ ма ты за ваць 

пра да стаў ле ныя рэ гі я наль-

ны мі агенц тва мі звест кі. 

Згод на з ін фар ма цы яй на 

28 снеж ня, на пуб ліч най 

ка даст ра вай кар це кра і ны 

ад люст ра ва ны звест кі аб 

553 кры ні цах і ін шых вод-

ных аб' ек тах, якія ма юць 

гіс та рыч нае, геа гра фіч нае, 

пры род нае, эка ла гіч нае, 

ду хоў нае і ін шае зна чэн не. 

Больш за ўсё кры ніц у Ма-

гі лёў скай воб лас ці — 159. 

У Мін скай воб лас ці на ліч ва-

ец ца 146 зна ка вых вод ных 

аб' ек таў, 90 — у Го мель скай 

воб лас ці, 70 — у Гро дзен-

скай, 68 — у Брэсц кай, 19 — 

у Ві цеб скай воб лас ці. Ад на 

кры ні ца за рэ гіст ра ва на на 

тэ ры то рыі Мін ска.

Для леп шай па зна валь-

нас ці мес цаў на кар ту да-

да дзе ны фа та гра фіі кры ніц. 

Звест кі да ця пе раш ня га ча-

су пра цяг ва юць па сту паць 

на ад рас НКА, пласт на кар-

це бу дзе аб наў ляц ца. Іні цы я-

ты ва Брэсц ка га агенц тва па 

доб ра ўпа рад ка ван ні кры ніц 

знай шла вод гук у жы ха роў 

рэ гі ё на, якія так са ма пры-

ня лі ўдзел у ар га ні за ва ных 

спе цы яль ных су бот ні ках.

Сяр гей КУР КАЧ.

Работа сям'і Сем чан ка (лаў рэ а т І ступені).

Работа сям'і Куз ня цо вых (гран-пры).


