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СЕЗОН 
НАРЫХТОВАК

ФОРУМ
РЭГІЁНАЎ — 
ПЛАНЫ 
НА ТЫДЗЕНЬ

• Бе ла русь ста не ар-

га ні за та рам Су свет най 

шах мат най алім пі я ды ў 

2022 го дзе.

• Ак ты віс ты БРСМ Мін-

ска пра вя лі «Дыя лог па ка-

лен няў» з ве тэ ра на мі кам-

са мо ла.

• Фільм «Хрус таль» рэ-

жы сё ра Да р'і Жук у Бе-

ла ру сі ўба чы лі больш за

18 тыс. гле да чоў.

• Сель ска гас па дар чыя 

кір ма шы прой дуць 6—7 

каст рыч ні ка ка ля Па ла ца 

спор ту і «Чы жоў ка-Арэ ны» 

ў Мін ску.

КОРАТКА

Дзміт рый КРУ ТОЙ, 
мі ністр эка но мі кі:

«У рам ках пад рых тоў кі 
но вай рэ дак цыі 
На цы я наль най стра тэ гіі 
ўстой лі ва га раз віц ця 
да 2035 го да мы па він ны 
ра зу мець, што ў су час ным 
све це эка на міч ная 
аб ста ноў ка мя ня ец ца 
на столь кі хут ка, што пры 
рас пра цоў цы пра гноз ных 
да ку мен таў на ка рот ка- 
і ся рэд не тэр мі но вую 
перс пек ты ву цяж ка ўліч ваць 
за да чы на доў га тэр мі но вы 
пе ры яд. Пры фар мі ра ван ні 
но вай кан цэп цыі НСУР перш 
за ўсё не аб ход на пры няць 
да ўва гі два асноў ныя 
трэн ды: ін фар ма ты за цыю 
і гла ба лі за цыю. Мы па він ны 
вы раз на ўяў ляць мес ца 
Бе ла ру сі ў гэ тых трэн дах. 
Акра мя та го, трэ ба 
ўліч ваць пла ну е мы ў ін шых 
пра гноз ных да ку мен тах рост 
ВУП, які бу дзе за бяс печ вац ца 
за кошт не столь кі буй ных 
пра мыс ло вых ай чын ных 
вы твор час цяў, коль кі за 
кошт рос ту рын ку сфе ры 
па слуг, ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 2

ГАС ПА ДЫ НЯ ХЛЕБ НА ГА ДО МАГАС ПА ДЫ НЯ ХЛЕБ НА ГА ДО МА

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

ДЗЕ ЦІ 
РАГ ВА ЛО ДА ВЫХ 

УНУ КАЎ
Ад куль па хо дзіць на ша дзяр жаў насць?

На пы тан не, якое пэў ны час для не ка то рых за ста ва ла ся спрэч-

ным, на рэш це да дзе ны кан чат ко вы ад каз. Бе ла рус кім ар хе о ла гам 

уда ло ся да ка заць, што бе ла рус кая дзяр жаў насць бы ла за па чат-

ка ва ная яшчэ ў ІХ—ХІ ІІ ста год дзях, яе вы то кам ста ла По лац кае 

княст ва. Гіс то ры кі, гра мад скія дзея чы са бра лі ся, каб аб мер ка ваць 

гэ ту тэ му за круг лым ста лом, ар га ні за ва ным РГА «Бе лая Русь» у 

прэс-цэнт ры Бел ТА. Над звы чай ці ка ва бы ло па чуць ад вя до мых 

да след чы каў аб грун та ва ныя до ка зы з гэ тай на го ды.

Ма дэ ра та рам су стрэ чы вы сту піў стар шы ня «Бе лай Ру сі» Ге надзь 

ДА ВЫ ДЗЬКА, ён ад зна чыў:

— Гіс то рыя Бе ла ру сі ў са-

вец кай агуль на аду ка цый най 

шко ле не вы дзя ля ла ся як 

асоб ны прад мет, а раз гля-

да ла ся як са стаў ная част ка 

вя лі кай дзяр жа вы. З гэ-

 тай пры чы ны ў свя до мас ці 

мно гіх бе ла рус кіх гра ма-

дзян гіс то рыя дзяр жаў нас ці 

бя рэ па ча так пас ля Каст-

рыч ніц кай рэ-

ва лю цыі. СТАР. 4

Па дзеяПа дзея

Свой элект ра са ма кат, 
су пер кан дэ нса тар 

і яшчэ 158 на ву ко вых рас пра цо вак
Усё гэ та прад ста вяць на вед валь ні кам 

ХХІ ІІ Бе ла рус ка га энер ге тыч на га і эка ла гіч на га фо ру му, 
які прой дзе 8—12 каст рыч ні ка ў Мін ску

Сё ле та ў ім пры муць удзел больш за 300 ар га ні за цый з 16 кра ін 

све ту, па ве да мі ла на мес нік мі ніст ра энер ге ты кі Воль га Пруд ні-

ка ва на прэс-кан фе рэн цыі ў Бел ТА.

Што год гэ ты вы со кі сход ста но віц ца ўні каль ным мес цам су стрэч 

энер ге ты каў і эко ла гаў на шай кра і ны і за меж жа, спры я ю чы тым са-

мым па шы рэн ню су пра цоў ніц тва, аб ме ну пе ра да вы мі рас пра цоў ка мі і 

пра ек та мі. Мэ та фо ру му — прад ста віць су час нае аб ста ля ван не і тэх на-

ло гіі для вы твор час ці і раз мер ка ван ня элект рыч най і цеп ла вой энер гіі, 

аў та ма ты за ва ныя сіс тэ мы, энер га- і рэ сур саз бе ра галь ныя тэх на ло гіі, 

ака заць са дзей ні чан не іна ва цый на му раз віц цю па ліў на-энер ге тыч на га 

комп лек су.

На 9 каст рыч ні ка за пла на ва ны кір маш іна ва цый ных рас пра цо вак у 

сфе ры энер ге ты кі. «Гэ ты кір маш — пля цоў ка для на шых рас пра цоў-

шчы каў і па тэн цый ных ін вес та раў, каб спла на ваць маг чы мыя пра ек ты 

і бу ду чыя вы со ка пры быт ко выя прад пры ем ствы, та му што ме на ві та 

на ву ко ва-тэх на ла гіч ныя рас пра цоў кі да зва ля юць ства раць пра дук-

цыю з най боль шай да баў ле най вар тас цю», — па ве да міў на мес нік 

стар шы ні Дзяр жаў на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях Сяр гей 

ШЧАР БА КОЎ.

«Бу дзе прад стаў ле ны ўзор элект ра са ма ка та, які, у прын цы пе, га то вы 

да ты ра жа ван ня», — ад зна чыў Сяр гей Шчар ба коў. Уся го гас цям фо ру му 

па ка жуць 158 на ву ко ва-тэх ніч ных рас пра цо вак (На цы я наль най ака дэ міі 

на вук, Мі ніс тэр ства аду ка цыі, Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур-

саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, пры ват ных кам па ній). 

Іры на НІ КІ ШО ВА — гас па ды ня му зея хле ба, які зна хо дзіц ца ў 

вёс цы Бац ві на ва Ча чэр ска га ра ё на. У гэ тым шмат знач ным сло ве — 

гас па ды ня — кры ец ца і тое, што Іры на Мі хай лаў на яшчэ і вы дат ны 

май стар па вы печ цы хле ба бу лач ных вы ра баў. Гэ та му ра мяст ву 

яе, ра бот ні ка куль ту ры, на ву чы ла ма ці. Амаль кож ны дзень яна 

за меш вае му ку, ро біць цес та, на клад вае яго ў фор мы, ста віць у 

жар. Гэ тую ма гіч ную пра цэ ду ру ба чаць і эк скур сіі, і вы пад ко выя 

ту рыс ты, і школь ні кі, і, вя до ма, ад на вяс коў цы.

Му зей дзей ні чае ўжо дзе сяць га доў. Ён уз нік у рам ках пра ек та 

мяс цо вай іні цы я ты вы, пад тры ма най Пра гра май раз віц ця ААН.

Час та пы та юць у гас па ды ні, ча му ў яе атрым лі ва юц ца та кія 

смач ныя і пры го жыя бул кі-пі ра гі, на што Іры на пры гад вае гіс то-

рыю: «Ка лі ад кры ва лі наш му зей, я вы пек ла хля бок, які быў па-

доб ны на со ней ка. З та го ча су, як пры кме та, пі ра гі атрым лі ва юц ца 

на сла ву».

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


