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• Па ін фар ма цыі Мі ніс-

тэр ства аду ка цыі, з 920 кі-

тай скіх сту дэн таў, што з'е-

ха лі на ка ні ку лы, у Бе ла русь 

вяр ну лі ся ка ля 50.

• Пра ект у га лі не пра-

рыў ной тэ ра піі су праць 

ра ку бу дзе пад тры ма ны 

бюд жэ там.

• Адзі ная аб лас ная служ ба 

115 за пра ца ва ла ў Ма гі лё ве.

• У кра і не сё ле та пла-

ну ец ца за мя ніць 626 кі ла-

мет раў цеп ла се так.

• Ту раў скі ма лоч ны кам-

бі нат пла нуе на рас ціць вы-

твор часць сы роў да 30 ты-

сяч тон у 2020 го дзе.

• Экс па зі цыя да 90-год-

дзя Рас ці сла ва Ян коў скага 

ад кры ец ца ў тэ ат ры імя 

Гор ка га 5 лю та га.

• Бе ла рус пры ехаў на ра-

дзі му са зна ё мым з Гер ма ніі, 

каб скрас ці яго аў та ма біль, 

і пры вёз з са бой ка ка ін для 

про да жу.

КОРАТКА

Ана толь МАР КЕ ВІЧ, 

па моч нік Прэ зі дэн та — 

ін спек тар 

па Брэсц кай воб лас ці:

«З ад на го бо ку, на жаль, 
па мян ша ец ца коль касць 
вуч няў у сель скай 
мяс цо вас ці, та му мы 
па він ны ра цы я наль на 
вы ка рыс тоў ваць 
бюд жэт ныя срод кі. 
Але з ін ша га бо ку, вы дат на 
ра зу ме ем, што шко ла — 
гэ та ачаг куль ту ры 
і аду ка цыі, там дзе ці 
атрым лі ва юць ве ды 
і пра вод зяць воль ны час. 
Да пы тан няў ап ты мі за цыі 
трэ ба па ды хо дзіць вель мі 
ўзва жа на і пры маць 
ра зум ныя ра шэн ні. Важ на 
не па мы ліц ца ў гэ тай 
сі ту а цыі. Упэў не ны, што 
на ўзроў ні кож на га рэ гі ё на 
гэ тае пы тан не ў той 
ці ін шай сту пе ні гу чыць. 
Пры маць па спеш ныя 
ра шэн ні ні хто не бу дзе, 
а толь кі пас ля дэ та лё ва га 
вы ву чэн ня, на коль кі тая ці 
ін шая на ву чаль ная ўста но ва 
мо жа пра цяг ваць ра бо ту».

ЦЫТАТА ДНЯ

Апош нім ча сам бе ла рус кія ар хе о ла гі ста лі са праўд ны мі вы твор ца мі на він 

для ін тэр нэ ту. То ра ту юць ад буль до зе раў ма гіль ні кі ў Галь ша нах, то зна хо дзяць 

у Бя рэ зі не шлем, які ні бы та на ле жаў са мо му Ізя сла ву, то аб'яўляюць, што 

га ра дзі шча жа лез на га ве ку цалкам даследавана... На чы та еш ся і ду ма еш: ці ка вая 

ў лю дзей ра бо та, хоць і пыль ная. І за ўсім гэ тым за бы ва еш ся, што ар хеа ло гія — 

сур' ёз ная на ву ка, што гэ тыя лю дзі ро бяць вель мі важ ную для на ро да і дзяр жа вы 

(і гэ та без па фа су ска за на) спра ву, што ў гэ тай рабоце ў іх ня ма ла пе ра шкод, 

што не кож ны той ар хе о лаг, хто ка пае... Аб усім гэ тым у кан фе рэнц-за лу 

«Звяз ды» мы за пра сі лі па раз ва жаць са міх спе цы я ліс таў, якія 

да прак тыч най ар хеа ло гіі ма юць са мае не па срэд нае да чы нен не. 

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

З глы бі ні ста год дзяў і зям ліЗ глы бі ні ста год дзяў і зям лі
Чым жы ве су час ная бе ла рус кая ар хеа ло гія
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ЯР КАЯ ПА ДЗЕЯ 
ДУ ХОЎ НА ГА ЖЫЦ ЦЯ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра-

ваў пры ві тан не ўдзель ні кам і гас цям ХХVІІ Мін скай 

між на род най кніж най вы ста вы-кір ма шу і VІ Між на род-

на га сім по зі у ма лі та ра та раў «Пісь мен нік і час».

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што кніж ны фо рум па пра ву стаў 

яр кай па дзе яй куль тур на га і ду хоў на га жыц ця Бе ла ру сі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі стаў лен не да 

кні гі заў сё ды бы ло асаб лі вым, бе раж лі вым, уваж лі вым, а пы тан ні 

за ха ван ня і эфек тыў на га раз віц ця вы да вец кай га лі ны за ста юц ца ў 

лі ку важ ных дзяр жаў ных пры яры тэ таў. «Пе ра ка на ны, што вы ста ва 

і на да лей бу дзе са дзей ні чаць пра па ган дзе якас най лі та ра ту ры і 

куль ту ры чы тан ня, па слу жыць ума ца ван ню між на род на га гу ма ні-

тар на га су пра цоў ніц тва», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.
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Учо ра Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка азнаёміўся 

з тэх на ло гі яй за во да па вы твор час ці ме ла ва на га 

і не ме ла ва на га кар до ну на Доб руш скай па пя ро вай 

фаб ры цы «Ге рой пра цы». Кі раў нік дзяр жа вы 

па жа даў на свае во чы па ба чыць, на што ўрад про сіць 

вы дзе ліць гро шы з бюд жэ ту. Акра мя та го, бе ла рус кі 

лі дар ад ка заў на пы тан ні жур на ліс таў на на дзён ныя 

тэ мы і на ве даў Доб руш скі фар фо ра вы за вод, 

хоць апош няе і не пра ду гледж ва ла ся 

пла нам яго ра бо чай па езд кі.

«У мя не ні да ка го ня ма аса біс тых прэ тэн зій, 
я аба ра няю ін та рэ сы дзяр жа вы»

Пад час ра бо чай па езд кі ў Доб руш 
Прэ зі дэнт аба зна чыў пры яры тэ ты 
не толь кі ў раз віц ці пра мыс ло вас ці, 

але і ў гра мад ска-па лі тыч ных пы тан нях
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СТАР. 8-9

Сту дэнт ка сталлічі нага ар хі тэк тур на-бу даўўўў ні ча га 

ка ле джа Але на ПЯТЯ  РЭН КА не пер шы раз уддзезз ль ні чае 

ў пад рых тоў цы Мінн скай між на рож най кніж нан й

вы стаў кі, якая ад кркры ва ец ца сён ня. Гэ тым раа зам яна 

да па ма гае ў афармрмм лен ні стэн дда авывых х плпллплллллля цо вака  для

вы да вец кіх арганізазацый. Яе руууууу к к ка аааамімі ппрыыыы кле ее ны 

і ла га тып Вы да веец ц ццц ц цццкакакакакаа г гг гггга аааа доддддд  ма ааа «ЗЗЗЗвявяяяяз з дадддд ».

Фо та рэ парр т тттажажажажаажжа  аааабб ббб тым,ммммммммм  яяяяк рырыр х хта ва ла ся  вы стаў ка 

за дзень да ада  ккккккрырыррыррыц ццццццяцяцяцяя, — нанннннннн  1111113-й стсстсссс а рон цыццц .
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