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Наркаманія —
не прысуд
Жыхарка вёскі Камуна Любанскага
раёна Ірына ЯСКЕВІЧ стала
найлепшай майстрыхай 2015 года:
яна ўдзельнічала ў творчым
конкурсе «Алімп Міншчыны» —
адмысловым спаборніцтве
крэатыўных праектаў і асоб.
Ірыне Васільеўне ўручаць
Гран-пры. Яна доўгі час займаецца
традыцыйным ткацтвам,
захоўвае сакрэты
старажытнага любанскага
рукадзелля, мае званне народнага
майстра Беларусі.

Сяргей НАЛІВАЙКА,
міністр па падатках
і зборах:
«Падатковая сістэма Беларусі
ў 2016 годзе будзе заставацца
стабільнай. Па выніках
мінулага года больш за 70%
даходнай часткі бюджэту
сфарміравана за кошт даходаў,
якія кантралююцца падатковымі
органамі. Паказальна, што
ў апошнія гады расце доля
плацяжоў, якія паступаюць
добраахвотна. Гэта адлюстроўвае
стратэгію работы падатковых
органаў: каб даходы раслі не за
кошт штрафных санкцый, а
добраахвотных паступленняў. У
той жа час нядобрасумленныя
плацельшчыкі вылічваюцца з
дапамогай інфармацыйных сістэм,
праграмных прадуктаў, якія
палягчаюць працу па прыцягненні
іх да адказнасці».
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 Размова па сутнасці

 Прафсаюзы: з людзьмі і для людзей

ЁСЦЬ ТАКАЯ ДОБРАЯ
ТРАДЫЦЫЯ — ЧЫТАЦЬ

Аляксандр БОЙКА:

«МЫ БУДЗЕМ І ДАЛЕЙ
СТУКАЦЦА ВА ЎСЕ ДЗВЕРЫ»

Міністр інфармацыі — аб пераемнасці ў літаратуры,
мультымедыйных кнігах і ўласнай бібліятэцы
ХХІІІ Мінская міжнародная
выстава-кірмаш, якая распачне сваю работу на пачатку наступнага тыдня, —
адно з самых значных мера пры ем стваў го да для
пісьменнікаў, выдаўцоў і
чытачоў. За гады свайго
існавання яна ператварылася ў сапраўдны міжнародны форум, на якім не
толь кі экс па ну юць найлепшыя выданні, але і ладзяць дыскусіі і прэзентацыі, даюць старт цікавым
праек там, наладжваюць
прафесійныя і сяброўскія
сувязі, разважаюць аб ролі мастацкага слова ў сучасным грамадстве.
Менавіта таму тэма нашай размовы з міністрам інфармацыі Ліліяй
АНАНІЧ атрымалася значна шырэйшай, чым аб праграме маючай
адбыцца выставы-кірмашу. Была зацікаўленая гутарка аб стане
кнігавыдання, аб кантактах і перспектывах выдавецкай і пісьменніцкай супольнасці, аб юбілеі нашай першай кнігі і нават аб чытацкіх
перавагах самой суразмоўцы...
— Лілія Станіславаўна, кніжная выстава-кірмаш праводзіцца ў нашай
сталіцы ўжо дваццаць трэці раз. Суполка ж кнігавыдаўцоў і літаратараў
даволі цесная і, скажам так, кансерватыўная. Ці не значыць гэта, што
на выставе штогод «знаёмыя ўсё твары»?
— Не пагаджуся з тым, што суполка кнігавыдаўцоў сціслая. Пра гэта
сведчыць перш за ўсё статыстыка: у Дзяржаўным рэестры выдаўцоў, вытворцаў і распаўсюджвальнікаў друкаваных выданняў на пачатак гэтага
года ў якасці выдаўцоў зарэгістравана 485 суб'ектаў гаспадарання. 181 з
іх — дзяржаўнай формы ўласнасці, 231 — прыватнай, 44 — індывідуальныя
прадпрымальнікі. 19 рэлігійных і 10 грамадскіх арганізацый таксама маюць
статус выдаўца. І многія з гэтых выдавецтваў будуць прадстаўлены на выставе.
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Фота Надзеі БУЖАН.

ЦЫТАТА ДНЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Беларускі прафесійны саюз работнікаў
адукацыі і навукі — адзін з найбольш
уплывовых у краіне — адзначае сваё
95-годдзе. Сярод галіновых прафсаюзаў
гэта другая па колькасці арганізацыя,
якая аб'ядноўвае ў сваіх шэрагах
600 тысяч чалавек: работнікаў як
дзяржаўных, так і прыватных устаноў
адукацыі, навучэнскую моладзь,
аспірантаў, дактарантаў, а таксама
замежных студэнтаў.
Іх заваёвы і праблемы, занятасць
і заробак — штодзённы клопат
прафсаюзнай арганізацыі.
Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.
Да слова, пяць гадоў, што прайшлі з
апошняй юбілейнай даты, змясцілі ў сабе цэлую эпоху,
якая ўключае рэарганізацыю і аптымізацыю сеткі ўстаноў адукацыі,
змяненні ў парадку атэстацыі педагагічных работнікаў, павелічэнне
педагагічнай нагрузкі, апрабацыю галіновай сістэмы аплаты працы,
мадэрнізацыю ўсёй адукацыйнай сістэмы,
барацьбу за канкурэнтаздольнасць педагагічнай прафесіі і многае
іншае. 95-годдзе — цудоўная нагода, каб азірнуцца назад.
Мы сустрэліся са старшынёй Цэнтральнага камітэта
Аляксандрам БОЙКАМ, каб даведацца, ці заўсёды ўдаецца данесці
пазіцыю большасці членаў галіновага прафсаюза
да ўладных структур і на якіх кірунках трэба засяродзіць увагу.

Праблема нумар адзін
— Аляксандр Аляксандравіч, сацыяльны статус педагога — сёння
праблема нумар адзін. Моладзь не прывабліваюць педагагічныя спецыяльнасці, а маладыя спецыялісты не затрымліваюцца ў школах. У
тым ліку і з прычыны невысокіх заробкаў...
— Павышэнне прэстыжу педагагічнай прафесіі праз пошук механізмаў рэальнай абароны работнікаў галіны — гэтую задачу прафсаюз
лічыць асноўнай. Па ўсіх прынцыповых пытаннях мы выказваем сваю
афіцыйную пазіцыю, нават калі яна і не знаходзіць падтрымкі наверсе...
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