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Сяр гей НА ЛІ ВАЙ КА, 
мі ністр па па дат ках 
і збо рах:

«Пад атко вая сіс тэ ма Бе ла ру сі 
ў 2016 го дзе бу дзе за ста вац ца 
ста біль най. Па вы ні ках 
мі ну ла га го да больш за 70% 
да ход най част кі бюд жэ ту 
сфар мі ра ва на за кошт да хо даў, 
якія кант ра лю юц ца пад атко вы мі 
ор га на мі. Па ка заль на, што 
ў апош нія га ды рас це до ля 
пла ця жоў, якія па сту па юць 
доб ра ах вот на. Гэ та ад люст роў вае 
стра тэ гію ра бо ты пад атко вых 
ор га наў: каб да хо ды рас лі не за 
кошт штраф ных санк цый, а 
доб ра ах вот ных па ступ лен няў. У 
той жа час ня доб ра сум лен ныя 
пла цель шчы кі вы ліч ва юц ца з 
да па мо гай ін фар ма цый ных сіс тэм, 
пра грам ных пра дук таў, якія 
па ляг ча юць пра цу па пры цяг нен ні 
іх да ад каз нас ці».

У кожнага ёсць 
шанц стаць 

пісьменнікам
СТАР. 8

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 6.02.2016 г. 
Долар ЗША    21668,00
Еўра 24246,00
Рас. руб. 280,38
Укр. грыўня 836,60

Шчаслівыя ў... 
глушы

СТАР. 7

Наркаманія — 
не прысуд

СТАР. 11

СТАР. 4

Бе ла рус кі пра фе сій ны са юз ра бот ні каў 
аду ка цыі і на ву кі — адзін з най больш 
уплы во вых у кра і не — ад зна чае сваё 

95-год дзе. Ся род га лі но вых праф са юзаў 
гэ та дру гая па коль кас ці ар га ні за цыя, 

якая аб' яд ноў вае ў сва іх шэ ра гах 
600 ты сяч ча ла век: ра бот ні каў як 

дзяр жаў ных, так і пры ват ных уста ноў 
аду ка цыі, на ву чэн скую мо ладзь, 

ас пі ран таў, дак та ран таў, а так са ма 
за меж ных сту дэн таў. 

Іх за ва ё вы і праб ле мы, за ня тасць 
і за ро бак — што дзён ны кло пат 

праф са юз най ар га ні за цыі. 
Да сло ва, пяць га доў, што прай шлі з 

апош няй юбі лей най да ты, змяс ці лі ў са бе цэ лую эпо ху, 
якая ўклю чае рэ ар га ні за цыю і ап ты мі за цыю сет кі ўста ноў аду ка цыі, 
змя нен ні ў па рад ку атэс та цыі пе да га гіч ных ра бот ні каў, па ве лі чэн не 
пе да га гіч най на груз кі, апра ба цыю га лі но вай сіс тэ мы апла ты пра цы, 

ма дэр ні за цыю ўсёй аду ка цый най сіс тэ мы, 
ба раць бу за кан ку рэн та здоль насць пе да га гіч най пра фе сіі і мно гае 

ін шае. 95-год дзе — цу доў ная на го да, каб азір нуц ца на зад. 
Мы су стрэ лі ся са стар шы нёй Цэнт раль на га ка мі тэ та 

Аляк санд рам БОЙ КАМ, каб да ве дац ца, ці заў сё ды ўда ец ца да нес ці 
па зі цыю боль шас ці чле наў га лі но ва га праф са ю за 

да ўлад ных струк тур і на якіх кі рун ках трэ ба за ся ро дзіць ува гу.

Праб ле ма ну мар адзін
— Аляк сандр Аляк санд ра віч, са цы яль ны ста тус пе да го га — сён ня 

праб ле ма ну мар адзін. Мо ладзь не пры ваб лі ва юць пе да га гіч ныя спе-
цы яль нас ці, а ма ла дыя спе цы я ліс ты не за трым лі ва юц ца ў шко лах. У 
тым лі ку і з пры чы ны не вы со кіх за роб каў...

— Па вы шэн не прэ сты жу пе да га гіч най пра фе сіі праз по шук ме ха-
ніз маў рэ аль най аба ро ны ра бот ні каў га лі ны — гэ тую за да чу праф са юз 
лі чыць асноў най. Па ўсіх прын цы по вых пы тан нях мы вы каз ва ем сваю 
афі цый ную па зі цыю, на ват ка лі яна і не зна хо дзіць пад-
трым кі на вер се...

Праф са ю зы: з людзь мі і для лю дзейПраф са ю зы: з людзь мі і для лю дзей  ��

Аляк сандр БОЙ КА: 

«МЫ БУ ДЗЕМ І ДА ЛЕЙ 
СТУ КАЦ ЦА ВА ЎСЕ ДЗВЕ РЫ»

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

ХХІ ІІ Мін ская між на род ная 
вы ста ва-кір маш, якая рас-
пач не сваю ра бо ту на па-
чат ку на ступ на га тыд ня, — 
ад но з са мых знач ных ме-
ра пры ем стваў го да для 
пісь мен ні каў, вы даў цоў і 
чы та чоў. За га ды свай го 
іс на ван ня яна пе ра тва ры-
ла ся ў са праўд ны між на-
род ны фо рум, на якім не 
толь кі экс па ну юць най-
леп шыя вы дан ні, але і ла-
дзяць дыс ку сіі і прэ зен та-
цыі, да юць старт ці ка вым 
пра ек там, на ладж ва юць 
пра фе сій ныя і сяб роў скія 
су вя зі, раз ва жа юць аб ро лі мас тац ка га сло ва ў су час ным гра мад стве. 
Ме на ві та та му тэ ма на шай раз мо вы з мі ніст рам ін фар ма цыі Лі лі яй 
АНА НІЧ атры ма ла ся знач на шы рэй шай, чым аб пра гра ме ма ю чай 
ад быц ца вы ста вы-кір ма шу. Бы ла за ці каў ле ная гу тар ка аб ста не 
кні га вы дан ня, аб кан так тах і перс пек ты вах вы да вец кай і пісь мен-
ніц кай су поль нас ці, аб юбі леі на шай пер шай кні гі і на ват аб чы тац кіх 
пе ра ва гах са мой су раз моў цы...

— Лі лія Ста ні сла ваў на, кніж ная вы ста ва-кір маш пра во дзіц ца ў на шай 
ста лі цы ўжо двац цаць трэ ці раз. Су пол ка ж кні га вы даў цоў і лі та ра та раў 
да во лі цес ная і, ска жам так, кан сер ва тыў ная. Ці не зна чыць гэ та, што 
на вы ста ве што год «зна ё мыя ўсё тва ры»?

— Не па га джу ся з тым, што су пол ка кні га вы даў цоў сціс лая. Пра гэ та 
свед чыць перш за ўсё ста тыс ты ка: у Дзяр жаў ным рэ ест ры вы даў цоў, вы-
твор цаў і рас паў сюдж валь ні каў дру ка ва ных вы дан няў на па ча так гэ та га 
го да ў якас ці вы даў цоў за рэ гіст ра ва на 485 суб' ек таў гас па да ран ня. 181 з 
іх — дзяр жаў най фор мы ўлас нас ці, 231 — пры ват най, 44 — ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі. 19 рэ лі гій ных і 10 гра мад скіх ар га ні за цый так са ма ма юць 
ста тус вы даў ца. І мно гія з гэ тых вы да вец тваў бу дуць прад-
стаў ле ны на вы ста ве. 

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

ЁСЦЬ ТА КАЯ ДОБ РАЯ 
ТРА ДЫ ЦЫЯ — ЧЫ ТАЦЬ
Мі ністр ін фар ма цыі — аб пе ра ем нас ці ў лі та ра ту ры, 

муль ты ме дый ных кні гах і ўлас най біб лі я тэ цы
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НА БАБУЛІНЫХ КРОСНАХ
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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. 
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