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• Экс парт бе ла рус кай 

сель гас пра дук цыі ў 2019 го-

дзе пе ра сяг нуў $5,5 млрд.

• Па мёр на род ны ар-

тыст Бе ла ру сі, за слу-

жа ны дзе яч мас тац тваў 

Бе ла ру сі, ака дэ мік Між-

на род най ака дэ міі тэ ат ра 

рэ жы сёр Ба рыс Лу цэн-

ка. Спа чу ван не род ным і 

бліз кім на кі ра ваў Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

• У Бе ла ру сі ў 2019 го-

дзе быў пе ра вы ка на ны 

план па бу даў ніц тве жыл ля 

з дзярж пад трым кай.

• Сту дзень гэ та га го да 

быў са мым цёп лым у на-

шай кра і не за ўсю гіс то-

рыю ме тэа на зі ран няў.

• Элект рон ны рэ гістр 

вы бар шчы каў за пра цуе са 

з'яў лен нем бія мет рыч ных 

паш пар тоў.

• У Мін ску ў най блі жэй-

шы час не бу дуць ука ра-

няць но вую іні цы я ты ву па 

кант ро лі апла ты пра ез ду 

у на зем ным гра мад скім 

транс пар це — бла ка ваць 

ва лі да та ры і кам по сце ры 

пад час ру ху.

• У Бе ла ру сі ся рэд няя 

зар пла та бу даў ні ка у 2019 

го дзе вы рас ла больш чым 

на 20 %.

КОРАТКА

Дзміт рый КРУ ТОЙ, 
пер шы ві цэ-прэм' ер:

«У ся рэд не тэр мі но вай 
перс пек ты ве, на 
га ры зон це 2025 
го да, мы па він ны 
вы ра шыць маш таб ную 
за да чу па бу до вы 
ІT-кра і ны. Па він ны 
быць прад мет ныя, 
ад чу валь ныя вы ні кі, якія 
мы мо жам па ка заць 
не толь кі на ша му 
гра мад ству, але і на 
між на род най арэ не».

ЦЫТАТА ДНЯ

ШТО ЧАКАЕ 
ПАКІНУТЫХ 
У РАДЗІЛЬНІ 
МАЛЫХ?

КНІГІ 
ЯК ЛЕТАПІСЦЫ 
ГІСТОРЫІ 14

КНІЖ НАЯ СТА ЛІ ЦА СВЕ ТУ

У 2015-м тут з'я віў ся но вы фіз куль тур на-азда раў лен чы цэнтр, 

на плошчы ўся го 1,5 гек та ра раз мяс ці ла ся ад ра зу 

і фут боль нае по ле, і тэ ніс ны корт, і пля цоў ка 

для пляж на га ва лей бо ла. Зі мой, ка лі спры яе на двор'е, усё гэ та 

пе ра ўтва ра ец ца ў пра сто ру для за ня ткаў лы жа мі і кань ка мі. 
Кі руе цэнт рам бы лы пра фе сій ны спарт смен, які пас ля 
за вяр шэн ня гуль ня вой кар' е ры не па ба яў ся пе ра брац ца 
са ста лі цы ў ра ён з на сель ніц твам у 19 ты сяч, 
каб пра цяг нуць зай мац ца лю бі май спра вай.

Чар га ў ці ры Чар га ў ці ры 
і трэ на жо ры пас ля 22.00і трэ на жо ры пас ля 22.00

СТАР. 15

Фіз куль ту ра і спорт у Ста рых Да ро гах. 
Што ёсць і ча го не ха пае го ра ду
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Вы дан ні ін тэр ак тыў ныя, з ма люн ка мі, рэд кія, 

спе цы яль ныя — но вень кія, яшчэ з са мым цу доў ным у све це 

во да рам дру кар скай фар бы. Тра піць у «Бел Экс па» гэ ты мі 

дня мі — усё роў на што кніж ную ша фу раз бі раць. Там во ка 

за чэ піц ца за ра док, тут ста рон ку пе ра гар неш... Час ля ціць, 

а ада рвац ца не маг чы ма. Ад та ко га ба гац ця хо чац ца і вось 

тую пры го жасць з са бой знес ці, і гэ тую.

Што во чы раз бя га юц ца, не дзіў на, ка лі ўлі чыць, 

што ле тась у Бе ла ру сі вы да дзе на амаль дзе сяць ты сяч 

на зваў кніг і бра шур агуль ным на кла дам 24 міль ё ны 

эк зэмп ля раў. Больш за во сем сот кніг на дру ка ва на 

на за меж ных мо вах. Пра гэ та па ве да міў на ўра чыс тым 

ад крыц ці вы стаў кі-кір ма шу мі ністр ін фар ма цыі 

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ.

Па тра ды цыі пры ві тан не ўдзель ні кам і гас цям вы стаў кі 

да слаў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка. «У на шай кра і не 

стаў лен не да кні гі заў сё ды бы ло асаб лі вае: бе раж лі вае 

і па важ лі вае. Пы тан ні за ха ван ня і эфек тыў на га раз віц ця 

вы да вец кай га лі ны і сён ня за ста юц ца ў лі ку дзяр жаў ных 

пры яры тэ таў. Упэў не ны, што вы стаў ка і на да лей бу дзе 

спры яць 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», — га во рыц ца ў ліс це, 

які за чы таў на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Анд рэй КУН ЦЭ ВІЧ. СТАР. 4
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У Мін ску пра хо дзіць 
XXVІІ Між на род ная кніж ная 

вы стаў ка-кір маш 
«Бе ла русь — ад кры тая кні га»

Вольга САЛАЎЁВА 
з дачкой Эміліяй 
былі аднымі з першых 
наведвальнікаў выстаўкі.


