ДАКЛАДНЫЯ
НАВУКІ –
НЕ ДЛЯ ДЗЯЎЧАТ?

ЯК СТАНОВЯЦЦА
ДРЭСІРОЎШЧЫКАМ
ДЭЛЬФІНАЎ

ЦЫТАТА ДНЯ

Уладзімір КРАЎЦОЎ,
старшыня
Гродзенскага
аблвыканкама:
«Энтузіясты, якія
развіваюць арганічнае
земляробства, заслугоўваюць
падтрымкі і ўвагі
з боку мясцовых улад.
Арганічнае земляробства —
перспектыўны напрамак
у сельскай гаспадарцы.
Важна, што ў Гродзенскай
вобласці ёсць людзі, гатовыя
яго развіваць, займацца
ім. Мы заўсёды стараемся
падтрымліваць фермерскі
рух, прапрацуем варыянты
вырашэння, якія б задаволілі
ўсіх зацікаўленых. Арганічнае
земляробства ў рэгіёне
развіваюць не толькі
фермеры. Напрыклад,
ёсць цікавасць інвестара
да стварэння такой буйной
гаспадаркі».
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ЧАЦВЕР

ДЛЯ ЎСІХ, ХТО ПІША І ЧЫТАЕ
У сталіцы
адкрылася
ХХVІ Мінская
міжнародная кніжная
выстаўка-кірмаш
Новы кніжны год пачаўся ў зусім не зімовай, цёплай
атмасферы — старт яму дала Мінская кніжная выстаўка-кірмаш, якая праходзіць першай сярод аналагічных
буйных міжнародных мерапрыемстваў. Сёлета ўдзел
у культурна-асветніцкім форуме бяруць 439 экспанентаў з 35 краін свету, у праграме выстаўкі — больш
як 400 кніжных прэзентацый, творчых сустрэч, аўтограф-сесій, семінараў, круглых сталоў і дыскусій,
а цэнтральным экспанентам выступае Расія. І хто б
са скептыкаў што ні казаў пра падзенне цікавасці да
кнігі, але рэальнасць дэманструе адваротны працэс:
гасцей і ўдзельнікаў выстаўкі ў першы ж дзень было так многа, што нават вялізная плошча павільёна
«БелЭкспа» ледзьве ўмяшчала ўсіх ахвотных ацаніць
кніжныя навінкі і сустрэцца з цікавымі аўтарамі.
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Месца дзеяння
Наш сённяшні герой мог бы
з поспехам рэалізаваць сябе ў любым
іншым месцы, але ён выбраў для
гэтага сваю малую радзіму. Дзякуючы
такім людзям і жыве наша глыбінка.
Калі б не яны, магчыма, некаторых
вёсачак сёння ўжо і не існавала б.
Прыгажуня
з гаспадаркі Юрыя.

• З грыпам у Літве на мінулым тыдні шпіталізавана
470 чалавек, у тым ліку 59
дзяцей ва ўзросце да двух
гадоў. У аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі знаходзіцца
33 хворыя.

Фота Андрэя САЗОНАВА.

КОРАТКА
• На сустрэчы, якая адбудзецца 13 лютага, Аляксандр Лу ка шэн ка і Уладзімір Пуцін абмяркуюць
найбольш актуальныя пытанні беларуска-расійскага
супрацоўніцтва, у тым ліку
работу сфарміраванай па
рашэнні прэзідэнтаў двухбаковай групы.
• Пайшоў з жыцця акадэмік-гісторык Міхаіл Касцюк, які стаў ініцыятарам
падрыхтоўкі фундаментальнага выдання, прысвечанага тысячагадовай
гісторыі Навагрудка.

Прывітанне кіраўніка нашай дзяржавы Аляксандра Лукашэнкі ўдзельнікам выстаўкі і міжнароднага сімпозіума літаратараў «Пісьменнік і час»
агучыў на ўрачыстай цырымоніі адкрыцця форуму намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Уладзімір ЖАЎНЯК. «На працягу многіх
гадоў гэты форум з'яўляецца значнай
культурнай падзеяй у жыцці Беларусі,
збірае разам публіцыстаў, пісьменнікаў і выдаўцоў усяго свету, умацоўвае
прафесійныя і дзелавыя сувязі паміж
імі. Кнігавыдавецтва па-ранейшаму
застаецца візітоўкай нашай краіны, звязвае яе багатае гістарычнае
мінулае і памкненне сучаснікаў да
захавання і ўзбагачэння культурнай
спадчыны папярэдніх пакаленняў», —
гаворыцца ў прывітанні. Прэзідэнт Беларусі таксама выказаў перакананне,
што мерапрыемства будзе садзейнічаць папулярызацыі кнігі як асновы
адукацыі і духоўнага развіцця, пошуку
новых ідэй і ўзаемавыгадных кантактаў у гуманітарнай сферы.

СТАЎКА НА РУПАРА
Прадпрымальнік з Краснаполля заснаваў свой бізнес
у неперспектыўнай вёсцы,
і ў землякоў прачнулася цікавасць
Вёска Гарадзецкая маленькая,
але вельмі маляўнічая. Шмат
дрэў і сенажацяў, адным
словам — раздолле. Тут
разумееш, чаму Юрый ЗЯМЦОЎ
зрабіў стаўку на коней. Нават,
калі іх няма паблізу, душа
рвецца вонкі і тупаціць у
нецярпенні, як неаб'езджаны
скакун.
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— Жыў у сельскай мясцовасці, з самага дзяцінства сярод коней. Бацькі
былі толькі рады. Гэта ж нармальна,
калі сын дапамагае араць, скародзіць.
А ў калгасе, як толькі пачынаецца нарыхтоўка сена, мы хутчэй заскокваем
на нашых саўрасак — і дапамагаць.

Касцам ваду падвозіў, напэўна, яшчэ
ў класе пятым, — расказвае пра сябе
мясцовы прадпрымальнік, вялікі аматар каней Юрый Зямцоў, заснавальнік
КФГ «Зямцоў».
Калі ў восьмым класе прыйшлі агітаваць паступаць у Клімавіцкі аграрны тады яшчэ тэхнікум, Юрый доўга
не раздумваў. А што было сумнявацца, калі там якраз адкрылі конна-спартыўную школу. Пра алімпіяды
і кубкі, прызнаецца, думкі не было,
а вось тое, што зможа знаходзіцца
бліжэй да сваіх улюбёнцаў, грэла.
І спецыяльнасць ветэрынара выбраў
з такім разлікам, што ў будучыні будзе ім дапамагаць. Пакуль вучыўся,
сяброў знайшоў па інтарэсах, з некаторымі і зараз падтрымлівае сувязі.

СТАР. 13

