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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

«Асноў най тэ май фо ру му 

ста не ліч ба ві за цыя ме ды я-

прас то ры і ўка ра нен не но вых 

тэх на ло гій ме ды я ме недж-

мен ту, якое мы на зі ра ем 

фак тыч на што дзён на, пры-

ход у жур на ліс ты ку но вых 

фар ма таў, ме то дык і па ды хо-

даў. Акра мя та го, на па рад ку 

дня — аб мер ка ван не тэ мы 

за ха ван ня тра ды цый ных 

СМІ ва ўмо вах ка ла саль на-

га ціс ку з бо ку са цы яль ных 

се так і ме дыя, — ад зна чыў 

пер шы на мес нік мі ніст ра 

ін фар ма цыі Бе ла ру сі Па-

вел ЛЁГ КІ. — Мы ха це лі б 

да сяг нуць боль шай прак ты-

ка-ары ен та ва нас ці, каб фо-
рум стаў пля цоў кай для аб-

ме ну во пы там, якая да зва-

ляе жур на ліс там (і асаб лі ва 

гэ та да ты чыц ца жур на ліс таў 
рэ гі я наль ных СМІ) атры маць 
но выя, су час ныя ве ды ў пра-
фе сій най сфе ры».

Асноў ны мі ме ра пры-
ем ства мі фо ру му ста нуць 
пле нар нае па ся джэн не і ра-
бо та ча ты рох тэ ма тыч ных 
сек цый: «Ін тэр нэт-рэ сур сы 

як эфек тыў ны ін стру мент 
фар мі ра ван ня гра мад скай 
дум кі», круг лы стол «Са юз-

ная дзяр жа ва ў эпо ху но вых 

ме дыя: стра тэ гія па зі цы я-

на ван ня», «Тэ ле ба чан не і 

но выя се ціў ныя тэх на ло гіі: 

вы клі кі або но выя маг чы-

мас ці», «Ліч ба ві за цыя ме-

ды яп рас то ры: но вае аб ліч ча 

тра ды цый ных СМІ», у ме жах 

якіх ад бу дуц ца пра фе сій ныя 

дыс ку сіі і аб мен прак тыч ным 

во пы там.

Дыс ку сіі абя ца юць быць 

га ра чы мі, за ўва жыў са вет-

нік ана лі тыч на га ад дзе ла 

ін фар ма цый на-ана лі тыч-

на га дэ парт амен та Вы кан-

ка ма СНД Ігар ЗЕ ЛЯН КЕ-

ВІЧ, бо праб ле мы, якія спа-

ра дзі ла раз віц цё ліч ба вай 

ме ды яп рас то ры, над звы чай 

ак ту аль ныя і вост рыя: гэ та 

і рас паў сю джан не фэй ка-

вых на він, і раз мя шчэн не ў 

се ціў ных ме дыя зне ва жаль-

ных ка мен та ры яў, якія мо-

гуць за кра наць ін та рэ сы як 

пэў най са цы яль най гру пы, 

так і агуль на дзяр жаў ныя, і 

за смеч ван не ін фар ма цый-

най пра сто ры за па зы ча ны-

мі сло ва мі, а зна чыць, збяд-

нен не ўлас най мо вы... «Ні 

ў якім вы пад ку не за клі каю 

да вяр тан ня цэн зу ры, але, на 

мой по гляд, на спеў час для 

рас пра цоў кі пэў най жур на-

лісц кай кан вен цыі, якая вы-

ра ша ла б гэ тыя праб ле мы і 

ста ві ла ін фар ма цый ную за-

сло ну ня праў дзе», — да даў 

Ігар Зе лян ке віч.

Яшчэ адзін з важ ных 

пунк таў пра гра мы — Лет няя 

шко ла жур на ліс ты кі, у якой 

па тра ды цыі пра вод зяць 

май стар-кла сы і тэ ма тыч-

ныя лек цыі «гу ру» бе ла рус-

кіх і за меж ных СМІ. 

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА



БУ ДЗЕМ 
З БУЛЬ БАЙ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Тац ця на Кар ба но віч ка жа, што асноў ныя ві ды пра дук цыі 

ў спе цы я лі за ва ных схо ві шчах сель ска гас па дар чых ар га ні за-

цый за хоў ва юц ца да но ва га ўра джаю. У мі ну лым го дзе на 

экс парт рэа лі за ва на 391 ты ся ча тон буль бы, 366 ты сяч тон 

ага род ні ны і 33 ты ся чы тон са да ві ны. Па доб на на тое, што ў 

гэ тым се зо не за мя жу мы пра да дзім яшчэ больш.

Бу я кі, жу ра ві ны, ві на град...
Па вод ле слоў спе цы я ліс та Мін сель гас хар ча, па куль ай-

чын ныя вы твор цы не ў поў най ме ры за бяс печ ва юць па трэб-

нас ці рын ку ў яб лы ках і ін шай са да ві не, а так са ма яга дах. 

У кра і не пры ня та пра гра ма, якая пра ду гледж вае раз віц цё 

пла да вод ства і аграр на га біз не су. У тым лі ку вы твор цам 

аказ ва ец ца дзяр жаў ная пад трым ка. Што год у кра і не пла-

ну ец ца за клад ка 500 га са доў. Сё ле та вяс ной са джан цы 

ўжо вы са джа ны на пло шчы ка ля 100 га. Асноў ныя па сад кі 

за пла на ва ны на во сень.

Дзяр жаў ная пад трым ка аказ ва ец ца на кон курс най асно-

ве, у гэ тым го дзе пе ра мож ца мі кон кур саў ста лі 35 ар га ні за-

цый. За кошт пло да на шэн ня ма ла дых са доў, як ча ка ец ца, да 

2020 го да вы твор часць пла до ва-ягад най пра дук цыі па вя лі-

чыц ца да 160 ты сяч тон. У апош нія га ды ў кра і не па шы ра юц ца 

план та цыі та кіх куль тур, як бу я кі, аро нія, жу ра ві ны і ві на град.

...і ка ву ны
Б а х  ч а  в ы я 

куль ту ры мы 

на пра мыс-

ло вай асно ве 

ста лі вы рошч-

ваць до сыць 

ня даў на. Сё-

ле та ка ву ны 

бы лі вы са джа-

ны на пло шчы 

ка ля 26 гек-

та раў, асноў-

ныя ўчаст кі 

раз ме шча ны 

ў Брэсц кай, 

Гро дзен скай, 

Го  м е л ь  с к а й 

і Мін скай аб-

лас цях. Аг ра-

рыі раз ліч ва-

юць атры маць 

ура джай не 

мен шы за мі-

ну ла год ні — ка ля 500 тон. Ужо са бра на ка ля ся мі тон. 

Ва лю та і са мім па трэб на
Сёлета ста лі менш за куп ляць за мя жой ага род ні ны і са да-

ві ны, па ве да мі ла на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла спа жы вец-

ка га рын ку Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня 

і ганд лю Тац ця на КРАС НЮК. А ў вы ні ку ў І паў год дзі ў 

па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го да ім парт 

буль бы ска ра ціў ся на 54 %, цы бу лі і час на ку — на 79 %, та-

ма таў — на 41 %, ка пус ты — на 34 %, агур коў — на 29 %, 

яб лы каў — на 64 %.

Удзель ная ва га про да жу бе ла рус кай ага род ні ны і гры боў 

у сту дзе ні — чэр ве ні склала 70,4 %. Па не ка то рых па зі цы ях 

гэ тая до ля знач на вы шэй шая. Так, ка ля 91 % рэа лі зу ец ца 

ў ганд лё вай сет цы цы бу лі ай чын най вы твор час ці, та ды як 

ле тась — толь кі 61 %, яб лы каў — 20 % (плюс 4 %). Мі ніс тэр-

ства тры мае на кант ро лі пы тан ні па стаў кі ў кра мы ай чын най 

пра дук цыі. Пра во дзіц ца ма ні то рынг ганд лё вых аб' ек таў.

Тац ця на Крас нюк на га да ла, што ўво сень ва ўсіх рэ гі ё нах 

кра і ны прой дуць сель ска гас па дар чыя кір ма шы. Се зон стар-

туе з 15 ве рас ня, а ўжо з 22 ве рас ня аба вяз ко ва ар га ні зу юц ца 

кір ма шы вы хад но га дня. Акра мя та го, вы твор цам у га ра дах вы-

дзя ля юц ца пля цоў кі для рэа лі за цыі ага род ні ны і са да ві ны. Так, у 

Мін ску на 16 рын ках ар га ні за ва на ка ля трох ты сяч мес цаў, дзе 

гас па дар кі, фер ме ры, фі зіч ныя асо бы, прад пры ем ствы спа жыў-

ка а пе ра цыі мо гуць рэа лі зоў ваць сваю пра дук цыю. Пен сі я не рам 

і ін ва лі дам та кая па слу га аказ ва ец ца бяс плат на.

Экс перт агу чы ла ліч бы, якія ха рак та ры зу юць гус ты бе ла-

ру саў у ежы. Па спа жы ван ні буль бы на ду шу на сель ніц тва 

мы зай ма ем пер шае мес ца ся род кра ін пост са вец кай пра-

сто ры — 171 кг што год. На прык лад, ва Укра і не і Ра сіі гэ тыя 

ліч бы скла да юць 140 кг і 113 кг ад па вед на. Што да ты чыц ца 

бах ча вых куль тур і ага род ні ны, пра дук таў іх пе ра пра цоў кі, то 

кра і на тут зай мае пя тую па зі цыю. Кож ны бе ла рус спа жы вае 

ў год 146 кг та кой пра дук цыі. А вось па са да ві не мы не да цяг-

ва ем — 90 кг пры нор ме 98,6 кг.

Яга ды збі ра лі цэ лы мі вёс ка мі
Бел ка ап са юз сё ле та за ку піў у на сель ніц тва ў сем ра зоў 

больш чар ніц, чым ле тась, па ве да міў на мес нік на чаль ні ка 

ўпраў лен ня на рых то вак рэс пуб лі кан ска га са ю за спа жы-

вец кіх та ва рыст ваў Юрый СА КА ЛОЎ СКІ.

Толь кі чар ніц бы ло на рых та ва на 1,8 ты ся чы тон. За раз ар-

га ні за ва на за куп ка жу ра він, дур ніц і гры боў, а так са ма яб лы-

каў. У ся рэд нім, па сло вах Юрыя Са ка лоў ска га, Бел ка ап са юз 

у год за куп ляе сель ска гас па дар чай пра дук цыі і дзі ка рос лай 

сы ра ві ны на 250—300 млн, у тым лі ку ў на сель ніц тва — на 

120—150 млн руб лёў. Пе рад па чат кам се зо на пра вод зяц ца 

су стрэ чы з фер ме ра мі ў аб лас цях, вы зна ча юц ца аб' ёмы і ві ды 

пра дук цыі, аб мяр коў ва юц ца пы тан ні цэ на ўтва рэн ня.

— За во сем ме ся цаў ужо за ку пі лі пра дук цыі на 200 міль ё наў 

руб лёў, у тым лі ку ў на сель ніц тва — на 110 міль ё наў. За куп-

ля ем па цэ нах, сфар мі ра ва ных рын кам, зы хо дзя чы з по пы ту і 

пра па но вы, — ад зна чыў Юрый Са ка лоў скі.

Сяр гей КУР КАЧ.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Пра тое, як мож на «лю біць Бе-

ла русь на шу мі лую», рас кажуць 

вы даў цы і дзея чы куль ту ры краі-

ны на ХХХІ Мас коў скай між на-

род най кніж най вы стаў цы-кір-

ма шы, якая пра хо дзіць дня мі ў 

па віль ё нах ВДНГ. Гэ та маш таб ны 

агляд кніж най пра дук цыі 25 кра-

ін-удзель ніц.

На цы я наль ны па віль ён Бе ла ру сі 

рас кры вае сут насць Го да ма лой ра-

дзі мы. Лі та ра ту ра, якая рас па вя дае 

пра на шу ра дзі му, кні гі па края знаў-

стве і вы дан ні, якія да па мо гуць тым, хто 

за хо ча пры ехаць да нас у гос ці, — на 

гэ та зроб ле ны, па вод ле мі ніст ра ін-

фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-

санд ра КАР ЛЮ КЕ ВІ ЧА, ак цэнт сё ле-

та. Але тыя, хто за ві та юць у па віль ён, 

зной дуць са мыя роз ныя вы дан ні, што 

да юць маг чы масць зра зу мець кніж ную 

па літ ру Бе ла ру сі дзя ку ю чы ганд лё ва му 

прад пры ем ству «Бел кні га». З на він ка мі 

ай чын ных вы да вец тваў так са ма мож-

на па зна ё міц ца гэ ты мі дня мі ў Маск ве: 

до свед па пя рэд ніх удзе лаў бе ла рус кай 

дэ ле га цыі свед чыць пра ці ка васць да 

экс па зі цыі з бо ку на шых зем ля коў, якія 

жы вуць у Ра сіі.

Да рэ чы, з тво ра мі бе ла рус кіх пісь-

мен ні каў сён ня мож на зна ё міц ца на 

роз ных мо вах све ту — і гэ та ад на з 

тых ра зы нак, чым ураж вае На цы я наль-

ны па віль ён кра і ны на Мас коў скай між-

на род най кніж най вы стаў цы-кір ма шы. 

Та му не вы пад ко ва, што ў дні ра бо ты 

вы стаў кі ва кол бе ла рус кай дэ ле га цыі 

гур ту юц ца сяб ры-пісь мен ні кі: у Дзе ла-

вым і куль тур ным комп лек се Па соль-

ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі ад быў ся круг лы стол на тэ-

му «Лі та ра тур нае па бра цім ства: тра-

ды цыі ўза ем ных пе ра кла даў». Яго ар-

га ні за та ра мі ста лі Мі ніс тэр ства ін фар-

ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Вы да вец кі 

дом «Звяз да», вы да вец тва «Мас тац кая 

лі та ра ту ра». У раз мо ве ўдзель ні ча лі 

бе ла рус кія і ра сій скія пісь мен ні кі і рэ-

дак та ры лі та ра тур на-мас тац кіх ча со-

пі саў. 

Гэ тым ра зам раз мо ва бы ла пад ма-

ца ва ная ма тэ ры яль ны мі пры кла да мі су-

пра цоў ніц тва, якое з ра сій скім бо кам ідзе 

вель мі ак тыў на, у тым лі ку дзя ку ю чы на-

шым зем ля кам, якія жы вуць у су сед няй 

кра і не. На прык лад, паэ тэ са і лі та ра тур ны 

кры тык Лю боў Тур бі на ста ла аў та рам 

збор ні ка «Лю дзі на ба ло це. Эка ло гія як 

да мі нан та бе ла рус кай лі та ра ту ры дру-

гой па ло вы XX ста год дзя», які быў вы-

да дзе ны ў Маск ве. Але ў Мін ску вый шаў 

збор нік апа вя дан няў «У доб рыя ру кі» ра-

сій скай пісь мен ні цы Але ны Ту лу ша вай у 

пе ра кла дзе на бе ла рус кую Ула дзі мі ра 

Са ла ма хі. Тво ры бе ла рус кіх паэ таў вы-

хо дзяць у пе ра кла дах на род на га паэ та 

Та тар ста на Рэ на та Ха ры са і Юрыя Шчар-

ба ко ва, што жы ве ў Аст ра ха ні. А роз ныя 

бе ла рус кія вы да вец твы апош нім ча сам 

усё больш вы да юць пе ра клад ныя кні гі 

лі та ра ту ры на ро даў Ра сіі (Та тар ста на, 

Чу ва шыі, Баш кі рыі, Чач ні, Да ге ста на) і 

ін шых кра ін. Ка лі вы да юць — зна чыць, 

гэ та па трэб на.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Сяб роў ства: 
кніж ная ма тэ ры я лі за цыя

Ме ды яп рас то раМе ды яп рас то ра  

Тра ды цый ныя СМІ пры ма юць ліч ба вы вы клік
На на ступ ным тыд ні Мінск і ста ліч ны рэ гі ён 

пры муць Бе ла рус кі між на род ны ме ды я фо рум 

«Парт нёр ства ў імя бу ду чы ні: ліч ба вая па вест ка 

для ме ды яп рас то ры». Пра фе сій ны кан грэс, які 

пра во дзіц ца ў на шай кра і не з 2006 го да, сё ле та 

прой дзе з 11 па 14 ве рас ня і збя рэ больш як 

300 кі раў ні коў СМІ, па лі то ла гаў і са цы ё ла гаў, 

ме ды я экс пер таў як з Бе ла ру сі, так і з не каль кіх 

дзя сят каў кра ін СНД, бліз ка га і да лё ка га за меж жа — 

на прык лад, упер шы ню на фо ру ме бу дуць 

прад стаў ле ныя Ман го лія, В'ет нам і Банг ла дэш.

АтыАты   -ба ты-ба ты

ПА ЧАЛІСЯ ПА ЧАЛІСЯ 
МАШ ТАБ НЫЯ МАШ ТАБ НЫЯ 

ВУ ЧЭН НІВУ ЧЭН НІ
У Бе ла ру сі рас па ча ло ся ка-

манд на-штаб ное ву чэн не. 

У ім за дзей ні ча на да 7,5 ты ся-

чы вай скоў цаў, 260 адзі нак бро-

не тэх ні кі, ка ля 30 са ма лё таў і 

вер та лё таў. Пра гэ та па ве да мі-

лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства 

аба ро ны.

Тэ май ву чэн ня абра на пад рых тоў-

ка і пры мя нен не вой скаў у ін та рэ сах 

ад біц ця агрэ сіі су праць на шай кра і-

ны. Тэ ма вы зна ча на з улі кам но вых 

вы клі каў і па гроз ва ен най бяс пе цы, 

якія ўзні ка юць у све це.

Ву чэн не бу дзе пра хо дзіць у два 

эта пы. Яго мэ та — пра ве рыць уз ро-

вень на ву ча нас ці ор га наў кі ра ван ня, 

ін шых вой скаў і во ін скіх фар мі ра ван-

няў і іх здоль насць кі ра ваць сі ла мі 

і срод ка мі пры вы ка нан ні за дач па 

пры зна чэн ні.

Вай скоў цы за дзей ні ча юць ву чэб-

на-ма тэ ры яль ную ба зу шас ці па лі го-

наў, а так са ма ра ё ны і ўчаст кі мяс-

цо вас ці ў Брэсц кай, Гро дзен скай, 

Мін скай і Ма гі лёў скай аб лас цях.

Ву чэн не скон чыц ца 12 ве рас ня.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



13 ЖЫ ХА РОЎ СТА ЛІ ЦЫ 
БУ ДУЦЬ УЗ НА ГА РО ДЖА НЫ 
ВЫ СО КІМ ЗВАН НЕМ

На пя рэ дад ні Дня го ра да вы зна-

чы лі ся лаў рэ а ты кон кур су «Мін-

ча нін го да», па ве да мі лі ў прэс-

служ бе ста ліч най мэ рыі. 

За вы со кія да сяг нен ні ў пра цы, 

асаб лі вы аса біс ты ўклад у са цы яль-

на-эка на міч нае і куль тур нае раз віц-

цё Мін ска га на ро ва га зван ня сё ле та 

ўда сто е ны 13 ча ла век, якіх вы бра-

лі са 118 прэ тэн дэн таў. Цы ры мо нія 

ўша на ван ня лаў рэ а таў ад бу дзец ца 

8 ве рас ня ў га рад скім Па ла цы куль-

ту ры.

Сяр гей КУЛАКОЎ.

НЕБЯСПЕЧНЫЯ АПТЭЧКІ 
Ў БАМБАСХОВІШЧЫ

У Мінску праваахоўнікі ў 

бамбасховішчы, што дэманту-

ецца і знаходзіцца на тэрыторыі 

аднаго з заводаў, былі выяўлены 

індывідуальныя аптэчкі «АІ-2». 

У іх утрымліваўся лекавы прэ-

парат «Тарэн», які з 2009 года 

ўключаны ў спіс прэпаратаў, што 

змяшчаюць псіхатропныя рэчывы. 

Усяго канфіскавана каля 1000 та-

блетак, паведамілі ў прэс-службе 

ГУУС Мінгарвыканкама. Як вядо-

ма, пастановай Міністэрства ахо-

вы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 

31.07.2009 года ў спіс прэпаратаў, 

якія змяшчаюць псіхатропныя рэ-

чывы, уключаны таблеткі «Тарэн», 

якімі ўкамплектаваны індывідуальныя 

аптэчкі «АІ-2», пастаўленыя ў 

1980—1990 гады ва ўсе прадпры-

емствы і арганізацыі па лініі грамад-

зянскай абароны ў якасці сродкаў 

хімабароны.

У ПА ЛІ КЛІ НІ ЦЫ 
ЗНАЙ ШЛІ РТУЦЬ

У На ва по лац ку ра та валь ні кі пра-

вя лі дэ мер ку ры за цый ныя ра бо-

ты ў бу дын ку ля чэб най уста но-

вы: у па лі клі ні цы па ву лі цы Бла-

хі на вы яві лі ртуць.

Вад кі ме тал знай шлі ў служ бо вым 

ка бі не це ста ма та ла гіч на га ад дзя лен-

ня. Га вор ка іш ла пра 30 гра маў рту ці. 

Вы свет лі ла ся, што яе за ўва жыў за-

гад чык гас па дар кі пры пра вя дзен ні 

ра монт ных ра бот па за ме не ка на лі-

за цый на га тру ба пра во да, пра што 

ён і па ве да міў у МНС. Ра бот ні ка мі 

ад дзя лен ня хі міч най і ра ды я цый най 

ахо вы ртуць бы ла са бра на і да стаў-

ле на для ўты лі за цыі. Па ін фар ма цыі 

МНС, па гро зы жыц цю і зда роўю лю-

дзей ня ма.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


