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ААН: да кан ца го да коль касць 
ка рыс таль ні каў ін тэр нэ ту ўпер шы ню 
пе ра вы сіць па ло ву на сель ніц тва Зям лі

Ча ла вец тва зра бі ла важ ны крок на шля ху да ін клю зіў-

на га ін фар ма цый на га гра мад ства — да кан ца 2018 го да ў 

све це бу дзе больш за 3,9 млрд ка рыс таль ні каў ін тэр нэ ту, 

гэ та зна чыць, больш за па ло ву на сель ніц тва пла не ты. Пра 

гэ та за явіў у пят ні цу ў Жэ не ве Між на род ны са юз элект ра-

су вя зі (МСЭ), які з'яў ля ец ца спе цы я лі за ва най уста но вай 

ААН.

«Па вод ле ацэ нак МСЭ, да кан ца 2018 го да 51,2 % на-

сель ніц тва Зям лі, ці больш за 3,9 млрд ча ла век, бу дуць 

ка рыс таль ні ка мі ін тэр нэ ту», — га во рыц ца ў па ве дам лен ні. 

Як ад зна чыў у су вя зі з пуб лі ка цы яй гэ тых звес так ге не-

раль ны сак ра тар МСЭ Ха у лінь Чжаа, у кан цы го да бу дзе 

прой дзе ны 50-пра цэнт ны па рог у вы ка ры стан ні су свет на га 

се ці ва, і гэ та «ўяў ляе са бой важ ны крок у на прам ку больш 

ін клю зіў на га гла баль на га ін фар ма цый на га гра мад ства». 

Ра зам з тым, ён звяр нуў ува гу на той факт, што ў све це 

ўсё яшчэ шмат лю дзей, якія зу сім не ма юць маг чы мас ці 

ка рыс тац ца да сяг нен ня мі ліч ба вай эка но мі кі.

Ва ўра дзе Фран цыі лі чаць, 
што ра ды ка лы хо чуць зверг нуць ула ду 
з да па мо гай «жоў тых ка мі зэ лек»

Ра ды ка лы спра бу юць з 

да па мо гай ру ху «жоў тых 

ка мі зэ лек» скі нуць ула ду ў 

Фран цыі. Та кое мер ка ван-

не вы ка заў у ін тэр в'ю га-

зе це Lе Раrіsіеn афі цый ны 

прад стаў нік ура да Фран-

цыі Бен жа мен Гры во.

Ка мен ту ю чы пры зна ча ную на 8 снеж ня чар го вую ак-

цыю пра тэс ту не да лё ка ад Елі сей ска га па ла ца, Гры во ска-

заў: «Па лі ты за ва ныя і ра ды каль ныя эле мен ты спра бу юць 

вы ка рыс тоў ваць рух. Яны хо чуць скі нуць ула ду».

Прад стаў нік ура да вы ка заў за не па ко е насць тым, што 

пад час ма ні фес та цый «мо жа рас паў сюдж вац ца аг ня-

стрэль ная зброя». «Пад час ак цый пра тэс ту ўжо за гі ну лі 

ча ты ры ча ла ве кі, сот ні бы лі па ра не ныя», — ад зна чыў ён. 

Гры во па ра іў не ўдзель ні чаць у су бот ніх пра тэс тах у Па-

ры жы. «Гэ та — па ра да, якую я ха чу даць», — ска заў ён, 

па пя рэ дзіў шы, што «на на па ды пад час пра тэс таў бу дзе 

да дзе ны су вы мер ны і ра шу чы ад каз».

Но вы мак сі мум со неч най ак тыў нас ці 
прый дзец ца на 2022—2023 га ды

Пік но ва га, 25-га па лі ку з ча су па чат ку на зі ран няў, цык-

ла со неч най ак тыў нас ці прый дзец ца на 2022—2023 га ды. 

Та кой ацэн кай па дзя ліў ся з ТАСС га лоў ны на ву ко вы су-

пра цоў нік Пул каў скай аб сер ва то рыі Юрый На га ві цын.

Ра ней СМІ апуб лі ка ва лі пра гноз ана лі ты каў, у якім экс-

пер ты аца ні лі най гор шы з маг чы мых сцэ на ры яў раз віц ця 

су свет най эка но мі кі ў 2019 го дзе. У ім, у пры ват нас ці, 

га ва ры ла ся, што з за пус кам 25-га цык ла со неч най ак-

тыў нас ці ад бу дзец ца най мац ней шая со неч ная бу ра, якая 

зні шчыць спа да рож ні кі з бо ку За ход ня га паў шар'я. Гэ та, 

у сваю чар гу, па ацэн цы ана лі ты каў, пры вя дзе да ха о су ў 

за леж ных ад GРS сфе рах і страт амаль у $2 трлн.

«Што да ты чыц ца па чат ку со неч на га цык ла, то ён мо жа 

па чац ца ў 2019 го дзе, але, хут чэй за ўсё — у 2020 го дзе. Гэ та 

бу дзе толь кі па ча так со неч на га цык ла, і вя лі кіх геа маг ніт-

ных уз ру шэн няў, вы клі ка ных со неч най ак тыў нас цю, ча каць 

не да во дзіц ца. Мак сі мум со неч на га цык ла, ка лі ма гут ныя 

ўспыш кі на сон цы са праў ды маг чы мыя, прый дзец ца дзесь ці 

на 2022—2023 гады», — ска заў ТАСС Юрый Нагавіцын.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»

«ЛЮБ ЛЮ 
ЗА ПРЫ ГО ЖУЮ 
РОД НУЮ МО ВУ»

Але на СЛІ ЧО НАК, ды рэк тар 

сярэд няй шко лы № 2 г. Глус ка:

— Пе ры я дыч на вы піс ваю 

«Звяз ду» з кан ца 80-х, але час-

цей куп ляю яе ў кі ёс ку. У лю бым 

вы пад ку ўсё, што дру ку ец ца на яе 

ста рон ках, ад соч ваю рэ гу ляр на. 

Та кой вер нас ці ў мя не ня ма ні да 

ад ной ін шай га зе ты. Доб ра па мя-

таю яшчэ той час, ка лі «Чыр во ная 

зме на», якая за раз вы хо дзіць у 

скла дзе «Звяз ды», ка рыс та ла ся не ве ра год най па пу-

ляр нас цю ў школь ні каў, і яе шмат хто вы піс ваў. Сён ня 

мо ладзь так са ма чы тае, праў да, час цей за ўсё ў ін тэр-

нэ це. Але, мне зда ец ца, у лю бо га ча ла ве ка пе ры я дыч на 

ўзні кае жа дан не ўзяць у ру кі «жы вую» га зе ту і па гар-

таць яе. Гэ тыя ста сун кі ні ко лі не за ме ніць ін тэр нэт.

«Звяз да» па да ба ец ца за вы раз насць і да ступ насць 

ін фар ма цыі, за пры го жую род ную мо ву. Мне, як гіс-

то ры ку, ці ка вы яе гіс та рыч ны склад нік. Шмат ча го з 

гэ та га ма тэ ры я лу мож на вы ка рыс тоў ваць як на ўро ках, 

так і ўво гу ле ў жыц ці. А яшчэ вель мі люб лю звяз доў скія 

ка рыс ныя па ра ды. У мя не свой дом, і я з за да валь-

нен нем бя ру на ўзбра ен не ўсё, што да ты чыц ца хат няй 

гас па дар кі. «Звяз да» — ад на з ма іх лю бі мых га зет, і 

я спа дзя ю ся, што ў бу ду чым на яе ста рон ках з'я віц ца 

яшчэ бо лей ар ты ку лаў пра ці ка вых людзей, па пу ляр-

ныя му зыч ныя гур ты. Гэ та ўсё ёсць, але хо чац ца, каб 

бы ло бо лей.

Як да ве дац ца больш пра на цы я-

наль ную куль ту ру не вы хо дзя чы 

з до му? Як па да браць са праўд ны 

на род ны строй, а не псеў да вы-

шы ван ку? Што трэ ба ве даць пра 

на цы я наль ную кух ню? На гэ тыя і 

мно гія ін шыя пы тан ні вы змо жа це 

атры маць ад ка зы, ка лі за пі ша це-

ся ў эт на ака дэ мію.

У Еў ро пе ўсё боль шую па пу ляр насць 

на бы ва юць так зва ныя на род ныя ўні-

вер сі тэ ты, дзе да рос лыя лю дзі мо гуць 

атрым лі ваць да дат ко вую аду ка цыю на 

пра ця гу ўся го жыц ця. Вір ту аль ныя сту-

дэн ты слу ха юць ві дэа лек цыі, вы кон ва-

юць тэс та выя за дан ні, ад каз ва юць на 

пы тан ні і атрым лі ва юць ба лы. І хоць слу-

ха чам на род ных уні вер сі тэ таў не вы да-

юць дып ло маў, ве ды, за свое ныя та кім 

чы нам, мо гуць быць да во лі ка рыс ныя, 

тым больш што ў се ці ва трап ля юць у 

тым лі ку і ві дэа за пі сы лек цый вы клад-

чы каў з кла січ ных уні вер сі тэ таў.

Дзя ку ю чы Сту дэнц ка му эт на гра-

фіч на му та ва рыст ву па доб ны кан тэнт 

з'я віў ся і ў Бе ла ру сі. Пра ект «Эт на-

ака дэ мія: ан лайн-кур сы па эт на гра-

фіі, на род ных ра мёст вах і на род ным 

мас тац тве» да зво ліць больш да ве-

дац ца пра на шу куль ту ру. Ужо зня та 

150 уро каў, і, як за пэў ні ва юць ар га ні-

за та ры, ра бо та ў гэ тым кі рун ку бу дзе 

пра цяг ну та.

Дзя ку ю чы гэ та му пра ек ту ахвотныя 

змо гуць за сво іць восем кур саў, якія бу-

дуць вы кла дац ца ў ін тэр нэт па сту по ва. 

Са мы пер шы пры све ча ны бе ла рус кай 

мі фа ло гіі. Яго аў тар — кан ды дат гіс та-

рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры гіс то рыі 

Бе ла ру сі ста ра жыт на га ча су і Ся рэд-

ніх вя коў гіс та рыч на га фа куль тэ та БДУ 

Змі цер Сквар чэў скі па спра буе па зма-

гац ца са стэ рэа ты па мі, якія скла лі ся 

ў ад но сі нах да бе ла рус кай мі фа ло гіі. 

Гэ та ак ту аль на, бо, на жаль, эк скур са-

во ды, бло ге ры, гас па да ры аг ра ся дзіб 

час та вы ка рыс тоў ва юць не дак лад ную 

ці на ват ска жо ную ін фар ма цыю пра бе-

ла рус кіх мі фіч ных іс тот.

Так са ма ў эт на ака дэ міі бу дуць кур-

сы, якія рас ка жуць пра бе ла рус кі драў-

ля ны по суд, тра дый цы нае вя сел ле, на-

род ны строй, бе ла рус кую кух ню... Не 

раз ліч вай це, што тут ад ра зу на ву чаць 

шыць ці га та ваць. Па куль аў та ры кур-

саў зня лі толь кі «тэ а рэ тыч ныя» ро лі-

кі (але ў бу ду чым пла ну юць зра біць і 

прак тыч ны да да так). За тое вы на ву-

чы це ся ацэнь ваць рэ чы, якія ба чы це 

на кір ма шах, ад роз ні ваць доб рую ка-

шу лю і шыр спа жыў. Курс, пры све ча ны 

на цы я наль най кух ні, не за бяс пе чыць 

рэ цэп та мі, але ён бу дзе ка рыс ны гас па-

да рам аг ра ся дзіб, лю дзям, якія пра цу-

юць у пунк тах хар ча ван ня, тым больш 

што яго ў эт на ака дэ міі вы кла дае аў тар 

«гаст ра на міч ных» кні жак Алесь Бе лы, 

у яко га гіс то рый пра роз ныя стра вы 

на бя рэц ца пад сот ню. Алесь упэў не-

ны, што вы ка ры стан не эт на гра фіч ных 

звес так бу дзе за ах воч ваць лю дзей ці-

ка віц ца на цы я наль ны мі стра ва мі і на по-

ямі. А без та ко га ін та рэ су на су час ным 

рын ку цяж ка пра даць на цы я наль ныя 

пра дук ты. Важ на, каб та кія ве ды па да-

ва лі ся ў пра фе сій най аду ка цыі ку ха раў, 

тэх но ла гаў, уліч ва лі ся пры рас пра цоў-

цы ме ню рэ ста ра наў, пры ства рэн ні 

но вых страў.

Эт на ака дэ мія ад кры та для ўсіх, за-

няткі ў ёй бяс плат ныя — яны раз ме шча-

ны на МО ОС-плат фор ме stеріk.оrg.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ві дэа ро лік пад наз вай 

«Гэ та наш кло пат, а не 

ка гось ці!», зня ты вуч-

ня мі ся рэд няй шко лы 

№ 12 На ва по лац ка, пе-

ра мог у рэс пуб лі кан скім 

твор чым кон кур се аб 

ка рыс ці асоб на га збо-

ру смец ця «Ге ро ям спя-

ваць лёг ка!».

Уся го ў кон кур се ўзя лі 

ўдзел 385 уста ноў аду ка цыі, 

ад якіх ар га ні за та ры атры-

ма лі 406 ві дэа клі паў. Жу ры, 

у якое ўвай шлі спе цы я ліс ты 

па абы хо джан ні з дру гас ны-

мі ма тэ ры яль ны мі рэ сур са мі, 

кі раў ні кі эст рад ных сту дый 

і пра фе сі я на лы рэ клам най 

сфе ры, ацэнь ва ла якасць 

вы ка нан ня пес ні «Каб пла-

не ту нам ра та ваць», ары-

гі наль насць ідэі, ін фар ма-

тыў насць і пе ра ка наў часць 

ро лі ка. І хоць на па чат ку пла-

на ва ла ся вы зна чыць толь кі 

ча ты рох пе ра мож цаў, з улі-

кам коль кас ці і якас ці да сла-

ных ра бот бы лі пры зна ча ны 

да дат ко выя пры за выя мес-

цы. Пе ра мо гу па су ме ба лаў 

атры ма лі вуч ні 4—10 кла саў 

ся рэд няй шко лы № 12 На-

ва по лац ка, якія ў сва ім ро-

лі ку з да па мо гай дзі ця ча га 

хо ру і ка ман ды су пер ге ро яў 

лі та раль на за хві лі ну прос та 

і да ход лі ва рас тлу ма чы лі, як 

зра біць пла не ту чыс цей шай 

і ча му кож на му вост ра не-

аб ход на па чаць сар та ваць 

смец це. На огул, Ві цеб шчы-

на ста ла са май ак тыў най на 

кон кур се — ад сюль прый-

шло 105 ро лі каў.

2—4-е мес цы за ня лі 

«Дзі ця чы сад — па чат ко вая 

шко ла № 2» Брэс та, шко-

ла № 33 Ма гі лё ва і шко ла 

№ 2 Стоўб цаў. Ула даль ні кі 

пер шых двух мес цаў атры-

ма юць ад ар га ні за та раў 

кам плек ты му зыч на га аб-

ста ля ван ня для шко лы, два 

дру гія пры зё ры — муль-

ты ме дый ныя пра ек та ры. 

Ура чыс тае ўзна га ро джан-

не пе ра мож цаў прой дзе ў 

На ва по лац ку да 17 снеж-

ня, пры чым га лоў ны прыз 

уру чыць улас на су пер ге рой 

Эка мен, які на тхняў дзя-

цей і на стаў ні каў. Так са ма 

на ву чэн цы школ-пе ра мож-

цаў атры ма юць спе цы яль-

ныя эка ла гіч ныя на бо ры ад 

яно таў — пер са на жаў вя до-

мых рэ клам ных ро лі каў аб 

сар та ван ні смец ця. Акра мя 

та го, да дат ко выя пры зы 

бу дуць уру ча ны шко лам з 

Дуб роў на, Грод на, Го ме ля, 

Ма гі лё ва, Пру жан, вёс кі Но-

вае По ле (Мін скі ра ён), якія 

ар га ні за та ры ад зна чы лі за 

крэ а тыў і ары гі наль насць.

«Пе да го гі і дзе ці вы ка на лі 

вя ліз ную ра бо ту, — ад зна-

чы ла стар шы ня кон курс-

най ка мі сіі, ды рэк тар ДУ 

«Апе ра тар дру гас ных ма-

тэ ры яль ных рэ сур саў» На-

тал ля ГРЫН ЦЭ ВІЧ. — Усе 

ві дэа клі пы атры ма лі ся ці ка-

выя: гэ та і школь ныя спек-

так лі, і мі ні-філь мы, і клі пы з 

улас най аран жы роў кай, і вы-

ступ лен ні пад жы вы акам па-

не мент, і спе вы на бе ла рус-

кай мо ве. А га лоў нае — усім 

удзель ні кам уда ло ся да нес ці 

да гле да чоў асноў ную ідэю 

кон кур су, што збі раць смец-

це асоб на і пра віль на па ві-

нен кож ны з нас, каб за ха-

ваць на ва коль нае ася род дзе 

і якасць улас на га жыц ця».

Усе кон курс ныя ро лі кі 

да ступ ныя для пра гля ду на 

YоuTubе-ка на ле «Ге ро ям 

спя ваць лёг ка».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Аду ка цыя на ад лег лас ці

УСЁ ПРА МІ ФА ЛО ГІЮ І КУХ НЮ
Ча му ву чыць эт на ака дэ мія?

«ГЕ РО ЯМ СПЯ ВАЦЬ ЛЁГ КА!» 
Школь ні кі з На ва по лац ка пе ра маглі ў рэс пуб лі кан скім эка ла гіч ным кон кур се

БУ СЕЛ ПРЫ ЛЯ ЦЕЎ!
Тэ ле вя ду чыя 
Тэа і Воль га 
Ры жы ка ва 
ста лі баць ка мі

Пра тое, што гэ ты 

сім па тыч ны ду эт — 

не толь кі су вя ду чыя ў 

рэй тын га вай пра гра ме 

«Доб рай ра ні цы, Бе ла-

русь!», але і ся мей ная па ра, зда ец ца, не ве даў толь кі 

ля ні вы. Але свой стан Воль га не афі ша ва ла да апош ня-

га, па-ра ней ша му вы хо дзя чы ў пра мы эфір. Ця пер жа ў 

тэ ле ві зій ным жыц ці сям'і — ра дас ны пе ра пы нак: 5 снеж ня 

ў іх на ра дзі ла ся дач ка.

Піль ныя гле да чы, ма быць, ужо за ўва жы лі, што за апош-

нія не каль кі дзён у пра гра ме «Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!» 

ад бы лі ся пэў ныя пе ра ста ноў кі. Так, Тэа (Юрыя Ва шчу ка) і 

Воль гу Ры жы ка ву на час вод пус ку за мя няе ду эт вя ду чых 

Анд рэя Ма ка ён ка (ён зна ё мы гле да чам па пра ек тах «Тэ-

ле ра ні ца» і «Ма ка ён ка, 9») і Над зеі Ці ма фе е вай, а ў па ры 

з Гле бам Да вы да вым ра ніш ні эфір зноў вя дзе Ксе нія Фа-

міч-Дзю ка ва, якая ча со ва не бы ла за дзей ні ча на ў пра ек це 

ў су вя зі з на ра джэн нем і вы ха ван нем сы на.

Як рас ка за лі «Звяз дзе» ў Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, ця пер 

яны бу дуць вар' і ра вац ца ў кож ным вы пус ку: «У пра гра мы, 

якая вы хо дзіць больш за 20 га доў, на столь кі зла джа ны ка-

лек тыў, што кож ны з «ру ля вых эфі ру» га то вы пра ца ваць 

у тан дэ ме з лю бым з ка лег».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та прад стаў ле на БТРК.


