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ЧАС ВАЖНЫХ РАШЭННЯЎ

ЦЫТАТА ДНЯ

Учора Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка
прыняў удзел у саміце Арганізацыі Дагавора
аб калектыўнай бяспецы
Маштабнае мерапрыемства сустракала Астана, сталіца Казахстана. Пасля цырымоніі прывітання і фатаграфавання
кіраўнікоў дзяржаў — удзельніц арганізацыі пачалася сесія
Савета калектыўнай бяспекі ў вузкім складзе. Цэнтральныя
пытанні сустрэчы — праблемы міжнароднай і рэгіянальнай
бяспекі і ўзаемадзеяння ў фармаце арганізацыі на міжнароднай арэне. Пасля адбылося пленарнае пасяджэнне, на
якім удзельнікі заслухалі інфармацыю аб бягучай дзейнасці
АДКБ, выкананні ранейшых рашэнняў, а таксама аб прыярытэтных кірунках дзейнасці ў наступны перыяд
старшынства ў арганізацыі Кыргызстана.

Аляксандр ТУРЧЫН,
першы намеснік
прэм'ер-міністра:
«Мне здаецца, што самы
лепшы эканамічны курс —
гэта курс прадказаны
і прадказальны. Для бізнесу
і грамадства ў цэлым
няма нічога лепшага
за стабільнасць. У Беларусі
створаны ўсе ўмовы
для эфектыўнай работы
эканомікі. Прадугледжаны
і стабільнасць падатковай
сістэмы, і падзел функцый
уласніка і рэгулятара,
і аптымізацыя сістэмы
дзяржкіравання. Усе рашэнні
прынятыя, трэба проста
іх рэалізоўваць. Ключавым
пунктам павінна стаць
разуменне таго, што
патэнцыял традыцыйных
галін эканомікі абмежаваны.
І справа не ў тым, добра ці
дрэнна яны працуюць, справа
ў глабальнай змене структуры
сусветнай эканомікі, якая
натуральным чынам закранае
і нашу краіну. Таму мы робім
стаўку на ІT, hі-tech, менавіта
таму самым сур'ёзным
чынам зоймемся галоўным —
чалавечым капіталам».
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МУЗЕЙ ВЫХОЎВАЕ МАЙСТРОЎ

КОРАТКА

Полацкі музей традыцыйнага ручнога ткацтва Паазер'я
актыўна супрацоўнічае з Нацыянальным цэнтрам культур
і рамёстваў старажытнага горада і рэгулярна праводзіць
майстар-класы з найлепшымі майстрамі Полаччыны. На
гэтым здымку кіраўнік народнага клуба аматараў шыцця
з абрэзкаў «Рошва» Ніна ЯРМУХ (справа) перадае сакрэты
майстэрства загадчыцы музея Аксане КОЗЕЛ і вядучаму
навуковаму супрацоўніку Наталлі ШЫПІЛЕ. Майстар-клас
праходзіць у экспазіцыйнай зале музея ў атачэнні ўзораў
ручнога ткацтва і традыцыйных паясоў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

• Юныя хакеісты з Беларусі, Расіі, Казахстана і
Латвіі 8 лістапада пачалі
барацьбу на малой лядовай пляцоўцы «ЧыжоўкаАрэны» за Кубак Прэзідэнцкага спартыўнага клуба.

Фота БелТА.

Ёсць пытанне

• Грамадзяне краін ЕАЭС з 1 студзеня 2019 года
змогуць бяспошлінна ўвозіць на адзіную мытную тэрыторыю ЕАЭС тавары для
асабістага карыстання на
суму не большую за 500 еўра, і вага якіх не перавышае
25 кілаграмаў.
• Белдзяржуніверсітэт
увайшоў у рэйтынг найлепшых ВНУ свету ТНЕ ў катэгорыі «фізічныя навукі».

«Не меншая праблема, чым незаконны гандаль»
Як абараніць турыстаў ад непрафесійных экскурсаводаў
«На экскурсіі ў Будславе гіда спыталі, ці праўда, што тут ёсць
нейкае свята, калі да абраза Божай Маці людзі ідуць праз касцёл на каленях. Ён са смехам: «Ну што вы, не!» А я дакладна
ведаю, што гэта праўда, бо сама ўсё бачыла. Ціхенька падышла
і сказала яму на вушка, што гэта за свята і якога чысла тут праходзіць, — быў вельмі незадаволены», — пакінула на форуме
водгук адна з падарожніц. З некампетэнтнасцю гіда сутыкнуліся
і калегі, калі са здзіўленнем пачулі, што ў ХІХ стагоддзі латынню
ў Беларусі валодалі нават сяляне. «Звязда» вырашыла дэталёва разабрацца, хто можа працаваць экскурсаводам, як турысту
быць упэўненым, што перад ім прафесіянал, ці ёсць у гэтай
сферы «таемныя пакупнікі» і чаму складана пакараць тых, хто
знаёміць са славутасцямі краіны без атэстацыі.

Экзамен завальвае амаль
траціна прэтэндэнтаў
Атэс тацыю экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў праводзіць Нацыянальнае агенцтва па турызме.
На мес нік ды рэк та ра агенц тва
Алена ЛІХІМОВІЧ запэўнівае, што
гэтая працэдура — не простая фармальнасць. Экзамен складаецца з
дзвюх частак. Першая — камп'ютарнае тэсціраванне. Правяраецца
веданне гісторыі, геаграфіі, культу-

ры маўлення, методыкі правядзення экскурсіі, нарматыўна-прававых
актаў, звязаных з будучай прафесіяй. На тэсціраванне выдзяляецца
гадзіна: за гэты час з 70 пытанняў
трэба правільна адказаць мінімум
на 60 працэнтаў. Другі этап — абарона тэксту экскурсіі перад камісіяй.
Спецыялісты задаюць прэтэндэнту
пытанні, у тым ліку і агульныя, бо
пры рабоце з турыстычнай групай
трэба быць гатовым да
ўсяго.
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СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду»
на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

Заставайцеся
з намі —
будзе
цікава!

