26 лютага 2019 г.

СЁННЯ

3

НОВАЯ
МЕДЫЙНАЯ ПРАСТОРА

СМІ

Учора ў сталічным Доме прэсы
адбылася выніковая калегія
Міністэрства інфармацыі.
На ёй падводзілі вынікі
2018 года: што атрымалася
добра, а што варта палепшыць.
Гучала шмат цікавых ідэй пра
тое, як удасканаліць медыйную
прастору і ўмацаваць дабрабыт
яе стваральнікаў.
Міністр інфармацыі Аляксандр
КАРЛЮКЕВІЧ падрабязна расказаў
пра заканадаўчыя акты, прынятыя ў
медыйнай сферы летась, а таксама
звярнуў увагу прысутных на неабходнасць інавацый:
— У частцы законатворчасці мы
не можам збаўляць абароты і спыняцца на палове шляху. Варта не толькі
назіраць за інфармацыйнай прасторай, але і ўдзельнічаць у ёй. Шмат
залежыць ад новых формаў працы
медыя... Робячы ўсё па-старому, мы
не зможам стварыць новую інфармацыйную прастору. Згодна з новым заканадаўствам, з 1 снежня 2018 года
можна рэгістраваць сеткавыя выданні,
але пакуль гэтым правам скарысталіся толькі адзінкавыя рэсурсы. А хіба
не гэты крок дазваляе стварыць асяроддзе новага характару, а дакладней займаць сваё месца ў асяродку, які ўжо існуе? Друкаваныя
тыражы выданняў у дзесяць разоў
большыя, чым колькасць наведванняў інтэрнэт-рэсурсаў гэтых
выданняў. Навацыі і новая стылістыка змогуць прыйсці толькі тады,
калі мы павялічым хуткасць, якая
будзе спалучацца з прагрэсам і
разуменнем таго, што за інтэрнэтрэсурсамі — будучыня.
На калегіі згадалі шматлікія мерапрыемствы, што адбываліся ў
мінулым годзе — выстаўку «СМІ ў Беларусі», Дзень беларускага пісьменства, фестываль «Славянскі базар у
Віцебску» і шмат іншага. У сваю чаргу
намеснік прэм'ер-міністра Ігар ПЕТРЫШЭНКА даў ацэнку якасці распаўсюджвання друкаванай прадукцыі:
— Трэба наладзіць кнігагандаль у
інтэрнэце, у тым ліку выкарыстоўваючы сацыяльныя сеткі. Займіцеся сур'ёзна прапагандай кнігі. Трэба задзейнічаць такі інструмент, як сацыяльная

рэклама на тэлебачанні, у метро, у
сацыяльных сетках. Трэба выхоўваць
свайго чытача. У тым ліку праз правядзенне кніжных выставак — новаўвядзенні сёлетняй Мінскай міжнароднай
кніжнай выстаўкі-кірмашу высока ацанілі многія госці. Варта выкарыстаць
новыя формы правядзення і арганізацыі выставак, глядзець на замежны
вопыт. Тым больш што на замежных

выстаўках супрацоўнікі Міністэрства
інфармацыі бываюць даволі час та.
Цікавы вопыт на шляху да лічбавання — адкрыццё новага разумнага павільёна «Белсаюздруку». Сучасныя
тэхналогіі, камфортны асяродак для
людзей — гэта выдатна. Аднак маштабы яго прасоўвання ў краіне даволі
сціплыя. Трэба шукаць спосабы паскорыць гэты шлях.
Шмат увагі на сустрэчы было ўдзелена раённым выданням. Звярталася

ўвага на патэнцыйную мультымедыйнасць раёнак. Шмат гаварылі і пра
ві да воч ную па трэ бу за бес пя чэн ня
жыллём супрацоўнікаў на месцах.
Слушнымі прапановамі падзяліўся і
галоўны рэдактар газеты «Навіны
Камянеччыны» Віктар ДУЛЕВІЧ:
— Мы перайшлі на сучасны дызайн
«Навін Камянеччыны» і цяпер адпавядаем еўрапейскім узорам. Для таго
каб выжыць такому невялікаму
выданню, мы адкрылі фотастудыю
і цэнтр аператыўнай паліграфіі.
Дадатковыя паслугі летась прынеслі нам у шэсць разоў больш
сродкаў, чым у 2017 годзе. З-за
гэтага стала магчымым падняць
заработную плату супрацоўнікаў
газеты на 40 працэнтаў і выйсці на
новы ўзровень. Выданні павінны
быць прадстаўлены і ў інтэрнэце.
«Навіны Камянеччыны» чытаюць
ва ўсіх сацыяльных сетках. Цяпер
усім трэба працаваць нават не на
сайт, а на сацсеткі і на месенджары — «Вайбер» і «Тэлеграм». Важна
згадаць і пра маладых спецыялістаў
і тых, хто адпрацаваў ужо 10 гадоў.
Прапаную на заканадаўчым узроўні
вырашыць, каб рэдакцыі ім аплачвалі
100 працэнтаў кошту арэнды жылля,
калі мясцовыя ўлады не могуць выдзеліць арэндную жылплошчу.
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.
Фота
Андрэя САЗОНАВА.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Папа Рымскі папрасіў зрабіць каталіцкую
царкву бяспечнай для дзяцей
Папа Рымскі Францыск заклікаў
зрабіць цэрквы і ўсе месцы адпраўлення культу цалкам бяспечнымі
для дзяцей, перадае Reuters. Пра
гэта ён расказаў у рамках сустрэчы, прысвечанай абароне непаўналетніх у Царкве, якія падвяргаюцца сексуальнаму гвалту.
Папа Францішак заклікаў да ўсеагульнай барацьбы з
агідным злачынствам, якое павінна быць сцёрта з твару
зямлі. «Праблема сексуальных дамаганняў у адносінах да
непаўналетніх з боку сябраў кліру даўно выклікала гучны
скандал у Царкве», — дадаў Папа Рымскі. Ён падкрэсліў,
што неабходна зрабіць Царкву бяспечнай для непаўналетніх, «каб падобныя злачынствы не паўтарыліся зноў».
Для ажыццяўлення гэтай мэты Папа Рымскі Францыск
заклікаў да супрацоўніцтва «з усімі людзьмі добрай волі
і ўсімі пазітыўнымі сіламі грамадства ва ўсіх краінах і на
міжнародным узроўні».

Паўторнае галасаванне па здзелцы з ЕС
аб «брэксіце» адбудзецца да 12 сакавіка
Пра гэта заявіла прэм'ер-міністр
Вялікабрытаніі Тэрэза Мэй, словы
якой прыводзіць агенцтва Reuters.
«Паўнавартаснага галасавання ў
парламенце на наступным тыдні не
будзе, але мы гарантуем, што гэта
адбудзецца да 12 сакавіка», — сказала Мэй. Яна выказала надзею на тое, што выхад з ЕС 29 сакавіка адбу-

дзецца ва ўпарадкаванай форме са здзелкай, якая будзе
адобрана і Лонданам, і Бруселем. Парламент патрабуе,
каб у тэкст пагаднення, зацверджанага на лістападаўскім
саміце ЕС, былі ўнесены змены, што датычацца механізму «бэкстоп», які захавае сяброўства Паўночнай Ірландыі
ў мытным саюзе і адзіным рынку ЕС, каб не дапусціць
з'яўлення памежнай інфраструктуры на брытанска-ірландскай мяжы. 26 лютага Мэй мае намер праінфармаваць парламентарыяў аб ходзе перагаворнага працэсу,
а на наступны дзень у парламенце адбудуцца дэбаты, па
выніках якіх дэпутаты змогуць прапанаваць свае папраўкі
да біля аб «брэксіце».

Грамадзянам ААЭ даруюць
амаль 100 мільёнаў долараў даўгоў
Урад Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў дамовіўся з 13 банкамі аб спісанні даўгоў жыхарам краіны на агульную суму
361 мільён дзірхамаў (больш за 98 мільёнаў долараў). Пра
гэта паведамляе выданне Gulfnews. У праграму «пазыковай амністыі» трапілі больш за тры тысячы чалавек, у якіх
былі запазычанасці перад крэдытнымі арганізацыямі. Па
словах старшыні Найвышэйшага камітэта Фонду ўрэгулявання запазычанасці ўрада краіны Джабер Махамада Аль
Сувейдзі, гэта было зроблена для таго, каб забяспечыць
годны ўзровень жыцця ўсіх грамадзян і падтрымаць максімальна магчымы ўзровень сацыяльнай стабільнасці. Да
2017-га нявыплата падаткаў у ААЭ была крымінальным
злачынствам. Пазней пакаранне змянілі на менш суровае: зараз на парушальнікаў накладаюцца штрафы. Улады ААЭ рэгулярна аб'яўляюць аб спісанні запазычанасці
насельніцтва. Так, у 2012 годзе больш як шасці тысячам
чалавек даравалі каля 540 мільёнаў долараў.

Надвор'е

Сонца ўсё ярчэйшае
і цяплейшае

Але ў першы дзень вясны
чакаецца кароткачасовае пахаладанне
На працягу тыдня ў нас будзе пераважаць няўстойлівае з павышаным тэмпературным фонам надвор'е,
паведамілі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра
па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя
Мінпрыроды.
Сёння ўдзень па паўднёва-заходняй палове краіны чакаецца моцны парывісты вецер. Максімальная тэмпература паветра днём ад плюс 2 да плюс 8 градусаў. У сераду
тэрыторыя нашай краіны апынецца ў вобласці павышанага
атмасфернага ціску. Будзе пераважна без ападкаў. Уначы
тэмпература паветра будзе вагацца ад мінус 5 градусаў да
1 цяпла, а ўдзень максімальна атмасфера прагрэецца да
плюс 6 градусаў.
Пераважна без ападкаў чакаецца ўначы на чацвер. Тады толькі месцамі па паўночным усходзе не абыдзецца без
кароткачасовых дажджоў. Удзень атмасферныя франты
прынясуць на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу, якія будуць
суправаджацца парывістым ветрам. Тэмпература паветра
ўначы складзе ад мінус 3 градусаў да плюс 3, а максімальная ўдзень чакаецца ў межах ад 2 да 8 цяпла, па паўднёвым
захадзе краіны — да плюс 10 градусаў.
Надвор'е пачне змяняцца ў пятніцу, 1 сакавіка. Да нас
закіне атмасферныя франты, за якімі на тэрыторыю краіны
пачне паступаць больш халоднае паветра з поўначы Еўропы.
Удзень месцамі па краіне пройдзе кароткачасовы снег і мокры снег. Днём чакаецца ад 2 марозу да плюс 5 градусаў.
Сяргей КУРКАЧ.

У арганізацыі сталіцы летась паступіла звыш сямі
мільярдаў долараў замежных інвестыцый. Пра гэта агенцтву «Мінск-Навіны» паведамілі ў Галоўным статыстычным
упраўленні Мінска. Сталіца застаецца самым прывабным
рэгіёнам для прыцягнення замежных інвестыцый. У мінскія арганізацыі ўкладзена 65,4 працэнта ад валавога
паступлення замежных інвестыцый у краіну. Сродкі паступілі з 91 краіны.
 З 6 па 8 сакавіка ў сталіцы будзе арганізаваны
дадатковы гандаль кветкамі на адкрытых пляцоўках,
паведамілі ў галоўным упраўленні гандлю і паслуг Мінгарвыканкама. Усяго вызначана каля 200 такіх пунктаў.
У Цэнтральным раёне будзе 21 пляцоўка, у Фрунзенскім — 44, у Заводскім — 22, Ленінскім — 28, Савецкім —
20, Першамайскім — 16, Партызанскім — 15, Маскоўскім
і Кастрычніцкім — па 18.

333 АЎТАМАБІЛІ
прыпадае ў Беларусі
на кожную тысячу чалавек
Пра статыстыку і перспектывы развіцця беларускага
аўтамабільнага рынку паведамілі журналістам у Нацыянальным прэс-цэнтры першы намеснік міністра
прамысловасці Генадзь Свідэрскі, старшыня праўлення Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Сяргей
Міхневіч і яе ж генеральны дырэктар Аляксандр Сідарэвіч. Крыху цікавых лічбаў адтуль.
У краіне за мінулы 2018 год было прададзена 52 835
новых аў тамабіляў (членамі БАА). У параўнанні з 2017 годам такі продаж налічыў 34 255 машын — прырост склаў
54 %. Што цікава, у 2014—2016 гадах продаж новых аў то
трымаўся на ўзроўні 24—26 тысяч машын, два апошнія
гады дэманструюць актыўны рост гэтага сегмента рынку.
Фізічных асоб сярод пакупнікоў 59 %, адпаведна юрыдычных — 41. Як відаць, усё больш грамадзян нашай краіны
аддаюць перавагу новым транспартным сродкам перад
патрыманымі. Гэта стала магчыма ў значнай ступені дзякуючы прывабным прапановам дылераў і банкаў па крэдытаванні, лізінгу і зніжках на новыя аў то як беларускай
зборкі, так і з іншых краін.
Пяцёрку лідараў у продажы новых аў тамабіляў склалі
Renault, LADA, Volkswagen, Geely і Škoda, дзясятак дапаўняюць Nіssan, Kіa, Hyundaі, GAZ і Ford. Кітайска-беларускі
вытворца легкавых аў то цвёрда трымаецца сярод лідараў
і збіраецца далей нарошчваць колькасць продаж на беларускім рынку, а дакладней — у два разы.
А вось якія новыя аў тамабілі куплялі беларусы (ці грамадзяне іншых краін у Беларусі) у 2018 годзе. Вашай увазе — дзясятак самых папулярных і колькасць прададзеных
экзэмпляраў (членамі БАА):
1. LADA Vesta (5269), 2. Volkswagen Polo (4908), 3. Renault
Logan (3250), 4. Renault Sandero Stepway (2976), 5. Renault
Duster (2359), 6. Geely Atlas (2315), 7. Škoda Rapіd (1972),
8. LADA Largus (1950), 9. Renault Kaptur (1783), 10. Hyundaі
Creta (1346).
Што цікава, Беларусь па аўтамабілізацыі насельніцтва
апярэджвае ўсе краіны СНД: у нас на 1000 чалавек прыходзіцца 333 аўтамабілі, а, напрыклад, у Расіі — 324. Колькасць прададзеных за мінулы год новых аўто — 4,6 адзінкі
на тую ж тысячу (у Расіі — 10). Усяго ў нашай краіне зарэгістравана звыш 3 млн 159 тыс. толькі легкавых аўтамабіляў.
Іван КУПАРВАС.

