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ЦЫТАТА ДНЯ

На ўсе сто!На ўсе сто!  ��

Лет няе сон ца ўжо грэ ла на поў нi цу i клi ка ла на пра ме над, але 
гэ тыя дзяў ча ты ста ра лi ся не пад да вац ца спа ку се. Яны ся дзе-
лi за пад руч нi ка мi i доб ра сум лен на вы ву ча лi iх змест. Та кое 
маг чы ма пе ра жыць толь кi ў тым вы пад ку, ка лi та бе вы па ла 
па сту паць ва ўнi вер сi тэт. Што ж, пад рых тоў ка ўжо за пля чы ма, 
а не дзе ся род са мых важ ных да ку мен таў ча кае свай го ча су 
сер ты фi кат тэс цi ра ван ня па бе ла рус кай мо ве з най вы шэй шым 
ба лам... Пра ўсе сак рэ ты, цяж кас цi i не ча ка нас цi, звя за ныя з 
атры ман нем мак сi маль на га вы нi ку на ЦТ, шчас лi выя ўла даль-
нi цы вы шэй зга да ных сер ты фi ка таў рас ка за лi на ша му 
ка рэс пан дэн ту.
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АДЗIН КI!
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НАДВОР’Е СЁННЯ

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, прэм'-
ер-мі ністр:

«Ні я ка га аб ва лу бе ла рус ка га 
руб ля не бу дзе. Для ажы я та жу 
на ва лют ным рын ку ня ма пад-
стаў. Эка но мі ка кра і ны пра цуе 
ста біль на, зо ла та ва лют ных 
рэ зер ваў у нас да стат ко ва. Вы-
строй вац ца ў чэр гі ў аб мен ні кі ня-
ма ні я ка га сэн су. Мы без праб лем 
змо жам за бяс пе чыць па трэб-
нас ці на сель ніц тва ў за меж най 
ва лю це».
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Аб гэ тым Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка за явіў 11 лі пе ня на 
ад крыц ці ХХІІ Між на род на га фес ты-
ва лю мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у 
Ві цеб ску», па ве дам ляе ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

«На ро джа ны на ві цеб скай зям лі, у сэр-
цы сла вян ска га све ту, наш фес ты валь вы-
сту пае за ха валь ні кам ду хоў на га адзін ства 
шмат міль ён най сям'і сла вян скіх на ро даў, 
якія з'яў ля юц ца нось бі та мі ад ной з са мых 
ста ра жыт ных і ба га тых куль тур, — ад зна чыў 
кі раў нік дзяр жа вы. — Усім нам, бра там-сла-
вя нам, трэ ба ад ра джаць і рас паў сюдж ваць 
па све це на шы асноў ныя ма раль ныя каш-
тоў нас ці: да бро, мі ла сэр насць, цяр пі масць 
да лю дзей роз ных на цы я наль нас цей і ве ры, 
па ва гу ча ла ве чай год нас ці, не па хіс ныя ма-
раль ныя прын цы пы і тра ды цыі».

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 
фес ты валь так са ма ўно сіць сваю да стой-

ную леп ту ў рэа лі за цыю гу ма ні тар най мі сіі 
су час на га сла вян ства. «Не здар ма яго дэ ві-
зам з'яў ля юц ца сло вы: «Праз мас тац тва — 
да мі ру і ўза е ма ра зу мен ня». У га ды свай го 
за ра джэн ня ён стаў част кай той сі лы, якая 
ў пе ра лом ны гіс та рыч ны пе ры яд не да ла 
раз бу рыць ве ка вое бра тэр ства Бе ла ру сі, 
Ра сіі і Укра і ны».

«Сён ня «Сла вян скі ба зар» вы сту пае ад-
ным з ду хоў ных ка та лі за та раў ін тэ гра цый-
ных пра цэ саў на ўсёй пост са вец кай і шы рэй 
— еў ра зій скай пра сто ры. У су зор'і між на-
род ных твор чых фо ру маў ён зай мае асаб-
лі вае мес ца і з поў ным пра вам мае ты тул 
«фес ты ва лю фес ты ва ляў», прад стаў ля ю чы 
шы ро кую па на ра му да сяг нен няў су свет най 
куль ту ры», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, фес ты валь з 
го ду ў год пры рас тае дзя сят ка мі і сот ня мі 
но вых сяб роў, тут су стра ка юц ца лаў рэ а ты 
«Еў ра ба чан ня», «Но вай хва лі», Сан-Рэ ма 
і ін шых фес ты ва ляў, па цвяр джа ю чы ста-

ра жыт ную як свет іс ці ну аб тым, што мо ва 
пес ні — гэ та мо ва друж бы, зра зу ме лая без 
пе ра кла ду.

«У гэ тым го дзе геа гра фія фес ты ва лю 
атры ма ла пла не тар ны раз мах, аха піў шы 
зям ны шар ад Аў стра ліі да Ку бы і Ве не су э-
лы. Ад ной з цэнт раль ных па дзей фес ты ва-
лю ста не кан цэрт Друж бы, які аб' яд ноў вае 
твор чыя сі лы роз ных кра ін і на ро даў. А му-
зыч ныя кон кур сы не толь кі пра дэ ман стру-
юць за хап ля льнае спа бор ніц тва леп шых 
ма ла дых га ла соў пла не ты, але і ўня суць 
свой уклад у вы ха ван не но ва га па ка лен ня 
жы ха роў Зям лі ў ду ху ўза ем най па ва гі і да-
ве ру», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма вы ка заў 
упэў не насць, што сва ім маш та бам, твор-
чай раз на стай нас цю, яр кім пе ра пля цен нем 
моў і тра ды цый «Сла вян скі ба зар» да па мо-
жа ўнес ці да стой ны ўклад у пры мна жэн не 
ду хоў ных ба гац цяў на шых кра ін, за ха ван не 
са ма быт ных на цы я наль ных куль тур.

Фес ты валь ны Вi цебск яшчэ пры ем на здзi-
вiў тым, што сё ле та ў дзень стар ту фэс ту не 
пай шоў дождж. А коль кi ўжо га доў за пар 
сты хiя шчы ра вi та ла моц ны мi даж джа мi га-
ра джан i гас цей фес ты валь на га Вi цеб ска ў 
пер шы «ба зар ны» дзень.

Па тра ды цыi фэст ад крыў кi раў нiк на шай 
дзяр жа вы. I зноў жа тра ды цый на ўру чыў спе-
цы яль ную ўзна га ро ду «Праз мас тац тва — да 
мi ру i ўза е ма ра зу мен ня». Сё ле та, на га даю, 
лаў рэ а там гэ тай уз на га ро ды ста ла Эдзi та 
Ста нi сла ваў на П'е ха, на род ная ар тыст ка 
СССР, вель мi па пу ляр ная са вец кая i ра сiй-
ская эст рад ная спя вач ка, акт ры са.

У дзень стар ту фес ты ва лю сум най «сен са-
цы яй» на «ба за ры» ста ла на вi на аб тым, што 
Эдзi та П'е ха, па ды хо дзя чы да лiф та, пад вяр-
ну ла на гу. З-за над звы чай на га зда рэн ня «ба-
зар на га маш та бу» на ват ад мя нi лi прэс-кан фе-
рэн цыю з яе ўдзе лам. Пра гэ та пе рад па чат кам 
«зор най га дзi ны» па ве да мiў Сяр гей Шус цiц кi, 
вя ду чы «зор ных га дзiн» на «ба за ры». Па вод ле 
яго слоў, на той час не бы ло вя до ма, цi вый-
дзе П'е ха на сцэ ну Лет ня га ам фi тэ ат ра, каб 
атры маць уз на га ро ду з рук кi раў нi ка на шай 
дзяр жа вы. Але ж вый шла!

Прэ зi дэнт, уру ча ю чы ёй уз на га ро ду, па-
жар та ваў, што стар шы ня Вi цеб ска га абл-

вы кан ка ма — па спе цы яль нас цi ўрач-хi рург 
i вы ле чыць яе да ра нi цы! I да даў, што та кi 
iн цы дэнт мож на лi чыць на го дай для та го, 
каб «ба зар» за пом нi лi на ўсё жыц цё. Бы ва-
ла, на фэс це i на гу ла ма лi. Прэ зi дэнт меў 
на ўва зе Мi ка лая Бас ка ва, якi, хо дзя чы па 
ам фi тэ ат ры з вя лi кай коль кас цю кве так у 
ру ках, каб па вiн ша ваць гле да чоў i па дзя ка-
ваць за цёп лы пры ём, зла маў на гу. I нi чо га 
са бе. Жы вы i зда ро вы. Ура жан няў i ця пер 
шмат...

Шмат пры ем ных эмо цый за ста ло ся як у 
тых, хто быў у за ле пад час ад крыц ця «ба-
за ру», так i ў тэ ле гле да чоў пас ля пра гля ду 
кан цэр та.

Эмi лi дэ Фо рэст з Да нii — пе ра мож ца 
сё лет ня га «Еў ра ба чан ня», Аль Ба на з Iта-
лii, ка лек тыў «Джып сi Кiнгс» (Фран цыя) i 
мно гiя iн шыя — на са мрэч сё лет нi «ба зар» 
— фес ты валь фес ты ва ляў. Вель мi спа да-
ба ла ся пуб лi цы ў ам фi тэ ат ры i тэ ле гле да-
чам вы ступ лен не ра сiй ска га цыр ка ча, якi 
на крэс лах на сцэ не ам фi тэ ат ра «лёг ка» 
пад ня ўся да сiм ва ла фес ты ва лю  — ва-
сiль ка.

Учо ра на фэс це быў Дзень са юз най дзяр-
жа вы. А сён ня — Дзень мо ла дзi. Са чы це за 
пуб лi ка цы я мi пра фэст у «Звяз дзе».

ШЫ КОЎ НЫ ШЫ КОЎ НЫ 
СТАРТ СТАРТ 

«БА ЗА РУ»«БА ЗА РУ»

Аляк сандр 
ЛУ КА ШЭН КА:

 «СЛА ВЯН СКІ БА ЗАР» — АД ЗІН З ДУ ХОЎ НЫХ 
КА ТА ЛІ ЗА ТА РАЎ ІН ТЭ ГРА ЦЫЙ НЫХ ПРА ЦЭ САЎ 
НА ЕЎ РА ЗІЙ СКАЙ ПРА СТО РЫ»
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Шы коў на, фе е рыч на, па-еў ра пей ску... Та кi мi 
ўра жан ня мi дзя лi лi ся тыя, хто ўба чыў у чац вер 
ура чыс тае ад крыц цё XXII Мiж на род на га 
фес ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скi ба зар 
у Вi цеб ску». Гле да чы транс ля цыi кан цэр та 
так са ма бы лi здзiў ле ны: свет ла выя эфек ты 
афарм лен ня сцэ ны на са мрэч сё ле та ста лi 
пры ем ным сюр пры зам.

У ЗА ХАП ЛЕН НI
Ры гор РА ПО ТА, дзяр жаў ны сак ра тар Са юз най дзяр жа вы, у за хап лен нi ад уба ча на га на вi-

цеб скiм фес ты ва лi мас тац тваў.
«Я ў за хап лен нi ад пад бо ру ар тыс таў, iх вы ступ лен няў. Мне вель мi, у пры ват нас цi, спа да ба лi ся 

Лан ская, Ар ба кай тэ i iн шыя вы ка наў цы. Ды ўсе, хто вы сту пiў на кан цэр це ад крыц ця фэс ту, мне спа-
да ба лi ся. Усё бы ло зроб ле на на са мым вы со кiм уз роў нi. Кан цэрт ад крыц ця быў не ар ды нар ным. Яго не 
со рам на па каз ваць па тэ ле ба чан нi на ўвесь свет. Спа дзя ю ся, што кан цэрт у Дзень са юз най дзяр жа вы 
на «ба за ры» бу дзе не гор шым», — ска заў ён.

Па вод ле слоў Ры го ра Ра по ты, Са юз ная дзяр жа ва i на да лей бу дзе ак тыў на пад трым лi ваць роз ныя 
куль тур ныя пра ек ты. У пры ват нас цi, бу дзе на дру ка ва ны збор нiк апа вя дан няў бе ла рус кiх i ра сiй скiх 
аў та раў на дзвюх мо вах.

У ВЯ ЛI КА БРЫ ТА НII ПАД ЛI ЧЫ ЛI ПРЫ БЫ ТАК 
АД НА РА ДЖЭН НЯ ДЗI ЦЯ ЦI 
ПРЫН ЦА УIЛЬ Я МА I КЕЙТ МIДЛ ТАН

Вя лi ка бры та нiя за ро бiць на па паў нен нi ў сям'i гер ца га i гер-
ца гi нi Кемб рыдж скiх пры клад на 250 мiль ё наў фун таў. Як ад зна-
чы лi спе цы я лiс ты па роз нiч ным ганд лi, ча со вы ўздым ча ка ец ца 
ў про да жах су ве нi раў, та ва раў для дзя цей, DVD, кнiг i ал ка го лю. 
Про даж ад на го толь кi спiрт но га па вi нен вы рас цi на 62 мiль ё ны фун таў. Акра мя та го, ча-
ка ец ца, што ў су вя зi з на ра джэн нем дзi ця цi ў Кейт i Уiль я ма ў кра i ну пры бу дзе вя лi кая 
коль касць ту рыс таў.

АБ' ЕЛI СЯ Ў ПЕР ШЫ ДЗЕНЬ РА МА ДА НА 
I ТРА ПI ЛI Ў ШПI ТАЛЬ

У баль нi цы Ка та ра ў пер шы ве чар Ра ма да на па сту пi лi дзя сят кi лю дзей, у якiх моц на ба леў 
жы вот. Па сло вах мяс цо вых ле ка раў, боль шасць па цы ен таў па ку ту юць ад аб васт рэн ня гаст-
ры ту. У звы чай ны дзень у Ка та ры та кiх хво рых на бi ра ец ца не больш за паў та ры дзя сят кi, але 
з на ды хо дам па ста па каз чы кi iмк лi ва вы рас та юць. Згод на з прад пi сан ня мi iс ла му, на пра ця гу 
свя то га ме ся ца Ра ма дан, якi па чаў ся 10 лi пе ня, лю дзям за ба ро не на пры маць ежу i пiць на 
пра ця гу свет ла во га дня. Па ес цi i зда во лiць сма гу мож на толь кi пас ля за хо ду сон ца. У су вя зi з 
гэ тым ме ды кi па ра i лi тым, хто по сцiц ца, не пе ра ядаць i iмк нуц ца стрым лi ваць свой апе тыт.

ФІН СКІ РЫ БАК ЗЛА ВІЎ ШЧУ ПА КА З АН ДАТ РАЙ УНУТ РЫ
Муж чы на вы явіў гры зу на, ка лі ўспа роў ры бе бру ха. По сло вах са мо га ры ба ка, ка лі ён 

ры ба чыў на во зе ры, то ба чыў, як дра пеж нік зла віў ах вя ру, але вы ра шыў, што шчу па ку 
да ста ла ся ін шая ры ба. Ад нак пас ля ака за ла ся, што ён 
пра глы нуў ан дат ру, якая пла ва ла ў ва да ёме. Шчу пак не 
здо леў спра віц ца з «абе дам» і здох. Вя до ма, што шчу па кі 
мо гуць вы рас таць да паў та ра мет ра і ва жыць да 35 кі ла-
гра маў. Асаб лі ва вя лі кія эк зэмп ля ры мо гуць ес ці па цу коў, 
ва вё рак, мы шэй і пту шак, якія пе ра плы ва юць ва да ём. 
Шчу пак мо жа пра глы нуць кач ку ў пе ры яд лінь кі, але та кія 
вы пад кі ад бы ва юц ца до сыць рэд ка.

Ця пер Алесь Ка моц кі 
спя вае не адзін 
пад гі та ру, як ра ней. 
Яго кан цэр ты вельмі 
раз на стай ны я. 
Гэ та вам не ад на пес ня 
з ад ным сэн сам, 
як у Стаса 
Міхайлава... 5 6

Рас па знаць бу ду ча га 
ся мей на га дэс па та 
скла да на, але маг чы ма. 
Ка лi ён ка жа вам: «Я лi чу, 
што жан чы на па вiн на 
ве даць сваё мес ца» 
цi «Я — муж чы на i лепш 
ве даю, што трэ ба», 
за ду май це ся.3

Вы свет лiць, ад куль і 
навошта пры ве зе ны 
«за ла ты» пра дукт у адзiн з 
су пер мар ке таў Ба ра на вiч, 
не ўда ло ся. Ім парт. Свай го, 
род на га, бе ла рус ка га, 
на ба за ры — еш не ха чу. 
Ня ма яго толь кi 
ў кра мах.

З ТУР МЫ НА ВОСТ РА ВЕ 
СУ МАТ РА ЎЦЯК ЛI БОЛЬШ 

ЗА 100 ЗНЯ ВО ЛЕ НЫХ
Не менш за 150 зня во ле ных уцяк-
лi 11 лi пе ня з iн да не зiй скай тур мы, 
раз ме шча най на вост ра ве Су мат-
ра, па ве дам ляе BBC News. Мiж тым 
Agence France-Presse па ве дам ляе 
пра амаль 200 вяз няў, якiя ўцяк лi. 
Тры нац цаць з iх бы лi асу джа ны за 
тэ ра рызм. 

Па звест ках па лi цыi, ва ўста но ве 
ўтрым лi ва ец ца ўся го ка ля 2600 ча ла век. 
Уцё кi ад бы лi ся 
пас ля та го, як 
у тур ме па ча лi-
ся бес па рад кi. 
Ту рэм ныя чы-
ноў нi кi за явi лi, 
што зня во ле-
ныя пад па лi лi 
тур му. Акра мя та го, не ка то рыя са зня во-
ле ных змаг лi да стаць зброю, у той час як 
iн шыя за кiд ва лi на гляд чы каў бу тэль ка мi. 
Ка ля 15 служ бо вых асоб бы лi ўзя ты ў за-
лож нi кi. Зня во ле ныя маг лi па чаць пра тэс-
та ваць з-за ад клю чэн ня элект ра энер гii, 
у вы нi ку якой у тур ме не бы ло свят ла, а 
так са ма па ча лi ся пе ра боi ў пра пам поў цы 
ва ды. У ад наў лен нi кант ро лю ў тур ме, а 
так са ма по шу ка вай апе ра цыi ўдзель нi-
ча юць ка ля 700 сал дат i су пра цоў нi каў 
па лi цыi.

Са мым вя лi кiм по пы там у абi ту ры ен таў уста ноў 
пра фе сiй на-тэх нiч най аду ка цыi ста лi цы тра ды цый-
на ка рыс та юц ца пра фе сii цы руль нi ка, май стра па 
ма нi кю ру, сле са ра па ра мон це аў та ма бi ляў, кi роў-
цы ка тэ го рыi «С», ку ха ра, афi цы ян та, па моч нi ка 
ма шы нiс та цеп ла во за, пра вад нi ка i пра даў ца. За-
тое не без праб лем кож ны год кам плек ту юц ца 
гру пы па та кiх за па тра ба ва ных у ста лiч ным рэ гi ё не 
спе цы яль нас цях, як ка мен шы кi, тын коў шчы кi, бе-
тон шчы кi, ар ма тур шчы кi, цес ля ры, абут нi кi.

Уся го сё ле та пра фе сiй на-тэх нiч ныя ўста но вы 
ста лi цы га то вы пры няць на на ву чан не ка ля 5 ты-
сяч ча ла век. Больш як 30% ад пла на вых лiч баў 
пры ёма пры па дае на пад рых тоў ку кад раў для бу-
даў нi чай га лi ны. Пры ём за яў рас па чаў ся яшчэ 15 
чэр ве ня i бу дзе доў жыц ца да 20 жнiў ня. У вы пад ку 
не даў камп лек та ван ня на ву чаль ныя ўста но вы мо-
гуць пра доў жыць пры ём да ку мен таў да ся рэ дзi ны 
ве рас ня.

Амаль кож ны год ва ўста но вах праф тэх аду ка цыi 
ад кры ва юц ца но выя спе цы яль нас цi. Не стаў вы-
клю чэн нем i гэ ты год. Так, у Мiн скiм дзяр жаў ным 
пра фе сiй на-тэх нiч ным ка ле джы ганд лю ад крыў-
ся на бор на спе цы яль насць «гас цi нiч ная гас па-
дар ка». У Мiн скiм дзяр жаў ным пра фе сiй ным лi цэi 
№12 бу даў нiц тва — на спе цы яль насць «уклад чык 

пад ло га вых па крыц цяў». У Мiн скiм пра фе сiй на-
тэх нiч ным ка ле джы ман таж ных i пад' ём на-транс-
парт ных ра бот пач нуць рых та ваць спе цы я лiс таў 
па ман та жы i экс плу а та цыi элект ра аб ста ля ван ня, 
у Мiн скiм пра фе сiй ным лi цэi № 6 пры бо ра бу да-
ван ня — сле са раў-збор шчы каў бы та вой тэх нi кi. У 
Мiн скiм пра фе сiй на-тэх нiч ным ка ле джы бу даў нiц-
тва i ка му наль най гас па дар кi аб' яў ле ны на бор на 
спе цы яль насць «цеп ла за бес пя чэн не, вен ты ля цыя 
i ахо ва па вет ра на га ба сей на» i «аб ста ля ван не i 
тэх на ло гiя зва рач най вы твор час цi».

Уста но вы праф тэх аду ка цыi ў пы тан нях пра ца-
ўлад ка ван ня су пра цоў нi ча юць са 147 ста лiч ны мi 
прад пры ем ства мi. У вы нi ку ў ар га нi за цыi пра мыс-
ло вас цi раз мяр коў ва юц ца 29% вы ха ван цаў праф-
тэх уста ноў, у сфе ру бу даў нiц тва — 32%, сфе ру па-
слуг — 24% i ў iн шыя га лi ны — 15% вы пуск нi коў.

Па ста не на 1 ве рас ня 2013 го да ў ста лi цы бу-
дуць дзей нi чаць 22 уста но вы праф тэх аду ка цыi. У 
вы нi ку рэ ар га нi за цыi ад бы ло ся аб' яд нан не лi цэ яў 
№ 1 i № 3, а так са ма лi цэ яў № 6 i № 9. Гэ тыя ўста-
но вы ад на про фiль ныя, ма ла кам плект ныя, у iх ад ны 
i тыя ж за каз чы кi кад раў, на бор ажыц цяў ляў ся на 
па доб ныя спе цы яль нас цi, та му i бы ло пры ня та ра-
шэн не iх аб' яд наць.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

УСЕ IМК НУЦ ЦА 
БЫЦЬ АЎ ТА СЛЕ СА РА МI. 

А ПА ТРА БУ ЮЦ ЦА — БУ ДАЎ НI КI

КОРАТКА
Вя ду чая бе ла рус кая плыў-

чы ха Аляк санд ра Ге ра сi ме ня 
ста ла чэм пi ён кай унi вер сi я ды 
ў Ка за нi на дыс тан цыi 50 м ба-
тэрф ля ем з рэ кор дам унi вер сi-
я ды i Бе ла ру сi i пры нес ла збор-
най дру гое зо ла та ў пла ван нi,

Больш як 24,7 тыс. ва кан сiй 
на лiч ва ец ца ў Мiн ску, з iх 19,2 
тыс. — для прад стаў нi коў ра-
бо чых пра фе сiй.

Лiд скi ра ён стаў па бра цi мам 
па цяр пе ла га ад мi ну ла год-
няй па вод кi Крым ска га ра ё на 
Крас на дар ска га края.

У Бе ла ру сi бу даў нi чая га-
лi на зай мае трэ цяе мес ца па 
коль кас цi ка руп цый ных зла-
чын стваў.

На сай це МУС кож ны кі роў-
ца ця пер мо жа да ве дац ца пра 
па ру шэн ні ПДР. З гэ та га ча-
су да ве дац ца пра на яў насць 
фак таў пе ра вы шэн ня хут ка сці 
ру ху, за фік са ва ных ка ме ра мі 
фо та- і ві дэа фік са цыі, мож-
на ў ін тэр нэ це на сай це МУС 
краіны.

Пастаянна дзейныя школьныя кірмашы 
адкрыліся ў мінскіх універмагах і гандлё-
вых цэнтрах. Дзіцячую вопратку, абутак, 

вучнёўскую галантарэю, канцылярскія тава-
ры ў максімальна пашыраным асартыменце 
будуць прадаваць аж да 10 верасня.

А ШКОЛА А ШКОЛА — — ЗНОЎ НЕ ЗА ГАРАМІ...ЗНОЎ НЕ ЗА ГАРАМІ...

Май на ўвазе!Май на ўвазе!  ��

ФА РЭЛЬ ДА ПРЫ ЛАЎ КАЎ НЕ «ДА ПЛЫ ЛА»
На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі па хар ча ван ні ад мо віў у вы да чы сер ты фі ка та ад-
па вед нас ці на пар тыі рыб ных стэ ры лі за ва ных кан сер ваў у 
ме та ліч ных бля шан ках, вы раб ле ныя ў Ра сіі.

Кан крэт нае мес ца вы твор час ці на зва най пра дук цыі — вёс ка 
Шчыг лі ца Пскоў ска га ра ё на, вы твор ца — АТ «Балт-Фіш плюс». 
У пер шым вы пад ку га вор ка ідзе амаль пра 50 ты сяч бля ша нак на ту-
раль най трас кі з да баў лен нем алею, у дру гім — пра пар тыю амаль з 
5 ты сяч бля ша нак на ту раль най фа рэ лі ка ва лач ка мі. Бля шан кі па 240 
гра маў, тэр мін пры дат нас ці — па два га ды. Абод ва ві ды кан сер ваў 
бы лі вы раб ле ны прак тыч на ад на ча со ва ў снеж ні мі ну ла га го да.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ГРАН-ПРЫ ДЗI ЦЯ ЧА ГА «БА ЗА РУ» 
ПА Е ДЗЕ Ў БАЛ ГА РЫЮ

Гран-пры — 5 ты сяч до ла раў — атры-
ма ла прад стаў нi ца Бал га рыi Прэ сi я на 
Дзi мiт ра ва.

Пра дзяў чын ку вя до ма, што яна на ра-
дзi ла ся ў 2001 го дзе, ву чыц ца ў 4-м кла се. 
Му зы кай зай ма ец ца па кла се фар тэ пi я на, 
а так са ма ва ка лам.

З 6 га доў — са лiст ка дзi ця чай ва каль-
най гру пы «Сон ца» (кi раў нiк — док тар му-
зы ка знаў ства На тал ля Кан стан цi на ва).

У 8 га доў упер шы ню ўзя ла ўдзел у 
мiж на род ным кон кур се i ад ра зу за ва я-
ва ла Гран-пры. Гэ та бы ла най вы шэй шая 
ўзна га ро да мiж на род на га кон кур су «Ду-
най рас па вя дае гiс то рыю: еў ра пей скiя ле-
ген ды» (г. Бу ха рэст). Ула даль нi ца роз ных 
пры зоў мiж на род ных кон кур саў.

Лю бiць чы таць. На вед вае курс ма ля-
ван ня.

1-я прэ мiя — 3 ты ся чы до ла раў — да-
ста ла ся «зо рач цы» пад твор чым псеў да-
нi мам Лен ка (Гру зiя).

2-ю прэ мiю — 2 ты ся чы до ла раў — 
па дзя лi лi па 1 ты ся чы. Iх атры ма лi Аляк-
санд ра Лак цi ё на ва з Бе ла ру сi i Ар сен 
Шаў люк з Укра i ны.

I 3-я прэ мiя — 1 000 до ла раў — так са ма 
бы ла па дзе ле на. Яе атры ма лi Га лi на Ду-
бок (Укра i на) i Да яна Кi ры ла ва (Ра сiя).

Спе цы яль ны мi пры за мi Пар ла менц ка-
га Схо ду Са ю за Бе ла ру сi i Ра сii ўзна га ро-
джа ны Апа лi на рыя з Бе ла ру сi i ра сi ян ка 
Ксе нiя Го жа.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.


