Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Каб стаць удзельнікамі
першынства Еўропы
па баскетболе, беларускай
камандзе трэба двойчы
перамагчы зборную Эстоніі.
Што цікава, дапамагаць
у дуэлі з прыбалтамі
нашым хлопцам
6
будзе… эстонец!
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ЧАЦВЕР

№ 156 (27521)

Кошт 1800 рублёў

ЦЫТАТА ДНЯ

Намеснік начальніка
Дзяржаўнай інспекцыі
аховы жывёльнага і расліннага
свету пры Прэзідэнце
Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ДУНЬКОВІЧ:

«Суму за шкоду, нанесеную
прыродзе, плануецца павялічыць прыкладна ў 3 разы. Згодна з дзеючымі нормамі, памер
нанесенага прыродзе ўрону за
незаконную здабычу лася складае Br9,5 млн. Набыццё ў краме
такой жа колькасці мяса абыдзецца браканьеру на парадак
даражэй, чым аплата таксы.
Атрымліваецца, што цяпер
браканьерства выгадна. Мы
прапанавалі павялічыць таксы
настолькі, каб у браканьераў
адпала жаданне страляць».

ЧАСТКI АДЗIНАГА

«Як вiдаць з праграмы з'езда, першая лiтаратурная мова славян — стараславянская, у
аснову якой пакладзена мова нашых далёкiх
прод каў — дры га вi чоў-дру га вi таў, да гэ та га
часу прыцягвае ўвагу даследчыкаў усяго свету. Месца i роля славянскiх моў i лiтаратур у
мiнулым i сучасным свеце цiкавiць не толькi
вучоных славянскiх краiн, але i шырокую навуковую грамадскасць ад Японii да Злучаных
Штатаў Амерыкi.
Нам асаблiва прыемна адзначыць, што беларуская праблематыка традыцыйна займае
значнае месца ў тэматыцы мiжнародных з'ездаў
славiстаў, — адзначыў у сваiм выступленнi прафесар Аляксандр ЛУКАШАНЕЦ як беларускi

даследчык. I як старшыня Мiжнароднага камiтэта славiстаў падкрэслiў, што наогул правядзенне
Мiжнароднага з'езда славiстаў у Беларусi варта
разглядаць як «прызнанне пэўных поспехаў славiстыкi ў нашай краiне», якая засведчыла пра
сябе яшчэ з часоў выдатнага даследчыка Яўхiма
Карскага. Факт правядзення ХV Мiжнароднага
з'езда славiстаў значны для краiны: падзея можа
даць новы стымул як для развiцця i пашырэння
славiстычных даследаванняў у нашай краiне, так
i для прыцягнення ўвагi беларускага грамадства
да праблем нацыянальна-культурнага жыцця
дзяржавы ў ХХI стагоддзi.
— На рубяжы стагоддзяў мы су тыкнулiся
з феноменам iс тотнага пашырэння славян-

ТУФЛI НА АБЦАСЕ МОЦНА ШКОДЗЯЦЬ НАГАМ
Вядома, што абу так на высокiм абцасе негатыўна ўплывае на здароўе жаночых
ног. Па словах хiрурга-артапеда з Каралеўскага нацыянальнага артапедычнага
шпiталя ў Стэнмары Эндзi Голдберга, у такiм абутку ўся вага цела пераносiцца на
пальцы ног. Гэта пагражае развiццём артрыту, утварэннем гузоў на пальцах i адхiленнем, вядомым як кiпцюрыстыя пальцы, пiша News Track India. Голдберг выкарыстаў
спецыяльны сканар, каб зразумець рэальную ступень пашкоджанняў, выклiканых
нашэннем абутку на абцасе. Аказалася, пашкоджаннi значна складаней i цяжэй, чым
меркавалася раней. Такiм чынам, пры наяўнасцi высокага абцаса пальцы здушваюцца ў туфлях.
Ступень пашкоджанняў напрамую залежыць ад таго, наколькi вузкi насок на абутку. Голдберг падкрэслiвае: абутак
на абцасе можна насiць на
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працягу 1-2 гадзiн. Але калi жанчына носiць яго на
працягу васьмiгадзiннага
працоўнага дня (i гэта працягваецца шмат гадоў), то
яе адназначна чакаюць
праблемы.
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«СЯБРЫ КАЗАЛІ:
«ЛЕРА, ЗНІМІ РУЖОВЫЯ АКУЛЯРЫ!»

Хацелася б нагадаць, што пасля адмены ў 2008 годзе ніжняга
парогу для прэтэндэнтаў на студэнцкі білет многія хваляваліся:
а ці не здарыцца так, што на студэнцкую лаўку змогуць трапіць
уладальнікі самых нізкіх балаў, бо
тэарэтычна прэтэндаваць на званне студэнта маглі ўсе ахвотныя,
якія набралі на ЦТ 1 бал і больш.
І ці не стане вышэйшая адукацыя
даступнай усім ахвотным, асабліва тым, у каго ёсць сродкі, каб
аплачваць сваё навучанне? І хоць
у гэта калісьці мала верылася, тым
не менш тэорыя пераўтварылася
ў практыку. Пры наяўнасці свабодных месцаў прыёмныя камісіі
не мелі права адмовіць абітурыентам у залічэнні, таму ў спісах
залічаных сталі знаходзіць сябе
ў тым ліку і выпускнікі, якія мелі
ў школьных атэс татах «двойкі»
па дзесяцібальнай шкале, і нават
уладальнікі аднаго бала
ў сертыфікатах.

Цыганскiя пасёлкi могуць з'явiцца ў Латвii ўжо ў 2016 годзе. Пра гэта ў эфiры «Латвiйскага Радыё-4» заявiў вярхоўны камiсар мiжнароднага саюза цыганоў Нормунд
Рудзевiч. Ён перакананы, што гэтая iдэя дапаможа захаваць цыганскую супольнасць,
мову i культуру.
Жыхары такiх паселiшчаў, па словах Рудзевiча, маглi б займацца прадпрымальнiцкай дзейнасцю — напрыклад, здабычай торфу i сапрапелю або глыбокай замарозкай
прадуктаў харчавання. Пры гэтым яны павiнны будуць прытрымлiвацца цыганскiх законаў i падпарадкоўвацца радзе старэйшын. Рэалiзаваць праект плануецца на грошы
еўрапейскiх фондаў. Паводле iнфармацыi Рудзевiча, усяго на тэрыторыi Латвii можа
быць створана тры-чатыры цыганскiя пасёлкi. З 2007 па 2012 гады Еўрасаюз выдзелiў на праграмы па памяншэннi сацыяльнай адчужанасцi цыганоў у Латвii каля аднаго
мiльёна латаў (1,4 мiльёна еўра).

Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

 Сустрэча
без абцасаў

Дэвальвацыя
дыплома

У ЛАТВII АНАНСАВАЛI СТВАРЭННЕ
ЦЫГАНСКIХ ПАСЁЛКАЎ

8920,00
11950,00
270,50
1097,00

НАДВОР’Е СЁННЯ
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БЫЦЬ ЦІ НЕ БЫЦЬ
НІЖНЯЙ ПЛАНЦЫ НА ЦТ?

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

скай прасторы. З аднаго боку, iнтэнсiўна пашыраецца славянская прысутнасць у неславянскiх краiнах, што ставiць на парадак дня
вывучэнне шляхоў уключэння славянскiх моў,
культур i лiтаратур у неславянскае культурнае
асяроддзе i iх захавання i развiцця ў гэтым
асяроддзi, — сказаў Аляксандр Лукашанец.
— З другога боку, вiдавочным фактам стала на
рубяжы стагоддзяў так званае ўнутрыславянскае пашырэнне. Гэта звязана са з'яўленнем на
карце Еўропы новых славянскiх дзяржаў, што
непазбежна прывяло да фармiравання новых
славянскiх лiтаратурных моў, новых славянскiх лiтаратур i культурнай дыферэнцыяцыi...

 Погляд

Аляксандр — выпускнік школы ўзору 2013 года. Будучую прафесію, як і
многія яго сябры, стаў выбіраць бліжэй да заканчэння адзінаццатага класа.
Але больш правільна будзе сказаць, што прафесійную будучыню хлопец
вызначаў не самастойна, а за яго гэта зрабілі бацькі. Паколькі бацька Аляксандра яшчэ ў савецкія часы вучыўся ў радыётэхнічным інстытуце (цяперашнім БДУІР), то на сямейным савеце было вырашана, што і сын таксама
пойдзе па той жа сцежцы — атрымліваць вышэйшую тэхнічную адукацыю.
Тым больш што сам хлопец ніякіх сваіх прафесійных прыхільнасцяў так і
не агучыў. БДУІР, БНТУ ці яшчэ нейкая ВНУ — для яго прынцыповай розніцы не існавала. Маўляў, куды бацькі скажуць, туды і пайду. Праўда, як
высветлілася крыху пазней, для таго, каб стаць студэнтам БДУІР, трэба
мець у сертыфікатах цэнтралізаванага тэсціравання не проста высокія, а
вельмі высокія балы. Адным словам, па меры абнародавання арганізатарамі ЦТ вынікаў абітурыентаў надзея згасала літаральна на вачах. Па рускай
мове і матэматыцы балы былі хоць і невысокія, але на платнае навучанне
яшчэ можна было спадзявацца. А калі сталі вядомыя вынікі ЦТ па фізіцы,
высветлілася, што Аляксандр трапіў у тыя самыя 37% удзельнікаў, якія
не пераадолелі мінімальную планку. Такім чынам, пра вышэйшую адукацыю можна было забыцца. У якасці «запаснога аэрадрома» разглядаўся
Вышэйшы радыётэхнічны каледж, куды не трэба было прадастаўляць
сертыфікат па фізіцы. Але і там чакала расчараванне: балы Аляксандра
не дазволілі яму прайсці нават на платнае навучанне. Між іншым, калі б
Міністэрства адукацыі не павысіла ў гэтым годзе мінімальны парог на ЦТ,
можна не сумнявацца, што ў якой-небудзь ВНУ абавязкова б знайшлася
спецыяльнасць, куды хлопец прайшоў бы нават са сваімі баламі. А самае
паказальнае ў гэтай гісторыі тое, што ніякіх іншых варыянтаў, акрамя
атрымання вышэйшай адукацыі, у сям'і нават не разглядалася. І раптам
(якая неспадзяванка!) двайны ўдар або двайны «пралёт» — спачатку міма
ўніверсітэта, а затым — і міма каледжа.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 22.08.2013 г.
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У кабінеце старшыні праўлення грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» Валерыі КЛІЦУНОВАЙ у вочы кінуўся партрэт
Яўгена Будзінаса, які заснаваў музей старадаўніх рамёстваў
у Дудутках. Пасля смерці мужа Валерыя распаўсюдзіла ідэю
«Дудутак» на ўсю краіну. Сёння менавіта з прозвішчам гэтай незалежнай, рашучай, амбіцыйнай жанчыны звязана нараджэнне
сельскага турызму ў Беларусі.

Пра млын, ружовыя акуляры і зялёнага пеўніка
Складана было нават уявіць, што я, карэнная гараджанка, некалі буду
займацца адраджэннем вёскі. Але нарадзілася дзіця, і Будзінас набыў дом
у Дудутках. Спачатку мы з дзіцем пераязджалі туды выключна на лета.
Пасля таго, як муж стварыў паліграфічную фірму, атрымаў 200 гектараў
зямлі і пачаў будаваць «Дудуткі», сама не заўважыла, як стала праводзіць
у вёсцы 6 месяцаў у годзе. Гэта цяпер я ўспрымаю горад выключна як
месца для працы. Сапраўднае жыццё для мяне пачынаецца за межамі
горада. Большасць людзей з узростам таксама да гэтага прыходзіць.
Партрэт гэты (паказвае на сцяну) Будзінасу падарыў сам Уладзімір
Стальмашонак. Намаляваў мужа мастак на фоне млына ў Дудутках
невыпадкова. Бо ідэя зрабіць гэты музей належыць менавіта Будзінасу. Я, ужо будучы замужам, уцягнулася ў справу. Пісала экскурсіі,
прываблівала турыстаў... Мы «раскруцілі» гэты ўнікальны аб'ект. Але
пасля давялося ад яго пазбавіцца, можна сказаць, не па сваёй волі.
У «Дудутак» цяпер новы гаспадар. Ён, нічога не магу сказаць, развівае музей, досыць шмат укладвае ў інфраструктуру, уводзіць новыя
аб'екты. Я шчыра радуюся, што дзецішча Будзінаса жыве і
карыстаецца папулярнасцю.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

АД ААН ЗАПАТРАБАВАЛI
ПРАВЕРЫЦЬ IНФАРМАЦЫЮ
АБ ХIМIЧНАЙ АТАЦЫ Ў СIРЫI
Генеральны сакратар Лiгi арабскiх
дзяржаў Набiль альАрабi запатрабаваў
ад iнспектараў ААН
па хiмiчнай зброi,
якiя пра цу юць у
Сiрыi, неадкладна
праверыць паведамленнi аб масiраванай хiмiчнай атацы ў прыгарадах Дамаска, паведамляе
Agence France-Presse. На думку аль-Арабi, iнспектары павiнны тэрмiнова адправiцца ў раён
Усходняя Гута, дзе, па паведамленнях вiдавочцаў, не менш за 650 чалавек былi забiты нейкiм
нервова-паралiтычным газам.
Лiдары сiрыйскай апазiцыi, якая дзейнiчае
за межамi краiны, запатрабавалi тэрмiновага
склi кан ня Са ве та бяс пе кi ААН для аб мер кавання сiтуацыi, якая склалася. На аматарскiх
вi дэа кад рах, пра дэ ман стра ва ных у пра мым
эфiры тэлеканала «Аль-Джазiра», былi паказаны сотнi мёртвых людзей, сярод якiх было
мноства дзяцей i жанчын, без бачных пашкоджанняў на целе. На запiсах з мясцовых бальнiц паказалi людзей з пенай ля рота, якiя б'юцца
ў канвульсiях i задыхаюцца. Сярод гэтых пацыентаў таксама шмат дзяцей. Сiрыйскi ўрад
абверг звесткi аб выкарыстаннi хiмiчнай зброi ў
прыгарадах Дамаска. Дзяржаўнае тэлебачанне
назвала распаўсюджванне гэтай iнфармацыi
правакацыяй.
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 Вопытным шляхам

КОРАТКА
У Мытным саюзе ўводзіцца часовая ўвазная пошліна
на асобныя віды гадзіннікаў. У
адпаведнасці з гэтым рашэннем яна складзе 10 працэнтаў ад мытнага кошту, але не
менш як 4 еўра за 1 шт.
Фестываль сярэдневяковай культуры «Гальшанскі замак-2013» пройдзе каля сцен
легендарнага замка ў Ашмянскім раёне 24 жніўня.
У лясным масіве Верхнядзвінскага раёна заблукалі
двое грыбнікоў. Да вечара
аднаму з мужчын удалося
вый сці да лю дзей, по шукі другога працягнуліся і на
наступны дзень. Знайсці гора-грыбніка атрымалася дзякуючы прафесіяналізму інструктара службовых сабак
аддзела памежнай службы
«Верхнядзвінск». Мужчыну,
які заблукаў, выявіла нямецкая аўчарка Іраклі.
У гэтым годзе 6 тыс. 261
замежны грамадзянін прыцягнуты на працу ў Мінск па
працоўных дагаворах. Большасць замежнікаў, якія працуюць у Мінску, — грамадзяне
Кітая (33% агульнай колькасці), Узбекістана, Літвы, Латвіі,
Турцыі. Каля 70% замежнікаў,
якія прыехалі на працу ў Мінск,
занятыя ў будаўнічай сферы.

ВЯЧЭРА НЕ «ПА-НАШАМУ»...
Карэспандэнт «Звязды» паспрабавала высветлiць,
як пачувае сябе iншаземны госць у беларускiх кавярнях
Праз некалькi ме сяцаў бела рускую сталiцу напоў няць турысты з уся го све ту, якiя
прыедуць назiраць за гульнямi чэмпiянату
свету па ха кеi — 2014. Толь кi вось, акра мя
вiдовiшчаў, кожны чала век рана цi позна
ня ўмоль на па чы нае ха цець i «хле ба». У
Мiнску ёсць дзе пачаставац ца. Але цi так
проста гэта атрыма ецца ў iншазем ца, якi
не гаворыць нi на беларускай, нi на рускай

мовах? Каб высветлiць гэта, мы вырашылi
правесцi невялiчкi эксперымент. Дапамагчы згадзiлася Дзiна Грыцкевiч, спецыялiст
па мiж культур най ка му нi ка цыi ў сфе ры
мiжнароднага турызму i перакладчык. Яна
ў воб ра зе ту рыст кi з Гер ма нii на ве да ла
не каль кi па пуляр ных сталiчных ка вярняў
i па дзя лi ла ся сва i мi ўра жан ня мi ад убачана га...

«Бедныя iншаземцы...»

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Гэта было падобна на сустрэчу старых знаёмых. Яны
i сапраўды адзiн аднаго добра ведаюць — людзi займаюцца адной справай, адной
вялiкай тэмай, якая стала
галоўнай у iх працы. Яны
да сле ду юць сла вян скую
культуру. Культуры розных
славянскiх краiн. Таму каля
канцэртнай залы «Мiнск»
яшчэ да пачатку з'езда гучалi цёплыя — i такiя зразумелыя — вiтаннi на розных
мовах. I па-беларуску. Што
прыемна, што беларуская
мова гучала i з вуснаў замежных навукоўцаў. I потым, ужо ў зале, яна стала
дамiнаваць. На ёй гаварылi
акадэмiкi i мiнiстры — адукацыi Уладзiмiр Маскевiч i
культуры Барыс Святлоў.
Яна гучала з вуснаў мiтрапалiта Мiнска-Магiлёўскага
архiепiскапа Тадэвуша Кандрусевiча, якi прывiтаў з'езд
ад iмя касцёла. Яна гучала
ў вiтальным слове Мiтрапалiта Мiнскага i Слуцкага,
Патрыяршага Экзарха ўсяе
Беларусi Фiларэта. Вядома,
узгадалi святкаванне ў гонар
хрышчэння Русi. Успомнiлi
пра стварэнне славянскай
пiсьменнасцi братамi Кiрылам i Мяфодзiем. Ды прыгадалi традыцыi беларускага
пiсьменства...

Хто адмовіцца займацца
любімай справай
і пры гэтым працаваць
у зручны для сябе час?
Як гэта зрабіць правільна?
Аказваецца, зрабіцца
рамеснікам
можна ўсяго
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за дзень-два.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

«Беларусь — гэта самая
прыстойная краіна з усіх
краін былога СССР»,
піша польская газета «Puls
Bіznesu». Аўтарытэтнае
эканамічнае выданне
сцвярджае, што карупцыя
і адсталасць на нашай
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радзіме — гэта міф.

...У маёй сумцы ляжыць дыктафон i прыкладныя варыянты пытанняў для афiцыянтаў, а ў душы — не надта прыемнае хваляванне. А раптам
яны ўсё зразумеюць? Вось i канец эксперыменту! З гэтымi адчуваннямi я перадаю дыктафон i
лiсток Дзiне i тлумачу «план дзеянняў». Мы ўваходзiм ва ўсе кавярнi асобна, сядаем за розныя
столiкi, але з такой умовай, каб добра бачыць
адна адну. Дзiна трымае ўключаны дыктафон
у сваёй сумцы, што б нi здарылася, iграе ролю
iншаземнай турысткi да апошняга. А я дзесьцi
побач назiраю за ўсiм гэтым i, па магчымасцi,
фатаграфую. Мая «калега па эксперыменце»
свабодна валодае нямецкай i англiйскай мовамi. Мы вырашылi, што Дзiна будзе турысткай
з Германii, якая крыху размаўляе паанглiйску...
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