Удзельнiкам i гасцям урачыстасцяў
Дня беларускага пiсьменства
Паважаныя сябры!
Сардэчна вiншую вас са святам — Днём беларускага пiсьменства.
Гэта адметная падзея ў культурным жыццi дзяржавы. Свой шлях за дваццаць гадоў свята прайшло
праз усю краiну. Сёлета яго сустракае гасцiнная быхаўская зямля. Юбiлейнае святкаванне Дня беларускага пiсьменства яшчэ раз звяртае нас да каштоўнасцяў, якiя закладзены ў кнiгах: павага да простага
чалавека, маральная чысцiня i самаадданая любоў да роднай зямлi.
Сiмвалiчна, што Дзень беларускага пiсьменства супадае ў гэтым годзе з Днём ведаў. Для беларусаў
словы, веды, духоўныя каштоўнасцi заўсёды былi асновай дзяржаўнага развiцця, апорай у пераадоленнi
цяжкасцяў i перашкод.
Дзень беларускага пiсьменства — добрая нагода для кожнага з нас успомнiць шматвяковыя нацыянальныя традыцыi, асэнсаваць iх месца ў сучаснасцi. Беларусь ведае свае духоўныя каранi, зберагае
дасягненнi мiнулых пакаленняў i на гэтым грунтоўным падмурку ўпэўнена крочыць у будучыню.
Шчыра жадаю ўсiм удзельнiкам i гасцям урачыстых мерапрыемстваў шчасця, згоды, плённай працы
i дабрабыту.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

СУСТРЭНЕМСЯ
Ў БЫХАВЕ!

СВЕТЛЫ ХРАМ ВЕДАЎ

Фотаздымкі Анатоля КЛЕШЧУКА.

Навучэнцам, студэнтам, аспiрантам i iх
бацькам, педагагiчным работнiкам Рэспублiкi Беларусь.
Дарагiя сябры!
Сардэчна вiншую вас з Днём ведаў.
У нашай краiне гэта свята прыходзiць лiтаральна ў кожны дом, нiкога не пакiдаючы
абыякавым. У юных сэрцах пануе хваляванне
перад пачаткам новага вучнёўскага цi студэнцкага жыцця або ў чаканнi сустрэчы з аднакашнiкамi i любiмымi педагогамi. А мы, дарослыя, з
удзячнасцю ўзгадваем той час, калi ўпершыню
пераступiлi парог школы — светлага храма ведаў, дзе нас навучылi любiць Радзiму, паважаць
бацьку i мацi, даражыць сябрамi, iмкнуцца да
пазнання свету i самога сябе.
Беларусы заўсёды высока цанiлi мудрасць
i асвету i дзякуючы гэтаму стварылi адну з самых багатых еўрапейскiх культур, падараваўшы чалавецтву нямала выдатных навукоўцаў,
мыслiцеляў i дзеячаў мастацтва. Сёння, праводзячы карэнную мадэрнiзацыю эканомiкi на
аснове найноўшых дасягненняў навукi, наша
краiна робiць стаўку на розум, талент i высокае
прафесiйнае майстэрства грамадзян. Таму навучанне i выхаванне падрастаючага пакалення
з'яўляюцца найважнейшым кiрункам нашай сацыяльнай палiтыкi.
Мы змаглi захаваць усё лепшае, што дасталася нам ад Савецкага Саюза: агульнадаступную i бясплатную сярэднюю адукацыю, дзяржаўную сiстэму падрыхтоўкi кадраў рабочых i
служачых i праслаўленыя традыцыi айчыннай

У Быхаве адзначаецца ХХ юбілейны Дзень беларускага пісьменства.
Асноўныя падзеі свята адбудуцца
1 верасня, але ўжо сёння, у суботу, у раённы цэнтр з'ехаліся госці
для ўдзелу ў святочных мерапрыемствах.

ГАСПАДАРЫ
ПАДРЫХТАВАЛІСЯ

выстава і рыцарскі
турнір. Там выклалі пліткай дарожкі
і пляцоўку, зрабілі асвятленне тэрыторыі: на фоне
жывапісных руін
будзе праходзіць
рыцарскі фэст.
Намеснік старшы ні абл вы канкама таксама нагадаў і пра кінатэатр «Радзіма», які
свой 100-гадовы дзень нараджэння святкуе не проста ў абноўленым выглядзе, але
з сучаснай і актуальнай ЗD-тэхнікай. Напярэдадні тут ужо глядзелі першую стужку
на новым абсталяванні, а потым настройвалі гук для акцыі «Кіно маёй краіны».
— Я вельмі спадзяюся, што пасля такой маштабнай рэканструкцыі Быхаў, які
журналісты ўжо назвалі горадам натхнення, сапраўды адродзіць і свой духоўны
складнік, — сказаў Валерый Малашка.

ДЛЯ СЯБЕ І ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ
У апошнія дні перад святам у Быхаве завяршаліся асноўныя работы, ішла
наладка тэхнічнага абсталявання, правяралася вячэрняе асвятленне. У горадзе
ўсе сілы кінулі на добраўпарадкаванне
тэрыторыі, каб паспець засадзіць паслярамонтную земляную шэрасць яркімі
кветкамі і зелянінай.
— Я хачу адзначыць жыхароў Быхава
і раёна, таму што яны аказаліся вельмі
лёгкімі на пад'ём дзеля агульнай карысці, — сказаў Валерый Малашка. — Людзі
актыўна збіралі сродкі на суботніках, працавалі на добраўпарадкаванні горада.
Уклад удзельнікаў суботнікаў ацэньваецца больш чым у 1 мільярд рублёў, да іх
далучыліся прадпрыемствы і арганізацыі.
І грошы выдаткаваны на прывядзенне ў
парадак сквера імя 50-годдзя Перамогі.
Новая дзіцячая пляцоўка ў скверы застанецца падарункам, які зрабілі самі сабе
на Дзень беларускага пісьменства
гараджане.

 Наваселле

СУЧАСНЫМ ДЗЕЦЯМ —
«РАЗУМНУЮ» ШКОЛУ,
або Каб «матэматыкi» ў «горы» маглi пайсцi
Для кiраўнiка 1 «А» новай сталiчнай сярэдняй школы № 51 Ганны ДУБНАВIЦКАЙ i
некаторых яе падапечных навучальны год
пачаўся крыху раней, чым у многiх: з рэпетыцыi першай школьнай лiнейкi. У Ганны Мiкалаеўны 24 першакласнiкi. Хоць яна
ўжо i пазнаёмiлася з iмi, прызнаецца, што
адчувае хваляванне напярэдаднi навучальнага года. Па словах маладой настаўнiцы,
якая трапiла сюды па размеркаваннi пасля
ўнiверсiтэта, будучыя першакласнiкi з задавальненнем удзельнiчаюць у падрыхтоўцы
свайго першага школьнага свята i з нецярпеннем чакаюць паходу ў школу.
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Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Фотаздымкі Анатоля КЛЕШЧУКА.

Асноўная тэрыторыя Дня беларускага пісьменства — гэта цэнтр Быхава.
Кастрычніцкая плошча, вуліца Леніна,
плошча Красоўскага, вуліцы Чырвонаармейская і Якубава. Усе яны атрымалі новае аблічча пры падрыхтоўцы да
свята.

— Мне Быхаў такім падабаецца, — сказаў карэспандэнту «Звязды» намеснік
старшыні Магілёўскага аблвыканкама Валерый МАЛАШКА. — Як добрыя гаспадары мы ставілі перад сабой
мэту падрыхтаваць горад да
свята, і гэта атрымалася. Рабілі тое, на што гадамі не хапала сіл і сродкаў. Хацелася б
яшчэ большага, але ўпершыню ў Быхаве столькі аб'ектаў
сацыяльнай сферы рыхтавалася да Дня беларускага пісьменства.
Увогуле адрамантавана і прыведзена
ў парадак 120 аб'ектаў, гэта каштавала
каля 200 мільярдаў рублёў. Валерый Малашка асобна адзначыў Быхаўскі замак, рэстаўрацыя якога сёлета
пачалася з дзвюх вежаў
і навядзення парадку
на замкавым двары, дзе
на свяце будуць арганізаваны археалагічная

Жыхарка Быхава Алена КУХАРЭНКА (шэф-повар кухні Быхаўскай ЦРБ) у гонар рэспубліканскага свята, Дня беларускага
пісьменства, падрыхтавала незвычайны прэзент — торт-кнігу «Гісторыя нашай Быхаўшчыны».
— Гэтае свята жыхары горада і раёна чакаюць з нецярпеннем.
Не сумняваюся, што яно стане для многіх маіх землякоў вялікай і
радаснай падзеяй. А да свят трэба загадзя рыхтавацца і дастойна
іх сустракаць, — кажа Алена Аляксандраўна.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ І ГЕРМАНІЯ З АСАДАМ ВАЯВАЦЬ НЕ БУДУЦЬ?
Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмеран, які раней актыўна выступаў за нанясенне
па Сірыі ваеннага ўдару ў адказ на меркаванае выкарыстанне Дамаскам хімічнай зброі, пракаментаваў рашэнне парламента сваёй краіны пачакаць з прыняццем такога рашэння.
«Я яшчэ не размаўляў з ім (Баракам Абамам) пасля дэбатаў (у парламенце). Планую
правесці перамовы ў бліжэйшыя дні. Але прасіць прабачэння тут няма за што», — цытуе
Reuters заяву Кэмерана ў адказ на пытанне аб тым, ці не плануюць брытанскія ўлады
прынесці ЗША прабачэнні за немагчымасць падтрымаць партнёра ў ваеннай аперацыі.
Зрэшты, у Вашынгтоне ўжо далі зразумець, што гатовы дзейнічаць і ў адзіночку. Тым часам пытанне аб магчымым
удзеле ў ваеннай аперацыі пракаментавалі ў Германіі. «Размовы аб удзеле ва ўдары па Сірыі не ідзе, пытанне нават
не разглядаецца», — заявіў міністр замежных спраў ФРГ Гідо Вестэрвэле выданню. Раней германскія ўлады заяўлялі,
што пастаўленыя партнёру па НАТА, Турцыі, ракетныя комплексы Patrіot не будуць выкарыстаны ў выпадку пачатку
ваеннай аперацыі супраць Сірыі. Германія наогул дэманструе настрой на дыпламатычнае рашэнне праблемы.

ЗША І ІХ САЮЗНІКАМ ВАРТА АПАСАЦЦА СІРЫЙСКАЙ ППА
Сірыйская армія можа мець на ўзбраенні зенітныя ракетныя сістэмы (ЗРС) С-300, якія разам з комплексамі і сістэмамі ППА С-200, Бук-М1—2, Бук-М2Э, «Панцыр-С1Э», С-25 «Нява»,
С-125 М «Пячора» дазволяць Дамаску эфектыўна адбіваць ракетныя атакі ЗША з паветра і
мора, заявіла ў пятніцу інфармагенцтвам ваенная крыніца ў Маскве. «Сірыйская проціпаветраная абарона можа даць годны адказ на ўдары ЗША і іх саюзнікаў па кааліцыі ў выпадку
развязвання вайны. Сёння Дамаск валодае прыкладна тысячай адзінак ЗРС і ЗРК, больш чым
пяццю тысячамі зенітных гарматных сістэм розных тыпаў», — паведаміў адзін з экс-кіраўнікоў
войскаў ППА Узброеных сіл РФ. «Справа ў тым, што С-200 ствараўся ў СССР спецыяльна
для проціборства з амерыканскімі крылатымі ракетамі «Першынг». Мадыфікаваныя ракеты гэтай сістэмы працуюць
як добры сабака. Калі яму далі каманду «фас», то ён пройдзе скрозь любыя перашкоды і знішчыць саперніка, як бы
той ні ўхіляўся, на вышыні 300 кіламетраў», — падкрэсліў суразмоўца інфармагенцтва.
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У ГЕРМАНІІ ГРАД РАЗБІЎ
17 ТЫСЯЧ НОВЫХ АЎТАМАБІЛЯЎ
Град, які выпаў у нямецкім Вольфсбургу, прывёў да пашкоджання лакафарбавага
пакрыцця амаль 17 тысяч новых аўтамабіляў Volkswagen, паведамляюць інфармагенцтвы. Град, які выпаў у канцы ліпеня, затрымлівае вераснёўскія пастаўкі канцэрна.
Карпарацыя не ў першы раз церпіць ад пагодных анамалій: у 2008 годзе моцны лівень
пашкодзіў 30 тысяч новых машын на заводзе ў Эмдэне, у Ніжняй Саксоніі.

вышэйшай школы. Дзяржава ўсiмi сiламi памнажае гэты патэнцыял, стварае максiмальна
спрыяльныя ўмовы для развiцця нацыянальнай
сiстэмы адукацыi з улiкам патрэбнасцяў часу.
Краiна цудоўна падрыхтавала ўсе ўстановы
адукацыi да новага навучальнага года. Наперадзе ў вас — няпросты, але цiкавы час, напоўнены адкрыццямi i радасцю працы.
Асаблiвыя словы на дарогу адрасую тым,
хто прыйдзе па веды ў класы i аўдыторыi. Першакласнiкам жадаю ўдалага школьнага старту,
будучым выпускнiкам — вернага выбару жыццёвага шляху, а ўсёй шматлiкай сям'i навучэнцаў,
студэнтаў i аспiрантаў — быць дапытлiвымi i
мэтанакiраванымi, сумленнымi i добрымi, смела iмкнуцца да большага i ствараць на карысць
Радзiмы.
Звяртаючыся да вас, паважаныя настаўнiкi i выкладчыкi, хачу падзякаваць за працу i
вернасць прызванню. Няхай у вашых душах не
згасаюць агонь педагагiчнага таленту i прага
спасцiжэння новага, а лепшай узнагародай будзе ўдзячнасць вучняў.
Вам, дарагiя бацькi, жадаю выхаваць сваiх
дзяцей годнымi людзьмi, патрыётамi нашай Беларусi, каб вы маглi радавацца поспехам сыноў
i дачок i заўсёды былi сагрэты iх любоўю.
Здароўя, высокiх дасягненняў у вучобе i працы, шчасця i цудоўнага настрою ўсiм вам, дарагiя сябры.
Са святам!
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ЯНУКОВІЧ
ДАВЕРЫЦЬ УКРАІНЦАМ
ВЫБАР ПАМІЖ ЕЎРОПАЙ І МС
Пытанні, якія тычацца ўступлення Украіны ў
Еўрасаюз або Мытны саюз, павінны вырашацца
на агульнанародным рэферэндуме. Пра гэта журналістам заявіў у пятніцу ў тэлеэфіры прэзідэнт
Украіны Віктар Януковіч. «Любыя рашэнні ад такіх
простых да такіх сур'ёзных, стратэгічных — якім будзе выбар украінскага народа, — гэта можа паказаць рэферэндум. Калі будзе прынята рашэнне аб
уступленні ў Еўрапейскі саюз ці ў Мытны саюз — і
тады ў любым выпадку нам не абысціся без
рэферэндуму», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Пры гэтым Януковіч
не змог сказаць, калі
магчыма правядзенне
такога галасавання.
Як па ве дам ля ла ся
раней, чакаецца, што
сёлета восенню Украіна падпіша з ЕС пагадненне
аб асацыяцыі і зоне свабоднага гандлю. Менавіта
маючае адбыцца падпісанне пагаднення эксперты
называюць прычынай «гандлёвай вайны», якая
разгарнулася паміж Расіяй і Украінай у жніўні, калі на расійскай мытні сталі затрымлівацца розныя
ўкраінскія тавары.
Між тым, паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, уступленне ў ЕС падтрымліваюць 41,7 працэнта ўкраінцаў, у той час як за далучэнне да Мытнага саюза Расіі, Беларусі і Казахстана выступае
толькі трэць жыхароў краіны.

Яно i не дзiўна: ад аднаго выгляду навучальнай
ўстановы, што сёлета адкрываецца ў мiкрараёне
Лошыца — 4, самому хочацца ўзяць заплечнiк i
вярнуцца ў першы клас. Новенькi будынак школы
лёгка пазнаць: ён вылучаецца сярод забудовы
мiкрараёна сваiмi яркiмi колерамi. Унутры — таксама цёплыя сонечныя колеры, а яшчэ — прастор.
З 1 верасня ў Мiнску стартуе новы праект —
«Электронная школа». Удзельнiчаюць у iм 11
устаноў адукацыi, сярод якiх i школа № 51. Праект прадугледжвае пераход да электроннага дакументаабароту. Напрыклад, з'явяцца
электронны журнал i дзённiк.
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Настаўнiца Ганна Дубнавiцкая
i яе вучнi-першакласнiкi
Кацярына Муравейка i Уладзiслаў Фядотаў.

ЛІЧБА ДНЯ

 Прыёмная кампанiя—2013

ЦI МОГУЦЬ БЫЦЬ
IЛЬГОТЫ НА ВЕДЫ?
У будучынi трапiць «выпадкова» ў ВНУ будзе ўсё больш
праблематычна. У гэтым паспрабавалi пераканаць журналiстаў старшыня Савета Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, старшыня Дзяржаўнай камiсii па кантролi за ходам прыёмнай кампанii Анатоль РУБIНАЎ i першы
намеснiк мiнiстра адукацыi Аляксандр ЖУК. Анатоль Рубiнаў i Аляксандр Жук правялi прэс-канферэнцыю, на якой
агучылi не толькi вынiкi прайшоўшай прыёмнай кампанii,
але i падзялiлiся сваiм бачаннем таго, як у далейшым павiнен ажыццяўляцца адбор прэтэндэнтаў на атрыманне вышэйшай адукацыi.
— У гэтым годзе прахадны бал на бюджэтную форму навучання
на ўсiх спецыяльнасцях не апускаўся нiжэй за 96 балаў, у той час
як летась былi выпадкi, калi студэнтамi станавiлiся абiтурыенты,
якiя мелi ўсяго 46 балаў, — расказаў Анатоль Рубiнаў. — Увядзенне
больш высокага парогавага значэння на цэнтралiзаваным тэсцiраваннi дапамагло выключыць з кола прэтэндэнтаў на навучанне ў
ВНУ самых слаба падрыхтаваных абiтурыентаў. Амаль 41 тысяча
абiтурыентаў не змагла пераадолець устаноўлены парог. I гэта
было правiльна: з аднаго боку, мы павысiлi патрабаваннi да ведаў
тых, хто паступаў, а з iншага, — забяспечылi прыток абiтурыентаў
у сярэднiя спецыяльныя навучальныя ўстановы.
— На шэраг спецыяльнасцяў прахадны бал у вышэйшых навучальных установах вырас ад 20 да 100 пунктаў, — дадаў Аляксандр
Жук. — Мы праводзiлi манiторынг у 9 пунктах правядзення тэсцiравання i заўважылi, што на ЦТ па фiзiцы i матэматыцы да 40% абiтурыентаў пакiдалi экзаменацыйную аўдыторыю на працягу першай гадзiны. Гэта людзi, якiя не спрабавалi рашаць задачы, а спадзявалiся
ўгадаць адказ, расставiўшы ў сваiх бланках крыжыкi. Менавiта абiтурыенты, якiя такiм чынам «здавалi экзамен», i аказалiся
сярод тых, хто не змог пераадолець нiжнi парог.
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4 млн
530,8 тыс.
чалавек было занята ў эканоміцы краіны ў студзені — ліпені
2013 года. Гэта на 1,1% менш,
чым у студзені — ліпені летась,
паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. Арганізацыямі рэспублікі (без мікраарганізацый і малых арганізацый без
ведамаснай падпарадкаванасці)
у ліпені было прынята на працу
101,3 тыс. чалавек, у тым ліку
на дадаткова ўведзеныя працоўныя месцы — 4,6 тыс. чалавек.
Звольнілі ў ліпені па розных
прычынах 89 тыс. чалавек, з іх
6,9% — за прагул і іншыя парушэнні працоўнай дысцыпліны,
1% — у сувязі са скарачэннем
колькасці або штату работнікаў, ліквідацыяй арганізацый.
Колькасць беспрацоўных, зарэгістраваных у органах па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне,
на канец ліпеня склала 22,3 тыс.
чалавек. Гэта на 18,1% менш,
чым на канец ліпеня 2012-га. Узровень зарэгістраванага беспрацоўя склаў 0,5% ад эканамічна
актыўнага насельніцтва.

