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КОРАТКА
У Сі рыі яшчэ за ста юц ца ка-

ля 80 гра ма дзян Бе ла ру сі, па-
ве да мі лі ў МЗС Бе ла ру сі. Ка лі 
хто-не будзь з ас тат ніх гра ма-
дзян вы ка жа жа дан не вяр нуц-
ца ў Бе ла русь, то бу дзе ака за-
на не аб ход нае са дзей ні чан не.

У Бе ла ру сі дзе ян не тэ ле-
фо на да ве ру па праб лем ных 
пы тан нях у бу даў ніц тве па доў-
жа на да кан ца ве рас ня 2013 
го да. Ра шэн не аб пад аў жэн ні 
пры ня та ў су вя зі з вя лі кім па-
то кам зва ро таў гра ма дзян са 
скар га мі, якія па сту па юць з усіх 
рэ гі ё наў кра і ны.

Ра сій скія ва ен ныя з пад раз-
дзя лен няў За ход няй ва ен най 
акру гі ад пра ві лі ся ў Бе ла русь 
на су мес нае ву чэн не «За хад-
2013». На тэ ры то рыю Бе ла ру сі 
ад пра віц ца 2,5 тыс. ра сій скіх 
ва ен на слу жа чых.

Дзі ця чыя крэс лы збе раг лі 
га да ва лых двай нят у сур' ёз най 
ава рыі ў Мін ску на ву лі цы Баб-
руй ская. Аў та ма біль «Сіт ра ен» 
з дву ма дзець мі не са сту піў да-
ро гу «Фоль ксва ге ну» і ў вы ні ку 
моц на га ўда ру пе ра ку ліў ся на 
дах. У та кой ава рыі абы шло ся 
без па цяр пе лых. Дзі ця чыя крэс-
лы на дзей на ўтры ма лі двай ня-
так, абод ва кі роў цы бы лі пры-
шпі ле ныя ра мя ня мі бяс пе кі.
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Усю да ро гу да му зея на род най ар хі тэк ту ры і по бы ту здзіў ле ныя ба буль кі-
дач ні цы з ці каў нас цю па гля да лі ў аў то бу се на апра ну тых у вы шы ван кі ма-
ла дых лю дзей, якія га ма ні лі па між са бой па-бе ла рус ку і спя ва лі на род ныя 
пес ні. Пэў на, ду ма лі, што едуць ней кія ар тыс ты. Не ка то рыя па са жы ры з 
ве дан нем спра вы пы та лі ся: «Вы на фес ты валь едзе це?» Зрэш ты, апа знаць 
на вед ні каў фэс ту мож на бы ло і без «асаб лі вых пры кмет»: неш та ня ўлоў нае 
вы да ва ла ў іх «ка мя ніч ні каў»...

Сё ле та што га до ва му фолк-фес ты ва лю «Ка мя ні ца», які яд нае му зыч ныя тра ды цыі 
роз ных кра ін, споў ні ла ся пяць га доў. З гэ тай на го ды ар га ні за та ры за га дзя аб вяс ці лі: 

фэст бу дзе доў жыц ца не адзін, як звы чай на, а два дні. Але сюр прыз, як ака за ла ся, 
быў да лё ка не для ўсіх: тра піць на «Сяб роў скую вя чэ ру», што пра хо дзі ла ў пер шы 
фес ты валь ны дзень, мож на бы ло вы ключ на па за пра шаль ні ках. Ме ра пры ем ства 
апраў да ла сваю наз ву: з са ма га па чат ку гас цей час та ва лі роз ны мі пры сма ка мі і 
на по ямі. Пас ля та го, як ар га ні за та ры аб вяс ці лі ад крыц цё фэс ту, ад бы лі ся май стар-
кла сы па пры га та ван ні страў бе ла рус кай кух ні: дра ні каў (ча мусь ці не буль бя ных, 
а гар бу зо вых) і ве ра шча кі, якія мож на бы ло па каш та ваць. Упер шы ню мне вы па ла 
па час та вац ца і тра ды цый ным га ра чым на по ем з зё лак і мё ду — збіт нем. Дух-
мя ны і ві та мін ны, ён ака заў ся вель мі пры ем ным на смак.

«КА МЯ НІ ЦА»: СВЯ ТА, «КА МЯ НІ ЦА»: СВЯ ТА, 
НА ЯКІМ ХО ЧАЦ ЦА НА ЯКІМ ХО ЧАЦ ЦА 
ЎСІХ АБ НЯЦЬЎСІХ АБ НЯЦЬ

Эт напра сто раЭт напра сто ра  ��
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Не ка то рыя яшчэ ўчо ра эк за тыч ныя для 
Бе ла ру сі сель гас куль ту ры ста но вяц ца 
да во лі па пу ляр ны мі як у ад па вед ных 
прад пры ем стваў, так і ў фер ме раў, не 
ка жу чы пра пры ся дзіб ныя ўчаст кі. Ты-
по вы прык лад: доб ра зна ё мы і мно гі мі 
лю бі мы з-за сва іх сма ка вых і асаб лі ва 
ле ка вых якас цяў ка вун на бы вае ста лую 
пра піс ку на на шых па лях. Па куль што 
мы яго спа жы ва ем све жым, а ёсць жа 
і сок ка ву но вы, і ка вун су ша ны, і ка вун 
са лё ны, і мо ча ны... Стар шы на ву ко вы 
су пра цоў нік ла ба ра то рыі аг ра хі міі і хар-
ча ван ня рас лін Ін сты ту та ага род ніц тва 
кан ды дат сель ска гас па дар чых на вук 
Анд рэй Бадзь ко лі чыць ка вун для на-
шай кра і ны стра тэ гіч най куль ту рай.

Ка вун — трэ ці хлеб?
— Гэ та не пе ра больш ван не, бо ка вун, у ад-

роз нен не ад боль шас ці куль тур, не па тра буе 
ўрад лі вых гле баў. А ў нас, асаб лі ва на поўд ні 
і паў днё вым за ха дзе кра і ны, у Го мель скай і 
Брэсц кай аб лас цях, та кіх пяс ча ных і лёг кіх зем-
ляў ха пае. На іх скла да на атрым лі ваць доб рыя 
ўра джаі ін шых куль тур, ды і клі ма тыч ныя ўмо-
вы там для вы рошч ван ня ка ву ноў у ад кры тым 
грун це да во лі спры яль ныя. Пер шы мі та кую 
маг чы масць за ўва жы лі фер ме ры і гас па да ры 
пры ся дзіб ных участ каў, якія па ча лі раз во дзіць 
ка ву ны на не вя лі кіх пло шчах. 3 2007 го да гэ-
тую тэ ма ты ку па чаў вес ці наш ін сты тут, і да 
2011 го да бы ла ўжо рас пра ца ва на 
тэх на ло гія вы рошч ван ня.

Ча ла век ро біць, а зям ля ро дзіцьЧа ла век ро біць, а зям ля ро дзіць  ��

СВАЁ — 
ЗНА ЧЫЦЬ ЛЕП ШАЕ?
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На двор'еНа двор'е  ��

ЦЁП ЛА. І «ГРЫБ НЫЯ» ДАЖ ДЖЫ...
Гэ ты мі дня мі на двор'е ў Бе ла ру сі па гор шыць больш віль гот-
нае па вет ра, што ру ха ец ца да нас з бо ку За ход няй Еў ро пы, 
па ве да мі ла рэ дак цыі га лоў ны сі ноп тык Рэс пуб лі кан ска га гід-
ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Люд мі ла ПА РА ШЧУК.

Та кім чы нам, у аў то рак ча ка ец ца воб лач нае на двор'е, ка лі мес ца мі 
па Брэсц кай, Гро дзен скай і Ві цеб скай, а так са ма па за ха дзе Мін скай 
воб лас ці прой дуць не вя лі кія ка рот ка ча со выя даж джы. Мак сі маль ная 
тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень плюс 17-23 гра ду сы. Да во лі цёп лае 
і ня ўстой лі вае на двор'е за ха ва ец ца ў нас у се ра ду і чац вер. Та му 
мес ца мі бу дуць іс ці ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы 7-13 цяп ла, удзень плюс 16-22 гра ду сы.

Па вод ле па пя рэд ніх раз лі каў ай чын ных спе цы я ліс таў, з пят ні цы 
і на вы хад ныя на тэ ры то рыю Бе ла ру сі пач не па сту паць больш віль-
гот нае па вет ра з бо ку Між зем на га мо ра. Та му ў гэ тыя дні амаль 
паў сюд на ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы ся рэд няй ін тэн сіў нас ці. 
Уна чы ста не яшчэ цяп лей — 9-14, удзень бу дзе плюс 13-18 гра ду саў, 
а па паў ноч ным за ха дзе пры пра яс нен нях да 19-22 цяп ла.

Сі ноп ты кі пад лі чы лі, што та кі тэм пе ра тур ны фон пры клад на на 2-3 
гра ду сы вы шэй шы за клі ма тыч ную нор му. Па вод ле слоў Люд мі лы Па ра-
шчук, ме на ві та та му пра «ба бі на ле та» га ва рыць сён ня за ра на. Бу дзем 
ча каць яго ў дру гой па ло ве ве рас ня ці ў пер шай дэ ка дзе каст рыч ні ка.

Сяр гей КУР КАЧ.5

…Такіх прывабных 
рэчаў побач было шмат – 
ручнікі, посцілкі, спадніцы, 
андаракі… Усё прывезена 
з экспедыцыі 
Студэнцкага этнаграфічнага 
таварыства ў Горацкі раён 
Магілёўскай 
вобласці.

Мі ка лай ЛА ДУЦЬ КА, 
стар шы ня Мін гар вы кан ка ма:

«Не аб ход на па ста віць 
за да чу кі раў ні кам прад пры-
ем стваў за бяс пе чыць ахоп 
вак цы на цы яй су праць гры пу 
ў ся рэд нім 50% ра бот ні каў. 
Фор мы ар га ні за цыі гэ тай 
пра цы па він ны быць гнут-
кі мі, маг чы мая част ко вая 
апла та вак цы ны ра бот ні кам. 
Гэ та за да ча ў тым лі ку і эка-
на міч на га ха рак та ру, якую 
мы аба вя за ны вы ка наць».

ЦI ЛЁГ КА ВЫ ПРЫ ЗВЫ ЧА I ЛI СЯ 
ДА СТУ ДЭНЦ КА ГА РЫТ МУ ЖЫЦ ЦЯ?

Iры на СТА РА ВОЙ ТА ВА, пе да гог-ар га нi за тар 
у дзi ця чым до ме № 7, г. Мiнск:

— Пры вык ла дзесь цi за ме сяц: i ве ды, якiя атрым лi ва ла на за ня тках, ста лi 
нар маль на ўспры мац ца, i з ад на курс нi ка мi за гэ ты час больш-менш «скан так-
та ва ла ся». Толь кi вось iс цi на пер шыя лек цыi ча мусь цi бы ло страш на ва та: не 
ве да еш, якая ця бе ча кае ат мас фе ра, што да вя дзец ца ву чыць. Мне не прый шло ся 
пе ра яз джаць ад баць коў — гэ та, без умоў на, плюс.

Але не ду маю, што ад на курс нi цы, якiя пры еха лi на ву чо бу ў ста лi цу, над та 
па ку та ва лi з-за та го, што раз лу чы лi ся з до мам. Ха дзi лi па дыс ка тэ ках, ве ся лi лi ся. 
Для iх пер шы ме сяц ву чо бы хут чэй прай шоў не «ў стрэ се», а «на драй ве».

Свят ла на КРЫ СЕН КА, сту дэнт ка 3 кур са Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўнi вер сi тэ та:

— Адап та вац ца да жыц ця ў но вым го ра дзе i ву чо бы ва ўнi вер сi тэ це мне, 
вi даць, бы ло пра сцей, чым ас тат нiм. Тут ужо ву чы ла ся мая сяст ра, i я на ват па-
ся лi ла ся з ёй у ад ным па коi сту дэнц ка га iн тэр на та. Зра зу ме ла, пы тан нi з хар ча-
ван нем i по бы там «ад па лi» ад ра зу. Праў да, без цяж кас цяў усё ж не абы шло ся. 
Ка лi су стрэ ла ся са сва i мi бу ду чы мi ад на груп нi ка мi, кры ху па ча ла нер ва вац ца: 
мы ўсе вель мi роз ныя, i не вя до ма, цi доб ра скла дуц ца ў нас ста сун кi. Яшчэ, як 
i мно гiя пер ша курс нi кi, я бы ла ўра жа на пер шай лек цы яй: за на тоў ваць амаль 
нi чо га не па спя ва ла, што з уся го за пi са на га пас ля ву чыць — не вя до ма. Пер шы 
за ня так па ана то мii — гэ та неш та! Не, я не спу жа ла ся па хо ду ў «ана та мiч ку» i 
вы ву чэн ня ўсiх «экс па на таў» у ёй, мя не пры вёў у шок аб' ём хат ня га за дан ня.

Юлiя БАР КОЎ СКАЯ, ме не джар-эка на мiст, г. Мiнск:
— Ву чо ба ва ўнi вер сi тэ це не бы ла для мя не ней ма вер най на груз кай, да якой 

трэ ба бы ло пры вы каць. Мож на ска заць, стаў шы сту дэнт кай, я прос та чар го вы раз 
ныр ну ла ў жыц цё вы вiр, у якiм кру цi ла ся заўж ды. Па мя таю, што на пер шым кур се, 
акра мя на вед ван ня за ня ткаў, па спя ва ла яшчэ i на фiт нэс, а па вы хад ных ха дзi ла 
на пла ван не. Што да ты чыць по бы ту, то я сту дэнт кай жы ла ў Мiн ску з баць ка мi. А 
вось ад на курс нi кi з iн шых га ра доў са праў ды ву чы лi ся жыць са ма стой на, па-но-
ва му, i не заўж ды гэ та бы ло лёг ка. Та му ча сам нех та з «са ма стой ных» сяб ро вак 
за пра шаў ся на вя чэ ру цi пры хо дзiў пе ра на ча ваць, ка лi не аб ход на.

Пад рых та ва ла Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.

ДЗЕЙ НI ЧАЦЬ ЗГОД НА 
З АДЗI НЫМ ПЛА НАМ

Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка 9 ве-
рас ня су стрэў ся з ге не раль ным сак ра та ром Ар га нi за цыi 
Да га во ра аб ка лек тыў най бяс пе цы Мi ка ла ем Бар дзю жам, 
па ве да мi лi БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

На су стрэ чы аб мяр коў ва лi ся пы тан нi пад рых тоў кi да ма ю чай 
ад быц ца 23 ве рас ня ў Со чы се сii Са ве та ка лек тыў най бяс пе кi 
АДКБ, а так са ма бе ла рус ка-ра сiй ска га су мес на га стра тэ гiч на га 
ву чэн ня «За хад-2013».

«Я ха цеў бы з ва мi аб мер ка ваць шэ раг пы тан няў, якiя, упэў не ны, 
вас цi ка вяць. Гэ та су стрэ ча кi раў нi коў дзяр жаў АДКБ, якая ад бу-
дзец ца ў апош няй дэ ка дзе ве рас ня. I прак тыч на ў гэ ты ж пе ры яд 
прой дзе ву чэн не «За хад-2013», — ад зна чыў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што ха цеў бы па чуць мер-
ка ван не Мi ка лая Бар дзю жы, а так са ма кi раў нi коў дзяр жаў, з якi мi 
той су стра каў ся, iх рэ ак цыю на ўсе ак ту аль ныя праб ле мы.

Кi раў нiк дзяр жа вы пад крэс лiў: «Апош нiм ча сам у нас вель мi 
шмат iн фар ма цый ных i iн шых пы тан няў у бе ла рус ка-ра сiй скiх ад но-
сi нах. Я га то вы аб мер ка ваць з ва мi пы тан нi, якiя мо гуць уз нi каць у 
су вя зi з гэ тым, та му што апош нi ме сяц вый шаў ужо за над та бур ны 
ў на шых ад но сi нах, ма са не па ра зу мен няў у гэ тым пла не, i 
я ха цеў бы вас пра iн фар ма ваць i па чуць ва шы ацэн кi».

БРЫ ТАН СКI ПРЭМ' ЕР ПА КI НУЎ БЕЗ НА ГЛЯ ДУ 
САК РЭТ НЫЯ ДА КУ МЕН ТЫ

Прэм' ер-мi нiстр Вя лi ка бры та нii Дэ вiд Кэ ме ран, як мяр ку ец ца, па кi нуў ад кры-
тым i без на гля ду свой мi нiс тэр скi кейс з сак рэт ны мi да ку мен та мi. Не на зва ны 
гра ма дзя нiн у цяг нi ку Лон дан-Эдын бург, у якiм так са ма зна хо дзiў ся Кэ ме ран, 
зра бiў фо та зды мак. На iм вi даць так зва ны чыр во ны ча ма дан чык з над пi сам 
«прэм' ер-мi нiстр». Та кiя кей сы вы ка рыс тоў ва юц ца для транс пар та ван ня сак рэт-
ных ра бо чых да ку мен таў. На здым ку вi даць, што ча ма дан чык ля жыць на ста ле 
без на гля ду, пры гэ тым у за мок устаў ле ны ключ. Згод на са спе цы яль най iн струк цы яй, якая вый шла ў 
1999 го дзе, мi нiст ры i прэм' ер-мi нiстр аба вя за ны га ран та ваць кан фi дэн цы яль насць сак рэт ных ра бо чых 
да ку мен таў, якiя зна хо дзяц ца ў кей се, ка лi яны вы ка рыс тоў ва юць гра мад скi транс парт.

МАСК ВI ЧЫ ВЫ БРА ЛI СА БЯ НI НА, НА ВАЛЬ НЫ ПА ТРА БУЕ ДРУ ГI ТУР
Маск вi чы 8 ве рас ня вы бi ра лi кi раў нi ка го ра да на блi жэй шыя пяць га доў. Па вод ле звес так Мас гар вы-

бар ка ма, ча со вы вы ка наў ца аба вяз каў мэ ра ста лi цы Сяр гей Са бя нiн вый грае вы ба ры ў пер шым ту ры, 
на браў шы больш за 50% га ла соў вы бар шчы каў. Са бя нiн пас ля пад лi ку 100% пра та ко лаў на браў 51,37%, 
Аляк сей На валь ны — 27,24%. Ка му нiст Iван Мель нi каў на браў 10,69%, лi дар «Яб лы ка» Сяр гей Мiт ро хiн 
— 3,51%, дэ пу тат Дзярж ду мы ад ЛДПР Мi ха iл Дзег ця роў — 2,86%, кан ды дат ад «Спра вяд лi вай Ра сii» 
Мi ка лай Ле вi чаў — 2,79%. Яў ка на вы ба рах мэ ра Маск вы скла ла 32,07%. У сваю чар гу Аляк сей На валь ны 
ўжо ад мо вiў ся пры зна ваць па пя рэд нiя вы нi кi i за явiў, што вы ба ры па вiн ны прай сцi ў два ту ры.

У ТУР ЦЫI ЎЗЯ ЛI СЯ ЗА ТАК СIС ТАЎ
У Тур цыi зволь нi лi больш за пяць ты сяч так сiс таў, якiя ма юць кры мi наль нае мi ну лае. У Стам бу ле на ўрад 

цi зной дзец ца ча ла век, яко га не пад ман ва лi ў так сi. Фаль шы выя квiт кi, ня пра вiль ная рэш та, ра ба ван нi — 
кож ны год ула ды ста лi цы атрым лi ва юць ты ся чы скар гаў ад пад ма ну тых па са жы раў. Ня даў на ў го ра дзе 
вы ра шы лi па клас цi ка нец па доб ным зда рэн ням. Ця пер пры ўлад ка ван нi на пра цу так сiс там кан ды да ты 

аба вя за ны прад' яў ляць да вед ку аб ад сут нас цi 
су дзi мас цi. Вы нi кi не пры му сi лi ся бе доў га ча каць. 
За апош нi час ся род больш чым дзвюх ты сяч 
скар гаў на так сiс таў не бы ло нi вод най за явы аб 
кра дзя жы, пад ма не або гру бас цi. 85% скар гаў 
па сту па лi з-за та го, што так сiс ты прос та ад маў-
ля лi ся вез цi па са жы ра, ма ты ву ю чы гэ та тым, што 
ад лег ласць бы ла за над та ка рот кай.

ААН НА ЗВА ЛА 
СА МЫЯ 

ШЧАС ЛI ВЫЯ 
КРА I НЫ СВЕ ТУ
ААН апуб лi ка ва ла рэй тынг 

са мых шчас лi вых кра iн све ту. 
Верх нiя рад кi рэй тын гу за ня лi 
Да нiя, Нар ве гiя, Швей ца рыя, 
Нi дэр лан ды i Шве цыя. Уся го 
ў рэй тын гу 150 кра iн. У якас цi 
ацэ на чных кры тэ ры яў экс пер-
ты аб ра лi шэсць фак та раў: 
рэ аль ны ВУП на ду шу на-
сель нiц тва, пра цяг ласць зда-
ро ва га жыц ця, маг чы масць 
спа дзя вац ца на ка го-не будзь 
у най блi жэй шым акру жэн нi, 
суб' ек тыў ная сту пень сва-
бо ды ў пры няц цi жыц цё вых 
ра шэн няў, аба ро не насць ад 
ка руп цыi i шчод расць.

У пер шую дзя сят ку шчас-
лi вых кра iн тра пi лi так са ма 
Фiн лян дыя, Ка на да, Аў стрыя, 
Iс лан дыя i Аў стра лiя. У дру гiм 
дзя сят ку — ЗША i Но вая Зе-
лан дыя, за мы кае яго Ве не су э-
ла. З кра iн СНД у спi се Мал до-
ва, Ка зах стан, Турк ме нi стан, 
Уз бе кi стан, Бе ла русь, Ра сiя. 
Як i ле тась рэй тынг за мы ка-
юць кра i ны Аф ры кi — Гвi нея, 
Тан за нiя, Ру ан да, Бу рун дзi, 
Цэнт раль ная Аф ры кан ская 
Рэс пуб лi ка, Бе нiн i То га.

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ МУС

ВЫ Ў ПА РАД КУ?
На ва шы пы тан ні, звя за-

ныя з аса біс тай і ма ё мас най 
бяс пе кай, ахоў ны мі па слу га-
мі, бяс пе кай да рож на га ру ху, 
свое ча со вым рэ ага ван нем на 
па ве дам лен ні аб пра ва па ру-
шэн нях, гра мад скім па рад кам 
і пра фі лак ты кай зла чын стваў 
ад ка жа на мес нік мі ніст ра 
ўнут ра ных спраў — на чаль нік 
мі лі цыі гра мад скай бяс пе кі 
ге не рал-ма ёр мі лі цыі Мі ка лай 
Аляк санд ра віч МЕЛЬ ЧАН КА. 
«Пра мая лі нія» з яго ўдзе лам 
ад бу дзец ца ў Мі ніс тэр стве 
ўнут ра ных спраў 11 ве рас ня, 
у се ра ду, з 11.00 да 12.00 па 
ну ма ры: (8-017) 218 55 30.

ВЫ ЗНА ЧА НЫ ЛАЎ РЭ А ТЫ 
ДЗЯР ЖАЎ НАЙ ПРЭ МII 2012 ГО ДА
Лаў рэ а та мi Дзяр жаў най прэ мii Рэс пуб лi кi Бе ла русь 2012 
го да ста лi 16 ча ла век. Указ №401 «Аб пры су джэн нi Дзяр-
жаў ных прэ мiй Рэс пуб лi кi Бе ла русь 2012 го да» кi раў нiк дзяр-
жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пi саў 9 ве рас ня, па ве да мi лi 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

Ука зам пры су джа ны тры прэ мii ў га лi не на ву кi i тэх нi кi i тры 
прэ мii ў га лi не лi та ра ту ры, мас тац тва i ар хi тэк ту ры за ра бо ты, 
якiя ха рак та ры зу юц ца на ву ко вай на вiз ной i ма юць знач ную эка-
на мiч ную эфек тыў насць цi са цы яль ную знач насць для Бе ла ру сi, а 
так са ма атры ма лi шы ро кае пры знан не бе ла рус кай i мiж на род най 
гра мад скас цi.

Дзяр жаў най прэ мi яй у га лi не на ву кi i тэх нi кi ад зна ча ны цыкл ра бот 
«Но выя не ар га нiч ныя злу чэн нi i ма тэ ры я лы на асно ве мiк ра- i на на-
раз мер ных час цi нак: атры ман не, улас цi вас цi, пры мя нен не» . Ён мае 
вы со кую на ву ко вую каш тоў насць i змя шчае вы нi кi су свет на га ўзроў ню 
на вiз ны, атры ма ныя за 35-га до вы пе ры яд да сле да ван няў. Аў та ра мi 
Мi ха i лам Ар цем' е вым, Ана то лем Лес нi ко вi чам i Але гам Iваш ке вi чам 
упер шы ню сiн тэ за ва ны больш за 100 но вых злу чэн няў, якiя знай шлi 
пры мя нен не ў роз ных га лi нах i ў роз ных кра i нах све ту.

Гэ тай прэ мii так са ма ўда сто е на пра ца «Рас пра цоў ка i шы ро-
ка маш таб нае ўка ра нен не на цы я наль ных срод каў аба ро ны да ку-
мен таў, каш тоў ных па пер i асаб лi ва каш тоў ных аб' ек таў на асно-
ве га ла гра фiч ных ме та даў». Аў та ра мi Ле а нi дам Та нi ным, Пят ром 
Ма i се ен кам i Мi ка ла ем Ма ка рэ вi чам рас пра ца ва ны i ўка ра нё ны 
на цы я наль ныя на дзей ныя срод кi аба ро ны ад пад роб кi каш тоў ных 
па пер, якiя ма юць су свет ны пры яры тэт. На ву ко вая каш тоў насць 
гэ тай ра бо ты за клю ча ец ца ў раз вiц цi фi зiч ных прын цы паў i рас-
пра цоў цы ўнi каль ных га ла гра фiч ных тэх на ло гiй, якiя з'яў ля юц ца 
бяс спрэч ным да сяг нен нем бе ла рус кiх ву чо ных i iн жы не раў.

Акра мя та го, дзяр жаў най прэ мi яй у га лi не на ву кi i тэх нi кi за ах во цi лi 
пра цу «Рас пра цоў ка i асва ен не вы твор час цi спе цы яль ных ко ла вых 
ша сi i ця га чоў чац вёр та га па ка лен ня ва ен на-тэх нiч на га i двай но га 
пры зна чэн ня». Аў та ры пра цы Анд рэй Га ла вач, Юрый Нi ка ла еў i Яў ген 
Гар ко ства ры лi асно ву для ар га нi за цыi ў Бе ла ру сi ўлас най вы твор час-
цi спе цы яль ных ко ла вых ша сi i ця га чоў, якiя iс тот на пе ра ўзы хо дзяць 
па сва iх ха рак та рыс ты ках ма шы ны па пя рэд ня га па ка лен ня.

Дзярж прэ мi яй у га лi не лi та ра ту ры, мас тац тва i ар хi тэк ту ры 
ад зна ча ны спек такль «Пiн ская шлях та» па п'е се Вiн цэн та Ду нi на-
Мар цiн ке вi ча. Твор чы ка лек тыў На цы я наль на га ака дэ мiч на га тэ ат-
ра iмя Ян кi Ку па лы ства рыў спек такль, якi стаў вы дат най з'я вай у 
тэ ат раль ным жыц цi кра i ны i ўяў ля е са бой яр кае ўва саб лен не кла сi кi 
су час ны мi сцэ нiч ны мi срод ка мi. Гэ тая па ста ноў ка атры ма ла вы со кую 
ацэн ку i пры знан не не толь кi ў на шай кра i не, але i за мя жой. Прэ мiя 
пры су джа на на род на му ар тыс ту Бе ла ру сi Вiк та ру Ма на е ву, мас та ку-
па ста ноў шчы ку Воль зе Мац ке вiч i кам па зi та ру Анд рэю Зуб ры чу.

За вы дат ныя да сяг нен нi ва каль на га i вы ка наў ча га май стэр ства 
дзяр жаў най прэ мii ўда сто е на ар тыст-ва ка лiст — вя ду чы май стар 
сцэ ны На цы я наль на га ака дэ мiч на га Вя лi ка га тэ ат ра опе ры i ба ле та 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь Нi на Ша ру бi на. Ар тыст ка, якая ва ло дае го ла-
сам рэд ка га тэмб ру, за ка рот кi час ста ла вя ду чай са лiст кай тэ ат ра 
опе ры i ба ле та, дэ ман стру ю чы цу доў ны ва кал, вiр ту оз ную пеў чую 
тэх нi ку i та лент дра ма тыч най акт ры сы. Яе твор часць з'яў ля ец ца 
вы шэй шым да сяг нен нем бе ла рус ка га мас тац тва апош ня га ча су.

Дзяр жаў най прэ мi яй за ства рэн не шмат про фiль на га куль тур-
на-спар тыў на га комп лек су «Мiнск-Арэ на» ад зна ча ны аў тар скi ка-
лек тыў у скла дзе Ва ле рыя Куц ко, Ула дзi мi ра Бу да е ва i Ана то ля 
Ша ба лi на, якi ства рыў най буй ней шы спар тыў на-куль тур ны аб' ект 
на тэ ры то рыi кра i ны, што па сва iм маш та бе, iн жы нер на му i мас-
тац ка му вы ра шэн ню па раў наль ны з най леп шы мi ўзо ра мi су час най 
су свет най ар хi тэк ту ры.

Пры няц це ўка за свед чыць пра вы со кую ацэн ку i пры знан нi дзяр-
жа вай за слуг вы дат ных лю дзей Бе ла ру сi, якiя ўнес лi знач ны ўклад 
у раз вiц цё на цы я наль най на ву кi, куль ту ры i мас тац тва.
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«Пен сій ная сіс тэ ма — 
гэ та стра ха вая сіс тэ ма, 
якая мае пэў ныя ўмо вы 
для ўступ лен ня 
і для атры ман ня вы плат. 
Та му пя ці га до вы пе ры яд 
пра цоў на га ста жу 
вель мі 
ма лы...»

За кошт та го, што «Кар тка 
на ву чэн ца» з'яў ля ец ца 
паў на вар тас най аплат най 
карт кай буй ней шай 
фі нан са вай уста но вы кра і ны, 
у школь ні каў з'яў ля ец ца 
маг чы масць раз ліч вац ца з яе 
да па мо гай у школь ных 
ста ло вых, бу фе тах.


