
I не як зу сiм сiм ва лiч на яна 
пра гу ча ла на фо ру ме, якi пра-
хо дзiць ме на вi та ў ста лi цы Бе-
ла ру сi, для якой эка ла гiч ныя 
праб ле мы з шэ ра гу тэ а рэ тыч-
ных аб мер ка ван няў даў но ста лi 
прак тыч ны мi: апош нiя 25 га доў 
мы пе ра адоль ва ем на ступ ствы 
вя лi кай тэх на ген най ка та стро-
фы, якая зда ры ла ся ў Чар но бы-
лi. На па мiн пра гэ та пра гу чаў з 
вус наў дзяр жаў ных асоб на шай 
кра i ны: першага на мес нi ка кi-
раў нi ка Ад мi нiст ра цыi Прэ-
зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
Аляк санд ра РАДЗЬ КО ВА (ён 
за чы таў вiн ша ван нi ўдзель нi кам 
фо ру му ад Кi раў нi ка дзяр жа вы) i 
Ана то ля РУ БI НА ВА, стар шы нi 
Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь, якi пад крэс лiў, што гэ ты 
фо рум пра во дзiц ца ў на шай кра-
i не ў рам ках стар шын ства Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь у Са друж нас цi 
Не за леж ных Дзяр жаў.

Так су па ла, што эка ла гiч ныя 
праб ле мы iн тэ лi ген цыя СНД аб-
мяр коў ва ла на фо не пры род на-
га ка та клiз му на ра сiй скiм Да-
лё кiм Ус хо дзе, дзе з-за па вод кi 
па цяр пе ла шмат лю дзей. Бе ла-
русь ад гук ну ла ся на гэ тую бя ду 
— ака за ла хар чо вую да па мо гу. 
На ву чыць ра зу мець пры ро ду, 
каб жыць з ёй у ла дзе, так, каб 
яна не нес ла па гро зы ча ла ве ку, 
— ад на з за дач на ву коў цаў, лю-
дзей аду ка ва ных, твор чых, якiя 
па вiн ны стаць нось бi та мi эка ла-
гiч най свя до мас цi. Свя до масць 
— тут са праў ды клю ча вы мо-
мант, на якiм хо чац ца спы нiц ца, 
тым больш, што ў вы ступ лен нi 
Ана то ля Ру бi на ва пра гу ча ла:

— Най больш пра грэ сiў ныя 
ву чо ныя, гра мад скiя дзея чы 
ўжо даў но на стой лi ва пра во -
д зяць дум ку аб тым, што ўстой-
лi вае раз вiц цё ўсёй су свет най 
су поль нас цi не маг чы ма без гар-
ма нiч на га раз вiц ця пры ро ды, ча-
ла ве ка i гра мад ства. Адзiн з тых, 

хто вы лу чыў i по тым пе ра ка наў-
ча аб грун тоў ваў гэ тую дум ку, 
— вя лi кi рус кi ву чо ны Вяр над скi 
(сё ле та 150 га доў з яго дня на-
ра джэн ня). У на ву ко вым па ды хо-
дзе, якi ён раз вi ваў, за кла дзе ны 
вя лi кi сэнс: толь кi цы вi лi за ва нае 
ўза е ма дзе ян не со цы у му з бiя-
сфе рай, пры род ным ася род кам 
бы та ван ня ча ла ве ка за бяс печ-
ва ец ца гар ма нiч нае i ўстой лi вае 
раз вiц цё ў су час ным све це...

За ла тыя сло вы!.. Ака дэ мiк 
Ула дзi мiр Вяр над скi, якi ўвёў у 
зва рот тэр мiн «на ас фе ра» (сфе-
ра ро зу му), ад во дзiў у ёй га лоў-
ную ро лю ме на вi та ча ла ве ку, якi 
па вi нен гар ма нiч на ўза е ма дзей-
нi чаць з пры ро дай. Не дзiў на, 
што ме на вi та гэ ты ча ла век за ду-
маў ся пра маг чы мыя на ступ ствы 
дзей нас цi ча ла ве ка: у ко ла яго 
на ву ко вых iн та рэ саў ува хо дзi лi 
да сле да ван нi ўра ну па атры ман-
нi ядзер най энер гii...

Дзе ля ча го та ды ча ла век на-
дзе ле ны ро зу мам, ка лi з-за ча-
со вых вы год мо жа па ста вiць пад 
су мнеў iс на ван не та го ба гац ця, 
якое яму да дзе на лё сам, жыц-
цём, су све там? I дзе яшчэ, ка-
лi не ў нас, у Бе ла ру сi, пра гэ та 
ду маць? «Пры ро да — на ша ба-
гац це», — ка жам мы з го на рам 
i пе ра лiч ва ем: унi каль ныя пар кi 
Бе ла веж ская пу шча, Брас лаў скiя 
азё ры, Пры пяц кi, На ра чан скi. У 
кра i не 99 за каз нi каў рэс пуб лi-
кан ска га зна чэн ня, i больш за 
400 — мяс цо ва га. Усе яны ма-
юць зна чэн не для рэ гi я наль на га i 
су свет на га клi ма ту. Але вы ключ-
насць бе ла рус кай эка ла гiч най сi-
ту а цыi ра зу ме лi ўсе гос цi: кож ны 
вы сту поў ца так цi iнакш звяр таў-
ся да са май га лоў най бе ла рус кай 
эка ла гiч най тэ мы.

Яе за кра нуў i рэк тар Мас коў-
ска га ўнi вер сi тэ та, вi цэ-прэ зi-
дэнт Ра сiй скай Ака дэ мii на вук 
Вiк тар СА ДОЎ НI ЧЫ:

— ...Ка лi ад бы ла ся чар но-
быль ская тра ге дыя, я на на ступ-

ны дзень на «Жы гу лях» 11-й ма-
дэ лi ехаў у на прам ку Чар но бы ля. 
Я за ру лём, сям'я, двое дзя цей. 
Та ды не па ве дам ля ла ся, што 
ад бы ло ся i ча му. Але я па дзе-
цях ад чуў, што неш та не тое: 
якое бы ло iх са ма ад чу ван не, як 
свя цi ла сон ца... Не дзе ў ра ё не 
Бе ла ру сi я збо чыў, вы ра шыў 
вяр нуц ца ў Маск ву. У ла ба ра-
то рыi Мас коў ска га ўнi вер сi тэ та 
звяр нуў ся да пры бо раў: «фа нi-

ла» моц на. Та ды я па ду маў: а 
як жа гэ та абы дзец ца лю дзям, 
якiя жы вуць там?.. У Бе ла ру-
сi, у Ра сii (Бран скай воб лас цi), 
ды i ў Яс най Па ля не — ад на з 
кро пак, дзе асе ла амаль мак сi-
маль ная до за ра ды я цыi. Як жа 
лю дзям? Гэ та ка ла саль ная за-
да ча для ўся го ча ла вец тва. Вось 
мы спра ча ем ся, ва ю ем, ней кiя 
прын цы пы ад стой ва ем, а ёсць 
па гро зы, якi мi трэ ба зай мац ца 

ра зам... Эка ло гiя — тое агуль-
нае, што ў iн та рэ сах аб са лют на 
ўсiх. I ка лi iдзе вы руб ка ля соў 
Ама зон кi цi Ра сii — то гэ та па-
гро за эка сiс тэ ме све ту. Час та 
эка ло гiя ра зу ме ец ца спро шча на 
— на ўзроў нi пры бi ран ня смец-
ця. Але гэ та гла баль ны пра цэс. 
Гэ та су свет ны акi ян, i тра пiч ныя 
ля сы, i мiк ра клi мат, i мiк ра ска-
пiч ныя час цiн кi, якiя ства ра юць 
нам жыц цё...

Вiк тар Са доў нi чы пад крэс лiў 
не аб ход насць су пра цоў нiц тва 
ву чо ных СНД, каб яны ста вi лi 
агуль ныя за да чы: на ву ка не па-
вiн на мець ме жаў. У на ву коў-
цаў шмат праб лем аб са лют на 
агуль ных. Эка ло гiя — ад на з та-
кiх тэм. Та му рэк тар МДУ пра-
па на ваў у рам ках фо ру му ства-
рыць на ву ко вы клуб, дзе б бы лi 
лю дзi ад каз ныя, мыс ля ры, якiя 
б вя лi да сле да ван нi i ра бi лi дак-
ла ды па ней кай праб ле ма ты цы 
— як, на прык лад, дэ ма гра фiя 
цi эка ло гiя, ядзер ныя па гро зы. 
I ад на з сек цый у гэ тым клу бе 
бы ла б ад ве дзе на мо ла дзi, та му 
што ў яе ру ках бу ду чы ня.

Тое, што важ на для нас, — 
важ на i для ўся го све ту, ад зна-
чыў Мi ха iл Швыд кой, якi быў 
ад ным з iнi цы я та раў правя-
дзення яшчэ першага фо ру-
му і стварэння Міжнароднага 

фонду гуманітарнага супра-
цоўніцтва:

— Эка ло гiя сён ня — гэ та па-
лi ты ка, i па лi ты ка вель мi сур' ёз-
ная, якая рэа лi зу ец ца ў шэ ра гу 
кра iн. Да стат ко ва па гля дзець, 
што ад бы ва ец ца ў Аў стрыi, Гер-
ма нii, дзе пад цiс кам «зя лё ных» 
зва роч ва юц ца пра гра мы, звя-
за ныя з атам най энер ге ты кай. 
Эка ло гiя — гэ та iн дуст рыя пе-
ра пра цоў кi смец ця, якая ста ла 

вя лi кiм бiз не сам. Эка ло гiя — гэ-
та праб ле ма ва ен ных кан флiк-
таў. I мы па мя та ем, як на на шай 
пост са вец кай пра сто ры ва ен ныя 
кан флiк ты па ру ша лi эка сiс тэ мы. 
Гэ та ця пер ад бы ва ец ца ў Цэнт-
раль най Азii, на Блiз кiм Ус хо дзе. 
Эка ла гiч ная праб ле ма ты ка сён-
ня з'яў ля ец ца ўсе аб дым най.

Яго пад тры маў Па лад 
Бюль-Бюль Аглы, стар шы-
ня праў лен ня Мiж на род-
на га фо нду гуманітарнага 
супрацоўніцтва:

— Iн тэ лi ген цыя за клi ка на 
фар мi ра ваць ма раль ныя ары-
ен цi ры раз вiц ця, стра та якiх 
па гра жае цяж кi мi на ступ ства мi: 
стра тай улас на га тва ру, куль-
тур най са ма быт нас цi i ў вы нi-
ку — дэ гра да цы яй гра мад ства. 
Мы ўплы ва ем на шля хi раз вiц ця 
для сва iх кра iн i на ро даў... Мы, 
прад стаў нi кi iн тэ лi ген цыi, за клi-

ка ныя рас паў сюдж ваць у ро зу-
мах i сэр цах лю дзей па зi тыў ную 
ма дэль па во дзiн. Толь кi так мы 
змо жам на блi зiц ца да азда раў-
лен ня свя до мас цi i тым са мым 
па спры я ем ачы шчэн ню на ас фе-
ры — агуль на га ася род ка су iс-
на ван ня та кiх роз ных i, ра зам з 
тым, та кiх па доб ных на ро даў.
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КОРАТКА

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Ула дзi мiр КА РА ЧЭЎ СКI, 
пер шы на мес нiк мi нiст ра куль-
ту ры:
«Мi нiс тэр ства куль ту ры па-
вiн на ства раць умо вы для раз-
вiц ця дзяр жаў на-пры ват на га 
парт нёр ства пры рэа лi за цыi 
ад па вед ных пра ек таў: не пе-
ра шка джаць, не дык та ваць, а, 
на ад ва рот, уся ляк да па ма гаць. 
Фор мы мо гуць быць роз ныя: 
i вы ключ на ад мi нiст ра цый-
ная пад трым ка, i вы дзя лен не 
бюд жэт ных срод каў на но выя 
па ста ноў кi, па шыў кас цю маў 
i дэ ка ра цыi. На прык лад, ле-
тась бы ло пры цяг ну та ка ля 
Br12 млрд па за бюд жэт ных 
срод каў. Сён ня ў кра i не ка ля 
дзе ся цi буй ных тэ ат раль ных 
пра ек таў рэа лi зу юц ца дзя ку ю чы 
су пра цоў нiц тву са спон са ра мi. 
У iх лi ку мiж на род ны фес ты-
валь «Па на ра ма», мiн скi мiж на-
род ны ка ляд ны опер ны фо рум, 
мiж на род нае свя та-фес ты валь 
«Ляль кi над Нё ма нам».

ФОРУМ 
ТВОРЧАЙ І НАВУКОВАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ 
ДЗЯРЖАЎ – УДЗЕЛЬНІЦ СНД

Пад рых тоў ка чэм-
пi я на ту све ту па 
ха кеi-2014 вы хо-
дзiць на фi нiш ную 
пра мую. Па сло вах 
кi раў нi ка ха кей най 
фе дэ ра цыi Бе ла ру-
сi Яў ге на ВОР СI НА, 

пы тан не аб пе ра но се цi ад ме не пла-
не тар на га фо ру му даў но зня та. Тым 
не менш спар тыў нае ме ра пры ем ства 
бу дзе за стра ха ва на на су му 60 млн еў-
ра. «Звы чай на па доб ныя па дзеi стра ху-
юц ца буй ны мi еў ра пей скi мi кам па нi я мi, 
па тлу ма чыў Яў ген Вор сiн. — Але Прэ-
зi дэнт кра i ны вы сту пiў з пра па но вай, 
каб гэ та зра бi ла на цы я наль ная кам-
па нiя. I нам да зво лi лi». Так са ма бу дзе 
дзей нi чаць стра ха ван не гра ма дзян скай 
ад каз нас цi з раз лi кам 50 тыс. еў ра на 
ча ла ве ка.

Па са мых сцiп лых пад лi ках, Мiнск рых ту-
ец ца пры няць ка ля 20 000 гас цей. Ды рэк тар 
афi цый на га ту ра пе ра та ра чэм пi я на ту Алег 
Мi хай лаў за пэў нi вае, што праб лем з раз мя-
шчэн нем не бу дзе. «Ужо рас пра ца ва ны пра-
ект фан-вёс кi на 5 тыс. мес цаў, якая раз мес-
цiц ца ў сту дэнц кiм комп лек се ў Пят роў шчы-
не, рас па вя дае Алег Мi хай лаў. Тут вы дат ная 
iнф ра струк ту ра, блiз ка мет ро. Ар га нi зу ем 
транс фе ры да ля до вых пля цо вак, ство рым 
зо ну гас цiн нас цi для ба лель шчы каў. Кошт за 
апарт амен ты бу дзе дэ ма кра тыч ным — ка ля 

20 еў ра ў дзень». Спарт сме-
наў i чле наў на цы я наль ных 
ка манд за се ляць у гас цi нi цы 
«Рэ не санс», «Мiнск», «Вiк-
то рыя-1» i «Вiк то рыя-2». 
Для прад стаў нi коў СМI бу-
дзе пра ца ваць атэль «Бе ла-
русь», а так са ма гас цi нi цы 
«Свiс лач» i «Сла вян ская». 
Да рэ чы, цэ ны на гас цi-
нiч ныя ну ма ры па вы шаць не збi ра юц ца! А 
ўсе ўла даль нi кi квiт коў на ха кей ныя мат чы 
атры ма юць пра яз ны «Ба лель шчык», па якiм 
змо гуць бяс плат на ка рыс тац ца гра мад скiм 
транс пар там пад час чэм пi я на ту.

Ста ноў чую ацэн ку Мiж на род най фе дэ-
ра цыi ха кея атры ма ла га тоў насць «Мiнск-
Арэ ны». «Усе ха ке iс ты ад зна ча юць вы со кую 
якасць на ша га лё ду, — пад крэс лiў Я. Вор сiн. 
— А якiя тут раз дзя валь нi! Не ка то рыя да ся-
га юць 176 кв. м пры нор ме ў 80 кв. м. Тут i 
ма саж ныя ка бi не ты, i пунк ты за вост ры ван ня 
кань коў... Сло вам, ёсць усё не аб ход нае». 
Дру гую ля до вую пля цоў ку — «Чы жоў ка-
Арэ ну» — пла ну юць здаць 7 лiс та па да. На 
аб' ек це ўжо вя дуц ца ўнут ра ныя ра бо ты — 
уста лёў ва юць ся дзен нi для гле да чоў, пад-
клю ча юць ха ла дзiль нае аб ста ля ван не i г.д. 
«На вы ха дзе» ўмя шчаль насць арэ ны скла-
дзе амаль што 10 тыс. ча ла век.

Па сло вах кi раў нi ка Бе ла рус кай фе дэ ра-
цыi ха кея, бы лi прэ тэн зii з бо ку Су свет на га 
ан ты до пiн га ва га агенц тва. Спра ва ў тым, 

што ў Бе ла ру сi ня ма сер ты фi ка-
ва най до пiнг-ла ба ра то рыi. Але i 
гэ тую праб ле му вы ра шы лi: до-
пiнг-про бы спарт сме наў бу дуць 
тэр мi но ва ад праў ляц ца для экс-
пер ты зы ў Маск ву.

Рас паў сюдж ван не квiт коў 
на мат чы чэм пi я на ту афi цый-
на рас пач нец ца 30 ве рас ня: 
аба не мен ты мож на бу дзе на-

бы ваць, па чы на ю чы з 16 каст рыч нi ка, квiт-
кi на асоб ныя мат чы — з 1 снеж ня. Кошт 
аба не мен таў бу дзе вар' i ра вац ца ад 100 да 
300 еў ра, адзiн ка вых квiт коў — ад 6 да 400 
еў ра. Да рэ чы, ары гi наль ны квi ток, яго элект-
рон ная вер сiя цi сер ты фi кат на аба не мен ты 
за ме нiць гас цям чэм пi я на ту вi зу. На ўез дзе 
ў кра i ну па меж нi кам трэ ба бу дзе толь кi па-
цвер дзiць ну мар квiт ка ў спе цы яль най ба зе. 
Па та кiм жа прын цы пе бу дзе ар га нi за ва ны 
i вы езд. Та кiм чы нам, ад праў ля ю чы ся ў Бе-
ла русь, ха кей ным ба лель шчы кам да стат-
ко ва бу дзе ўзяць з са бой паш парт i квi ток 
на матч.

Мiж iн шым, унi каль насць мiнск ага чэм-
пi я на ту ў тым, што ўсе па дзеi пер шын ства 
прой дуць у ме жах ад ной кра i ны i на ват ад-
на го го ра да (апош няе пер шын ство па ха кеi 
пра хо дзi ла ў Фiн лян дыi i Шве цыi — Аўт.). 
Так што па вы ша ны кам форт i на сы ча ная 
ат мас фе ра на вед валь нi кам спа бор нiц тваў 
за бяс пе ча ны.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

ЗА МЕСТ ВI ЗЫ — 
КВI ТОК НА ХА КЕЙ НЫ МАТЧ!

ШТО ЗАЛЕЖЫЦЬ АД МА ТЫЛЬ КА
...Па ляў нi чы, якi пе ра нёс ся на ма шы не ча су ў мi ну лае, вы пад-
ко ва за да вiў там ад на го ма тыль ка. Ка лi ён вяр нуў ся ў свой 
час, то ўба чыў свет, якi змя нiў ся да гор ша га... I, на пэў на, 
са праў ды на ват ад на ма лень кая iс то та мо жа пад трым лi ваць 
ба ланс у све це, тры маць яго, каб не за гi нуў?.. Ад но з апа вя-
дан няў Рэя Брэд бэ ры на га даў сла ву ты му зы кант i гра мад скi 
дзе яч з Азер ба йджа на Па лад Бюль-Бюль Аглы на ад крыц-
цi VIII Фо ру му твор чай i на ву ко вай iн тэ лi ген цыi дзяр жаў — 
удзель нiц СНД. «На са мрэч ад тых цi iн шых дзе ян няў, якiя 
здзяйс ня юц ца тут i ця пер, за ле жыць тое, якiм бу дзе на ша 
заўт ра, i цi бу дзе яно на огул», — ак цэн та ваў ён. Не здар ма: 
на пра сто ры СНД — год эка ло гii. I гэ тая тэ ма ста ла ба дай 
га лоў най, якую па лi чы лi па трэб ным аб мер ка ваць дзея чы 
куль ту ры i на ву кi.

ПОЛЬ ШЧА МО ЖА ДА ПА МАГ ЧЫ УКРА I НЕ З ГА ЗАМ?
Поль скi наф та га за вы кан цэрн PGNiG, якi шу кае но выя рын кi збы ту ў су вя зi з пла на мi лi бе ра лi-

за цыi поль ска га рын ку га зу, га то вы па стаў ляць ва Укра i ну да 1,7 мiль яр да ку ба мет раў бла кiт на га 
па лi ва ў год на су му ка ля 700 мiль ё наў до ла раў. Апе ра тар поль скiх га за пра во даў Gaz-System да 
кан ца 2013 гэ та га го да па вi нен аб' явiць кон курс на до ступ да га за пра вод на га вуз ла ў Гер ма на вi чах 
на мя жы з Укра i най, праз якi маг чы мы экс парт ва Укра i ну. Атры маць до ступ да гэ тых ма гут нас цяў 
за раз iмк нец ца PGNiG. На га да ем, Укра i на ўжо не каль кi га доў спра буе пе ра гле дзець га за выя да мо вы 
з «Газп ра мам», лi ча чы цэ ны на па лi ва за вы ша ны мi, i шу кае да дат ко выя спо са бы да стаў кi га зу з ЕС. 
Укра i на з лiс та па да 2012 го да па ча ла iм парт пры род на га га зу з Гер ма нii праз тэ ры то рыю Поль шчы. 
З кра са вi ка 2013-га па ча лi ся па стаў кi бла кiт на га па лi ва праз Венг рыю. Вя дуц ца пе ра мо вы па ар га-
нi за цыi па ста вак праз Сла ва кiю i Ру мы нiю.

НА БЕД НЫЯ КРА I НЫ ПРЫ ПА ДАЕ 99% УСIХ ВЫ ПАД КАЎ СМЕР ЦI 
ЖАН ЧЫН ПАД ЧАС ЦЯ ЖАР НАС ЦI I РО ДАЎ

На кра i ны, якiя раз вi ва юц ца, пры хо дзiц ца 99% усiх вы пад каў смер цi жан чын пад час ро даў i ця жар-
нас цi. Ге не раль ны сак ра тар ААН Пан Гi Мун за клi каў су свет ных лi да раў вы пра вiць гэ тую са цы яль ную 
не спра вяд лi васць, па ве дам ляе Цэнтр на вiн ААН. У штаб-ква тэ ры ар га нi за цыi ў Нью-Ёр ку дзяр жа вы 
— чле ны ААН аб мер ка ва лi ход вы ка нан ня пя тай Мэ ты раз вiц ця ты ся ча год дзя, якая ты чыц ца аба ро ны 
ма ця рын ства. «Адзiн з абу раль ных пры кла даў раз ры ву па мiж ба га ты мi i бед ны мi — гэ та па каз чы кi 
ма ця рын скай смя рот нас цi», — ска заў Пан Гi Мун. Пос пех ба га тых кра iн свед чыць аб тым, што пра-
ду хi лен не смя рот нас цi i за хвор ван няў ся род жан чын пад час ця жар нас цi i ро даў маг чы ма. Але для 
гэ та га не аб ход на пры цяг нуць больш рэ сур саў. Ге не раль ны сак ра тар ААН за явiў, што па ве лi чэн не 
iн вес ты цый у сфе ру аба ро ны зда роўя жан чы ны да па мо жа вы ра та ваць сот нi ты сяч жыц цяў у год.

У БРЫ ТА НII ЎСПЫХ НУ ЛА СПРЭЧ КА ПРА ЗВЫЧ КI МУЖ ЧЫН
У Вя лi ка бры та нii ўспых ну ла гра мад ская дыс ку сiя пра тое, цi мож на муж чы нам ез дзiць у гра мад-

скiм транс пар це з шы ро ка рас стаў ле ны мi на га мi. Маш таб праб ле мы 
та кi, што ў яе аб мер ка ван нi па спе ла паў дзель нi чаць бы лы мi нiстр 
унут ра ных спраў Джэ кi Смiт. Асноў най жа мi шэн ню на род на га гне ву 
стаў шат ланд скi ак цёр Ры чард Мэд дан. Пад ста ва да шы ро кай па-
ле мi кi ўзнiк ла пас ля та го, як у тэ ма тыч ным бло гу на сэр вi се Tumblr 
з'я вi ла ся фа та гра фiя, на якой «зор ка» се ры я ла «Гуль ня пра сто лаў» 
зня ты пад час па езд кi ў лон дан скiм мет ро ў ха рак тэр най по зе.

СО ЧЫ ПА ЧА ЛI 
ЭВА КУ I РА ВАЦЬ 
З-ЗА ПА ВОД КI

Жы ха роў Со чы па пя рэ дзi лi пра 
па гро зу па вод кi, у асоб ных ра ё нах. 
МНС па ча ло эва ку а цыю лю дзей. 
Учо ра ў го ра дзе раў лi сi рэ ны эк-
стран на га апа вя шчэн ня, жы ха роў 
па гуч най су вя зi па пя рэ дзi лi аб па-
гро зе вы ха ду з бе ра гоў ра кi Со чы. 
У га рад ской служ бе вы ра та ван-
ня па ве да мi лi, што «за фiк са ва ны 

ўздым уз роў ню ва ды да не бяс печ-
ных ад знак». Па жар ныя ма шы ны 
ад пам поў ва юць ва ду з цэнт раль-
ных ву лiц. У Ад лер скiм ра ё не Со-
чы ра та валь нi кi па ча лi эва ку а цыю 
жы ха роў па сёл ка Кеп ша. Так са ма 
па ве дам ля ец ца, што ва да па ча ла 
пад тап ляць па сёл кi Ла за раў ска га 
ра ё на. Пад топ ле ны ўчас так аў та-
тра сы А-147 «Джуб га — Со чы» 
на ўчаст ку Ад лер — Вя сё лае. Рух 
аў та транс пар ту на гэ тым участ ку 
спы не ны. Рэ жым над звы чай най сi-
ту а цыi з-за маг чы май па вод кi, тым 
не менш, не ўво дзiў ся.

Да вай це па раў на ем...
— Са мы мі скла да ны мі для ўсіх на шых кра-

ін бы лі 1990-я га ды, ка лі іс на ва ла рэ аль ная 
па гро за раз бу рэн ня ўсёй сіс тэ мы аду ка цыі на 
пост са вец кай пра сто ры. Апош нім ча сам вы-
шэй шая шко ла імк лі ва раз ві ва ец ца, ад нак мы 
вы му ша ны рэ ага ваць ужо на но выя вы клі кі, 
звя за ныя з са цы яль ны мі на ступ ства мі пра цэ су 
рэ фар ма ван ня вы шэй шай шко лы, — пад крэс-
ліў у гу тар цы з жур на ліс там «Звяз ды» прэ-
зі дэнт Еў ра зій скай аса цы я цыі праф са юз-
ных ар га ні за цый уні вер сі тэ таў, пра рэк тар 
Мас коў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Ігар 
КАТ ЛА БОЎ СКІ. — У цэнт ры на шай ува гі па-
ра ней ша му па трэ бы су пра цоў ні каў і 
сту дэн таў ВНУ. 

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ РЫ ЗЫ КІ 
РЭ ФАР МА ВАН НЯ ВЫ ШЭЙ ШАЙ ШКО ЛЫ

Расклад на заўтраРасклад на заўтра  �� На па лі го не «Гож скі» 
пра цяг ва ец ца ву чэн-
не «За хад-2013». У хо дзе 
ву чэн ня ад пра цоў ва юц-
ца пы тан ні пра вя дзен ня 
рэ жым ных ме ра пры-
ем стваў і спе цы яль ных 
дзе ян няў на пры гра ніч най 
тэ ры то рыі, пад тры ман ня 
рэ жы му над звы чай на га 
ста но ві шча ў пры гра ніч-
ным ра ё не, ажыц цяў лен-
ня по шу ку, бла ка ван ня 
вы яў ле ных ды вер сій-
на-раз вед валь ных груп 
і не за кон ных уз бро е ных 
фар мі ра ван няў у ра ё нах 
ад каз нас ці, вя дзен не ба я-
вых дзе ян няў па іх зні-
шчэн ні.

Фота БЕЛТА.

Па вы шэн не кан ку рэн та здоль нас ці вы шэй шых 
на ву чаль ных уста ноў, са цы яль ныя ры зы кі, якія 
цяг не рэ фар ма ван не вы шэй шай шко лы, но-
выя ква лі фі ка цый ныя па тра ба ван ні да ўзроў ню 
пра фе сі я на ліз му вы клад чы каў, пе ра бу до ва ву-
чэб на га пра цэ су, змя нен ні ву чэб ных на гру зак, 
са цы яль нае ста но ві шча вы клад чы каў і сту дэн-
таў — усё гэ та ста ла прад ме там аб мер ка ван ня 
ўдзель ні каў XXVІ з'ез да Еў ра зій скай аса цы я-
цыі праф са юз ных ар га ні за цый уні вер сі тэ таў, які 
прай шоў у Грод не. Удзел у з'ез дзе ўзя лі прад-
стаў ні кі 40 уні вер сі тэ таў Ра сіі, Бе ла ру сі, Укра і ны, 
Ар ме ніі, Кыр гыз ста на, Ка зах ста на і Пры дняст-
роў скай Мал даў скай Рэс пуб лі кі. А на пя рэ дад ні 
ў Мін ску ад бы ла ся су стрэ ча дэ ле га таў з'ез ду з 
кі раў ніц твам Мі ніс тэр ства аду ка цыі на шай кра-
і ны і Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі.

Па марш ру це Мінск—Жло-
бін—Мінск з 29 ве рас ня бу дзе 
кож ны дзень кур сі ра ваць цяг нік 
рэ гі я наль ных лі ній біз нес-кла са 
№ 815/816. 

Больш як 1 млрд ча ла век 
ма юць тую ці ін шую фор му ін-
ва лід нас ці, 80 пра цэн таў з іх — 
лю дзі пра ца здоль на га ўзрос ту. 
Амаль 80 пра цэн таў жы вуць у 
кра і нах, якія ста лі на шлях раз-
віц ця.

Про даж бі ле таў на чэм пі я нат 
све ту па ха кеі 2014 го да пач-
нец ца 30 ве рас ня.

Ве тэ ра ны Ма гі лёў скай воб-
лас ці звяр ну лі ся з ха дай ніц-
твам аб пры сва ен ні Ма гі лё ву 
зван ня «го рад-ге рой». Ха дай-
ніц тва на кі ра ва на ў Ма гі лёў скі 
абл вы кан кам.

Паляўнічыя 
вяртаюць у моду 

беларускага 
ганчака.

Ці абароняць 
экалогію 

нашых двароў 
экапаркоўкі?

Шматпавярхоўкі 
хутка могуць 

пазбавіцца 
смеццеправодаў.
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