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Як будаваць 
адносіны 

з нявесткай? 

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 1.02.2014 г. 
Долар ЗША    9640,00
Еўра 13050,00
Рас. руб. 274,00
Укр. грыўня 1137,85

Аляк сандр ШАМ КО, 
мі ністр спор ту:

«Ра бо та па ап ты мі за цыі 
фі нан са ван ня пад рых тоў кі 
спарт сме наў асоб ных ві даў, 
якія не ма юць вы со кіх шан цаў 
на па спя хо вае вы ступ лен не на 
між на род ных спа бор ніц твах, 
атры мае пра цяг і сё ле та. Па-
доб ная дзей насць, як і ра ней, 
бу дзе на цэ ле на на вы ка ра нен-
не прак ты кі «спар тыў на га 
ту рыз му». Гэ та азна чае, што 
Бе ла русь на най больш знач ных 
спа бор ніц твах па він ны прад-
стаў ляць ат ле ты, здоль ныя 
кан ку ры ра ваць на роў ных з са-
пер ні ка мі за са мыя вы со кія мес-
цы. Да рэ чы, ле тась на чэм пі я-
на тах, Куб ках, пер шын ствах 
све ту і Еў ро пы прад стаў ні ка мі 
на шай кра і ны за ва я ва на 520 ме-
да лёў. На чэм пі я на тах све ту ў 
алім пій скіх ві дах спор ту іх зна-
чэн не роў на 24-м, у тым лі ку 
11-ці — у дыс цып лі нах, уклю ча-
ных у пра гра му Алім пі яд».
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Па вы ні ках 2013 го да ў на-
шай кра і не агуль ная коль касць 
за рэ гіст ра ва ных зла чын стваў у 
па раў на нні з 2012 го дам змен-
шы ла ся на 5,3%. Пры гэ тым 
ска ра ці ла ся рэ цы дыў ная, пад-
лет ка вая і «п'я ная» зла чын-
насць.

На вед валь ні кі по лац ка га 
Му зея гіс то рыі ар хі тэк ту ры Са-
фій ска га са бо ра ця пер мо гуць 
ска рыс тац ца ін ды ві ду аль ным 
пар та тыў ным элект рон ным эк-
скур са во дам (аў ды я гі дам).

З 1 лю та га на 50 пра цэн таў 
па вя ліч ва ец ца кошт ак цыз ных 
ма рак, пры зна ча ных для мар-
кі роў кі ал ка голь ных на піт каў і 
ты ту нё вых вы ра баў.

Пер шы цэнтр ка ра ва нін гу 
ство ра ны ў Бе ла ру сі. Ён пра пі-
саў ся ў Мін скім ра ё не і пры зна-
ча ны са дзей ні чаць раз віц цю і 
па пу ля ры за цыі аў та ма біль на га 
ту рыз му, па да рож жаў з пра жы-
ван нем у аў та да мах або аў та-
пры чэ пах.

У 2013 го де ў па раў на нні з 
2012-м коль касць да рож на-
транс парт ных зда рэн няў зні зі-
ла ся на 511, за гі ну лых — на 147, 
па ра не ных — на 606. Змен шы-
ла ся коль касць ДТЗ, якія ад бы-
лі ся па ві не п'я ных ва дзі це ляў.

Хто стварае 
школьныя 

падручнікі?

Эфектыўны 
рэцэпт супраць 

прастуды 
і грыпу

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

Су сед аслаб
Ра сій скі ру бель пра цяг вае 
па дзен не і б'е сум ныя рэ-
кор ды. На ват міль ярд ныя 
ўлі ван ні на ры нак не да-
па маг лі Цэнт ра бан ку Ра сіі 
ўтры маць на цва лю ту. Зу сім 
не гэ та га ча ка лі лю дзі пе рад 
Алім пі я дай. На род не па ко-
іц ца і спя ша ец ца пе ра вес ці 
«драў ля ныя» ў за меж ныя 
ва лю ты.

Па зі цыя экс пер таў так са ма 
не су ця шаль ная. Руб лю прад ра-
ка юць яшчэ доў гае аслаб лен не. 
Усё гэ та звя за на з дрэн ны мі ва-
ла вы мі па каз чы ка мі ра сій скай 
эка но мі кі, а так са ма ве ра год ным 
но вым зні жэн нем ца ны на наф ту 
ў хут кім ча се.

У той жа час ня дрэн на ся бе 
ад чу ва юць до лар і еў ра. Апош-
няе на гэ тым тыд ні, хоць і зда-
ло тро ху па зі цыі (з-за па зі тыў-
ных па каз чы каў ВУП Злу ча ных 
Шта таў), усё роў на тры ма ла ся 
год на.

У на шай кра і не сі ту а цыя 
на ступ ная. До лар вы рас на 40 
руб лёў (плюс 0,4%) да 9640. 
Еў ра па тан не ла на 90 руб лёў 
(мі нус 0,7%) да 13050. Ра сій-
скі ру бель ад сту піў яшчэ на 6 
гра шо вых адзі нак (мі нус 2,1%) 
да 274.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

МІ НА БА РО НЫ УКРА І НЫ ЗА КЛІ КАЕ ЯНУ КО ВІ ЧА 
СТА БІ ЛІ ЗА ВАЦЬ СІ ТУ А ЦЫЮ Ў КРА І НЕ

Вай скоў цы і ра бот ні кі апа ра ту мі ніс тэр ства аба ро ны ўзгад ні лі тэкст зва ро ту да прэ зі дэн та Укра і ны — вяр хоў на га га лоў на ка ман-
ду ю ча га ўзбро е ных сіл Вік та ра Яну ко ві ча, у якім за клі ка юць ста бі лі за ваць сі ту а цыю ў дзяр жа ве. Пра гэ та па ве дам ляе прэс-служ ба 
мі на ба ро ны. «Вы каз ва ю чы сваю гра ма дзян скую па зі цыю, вай скоў цы і ра бот ні кі УС Укра і ны, якія пра хо дзяць служ бу і пра цу юць 
у апа ра це мі ніс тэр ства аба ро ны Укра і ны, за клі ка лі вяр хоў на га га лоў на ка ман ду ю ча га ў рам ках дзей на га за ка на даў ства пры няць 
не ад клад ныя за ха ды па ста бі лі за цыі сі ту а цыі ў кра і не і да сяг нен ні зго ды ў гра мад стве», — ад зна ча ец ца ў па ве дам лен ні. Удзель ні кі 
схо ду ў мі на ба ро ны за слу ха лі мі ніст ра аба ро ны Укра і ны Паў ла Ле бе дзе ва і яго на мес ні каў і вы ка за лі за не па ко е насць сі ту а цы яй, 
якая скла ла ся ў апош ні час ва Укра і не. «Вай скоў цы і ра бот ні кі УС Укра і ны на зва лі не да пу шчаль ны мі сі ла вы за хоп дзяр жаў ных 
уста ноў, пе ра шко ды прад стаў ні кам ор га наў дзяр жаў най ула ды і мяс цо ва га са ма кі ра ван ня вы кон ваць свае аба вяз кі, ад зна чыў шы, 
што да лей шая эс ка ла цыя су праць ста ян ня па гра жае тэ ры та ры яль най цэ лас нас ці дзяр жа вы», — ад зна чы лі ў прэс-служ бе.

АБА МА ЛІЧЫЦЬ АЛІМ ПІ Я ДУ Ў СОЧЫ БЯС ПЕЧ НАЙ
За ты дзень да стар ту зі мо вай Алім пі я ды ў Со чы, пы тан ні за бес пя чэн ня бяс пе кі якой не да юць спа кою ні 

ра сій скім сі ла ві кам, ні скеп тыч на на стро е ным за меж ні кам, аме ры кан скі прэ зі дэнт за явіў, што лі чыць ме ра пры-
ем ства цал кам бяс печ ным. У ін тэр в'ю CNN на пы тан не аб тым, ці стаў бы ён ад га вор ваць бліз кіх ад па езд кі 
на Гуль ні, уліч ва ю чы па гро зы тэ ра рыс таў, Ба рак Аба ма ад ка заў ад моў на. «Я ска заў бы, што Со чы цал кам 
бяс печ ныя. Па доб ныя ры зы кі па прос ту заў сё ды іс ну юць, ка лі спра ва ты чыц ца ме ра пры ем стваў па доб на га 
маш та бу», — за явіў Аба ма. Нель га, паў та рыў ён, цал кам вы клю чаць ве ра год насць та го, што неш та мо жа пай сці 
не па пла не. «Як мы з ва мі ба чы лі тут жа, у ЗША, на Бо стан скім ма ра фо не, ры зы ка ёсць заў сё ды, ка лі ёсць 
гэ тыя «ваў кі-адзі ноч кі» ці эт ніч ныя ячэй кі, якія ста вяць за мэ ту на нес ці лю дзям шко ду», — ска заў Аба ма.

ПЕН ТА ГОН ПРЫ ЗНА ЧЫЎ НАР КА МА НАЎ І «ДВОЕ ЧНІ КАЎ» У ЯДЗЕР НЫХ СІ ЛАХ
Кі раў нік Мі на ба ро ны ЗША Чак Хей гел вы ра шыў пра вес ці пра вер ку аса біс та га скла ду аме ры кан скіх ядзер ных сіл, усу мніў-

шы ся ў здоль нас ці не ка то рых ва ен на слу жа чых «ад па вя даць тым вы со кім па тра ба ван ням», якія пра ду гледж вае іх пра ца. Пры-
чы най па слу жы лі скан да лы з ужы ван нем нар ко ты каў і са спіс ван нем на іс пы тах. Кі раў нік ва ен на га ве дам ства пра вёў шэ раг 

на рад. У вы ні ку па він на з'я віц ца пра гра ма па «азда раў лен ні» ядзер ных сіл Злу ча ных Шта таў. 
Прэс-сак ра тар Пен та го на Джон Кір бі, вы сту па ю чы на бры фін гу 23 сту дзе ня, за явіў, што су-
мнен ні ў мі ніст ра з'я ві лі ся пас ля ня даў ня га ві зі ту на ва ен ную ба зу ў шта це Ва ё мінг. Па сло вах 
Кір бі, кі раў нік Мі на ба ро ны «па дзя ляе рас ча ра ван не ка ман ду ю ча га ВПС» з на го ды з'яў лен ня 
па ве дам лен няў аб ужы ван ні нар ко ты каў у ра дах аме ры кан скіх ядзер ных сіл і спіс ван ні на 
ква лі фі ка цый ных іс пы тах тых афі цэ раў, якія па ін струк цыі па він ны ад каз ваць за за пуск ра кет 
з ядзер ны мі бо е га лоў ка мі.

НА ВЕД ВАН НЕ БА РА 
ПА ЛЯП ШАЕ ПСІ ХІЧ НЫ СТАН 
МУЖ ЧЫ НЫ

Ме ды цын скі да след чы са вет апы таў 
муж чын ва ўзрос це 30-35 га доў з За ход-
няй Шат лан дыі. Экс пер таў ці ка ві ла тое, 
як на вед ван не па ба ўплы вае на па во дзі-
ны і псі хіч ны стан муж чын, пі ша The Daіly 
Maіl. Бы ло да ка за на: на вед ван не па ба з 
сяб ра мі над звы чай ка рыс нае. Яно да па-
ма гае рас сла біц ца, рас крыц ца, сва бод на 
па га ва рыць пра свае эмо цыі і па леп шыць 
на строй. У цэ лым пад уз дзе ян нем ал ка го-
лю муж чы ны па чы на лі па во дзіць ся бе не 
так, як дык ту юць стэ рэа ты пы («стан дарт-
ны муж чы на» заў сё ды пе ра жы вае ўсё ў 
са бе). У вы ні ку толь кі ў па бе лю дзі маг лі 
да зво ліць са бе вы каз ваць эмо цыі, ча го 
не ра бі лі ў што дзён ным жыц ці, пад крэс-
лі ва юць экс пер ты. Ка лі ча ла век вы пі вае 
ў кам па ніі, ён жар туе, смя ец ца. Праў да, у 
та кім баў лен ні ча су нель га не за ўва жыць 
і не бяс пе ку: су мес нае пры няц це спірт но-
га мо жа вы ліц ца ў пе ра вы шэн не нор мы. 
А ак тыў нае спа жы ван не спірт но га па-
гра жае ран няй смер цю ў вы ні ку шэ ра гу 
за хвор ван няў. І муж чын гэ та ты чыц ца 
больш, чым жан чын.

Гра шо ва-крэ дыт ная па лі ты ка ў Бе ла ру сі 
ў 2014 го дзе за ха вае стра тэ гіч ную на кі ра-
ва насць на пад тры ман не цэ на вай ста біль-
нас ці ў эка но мі цы як асно вы для яе зба лан-
са ва на га раз віц ця. Зні жэн не пра цэнт ных 
ста вак бу дзе пра во дзіц ца па сту по ва. Аб 
гэ тым бы ло ска за на на па шы ра ным па ся-
джэн ні праў лен ня На цы я наль на га бан ка, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Удзель ні кі па ся джэн ня аб мер ка ва лі за да чы на 
2014 год. «Га лоў ная мэ та — за па во ліць рост спа-
жы вец кіх цэн да 11 пра цэн таў. На гэ та бу дуць на-
кі ра ва ны ўсе ін стру мен ты На цы я наль на га бан ка, 
а ра шэн ні па іх вы ка ры стан ні бу дуць пры мац ца 
з улі кам знеш ніх і ўнут ра ных мак ра эка на міч ных 
умоў», — пад крэс лі ва ец ца ў па ве дам лен ні На цы-
я наль на га бан ка.

Найваж ней шай су мес най за да чай На цы я наль-
на га бан ка і ўра да Бе ла ру сі з'яў ля ец ца так са ма 

за ха ван не зо ла та ва лют ных рэ зер ваў з улі кам 
не аб ход нас ці ажыц цяў лен ня вы плат па даў гах 
кра і ны. «Кры ні цы іх па паў нен ня пра пра ца ва ны», 
— ад зна ча юць у Нац бан ку.

У 2014 го дзе за ха ва ец ца стро гая ма не тар ная 
па лі ты ка. «Зні жэн не пра цэнт ных ста вак бу дзе 
пра во дзіц ца па сту по ва, за бяс печ ва ю чы пры ваб-
насць і за ха ва насць збе ра жэн няў у на цы я наль най 
ва лю це. Стаў ка рэ фі нан са ван ня бу дзе ўста наў-
лі вац ца на ўзроў ні, не аб ход ным для да сяг нен ня 
цэ на вай ста біль нас ці, што ў мно гім бу дзе за ле-
жаць ад мак ра эка на міч ных умоў», — па ве да мі лі 
ў На цы я наль ным бан ку.

Асаб лі вая ўва га бу дзе ўдзе ле на пад трым цы 
ма ло га і ся рэд ня га біз не су. «Гэ та ка тэ го рыя клі-
ен таў па він на стаць пры яры тэт най для ўсіх бан каў 
без вы клю чэн ня. Як з па зі цый коль кас ці і якас ці 
аказ ва е мых па слуг, так і з пунк ту гле джан ня да-
ступ нас ці крэ дыт ных рэ сур саў», — звяр та юць 
ува гу ў Нац бан ку.

ЗА ПА ВО ЛІЦЬ РОСТ 
СПА ЖЫ ВЕЦ КІХ ЦЭН

Ма дэр ні за цыя прад пры ем-
стваў кан цэр на «Бел лес-
па пе рап рам» дасць маг чы-
масць ума ца ваць экс парт-
ны па тэн цы ял Бе ла ру сі. Аб 
гэ тым Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка за-
явіў учо ра на на ра дзе аб 
ста не і перс пек ты вах раз-
віц ця ар га ні за цый кан цэр-
на «Бел лес па пе рап рам», 
пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

«Мы ўдзя ля лі і ўдзя ля ем 
асаб лі вую ўва гу раз віц цю га лі-
ны, не шка ду ем срод каў на яе 
ма дэр ні за цыю, та му што ба чым 
перс пек ты ву яе якас на га пра-
ры ву і ўма ца ван ня экс парт на-
га па тэн цы я лу. А гэ та ва лю та. 
Ад сюль жорст кае па тра ба ван-
не ад да чы ка пі та лаў кла дан няў, 
эфек тыў най ра бо ты ўсіх ар га ні-
за цый», — за явіў кі раў нік дзяр-
жа вы.

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, ня ма 
та кой га лі ны, якой апош нім ча-
сам удзя ля ла ся б столь кі ўва гі, 
як прад пры ем ствам кан цэр на 
«Бел лес па пе рап рам» і асаб лі ва 
дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас-
ці. «На жаль, га лоў най пры чы най 
для гэ та га ста лі іс тот ныя не да-
хо пы ў ра бо це і зры вы пра цэ су 
ма дэр ні за цыі прад пры ем стваў. 
З-за сур' ёз ных па ру шэн няў фі-
нан са вай дыс цып лі ны, бес кант-
роль нас ці, ад кры тай без гас па-
дар час ці да вя ло ся пры маць са-
мыя жорст кія ме ры», — ска заў 
бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-
чыў, што па ста ян на пад крэс лі-
вае важ насць і перс пек тыў насць 
ляс ной, цэ лю лоз на-па пя ро вай і 
дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас-
ці, па коль кі гэ тыя га лі ны ма юць 
доб рую ай чын ную сы ра він ную 
ба зу і раз га лі на ва ную вы твор-
чую сет ку. «Ні хто не спра ча ец ца, 
што нам трэ ба ды вер сі фі ка ваць 
вы твор часць. Гэ та пра цэс доў гі, 
па ста ян ны для на шай кра і ны з 
пры чы ны та го, што вель мі ўжо 
мы за вя за ны на рэ сур сы, кам-
плек ту ю чыя і ін шыя па ім пар це 
і сла ба вы ка рыс тоў ва ем сы ра-

він ныя рэ сур сы ўлас най кра і ны. 
Ма дэр ні за цыя дрэ ва ап ра цоў кі 
як раз па він на ўста ра ніць гэ тыя 
пе ра ко сы», — лі чыць кі раў нік 
дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт пры вёў прык лад, 
што ў Бе ла ру сі на ду шу на сель-
ніц тва пры па дае 173 ку ба мет-
ры ле су, што ў 2,5 ра за вы шэй 
за су свет ны ўзро вень. Тым не 
менш, да ня даў ня га ча су ў бе-
ла рус кім экс пар це гэ тай пра-
дук цыі пе ра ва жаў лес-круг ляк 
і тан ныя паў фаб ры ка ты. «Вы-
во зі лі лес, а куп ля лі за ва лю ту 
мэб лю, якас ную па пе ру і ін шую 
пра дук цыю з вы со кай да баў ле-
най вар тас цю за мест та го, каб 
вы раб ляць яе ў ся бе», — за ў -
ва жыў бе ла рус кі лі дар.

Гэ тым бы ла аб умоў ле на не-
аб ход насць кар ды наль на змя-
ніць іс ну ю чыя па ды хо ды і пра-
вес ці маш таб ную ма дэр ні за цыю 
прад пры ем стваў як дрэ ва ап ра-
цоў чай, так і цэ лю лоз на-па пя-
ро вай пра мыс ло вас ці. «Мож на 
ска заць, кроп ка вая ма дэр ні-
за цыя ў кра і не: узя лі не каль кі 
прад пры ем стваў і вы ра шы лі іх 
ма дэр ні за ваць», — удак лад ніў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га-
даў, што пры на зна чэн ні Юрыя 
На за ра ва стар шы нёй кан цэр-
на «Бел лес па пе рап рам» бы лі 
па стаў ле ны дак лад ныя за да чы 
па на вя дзен ні па рад ку на ўсіх 
прад пры ем ствах і за бес пя чэн ні 
за вяр шэн ня ма дэр ні за цыі ў на-
ме ча ныя тэр мі ны.

У хо дзе на ра ды кі раў нік дзяр-
жа вы за па тра ба ваў ад ка заць 
на пы тан ні аб тым, якія ме ры 
пры ма юц ца для па ска рэн ня 
ма дэр ні за цыі прад пры ем стваў 
га лі ны, вы ха ду на пра ект ную 
ма гут насць, а так са ма на коль кі 
ўзрас це глы бі ня пе ра пра цоў кі 
сы ра ві ны і бу дзе за бяс пе ча ны 
вы пуск вы ра баў з вы со кай до-
ляй да баў ле най вар тас ці. «Ак-
цэн тую ўва гу на гэ тым ас пек це, 
та му што на сця рож вае на мер 
ад праў ляць на экс парт 60 пра-
цэн таў пліт, якія вы раб ля юц ца 
на аб ноў ле най вы твор час ці. Гэ та 
зна чыць, зноў паў фаб ры кат бу-

дзем гнаць за мя жу. Ці па-гас-
па дар ску гэ та? Ча му б за мест 
паў фаб ры ка ту не пра да ваць 
га то выя вы ра бы з боль шай да-
баў ле най вар тас цю, на прык лад, 
мэб лю?», — па ста віў пы тан не 
Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма 
па ці ка віў ся тым, які мі ча ка юц-
ца эка на міч ны эфект і важ ней-
шыя вы ні кі ма дэр ні за цыі: рост 
аб' ёмаў вы твор час ці і экс пар ту, 
ім парт аза мя шчэн не і па вы шэн-
не якас ці та ва раў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да-
ру чыў у рам ках кры мі наль най 
спра вы пра ана лі за ваць урон ад 
зры ву тэр мі наў ма дэр ні за цыі 
«Ві цеб скдрэ ва».

«За пра сі це ге не раль на га 
пра ку ро ра і да ру чы це ў рам ках 
кры мі наль най спра вы раз гле-
дзець усе пы тан ні і па лі чыць 
стра ты. Са мной уз гад няць не 
трэ ба. Ка лі трэ ба за кімсь ці са-
чыць апе ра тыў на, са джаць у 
след чы іза ля тар — са джай це», 
— да ру чыў Аляк сандр Лу ка шэн-
ка, звяр та ю чы ся да кі раў ні ка Ад-
мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Анд рэя 
Ка бя ко ва.

Прэм' ер-мі ністр Мі ха іл Мяс ні-
ко віч да ла жыў, што ўрад браў на 
ся бе аба вя за цель ствы за пус ціць 
вы твор час ці на «Ві цеб скдрэ ве» 
ў снеж ні. «Гэ та тры за во ды: фар-
ма ван ня плі ты, яе шлі фоў ка і ла-
мі на ван не. У ся рэ дзі не снеж ня 
бы ла атры ма на пер шая плі та. 
Ця пер ідзе на лад ка тэх на ла гіч-
ных рэ жы маў. Трэ ба ўвя заць 
ця пер усе тры вы твор час ці ў 
аў та ма тыч ным рэ жы ме, і прад-
пры ем ства бу дзе пра ца ваць», 
— рас ка заў ён.

Што да ты чыц ца пы тан ня 
Прэ зі дэн та аб пры чы нах не-
вы ка нан ня абя ца на га, прэм'-
ер-мі ністр вы ка заў дум ку, што 
сіс тэм ных не да хо паў пры вы ра-
шэн ні гэ та га пы тан ня да пу шча-
на не бы ло. «Гэ та но вая тэх-
на ло гія, і яна ця пер на ладж ва-
ец ца ў аў та ма тыч ным рэ жы ме. 
Бы ло жа дан не зра біць гэ та ў 
снеж ні, але ёсць усе пад ста вы 
для та го, каб у лю тым ра бо та 
бы ла за бяс пе ча на», — ад зна-
чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

УМА ЦА ВАЦЬ 
ЭКС ПАРТ НЫ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ

Так учора ахарактарызаваў 
асноўныя тэндэнцыі на ай-
чынным медыярынку мі-
ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі 
Алег Пра ляс коў скі на па ся-
джэн ні ка ле гіі мі ніс тэр ства 
па вы ні ках мі ну ла га го да.

Пра ме ды я хол дын гі
«Бе ла русь ста ла пры зна-

най ка му ні ка цый най пля цоў-
кай для пра вя дзен ня буй ных 
між на род ных ме ра пры ем-
стваў. Ся род іх — XV Су свет-
ны кан грэс рус кай прэ сы, Бе-
ла рус кі між на род ны ме ды я -
 фо рум, Бе ла рус ка-Ра сій скі 
фо рум ма ла дых жур на ліс таў і 
ін шыя», — пад су моў ваў вы ні кі 
го да мі ністр. Ад нак не толь кі 
гэ тым за пом ніў ся 2013-ы. Ле-
тась пра цяг ва ла ся пра ца па 
ства рэн ні ме ды я хол дын гаў: 
вы да вец ка га до ма « Звяз да» 
куль ту ра ла гіч най на кі ра ва нас-
ці і гра мад ска-па лі тыч на га на 
ба зе га зе ты «Со вет ская Бело-
руссия». «Іх ства рэн не прай-
шло без уз ру шэн няў. Пры гэ-

тым у пер шую чар гу ўліч ва лі ся 
ін та рэ сы твор чых ра бот ні каў 
і ад мі ніст ра цый на га пер са на-
лу. Ні хто не быў па крыў джа-
ны. Гэ та бы ло са мае га лоў нае 
па тра ба ван не і Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та, і ўра да», — пад-
крэс ліў Алег Пра ляс коў скі. 
На конт мэ ты аб' яд нан ня вы-

дан няў мі ністр за явіў: «Я ўжо 
ка заў пра гэ та ра ней і ха чу 
яшчэ раз пад крэс ліць: у нас 
ёсць вы раз нае ба чан не перс-
пек тыў. Усе рэ фор мы ма юць 
ад ну га лоў ную мэ ту — за-
бяс пе чыць кан ку рэн та здоль-
насць га лі ны для рэа лі за цыі 
дзяр жаў най ін фар ма цый най 

па лі ты кі». Пры гэ тым, па яго 
сло вах, бы лі ство ра ны ўмо вы, 
каб кож нае вы дан не ста ла вя-
до мым брэн дам, на бы ло свой 
твар. Мі ністр да даў, што рэ-
фар ма ван не бе ла рус кай ме-
ды яс фе ры не за па тра ба ва ла 
да дат ко вых бюд жэт ных вы дат-
каў. На ад ва рот, па рэ дак цы ях 
ма са вых па лі тыч ных га зет у 
2013 го дзе бы ла да сяг ну та 
знач ная эка но мія бюд жэт ных 
срод каў.

Пра «ра ён кі», 
тэ ле ба чан не 
і аў тар скія пра вы

Алег Пра ляс коў скі чар го вы 
раз звяр нуў ува гу на раз віц-
цё рэ гі я наль най прэ сы: «Сён-
ня маг чы масць вы пус каць 
якас ную рэ гі я наль ную га зе ту 
ёсць ва ўсіх. Ад сут насць вы ні-
ку мож на па тлу ма чыць толь кі 
без ыні цы я тыў нас цю, жа дан-
нем «вы ехаць» на тых на пра-
цоў ках, якія ўжо даў-
но са ста рэ лі».

Ме ды яп рас то раМе ды яп рас то ра  �� БУЙНЫЯ МЕДЫЯХОЛДЫНГІ, 
ЯКАСНЫЯ «РАЁНКІ», ЗАХАВАННЕ АЎДЫТОРЫІ 
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Уз вя дзен не царк вы ў вёс-
цы Сі ма ні чы без пе ра больш-
ван ня на зы ва юць на род най 
бу доў ляй: мяс цо выя жы ха ры 
і пры ха джа не з су сед ніх вё сак 
не толь кі ах вя ру юць улас ныя 
гро шы, але і бя руць не па срэд-
ны ўдзел у бу даў ні чых ра бо-
тах. Хо дам ад наў лен чых ра бот 
кі руе мяс цо вы свя тар ай цец 
Іа ан (Іван Ха ры то на віч Па лын). 
Ужо дзей ні чае но ва збу да ва ная 
царк ва Бо га яў лен ня, по бач з 
ёю ўзво дзіц ца царк ва-зва ні-
ца Па рас ке вы Пят ні цы. Пра цы 
яшчэ шмат і, не зва жа ю чы на 
ма роз нае на двор'е, яна не спы-
ня ец ца. Мно гія скла да ныя ра-
бо ты вы кон вае сам свя тар (на 
фота). Вяс коў цы ве да юць, што 
ў ду хоў на га на стаў ні ка яшчэ і 
за ла тыя ру кі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

Лель чыц кі ра ён.

ЗА ЛА ТЫЯ РУ КІ ЗА ЛА ТЫЯ РУ КІ 
ВЯС КО ВА ГА ВЯС КО ВА ГА 
СВЯ ТА РАСВЯ ТА РА

Прэзідэнт да ру чыў у рам ках кры мі наль най спра вы пра ана лі за ваць 
урон ад зры ву тэр мі наў ма дэр ні за цыі «Ві цеб скдрэ ва»


