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Ня свіж зі мой та кі ж ча роў ны, як вяс ной, ле там і во-
сен ню. Пе ра ка на ла ся ў гэ тым, ня гле дзя чы на ват на 
тое, што іс на ва ла рэ аль ная ве ра год насць уба чыць 
наш «бе ла рус кі Па рыж» і па мер ці — ад хо ла ду, які 
стаў са праўд ным вы пра ба ван нем на тры ва ласць у 
гэ ты дзень.

НА ПА ЛЕ ОН БЫ ПА ЗАЙЗ ДРОС ЦІЎ 
Да ехаць з Мін ска да Ня сві жа мож на вель мі прос та і бюд-

жэт на: элект рыч кай (ідзе 2,5 га дзі ны) ці цяг ні ком (1,5 га дзі-
ны) да Га ра дзеі, а там 25 хві лін на рэй са вым аў то бу се — і 
вось ён, цэнтр бе ла рус кай куль ту ры. Ёсць, праў да, і пра мы 
аў то бус, але кошт та кой па езд кі ў адзін бок скла дзе 60 ты-
сяч руб лёў (ва ры янт «цяг нік — аў то бус» — 26 ты сяч).

«Ідзі це прос та ад пры пын ку да пло шчы, а там зле ва і па-
лац уба чы це», — на кі ра ва лі ба буль кі ў аў то бу се. Шпа цыр да 
пло шчы ака заў ся зу сім не да лё кім, і ад ра зу па да ро зе ўда ло-
ся аца ніць на яў насць ня свіж скай інф ра струк ту ры: лі та раль на 
ад на за ад ной пе рад ва чы ма ўзнік лі вы вес кі пі цэ рыі, ка вяр ні 
і мяс цо ва га ўні вер ма га. Мі нуў шы гэ тыя «стра тэ гіч ныя» для 
ту рыс та аб' ек ты і за зір нуў шы ва ўні вер маг (які су стрэў ад-
дзе лам «Усё для лаз ні» і зу сім не вя лі кім вы ба рам су ве нір най 
пра дук цыі), вый шлі на цэнт раль ную пло шчу, па ся-
род якой уз вы ша ец ца ве ліч ная ра ту ша.

Ра зам з да ве ра най асо бай 
пен сі я нер кі Над зеі Вол ка вай Але-
най Рах мань ко, якая звяр ну ла ся 
ў рэ дак цыю «Звяз ды», за хо дзім 
у пад' езд ты по ва га ста ліч на га па-
нэль на га до ма. Ува гу тут жа пры-
цяг вае не пры выч ны ну мар ква тэ-
ры, з лі та рай «А». Ад нак паш то-
вая скрын ка на пер шым па вер се 
і са ма пла ні роў ка па мяш кан ня з 
ві таль няй, кух няй і раз дзель ным 
са ні тар ным вуз лом ства ра юць 

ура жан не, што гэ тая ква тэ ра ні-
чым не ад роз ні ва ец ца ад ты сяч 
са бе па доб ных. Для поў на га су-
па дзен ня не ха пае хі ба што ло-
джыі, ды адзі ны па кой не пры выч-
на ма лень кі — уся го адзі нац цаць 
квад рат ных мет раў.

— 11 кра са ві ка 1984 го да мя не 
ўзя лі на пра цу ў мяс цо вы ЖЭС у 
якас ці ра бо чай па комп лекс най 
пры бор цы і ўтры ман ні до ма ўла-
дан няў. Інакш ка жу чы, прос тым 

двор ні кам. Атры ма ла я гэ тую 
ква тэр ку як служ бо вае жыл лё ў 
лю тым 1990 го да. Усё та ды бы ло 
як на ле жыць. Мне вы да лі ў рай-
са ве це ор дар, за вя лі аса бо вы 
ра ху нак, што ме сяц пры сы ла юць 
кві тан цыю на апла ту ка му наль-
ных па слуг, — га во рыць На дзея 
Вол ка ва. — Пя та га кра са ві ка 

1997 го да я зволь ні ла ся ад туль 
па ўлас ным жа дан ні. Ад нак праз 
год з ліш нім зноў вяр ну ла ся на 
пра цу, а кан чат ко ва зволь ні ла ся 
шос та га каст рыч ні ка 2004 го да 
па па гад нен ні ба коў. Та кім чы-
нам, ад пра ца ва ла су мар на дзесь-
ці ка ля дзе вят нац ца ці 
га доў.
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У Гро дзен скай воб-
лас ці ў 2013 го дзе 
коль касць ту рыс таў, 
якія ска рыс та лі ся па-
слу га мі суб' ек таў аг ра-
эка ту рыз му, па вя лі чы-
ла ся больш як на 50% і 
скла ла амаль 55,5 тыс. 
ча ла век.

Ка ля 1,6 тыс ра бот-
ні каў спат рэ біц ца для 
ка му наль ных гас ці ніц, 
якія бу ду юц ца ў Мін ску. 
Да чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі ў Мін ску пра ду гле-
джа ны ўвод у экс плу а-
та цыю 14 гас ці ніц, ад на 
з якіх ужо ўве дзе на.

Гра ма дзя не Бе ла ру-
сі мо гуць да ве дац ца аб 
га тоў нас ці свай го паш-
пар та да вы да чы пры 
да па мо зе SMS-па ве-
дам лен ня, кошт па слу-
гі — Br1,5 тыс.

Уста ноў ле ны транс-
парт ны сро дак, а так-
са ма асо ба ва дзі це ля, 
які збіў на смерць жан-
чы ну ў ноч на 4 лю та га 
на ву лі цы Баг да но ві ча ў 
Мін ску. На гэ ты мо мант 
ва дзі цель ха ва ец ца. 
Пра вод зяц ца вы шу ко-
выя ме ра пры ем ствы, 
па ве да мі лі ў ДАІ.
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Год гас цін нас ці: вы ву ча ем марш ру ты Год гас цін нас ці: вы ву ча ем марш ру ты   ��

У ІЗ РА І ЛІ ЗА БА РО НЯЦЬ СЛО ВА «НА ЦЫСТ»
І ЖОЎ ТЫЯ ЗОР КІ ДА ВІ ДА

Дэ пу та ты із ра іль ска га Кне се та да лі зго ду на раз гляд пра ек та за ко на, які аб' яў ляе па-за за ко-
нам вы ка ры стан не слоў «на цыст», «на цызм» і іх вы твор ных, а так са ма вы ка ры стан не ўве дзе най 
на цыс та мі сім во лі кі, пі ша The Jerusalem Post. Па вод ле тэкс ту да ку мен та, гэ тыя аб ме жа ван ні 
не бу дуць за кра наць толь кі дзве сфе ры: на ву ко вую і аду ка цый ную, у якіх ад па вед ным сло вам і 
сім ва лам па кі ну та мес ца для вы ву чэн ня. Усе ін шыя за па ру шэн не за ко на па він ны бу дуць аль бо 
вы пла ціць штраф да 100 ты сяч шэ ке ляў, аль бо ад пра віц ца ў тур му на тэр мін да паў го да.

ААН КРЫ ТЫ КУЕ ВА ТЫ КАН ЗА ЎКРЫ ВА ЛЬНІЦ ТВА 
СВЯ ТА РОЎ-ПЕ ДА ФІ ЛАЎ

ААН аб ві на ва ці ла Ва ты кан у сіс тэ ма тыч ным пра вя дзен ні па лі ты кі, якая за ах воч вае ўтой ван-
не фак таў да ма ган ня свя та роў да дзя цей, га во рыц ца ў за яве Ка мі тэ та ААН па пра вах дзі ця ці, 
апуб лі ка ва ным у се ра ду. У за яве ад зна ча ец ца, што Ва ты кан па ві нен не ад клад на ад хі ліць ад 
вы ка нан ня сва іх аба вяз каў усіх свя та роў, якія за мя ша ны або па да зра юц ца ў сек су аль ным 
гвал це су праць дзя цей. Акра мя та го, Ка мі тэт за пра сіў ін фар ма цыю па тых асо бах, якія да гэ-
туль утой ва лі сваю да тыч насць да гэ тых зла чын стваў. У снеж ні 2013 Ва ты кан ужо ад маў ляў 
у пра да стаў лен ні ін фар ма цыі па доб на га ро ду. Там за яві лі, што звест кі аб свя та рах па ве дам-
ля юц ца толь кі ў вы пад ку рас па чы нан ня кры мі наль най спра вы за меж най дзяр жа вай.

ПАР ЛА МЕНТ ШАТ ЛАН ДЫІ ЛЕ ГА ЛІ ЗА ВАЎ АД НА ПО ЛЫЯ ШЛЮ БЫ
Шат лан дыя пры ня ла за кон аб ле га лі за цыі ад на по лых шлю баў, па ве дам ля юць ін фар-

ма генц твы. Пар ла мент кра і ны пе ра важ най боль шас цю га ла соў ухва ліў за ко на пра ект, 
які ле га лі зуе ад на по лыя шлю бы. «За» пра га ла са ва лі 105 дэ пу та таў, «су праць» вы сту пі лі 
ўся го 18. Ча ка ец ца, што пер шыя па доб ныя вя сел лі прой дуць ужо ў каст рыч ні ку гэ та га 

го да. Ад нак дзве най буй ней шыя царк вы Шат лан дыі пра-
тэс ту юць з на го ды па доб на га ра шэн ня ўлад і пад крэс лі-
ва юць, што не мо гуць быць пры му ша ны да пра вя дзен ня 
шлюб ных аб ра даў ад на по лых пар. Ця пер за кон аб ле га-
лі за цыі ад на по лых шлю баў ужо пры ня ты ў Анг ліі і Уэль се. 
Адзі най част кай Вя лі ка бры та ніі, дзе па доб ныя шлю бы не 
пры зна юц ца на за ка на даў чым уз роў ні, за ста ец ца Паў-
ноч ная Ір лан дыя.

КОЛЬ КАСЦЬ ЦУК РУ Ў РА ЦЫ Ё НЕ 
НА ПРА МУЮ ЎПЛЫ ВАЕ 

НА СТА ТЫС ТЫ КУ
САР ДЭЧ НЫХ ЗА ХВОР ВАН НЯЎ

Спа жы ван не са лод кіх на по яў, дэ сер таў і ін шых 
пры сма каў па вы шае ры зы ку сар дэч на га пры сту-
пу. Так, уся го ад на бля шан ка га зі роў кі ў дзень 
ад на знач на бы ла звя за на з ры зы кай смя рот на га 
зы хо ду з пры чы ны сар дэч на-са су дзіс та га за хвор-
ван ня, рас па вя дае BBC са спа сыл кай на пра ве дзе-
нае да сле да ван не. Цу кар мо жа вы клі каць на бор 
ва гі, што не бяс печ на для сэр ца. І пра гэ та вар та 
па мя таць. На ву коў цы спе цы яль на пра ана лі за ва лі 
ўзро вень спа жы ван ня 
цук ру ў дзя сят каў ты сяч 
аме ры кан цаў і па каз-
чы кі смя рот нас ці з-за 
праб лем з сэр цам. Та кім 
чы нам бы ла вы яў ле на 
пра мая су вязь ры зы кі 
смер ці і аб' ёму спа жы-
ва на га цук ру. Ка лі ча ла-
век атрым лі ваў чвэрць 
ка ло рый у дзён ным ра цы ё не з да да дзе на га ў ежу 
цук ру, то ў яго ры зы ка смер ці па вы ша ла ся больш 
чым у 3 ра зы. Між тым, СА АЗ не ра іць пе ра вы шаць 
па каз чык у 10%. Гэ та пры клад на 70 гра маў для 
муж чын і 50 гра маў для жан чын. Але на За ха дзе 
да рос лыя і дзе ці звы чай на спа жы ва юць больш. 
Экс пер ты ра яць уваж лі ва чы таць над пі сы на ўпа-
коў цы пра дук таў хар ча ван ня і на по яў, пад ліч ва ю-
чы аб' ём спа жы ван ня цук ру. Па каз чык коль кас ці 
цук ру ў пра дук це лі чыц ца вы со кім, ка лі на 100 
гра маў пры па дае больш за 22,5 гра ма цук роў. 
Ніз кім — мак сі мум 5 гра маў цук роў.

ПАД ВО ХІ СЛУЖ БО ВАЙ КВА ТЭ РЫ, 
АБО ЯК ПРАЗ 23 ГА ДЫ ВЫ СВЕТ ЛІ ЛА СЯ, ШТО ПА МЯШ КАН НЕ НЕ ЖЫ ЛОЕ 

«Welcome to Nіasvіzh»:

З клопатам пра замежнікаў.З клопатам пра замежнікаў.

Ква тэр нае пы тан не не здар ма лі чыц ца ад ным 
з са мых на ба ле лых. Та му яшчэ ў са вец кія ча сы 
ка мусь ці прый шла ў га ла ву ідэя вы ка рыс тоў ваць 
жыл лё ў якас ці сты му лу пры ўлад ка ван ні 
на ніз ка аплат ныя ра бо ты. Тым са мым за бі ва лі ся 
ад ра зу два зай цы. І ва кан сія з не вя лі кай зар пла тай 
за кры ва ла ся хут чэй, і ча ла век не ста яў у чар зе 
дзе сяць-пят нац цаць га доў. А ка лі ад пра ца ваў 
дзе сяць га доў у гэ тай уста но ве, то ўжо ні хто не мае 
пра ва ця бе вы се ліць са служ бо вай ква тэ ры, бо так 
пра пі са на ў за ко не. Ка лі, вя до ма, гэ тая ква тэ ра 
непе ра тво рыц ца рап там у ка ля сач ную.
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чым куль тур ны брэнд 
бу дзе  здзіў ляць 

ту рыс таў?

Дзіцячы
тэатр 

нацыянальнага 
значэння

Як
вырошчваць 

дыню
і кавун?

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч па да ру чэн ні 
кі раў ні ка дзяр жа вы ўру чыў учо ра дзяр жаў ныя ўзна га ро ды 
за слу жа ным лю дзям Бе ла ру сі, пе рад ае БЕЛ ТА.

У спі се ўзна га ро джа ных 67 ча ла век. Гэ та ра бот ні кі пра мыс ло-
ва га комп лек су, ахо вы зда роўя, мыт ных ор га наў, аду ка цыі, на ву кі 
і куль ту ры. Яны ўда сто е ны ўзна га род за шмат га до вую плён ную 
пра цу, узор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў і вы со кае пра фе-
сій нае май стэр ства, да сяг нен не вы со кіх вы твор чых па каз чы каў у 
га лі не ма шы на бу да ван ня і лёг кай пра мыс ло вас ці, удас ка на лен не 
пад атко вай сіс тэ мы і рэа лі за цыю дзяр жаў най ін фар ма цый най 
па лі ты кі, вя лі кі аса біс ты ўклад у раз віц цё срод каў су вя зі, сфе ры 
аду ка цыі, куль ту ры, мас тац тва і спор ту.

Як ад зна чыў кі раў нік ура да, пры ем на, што на та кіх су стрэ чах 
пры сут ні ча юць прад стаў ні кі ўсіх га лін эка но мі кі — як сфе ры ма-
тэ ры яль най вы твор час ці, так і твор чыя лю дзі, якія шмат ро бяць 
для та го, каб бе ла рус кае гра мад ства бы ло ду хоў на ба га тым, каб 
аб Бе ла ру сі, яе мас тац тве, та лен тах ве да лі да лё ка за ме жа мі 
рэс пуб лі кі. Што да ты чыц ца са мой уз на га ро ды, Мі ха іл Мяс ні ко-
віч пад крэс ліў: «Дзяр жаў ная ўзна га ро да — гэ та не прос та знак, 
яко га вы ўда сто е ны за сваю пра цу, ад да насць вы бра най спра ве. 
Гэ та шмат да ча го аба вяз вае. У пры ват нас ці, аба вяз вае вас быць 
узо рам і ў да лей шым, пра ца ваць яшчэ больш ак тыў на». Ад но з 
ак ту аль ных пы тан няў, якое час та вы хо дзіць на па ра дак дня, гэ та 
за ра бот ная пла та. Сён ня на гэ ты ас пект звяр нуў ува гу і прэм' ер-
мі ністр, ка то ры раз агу чыў шы па зі цыю ўра да аб тым, што «ўся кая 
за ра бот ная пла та па він на быць за роб ле на». Прэм' ер-мі ністр ад-
зна чыў: «Мы ні ко лі не ста вім за да чу да сяг нуць ней ка га кан крэт-
на га па каз чы ка ўзроў ню за ра бот най пла ты — трэ ба гля дзець на 
яе па куп ную здоль насць. А ка лі па гля дзець на па ры тэт насць (гэ та 
зна чыць коль кі за на шу зар пла ту мож на ку піць та ва раў і па слуг), 
то атрым лі ва ец ца, што мы жы вём не горш, чым у Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі, на ват кры ху лепш, чым ва Укра і не. Для кра ін Ус ход няй 
Еў ро пы мы ма ем ся рэд ні па каз чык».

СЦЯГ БЕ ЛА РУ СІ ПАД НЯ ТЫ
Ў АЛІМ ПІЙ СКАЙ ВЁС ЦЫ 
Сцяг Бе ла ру сі пад ня ты ў алім пій скім Со чы. Ура чыс тая цы-
ры мо нія пад няц ця Дзяр жаў на га сця га Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
на ХХІІ Алім пій скіх зі мо вых гуль нях 2014 го да ад бы ла ся 
ўчо ра ў Гор най алім пій скай вёс цы, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе Па соль ства Бе ла ру сі ў Ра сіі.

Гэ та сім ва ліч нае ме ра пры ем ства пра вя ла мэр Гор-
най вёс кі, алім пій ская чэм пі ён ка ра сій ская кань ка-
беж ка Свят ла на Жу ра ва. У цы ры мо ніі пры ня лі ўдзел 
пер шы ві цэ-прэ зі дэнт На цы я наль на га алім пій ска га 
ка мі тэ та Бе ла ру сі Ігар Рач коў скі, шэф бе ла рус кай мі сіі 
на Алім пій скіх гуль нях, на мес нік ге не раль на га сак ра-
та ра, на чаль нік упраў лен ня раз віц ця алім пій ска га ру ху 
НАК Бе ла ру сі Дзміт рый Даў га лё нак, Над звы чай ны і 
Паў на моц ны Па сол Бе ла ру сі ў Ра сіі Ігар Пет ры шэн ка, 
спарт сме ны і прад стаў ні кі СМІ. За тым бе ла рус кая дэ-
ле га цыя пры ня ла ўдзел у бо га слу жэн ні ў ня даў на асвя-
чо ным хра ме Не ру кат вор на га Аб ра за Хрыс та Зба ві це ля ў Со чы, 
дзе Па тры ярх Мас коў скі і ўсяе Ру сі Кі рыл ад слу жыў ма ле бен.

ДЗЕ СЯЦЬ РА ЗОЎ МЕР
І ТО НЕ ВЕР 

Ка мі тэт дзярж кант ро лю агу чыў вы ні кі 
дзей нас ці за 2013 год 

У бюд жэт вяр ну лі 1 трлн руб лёў. Акра мя та го, пра ду хі лі лі 
не аб грун та ва ныя вы пла ты дзяр жаў ных срод каў на су му 
больш за 1,4 трлн руб лёў. Яшчэ 150 млрд спаг на лі ў бюд жэт 
ін шыя ор га ны. Ад нак стар шы ня КДК Аляк сандр ЯКАБ СОН 
на па ся джэн ні ка ле гіі ве дам ства за явіў, што эфек тыў насць 
кант роль ных ме ра пры ем стваў па він на па вы сіц ца.

ПРА ЦА НЕ Ў ПОЎ НУЮ СІ ЛУ 
«Не ўсе пы тан ні вы ра ша ны, не ўвесь па тэн цы ял быў за дзей ні ча-

ны, — лі чыць стар шы ня КДК. — Кі раў нік дзяр жа вы не раз звяр таў 
ува гу на не аб ход насць пры няц ця ра шу чых за ха даў па ўма ца ван ні 
эка на міч най бяс пе кі кра і ны і ўзмац нен ні кант ро лю за рас хо да ван-
нем бюд жэт ных срод каў і дзяр жаў най ма ё мас ці». Не жа дан не вы-
ву чаць скла да ныя пра цэ сы, на дум ку Аляк санд ра Якаб со на, то іць 
у са бе сур' ёз ныя на ступ ствы. «На гляд ны прык лад — ста но ві шча 
спраў у дрэ ва ап ра цоў чай га лі не. Лі чу, што на да лей гэ та не да пу-
шчаль на. Трэ ба пры маць усе маг чы мыя за ха ды па да вя дзен ні да 
ла гіч на га за вяр шэн ня пы тан няў, па стаў ле ных Прэ зі дэн там».

На дум ку кі раў ні ка КДК, но вая рэ аль насць па тра буе не толь кі 
прос та га кант ро лю, але і свое ча со ва га вы яў лен ня па тэн цый ных 
ры зык і па гроз. Не аб ход на ацэнь ваць аб грун та ва насць рэ сурс на га 
за бес пя чэн ня пра грам і іх ка рэ ля цыі з доў га тэр мі но вы мі 
мэ та мі са цы яль на-эка на міч най па лі ты кі.

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ:

«УСЯ КАЯ ЗА РА БОТ НАЯ ПЛА ТА
ПА ВІН НА БЫЦЬ ЗА РОБ ЛЕ НА»

У ПА МЯЦЬ 25-ГОД ДЗЯ ЗА КАН ЧЭН НЯ 
БА Я ВЫХ ДЗЕ ЯН НЯЎ У АФ ГА НІ СТА НЕ

У су вя зі з 25-год дзем вы ва ду са вец кіх вой скаў з Аф га ні ста на, 
а так са ма ўліч ва ю чы вя лі кі ўклад во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў у 
па тры я тыч нае і ін тэр на цы я наль нае вы ха ван не гра ма дзян, Прэ зі-
дэнт Бе ла ру сі сва ім ука зам уста на віў юбі лей ны ме даль «У па мяць 
25-год дзя за кан чэн ня ба я вых дзе ян няў у Аф га ні ста не». Аб гэ тым 
БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

ВОДАР КНІГІ
Святам друкаванага слова 

стала ХХІ між на род ная кніж ная 
вы ста ва-кір маш 

Яны не знік нуць кан чат ко ва, на пэў на, ні ко лі. Та му што 
ні я кая элект рон ная кні га не мо жа за ча ра ваць та кім 
во да рам, які ад чу ва еш, раз горт ва ю чы ста рон кі дру ка ва най 
кні гі. Во дар гэ ты пры цяг вае і вы клі кае на ступ нае 
жа дан не — узяць у ру кі і раз гар нуць рэ аль ную кні гу. 
Так, чы таць сён ня мож на кні гі ў роз ных ва ры ян тах. Ад но 
дру го му не толь кі не пе ра шка джае, а на ад ва рот, да па ма гае. 
Бо з ма лен ства даць дзі ця ці ўяў лен не пра чы тан не мож на 
праз пры го жую кніж ку з ка ля ро вы мі кар цін ка мі. Бо ёсць 
шэ раг вы дан няў, ці ка выя нам ме на ві та ў дру ка ва ным 
ва ры ян це. Але ёсць і заў сё ды бу дуць лю дзі, для якіх важ на 
ме на ві та тры маць у ру ках жы вую кні гу.

Для та кіх чы та чоў у Бе ла ру сі ўжо 21 раз ла дзіц ца між на род ная вы-
ста ва-кір маш, дзе ёсць маг чы масць не толь кі па ба чыць і пры дбаць кні гі, 
вы да дзе ныя ў на шай кра і не, але і па ці ка віц ца тым, што пры во зяць да 
нас з-за ме жаў Бе ла ру сі. Звыш 600 экс па нен таў прад стаў ле ны сё ле та 
ў вы ста вач ным па віль ё не «Бел экс па» ў Мін ску. Пра гра ма вы ста вач ных 
ме ра пры ем стваў змя шчае больш за 200 пра ек таў, су стрэч, прэ зен та цый, 
се мі на раў, «круг лых ста лоў». На са мрэч, кні гі ства ра юц ца людзь мі і дзе ля 
лю дзей. Та му дзе ля кан так таў па між твор ца мі і кні га вы даў ца мі так са ма 
ла дзіц ца гэ тая вы ста ва: удзель ні кі больш чым з 20 кра ін све ту 
прад стаў ля юць свае кні гі ў Бе ла ру сі.

Мін ская кніж ная 
вы ста ва-кір маш 
у Год гас цін нас ці ад крые 
но выя перс пек ты вы 
куль тур на га і дзе ла во га 
су пра цоў ніц тва 

Аб гэ тым га во рыц ца ў 
пры ві тан ні Прэ зі дэн та Бе ла-
ру сі, на кі ра ва ным удзель ні кам 
21-га кніж на га фо ру му, які ад-
крыў ся 5 лю та га ў бе ла рус кай 
ста лі цы. Пры ві тан не за чы та ла 
пер шы на мес нік мі ніст ра ін-
фар ма цыі Лі лія Ана ніч.

У пры ві тан ні ад зна ча ец ца, 
што ва ўсе ча сы кні га ме ла 
асаб лі вае зна чэн не ў жыц-
ці ча ла ве ка. Яна на тхня ла, 
да ры ла над зею, бы ла важ-
ней шай кры ні цай ве даў, 
ву чы ла да бру і вы хоў ва ла 
леп шыя ма раль ныя якас ці. 
«І сён ня, у век вы со кіх тэх-
на ло гій, кні га за ста ец ца для 
нас на стаў ні кам і на дзей-
ным да рад чы кам, аказ вае 
не ацэн ную да па мо гу ў пра цы 
і су пра ва джае ў воль ны час. 
За апош нія два дзе ся ці год-
дзі ай чын ная кніж ная спра ва 
атры ма ла знач нае раз віц цё. 
Бе ла рус кія вы дан ні пры цяг-
ва юць ба гац цем тэ ма ты кі, 
жан ра вай раз на стай нас цю і 
ары гі наль нас цю афарм лен-
ня», — га во рыц ца ў пры ві-
тан ні кі раў ні ка бе ла рус кай 
дзяр жа вы. Там так са ма ад-
зна ча ец ца, што на па лі цах 
ма га зі наў шы ро ка прад стаў-
ле ны і тво ры кла сі каў, і ра бо-
ты на шых су час ні каў.

«Упэў не ны, што між на-
род ная вы ста ва-кір маш у Год 
гас цін нас ці ад крые но выя 
перс пек ты вы куль тур на га і 
дзе ла во га су пра цоў ніц тва, 
ста не на дзей ным ары ен ці рам 
на кніж ным рын ку», — га во-
рыц ца ў пры ві тан ні. Бе ла рус-
кі лі дар па жа даў удзель ні кам 
кніж на га фо ру му па спя хо вай 
ра бо ты і не за быў ных ура жан-
няў, а ўсім ама та рам кні гі — 
ці ка вых ад крыц цяў.
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