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Не сак рэт, што сён ня вост рую кан ку-
рэнт ную ба раць бу за пры цяг нен не да ся-
бе на ву чо бу за меж ных сту дэн таў вя дуць 
усе раз ві тыя кра і ны све ту. У кра і нах, якія 
ро бяць стаў ку на экс парт аду ка цый ных 
па слуг, до ля за меж ных сту дэн таў ва га ец-
ца ад 3 да 8 пра цэн таў. Бе ла русь так са ма 
імк нец ца не ад ста ваць: так, сё ле та ў бе-
ла рус кіх уста но вах аду ка цыі на ву ча юц ца 
ўжо больш як 16 ты сяч за меж ных гра ма-
дзян з 98 кра ін све ту. І ста віц ца мэ та да 
2016 го да па вя лі чыць іх коль касць да 25 
ты сяч ча ла век. Акра мя та го, ста іць за да ча 
па вя лі чыць пры ток за меж ных ін вес ты цый 
у эка но мі ку на шай кра і ны.

— Ін вес ты цыі па тра бу юц ца сён ня ўсім 
кра і нам, пры чым ін вес ты цыі не толь кі 
фі нан са выя, — пад крэс лі вае стар шы ня 
Між на род най аса цы я цыі вы пуск ні коў 
бе ла рус кіх ВНУ, ко ліш ні вы пуск нік 
Бе ла рус ка га по лі тэх ніч на га ін сты ту-
та (сён ня гэ та БНТУ), га на ро вы кон сул 
Не па ла Ма ха та УПЕНД РА. — Я маю на 
ўва зе і ін вес ты цыі ў куль ту ру, і сяб роў-
скія ін вес ты цыі. У бе ла ру саў ва ўсіх кра і-
нах све ту ёсць сяб ры, на якіх яны мо гуць 
аба пі рац ца. Хоць мы і не ма ем бе ла рус кіх 
паш пар тоў, але лі чым ся бе прад стаў ні ка мі 
Бе ла ру сі.

Ме на ві та ў БНТУ ў 2007 го дзе бы ла 
ство ра на аса цы я цыя за меж ных вы пуск-
ні коў уні вер сі тэ та, а по тым на яе ба зе 
— Між на род ная аса цы я цыя вы пуск ні коў 
бе ла рус кіх ВНУ. Дзя ку ю чы на ма ган ням 
гэ тай ар га ні за цыі ство ра ны банк да ных 
за меж ных вы пуск ні коў, з мно гі мі з іх на ла-
джа ны кан так ты. Між ін шым, больш чым 
за паў ста год дзе — а ме на ві та столь кі ча су 
ў Бе ла ру сі вя дзец ца пад рых тоў ка сту дэн-
таў-за меж ні каў — праз бе ла рус кія ВНУ 
прай шлі прад стаў ні кі больш як 110 кра ін 
све ту. Мно гія з іх бе раж лі ва за хоў ва юць 
свае ўспа мі ны пра на шу кра і ну, шчы ра 
пе ра жы ва юць за ўсё, што ад бы ва ец ца на 
пост са вец кай пра сто ры, ра ду юц ца на шым 
пос пе хам і пры зна юц ца, што Бе ла русь за-
ста ла ся для іх та кой жа бліз кай, як і ў сту-
дэнц кія га ды...

За меж ныя вы пуск ні кі бе ла рус кіх ВНУ 
пра цу юць ва ўсіх сфе рах на род най гас па-
дар кі сва іх кра ін, ады гры ва юць за ўваж ную 
ро лю ў сіс тэ ме аду ка цыі, на ву кі, куль ту ры, 
па лі ты цы і біз не се, зай ма юць важ ныя па-
са ды ў дзяр жаў ным апа ра це. 

— Кож ны гля дзіць на свет праз сваю 
прыз му. Ка лі я на ву чаў ся ў шко ле, нам 
ка за лі, што вы ра шаль ным фак та рам у 
пе ра мо зе са юз ні каў у Дру гой су свет най 
вай не ста ла вы сад ка са юз ніц кіх вой скаў 
у Нар ман дыі. Але ка лі пры ехаў ву чыц ца 
ў Бе ла русь, да ве даў ся пра Ста лін град, 
— рас ка заў на мес нік стар шы ні Між на-
род най аса цы я цыі вы пуск ні коў бе ла-
рус кіх ВНУ Ха сан ХА МУ ДА. — Усе мы 
доб ра ба чым, што ад бы ва ец ца ў све це, 
як рас па ля ец ца ва ро жасць па між людзь мі 
і на ро да мі. Каб не да пус ціць гэ та га, трэ ба 
па зна ваць адзін ад на го, трэ ба ці ка віц ца 
куль ту рай, гіс то ры яй і тра ды цы я мі ін шых 
на ро даў. Лі чу, што най леп шы мар ке тынг 
кра і ны — гэ та мар ке тынг праз куль ту ру і 
аду ка цыю. 

Мэ та Між на род най аса цы я цыі вы-
пуск ні коў — ад наў лен не і пад тры ман-
не па ста ян ных кан так таў з вы ха ван ца мі 
бе ла рус кай вы шэй шай шко лы, раз віц цё 
пры іх са дзей ні чан ні між на род на га су-
пра цоў ніц тва ў га лі не куль ту ры, на ву кі і 
аду ка цыі, спры ян не экс пар ту аду ка цый-
ных па слуг і пры цяг нен не ін вес ты цый у 
Бе ла русь. Сён ня банк звес так між на род-
най аса цы я цыі змя шчае ін фар ма цыю пра 
6 ты сяч за меж ных вы пуск ні коў з больш 
чым 100 кра ін. Ство ра ны сайт www.
belmav.com, на якім за меж ныя вы пуск-
ні кі мо гуць за рэ гіст ра вац ца і атры маць 
кан суль та цыю ў вы ра шэн ні пы тан няў, 
звя за ных з на ву чан нем і зна хо джан нем 
у Бе ла ру сі.

Пры ак тыў ным са дзей ні чан ні вы пуск-
ні коў бе ла рус кіх ВНУ бы лі ад кры ты фі лі-
ялы Між на род най аса цы я цыі вы пуск ні коў 
у Не па ле, Лі ва не, Ні ге рыі, Ма ро ка, Кыр-
гыз ста не, ство ра ны Цэнт ры бе ла рус кай 
куль ту ры ў Кыр гыз ста не, Ка зах ста не і 
Ні ге рыі. На ба зе БНТУ быў ство ра ны 
В'ет нам скі і Па лес цін скі куль тур ныя цэнт-
ры, а ў хут кім ча се бу дуць ад кры ты Кыр-
гыз скі і Ні ге рый скі куль тур ныя цэнт ры. У 
Ні ге рыі, Ма ро ка і Кыр гыз ста не прай шлі 
рэ гі я наль ныя фо ру мы вы пуск ні коў бе-
ла рус кіх ВНУ.

Не ка то рыя чле ны аса цы я цыі ўва хо-
дзяць у ар га ні за цыі, якія не па срэд на 
ажыц цяў ля юць су пра ва джэн не сту дэн-
таў з іх дзяр жаў на на ву чан не ў Бе ла-
русь. Па сло вах на мес ні ка мі ніст ра 
аду ка цыі Вік та ра ЯК ЖЫ КА, у гэ тым 

на ву чаль ным го дзе са ма ме ней 500 за-
меж ных гра ма дзян пры еха лі ву чыц ца ў 
Бе ла русь дзя ку ю чы на ма ган ням чле наў 
аса цы я цыі. Гэ тыя лю дзі на ўлас ным во-
пы це ве да юць аб усіх пе ра ва гах атры-
ман ня аду ка цыі ў на шай кра і не і ак тыў-
на пра па ган ду юць у ся бе на ра дзі ме 
бе ла рус кую вы шэй шую шко лу. Мно гія 
ад праў ля юць у Бе ла русь ву чыц ца сва іх 
дзя цей.

Апош няя су стрэ ча ў БНТУ ста ла доб-
рай маг чы мас цю для аб ме ну во пы там 
ра бо ты і чар го вым ім пуль сам для ак-
ты ві за цыі ўза е ма вы гад на га су пра цоў-
ніц тва. Праў да, на су стрэ чы іш ла раз-
мо ва і аб праб ле мах, з якімі да во дзіц ца 
су ты кац ца па тэн цы яль ным сту дэн там, 
па коль кі да лё ка не заў сё ды ў рэа лі за цыі 
экс парт най па лі ты кі су па да юць ін та рэ-
сы ўсіх ве дам стваў. За меж ні кі скар дзі-
лі ся на тое, што ня рэд ка шэн ген скую 
ві зу атры маць ляг чэй, чым бе ла рус кую. 
Прад стаў ні кі ор га наў Мі ніс тэр ства ўнут-
ра ных спраў і па гра ніч ных служ баў з 
па да зрэн нем ста вяц ца да абі ту ры ен таў 
з кра ін з так зва най «па вы ша най міг-
ра цый най ак тыў нас цю»: ва ўмоў ным 
«чор ным спі се» зна хо дзіц ца цэ лы шэ-
раг кра ін Азіі і Аф ры кі.

За меж ныя гра ма дзя не пры яз джа юць 
у Бе ла русь па за пра шэн нях ад уста ноў 
аду ка цыі. Вось толь кі на прак ты цы на яў-
насць за пра шэн ня зу сім не га ран туе яе 
ўла даль ні ку маг чы масць за стац ца для 
на ву чан ня ў Бе ла ру сі... Тэ ры та ры яль-
ныя пад раз дзя лен ні па гра ма дзян стве 

і міг ра цыі мо гуць ад мо віць за меж ным 
гра ма дзя нам ва ўез дзе для на ву чан ня 
ў Бе ла русь. Пры чым ро бяць гэ та не-
па срэд на ў На цы я наль ным аэ ра пор це, 
ка лі гро шы на да лё кую ванд роў ку ўжо 
вы дат ка ва ны. Та му за меж ні кі про сяць 
па ве дам ляць па ся рэд ніц кім фір мам і 
рэ кру тын га вым агенц твам аб тым, што 
ўезд та го ці ін ша га гра ма дзя ні на ў Бе-
ла русь не па жа да ны, за га дзя, каб па-
пя рэ дзіць пры крыя сі ту а цыі з дэ парт-
ацы яй.

Праў да, прад стаў ні кі міг ра цый най 
служ бы Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 
не зу сім згод ныя з та кой па ста ноў кай 
пы тан ня.

— Мы заў сё ды га то выя да дыя ло гу. Я 
за на шу ад кры тасць, за кан струк тыў нае 
су пра цоў ніц тва, за тое, каб мы ба чы лі 
парт нё раў адзін у ад ным, — пад крэс ліў 
на чаль нік Дэ парт амен та па гра ма дзян-
стве і міг ра цыі МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аляк сей БЯ ГУН.

Між ін шым, за раз ства ра ец ца рэс пуб-
лі кан ская ба за да ных аб па ся рэд ніц кіх 
фір мах і рэ кру тын га вых агенц твах, за-
рэ гіст ра ва ных на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, 
якія ма юць доб рую рэ пу та цыю. Усе спа-
дзя юц ца, што на рэш це бу дзе пры ня та 
дак лад ная і праз рыс тая сіс тэ ма пра ві лаў, 
зра зу ме лых для ўсіх: і для ар га ні за цый-
па ся рэд ні каў, і для ўста ноў вы шэй шай 
аду ка цыі, і для су пра цоў ні каў пра ва-
ахоў най сфе ры. Па трэ бен аб са лют на 
праз рыс ты ме ха нізм уз гад нен ня за пра-
шэн няў.

Во сен ню на між на род ную кан фе рэн-
цыю за меж ных вы пуск ні коў бе ла рус кіх 
ВНУ па він ны пры ехаць са мыя па спя хо-
выя і ўплы во выя ў сва іх кра і нах лю дзі. У 
Бе ла ру сі яны змо гуць не толь кі на ве даць 
род ныя ўні вер сі тэ ты, су стрэц ца з бы лы мі 
вы клад чы ка мі і ад на курс ні ка мі, але і аб-
мер ка ваць рэ аль ныя пра ек ты су пра цоў-
ніц тва. На су стрэ чы ў БНТУ быў да дзе ны 
старт пад рых тоў цы да зга да най кан фе-
рэн цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«НЯ ШТАТ НЫЯ» ПА СЛЫ БЕ ЛА РУ СІ
Лі ван і Ка лум бія, Іран і Кі тай, Із ра іль і Да мі ні кан ская Рэс пуб лі ка, Пе ру і Па-

лес ці на, Поль шча і Сі рыя, Чэ хія і Шры Лан ка, Кіпр і Не пал, Іс па нія і Сул та нат 
Аман... Геа гра фія кра ін, дзе жы вуць і пра цу юць вы пуск ні кі бе ла рус кіх ВНУ, 

над звы чай шы ро кая. Усе яны шчы ра лі чаць ся бе сяб ра мі Бе ла ру сі. Та му, 
ня гле дзя чы на сваю за ня тасць, як толь кі гу чыць за пра шэн не пры ехаць у 

кра і ну, з якой звя за ны най леп шыя ўспа мі ны ма ла до сці, яны тут жа кі да юць 
спра вы і са дзяц ца ў цяг нік або на са ма лёт. Вось і ня даў на ў БНТУ на па шы-
ра нае па ся джэн не савета Між на род най аса цы я цыі вы пуск ні коў бе ла рус кіх 

ВНУ са бра лі ся прад стаў ні кі трох дзя сят каў кра ін све ту. У Мінск яны пры-
еха лі, каб аб мер ка ваць шэ раг са мых роз ных пы тан няў: ад вы ра шэн ня жыл-
лё ва-бы та вых праб лем за меж ных сту дэн таў, спра шчэн ня ві за ва га рэ жы му, 

ар га ні за цыі дыс тан цый на га на ву чан ня і маг чы мас цяў для па вы шэн ня ква-
лі фі ка цыі  да ад крыц ця фі лі ялаў бе ла рус кіх уні вер сі тэ таў у ін шых кра і нах 
і пра вя дзен ня ў Мін ску во сен ню між на род най кан фе рэн цыі за меж ных вы-

пуск ні коў бе ла рус кіх ВНУ.

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»:
Сён ня най боль шай па пу ляр нас цю 

ў за меж ных гра ма дзян ка рыс та юц ца 
Бел дзярж уні вер сі тэт, БДУ ІР, БНТУ, 
БДЭУ, лінг віс тыч ны і ме ды цын скі ўні-
вер сі тэ ты. Най боль шая коль касць ін-
ша зем цаў ад дае пе ра ва гу вы ву чэн ню 
эка но мі кі, ме недж мен ту, пра ва знаў-
ства, між на род на га пра ва, рус кай мо-
вы і лі та ра ту ры, ме ды цы ны і геа ло гіі.

За меж ныя вы пуск ні кі бе ла рус кіх 
ВНУ пра цу юць ва ўсіх сфе рах на род-
най гас па дар кі сва іх кра ін, іг ра юць 
за ўваж ную ро лю ў сіс тэ ме аду ка цыі, 
на ву кі, куль ту ры, па лі ты цы і біз несе, 
зай ма юць важ ныя па са ды ў дзяр жаў-
ным апа ра це. Ся род іх ёсць мі ніст ры, 
дып ла ма ты, ды рэк та ры ўста ноў аду-
ка цыі, кі раў ні кі буй ных прад пры ем-
стваў, га лоў ныя ўра чы ме ды цын скіх 
уста ноў...

Ад мет най ры сай са ка віц ка-
га дыя ло гу мож на на зваць 
той факт, што ў шэ ра гу 
скар гаў і пы тан няў бы ло 
ня ма ла кан крэт ных пра па-
ноў па па ляп шэн ні якас ці 
жыц ця рэ гі ё на. Да зва ні лі ся 
лю дзі, што ма юць кан крэт-
ныя пра ек ты, рэа лі за цыя 
якіх на прак ты цы дасць 
знач ны эка на міч ны эфект. 
Так, пры нам сі, сцвяр джа-
лі тэ ле фон ныя аба не нты. 
І пра па но вы іх вы клі ка лі 
ці ка васць у кі раў ні ка рэ гі-
ё на.

Прад пры маль нік Мі ка лай 
Ва рат ні коў мае на мер зра біць 
Жа бін каў скі ра ён пля цоў кай па 
ўка ра нен ні энер га збе ра галь най 
пра гра мы. Тым больш што ў яго 
ёсць пэў ныя на пра цоў кі. На ба зе 
Жа бін каў ска га кам бі кор ма ва га 
за во да прад пры ем ства Мі ка лая 
Ва рат ні ко ва па спя хо ва апра ба-
ва ла ўста ноў ку па вы ка ры стан ні 
аль тэр на тыў ных ві даў па лі ва. У 
спра ву пай шлі ад хо ды кам бі кор-
ма вай вы твор час ці, якія ра ней 
прос та за коп ва лі ся ў зям лю. 
Сён ня біз нес мен рас пра ца ваў 
цэ лую пра гра му вы ка ры стан ня 
па доб най сы ра ві ны для атры-
ман ня энер гіі. І пра сіў не столь кі 
фі нан са вай, коль кі ма раль най і 
ар га ні за цый най пад трым кі.

Дру гі аба нент рэ ка мен да ваў 
свай го ка ле гу, ву чо на га з Санкт-
Пе цяр бур га, які мае рас пра цоў кі, 
ці ка выя для Брэсц ка га элект ра-
лям па ва га за во да. Ука ра нен не яго 
ноу-хау, на дум ку брас таў ча ні на, 
пры ня се прад пры ем ству не ма лы 
ва лют ны пры бы так. Пас ля раз-
мо вы з ра цы я на лі за та ра мі бы лі 
за пі са ны іх ка ар ды на ты і пры зна-
ча ны кам пе тэнт ныя спе цы я ліс ты з 
абл вы кан ка ма, якія су стрэ нуц ца з 
людзь мі і вы ву чаць пы тан не.

Усе агуль ную ўсмеш ку пры-
сут ных вы клі каў зва нок ве тэ ра на 
ме лі я ра цый най спра вы Мі ха і ла 
Ба сю ка з Пін ска. Але ж ча ла век га-
ва рыў пра тое, што для яго важ на, 
і бы ло ві даць, што на лі ніі — па тры-
ёт сва ёй пра фе сіі. Мі ха іл Пят ро віч 
пра сіў, каб пад час свят ка ван ня аб-
лас ных да жы нак во сен ню гэ та га 
го да ў Пін ску ў пра гра му кан цэр та 

аба вяз ко ва ўклю чы лі гімн ме лі я-
ра та раў. Пен сі я нер пад ра бяз на па-
тлу ма чыў, дзе апуб лі ка ва ны тэкст 
і но ты на зва на га тво ра. Гу бер на-
тар па дзя ка ваў ве тэ ра ну за ак тыў-
ную жыц цё вую па зі цыю, па абя цаў 
прось бу вы ка наць і не без гу ма ру 
да даў, што ка лі Пін скі ра ён сё ле та 
на ма ло ціць 100 ты сяч тон збож-
жа, то ён аса біс та вы ка нае гэ тую 
пес ню са сцэ ны. Бе ру чы да ўва гі 
доб рыя ва каль ныя да ныя Кан стан-
ці на Су ма ра, не да во дзіц ца ў тым 
су мня вац ца...

Як заў сё ды, пад час «пра мой 
лі ніі» пра гу ча ла ня ма ла прось-
баў з Брэс та, Пін ска, Ба ра на віч 
на конт пра клад кі ка му ні ка цый у 
ра ё нах ін ды ві ду аль най жы лой 
за бу до вы. Жы хар ка аг ра га рад-
ка Чар наў чы цы Брэсц ка га ра ё на 
пра сі ла па ско рыць гэ ту ра бо ту, 
тым больш што ка а пе ра тыў іх 
за бу доў шчы каў вель мі мно га 
зра біў за свой кошт. Пас ля пра-
вя дзен ня «пра мой лі ніі» на не вя-
лі кім бры фін гу для жур на ліс таў 
кі раў нік воб лас ці ад зна чыў як 
ста ноў чы факт на яў насць та кіх 
зва ро таў. Яны свед чаць аб тым, 
што лю дзі ак тыў на бу ду юц ца, пе-
ра адоль ва ю чы цяж кас ці з атры-
ман нем крэ ды таў, па да ра жан ня 
бу даў ні чых ма тэ ры я лаў, і тым 
са мым за клад ва юць асно ву бу-
ду ча га даб ра бы ту сям'і. Па вод ле 
слоў гу бер на та ра, уся ляе ап ты-
мізм і тое, што за бу доў шчы кі не 
толь кі про сяць пад трым кі дзяр-
жа вы, але і вы каз ва юць га тоў-
насць удзель ні чаць у фі нан са-
ван ні асоб ных ка му ні ка цый на 
агуль ную ка рысць. Ад зна чыў 

Кан стан цін Су мар і ста ноў часць 
та кіх зва ро таў, што да ты чыц ца 
бу даў ніц тва сад коў і школ. Зна-
чыць, рас туць сем'і, на ра джа юц-
ца дзе ці, ка лі па тра бу юц ца мес-
цы ў сад ках і шко лах.

На «пра мую лі нію» да зва ні ла-
ся жы хар ка брэсц ка га мік ра ра ё на 
Вуль ка, за кла по ча ная тэм па мі бу-
даў ніц тва шко лы ў іх мік ра ра ё не. 
Ма ці два іх дзя цей атры ма ла ад-
каз, што па куль усё ідзе па пла не. 
А пла нам пра ду гле джа на ад крыц-
цё трэ цяй шко лы на Вуль цы пер-
ша га ве рас ня гэ та га го да.

Дру гая ма ма два іх дзя цей скар-
дзі ла ся на ня зруч нас ці ме ды цын-
ска га аб слу гоў ван ня ў іх ра ё не. За 
роз ны мі ана лі за мі і, хай не вя лі кі мі, 
аб сле да ван ня мі для дзя цей да во-
дзіц ца звяр тац ца ў дзве роз ныя 
па лі клі ні кі. Ці нель га пра цэс ме ды-
цын ска га аб слу гоў ван ня дзя цей 
звес ці ў ад но, пы та ла ся брас таў-
чан ка. Гэ тую за яў ні цу за пра сі лі 
на ад крыц цё но вай дзі ця чай па-
лі клі ні кі, за пла на ва нае на 3 лі пе-
ня. Та ды і яна, і ін шыя ма мы гэ тай 
част кі го ра да змо гуць уз дых нуць 
з па лёг кай.

Вя до ма, не ўсе тэ ле фон ныя 
аба не нты атры ма лі та кія ап ты міс-
тыч ныя ад ка зы. Мно гія праб ле мы 
па тра бу юць да дат ко ва га вы ву чэн-
ня, укла дан ня пэў ных фі нан са вых 
срод каў. Жы хар ка ад на го з да моў 
па ву лі цы Ру чай най го ра да Ля ха-
ві чы вель мі пра сі ла да па маг чы 
з доб ра ўпа рад ка ван нем ву лі цы. 
Смец це не вы во зіц ца ад іх да моў, 
бо ма шы ны ЖКГ за хра са юць, не 
мо жа пад' ехаць «хут кая да па мо-
га» і ін шы транс парт эк стран ных 
служ баў, не ка жу чы пра тое, што 
ха дзіць па та кой ву лі цы вель мі ня-
зруч на. Па гэ тым кан крэт ным вы-
пад ку служ бо выя асо бы атры ма лі 
ўка зан ні пры няць не ад клад ныя 
ме ры.

Бы ло не каль кі зва ро таў па 
га зі фі ка цыі сель скіх на се ле-
ных пунк таў з роз ных ра ё наў. 
Прось ба ва ўсіх пра гу ча ла ад-
на: да па маг чы з фі нан са ван нем 
пра клад кі асоб ных лі ній ка му-
ні ка цый. У кож ным з вы пад каў 
сі ту а цыю вы ву чаць з вы ез дам 
на мес ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

«ПАД ТРЫ МАЙ ЦЕ МОЙ ПРАЕКТ!»
На «пра мую лі нію» да стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма 
Кан стан ці на Су ма ра за ве чар да зва ні лі ся 39 жы ха роў воб лас ці

Па жар — гэ та заў сё ды го ра, 
а ка лі пад час яго гі нуць дзе ці 
— гэ та ўжо страш ная тра ге-
дыя. На Ма гі лёў шчы не пад-
тры ма лі су мес ны вы ха ваў чы 
пра ект «МНС і «Бе лая Русь» 
за бяс печ нае дзя цін ства», 
на кі ра ва ны на тое, каб па пя-
рэ дзіць та кія вы пад кі. Ра зам 
з прад стаў ні ка мі аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС і гра мад-
скай ар га ні за цыі «Бе лая 
Русь» Бе ла рус бан ка ка рэс-
пан дэнт ка «Звяз ды» па бы ва-
ла ў дзі ця чых сад ках і да мах 
ся мей на га ты пу Шкло ўска га 
і Круг лян ска га ра ё наў.

Ка лі ў до ме жы ве шмат дзя цей, 
ве ра год нас ці, што ту ды мо жа за-
зір нуць «чыр во ны пе вень», зра зу-
ме ла, больш. У сям'і На тал лі і Аляк-
санд ра Ка на ва ле нак са шкло ў -
ска га аг ра га рад ка Га ра дзец 11 
дзя цей. Са ма му ма лень ка му — 3 
го дзі кі. Ці ка ва, што ма лыя ад ра-
зу па зна лі тых, хто да іх прый шоў. 
«Мы тут па ста ян ныя гос ці», — 
усмі ха ец ца на мес нік ды рэк та ра 
ЦБУ № 726 Бе ла рус бан ка і кі раў-
нік пяр віч кі «Бе лай Ру сі» Аляк-
сандр Іль ю шэн ка, яко га хлоп чы кі 
і дзяў чын кі мі гам вы зна чы лі, як 
«ча ла ве ка го да» (гэ тую прэ мію ён 
атры маў сё ле та за плён ную пра-
цу). Ка лі 4 га ды та му сям'я ла дзі ла 
на ва сел ле, на яго за ві та ла стар-
шы ня праў лен ня На цы я наль на га 
бан ка На дзея Ер ма ко ва.

У вя лі кім до ме чыс та і ўтуль-
на. І гэ та ня гле дзя чы на тое, што 
толь кі для ад на го абут ку ў пя рэд-
нім па коі ад ве дзе на цэ лая ша фа, 
а для воп рат кі — ве шал ка-тур нік, 
як у шко ле. Ад ра зу ві даць, што 
дзе ці пры ву ча ны да па рад ку. На-
пэў на, та му для іх на ват са мыя 

ка верз ныя пы тан ні ін спек та раў 
Ма гі лёў ска га ўпраў лен ня МНС 
Мі ка лая Ра дзю ко ва і Аляк санд ры 
Пруд ні ка вай не зда лі ся цяж кі мі. 
Але свой ад рас і хат ні тэ ле фон 
трэ ба ве даць больш дас ка на ла, 
пе ра сце раг лі вы ра та валь ні кі. Каб 
за ма ца ваць ве ды, дзе ці атры ма-
лі ад су пра цоў ні каў МНС раз ма-
лёў кі і на леп кі на тэ му бяс пе кі. А 
Аляк сандр Іль ю шэн ка па ра да ваў 
дзя цей вя лі кай па жар най ма шы-
най і кан струк та рам. І вель мі ка-
рыс ны мі для та ко га вя лі ка га до-
ма ака за лі ся вог не ту шы це лі.

Та кія ж па да рун кі атры ма лі і 
вы ха ван цы яшчэ ад на го дзі ця ча га 
до ма Шкло ўска га ра ё на — Ан та ні-
ны і Аляк санд ра Са ўча нак з вёс кі 
Вя лі кія Сла ве ні. Да рэ чы, гэ ты дом 
адзін з пер шых у рэс пуб лі цы быў 
па бу да ва ны па лі ніі Бе ла рус бан-
ка. Ан та ні на і Аляк сандр ужо ака-
за лі сваю пад трым ку 12 дзе цям, 
сён ня ў іх на вы ха ван ні зна хо дзіц-
ца 7 дзя цей ва ўзрос це ад 9 да 15 
га доў. Ад чу ва ла ся, што раз мо вы 

пра над звы чай ныя сі ту а цыі ў сям'і 
вя дуц ца па ста ян на.

Ка рыс ны мі ака за лі ся ўро кі 
бяс пе кі і для вы ха ван цаў дзі ця-
чых сад коў са шкло ўска га аг ра-
га рад ка Га ра дзец і круг лян ска га 
Ця це рын. Здзі ві ла, што на ват 
ма лень кія дзе ці дэ ман стра ва лі 
ве ды не па га дах. А з якім аза-
ртам яны апра на лі ся ў «ба ёў ку» 
су пра цоў ні ка МНС, імк ну чы ся 
ўклас ці ся ў не аб ход ныя 15 се-
кун даў. Усе амаль па-са праўд-
на му хва ля ва лі ся: па спе юць ці 
не? На служ бе і се кун да мо жа 
вы ра шыць спра ву.

— Мы заў сё ды га то вы пад-
тры маць та кія ка рыс ныя ак цыі, 
— за пэў ні ла на мес ні ца ды рэк-
та ра ЦБУ № 715 Бе ла рус бан ка 
і кі раў ні ца пяр віч кі гра мад скай 
ар га ні за цыі «Бе лая Русь» Але на 
Бар таш. — Дзе ці — на ша бу ду-
чы ня, а яе мы па він ны бе раг чы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра
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За бяс пе ку дзя цейЗа бяс пе ку дзя цей  ��

КАБ НЕ БЫ ЛО БЯ ДЫ

ЮБІ ЛЕЙ БДУ ІР: У ФІ ЛА ТЭ ЛІС ТАЎ 
ЁСЦЬ НА ГО ДА ПА ПОЎ НІЦЬ КА ЛЕК ЦЫЮ

Араб скія ска ку ны і цін ке-
ры, фры зы і бе ла рус кія 
за пра жныя, шай ры і по ні 
— амаль усе па ро ды, якія 
іс ну юць у све це, мож на 
бы ло па ба чыць дня мі ў 
ста лі цы. На га лоў ным 
рын гу між на род най вы-
ста вы-шоу па ро дзіс тых 
ко ней «Вяс на-2014» са-
бра ла ся ка ля паў сот ні 
леп шых жы вёл. Ся род 
іх мож на бы ло су стрэць 
прад стаў ні коў рэд кіх па-
род, на прык лад, за бай-
каль скую ку ча ра вую — у 
Бе ла ру сі та кіх ко ней не 
су стрэ неш. На вы ста ву 
пры га жу ню пры вез лі з 
Санкт-Пе цяр бур га. По бач 
— ахал тэ кін скі ска кун, 
прад стаў нік са май да ра-
гой па ро ды ў све це.

Гэ та адзі нае ме ра пры ем-
ства ў Бе ла ру сі, якое збі рае 
пад ад ным да хам вя лі кую 
коль касць па ро дзіс тых ко ней, 
вя ду чых ко не за вод чы каў, а 
так са ма прад стаў ні коў кам па-
ній сфе ры кон най ін дуст рыі як 
з Бе ла ру сі, так і ін шых кра ін 
све ту. Сю ды з за да валь нен нем 
пры хо дзі лі баць кі з дзет ка мі 
— каб не толь кі па гля дзець на 
вы ступ лен ні, але і па ка тац ца.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА. 
Фо та аўтара.

Га шэн не кан вер та з ары гі наль най мар кай 
«50 га доў з дня за сна ван ня МРТІ—БДУ ІР» 
прай шло ад на ча со ва ў Бе ла рус кім дзяр-
жаў ным уні вер сі тэ це ін фар ма ты кі і ра дыё-
элект ро ні кі і на Га лоў паш там це ста лі цы.

— За больш чым 20 га доў свай го іс на ван ня 
Рэс пуб лі кан скае ўні тар нае прад пры ем ства «Бел-
пош та» рэа лі за ва ла больш за ты ся чу паш то вых 
пра ек таў. Вы пуск кан вер таў, ма рак, паш то вых кар-
так пры свя ча ец ца, як пра ві ла, або зна мя наль ным 
па дзе ям, або сла ву тым асо бам, або ар хі тэк тур ным 
пом ні кам, фло ры і фаў не Бе ла ру сі. А вось кан верт 
з ары гі наль най мар кай, пры све ча най юбі лею ВНУ, 
быў пад рых та ва ны ўпер шы ню, — па ве да мі ла ды-
рэк тар прад пры ем ства Іры на Сак со на ва. — Мы 
прос та не маг лі не ад зна чыць 50-год дзе БДУ ІР, 
які з'яў ля ец ца «куз няй кад раў» не толь кі для ўсёй 
га лі ны су вя зі, але і для мно гіх ін шых сфер...

На мар цы зме шча ны ла га тып уні вер сі тэ та і над-
піс на бе ла рус кай мо ве «БДУ ІР. 50 га доў з дня за-
сна ван ня». На кан вер це — вы ява кар пу соў БДУ ІР 
і фраг мент па но. Ды зайн кан вер та і спец штэм пе ля 
рас пра ца ва ны мас тач кай Але най Мядз ведзь. Ты-
раж кан вер та — 30 ты сяч эк зэмп ля раў.

Га шэн не кан вер та з ары гі наль най мар кай — 
пер шае ме ра пры ем ства з мност ва за пла на ва ных 
да 50-год дзя БДУ ІР. Удзел у ім узяў так са ма пер-
шы на мес нік мі ніст ра су вя зі і ін фар ма ты за цыі, вы-
пуск нік ін жы нер на-эка на мі на га фа куль тэ та БДУ ІР 
Дзміт рый Шад ко.

— Мне вель мі пры ем на, што пер шае афі цый нае 
ме ра пры ем ства на сва ёй но вай па са дзе я пра-
во д жу ў род ным уні вер сі тэ це, — пад крэс ліў ён. 
Пе ра аца ніць зна чэн не БДУ ІР для га лі ны не маг-
чы ма. Ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі — гэ та тое, што 
сён ня ру хае гра мад ства на пе рад. І без вы пуск ні коў 
БДУ ІР, упэў не ны, кра і на жыць прос та не змо жа...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

З лю боўюЗ лю боўю  ��

ЖАН ЧЫ НЕ, 
КА ХАН НЮ, ВЯС НЕ

пры све ча на вы ста ва брэсц кіх мас та коў
Ну як мож на на зваць вы ста ву, што ад кры ла ся на пя рэ дад-
ні жа но ча га свя та? «З лю боўю да жан чы ны», — вы ра шы лі 
брэсц кія мас та кі і пры нес лі ў за лу гра мад ска-куль тур на га 
цэнт ра ра бо ты, якія яны пі са лі са праў ды з лю боўю. Па чуц ці 
аў та раў тут пра сту па юць з кож най кар ці ны.

Не су мнен на, па дзе яй на гэ тым вер ні са жы ста лі скульп ту ры Аляк-
сея Паў лю чу ка «Му зыч ная фан та зія» і «Пе ра ўва саб лен не». У цэнт ры 
кож най скульп тур най кам па зі цыі — жан чы на не звы чай ная, жан чы на 
фан тас тыч ная, жан чы на-му зы ка і жан чы на-ма ты лёк, які толь кі вы лу-
піў ся з ко ка на. Дзіў на, але з цяж кіх ма тэ ры я лаў — брон зы, гра ні ту, 
шкла — вый шлі ра бо ты лёг кія, яны ні бы лу на юць у па вет ры.

Аляк сей Паў лю чук — та ле на ві ты гра фік, яго ў Брэс це ве да юць як 
аў та ра пом ні ка, пры све ча на га 1000-год дзю Брэс та, пом ні ка «Вар-
та вым мя жы», пом ні ка спа ле ным вёс кам у Пру жа нах, пру жан скай 
скульп тур най кам па зі цыі, дзе злі ва юц ца рэ кі Му ха і Вець і ўтва ра ец ца 
Му ха вец. А тут ра бо ты, што на зы ва ец ца, для ду шы. Яны не без пос пе-
ху экс па на ва лі ся ў Поль шчы, ін шых га ра дах на шай кра і ны. Па вод ле 
слоў за гад чы ка вы ста вач най за лы Мі ха і ла Кань ко ва, удзел у вы ста ве 
Аляк сея Паў лю чу ка — са праўд ны па да ру нак на шым жан чы нам.

Вы ста ва ці ка вая яшчэ тым, што тут по бач з вя до мы мі ста лы мі 
мас та ка мі прад стаў ле ны і па чат коў цы. Мно гія з іх пра цу юць на сты ку 
жан раў і сты ляў. У жан ры «ню» вы сту пае Юрый Стыль скі. Яго «Ба гі-
ня» — най перш за хап лен не пры га жос цю жа но ча га це ла. Не здар ма, 
ві даць, адзін з ма ла дых на вед валь ні каў вы ста вы ўклен чыў пе рад ёй. 
На ін шай кар ці не гэ та га аў та ра — «Лёд і кі пень» — дзяў чы на з ма ро-
зі вам у ру ках на лі вае з чай ні ка кі пень у ку бак. Яна ў ку паль ні ку, ні бы 
толь кі што за га ра ла і прый шла вы піць ка вы-гля сэ. Неш та га ге наў скае 
ўгад ва ец ца ў воб ра зе юнай пры га жу ні. А сваю лю боў да яе аў тар не 
ўтой вае.

Звяр тае на ся бе ўва гу кар ці на Ма рыі Радзь ко з не звы чай най наз-
вай «Чор ная Пруг кая Птуш ка Ска ча ў Бліс ку чы Ша ка лад Дрэ ва». Гэ та 
цем на ску рая дзяў чы на, а мо жа, та кой яна па да ец ца толь кі ў цем ры 
но чы, дэ ма ніч на аб ві вае ру кі ва кол га ла вы, аб вя за най бе лай хус ці-
най. Яна не чым на гад вае збор шчы цу  ка ва вых зяр нят і ад на ча со ва 
пры га жу ню з бе ла рус ка га Па лес ся, якая тан цуе ка ля ку паль ска га 
вог ні шча. Рос сып кве так на яе су кен цы і квет ка ў не бе над га ла вой 
— усё не звы чай на...

Жан чы ны на гэ тым вер ні са жы вель мі роз ныя. Са праўд ным ад-
крыц цём яе ста лі мат рош кі Мі ра ўла да Па ла чы ча. Аў тар пры свя ціў іх 
ма ця рын ству, бо ў асно ве іме ні Мат ро на ля жыць ла цін скае «mater», 
што азна чае «ма ці», па тлу ма чыў аў тар. Яго круг лыя буй ныя мат рош кі 
з аду хоў ле ны мі тва ра мі, не су мнен на, ня суць у са бе па зі тыў. Да рэ чы, 
менш чым праз ме сяц у брэсц кай гас ці ні цы «Эр мі таж» ад кры ва ец ца 
пер шая пер са наль ная вы ста ва гэ та га ма ла до га мас та ка.

По бач з аў тар скі мі фан тас тыч ны мі жан чы на мі ёсць кар ці ны і да-
ку мен таль ныя — та кія, на прык лад, як твор Ган ны Радзь ко з пра ек та 
па ад ра джэн ні ма лых вё сак. Ра бо та «Трое ста рых» ад люст роў вае 
рэ аль ных жы ха роў вёс кі Ма лыя Сях но ві чы Жа бін каў ска га ра ё на, не-
ка лі ра да вой ся дзі бы Кас цюш каў. На пер шым пла не кар ці ны парт рэт 
Еў да кіі Мядз ведзь, жан чы ны 1923 го да на ра джэн ня. Вель мі ці ка вая 
ра бо та.

Вар та да даць, што на вы ста ве мож на ўба чыць не толь кі жан чын, 
але і мно га-мно га кве так. На пі са ныя ў рэа ліс тыч най ма не ры бэ за выя 
грон кі, ру жы, ра мон кі роз ных аў та раў... і по бач цэ лыя рос сы пы не рэ-
аль ных, але над звы чай па чуц цё вых кве так-эмо цый На тал лі Чор на га-
ло вай. «Прад чу ван не ка хан ня» — так на зва ла мас тач ка сваю кар ці ну, 
якой і ад кры ва ец ца вер ні саж.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

«Я злаў лю ця бе, злаў лю, 
конь мой на ра віс ты...»
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У дзі ця чым сад ку аг ра га рад ка Га ра дзец.У дзі ця чым сад ку аг ра га рад ка Га ра дзец.


