
(За кан чэн не.
Па ча так на 1-й стар.)

«Ме ды я фо рум стаў аў та ры-
тэт най пля цоў кай, якая ахоп-
лі вае не толь кі Са друж насць 
Не за леж ных Дзяр жаў, але і кра-
і ны Еў ра са ю за, Бліз ка га Ус хо ду, 
Ла цін скай Аме ры кі, — за яві ла 
вы сту поў ца. — Упэў не на, пле-
нар нае па ся джэн не, па нель ныя 
дыс ку сіі, экс перт-се сіі, Лет няя 
шко ла жур на ліс ты кі па слу жаць 
кан са лі да цыі ме ды я су поль нас ці 
на прын цы пах аб' ек тыў най і ад-
каз най жур на ліс ты кі». У цэ лым 
жа фо рум не толь кі да зва ляе 
на ладж ваць пра фе сій ныя кан-
так ты, але і са дзей ні чае леп ша-
му ўза е ма па ра зу мен ню па між 
дзяр жа ва мі. На га да ем, на фо рум 
пры еха лі ўдзель ні кі з Ра сіі, Укра-
і ны, Ка зах ста на, Азер бай джа на, 
Ар ме ніі, Бал га рыі, Венг рыі, Із ра-
і ля, Кі тая, Кыр гыз ста на, Мал до-
вы, Лат віі, Літ вы, Поль шчы, Сер-
біі, Та джы кі ста на, Тур цыі, Уз бе кі-
ста на, Фран цыі, Эс то ніі…

Наз ва фо ру му — «Парт нёр-
ства ў імя бу ду чы ні» — вы зна ча-

на па рад кам дня ХХІ ста год дзя. 
«Сум лен ная і праў дзі вая жур на-
ліс ты ка сён ня як ні ко лі па трэб-
на кра і нам і на ро дам, — лі чыць 
Лі лія Ана ніч. — Жур на ліс ты ка 
на кі ра ва ная на аб' яд нан не на-
ма ган няў між на род най су поль-
нас ці ў вы ра шэн ні са мых скла-
да ных за дач су час нас ці». Што 
да пра цы бе ла рус кіх срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі, то Лі лія 
Ана ніч упэў не на — яны па він ны 
быць пры кла дам па тры я тыч най 
жур на ліс ты кі.

АД ПА РА ЗУ МЕН НЯ 
ДА СІМ ПА ТЫІ 

Ры гор РА ПО ТА, дзяр жаў ны 
сак ра тар Са юз най дзяр жа вы 
Бе ла ру сі і Ра сіі, ад каз ва ю чы на 
пы тан ні жур на ліс таў пра ро лю 
ме ды я фо ру му ва ўза е ма па ра-
зу мен ні па між кра і на мі, за явіў, 
што лю быя зно сі ны, лю бы дыя-
лог да па ма га юць лепш зра зу-
мець адзін ад на го… «Ёсць та-
кая жыц цё вая праў да: ста сун кі 
да юць па ра зу мен не, а апош няе 

вы клі кае сім па тыю», — ар гу мен-
та ваў ён.

Ка мен ту ю чы тэ му ме ды я-
фо ру му — «Рэа ліі гла баль на га 
све ту», Ры гор Ра по та за ўва жыў, 
што яна вель мі шы ро кая. «Та му 
з ад на го бо ку ёсць мі нус: скла да-
на за ся ро дзіць ува гу на ней кай 
ад ной тэ ме, звя за най з гла ба-
лі за цы яй, — па тлу ма чыў ён. — І 
ра зам з тым мы ма ем маг чы-
масць вы браць неш та та кое, 
што больш за ўсё ці ка віць аў-
ды то рыю. На маю дум ку, та кой 
тэ май з'яў ля юц ца ін тэ гра цый ныя 
пра цэ сы, бо ня даў на бы ло пад пі-
са на вель мі знач нае па гад нен не 
аб ства рэн ні Еў ра зій ска га эка на-
міч на га са ю за».

Га во ра чы пра асвят лен не 
срод ка мі ма са вай ін фар ма цыі 
сі ту а цыі ва Укра і не, дзяр жаў-
ны сак ра тар Са юз най дзяр жа-
вы вы сту піў з па зі цыі та го, што 
лю бая па дзея па він на быць 
па ка за на з роз ных ба коў. «Ва 
Укра і не скла ла ся кан флікт ная 
ўнут ра ная сі ту а цыя, тры во гу 
вы клі ка юць ча ла ве чыя ах вя ры. 
Ра шэн не ж праб ле мы па чы на-
ец ца з усве дам лен ня рэа лій. 
Каб па бу да ваць пра віль ны дыя-
лог, трэ ба ве даць, што ру хае і 
ад ным бо кам, і дру гім. І ка лі ва 
Укра і не не бу дзе дыя ло гу, вы-
ра шэн ня праб ле мы я не ба чу». 
Тое, што сі ту а цыя ва Укра і не ці-
ка вая для прэ сы, Ры гор Ра по та 
лі чыць вель мі на ту раль най з'я-
вай. «Срод кі ма са вай ін фар ма-
цыі імк нуц ца ра за брац ца ў тым, 
што з'яў ля ец ца ма ты вам усіх ба-
коў, якія ўдзель ні ча юць у гэ тым 
кан флік це, — так і па він на быць. 
Ду маю, што па лі ты кі так са ма 
імк нуц ца ў гэ тым ра за брац ца і 
знай сці най больш пры маль нае 
ра шэн не. Тым не менш ра шэн не 
праб ле мы, я ду маю, мо жа быць 
зной дзе на толь кі ўнут ры Укра-
і ны».

Ці ёсць бу ду чы ня ў жур на-
ліс ты кі ў век бло ге раў і са цы-
яль ных се так, ка лі кож ны, хто 

мае до ступ у ін тэр нэт, мо жа 
на дру ка ваць ін фар ма цыю пра 
па дзею, свед кам якой ён стаў, 
на пі саць ар ты кул са сва ім ба-
чан нем пэў най праб лем най сі-
ту а цыі? Ры гор Ра по та лі чыць, 
што та кая пра фе сія не мо жа 
знік нуць. «Ча ла вец тва заў сё ды 
бу дзе мець па трэ бу ў ін фар ма-
цыі, — ар гу мен туе ён. — Ад па-
вед на, па ві нен быць і нось біт 
гэ тай ін фар ма цыі». Ня важ на, 
ці бу дуць тыя, хто па стаў ляе ін-
фар ма цыю, на зы вац ца жур на-

ліс та мі, або яшчэ не як — са ма 
пра фе сія, яе сут насць бу дзе за-
па тра ба ва на ў гра мад стве.

ВОЗЬ МЕМ ПЛЮ СЫ 
АД ГЛА БА ЛІ ЗА ЦЫІ 

Ула дзі мір ГАР КУН, пер шы 
на мес нік стар шы ні Вы ка наў-
ча га ка мі тэ та — вы ка наў ча га 
сак ра та ра Са друж нас ці Не за-
леж ных Дзяр жаў, ся род плю саў 
гла ба лі за цыі на зваў амаль бяз-
меж ныя маг чы мас ці, што ад кры-

ва юц ца пе рад дзяр жа ва мі і іх гра-
ма дзя на мі: раз віц цё ін тэ гра цый-
ных аб' яд нан няў, кам па ній, гра-
мад скіх струк тур. «Ра зам з тым 
ме на ві та з раз віц цём гла баль на га 
све ту ў наш ужы так увай шлі та-
кія па няц ці, як між на род ны тэ ра-
рызм, транс на цы я наль ная зла-
чын насць, нар кат ра фік, — да даў 
ён. — У та кіх умо вах ме на ві та 
срод кі ма са вай ін фар ма цыі фар-
мі ру юць са цы яль нае ася род дзе, 
гра мад скую ацэн ку па дзей».

Вы сту поў ца за ўва жыў, што 
су пра цоў ніц тва ў га лі не срод каў 
мас ме дыя мае асаб лі вае зна-
чэн не для дзяр жаў — удзель-
ніц Са друж нас ці Не за леж ных 
Дзяр жаў. «Па спя хо ва пра цу юць 
Са вет кі раў ні коў дзяр жаў ных ін-
фар ма цый ных агенц тваў, Са вет 
кі раў ні коў дзяр жаў ных і гра мад-
скіх тэ ле ра дыё ар га ні за цый, — 
па ве да міў ён. — Важ ным кі рун-
кам уза е ма дзе ян ня ў га лі не СМІ 
з'яў ля ец ца ства рэн не агуль най 
ін фар ма цый най пра сто ры Са-
друж нас ці. Пра ца ў гэ тай сфе ры 
ўжо пры нес ла доб рыя вы ні кі — у 
2004 го дзе бы ла ство ра на Аса-
цы я цыя на цы я наль ных ін фар-
ма цый ных агенц тваў кра ін СНД, 
стуж ка на він якой да зва ляе рэ-
гу ляр на аб мень вац ца ма тэ ры я-
ла мі і фо та здым ка мі аб па дзе ях 
Са друж нас ці».

* * *
Пад час пе ра пын каў удзель-

ні кі гу та ры лі з ка ле га мі, аб-
мяр коў ва лі праб ле мы, уз ня тыя 
на пле нар ным па ся джэн ні, аб-
мень ва лі ся кан так та мі… Нех та 
ўдзель ні чае ў Мін ску на су стрэ-
чах з ка ле га мі ледзь не кож ны 
год, шмат лю дзей пры еха ла 
ўпер шы ню — фо рум са праў ды 
на бі рае аба ро ты. Бу дзем спа-
дзя вац ца, што та кія су стрэ чы 
на блі зяць нас да ідэа лаў жур-
на ліс ты кі, бо доб рае на сен не 
дае доб ры ўра джай.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
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ПАД ГУ КІ
ШКОЛЬ НА ГА ВАЛЬ СА…

Мой школь ны вы пуск ны баль быў 25 га доў та му. Хі ба толь кі 
ў той час яны пра во дзі лі ся тро хі паз ней — у кан цы чэр ве ня. 
У ас тат нім, па да ец ца, ні чо га не змя ні ла ся: тое ж заў сёд нае 
бу ян не лет ніх фар баў, жа дан не на рэш це на ды хац ца на поў-
ні цу па вет рам сва бо ды, ад па чыць ад вы пуск ных эк за ме наў 
і ад на ча со ва хва ля ван не ад та го, што праз два тыд ні — ус-
туп ныя. Ха ця, не, змя ні ла ся…

Да вы пуск но га ба лю ў шко ле ў юна коў з'яў ля лі ся кас цю мы, як 
пра ві ла, пер шыя «да рос лыя» ў жыц ці. У іх по тым мно гія ву чы лі-
ся пяць сту дэнц кіх га доў, жа ні лі ся. Дзяў ча ты так са ма ста ра лі ся 
на быць прак тыч ную су кен ку — каб по тым мож на бы ло вы хо дзіць 
«у свет». Па мя таю, як куп кай пе ха тою іш лі да шко лы. Прос та 
па ся род да ро гі, са стуж ка мі це раз пля чо, бу ке та мі ў ру ках, каб 
жы ха ры па сёл ка ба чы лі, якія мы — вы пуск ні кі! — ма ла дыя і пры-
го жыя. І ўсе ра да ва лі ся гэ та му ра зам з на мі, вет лі ва ўсмі ха лі ся, 
ма ха лі ру ка мі…

На па воль ны та нец я за пра сіў Воль гу Іва наў ну — ма ла дую на-
стаў ні цу, якая па да ба ла ся, на пэў на, усім хлоп цам у шко ле. Яна 
заў сё ды па-та ва рыс ку, як ста рэй шы да рад ца, хва ля ва ла ся за 
нас, вы пуск ні коў. Доў гія га ды гэ тыя сяб роў скія ста сун кі не пе ра-
ры ва лі ся з ёй у мно гіх з нас… Агуль ны чор на-бе лы фо та зды мак 
на па мяць ка ля шко лы — па куль не се ла сон ца… А по тым мы 
пі лі «гар ба ту» з куб каў. І пра тое ве да лі і баць кі, і на стаў ні кі, але 
не «за ўва жа лі». І ў кра мах у дні пра вя дзен ня вы пуск ных ба ляў 
та ды ні чо га не зні ка ла з про да жу. На са мрэч усё бы ло пры стой-
на. Мы кры шач ку хмя ле лі, але не ад шам пан ска га… Цёп лая ноч, 
су стрэ ча сві тан ня…

Ця пер да вы пуск но га ба лю ма ла дыя лю дзі, іх баць кі ча сам рых-
ту юц ца як да вя сел ля: экс клю зіў ныя строі, лі му зі ны, рэ ста ра ны з 
ад мыс ло вым ме ню, ша ка лад ныя фан та ны, фе ер вер кі… З са мой 
ура чыс тас ці кож ны мо жа вес ці аса біс ты ан лайн-рэ пар таж. Яны 
больш «пра су ну тыя», без умоў на, не та кія на іў ныя, як мы не ка лі, а, 
хут чэй, праг ма тыч ныя. Што ка заць, мно гія юна кі і дзяў ча ты яшчэ 
да за кан чэн ня шко лы па спя ва юць па бы ваць не ў ад ной за меж най 
кра і не, а та му ву чаць мо вы не дзе ля ад зна кі ў атэс та це. У боль-
шас ці сва ёй яны ўжо за га дзя ве да юць, ку ды бу дуць па сту паць і 
дзе і кім пас ля пра ца ваць.

Я ні ў якім ра зе ўсім гэ тым не ха чу ска заць, што ця пе раш няя 
мо ладзь дрэн ная. Яна — ін шая. І так, ма быць, па він на быць, каб 
кож нае но вае па ка лен не чымсь ці ад роз ні ва ла ся ад па пя рэд ня га. 
Гэ та і ёсць рух на пе рад, ня хай ча сам з ней кі мі па мыл ка мі, але 
жыц цё ж не ста іць на мес цы. Усё роў на па між па ка лен ня мі вы-
пуск ні коў ёсць тое, што, бяс спрэч на, яд нае іх. Гэ та школь ныя га ды 
і са праўд ныя сяб ры, якія з'я ві лі ся ў той час. Гэ та на стаў ні кі, якія 
імк ну лі ся ўкла даць у ма ла дыя га ло вы ўсё са мае леп шае і ра зум-
нае. У ка гось ці, маг чы ма, пер шае ка хан не. А ця пер вось — атэс тат 
у ру ках і стуж ка «Вы пуск нік-2014» на пля чы. А яшчэ цёп лая ноч 
на пе ра дзе і су стрэ ча сві тан ня… У да рос лае жыц цё — пад гу кі 
школь на га валь са… У доб ры шлях, да ра гія вы пуск ні кі!

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)
На жаль, з го да ў год нось бі таў жы вой тра ды цыі 

за ста ец ца ўсё менш, а мяс цо вая мо ладзь не ах вот на 
пе рай мае спад чы ну ма туль і ба буль. Каб не даць 
«кус ту» «за сох нуць», у Ка мень на свя та пры ехаў 
сту дэнц кі дэ сант бу ду чых фальк ла рыс таў. Ка мень 
зноў абу дзіў ся рэ хам сі вой мі нуў шчы ны, за спя ваў 
га ла са мі прод каў.

«Па свы ла во лы з вэ чо ра да по вно чы, 
Дай на па ла ту мань на моі чор ны очі.
Дай не так на очі, як на мою жов ту ко су, 
Шчо я мо ло дая він чы ка не до но шу…» 
У ка ра го дзе пад гэ тую пес ню ка мень скія дзяў-

чат кі апра на юць сваю сяб роў ку ў «кус ту», аб ві ва-
юць яе кля но вым ліс цем. «Кус та» — сім вал пры-
ро ды і ро ду. Сё ле та па быць у ро лі гэ тых сім ва лаў 
вы па ла Іры не Раб ка вец — юнай удзель ні цы гур та 
«Ба га ту ха». Для яе, ка лі на клад ва лі на га ла ву вя-
нок, кра наль на спя ва лі:

«А я мо ла дая він чы ка до но сы ла, 
Сво іх су сі до чок на вэ сіл ле про сы ла…» 
Ра зам з ка мень скі мі ўдзель ні ца мі аб ра ду ка ра-

го дзі лі і спя ва лі і ўдзель ні цы ста ліч на га сту дэнц ка га 
гур та «Эт на су пол ка». Год та му яны ўпер шы ню пры-
еха лі ў фальк лор ную экс пе ды цыю, за піс ва лі пес ні, 
слу ха лі тра ды цый нае гу чан не ў вы ка нан ні мяс цо вых 
пя юх. Цэ лы год асвой ва лі ты па вы на пеў, звы ка лі ся з 
ка мень скім дыя лек там, каб на ву чыц ца ад па вя даць 
мяс цо вай аб ра да вай эт на фо ніі. Сту дэнт кі-чац вёр-
та курс ні цы ві да воч на хва ля ва лі ся: ці атры ма ец ца 
зліц ца ім з га ла са мі «Ба га ту хі»? Асаб лі ва пе ра жы ва-

ла Ве ра ні ка Ан ці леў ская, па коль кі сваю дып лом ную 
пра цу яна вы ра шы ла пі саць ме на ві та на ма тэ ры я ле 
кус та во га аб ра ду. І якая бы ла яе ра дасць, ка лі ад чу-
ла, на коль кі доб ра «Эт на су по лцы» ўда ло ся на блі зіц-
ца да вы ка наль ніц кай ма не ры і ад чуць ду шу пес ні, з 
якою «куст» ува хо дзіць у кож ны вяс ко вы двор:

«По вэ дэ мо кус та дай на пэр шы дэнь Трой цы, 
Дай вы нэсь па ні хоць по со ро куў цы.
За ўе мо вэн ка із зы лё но го клё ну, 
Дай вы нэсь па ні хоць по зо ло то му…» 
Па чуў шы спе вы, гас па да ры спя ша юц ца на га нак 

ві таць га ла сіс ты гурт, бо пры ход «кус та» — доб рая 
вест ка і са мыя леп шыя спа дзя ван ні на доб рае ле та, 
на тое, што бу дзе ба га ты ўра джай, што аб мі нуць 
ха ту бя да і лі ха, не пе ра сту пяць па рог хва ро бы. 
Жан чы ны аба вяз ко ва про сяць «кус та» па спя ваць 
і іх гас па да рам — у Ка ме ні на Трой цу пры ня та ўга-
на роў ваць пес ня мі гас па да ра, па коль кі на ім тры-
ма ец ца і пад вор'е, і ха та, і по ле. Вяс ко ва-сту дэнц кі 
гурт спя ваў руп лі вым і дбай ным гас па да рам асаб-
лі ва ўра чыс та:

«А ў на ша га дзя дзі ка хо ро шэнь ко на дво ры, 
Сто іць чэ рэм шы на по ко ры неч ку в мо ры.
А з-под ча рэм шэнь кі да со кол вы ле тае, 
А ў на ша га дзядзь кі всэ под вор' іч ко ззяе…» 
Пас ля гэт кіх пры свя чэн няў «ар тыс таў» шчод ра 

адо рва юць гас цін ца мі. Ка лі «кус та» па ка жа здоль-
насць тан чыць, та ды тра ец кім гас цям да ро га за… 
стол — з чар кай і доб ры мі пры сма ка мі. Да гэ туль 
у Ка ме ні лі чаць, што «куст» на два ры — як Бог у 
ха це. Ня гле дзя чы, што хрыс ці ян ская ве ра даў но пе-

ра маг ла мно гія па ган скія звы чаі, 
ка мень скі «куст» зай меў сваё 
па чэс нае мес ца ў лан цуж ку вяс-
ко вых по бы та вых свя таў і не ды-
нан суе з рэ лі гій ным жыц цём.

— На коль кі моц ныя на шыя 
лю дзі ў ве ры, на гэ туль кі тры ва-
ла яны за хоў ва юць і ста ра жыт-
ныя тра ды цыі, уша ноў ва ю чы 
сва іх прод каў, — ка жа мас тац кі 
кі раў нік на род на га гур та «Ба-
га ту ха» Ма рыя Ча ба нюк. — Мы 
пе ра ка на ны, што на ша агуль-
на на цы я наль ная куль ту ра грун-
ту ец ца ме на ві та на мяс цо вай 
тра ды цый най куль ту ры, якую 
трэ ба ўся ляк пад трым лі ваць, 
за хоў ваць і раз ві ваць.

Ма рыя Ула дзі мі ра ўна вель мі 
ўдзяч ная сту дэнц ка му дэ сан ту 
за пад трым ку ў пра вя дзен ні аб-
ра ду. Са стар шым вы клад чы кам 
ка фед ры эт на фо ніі і фальк ло ру 

Мінск ага ўні вер сі тэ та куль ту ры і мас тац тваў Тац-
ця най Пла ду но вай у яе скла лі ся са мыя твор чыя 
ад но сі ны, ця пер пла ну юць ра зам пра вес ці чар го вую 
фальк лор ную экс пе ды цыю.

— Ужо дзе сяць га доў на ша ка фед ра ла дзіць 
за сва ен не сту дэн та мі эт на фо ніі шля хам на зі ран ня і 
не па срэд на га ўдзе лу ў аб ра да вых дзе ян нях, — ка жа 
Тац ця на Пла ду но ва. — Але на бы ты і за свое ны пе-
сен ны ма тэ ры ял мы імк нем ся вяр таць у тое са мае 
ася род дзе, ад куль яго чэр па лі. Бо вель мі важ на 
не даць знік нуць жы вым тра ды цы ям. Сён няш нія 
вёс кі, у тым лі ку і Ка мень, ма юць па трэ бу ў гэт кай 
до нар скай пад трым цы.

Не бу дзе пе ра больш ван нем на зваць вёс ку Ка-
мень кра е ву голь ным ка ме нем у пад мур ку хра ма 
на род най куль ту ры За ход ня га Па лес ся. Па-пер шае, 
гэ та ад но з най ста ра жыт ней шых па се лі шчаў, якое 
ар хе о ла гі ад но сяць да пе ры я ду ран ня га жа лез на га 
ве ку. Ад да лё кіх прод каў і дай шлі да на ша га ча су 
шмат лі кія аб ра ды, гу чаць га ла са мі мі нуў шчы ны 
леп шыя пе сен ныя ўзо ры, у якіх ця пер з'я ві лі ся руп-
ліў цы, га то выя іх за ха ваць.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра 
Пін скі ра ён.

КА МЕ НЮ — ЖЫЦЬ,КА МЕ НЮ — ЖЫЦЬ,
«КУС ТУ» — ЗЕ ЛЯ НЕЦЬ«КУС ТУ» — ЗЕ ЛЯ НЕЦЬ

Шаноўныя
сябры!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 57 000 171 000

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 51 300 153 900

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 125 000 375 000

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

112 500 337 500

Пачалася падпіска на «Звязду» на ІII квартал 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на 

ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай 
су вя зі; з да па мо гай аплат на-да-
ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел-

пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-
пад піс ка» на сай це www.belpost.
by; у кі ёс ках «Бел са юз дру ка»; 
у паш таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа 
стаць доб рым па да рун кам да 
свята для ва шых род ных і бліз-
кіх, для ва шых сяб роў.

Вы ні кі шос тай на ра ды ба коў 
па Кан вен цыі Эс па (да ку мен це 
аб ацэн цы ўздзе ян ня на на ва-
коль нае ася род дзе ў транс гра-
ніч ным кан тэкс це) за да во лі лі 
бе ла рус кую дэ ле га цыю, ад зна-
чы ла на су стрэ чы з жур на ліс-
та мі пер шы на мес нік мі ніст ра 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь Ія Мал кі на.

Удзель ні кі на ра ды, якая 
пра хо дзі ла ў Жэ не ве (Швей ца-
рыя), пад вя лі вы ні кі дзей нас ці, 
пры ня лі не каль кі знач ных ра-
шэн няў, а так са ма пад ра бяз на 
аб мер ка ва лі пы тан ні ўздзе ян ня 
на на ва коль нае ася род дзе пры 
рэа лі за цыі пра ек таў у галіне 
гід ра- і вет ра э нер ге ты кі і асаб-
лі вас ці ўжы ван ня Кан вен цыі 
Эс па для роз ных пра ек таў у 
сфе ры энер ге ты кі, у тым лі ку 
ядзер най.

— Па вы ні ках вы ба раў у 
пра цоў ныя ор га ны кан вен цыі 
ў іх склад увай шоў і прад стаў-
нік Бе ла ру сі, — рас ка за ла Ія 
Мал кі на. — Гэ та вель мі доб рая 
ацэн ка на шай дзей нас ці. Тым 
больш што бе ла рус кія экс пер ты 
зра бі лі вя лі кі ўклад у лік ві да-
цыю іс ну ю чых не дак лад нас цяў 
ва ўжы ван ні Кан вен цыі Эс па.

Бе ла русь заў сё ды ак тыў на 
ўдзель ні чае ў між на род ным 
су пра цоў ніц тве. З 2001 го да, 
ка лі яна яшчэ не з'яў ля ла ся 
ўдзель ні цай кан вен цыі, тут 
пры ма лі ся на на цы я наль ным 
і між на род ным уз роў ні за ка-
на даў чыя, ад мі ніст ра цый ныя і 
ін шыя за ха ды па за бес пя чэн ні 
эфек тыў най ацэн кі ўздзе ян ня 
на на ва коль нае ася род дзе. З 
2009 па 2010 гг. у на шай кра і не 
прай шла рэ фор ма на цы я наль-
на га за ка на даў ства з улі кам 
улас най і між на род най прак ты-
кі, якая сён ня дэ ман струе свае 
па зі тыў ныя вы ні кі.

Па сло вах пер ша га на мес ні-
ка мі ніст ра, гэ ты факт па цвяр-
джа юць і між на род ныя экс пер-
ты. Так, ана ліз на цы я наль на га 
за ка на даў ства Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь у сфе ры ацэн кі ўздзе-
ян ня на на ва коль нае ася род-
дзе, пра ве дзе ны ка мі тэ там па 
ажыц цяў лен ні Кан вен цыі Эс па, 
па ка заў, што па між пра цэ ду рай 
пра вя дзен ня дзяр жаў най эка-
ла гіч най экс пер ты зы ў Бе ла ру-
сі і кан вен цы яй ад сут ні ча юць 

не ад па вед нас ці.
Ад ным з асноў ных для Бе ла-

ру сі пы тан няў, што раз гля да лі-
ся пад час на ра ды, ста ла скар га 
з бо ку Літ вы, звя за ная з бу даў-
ніц твам Бе ла рус кай АЭС.

Як рас ка за ла Ія Мал кі на, па 
вы ні ках аб мер ка ван няў і га ла-
са ван ня на ра да ба коў ухва лі-
ла пра ект ра шэн ня ў да чы нен ні 
да Бе ла ру сі з улі кам пра па ноў 
Еў ра пей ска га са ю за. Ня гле дзя-
чы на не ка то рыя ра зы хо джан-
ні з па зі цы яй на шай дэ ле га цыі, 
пры ня тае ра шэн не ў цэ лым за-
да во лі ла бе ла рус кі бок.

Так, на ра да ба коў да ру чы ла 
ка мі тэ ту па ажыц цяў лен ні кан-
вен цыі пра ана лі за ваць зроб ле-
ныя лі тоў скім і бе ла рус кім ба ка-
мі кро кі і прад ста віць дак лад па 
гэ тым пы тан ні на сё май се сіі.

Акра мя та го, кра і ны — 
удзель ні кі кан вен цыі за клі ка лі 
Бе ла русь у якас ці ме ры па па-
вы шэн ні да ве ру між ба ка мі за-
пра сіць мі сію МА ГА ТЭ па ацэн-
цы пля цоў кі бу ду чай атам най 
элект ра стан цыі, пры род на га 
ўздзе ян ня на гэ тую пля цоў ку і 
за па су тры ва лас ці АЭС у су вя-
зі з гэ тым уз дзе ян нем. Бе ла-
рус кая дэ ле га цыя зга дзі ла ся 
ажыц ця віць гэ ту пра па но ву.

Як ад зна чы ла пер шы на мес-
нік мі ніст ра, на ша кра і на даў но 
су пра цоў ні чае з МА ГА ТЭ, у тым 
лі ку і па пы тан нях па рэа лі за цыі 
на цы я наль най ядзер на-энер ге-
тыч най пра гра мы. Мі сіі між на-
род на га агенц тва па атам най 
энер гіі ўжо не ад на ра зо ва на-
вед ва лі Бе ла русь. Да за пус ку ў 
экс плу а та цыю Бе ла рус кай АЭС 
пла ну ец ца яшчэ тры ві зі ты між-
на род ных экс пер таў.

— Ка лі гэ тых мі сій не да-
стат ко ва, мы га то выя пай сці 
на су страч і за пра сіць яшчэ ад-
ну, — ска за ла Ія Мал кі на. — Га-
лоў нае, каб гэ та спры я ла да сяг-
нен ню кан сэн су су і ўза ем най 
зла джа най пра цы, у тым лі ку 
і з Літ вой. На ра да ба коў, якая 
ад бы ла ся, вы раз на пра дэ ман-
стра ва ла, што лі тоў ска му бо ку 
па ра пе ра хо дзіць да кан струк-
тыў на га ўза е ма дзе ян ня з на-
шай кра і най — мы ад кры тыя 
для дыя ло гу і га то выя да су мес-
най пра цы.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА

�

Энер ге ты ка і эка ло гія Энер ге ты ка і эка ло гія   ��

АД ПРЭ ТЭН ЗІЙ
ДА КАН СТРУК ТЫЎ НА ГА
ЎЗА Е МА ДЗЕ ЯН НЯ 
Да за пус ку Бе лА ЭС пла ну ец ца
як мі ні мум тры ві зі ты ін спек та раў МА ГА ТЭ 

ПЛЯ ЦОЎ КА
ДЛЯ ДЫЯ ЛО ГУ
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