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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 21.08.2014 г. 
Долар ЗША    10390,00
Еўра 13820,00
Рас. руб. 287,00
Укр. грыўня 787,12

ЦЫТАТА ДНЯ

Мі ха іл АСЕ ЕЎ СКІ, на мес нік 
прэ зі дэн та — стар шы ні 
праў лен ня ААТ Банк ВТБ:

«Што та кое ся рэд ні біз нес 
сён ня? У Ра сіі мы ад но сім да яго 
кам па ніі з вы руч кай ад $10 млн 
да $300 млн. У Бе ла ру сі — 
ад $4 млн да $100 млн. Як пра-
ві ла, гэ тыя кам па ніі іс ну юць 
на рын ку 10-15 га доў. Гэ та 
фір мы, якія прай шлі праз 
роз ныя скла да ныя сі ту а цыі: 
кры зі сы, дэ валь ва цыі і ін шыя 
вы пра ба ван ні. Але, ня гле дзя-
чы на ўсе праб ле мы, ся рэд ні 
біз нес — гэ та са мая зда ро вая 
част ка рын ка вай эка но мі кі 
і най больш па зі тыў на на-
стро е ная част ка прад пры-
маль ні каў. Яны хо чуць раз ві-
ваць сваю спра ву, уклад ваць 
у яе. Для іх біз нес — гэ та 
жыц цё. Та му мы ба чым у гэ-
тым кі рун ку вя лі кі па тэн цы-
ял раз віц ця».

Стар шы ня Мінск ага аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та Ся мён Ша пі ра 
пра па на ваў у бу ду чым пра во дзіць пе да га гіч ныя фо ру мы цэнт раль-
на га рэ гі ё на ў но вым фар ма це. У пры ват нас ці, дак лад упраў лен-
ня аду ка цыі па ўдас ка на лен ні ву чэб на га пра цэ су на кі роў ваць ва 
ўста но вы аду ка цыі за га дзя, каб пе да го гі змаг лі з імі па пя рэд не 
азна ё міц ца ўжо не па срэд на падчас са мо га ме ра пры ем ства. Та кую 
іні цы я ты ву ён агу чыў ва Уз дзе на кан фе рэн цыі пе да га гіч ных ра бот-
ні каў Мін шчы ны «Аду ка цыя — стра тэ гіч ны рэ сурс у іна ва цый ным 
раз віц ці Мін скай воб лас ці».

На чаль нік упраў лен ня аду ка цыі Мі набл вы кан ка ма Га лі на Ка зак рас па-
вя ла, што на Мін шчы не шу ка юць но выя тэх на ло гіі, фі нан са выя ме ха ніз мы і 
маг чы мас ці, каб вы ха ваць усе ба ко ва аду ка ва на га, ду хоў на ба га та га ча ла-
ве ка. На прык лад, па ча лі цес на су пра цоў ні чаць з Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
пе да га гіч ным уні вер сі тэ там імя М. Тан ка, які з'яў ля ец ца свое асаб лі вай 
куз няй кад раў для воб лас ці. І ўжо сён ня 668 ча ла век па сту пі лі на пе да-
га гіч ныя спе цы яль нас ці, 158 — па мэ та вым на кі ра ван ні. А гэ та зна чыць, 
што бу ду чыя вы пуск ні кі вер нуц ца да до му, каб жыць і пра ца ваць 
на род най зям лі, у шко лах, якія за кон чы лі са мі. 

Бе ла ру сы даў но аца ні лі пе ра-
ва гі ін тэр нэт-ганд лю, але мно-
гія пра цяг ва юць з не да ве рам 
ста віц ца да пра па ноў крам у 
се ці ве. Пры чы на — стэ рэа тып, 
што та вар мо жа ака зац ца ня-
якас ным, а пра даў цы не да дуць 
чэк або га ран тый ны та лон. 
Што ўяў ляе са бой бе ла рус кі 
ры нак ін тэр нэт-ганд лю сён ня? 
Якія праб ле мы за ста юц ца па-
куль не вы ра ша ны мі? Гэ тыя і 
ін шыя пы тан ні аб мяр коў ва лі ся 
экс пер та мі пад час «круг ла га 
ста ла» ў прэс-цэнт ры 
БЕЛ ТА.

Расклад на заўтраРасклад на заўтра  ��

ІНА ВА ЦЫІ Ў АДУ КА ЦЫІ
Удзель ні кі пе да га гіч на га фо ру му 
лі чаць, што кі раў ні коў трэ ба вы хоў ваць 
са школь най пар ты

Ін тэр нэт-ган дальІн тэр нэт-ган даль  ��

ЦЭ НЫ ТОЛЬ КІ 
Ў НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ 
ВА ЛЮ ЦЕ

А кур' ер ская да стаў ка 
ста не вы ключ на пра фе сій най?

Ванд ра ваць Ванд ра ваць 
з ду шоюз ду шою
Ка лек цы я нер Ка лек цы я нер Ула дзі мір Цвір ко збі рае Ула дзі мір Цвір ко збі рае 
ці ка выяці ка выя экс па на ты, якія зна хо дзіць  экс па на ты, якія зна хо дзіць 
пад час падарожжаў па Бе ла ру сі пад час падарожжаў па Бе ла ру сі 
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Цыганскі 
«Алюр» Людмілы 

Радзівонавай 

Сабака бывае 
куслівым... 
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Ён жа і ства рыў 
пры ват ны 
эт на гра фіч ны му зей 
у вёс цы Ха да ко ва 
Мін скага раёна. 
Там на ліч ваецца 
ка ля дзвюх ты сяч 
раз на стай ных 
экс па на таў. Го нар 
Ула дзі мі ра — са мы 
ма лень кі вят рак 
у Бе ла ру сі, які ён 
знай шоў у вёс цы Мі кіцк 
Дра гі чын ска га ра ё на 
ў паў раз бу ра ным 
вы гля дзе. Цэ лы 
год спат рэ біў ся 
калекцыянеру на 
ад наў лен не млы на. 
Спа чат ку па гля дзець 
на рэд кія экс па на ты 
і вет ра ны млын 
пры хо дзі лі яго сяб ры 
і сва я кі, а за раз тут 
мож на су стрэць 
і ту рыс таў.

Надзея БУЖАН,
фота аўтара.


