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Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

МІ КА ЛАЙ ЦУ ДА ТВО РАЦ ПЕ РА МОГ
Па мят ная ма не та На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі «Свя-
ці цель Мі ка лай Мір Лі кій скіх Цу да тво рац» атры ма ла 3-е 
мес ца ў на мі на цыі «За ла тая ма не та го да» на вось мым 
між на род ным кон кур се «Ма нет нае су зор'е-2014».

«Спе цы я ліс ты бан каў і ма нет ных два роў, экс пер ты ў га лі не 
ну міз ма ты кі з роз ных кра ін све ту вы со ка аца ні лі тэх ніч ную рэа-
лі за цыю і якасць ча кан кі ма не ты, а так са ма ад зна чы лі вы со кую 
кам па зі цый ную цэ лас насць вы ка нан ня і дэ та лі за цыю ма люн каў 
сцэн жы ція свя ці це ля Мі ка лая Цу да твор ца», — ка мен туе ўпраў-
лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў Нац бан ка.

На кон курс бы ло за яў ле на больш за 260 па мят ных ма нет і 
25 ма нет ных се рый з 31 кра і ны. У жу ры ўва хо дзі лі прад стаў ні-
кі на цы я наль ных му зе яў Ар ме ніі, Лат віі, Ра сіі, ну міз ма тыч ных 
вы да вец тваў і та ва рыст ваў, аў кцы ён ных і вы да вец кіх да моў, 
ка мер цый ных бан каў з Аў стра ліі, Аў стрыі, Бе ла ру сі, Гер ма ніі, 
Іта ліі, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, Мек сі кі, ЗША, Фран цыі, Чэ хіі, 
а так са ма экс пер ты ў га лі не ну міз ма ты кі.

Да рэ чы, за 8-га до вую гіс то рыю «Ма нет на га су зор'я» 16 
па мят ных ма нет, а так са ма се рыя па мят ных ма нет «Зна кі 
за дыя ка», вы пу шча ныя ў аба ра чэн не На цы я наль ным бан кам 
Бе ла ру сі, пры зна ва лі ся жу ры леп шы мі ў сва іх на мі на цы ях.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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На двор'еНа двор'е  ��

ПАД МА РО ЗІЦЬ ДА МІ НУС 5
На пры кан цы тыд ня тэ ры то рыя на шай кра і ны бу дзе 
ў зо не ўплы ву ха лод на га ан ты цык ло ну, па ве да мі-
ла спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра 
Мінп ры ро ды Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

На вы хад ныя ў Бе ла ру сі за ха ва ец ца па вы ша ны фон ат мас-
фер на га ціс ку. Бу дзе без іс тот ных апад каў, а ўна чы і ра ні цай 
у асоб ных ра ё нах ту ман. Уна чы ста не і са праў ды хо лад на, 
ка лі тэм пе ра ту ра па вет ра зні зіц ца да плюс 1-6 гра ду саў, а на 
гле бе і мес ца мі ў па вет ры ча ка юц ца за ма раз кі да 0 — мі нус 5 
гра ду саў. Тэн дэн цыя на па ха ла дан не бу дзе на зі рац ца і ўдзень, 
бо ў су бо ту ча ка ец ца плюс 9-15, а ў ня дзе лю — толь кі 7-14.

Ха лод нае і су хое на двор'е за ха ва ец ца ў нас і на на ступ ным 
тыд ні. Уна чы амаль паў сюд на за ма раз кі да мі нус 5 гра ду саў, 
а ўдзень па вет ра бу дзе пра гра вац ца не больш, чым да 6-13 
цяп ла. Та кім чы нам, ся рэд не су тач ная тэм пе ра ту ра ў боль шас ці 
рэ гі ё наў кра і ны бу дзе мен шай за плюс 8 гра ду саў. Мне зда ец-
ца, што не ўза ба ве ў ква тэ ры па він ны даць цяп ло...

Сяр гей КУР КАЧ
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На пер шым па ся джэн ні пя тай 
се сіі Па ла ты прад стаў ні коў дэ-
пу та ты пры ня лі 7 за ко на пра ек-
таў. Ся род іх — ра ты фі ка цыя 
двух між на род ных да га во раў, 
а так са ма зме ны і да паў нен ні 
ў за ко ны аб зброі, аба ро не ін-
фар ма цыі, ад мі ніст ра цый на-
тэ ры та ры яль ным дзя лен ні.

Пе рад са мым ад крыц цём се сіі ў 
раз мо ве з жур на ліс та мі Вік тар ГУ-
МІН СКІ, на мес нік стар шы ні Па ла-
ты прад стаў ні коў, за ўва жыў, што 
ад ным з са мых важ ных за ко на пра ек-
таў гэ тай во се ні бу дзе ра ты фі ка цыя 
да га во ра аб Еў ра зій скім эка на міч-
ным са ю зе.

— Ця пер ідзе пра ца над гэ тым 
да ку мен там у ка мі сіі па між на род-
ных спра вах. І пы тан ні, як пра ві ла, 
звя за ныя з ін та рэ са мі дзяр жа вы, ад 
дэ пу та таў ужо ёсць. Трэ ба па кла па ціц ца, 
каб не атры ма ла ся, што пас ля пад пі сан-
ня гэ та га да га во ра на ша кра і на ака жац ца 
ў ня вы гад ным ста но ві шчы.

На мес нік стар шы ні Па ла ты прад-
стаў ні коў па ве да міў аб пла нах ка мі сіі па 
між на род ных спра вах на блі жэй шае па-
ся джэн не па гэ тай тэ ме. Там вы сту піць 
Сяр гей Ру мас, член са ве та Еў ра зій скай 
эка на міч най ка мі сіі ад Бе ла ру сі.

Так са ма Вік тар Гу мін скі па ве да міў, 
што на ша пар ла менц кая дэ ле га цыя едзе 

на во сень скае па ся джэн не Пар ла менц-
кай Асамб леі АБ СЕ.

— Ме на ві та там пар ла мен та рыі 56 кра ін, 
у тым лі ку і Злу ча ных Шта таў, мо гуць аб-
мер ка ваць ак ту аль ныя пы тан ні. На ша кра-
і на ак тыў на вы ка рыс тоў вае гэ ту пля цоў ку 
для пра соў ван ня сва іх ін та рэ саў па ўсіх трох 
вы мя рэн нях, які мі зай ма ец ца ПА АБ СЕ: ва-
ен на-па лі тыч ным, эка на міч ным і ча ла ве-
чым. Мяр ку ем, што на сё лет няй се сіі бу дзе 
вель мі сур' ёз ная раз мо ва аб праб ле мах, 
якія ўзні ка юць сён ня не толь кі ў рэ гі я наль-

ным маш та бе, але і ў гла баль ным — гэ та 
па дзеі ва Укра і не і на Бліз кім Ус хо дзе.

Пад час па ся джэн ня ці ка васць вы-
клі каў пра ект за ко на «Аб уня сен ні 
змя нен няў і да паў нен няў у не ка то рыя 
ко дэк сы Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Згод-
на з ім, уно сяц ца зме ны і да паў нен-
ні ў Кры мі наль ны ко дэкс, Ко дэкс аб 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях 
і Пра цэ су аль на-вы ка наў чы ко дэкс аб 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях.

Згод на з дак ла дам Сяр гея УШКЕ-
ВІ ЧА, чле на Па ста ян най ка мі сіі па 
пы тан нях эка ло гіі пры ро да ка ры-
стан ня і чар но быль скай ка та стро-
фы, пра ду гледж ва ец ца ад каз насць 
(штраф, арышт, вы праў лен чыя ра бо ты 
на тэр мін да двух га доў) за не за кон ную 
зда бы чу ры бы або ін шых вод ных жы-
вёл, а так са ма па ля ван не. Пе ра лі ча ныя 
ві ды па ка ран няў бу дуць пры мя няц ца, 
ка лі па ру шэн не паў та ры ла ся на пра ця-

гу го да пас ля на кла дан ня ад мі ніст ра цый-
на га спаг нан ня за та кое ж зла чын ства.

Так са ма ўчо ра ў пер шым чы тан ні пар-
ла мен та рыі пры ня лі пра ект за ко на «Аб 
уня сен ні да паў нен няў і змя нен няў у не ка-
то рыя за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы-
тан нях ства рэн ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
су до вых экс пер тыз Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
і дзей нас ці ін шых дзяр жаў ных ор га наў 
(ар га ні за цый)».

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

АД КАЗ НАСЦЬ ЗА НЕ ЗА КОН НАЕ 
ПА ЛЯ ВАН НЕ І РЫ БА ЛОЎ СТВА ПА ВЯ ЛІ ЧЫЦ ЦА

На слыхуНа слыху  ��

КАБ НЕ ГІ НУ ЛІ Ў КАР' Е РАХ...
На Ві цеб шчы не пра ве дзе на 
аб сле да ван не больш за 170 кар' е раў

Так са ма бы ла пра ве ра на ар га ні за цыя ра бо ты па па пя рэ-
джан ні гі бе лі дзя цей на во дах, да ро гах і пад час па жа ру.

— Най боль шае праб лем нае пы тан не — за бес пя чэн не бяс-
пе кі дзя цей на пяс ча ных кар' е рах, — ска заў «Звяз дзе» Ан тон 
ВОЛ КАЎ, стар шы па моч нік пра ку ро ра Ві цеб скай воб лас ці. 
— Вы пад кам гі бе лі і траў мі ра ван ня дзя цей спры яў фар маль-
ны па ды ход ад каз ных асоб. Пас ля зда бы чы пяс ку тэх ні кай на 
мно гіх кар' е рах утва ры лі ся шмат лі кія не бяс печ ныя стро мы. 
До ступ да кар' е раў час та не аб ме жа ва ны. Не бы ло за ба ра-
няль ных зна каў аб не бяс пе цы зна хо джан ня. І гэ тыя па ру шэн ні 
за ста юц ца без на леж на га рэ ага ван ня ор га наў мяс цо вай ула ды 
і кі ра ван ня, кант ра лю ю чых служ баў. Не заў сё ды свое ча со ва 
ар га ні зу ец ца аб сле да ван не не бяс печ ных аб' ек таў. А пры вы-
яў лен ні не бяс пе кі экс плу а та цыі не ўсю ды пры ма юц ца ме ры па 
лік ві да цыі па гро зы аб ва лу стро мых схі лаў

Да рэ чы, пас ля тра гіч най гі бе лі ў чэр ве ні хлоп чы ка, яко га 
за сы па ла пяс ком у кар' е ры, Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ, на-
мес нік стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, даў ука зан не 
на вес ці па ра дак на та кіх аб' ек тах. Але, ка неш не, ні хто не 
зды мае ад каз нас ці з баць коў і сва я коў дзят вы.

— Та кое па чуц цё, што баць кі прос та пе ра кла лі на пле чы 
ра бот ні каў школ, уста ноў куль ту ры і ін шых кло пат пра вы ха-
ван не дзя цей. І да рос лыя за бы лі, што дзець мі трэ ба зай мац-
ца, — ска заў ві цэ-гу бер на тар пад час аб мер ка ван ня тэ мы 
пра фі лак ты кі гі бе лі і траў ма тыз му.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

УСТА НОЎ ЛЕ НА АСО БА 
НА ПАД НІ КА НА АБ МЕН НІК

След чы ка мі тэт па ве да міў пад ра бяз нас ці на шу ме-
ла га на па ду на аб мен нік у мін скім ганд лё вым цэнт-
ры «Шчас це». Па да зра ва ным з'яў ля ец ца муж чы на 
1991 го да на ра джэн ня, жы хар Мас тоў ска га ра ё на.

За раз ён зна хо дзіц ца ў ад ной са ста ліч ных баль ніц. Ка ля яго 
па ла ты вы стаў ле ны пост ахо вы. Тым ча сам след чыя пра цяг ва-
юць да сле да ваць усе аб ста ві ны ін цы дэн ту: да пыт ва юць свед каў, 
вы ву ча юць за пі сы з ка мер ві дэа на зі ран ня. У па да зра ва на га 
ада бра ны прад мет, па доб ны на піс та лет сіс тэ мы Ма ка ра ва, па 
якім так са ма пры зна чы лі экс пер ты зу аг ня стрэль най зброі.

На га да ем, што ў се ра ду муж чы на пра краў ся ў аб мен ны пункт і 
не каль кі га дзін па гра жаў за бой ствам дзяў чы не-ка сі ру, каб пра ва-
ахоў ныя ор га ны да зво лі лі яму бес пе ра шкод на вый сці са скра дзе-
ны мі гра шыма. Ад нак у вы ні ку спец апе ра цыі «Ал ма за» на пад ні ка 
здо ле лі абяс шко дзіць. Жыц цю дзяў чы ны ні чо га не па гра жае.

Та рас ШЧЫ РЫ
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Жур на ліст — па тры-
ёт сва ёй кра і ны. Гэ тыя 
сло вы не ад ной чы гу ча-
лі ўчо ра ў Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным му зеі гіс-
то рыі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. І не вы пад ко ва. 
Пад час кан фе рэн цыі 
«Па тры я тызм: гіс то рыя 
і су час насць» са бра лі ся 
кі раў ні кі рэс пуб лі кан скіх 
і рэ гі я наль ных срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі. 
Су стрэ лі ся лі та раль на ў 
са мым сэр цы ай чын на га 
па тры я тыз му.

Сім ва ліч на, што ме на ві та 
тут, дзе кож ны прад мет, кож-
ная дэ таль свед чаць аб не да-
пу шчэн ні і на ват ба раць бе з 
фаль сі фі ка цы я мі не толь кі на 
ін фар ма цый най пра сто ры, а і 
ўво гу ле ў гра мад стве. У мес-
цы, якое быц цам за клі кае нас, 
ула да роў пя ра і эфі ру, нес ці 
гіс та рыч ную праў ду ў сва іх 
пуб лі ка цы ях і тэ ле - ра дыё сю-
жэ тах.

— Бе ла ру сам трэ ба пад-
трым лі ваць і ўма цоў ваць 
адзін ства на ро да, — пе ра-
ка на ны пер шы на мес нік кі-
раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ-
зі дэн та Аляк сандр РАДЗЬ-
КОЎ. — Мы ця пер асаб лі ва 
ад чу лі, на коль кі важ на быць 
адзі ны мі, ра зу мець сваю Ра-
дзі му, гіс та рыч нае мі ну лае, 
бе раг чы гэ та, пад трым лі ваць 
і ўма цоў ваць сваё адзін ства. 
Важ на ра зу мець, што пры 
раз' яд на нас ці ад ра зу па чы на-
юц ца праб ле мы, пры чым не 
толь кі эка на міч ныя і па лі тыч-
ныя, але і ва ен ныя, па доб ных 
пры кла даў ця пер шмат.

— Шмат у чым лю дзей аб'-
яд ноў вае гіс та рыч нае мі ну лае 
і тра ды цыі. Свед чыць пра гэ та 
і той факт, што Му зей гіс то рыі 
Вя лі кай Ай чын най вай ны стаў 
важ ным мес цам для на шых 
лю дзей, — ска заў Аляк сандр 
Радзь коў. — Прэ зі дэнт не ад-
ной чы га ва рыў пра тое, каб гэ-
ты му зей стаў леп шым у све це 
пом ні кам па ку там і ге ра із му, які 

пра яві лі лю дзі, у тым лі ку бе ла-
ру сы. З пер ша га дня пра цы ў 
му зей пры хо дзіць шмат лю дзей 
роз ных уз рос таў, яны ра зу ме-
юць, што гіс то рыя нас аб' яд ноў-
вае. Бе ла ру сам скла да на знай-
сці аб' яд наль ныя сі лы, па коль кі 
гіс то рыя кра і ны ня прос тая: бы-
ло Вя лі кае Княст ва Лі тоў скае, 
Рэч Па спа лі тая, Мас ко вія, але 
бе ла ру сы вы па ку та ва лі ўсё-ткі 
сваё адзін ства. І перш-на перш 
як раз у вы пра ба ван нях Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. І праз прэ су, 
тэ ле ба чан не і ра дыё мы бу дзем 
пе ра кон ваць лю дзей, што не 
да пус цім су пя рэч нас цяў і ва ен-
ных кан флік таў унут ры кра і ны, 
— упэў не ны пер шы на мес нік 
кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі.

— Сён ня Бе ла русь з'яў ля-
ец ца пры кла дам ма раль ных 
ад но сін гра мад ства і дзяр жа-
вы да праб лем су час нас ці, — 
мяр куе мі ністр ін фар ма цыі 
Лі лія АНА НІЧ. — Бе ла рус кае 
на цы я наль нае ін фар ма цый нае 
по ле па він на ўма цоў ваць на-
шы ма раль ныя пры яры тэ ты і 
ары ен ці ры, вы хоў ваць гра ма-
дзян скую ад каз насць, па тры я-
тызм, гіс та рыч ную і су час ную 
перс пек ты ву. СМІ з вы ка ры-
стан нем су час ных тэх на ло гій 
уплы ва юць не толь кі на ро зу-
мы і сэр цы лю дзей, але і на 

дзей насць кра ін. Мы ба чым, 
што ін фар ма цый ныя плы ні не 
заў сё ды фар му юц ца ў ін та рэ-
сах кра і ны і на ро да. Не аб ход на 
сур' ёз на і асця рож на ста віц ца 
да сло ва і да та го, што дэ ман-
стру ец ца на эк ра нах тэ ле ві за-
раў і гу чыць па ра дыё.

Кі раў нік ве дам ства так са-
ма пад крэс лі ла, што ін тэр нэт 
уплы вае на раз віц цё са мых 
скла да ных пра цэ саў фар мі ра-
ван ня ін фар ма цый ных плы няў, 
ад нак на цы я наль ная ін фар ма-
цый ная пра сто ра, на яе дум ку, 
па він на за ста вац ца лі да рам 
фар мі ра ван ня гра мад скай 
дум кі ў кра і не, і для гэ та га ёсць 
усе рэ сур сы — твор чыя, кад-
ра выя і струк тур ныя. Ад нак, як 
вы ка за лі ся мно гія ўдзель ні кі 
кан фе рэн цыі, ін тэр нэт — гэ-
та і по ле для не га тыў ных по-
гля даў, для пе ра больш ван ня 
рэ ча іс нас ці і на ват для мэ та-
на кі ра ва на га пад ма ну. Та му 
бы ло б доб ра ўдас ка на ліць 
за ка на даў чую ба зу, якая, у 
пер шую чар гу, рэ гу ля ва ла б 
ад каз насць за кож нае сло ва, 
вы ка за нае ў се ці ве.

Гу ча ла шмат пра па ноў, як 
па леп шыць ра бо ту СМІ, пра-
па ноў ва лі ся фор мы па ве лі-
чэн ня пад піс чы каў, гле да чоў, 
слу ха чоў і на вед валь ні каў 

ін тэр нэт-рэ сур саў. І ў гэ тым 
сэн се, на дум ку вы сту поў цаў, 
важ на кан са лі да ваць бе ла-
рус кія ме дыя. Ад на са спроб 
— ства рэн не ін тэр нэт-пар та ла 
«СМІ Бе ла ру сі», які, дзя ку ю чы 
дзяр жаў най пад трым цы пач-
не сваю пра цу ў кан цы гэ та га 
го да. На пра сто ры кра ін СНД 
та кіх пры кла даў па куль ня ма, 
ня шмат ана ла гаў і ў све це.

На мес нік дзяр жаў на га 
сак ра та ра Са ве та Бяс пе кі 
Бе ла ру сі Ста ні слаў ЗАСЬ, у 
сваю чар гу, рас па вёў жур на ліс-
там пра су праць ста ян не ў сфе-
ры сэн саў. «Гэ та су праць ста ян-
не роз ных ідэа ло гій, ма раль ных 
каш тоў нас цяў, куль тур і рэ лі гій, 
— па тлу ма чыў ён. — Ча му я 
па ды маю гэ тую тэ му? Прос-
та больш за ўсё фар мі ру юць 
гэ тую сфе ру срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі, якія пра цу юць з 
людзь мі і ства ра юць сэн са вы 
кан тэкст усіх па дзей. За раз мы 
ба чым шмат пры кла даў, ка лі 
спра бу юць пе ра асэн са ваць не-
ка то рыя гіс та рыч ныя па дзеі, а 
та кія гіс та рыч ныя і ідэа ла гіч ныя 
вы чва рэн ствы вель мі не бяс-
печ ныя».

Та кім чы нам, пы тан няў для 
аб мер ка ван ня бы ло шмат.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА
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У кулуарах сесіі Палаты Прадстаўнікоў.


