
У вы ні ку дзей нас ці ра бо чай 
гру пы па рэ фар ма ван ні га-
лі ны ЖКГ рых ту ец ца Указ 
Прэ зі дэн та «Аб не ка то рых 
пы тан нях удас ка на лен ня 
жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі». Ча го ча каць ад 
яго бе ла ру сам, рас па вя лі 
на чаль нік упраў лен ня жыл-
лё вай гас па дар кі Мін жыл-
кам га са Анд рэй РА МАШ КА 
і на чаль нік ад дзе ла юры-
дыч най ра бо ты і кад раў 
Мін жыл кам га са На тал ля 
КУ ХАР ЧЫК.

МЕН ШАЯ КОЛЬ КАСЦЬ — 
ЛЕП ШАЯ ЯКАСЦЬ?

Ка ля 91% жыл фон ду зна хо-
дзіц ца ў пры ват най улас нас ці. 
Пры клад на 87% уся го жыл фон-
ду экс плу а ту ец ца дзяр жаў ны-
мі ар га ні за цы я мі — ЖЭ Са мі, 
ка му наль на-ўні тар ны мі прад-
пры ем ства мі і інш. Між тым на 
за ка на даў чым уз роў ні як для 

дзяр жаў ных, так і для ўста ноў 
ін шых фор маў улас нас ці ство-
ра ны роў ныя ўмо вы экс плу а та-
цыі жыл фон ду, ад зна чыў Анд-
рэй Ра маш ка. Ра зам з тым, не 
вы клю ча на, што ЖЭ Сы ча кае 
рэ струк ту ры за цыя. Праў да, та-
кую маг чы масць раз гля дае па-
куль што толь кі Мін гар вы кан-

кам. У Мін жыл кам га се лі чаць, 
што гэ та мо жа быць эка на міч на 
абгрунтава на, бо пры вя дзе да 
зні жэн ня са бе кош ту на тэх ніч-
нае аб слу гоў ван не. З ін ша га 
бо ку, ЖРЭА ця пер па він ны су-
мя шчаць у са бе функ цыі кі ра-
ван ня і экс плу а та цыі 
жыл фон ду.
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Укра і на ад кры ла НА ТА до ступ да сва іх дзярж тай наў
Укра ін скі ўрад пры няў не каль кі ра шэн няў, якія да зва ля юць спрас ціць до ступ да шэ ра гу дзяр жаў-

ных тай наў кра і ны для гру пы са вет ні каў НА ТА, якія пры бы лі ва Укра і ну, па ве дам ляе сайт ка бі не та 
мі ніст раў. Па вод ле за явы мі ніст ра каб мі на Аста па Се ме ра ка, ця пе раш нія ра шэн ні ўра да за бяс-
печ ва юць раз віц цё ад но сін з «сяб ра мі Укра і ны па НА ТА», што ця пер асаб лі ва ак ту аль на, па коль кі 
Укра і на, ня гле дзя чы на аб ве шча нае пе ра мір'е, зна хо дзіц ца «ў эс ка ла цыі кан флік ту з Ра сі яй».

Ту ніс увёў па да так на вы езд 
ту рыс таў з кра і ны

У Ту ні се з 1 каст рыч ні ка ўвя лі па да так, які аба вя за ны 
бу дуць за пла ціць за меж ныя гра ма дзя не пры вы ез дзе з 
кра і ны, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. Так, за меж ныя 
ту рыс ты пры вы ез дзе з Ту ні са па він ны бу дуць за пла ціць 
ка ля $17. Па па пя рэд ніх пад лі ках, но ва ўвя дзен не мо жа 
пры нес ці ў каз ну Ту ні са да кан ца 2014 го да $23 млн, а 
ў 2015 го дзе — $69 млн. Атры ма ныя срод кі пла ну ец ца 
на кі ра ваць на па ляп шэн не ту рыс тыч най га лі ны кра і ны. 

Ула ды Ту ні са спа сы ла юц ца на до свед ін шых кра ін, якія ўжо спа га ня юць па доб ны збор.

Нар ве гія пры зна на леп шай кра і най для па жы лых лю дзей
Яна за ня ла пер шае мес ца ся род ін шых 96 кра ін, якія 

пры ма лі ўдзел у да сле да ван ні. У яго рам ках ацэнь ва лі 
са цы яль ны і эка на міч ны даб ра быт асоб, ста рэй шых за 60 
га доў, пі ша BBC. За Нар ве гі яй ідуць Швей ца рыя, Ка на да і 
Гер ма нія. Ся род лі да раў ака за лі ся Аў стра лія, За ход няя Еў-
ро па, Паў ноч ная Аме ры ка. Да сле да ван не вель мі важ нае, 

ка лі пры няць да ўва гі тое, 
што да 2050 го да 21% 
су свет на га на сель ніц тва 
бу дзе больш за 60 га доў. 
Пры клад на ў 40 кра і нах 
на гэ тую ўзрос та вую гру-
пу бу дзе пры па даць 30% 
на сель ніц тва.
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Аліў ка вы алей 
здоль ны спы ніць 

сар дэч ную 
не да стат ко васць

Як па ка за лі да сле да ван ні, гэ ты 
пра дукт да па ма гае сар дэч най мыш-
цы за бяс печ ваць цыр ку ля цыю кры ві, 
пі ша The Telegraph. Ме на ві та дзя ку-
ю чы аліў ка ва му алею між зем на мор-
ская ды е та даб ра твор на ўплы вае на 
сар дэч на-са су дзіс тую сіс тэ му. У алеі 
су пра цоў ні кі Уні вер сі тэ та Ілі ной са 
вы яві лі але ат. Гэ тае злу чэн не да зва-
ляе вы ка рыс тоў ваць сэр цу тлушч у 
якас ці па лі ва. Зда ро вае сэр ца аб-
сар бі руе тлушч, пра цяг ва ю чы ска-
ра чаль ную дзей насць. Але пры сар-
дэч най не да стат ко вас ці гэ ты ор ган 
губ ляе здоль насць пе ра пра цоў ваць 
або на за па шваць тлушч. Яму не ха-
пае энер гіі, і ў це ле па чы нае на за-
па швац ца так січ ная фор ма тлу шчу. 
Ме на ві та яна за ку пор вае ар тэ рыі. 
Да рэ чы, ёсць звест кі, якія свед чаць 
аб тым, што ра цы ён з аліў ка вым 
але ем пра цуе не горш за ста ты ны, 
зні жа ю чы ры зы ку сар дэч на га пры-
сту пу. Так, між зем на мор ская ды е та 
за пяць га доў па мян ша ла ве ра год-
насць пры сту пу на 30%. Ін шыя да-
сле да ван ні не раз звяз ва лі аліў ка вы 
алей са зні жэн нем ры зы кі дыя бе ту, 
атлус цен ня і гі пер та ніі.
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падпісаў закон аб раты-
фікацыі дагавора аб 
Еўразійскім эканамічным 
саюзе.

Урад РФ да ру чыў Мін фі-
ну пад пі саць пра та кол аб вы-
дзя лен ні Бе ла ру сі дзяр жаў-
на га крэ ды ту да $10 млрд 
на бу даў ніц тва АЭС, па ве-
дам ля ец ца на афі цый ным 
ін тэр нэт-пар та ле пра ва вой 
ін фар ма цыі Ра сіі.

Бе ла рус кі ар хі тэк тур ны 
ты дзень прой дзе ў кра і не 
6-12 каст рыч ні ка. Ак цыя 
пры мер ка ва на да Су свет-
на га дня ар хі тэк ту ры, яе 
мэ та — па вы шэн не ці ка-
вас ці гра мад ства да да сяг-
нен няў, праб лем і вы то каў 
су час най ар хі тэк ту ры.

Авія кам па нія «Бел авія» ў 
сту дзе ні—ве рас ні гэ та га го-
да пе ра вез ла амаль 1,6 млн 
па са жы раў, што пе ра вы сі ла 
ана ла гіч ны ле таш ні па каз-
чык на 22,5%, а гру зу і пош-
ты — больш на 7,5% за той 
жа пе ры яд 2013-га.

У Мін ску па да ра жэ лі па-
слу гі ка му наль ных лаз няў. 
Бі лет у агуль нае лаз не вае 
ад дзя лен не дру го га раз ра-
ду ўмя шчаль нас цю да 20 
ча ла век бу дзе каш та ваць 
Br52 тыс., звыш 20 ча ла-
век — Br45 тыс.

ПА ЧЫ НА ЮЦЬ 
УКЛЮ ЧАЦЬ ЦЯП ЛО
У са цы яль ных уста но вах Мін ска 3 каст рыч ні-
ка ўклю чы лі ацяп лен не, па ве да міў на чаль нік 
упраў лен ня га рад ской гас па дар кі і энер ге ты кі 
Мін гар вы кан ка ма Дзміт рый ЯН ЧЫК.

Цяп ло па ча ло па сту паць у шко лы і дзі ця чыя са ды, 
баль ні цы, ін шыя ме ды цын скія і са цы яль ныя ўста но вы 
го ра да. Згод на з пра ві ла мі, цяп ло спа жыў цам пер шай 
гру пы, да якой ад но сяц ца вы шэй на зва ныя ар га ні за цыі, 
па чы на юць па да ваць пры ся рэд ня су тач най тэм пе ра-
ту ры, ні жэй шай за 10 гра ду саў, якая тры ма ец ца на 
пра ця гу пя ці дзён. Для жыл фон ду ацяп ляль ны се зон 
на ды хо дзіць пас ля та го, як на пра ця гу пя ці дзён ся-
рэд ня су тач ная тэм пе ра ту ра не па ды ма ец ца вы шэй 
за 8 гра ду саў.

Усе спа жыў цы і па стаў шчы кі цяп ла Мін ска га то вы 
да па чат ку ацяп ляль на га се зо на. Паш пар ты га тоў нас-
ці атры ма лі ўсе 130 ЖЭ Саў, а так са ма ўвесь жы лы 
фонд, уста но вы аду ка цыі і ахо вы зда роўя. У го ра дзе 
ство ра ны не аб ход ныя за па сы то пач на га ма зу ту і ін шых 
ві даў па лі ва. Пра га тоў насць за бяс пе чыць на сель ніц-
тва цяп лом за яві лі і прад пры ем ствы ДВА «Бел энер-
га»: ад ра ман та ва ны ўсе за пла на ва ныя энер ге тыч ныя, 
ва да грэй ныя і па ра выя кат лы, тур бі ны, ге не ра та ры і 
транс фар ма та ры.

Днём ра ней ацяп лен не ўклю чы лі ў са цы яль ных 
уста но вах, му зе ях, біб лі я тэ ках і дзяр жаў ных ар хі вах 
Ві цеб скай воб лас ці.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Прыемная навінаПрыемная навіна  ��

— Вы ўпэў не ны, што не па мы лі лі ся, вы-
браў шы пра фе сію на стаў ні ка?

— У мя не быў ці ка вы шлях у на стаў ніц тва. 
Пас ля за кан чэн ня шко лы я па сту піў у Ма гі лёў-
скі хі мі ка-тэх на ла гіч ны тэх ні кум і, ад ву чыў шы ся 
там ча ты ры га ды, атры маў дып лом з ад зна-
кай па спе цы яль нас ці «Тэх нік-элект рык». Але 
на пра ця гу ву чо бы ўдзель ні чаў у алім пі я дах па 

бе ла рус кай мо ве і лі та ра ту ры. На гэ та мя не на-
тхня ла мая на стаў ні ца Свят ла на Аляк санд раў на 
Лаў шэн ка. На 4-м кур се я на рэш це да сяг нуў 
мэ ты і стаў пе ра мож цам рэс пуб лі кан скай алім-
пі я ды ся род на ву чэн цаў ся рэд ніх спе цы яль ных 
на ву чаль ных уста ноў. У мя не з'я ві ла ся маг чы-
масць па сту паць без эк за ме наў на ад па вед ную 
спе цы яль насць у лю бую вы шэй шую на ву чаль-

ную ўста но ву. І я вы браў Ві цеб скі дзярж уні вер сі-
тэт імя Пят ра Ма шэ ра ва, спе цы яль насць «Бе ла-
рус кая мо ва і лі та ра ту ра і лі та ра тур ная ра бо та 
ў га зе тах і ча со пі сах». Ка лі скон чыў уні вер сі-
тэт, мая бы лая школь ная на стаў ні ца па ра і ла 
іс ці пра ца ваць у гім на зію №1. Там мя не ча ка лі 
пас ля ўні вер сі тэ та яшчэ год, па куль я слу жыў 
у вой ску. На пэў на, та ды я і не ду маў, што за-
тры ма ю ся ў гім на зіі на та кі пра цяг лы час. Але 
на вош та штось ці мя няць, ка лі я ад чу ваю 
ся бе на сва ім мес цы?

У ПА ДА РОЖ ЖЫ 
Ў ПРА СТО РЫ І ЧА СЕ

за пра шае сва іх вуч няў фі на ліст Рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
«На стаў нік го да—2014» Юрась Ка ла соў скі

Ах вот ных пай сці ў юрыс ты або эка на міс ты сён ня хоць каў шом бя ры. Зу сім ін шая спра-
ва — пе да го гі ка... Але на стаў нік бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры Юрась Ка ла соў скі лі чыць 
сваю пра фе сію са май леп шай. І за пэў ні вае, што ні дня не пра тры маў ся б на гэ тай пра цы, 
ка лі б яна бы ла яму не ці ка вая. Тое, што ён мог бы з пос пе хам рэа лі за ваць ся бе ў ін шых 
сфе рах дзей нас ці, мож на не су мня вац ца: Юрась доб ра ве дае поль скую мо ву, на ват зай-
ма ец ца пе ра кла да мі з яе, сва бод на чы тае па-ўкра ін ску, ня дрэн на ва ло дае анг лій скай. За 
дзе сяць га доў ён аб' ез дзіў 116 з 118 ра ё наў Бе ла ру сі. На зі ран няў і за на то вак на збі ра ла ся 
столь кі, што хо піць на кні гу. Пры зна ец ца, што ёсць ма ра ка лі-не будзь яе на пі саць. Але 
ж на пер шым мес цы заў сё ды ста іць ра бо та ў шко ле. Ас тат няе — толь кі спо саб зра біць 
яе больш ці ка вай і раз на стай най. На пэў на, та му яго ўро кі бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры 
ў ма гі лёў скай гім на зіі №1 лі чац ца ся род вуч няў са мы мі ці ка вы мі. Не вы хо дзя чы з аў ды-
то рыі, яны па да рож ні ча юць ра зам са сва ім на стаў ні кам па роз ных кра і нах і зна ё мяц ца 
з мо вай ін шых на ро даў. А за ад но па чы на юць ра зу мець, за што трэ ба лю біць сваю.

Пе рад свя точ наеПе рад свя точ нае  ��
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ЦЫТАТА ДНЯ

Мі ка лай СА МА СЕЙ КА, 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў па 
між на род ных спра вах:

«Най боль шую за не па ко е-
насць у дэ пу та таў у да га-
во ры аб ства рэн ні ЕА ЭС 
вы клі кае пад атко вы ма-
неўр Ра сіі, сут насць яко га 
ўсім вя до мая. Па бло ках 
ёсць пы тан ні па энер га-
за бес пя чэн ні, транс парт-
ным за бес пя чэн ні, фі та са-
ні тар ных нор мах. Кож ная 
ка мі сія па сва ім про фі лі 
мае пы тан ні. Дак лад ная 
да та раз гля ду да га во ра 
ў Па ла це прад стаў ні коў 
па-ра ней ша му не вя до мая. 
На па ся джэн ні ка мі сіі мы 
па гля дзім, на коль кі да га-
вор пад рых та ва ны для 
раз гля ду ў Аваль най за ле. 
Пас ля гэ та га бу дуць да-
дзе ны рэ ка мен да цыі — 
вы но сіць на раз гляд ці не. 
Дэ пу та ты ма юць на мер 
аб мер ка ваць усе ню ан сы 
з ура дам, каб да га вор быў 
да пра ца ва ны і ра ты фі ка-
ва ны да 10 каст рыч ні ка».

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  ��

СПЫ ТА ЮЦЬ 
І З АР ГА НІ ЗА ЦЫЙ, 
І З ГРА МА ДЗЯН

ШКО ЛА ЖЫЦ ЦЯ
Без на стаў ні ка не мо жа быць 
нар маль на га гра мад ства 
і дзяр жа вы

Якія ўдас ка на лен ні 
ча ка юць сфе ру ЖКГ 

у блі жэй шай бу ду чы ні?

2

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў пе ра мож цу рэс пуб лі кан ска га 
кон кур су пра фе сій на га май стэр ства пе да го гаў «На стаў нік го да 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь» Вік та ру Жу ку га лоў ны прыз кон кур су — 
«Хрус таль на га жу раў ля» і клю чы ад аў та ма бі ля.

НЯМА ПРАФЕСІІ ВАЖНЕЙШАЙ...
Пе да га гіч ным ра бот ні кам Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Да ра гія сяб ры!
Сар дэч на він шую вас з Днём на стаў ні ка. Гэ та свя та бліз кае кож на му з нас, бо па чуц цё 

па ва гі і ўдзяч нас ці да сва іх пе да го гаў ча ла век пра но сіць праз усё жыц цё.
Быць на стаў ні кам — вы со кае пры зван не. Ня ма на све це ін шай пра фе сіі, у якой асо бас ныя 

якас ці, ха рак тар, ін та рэ сы, пе ра ка нан ні і ўмен не раз маў ляць з людзь мі ма юць та кое вя лі кае 
зна чэн не.

Увесь жыц цё вы шлях на стаў ні ка пра ні за ны свят лом да бры ні і ўсве дам лен нем ма раль на га 
аба вяз ку пе рад гра мад ствам. Ра зам з баць ка мі ён ня се ад каз насць за пад рас та ю чае па ка лен не, 
пе рад ае мо ла дзі не толь кі не аб ход ныя ве ды, але і ма раль ныя, ду хоў ныя і ін тэ ле кту аль ныя 
каш тоў нас ці.

Дзя куй за ва шу ня лёг кую, але вы са ка род ную пра цу, пра фе сі я на лізм і цяр пен не, ра зу мен не 
і лю боў да дзя цей. Упэў не ны, што вы і ў да лей шым бу дзе це за хоў ваць вер насць тра ды цы ям 
ай чын най аду ка цыі і слу жыць на дзей най апо рай дзяр жа вы.

Зда роўя, шчас ця і даб ра бы ту вам і ва шым бліз кім.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.
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Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу-
ка шэн ка на пя рэ дад ні Дня на-
стаў ні ка су стрэў ся з фі на ліс та-
мі рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
пра фе сій на га май стэр ства пе-
да го гаў «На стаў нік го да Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь». На су стрэ-
чы ў дру жа люб най ат мас фе ры 
аб мяр коў ва лі ся са мыя роз ныя 
пы тан ні, якія да ты чац ца раз віц-
ця бе ла рус кай шко лы.

У пер шую чар гу кі раў нік 
дзяр жа вы пад крэс ліў важ ней-
шую ро лю пра фе сіі на стаў ні ка 
ў су час ным гра мад стве, па ве-
дам ляе БЕЛ ТА. «Мы жы вём у 
ды на міч ны час. Удас ка наль ва-
ец ца сіс тэ ма аду ка цыі, уз ба га-
ча ец ца яе змест, ука ра ня юц ца 
но выя тэх на ло гіі, але пры гэ тым 
ня змен най за ста ец ца най вя лік-
шая ро ля на стаў ні ка. Ня ма важ-
ней ша га ў гра мад стве ча ла ве-
ка, чым на стаў нік. Без на стаў-
ні ка не мо жа быць нар маль на га 
гра мад ства і дзяр жа вы», — пад-
крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Па вод ле слоў Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі, са праўд ны на стаў-
нік — гэ та не толь кі да свед ча ны 
вы клад чык, але і ці ка вы ча ла-
век, які здоль ны за ха піць дзя-
цей сва ім прад ме там, абу дзіць 
у іх эн ту зі язм і твор чую энер-
гію. Прэ зі дэнт ад зна чыў, што 
су час ныя вуч ні мо гуць чэр паць 
ін фар ма цыю не толь кі з кніг і 
пад руч ні каў, але і з ін тэр нэ ту, 
уме юць сва бод на абы хо дзіц ца 
з кам п'ю та рам. «І шко ла па він-
на ад па вя даць гэ тым рэа лі ям. 
На стаў нік не мо жа ад ста ваць 
ад вуч няў. Яму не аб ход на стаць 
аў та ры тэт ным і да свед ча ным 
ста рэй шым та ва ры шам. У той 
жа час у яго ба га жы па він ны 
быць асноў ныя ве ды і каш тоў-
нас ці, на пра ца ва ныя мно гі мі 
па ка лен ня мі па пя рэд ні каў»,— 
упэў не ны кі раў нік дзяр жа вы.

На су стрэ чы Прэ зі дэнт уз няў 
пы тан не ўза е ма ад но сін шко лы 
і сям'і. «Бяс спрэч ны факт, што 
толь кі су мес ны мі на ма ган ня мі 
баць коў і дзя цей мы змо жам 
пад рых та ваць на шых дзя цей 
да са ма стой на га жыц ця. І тое, 
што апош нім ча сам усё больш 
і больш мы па чы на ем кан ста-
та ваць фак ты не га тыў на га ў 

на шым гра мад стве, звя за на 
з вя лі кім бра кам — ва шым і 
ма ім, — за явіў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка. — Тое, што ў нас за-
лож ні каў за хоп лі ва юць, ку раць, 
п'юць, больш за тое, ужы ва юць 
нар ко ты кі, — вя лі кі мі нус вам 
і мне як прад стаў ні ку ўла ды. І 
мы з гэ тым па він ны ра за брац-
ца, пры тым са мым ра ды каль-
ным чы нам».

Па вод ле слоў Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі, у гэ тай сі ту а цыі, вя-
до ма, мож на спа сы лац ца на тое, 
што дзе ці зна хо дзяц ца пад вя лі-
кім уплы вам ву лі цы, свай го ася-
род дзя і ін шых пра цэ саў. «Але 
гэ та нам да дат ко вая на груз ка. 
Усё роў на яны пры хо дзяць у 
шко лу, і мы па він ны быць на-
столь кі та ле на ві ты мі, каб па ка-
заць, што ня пра віль на», — ска-
заў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт за кра нуў і праб ле-
мы, якія іс ну юць у сфе ры аду-
ка цыі. «У ад рас сіс тэ мы аду ка-
цыі гу чыць ня ма ла на ра кан няў, 
пры тым спра вяд лі вых. Гэ та да-
ты чыц ца змес ту і скла да нас ці 
ву чэб ных пра грам, якас ці пад-
руч ні каў, па ды хо ду да моў най 
пад рых тоў кі вуч няў, шос та га 
школь на га дня і ін шых пы тан-
няў. Па ма ім да ру чэн ні ад на ка-
мі сія ўжо скон чы ла пра ца ваць, 
і я ка тэ га рыч на не за да во ле ны 
тым, як пра хо дзі ла гэ тая ра бо та 
(асаб лі ва на апош няй ста дыі), і 
ўмя шан нем асоб ных чы ноў ні каў 
у яе ра бо ту. Ця пер раз бі ра юц ца 
пра ва ахоў ныя ор га ны. Ацэн ку 
атры ма юць усе, хто спра ба ваў 
уплы ваць на вы нік ра бо ты гэ-
тай ка мі сіі, — за явіў кі раў нік 
дзяр жа вы. — Тым не менш 
мне да вя ло ся на зна чыць паў-
тор ную гру пу спе цы я ліс таў, якія 
вы ву чаць усе іс ну ю чыя сён ня 
ў шко ле праб ле мы — ад скар-
гаў на стаў ні каў на праз мер ныя 
на груз кі (ін фар ма цыі, спра ва-
зда чы) да скар гаў вуч няў, якія 
не ўспры ма юць тое, ча го не па-
він на быць у шко ле». Прэ зі дэнт 
пад крэс ліў, што да ад па вед най 
ра бо ты не аб ход на пры цяг нуць 
леп шых на стаў ні каў Бе ла ру сі, у 
тым лі ку пе ра мож цаў кон кур су 
«На стаў нік го да» роз ных 
га доў.

Ця пер кож ны дзень су стра каць 
сту дэн таў і вы клад чы каў Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 
Мак сі ма Тан ка бу дзе ўні каль ная для 
Бе ла ру сі скульп ту ра «На стаў ні ца пер-
шая мая».

— Хтось ці з муд рых за ўва жыў: 
«На стаў нік — пра фе сія ад Бо га. Усе 
ас тат нія пра фе сіі — ад на стаў ні ка», — 
пад час ад крыц ця па дзя ліў ся дум кай 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ана толь То-
зік. — Гэ тая скульп ту ра сім ва лі зуе на-

шу са мую глы бо кую па ва гу да на стаў-
ні ка, па ва гу дзяр жа вы, гра мад ства, 
кож на га з нас. Бо ў кож на га з нас ка-
лісь ці быў свой пер шы пе да гог.

Аў та ра мі скульп тур най кам па зі цыі 
з'яў ля юц ца ар хі тэк тар Дзміт рый Буб-

ноў скі і мас так Аляк сандр Шо маў.
На дзея БУ ЖАН, фота аўтара.

На фо та: Без пя ці га доў на стаў ні кі — 
сту дэнт кі пер ша га кур са фа куль тэ та 

па чат ко вай аду ка цыі БДПУ імя 
М. Тан ка.

Ві тай на стаў ні ка, сту дэнт!Ві тай на стаў ні ка, сту дэнт!


