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17 лютага 2017 г.
 У новым фармаце

 Анонс

У Дальву —
праз Хатынь

Зачын на будучыню

Традыцыйны агітпрабег «Лагойск — Хатынь —
Дальва», прысвечаны Дню абаронцаў Айчыны і
Узброеных Сіл Беларусі, адбудзецца ў гэтую суботу, 18 лютага. Пачатак — у 11.00.

У сталіцы прайшоў першы рэспубліканскі кар'ерны форум

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

На мерапрыемства былі запрошаны
прадстаўнікі вядомых айчынных і
замежных кампаній — у выніку было прадстаўлена больш чым тры
дзясяткі стэндаў. Форум наведалі
больш за паўтары тысячы студэнтаў з розных ВНУ.
— Раней наш універсітэт праводзіў так
званыя Дні кар'еры, — адзначыў рэктар
БДУ Сяргей АБЛАМЕЙКА. — Але штогод колькасць ахвотных наведаць гэтыя
мерапрыемствы, як з боку студэнтаў, так
і работадаўцаў, павялічвалася. Таму мы
дамовіліся з Міністэрствам адукацыі аб
правядзенні форуму рэспубліканскага
маштабу, на які запрасілі студэнтаў з іншых ВНУ. Наколькі мне вядома, паступіла нямала заявак з рэгіянальных універсітэтаў, ёсць і госці з замежжа: Арменіі,
Італіі, Чэхіі. Можна канстатаваць, што
цікаўнасць да такіх сустрэч не змяншаецца, і мы рады, што атрымліваем шмат
станоўчых водгукаў.
Аднак колькасць удзельнікаў — не
адзінае адрозненне мерапрыемства ў новым фармаце ад звыклых Дзён кар'еры.
Акрамя дыялогу з патэнцыйнымі работадаўцамі, наведвальнікі маглі паслухаць
майстар-класы на самыя розныя тэмы: ад
правіл складання рэзюмэ да тэндэнцый
беларускага рынку працы і прафесій, якія
стануць запатрабаванымі ў недалёкай
будучыні. Акрамя таго, у праграме Рэспубліканскага кар'ернага форуму былі
так званыя «спід-дэйцінгі» (кароткія размовы з работадаўцамі), лабараторыя дызайн-мыслення, дзе кожны ахвотны мог
паспрабаваць сябе ў распрацоўцы інавацыйных рашэнняў для вядомых кампаній,

а таксама панэльная дыскусія, падчас
якой абмяркоўваліся шляхі скарачэння
адлегласці паміж акадэмічнай адукацыяй
і патрэбамі бізнесу.
— Я вырашыў наведаць гэты форум, бо
спадзяюся знайсці сабе месца працы, дзе
змагу прымяніць атрыманыя на вучобе навыкі, — расказаў студэнт другога курса
геаграфічнага факультэта БДУ Арцём
ПАБЯРЭЖНІ. — Таксама хачу зразумець,
якіх ведаў не хапае, каб быць запатрабаваным спецыялістам. Мяне найбольш цікавіць прымяненне геаінфармацыйных
сістэм у прамысловасці. Гэта сфера, якая
знаходзіцца на перасячэнні геаграфіі і інфарматыкі. Напрыклад, складанне інтэрактыўных картаў ці нешта падобнае.

Хутка наваселле
Будоўля дзіцячага садка ў мікрараёне Альшанка.

Уз во дзіць аб' ект Грод напрам буд. Ця пер на будоўлі задзейнічана каля ста чалавек. У
буды нак пасля ўстаноўкі шклопаке таў і вонкавых дзвярэй пададзена цяпло — гэта дазволіла
рас пачаць тынкавальныя ра боты, заліўку падлогі, мантаж электраправодкі.
На тэрыторыі дзіцячага садка ўстанаўлі ва юцца ценявыя навесы.

— Прыехала сюды, бо цяпер знаходжуся ў пошуку варыянтаў для будучага размеркавання, — падзялілася студэнтка чацвёртага курса Полацкага
дзяржаўнага ўніверсітэта Кацярына
МАЁРАВА. — Шчыра кажучы, непасрэдна па маёй сферы — нафтахімічнай прамысловасці — варыянтаў тут няшмат.
Найбольш стэндаў кампаній, звязаных з
інфармацыйнымі тэхналогіямі. Але я не
засмучаюся, бо паралельна праходзяць
майстар-класы і гутаркі, а гэта таксама
вельмі карысны досвед, які мне абавязкова спатрэбіцца.
Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by



Два новыя дзіцячыя садкі
будуюцца ў Гродне
Увогуле ж, у Гродзенскай вобласці ў 2016 годзе дадаткова створана
больш за 1,2 тыс. месцаў у дзіцячых
садках. Пра гэта, каментуючы выступленне Прэзідэнта на сустрэчы
з прадстаўнікамі грамадскасці, беларускіх і замежных СМІ, паведаміў
намеснік старшыні Гродзенскага
аблвыканкама Віктар ЛІСКОВІЧ.
Сёння на Гродзеншчыне ўсе дзеці
ва ўзросце ад 3 да 6 гадоў забяспечаны месцамі ў дашкольных установах. Зроблена гэта не толькі за
кошт узвядзення новых аб'ектаў,
але і дзякуючы перапрафіляванню
памяшканняў, аптымізацыі існуючых
груп, адкрыццю груп на базе іншых
устаноў адукацыі. Прычым ствараліся гэтыя
месцы з такім разлікам, каб ніякім чынам не
ўшчаміць дзяцей у камфорце.
Мікалай ШЛЫК.
Фота Міхаіла ІСАЧАНКІ.

Як паведамілі ва Упраўленні
капітальнага будаўніцтва горада Гродна, адкрыццё дзіцячай дашкольнай установы
ў мікрараёне Паўднёвы-5 намечана на чэрвень. Яе праект
такі ж, як і пабудаванага дзіцячага садка на 230 месцаў
у сталічным жылым раёне
Каменная Горка.
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У мікрараёне Паўднёвы-3 таксама
ідуць работы па будаўніцтве аналагічнага
дзіцячага садка, адкрыццё якога запланавана на канец года.

ЗАПРАШЭННЕ ДА ВЯЛІКАГА
ШОЎКАВАГА ШЛЯХУ

У ПОЛІ ЗРОКУ — СУСВЕТНАЯ
МЕДЫЙНАЯ ПРАСТОРА

У Алматы (Рэспубліка Казахстан) з 6 па 8 красавіка
пройдзе ІX Міжнародная кніжная і паліграфічная выстаўка «Па Вялікім Шоўкавым шляху».

У Інстытуце журналістыкі БДУ прайшла VІ Міжнародная
навукова-практычная канферэнцыя «Міжнародная журналістыка — 2017: ідэя інтэграцыі інтэграцый і медыя».

Да ўдзелу ў свяце кнігі запрошаны і беларускія выдаўцы і
паліграфісты. Арганізатар выстаўкі — Асацыяцыя выдаўцоў,
паліграфістаў і кнігараспаўсюджвальнікаў Казахстана. Падтрымку ў рэалізацыі праекта аказвае Міністэрства культуры і
спорту Рэспублікі Казахстан. Плануецца правядзенне прэзентацый, семінараў, круглых сталоў, прысвечаных актуальным
праблемам развіцця ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва ў галіне
кнігавыдання, кнігараспаўсюджвання і паліграфіі. У Міністэрстве
інфармацыі Рэспублікі Беларусь перакананы, што нашай краіне будзе што паказаць гаспадарам, наведвальнікам выстаўкі.
Апошнімі гадамі ў Мінску пабачылі свет кнігі казахскіх пісьменнікаў у перакладзе на беларускую мову. Толькі ў Выдавецкім
доме «Звязда» выйшлі тры кнігі вучонага, асветніка, публіцыста
Немата Келімбетава — «Не хачу губляць надзею», «Лісты да
сына», «Зайздрасць», а яшчэ зборнік вершаў легендарнага
Абая «Стэпавы прастор». У беларускіх літаратурна-мастацкіх
часопісах, газеце «Літаратура і мастацтва» надрукаваны паэзія
і проза пісьменнікаў Казахстана — Амантая Ахетава, Любові
Шашковай, Святланы Ананьевай, Валерыя Міхайлава, Нурлана
Аразаліна, Галыма Жайлыбая, Райхан Мажэнкызы і інш. Актыўна супрацоўнічаюць паміж сабой казахстанскі штомесячнік
«Простор» і беларускі часопіс «Нёман».
Сяргей ШЫЧКО.

Прывітанне канферэнцыі адрасавала міністр інфармацыі
Рэспублікі Беларусь Лілія АНАНІЧ. Традыцыі ўвагі беларускіх даследчыкаў да сусветнай медыйнай прасторы досыць
даўнія і трывалыя. У Інстытуце журналістыкі працуе моцная
кагорта даследчыкаў замежных мас-медыя, стасункаў з імі
айчынных газет, часопісаў, радыё, тэлебачання. Міністр інфармацыі, у прыватнасці, у сваім прывітальным слове адзначыла:
«Ва ўмовах дынамічнага развіцця інфармацыйнай прасторы
бачыцца асабліва актуальным навуковае забеспячэнне фундаментальных і прыкладных пытанняў міжнароднай журналістыкі,
дзейнасці сродкаў масавай інфармацыі. Упэўнена, што канферэнцыя паспрыяе рэзультатыўнаму абмеркаванню важнейшых
праблем сучаснай медыясферы...»
— У госці да нас прыехалі навукоўцы з 11 краін, — расказвае
дырэктар Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта Сяргей ДУБОВІК. — Удзел у канферэнцыі прынялі
даследчыкі, эксперты з Расіі, Украіны, Казахстана, Кітая, Францыі, Ірака, Ірана і інш. Як правіла, усе — нашы даўнія партнёры,
навукоўцы, з якімі мы кантактуем па многіх пытаннях. Асаблівая
ўвага многіх удзельнікаў канферэнцыі нададзена беларуска-кітайскім медыйным стасункам, СМІ ў Кітаі і іх ролі ў асвятленні
тэмы развіцця Эканамічнага пояса Шоўкавага шляху.
Кастусь ЛАДУЦЬКА.

Школьнікі Акалоўскай і Задор'еўскай сярэдніх школ,
Засоўеўскага дзіцячага сада — базавай школы Лагойскага раёна, навучэнцы вучылішча алімпійскага рэзерву
з Плешчаніц, а таксама вайскоўцы Лагойшчыны паспаборнічаюць за лідарства падчас прабегу. Пераможцы
атрымаюць памятныя прызы. Пасля ў Дальве адбудзецца ўрачыс ты мітынг-рэквіем. Арганізатары мерапрыемства — мемарыяльны комплекс «Хатынь», Лагойскі
райвыканкам і Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія.
Зімовы агітпрабег па гэтых мясцінах ладзіцца ўжо
43-ці раз. Такое рашэнне было прынята пасля таго, як
у 1973 годзе ў Дальве ўзнік мемарыял. Гэта апошняя
вёска, спаленая гітлераўцамі разам з людзьмі падчас
Другой сусветнай вайны. 19 чэрвеня 1944 года — за некалькі дзён да вызвалення сталіцы — у Дальве зажыва
згарэлі 44 чалавекі. Сярод іх было 29 дзяцей... Адзіным
жыхаром вёскі, які выжыў, быў Мікалай Гірыловіч. У той
дзень ён пасвіў каня. Трагедыю, у якой не стала бацькоў
і трох братоў, бачыў на свае вочы. Але нічога зрабіць не
мог... Многія гады Мікалай Гірыловіч марыў паставіць
на брацкай магіле аднавяскоўцаў помнік. І амаль праз
30 гадоў пасля трагедыі дзякуючы гэтаму чалавеку, які
ўсё далейшае жыццё прысвяціў захаванню памяці аб
сваіх земляках, у Дальве адкрыўся мемарыял.
Вераніка КАНЮТА. kanyuta@zvіazda.by



 Надвор'е

ЧАС РАНІШНЯЙ СЛІЗГОТЫ
А на наступным тыдні невялікі
плюс чакаецца нават уначы
У гэтыя выхадныя на тэрыторыі Беларусі чакаецца няўстойлівае надвор'е, калі амаль паўсюдна па
краіне прагназуюцца мокры снег і дождж, паведамляе намеснік начальніка службы метэаралагічных
прагнозаў Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і
маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды
Святлана РЫБАКОВА.
Мокры снег
з даж джом
прый дзе да
нас ужо сёння. Маг чымыя сла бы
туман і галалёд, на асобных участках
дарог галалёдзіца. Максімальная тэмпература паветра ўдзень
складзе ад 1 градуса марозу да 4 цяпла. У выхадныя на
тэрыторыю Беларусі завітаюць атмасферныя франты,
якія «прынясуць» няўстойлівае надвор'е. У суботу ўначы
ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу прагназуюцца
на большай частцы тэрыторыі краіны, а ўдзень — толькі
па паўднёвым усходзе. Паўсюдна слабы туман і галалёд.
Тэмпература паветра ўначы будзе вагацца ў межах ад
мінус 3 градусаў да 2 цяпла, удзень — ад мінус 1 градуса да 4 цяпла. Спецыялісты адзначаюць, што надвор'е
яшчэ больш пагоршыцца, калі ў нядзелю да нас завітае
чарговая франтальная сістэма з поўдня Скандынаўскага
паўвострава. Таму ўначы ў нядзелю ў крайніх паўночназаходніх раёнах, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі
Беларусі пройдуць мокры снег і дождж, слабы туман і галалёд. Удзень будзе моцны парывісты вецер. Тэмпература
паветра ўначы складзе ад мінус 4 градусаў да 1 цяпла,
а ўдзень — ужо ад 1 марозу да плюс 4 градусаў.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных спецыялістаў, у першыя дні наступнага тыдня надвор'ем у Беларусі будуць кіраваць атмасферныя франты, якія пачнуць
рухацца да нас з боку Заходняй Еўропы, а таксама і
цёплыя паветраныя масы атлантычнага паходжання. У
панядзелак на большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе
мокры снег з дажджом, уначы і раніцай магчымы слабы
галалёд. Моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра
ўначы складзе ад мінус 3 градусаў да плюс 2, удзень —
ад нуля да 5 цяпла. Сіноптыкі адзначаюць, што ў аўторак стане крыху цяплей. Прагназуюцца кароткачасовыя
ападкі (уначы мокры снег, удзень — пераважна дождж)
і слабы галалёд. Тэмпература паветра ўначы будзе вагацца ад мінус 5 градусаў да плюс 2, удзень — ад нуля
да 6 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



