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ВЫХАВАННЕ
ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЙ ЭЛІТЫ:
ГРАНТЫ, КОНКУРСЫ, СТАРТАПЫ
Якія ўмовы ствараюцца
для прыцягнення моладзі ў навуку?

Фота БелТА.

Больш за 300 маладых даследчыкаў узяло ўдзел у Рэспубліканскім форуме навуковай моладзі «Шлях у навуку!», які прайшоў у сценах Нацыянальнай акадэміі навук: вучоныя, аспіранты, магістранты, студэнты вышэйшых навучальных
устаноў, навучэнцы школ, занятыя ў навукова-даследчай рабоце, удзельнікі
адукацыйнай змены Нацы я наль на га дзі ця ча га
тэхнапарка. Мэта мерапрыемства, арганізаванага Саветам маладых
вучоных НАН, — актывізаваць удзел моладзі ў
адукацыйнай, навуковай
і інавацыйных сферах,
павысіць эфектыўнасць і
ініцыятыўнасць маладых
вучоных пры правядзенні навуковых даследаванняў, а таксама развіць
у іх лідарскія якасці для
рэалізацыі самастойных
Падчас форуму працавала выстава навукова-тэхнічных
навуковых праектаў.
распрацовак, на якой былі прадстаўлены праекты маладых

Выступленне Прэзідэнта Беларусі А. Р. Лукашэнкі
на сустрэчы лідараў дзяржаў АДКБ у Маскве
Сённяшняя сустрэча праходзіць у няпросты
час, як толькі што Уладзімір Уладзіміравіч
сказаў. Час перадзелу свету. Аднапалярная сістэма светаўладкавання беззваротна
адыходзіць у мінулае. Аднак калектыўны
Захад вядзе лютую барацьбу за захаванне
сваіх пазіцый. У ход ідуць усе сродкі, у тым
ліку ў зоне адказнасці нашай арганізацыі.
Ад бразгання зброяй натаўскай каля нашых
заходніх граніц да развязанай супраць нас,
у першую чаргу супраць Расіі і Беларусі,
поўнамаштабнай гібрыднай вайны.
НАТА агрэсіўна нарошчвае мускулы, зацягваючы да сябе ў сетку ўжо нейтральных учарашніх —
Фінляндыю і Швецыю. Дзейнічае па прынцыпе
«хто не з намі, той супраць нас». Крывадушна
працягвае дэклараваць сваю абарончую накіраванасць.
На гэтым фоне кантрастам выглядае сапраўды абарончая і міралюбівая пазіцыя Арганізацыі
Дагавора аб калектыўнай бяспецы.
На заходнім флангу нашай арганізацыі нарошчваецца ваенная прысутнасць Штатаў, паскоранымі тэмпамі мадэрнізуецца ваенная інфраструктура, ідуць шматлікія вучэнні НАТА. Акурат
зараз на тэрыторыі 19 еўрапейскіх краін, у тым
ліку каля нашых граніц у Польшчы, праходзіць
буйнамаштабнае вучэнне (такога мы раней не
бачылі) «Абаронца Еўропы — 2022». Ад каго яны
абараняюцца — здагадайцеся самі.

вучоных, выставачныя ўзоры электратранспарту і беспілотных
лятальных апаратаў.
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АДПАЧЫЦЬ
ЗА 60 РУБЛЁЎ
Хутка стартуе дзіцячая аздараўленчая кампанія,
у некаторыя летнікі пуцёўкі дастаць ужо немагчыма
З заканчэннем навучальнага года стартуе дзіцячая аздараўленчая
кампанія. Свае дзверы адчыняць 145 стацыянарных лагераў, а таксама сотні прышкольных. Сярэдні кошт пуцёўкі на 18 дзён у лагер
з кругласутачным знаходжаннем складзе сёлета 577 рублёў, пры
гэтым з бюджэтных сродкаў кампенсуецца 229 рублёў. Таксама
для патаннення пуцёўкі могуць выкарыстоўвацца сродкі мясцовых
бюджэтаў, наймальнікаў, прафсаюзаў. Такім чынам, у некаторых
выпадках бацькам давядзецца заплаціць усяго каля 10 % ад кошту
пуцёўкі, а гэта 57—60 рублёў.

Якасць, даступнасць, бяспека
Гэтым летам у лагерах плануецца аздаравіць больш за 360 тысяч дзяцей,
у тым ліку 212 тысяч у прышкольных з дзённым знаходжаннем і 148 тысяч —
у кругласутачных. На гэтыя мэты з дзяржбюджэту выдаткавана 57 мільёнаў
рублёў.
Як адзначыў намеснік начальніка аддзела дзяржаўных закупак і
метадычнай работы Рэспубліканскага цэнтра па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва Аляксей ЖАЛЯНКОЎ, асноўнымі
прынцыпамі сёлетняй аздараўленчай кампаніі стануць бяспека, якасць і
даступнасць. Для забеспячэння бяспекі Міністэрства аховы здароўя ўдасканаліла нормы і правілы, а таксама метадычныя рэкамендацыі па санаторнакурортным лячэнні і аздараўленні дзяцей.
Што датычыцца якасці, то тут асаблівую ўвагу ўдзеляць зместу праграм
аздараўлення. У іх будуць уключаны мерапрыемствы па фарміраванні здаровага ладу жыцця, патрыятычным выхаванні, а таксама прысвечаныя Году гістарычнай памяці.
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Музыка і дырыжор

Да гэтага часу на беларуска-польскай граніцы
знаходзіцца групоўка колькасцю каля 15 тысяч
ваеннаслужачых, размешчаных там яшчэ ў мінулым годзе на падставе міграцыйнага крызісу. Гэта
акрамя тых пастаянных войскаў, якія там прысутнічалі. У мінулым годзе было перакінута 15 тысяч у
асноўным амерыканцаў. Мігрантаў там ужо даўно
няма, а войскі стаяць. Пытанне: навошта?
Відавочна, што сёння ні адна краіна не ўяўляе пагрозы для Паўночнаатлантычнага блока.
Больш за тое, акрамя задзейнічаных на тэрыторыях Польшчы і краін Балтыі 15 тысяч чалавек
у аперацыях узброеных сіл ЗША «Атлантычная
рашучасць» і аб'яднаных узброеных сіл НАТА
«Узмоцненая перадавая прысутнасць», дадаткова прыбыла групоўка для ўмацавання ўсходняга
флангу альянсу. Больш за 10 тысяч вайскоўцаў.
Калі, дапусцім, 7 гадоў таму было войскаў у гэтым месцы 3,5 тысячы, то цяпер іх каля 40 тысяч.
Проста на тэрыторыі Польшчы, прыбалтыйскіх
дзяржаў. Пакуль пра Украіну не кажу.
І вось тут наша ваеннае ўзаемадзеянне ў рамках Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, членства
Беларусі ў АДКБ з'яўляюцца тымі самымі стабілізатарамі, якія аказваюць пэўны выцверажальны
эфект на гарачыя галовы па той бок граніцы.
Гэты прыклад сведчыць аб тым, што, калі б гэтага не было, баюся, гарачая вайна ўжо была б
і на тэрыторыі Беларусі. Дарэчы, яны
паспрабавалі гэта ў 2020 годзе.
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Сустрэча прэзiдэнтаў прайшла ў кабiнеце расiйскага лiдара. Але, паводле iх рашэння, без пратакольнай здымкi. «Злабадзённыя пытаннi абмяркоўваюць за зачыненымi дзвярыма», — дадалi ў
тэлеграм канале «Пул Першага».
Як стала вядома па вынiках перагавораў, кiраўнiкi дзяржаў сам-насам абмеркавалi некалькi
комплексаў пытанняў, а таксама дамовiлiся аб паўнафарматнай сустрэчы ў блiжэйшы час.
Тэму сустрэчы з расійскім калегам Аляксандр Лукашэнка прыадкрыў яшчэ 12 мая падчас сустрэчы з паслом Расіі Барысам Грызловым. Прэзідэнт Беларусі падкрэсліў, што пытанне імпартазамяшчэння сёння адно з найважнейшых у супрацоўніцтве з Расіяй. «Увесь час у нашых адносінах,
вы гэта добра ведаеце не горш за мяне, нафта, газ, гандаль, пастаўкі, рынак і гэтак далей. Як я
часта адзначаю, не было шчасця — няшчасце дапамагло, усё ж і гэтыя пытанні ў нас вырашаюцца.
Але не гэта, напэўна, галоўнае для нас цяпер у адносінах. Я так абдумваю гэтыя праблемы, пры
сустрэчы з Прэзідэнтам Расіі мы будзем сур'ёзна яшчэ раз абмяркоўваць, імпартазамяшчэнне —
гэта пытанне вельмі важнае».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Учора ўвечары адбылася і анансаваная раней
двухбаковая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі

Парк культуры і адпачынку ў Смаргоні. Менавіта
сюды маладая жыхарка горада Алена ШАЙКО часта

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Рэйтынг Байдэна зноў рэкордна абваліўся
У ЗША рэйтынг адабрэння работы прэзідэнта Джо Байдэна ўпаў да
39 працэнтаў на фоне эканамічных
праблем у краіне. Аб гэтым паведаміў
амерыканскі тэлеканал NBC News са
спасылкай на даныя нацыянальнага
апытання. Яно паказала, што інфляцыя і ў цэлым стан эканомікі застаюцца галоўнымі праблемамі
для амерыканскай грамадскасці. На гэтым фоне рэйтынг Джо
Байдэна ўпаў да рэкордна нізкага паказчыка за час яго прэзідэнцтва. Больш за палову — 56 працэнтаў — рэспандэнтаў заявілі,
што не ўхваляюць работу кіраўніка Белага дома. 65 працэнтаў
дарослых амерыканцаў сцвярджаюць, што даход іх сям'і адстае
ад кошту жыцця. На думку апытаных, павышэнне кошту жыцця
застаецца галоўнай праблемай, якая стаіць перад краінай. За
ёй ідуць рабочыя месцы і эканоміка, права голасу і сумленнасць
выбараў, права на аборт, пытанні міграцыі. На апошнім месцы —
змена клімату. Пры гэтым 75 працэнтаў амерыканцаў лічаць, што
краіна рухаецца ў няправільным напрамку.

Новы прэм'ер Шры-Ланкі падрыхтаваў меры
для вываду краіны з крызісу
Паводле слоў Раніла Вікрамасінгхэ, урад забяспечыў аплату
партыі звадкаванага прыроднага газу, якая «пачне выгружацца і
размяркоўвацца як мага раней».
ISSN 1990 - 763X
Кіраўнік ланкійскага ўрада адзначыў, што «з улікам недахопу долараў у банках Шры-Ланкі
вывучаюцца іншыя варыянты
атрымання неабходных сродкаў
для аплаты патрэбнасцяў краіны

ў паліве на наступны тыдзень». Што
да забеспячэння астраўной дзяржавы медыкаментамі, харчаваннем і ўгнаеннямі, то, паводле слоў
прэм'ера, «Сусветны банк і Азіяцкі
банк развіцця абяцалі аказаць падтрымку ў набыцці прадметаў першай неабходнасці». Прэзідэнт Гатабая Раджапакса прызначыў
Вікрамасінгхэ кіраўніком урада на мінулым тыдні пасля масавых
пратэстаў, падчас якіх дзевяць чалавек загінула і больш за 300
атрымала раненні.

У чэшскіх гарах адкрыўся самы доўгі вісячы мост
На чэшскім курорце адкрыўся самы доўгі ў свеце пешаходны вісячы
мост — агульнай даўжынёй 721 метр,
паведаміла агенцтва Assocіated Press.
Sky Brіdge 721 быў пабудаваны на вышыні больш за 1100 метраў над узроўнем мора. Ён злучае два горныя
хрыбты і ўзвышаецца на 95 метраў
над далінай унізе. Sky Brіdge 721 размешчаны ў паўночна-ўсходняй частцы краіны ў горным масіве Краліцкі-Снежнік недалёка
ад граніцы з Польшчай, прыкладна за 200 кіламетраў на ўсход
ад Прагі. Адсюль адкрываюцца незвычайныя краявіды для наведвальнікаў, якія любяць вышыню. Адначасова на мосце будзе
дазволена знаходзіцца групе да 500 чалавек. Будаўніцтва заняло
два гады і каштавала прыкладна 200 мільёнаў чэшскіх крон
(8,3 мільёна долараў). Крытыкі кажуць, што мост занадта вялікі для
навакольнага асяроддзя, у той час як іншыя сцвярджаюць, што
ён прыцягне занадта шмат турыстаў у горад, насельніцтва якога
складае менш за 500 чалавек. Другі па даўжыні мост знаходзіцца
ў Аруцы (Партугалія) і мае даўжыню 516 метраў.

прыходзіць са сваёй малодшай дачкой Марыяй на прагулку і адпачынак. На галоўнай алеі парку размешчана

скульптурная кампазіцыя «Смаргонская мядзведжая
акадэмія», якая вельмі падабаецца дзяўчынцы.

Персанальныя даныя
КОРАТКА
• Вынік бязвізавага месяца: Беларусь наведала
больш за 35 тысяч грамадзян Літвы і Латвіі.
• Зборная Беларусі дамашнія матчы Лігі нацый
УЕФА правядзе ў сербскім
Нові-Садзе.
• Мінсувязі выпускае
паш то вы блок да 150годдзя з дня нараджэння
Ві толь да Бя лы ніц ка гаБірулі.
• Летні музычна-турыстычны сезон стартуе ў Мінску 21 мая.
• Алея дружбы Беларусі і Манголіі закладзена ва
Улан-Батары.
• Іншаземцам дазволілі наведваць тураб'екты ў
пагранічнай зоне без пропуску.

АБАРАНIЦЬ
НЕЛЬГА РАСПАЎСЮДЗIЦЬ
Эксперты расказалi пра нюансы i памылкi
апрацоўкi асабiстых звестак людзей
Незаконная апрацоўка персанальных даных, з аднаго боку, i празмерная колькасць
атрымання згоды на апрацоўку асабiстых звестак з мэтай «перастрахоўкi» — з
другога. У адных арганiзацыях няма нават абавязковых мер па ахове (тэхнiчнай
i крыптаграфiчнай) звестак людзей, а ў
другiх — арганiзоўваюць залiшнюю апрацоўку даных для ўваходу, ажно да адбiткаў
пальцаў i сканiравання твару. Пры гэтым за
парушэнне закона пры апрацоўцы персанальных даных (напрыклад, iх незаконнае
распаўсюджванне) прадугледжана пакаранне ў выглядзе штрафу да 200 базавых
велiчынь або пяцi гадоў пазбаўлення волi.
Нават за непрыняцце мер па забеспячэннi
аховы асабiстых звестак можа наступiць

адмiнiстрацыйная цi крымiнальная адказнасць (калi гэта прывяло да прычынення
шкоды). Пра памылкi ў выкарыстаннi на
практыцы закона аб ахове персанальных
даных (ПД) i рабоце для выпраўлення сiтуацыi расказаў Андрэй ГАЕЎ, дырэктар
На цы я наль на га цэнт ра ахо вы
персанальных даных.
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Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

