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А яна, гэ та ро ля, па він на 
стаць больш пры кмет най. Та кую 
дум ку вы ка заў на мес нік кі  раў-
ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-
та Бе ла ру сі Ігар БУ ЗОЎ СКІ, які 
пры сут ні чаў на ме ра пры ем стве 
і за чы таў він ша ван не Прэ зі дэн-
та з на го ды 10-год дзя Са ю за 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі.

«Пісь мен ні кі — гэ та не 
прос та лю дзі, якія пі шуць. Гэ-
та лю дзі ду ма ю чыя, за па тра-
ба ва ныя. Та му трэ ба на даць 
асаб лі вую ўва гу, каб бы ла вы-
бу да ва на кан струк тыў ная ра-
бо та, уза е ма дзе ян не пісь мен-
ні каў і гра мад ства», — ска заў 
Ігар Бу зоў скі.

«Ад пісь мен ні каў у мно гім 
за ле жыць ду хоў на-ма раль-
ны, куль тур ны склад нік. Іх 

дзей насць мае ка ла саль нае 
зна чэн не, а ро ля бу дзе толь кі 
па вя ліч вац ца, — лі чыць ён. — 
Асаб лі ва з улі кам та го, што 
на ступ ны год, ка лі пра па но ву 
пад тры ма юць, ста не Го дам 
куль ту ры ў Бе ла ру сі».

Стар шы ня Са ю за пісь мен-
ні каў Бе ла ру сі Мі ка лай ЧАР-
ГІ НЕЦ аба зна чыў тэ му рос ту і 
раз віц ця ма ла дых лі та ра та раў. 
Ён рас ка заў, што СПБ за сна-
ваў сты пен дыю для ма ла дых 
аў та раў, не вя лі кі мі ты ра жа мі 
вы да юц ца тво ры ма ла дых та-
лен таў. «Ка лі па чы на ю чы лі та-
ра тар тры мае ў ру ках пер шую 
кні гу са сва і мі вер ша мі, якое 
па чуц цё го на ру і ўдзяч нас ці ён 
ад чу вае. Гэ та трэ ба пад трым-
лі ваць, — пе ра ка на ны Мі ка лай 

Чар гі нец. — На ву чыць пі саць 
нель га, але пад трым лі ваць, 
пра па ган да ваць, ру хаць на пе-
рад ма ла дых не аб ход на».

Мі ністр ін фар ма цыі Лі лія 
АНА НІЧ па ве да мі ла, што пла-
ну ец ца ар га ні за ваць маш таб-
ны кон курс для ма ла дых лі та-
ра та раў. «Мі ніс тэр ства ін фар-
ма цыі су мес на з Са юзам пісь-
мен ні каў Бе ла ру сі іні цы я ва лі 
На цы я наль ную лі та ра тур ную 
прэ мію. Лі чу вель мі важ ным 
ар га ні за ваць у кра і не паў на-
цэн ны маш таб ны кон курс для 
ма ла дых лі та ра та раў. Мы мо-
жам аб' яд наць на ма ган ні, не 
толь кі вы яў ляць та ле на ві тых, 
але і да па ма гаць устаць ім на 
кры ло», — ска за ла мі ністр.

Ад ным з ме ра пры ем стваў 
на 23-й Між на род най кніж най 
вы стаў цы-кір ма шы, якая ад-
бу дзец ца 10-14 лю та га, ста не 
ра бо та сім по зі у ма ма ла дых лі-
та ра та раў.

Па вод ле слоў Лі ліі Ана-
ніч, у гэ тым го дзе больш як 

Br20 млрд дзяр жа ва змаг ла 
на кі ра ваць на пад трым ку вы-
дан ня кніг та ле на ві тых аў та раў. 
Акра мя пе ра вы дан ня кла сі каў 
бе ла рус кай лі та ра ту ры, што год 
10-12 кніг су час ных пісь мен ні-
каў вы да юц ца і па стаў ля юц ца 
ў пуб ліч ныя біб лі я тэ кі.

Ад ной з га лоў ных су мес-
ных за дач Лі лія Ана ніч лі чыць 
вы ха ван не ў гра мад стве не 
толь кі па ва гі да кні гі, але раз-
віц цё па трэ бы ў яе чы тан ні. 
І важ на вы пра цоў ваць но выя 
па ды хо ды ў рэа лі за цыі гэ тай 
за да чы, уліч ваць, што сён ня 
кні га мае не толь кі па пя ро вую 
фор му, але і элект рон ную.

Кі раў нік Мі нін фар ма так са-
ма пад крэс лі ла, што бе ла рус-
кая кні га год на прад стаў ле на 
і на між на род ных вы ста вах, 
і на ін шых між на род ных пля-
цоў ках. У пры ват нас ці, яна 
ад зна чы ла ак тыў ную ра бо ту 
бе ла рус кіх пісь мен ні каў на Дні 
куль ту ры Бе ла ру сі ў Турк ме-
ні ста не.

Як па ве дам ляе ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА, на су стрэ чы з ка лек ты вам 
прад пры ем ства На тал ля 
Ка ча на ва ад ка за ла на пы тан нi 
су пра цоў нi каў, боль шасць 
з якiх — жан чы ны. Iх хва ля ва ла 
пад трым ка шмат дзет ных сем' яў, 
ме ды цын скае аб слу гоў ван не, 
школь нае вы ха ван не, жыл лё выя 
пы тан нi. Па вод ле слоў на мес нi ка 
прэм' ер-мi нiст ра, у Бе ла ру сi 
не спы няе сваё дзе ян не 
нi ад на са цы яль ная пра гра ма.

У на ступ ным го дзе i ў на ступ най пя цi-
год цы Бе ла русь пра доў жыць раз вi вац ца 
як са цы яль ная дзяр жа ва, пры яры тэ там 
якой за ста ец ца кло пат аб лю дзях, пад-
крэс лi ла На тал ля Ка ча на ва. Усе дзярж-
пра гра мы са цы яль най на кi ра ва нас цi, якiя 
за вяр ша юц ца ў бя гу чым го дзе, за ста юц-
ца i бу дуць дзей нi чаць да лей, ня гле дзя чы 
на эка на мiч на ня прос ты час. Кан цэп цыi 
дзярж пра грам на 2016—2020 га ды пра-
пра ца ва ны ў кры ху зме не ным вы гля дзе, 
ад нак аб кар ды наль ных зме нах раз мо ва 
не iдзе, рас тлу ма чы ла вi цэ-прэм' ер.

На тал ля Ка ча на ва пад крэс лi ла, што 
па пя рэд нiя пра гра мы па ка за лi сваю 
эфек тыў насць. На прык лад, ме ра пры ем-
ствы па дэ ма гра фiч най бяс пе цы пры вя лi 
да па ве лi чэн ня коль кас цi на сель нiц тва 
Бе ла ру сi больш як на 13 тыс. ча ла век 
(на 1 каст рыч нi ка), на гэ ту да ту ў Бе ла-
ру сi пра жы ва лi 9 млн 494,2 тыс. ча ла век. 
Важ на, каб сцiс ка лi ся iс ну ю чыя дэ ма гра-
фiч ныя на жнi цы, пад крэс лi ла вi цэ-прэм'-
ер, для ча го i ў да лей шым пра доў жаць 
аказ ваць пад трым ку сем' ям, бу дуць сты-
му ля ваць на ра джаль насць.
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УВА ГА ТАН НА КАШ ТУЕ, 
АЛЕ ДО РА ГА ЦЭ НІЦ ЦА

Стар шы ня Мінск ага абл вы кан ка ма не вы клю чае 
пра вя дзен ня су стрэч для ве тэ ра наў жур на ліс ты кі

Па боль шас ці па каз чы каў са цы-
яль на-эка на міч на га раз віц ця Мін-
ская воб ласць сё ле та апе рад жае 
ін шыя рэ гі ё ны. У пры ват нас ці, у 
пра мыс ло вас ці і сель скай гас па-
дар цы ідзе на ўзроў ні 100%. Ад-
нак ва ла вы рэ гі я наль ны пра дукт 
зні зіў ся да 99%. Гэ та вы клі ка на 
не каль кі мі пры чы на мі, у пер шую 
чар гу змян шэн нем ап то ва га та ва-
ра аба ро ту. Гэ тыя і ін шыя ліч бы і 
фак ты агу чыў пад час су стрэ чы з 
жур на ліс тамі стар шы ня Мінск ага 
абл вы кан ка ма Ся мён ША ПІ РА.

І ўсё ж, які быў гэ ты год для Мін-
шчы ны? Ці ня ма ад чу ван ня, што ён са мы скла да ны і цяж кі 
для кі раў ні ка цэнт раль на га рэ гі ё на за ўвесь той час, што ён 
уз на чаль вае воб ласць? Ме на ві та та кое пы тан не ці ка ві ла жур-
на ліс таў.

— Па няц це «цяж кі год» — ад нос нае, — лі чыць стар шы ня 
абл вы кан ка ма. — На пры ёме гра ма дзян у Ня сві жы мне па скар-
дзі ла ся жан чы на, маў ляў, цяж ка, сям'я зды мае ква тэ ру. У гэ ты 
час мне па ка за лі аль бом пра гіс то рыю ра ё на. На пас ля ва ен ных 
фо та здым ках тры жан чы ны і ста ры цяг нуць на са бе плуг, лю-
дзі жы вуць у зям лян ках. Вось та ды са праў ды бы ло цяж ка. Так, 
сён ня ў эка но мі цы сі ту а цыя не з най леп шых, не вы со кія за роб кі. 
Але мы ста ра ем ся пад трым лі ваць лю дзей. У воб лас ці прак тыч на 
ня ма за па зы ча нас ці па зар пла це за па пя рэд нія ме ся цы. І са мае 
га лоў нае для нас — за ха ваць пра цоў ныя ка лек ты вы.

За апош нія тры га ды на Мін шчы не рэа лі за ва на больш як 170 
ін вес ты цый ных пра ек таў, ство ра на амаль 8 ты сяч но вых ра бо-
чых мес цаў. У на ступ ным го дзе пла ну ец ца так са ма па вя ліч ваць 
коль касць пра цоў ных мес цаў за кошт уво ду ў дзе ян не но вых 
вы твор час цей. «Лёс кож на га прад пры ем ства — наш што дзён ны 
кло пат. Га лоў нае — не стра ціць кад ра вы па тэн цы ял і не спы ніць 
за во ды. Не ка то рыя з іх трэ ба па сту по ва ды вер сі фі цы ра ваць, 
пе ра во дзіць на вы пуск но вых ві даў пра дук цыі па су час ных тэх-
на ло гі ях. Гэ та ня хут кі, але вель мі спа кой ны пра цэс, і ён ідзе ў 
на шай кра і не», — пад крэс ліў Ся мён Ша пі ра.

За гэ ты год на Мін шчы не з'я ві ла ся шмат са цы яль на знач ных 
аб' ек таў: дзі ця чыя сад кі, да мы ся мей на га ты пу, фіз куль тур ныя 
азда раў лен чыя комп лек сы, ба сей ны, ста ды ё ны. Дзяр жа ва, як 
бы цяж ка ні бы ло, зна хо дзіць срод кі на іх.

— Як бы ні кры ты ка ва лі нас не ка то рыя гра ма дзя не за но выя 
спар тыў ныя аб' ек ты, яны ў пер шую чар гу ўзво дзяц ца на ка рысць 
лю дзей, пад рас та ю ча га па ка лен ня, за ня ткі ў іх ума цоў ва юць 
зда роўе на цыі. А ка лі на цыя зда ро вая, то яна здоль ная ства-
раць умо вы для свай го раз віц ця, даб ра бы ту, — лі чыць кі раў нік 
ста ліч най воб лас ці.

У на ступ ным го дзе пла ну ец ца бу даў ніц тва двух дзі ця чых 
сад коў — у Мін скім ра ё не і ў Ба раў ля нах. Тут, да рэ чы, пра цяг-
ва ец ца доб ра ўпа рад ка ван не, улад ка ван не ву ліц, да рог, раз вя-
зак, інф ра струк ту ры. На чар зе ін шыя па сёл кі — Мі ха на ві чы, 
Са ма хва ла ві чы, Га та ва, Ка ло дзі шчы. Пла ну ец ца кож ны год 
да во дзіць да ла ду адзін на се ле ны пункт, каб з ця гам ча су яны 
ста лі зруч ны мі і кам форт ны мі для жыц ця лю дзей.

Як ад зна чыў Ся мён Ша пі ра, у воб лас ці пра доў жыц ца прак-
ты ка ра мон ту гас па дар чым спо са бам уста ноў ахо вы зда роўя, 
куль ту ры, аду ка цыі. Та кі па ды ход ся бе апраў даў, ха ця спа чат ку 
не ўсе кі раў ні кі бы лі з ім згод ны.

Ну і, вя до ма, не абы шло ся без тэ мы пад трым кі ве тэ ра наў 
пра цы. Як па ка за ла ня даў няе ўша на ван не за слу жа ных лю дзей 
аграр на га сек та ра воб лас ці ў Ма ла дзеч не, та кія ме ра пры ем ствы 
ся бе апраўд ва юць. Ве тэ ра ны атрым лі ва юць доб рую маг чы масць 
су стрэц ца з бы лы мі ка ле га мі, з пер шых вус наў да ве дац ца, як 
ідуць спра вы ў воб лас ці, па дзя ліц ца во пы там.

— Мы да мо ві лі ся збі раць на пя рэ дад ні ці пас ля пра фе сій ных 
свят бы лых за слу жа ных пра цаў ні коў і ін шых сфер: ме ды каў, 
пе да го гаў, ура чоў. Па да рун кі, квет кі, су ве ні ры пад трым лі ва юць 
кож на га з іх не столь кі фі зіч на, коль кі ма раль на. Ува га тан на 
каш туе, але до ра га цэ ніц ца. Та кая прак ты ка су стрэч бу дзе пра-
цяг вац ца, — кан ста та ваў Ся мён Ша пі ра.

Не вы клю чыў Ся мён Ба ры са віч маг чы масць пра вя дзен ня 
па доб на га ме ра пры ем ства і для ве тэ ра наў срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by
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ТЫ Ў СЕ ЦІ ВЕ? ГА ВА РЫ 
І СЛУ ХАЙ!

Пля цоў кай для аб мер ка ван ня 
га лоў ных трэн даў ін тэр нэт-
пра сто ры ў Бе ла ру сі ста ла 
ме ра пры ем ства пад наз вай 
«І_акаDEмія[A]: ін тэр нэт-тэх-
на ло гіі», якое пра во дзі лі Бе-
ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз 
мо ла дзі і Ака дэ мія кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це. На фо рум 
з'е ха лі ся бло ге ры, вэб-жур-
на ліс ты, ад мі ніст ра та ры сай-
таў БРСМ з усіх кут коў кра і-
ны, якія пра яві лі ся бе пад час 
Го да мо ла дзі.

— Сён ня мы ўпер шы ню са бра лі на шых хлоп цаў і дзяў чат, якія зай-
ма юц ца ІT, — рас па вя ла стар шы ня Цэнт раль най кант роль най ка мі сіі 
БРСМ, ка ар ды на тар ра бо ты ар га ні за цыі ў ін тэр нэ це Але ся ВІН НІК. — 
Гэ та тыя, хто рэа лі зуе са мыя роз ныя ін тэр нэт-пра ек ты, ства рае ці ка выя 
пра гра мы ў сфе ры ін фар ма цый ных і ка му ні ка цый ных тэх на ло гій, тыя, хто 
за рэ ка мен да ваў ся бе як вя до мы бло гер, або тыя, хто ўмее пра соў ваць 
су пол кі ў са цы яль ных сет ках. І — са мае га лоў нае — усе яны га то вы дзя-
ліц ца до све дам з па плеч ні ка мі.

— За раз ін тэр нэт з'яў ля ец ца ад ным з асноў ных срод каў ка му ні ка цыі, 
і асаб лі ва ак тыў на ім ка рыс та ец ца мо ладзь, — па дзя ліў ся мер ка ван нем 
ды рэк тар Ін фар ма цый на-ана лі тыч на га цэнт ра пры Ад мі ніст ра цыі Прэ-
зі дэн та Аляк сей ДЗЕР БІН, які пры няў удзел у цы ры мо ніі ад крыц ця фо ру-
му. — Ме на ві та та му сён няш няе ме ра пры ем ства ак ту аль нае, як ні ко лі: мо-
ла дзі важ на быць па чу тай, важ на мець маг чы масць кантактаваць. Яе да юць 
шмат лі кія са цы яль ныя сет кі і ін шыя рэ сур сы — там мож на вы ка заць сваё 
мер ка ван не, пра па на ваць кан крэт ныя ра шэн ні. Зу сім ня даў на мы за вяр шы-
лі пра ект «Ра зум ныя сет кі», які як раз быў скі ра ва ны на пра цу з ма ла ды мі 
ана лі ты ка мі, пры цяг нен не іх да вы пра цоў кі дзяр жаў ных ра шэн няў, раз віц ця 
ана лі тыч най су поль нас ці. Та му мы ак тыў на рухаемся ў гэ тым кі рун ку.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by
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ВІ ДЭА КАН ФЕ РЭН ЦЫЯ 
З РЭ ГІ Ё НА МІ

Ме на ві та та кім чы нам у най блі жэй шы па ня дзе лак, 
28 снеж ня, ад бу дзец ца чар го вае па ся джэн не Са ве та па 
ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня пры 
Са ве це Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі.

У ім возь муць удзел як прад стаў ні кі дзяр жаў ных струк тур, 
так і кі раў ні кі прад пры ем стваў рэ гі ё наў. Удзель ні кі аб мяр ку юць 
пы тан ні за ня тас ці, не пла це жаз доль нас ці сель ска гас па дар чых 
ар га ні за цый і ўзро вень іх пад трым кі дзяр жа вай.

У хо дзе па ся джэн ня так са ма пла ну ец ца аб мер ка ваць шля хі 
пры цяг нен ня ін вес ты цый, пра цу дэ пу тац кіх і ма ні то рын га вых 
груп. У пры ват нас ці, бу дуць раз гле джа ны пы тан ні ўза е ма дзе ян-
ня ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня го ра да Ві цеб ска 
і Ві цеб ска га ра ё на з хол дын гам «Бе ла рус кая гар бар на-абут ко-
вая кам па нія «Мар ка».

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by
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ПІСЬ МЕН НІ КІ І ЧАС

ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ СА ЦЫ ЯЛЬ НАЙ ДЗЯР ЖА ВЫ
На мес нiк прэм' ер-мi нiст ра На тал ля КА ЧА НА ВА пра вя ла ў Грод не су стрэ чу з ка лек ты вам СТАА «Кон тэ СПА»

ПА ДА РУН КІ 
ДЛЯ НА ШЫХ ДЗЯ ЦЕЙ

Вя сё лы ка ра год ва кол ёл кі, ка зач ныя ге роі, 
шмат па да рун каў — учо ра ў рам ках даб-
ра чын най ак цыі «На шы дзе ці» Шкло ўскую 
спе цы яль ную агуль на аду ка цый ную шко лу-
ін тэр нат для дзя цей з па ру шэн ня мі зро ку на-
ве да лі прад стаў ні чыя гос ці на ча ле са стар-
шы нёй Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мі-
рам ДА МА НЕЎ СКІМ. Сён ня тут на ву ча ец ца 89 
дзя цей з Ма гі лёў скай і Ві цеб скай аб лас цей. 
Ад кі раў ніц тва воб лас ці яны атры ма лі са-
лод кія па да рун кі, а шко ла-ін тэр нат — брай-
леў скі дыс плэй для не ві ду шчых, пры ла ду 
для чы тан ня, ін тэр ак тыў ную дош ку і ін шыя 
не аб ход ныя для на ву чан ня рэ чы.

— У Бе ла ру сі шмат ча го ро біц ца для роз на ба ко-
ва га раз віц ця дзі ця ці, ума ца ван ня ін сты ту та сям'і, 
— ад зна чыў гу бер на тар. — Гэ та з'яў ля ец ца ад ным 
з пры яры тэ таў дзяр жаў най па лі ты кі. Жа даю, каб, 
па ста ле ўшы, вы змаг лі са ма рэа лі за вац ца і заў сё-
ды твор ча па ды хо дзіць да сва іх аба вяз каў, якую 
б пра фе сію для са бе ні аб ра лі. Вы па він ны ра біць 
да бро, якое сён ня па нуе ў гэ тай за ле, і да рыць яго 
на ва коль ным лю дзям.

Не з пус ты мі ру ка мі прый шлі на свя та і ас тат нія 
гос ці. Ка рыс ныя па да рун кі, ся род якіх арг тэх ні ка, 
тэ ле ві зар і сер ты фі кат на 50 міль ё наў, уста но ва 
атры ма ла ад кі раў ніц тва рай вы кан ка ма, га лоў на-
га ўпраў лен ня Нац бан ка Бе ла ру сі па Ма гі лёў скай 
воб лас ці і пры ват на га прад пры ем ства «Эка ТЭК». 
Вы ха ван цы шко лы-ін тэр на та, у сваю чар гу, па да-
ры лі гу бер на та ру зроб ле ныя сва і мі ру ка мі су ве ні ры 
і па ка за лі каз ку-мю зікл «Снеж ная ка ра ле ва».

На пя рэ дад ні Но ва га го да він ша ван ні і са лод кія 
па да рун кі ў рам ках ак цыі «На шы дзе ці» атры ма юць 
больш за 100 ты сяч юных жы ха роў Ма гі лёў скай 
воб лас ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

Рэк тар Ака дэ міі кі ра ван ня 
Ма рат ЖЫ ЛІН СКІ зна ё міц ца з да дат кам, 

рас пра ца ва ным для сту дэн таў, 
абі ту ры ен таў і вы клад чы каў ВНУ.
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Сён ня ў Мін ску пра цяг ва ец ца па шы ра нае 
па ся джэн не праў лен ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, 
пры све ча нае 10-год дзю гэ та га твор ча га аб' яд нан ня. 
Ме ра пры ем ства ста ла доб рай на го дай па га ва рыць 
аб на дзён ных праб ле мах су час най лі та ра ту ры 
і аб ро лі пісь мен ні каў у гра мад стве.


