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На ша ста лі ца, па мя та ю чы 
свой во пыт ар га ні за цыі 
пе ра моў у «нар манд скім 
фар ма це» і за ста ю чы ся 
мір най пля цоў кай для 
між на род ных ме ра пры-
ем стваў, са бра ла ўчо ра 
прад стаў ні коў Ра сіі, Укра-
і ны і ўлас на Бе ла ру сі на 
на ву ко ва-прак тыч ную 
кан фе рэн цыю «На ву ка і 
куль ту ра ў су час ным дыс-
кур се».

Ар га ні за та ры ме ра пры ем-
ства з бе ла рус ка га бо ку, ся род 
якіх Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі і 
На цы я наль ная ака дэ мія на вук, 
ад зна ча юць ста тус кра і ны як 
пры зна на га цэнт ра пе ра моў-
на га пра цэ су ў рэ гі ё не Ус ход-
няй Еў ро пы, та му не да рэм на 
ме на ві та Мінск са браў прад-
стаў ні коў на ву ко вай і твор чай 
ін тэ лі ген цыі трох дзяр жаў.

«У час, ка лі ў све це і на 
пост са вец кай пра сто ры ад-
бы ва юц ца жах лі выя пра цэ сы, 
нам, як ні ко лі, важ на мець маг-
чы мас ці і жа дан не зна хо дзіць 
тэ мы для дыс кур су і ге не ры-
ра ваць но выя ідэі, — ска за ла, 
ві та ю чы ўдзель ні каў на ву ко-
ва-прак тыч най кан фе рэн цыі, 
мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі 
Лі лія АНА НІЧ. — Мы па чы на лі 
год з вя лі ка га гу ма ні тар на га 

пра ек та — Між на род най кніж-
най вы стаў кі-кір ма шу, на пля-
цоў ках якой пісь мен ні кі роз ных 
кра ін аб мяр коў ва лі ак ту аль-
ныя для лі та ра тур на га све ту 
пы тан ні, а ў гэ ты ж час у Па ла-
цы Не за леж нас ці іш лі пе ра мо-
вы ў «нар манд скім фар ма це». 
Бе ла русь імк нец ца да доб рых 
уза е ма ад но сін не толь кі з 
дзяр жа ва мі бы ло га СССР, мы 
пра цяг ва ем ру ку даб ра і мі ру 
ўсім кра і нам. Сва ёй па лі ты кай 
і прак тыч ны мі кро ка мі мы ро-
бім усё, каб бу ду чыя па ка лен ні 
маг лі бу да ваць но вы свет без 
вой наў і кан флік таў».

Пра гра ма кан фе рэн цыі бы-
ла падзелена на бло кі па тэ-
мах. Але вы ступ лен ні прай шлі 
ў сва бод ным фар ма це. Адзін 
з за про ша ных гас цей, спе цы-
яль ны прад стаў нік Прэ зі-
дэн та Ра сіі па між на род ным 
куль тур ным су пра цоў ніц тве 
Мі ха іл ШВЫД КОЙ, у пер шую 
чар гу ад зна чыў... дра ні кі, якія 
яму да вя ло ся па спы таць за 
дзень да кан фе рэн цыі, і ска-
заў, што ха ця б толь кі дзе ля 
іх вар та бы ло прыяз джаць. 
Ён, да рэ чы, вы сту піў су іні цы-
я та рам гэ тай канферэнцыі і 
пад час пле нар на га па ся джэн-
ня прос тым ім пра ві за ва ным 
пры кла дам ад люст ра ваў зме-

ны ў свя до мас ці гра мад ства. 
Узгадваючы сло вы Лі ліі Ана-
ніч, якая анан са ва ла бу ду чае 
важ нае свя та 2017 го да — пя-
ці сот год дзе бе ла рус ка га кні га-
дру ка ван ня — Міхаіл Швыдкой 
спы таў: «А які юбі лей мы на-
зва лі б са мым важ ным га доў 
двац цаць пяць та му, зыход-
зячы з улас ці вага нам та ды 
све та ўспры ман ня?» І сам жа 
ад ка заў: «Пе ра мо гу са цы я ліз-
му, вя до ма ж».

Больш за пяць дзя сят 
удзель ні каў, ся род якіх ака-
дэ мі кі, па лі то ла гі, вы даў цы, 
жур на ліс ты, экс пер ты ў роз-
ных га лі нах, кі раў ні кі ВНУ, аб-
мер ка ва лі агуль нае мі ну лае і 
на шу бу ду чы ню. 

Учо ра ж удзель ні кі трох ба-
ко вай су стрэ чы дзея чаў на ву-
кі і куль ту ры Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Укра і ны за сна ва лі «Мін скую 
іні цы я ты ву» — комп лекс ны 
бе ла рус ка-ра сій ска-ўкра ін скі 
пра ект, скі ра ва ны на ак ты ві-
за цыю на ву ко вай і куль тур най 
дзей нас ці ў кож най з кра ін і ў 
агуль най ду хоў най пра сто ры 
праз на паў нен не но вым сэн-
сам трох ба ко ва га і шмат ба ко-
ва га су пра цоў ніц тва.

— У сён няш няй кан фе рэн-
цыі бра лі ўдзел дзея чы на ву кі, 
куль ту ры і мас тац тва трох дзяр-

жаў: Бе ла ру сі, Ра сіі і Укра і ны. 
На цы я наль ныя элі ты ра зу ме-
юць: ме на ві та Бе ла русь мо жа 
стаць пля цоў кай не толь кі для 
па лі тыч на га, але і для гу ма ні-
тар на га су пра цоў ніц тва, бо мы 
не ма ем праб лем у ад но сі нах 
ні з Ра сі яй, ні з Укра і най. У той 
жа час гра дус дыя ло гу па між 
ра сій скім і ўкра ін скім на ро да мі 
ця пер ня рэд ка, што на зы ва-
ец ца, «за шкаль вае». Ме на ві-
та Бе ла русь сён ня іні цы я ва ла 
пра ект пад наз вай «Мін ская 
іні цы я ты ва», каб знай сці фор-
му для трох ба ко вых кан так таў 
і сяб роў ска га су пра цоў ніц тва 
дзея чаў на ву кі, куль ту ры, СМІ. 
Мы ўпэў не ны, што на ват са мыя 
ба лю чыя ра ны за го яц ца і трэ ба 
ўжо сён ня, не ад клад ва ю чы на 
по тым, іх ля чыць, — ад зна чы ла 
Лі лія Ананіч. — Та му «Мін ская 
іні цы я ты ва» — гэ та не прос та 
дыс ку сій ны клуб. Не ўза ба ве 
з'я вяц ца са мыя роз ныя пля цоў-
кі — куль тур ныя, на ву ко выя, 
ін фар ма цый ныя, дзе бу дуць 
ге не ры ра вац ца тыя пра ек ты, 
якія да па мо гуць бу да ваць гар-
ма ніч ны свет.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
katsyalovich@zviazda.by

Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ.
lyskavets@zviazda.by
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Ду хоў ны скарбДу хоў ны скарб  ��

ДЫЯ ЛОГ ПА МІЖ 
ЦАРК ВОЙ 

І ГРА МАД СТВАМ
ума ца ва лі чы тан ня мі

У Мін ску прай шлі пер шыя бе ла рус кія Ка ляд ныя чы тан-
ні, ар га ні за ва ныя Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вой.

Та ко га кштал ту ме ра пры ем ствы час ад ча су пра во дзі лі ся 
ў бе ла рус кіх епар хі ях, але бы лі ла каль ны мі. Гэ тым ра зам 
мож на ка заць пра ства рэн не буй ной пля цоў кі для аб мер ка-
ван ня на дзён ных праб лем па між БПЦ і свец кі мі асо ба мі. 

Чы тан ні пры свя ці лі ад наў лен ню спрад веч ных, тра ды-
цый ных каш тоў нас цей праз вы ву чэн не мі ну ла га. А ме на-
ві та — ты ся ча год дзю спа чы ну свя то га роў на апост аль на га 
кня зя Ула дзі мі ра. Свя та ры, вы клад чы кі і кі раў ні кі бе ла рус кіх 
уні вер сі тэ таў, дзі ця чых сад коў і школ, прад стаў ні кі мі ніс-
тэр стваў, пісь мен ні кі, пар ла мен та рыі, ме ды кі, на ву коў цы і 
на ву чэн цы са бра лі ся ра зам, каб па дзя ліц ца сва ім ба чан нем 
та го, як раз ві ва ец ца бе ла рус кае гра мад ства ў куль ту ры, ме-
ды цы не, са цы яль най сфе ры і аду ка цыі.

— Ка ляд ныя чы тан ні пра во дзі лі ся шмат ра зоў, — рас-
каз вае Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі Па вел, Па тры яр шы 
Эк зарх усяе Бе ла ру сі. — У нас ад бы ва юц ца пер шыя агуль-
на бе ла рус кія. Яны бу дуць апя рэдж ва ць тыя, што ма юць ад-
быц ца ў Маск ве. Мы вы кон ва ем бла сла вен не Най свя цей ша-
га Па тры яр ха Мас коў ска га і ўсяе Ру сі Кі ры ла, які з'яў ля ец ца 
ге не ра та рам та ко га кштал ту ідэй. Ён па ста ян на пра па ноў вае 
нам неш та но вае, што мо жа аб' яд наць лю дзей.

Ча му ме на ві та та кой тэ ме пры све ча ны фо рум? Ула ды ка 
пад крэс ліў: «Сён ня мы бу дзем ка заць пра кня зя Ула дзі мі ра. 
Пра цы ві лі за цыю, якую пры нес ла на на шу бла сла вё ную зям-
лю пра ва слаў нае ве ра ву чэн не. За раз важ на на шых дзя цей, 
ма ла дое па ка лен не да лу чаць да тра ды цый най куль ту ры, 
гіс то рыі, ду хоў ных каш тоў нас цей, які мі жы лі мно гія па ка-
лен ні бе ла ру саў».

Звяр та ю чы ся да прад стаў ні коў срод каў ма са вай ін фар ма-
цыі, Міт ра па літ звяр нуў ува гу на тое, што важ на аба ра ніць 
лю дзей ад страс цей, якія спрад веч на ахоп лі ва юць кож на га. 
І пэў ную ро лю ў гэ тым мо гуць ады граць ме на ві та СМІ. «За-
раз свец кая прэ са пад штур хоў вае лю дзей за ся родж вац ца 
толь кі на зям ным жыц ці, за бы ва ю чы, што жыц цё тут — толь кі 
ча со вая з'я ва. Вя до ма, мы па він ны да стой на жыць: Царк ва 
гэ та не асу джае. Але яна за клі кае, каб у гэ тым жыц ці мы 
ўдас ка наль ва лі ся, ста на ві лі ся больш доб ры мі і чыс ты мі. 
Каб мы ста лі свя ты мі. Гэ ты ду хоў ны ба гаж кож ны му сіць 
за браць у ін шы свет, — та кую дум ку вы ка заў Ула ды ка і да-
даў: — Спа дзя ю ся, чы тан ні бу дуць са дзей ні чаць пра яў лен ню 
най леп шых якас цей у ча ла ве ку».

Але на Рад чан ка, на мес нік Упаў на ва жа на га па спра вах 
рэ лі гій і на цы я наль нас цей, вы ка за ла мер ка ван не, што ў 
су час ных умо вах уза е ма дзе ян не царк вы і дзяр жа вы з'яў ля-
ец ца склад ні кам са цы яль най ста біль нас ці, спры яе за ха ван-
ню са ма быт ных рыс, на цы я наль ных тра ды цый бе ла рус ка га 
на ро да.

Чы тан ні аб' яд на лі кан фе рэн цыю, круг лыя ста лы, сек цый-
ныя па ся джэн ні. Пад час іх аб мер ка ва лі су пра цоў ніц тва Бе-
ла рус кай пра ва слаў най царк вы з дзяр жа вай і гра мад скас цю 
ў сфе ры куль ту ры, ма ла дзёжнай па лі ты кі, аду ка цыі, на ву кі і 
ад наў лен ня ся мей ных каш тоў нас цей.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by
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ВЫ РА ШЫЦЬ ПРАБ ЛЕ МУ 
ПА ТЭ ЛЕ ФО НЕ

У КРА І НЕ ПРА ЦЯГ ВА ЮЦ ЦА 
«ПРА МЫЯ ЛІ НІІ»

Та кі від су вя зі ўла ды з жы ха ра мі роз ных рэ гі ё наў 
пра цуе ўжо ка ля го да. Што тыд нё вае пра вя дзен не 
абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан ка мам пра мых 
тэ ле фон ных лі ній на ла джа на ў мэ тах па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці ра бо ты са зва ро та мі гра ма дзян і юры-
дыч ных асоб, вы ка ра нен ня фак таў бю ра кра тыз му і 
ця га ні ны, а так са ма для апе ра тыў на га вы ра шэн ня 
праб лем ных пы тан няў, якія ўзні ка юць у лю дзей.

У гэ тую су бо ту, 5 снеж ня, на пра мыя тэ ле фон-
ныя лі ніі з 9.00 да 12.00 вый дуць:

Брэсц кі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні КЛЕЦ Анд рэй Ана толь е віч 

(80162213121),
Ві цеб скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні ДЗЯМ' Я НАЎ Эду ард Мі хай ла-

віч (80212204260),
Го мель скі абл вы кан кам
стар шы ня аб лас но га Са ве та дэ пу та таў БА РЫ-

СЕН КА Алег Ле а ні да віч (80232751237),
Гро дзен скі абл вы кан кам
кі раў нік спра ва мі ПА ПОЎ Ігар Анд рэ е віч 

(80152735644),
Мін скі абл вы кан кам
стар шы ня аб лас но га Са ве та дэ пу та таў ЛІП НІЦ КІ 

Іван Эду ар да віч (80175004160),
Ма гі лёў скі абл вы кан кам
на мес нік стар шы ні ХА РЫ ТОН ЧЫК Дзміт рый Іва-

на віч (80222501869),
Мін скі гар вы кан кам
на мес нік стар шы ні ДА МА РАЦ КІ Анд рэй Ула дзі мі-

ра віч (80172224444).

Між на род ная кан фе рэн цыяМіж на род ная кан фе рэн цыя  ��

ДЗЕЛЯ ГАРМАНІЧНАГА СВЕТУ
На ву ко вая і твор чая ін тэ лі ген цыя трох кра ін са бра ла ся ў Мін ску

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Та му на раў не з вы ка ры стан нем элект-

рон на га ліч ба ва га под пі су клі ент змо жа 
атры маць бан каў скую па слу гу пры да-
па мо зе пра грам на-тэх ніч ных срод каў і 
тэх на ло гій на ба зе ін фар ма цыі аб пер-
ша снай ідэн ты фі ка цыі без не аб ход нас ці 
на вед ван ня бан каў. Та кое аб слу гоў ван не 
клі ен таў бу дзе ажыц цяў ляц ца з улі кам 
ры зы ка-ары ен та ва на га па ды хо ду пры 
вы ка нан ні кож най кан крэт най бан каў-
скай апе ра цыі.

РАЗ ЛІ КІ «ФІ ЗІ КАЎ» — 
ПРАЗ АРІП

Акра мя та го, гэ тым да ку мен там пра-
ду гледж ва ец ца, што «з 1 сту дзе ня 2017 
го да ўсе юры дыч ныя асо бы і ін ды ві ду аль-
ныя прад пры маль ні кі, якія ажыц цяў ля-
юць ра бо ты, рэа лі зу юць та ва ры (па слу гі) 
і ка рыс та юц ца па слу га мі бан каў і ін шых 

юры дыч ных асоб для ар га ні за цыі пры ёму 
пла ця жоў на іх ка рысць, а так са ма ін тэр-
нэт-кра мы па він ны даць маг чы масць фі-
зіч ным асо бам пра во дзіць на зва ныя пла-
ця жы з да па мо гай АРІП». Та кім чы нам, 
на сель ніц тву бу дзе за бяс пе ча на маг чы-
масць апла ты ра бот, та ва раў і па слуг у 
больш чым 13 ты ся чах пунк тах пры ёму 
пла ця жоў, у тым лі ку і з да па мо гай сіс тэм 
дыс тан цый на га бан каў ска га аб слу гоў-
ван ня, бан ка ма тах і ін фа кі ёс ках.

Ця пер ме на ві та Нац банк ад каз вае за 
фар мі ра ван не і раз віц цё АРІП, за бяс печ-
вае функ цы я на ван не яго аў та ма ты за ва най 
сіс тэ мы АІС «Раз лік», а так са ма ажыц цяў-
ляе нар ма тыў нае пра ва вое рэ гу ля ван не 
і ме та да ла гіч нае за бес пя чэн не пра цэ су 
пры ёму пла ця жоў за па слу гі і ў бюд жэт ад 
на сель ніц тва. Ад нак та кая дзей насць не 
ад но сіц ца да кам пе тэн цыі цэнт раль на га 
бан ка кра і ны як дзяр жаў на га ор га на і не 
ад па вя дае між на род най прак ты цы.

Та му ад ным з эфек тыў ных ме ха ніз маў 
вы зва лен ня цэнт раль на га бан ка ад вы-
ка нан ня не ўлас ці вай функ цыі вы сту пае 
ства рэн не са ма стой на га суб' ек та гас па-
да ран ня з яго удзе лам. У су вя зі з гэ тым 
ука зам № 478 пра ду гле джа на ства рэн-
не ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Ня бан каў ская крэ дыт на-фі нан са вая ар-
га ні за цыя «Адзі ная раз лі ко вая і ін фар ма-
цый ная пра сто ра», якое па він на па чаць 
сваю са ма стой ную дзей насць на ле та з 
1 кра са ві ка.

Ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі і гра мад скіх 
су вя зяў На бан ка ўпэў не ны, што вы ка-
нан не нор маў гэ та га ўка за па слу жыць 
да дат ко вым сты му лам для па ве лі чэн ня 
коль кас ці ка рыс таль ні каў бан каў скі мі па-
слу га мі, а так са ма па спры яе зні жэн ню 
цэн бан каў скіх па слуг і пра дук таў за кошт 
рос ту кан ку рэн цыі і ска ра чэн ня вы дат каў 
бан каў на іх ака зан не.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

БАН КІ CАРЫЕНТУЮЦЬ НА «ЛІЧ БУ»

ЧЫМ ЗА ЦІ КА ВІЦЬ 
ІН ВЕС ТА РАЎ?

Двац цаць бе ла рус кіх 
пра ек таў бу дуць 
прад стаў ле ны 
на пітч-се сіі фон ду 
«Скол ка ва» пад час 
пер ша га Еў ра зій ска га 
фо ру му ма ла дых 
на ву коў цаў, 
які пра хо дзіць 
гэ ты мі дня мі 
ў бе ла рус кай ста лі цы.

— Усе яны на кон курс най 
асно ве прэ тэн ду юць на атры-
ман не фі нан са ван ня, — па-
тлу ма чыў стар шы ня Са ве та 
ма ла дых на ву коў цаў На цы я-
наль най ака дэ міі на вук Анд-
рэй ІВА НЕЦ. — Прад стаў ні кі 
«Скол ка ва» бу дуць пра во дзіць 
кон курс ны ад бор, а так са ма да-
дуць рэ ка мен да цыі, каб мак сі-
маль ная коль касць пра ек таў 
атры ма ла пад трым ку.

«У нас вель мі ды на міч на 
раз ві ва ец ца су пра цоў ніц тва з 
іна ва цый ным цэнт рам «Скол-
ка ва», мы па ста ян на ўдзель ні-
ча ем у іх ме ра пры ем ствах», — 
кан ста та ваў Анд рэй Іва нец.

Пер шы Еў ра зій скі фо рум ма-
ла дых на ву коў цаў быў іні цы я ва-
ны Са ве там ма ла дых на ву коў-
цаў НАН Бе ла ру сі і пад тры ма ны 
ўсёй ву чо най мо лад дзю кра ін 
ЕА ЭС. Фо рум бу дзе пра хо дзіць 

раз у два га ды і мя няць сваю 
«дыс ла ка цыю». Удзел у ім бя-
руць ка ля 500 ча ла век, у тым лі-
ку з Ра сіі, Ка зах ста на, Ар ме ніі, 
Тур цыі, Гер ма ніі і ін шых кра ін. 
Пад час фо ру му бу дуць прад-
стаў ле ны да сяг нен ні ў роз ных 
га лі нах — ад ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя да ме ды цы ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nіkalaeva@zvіazda.by

БУ СЕЛ НА ДА ХУ
На дах ад на го з дзі ця чых 
сад коў Брэс та пры ля цеў 
бу сел, улад ка ваў ся там 
і з за да валь нен нем 
пры мае па час ту нак. 

Дзе ці лю бяць на зі раць за 
птуш кай. А да рос лыя звяр ну лі-
ся з пы тан ня мі да спе цы я ліс таў, 
ча му ж гэ тая птуш ка ў вы зна ча-
ны час не па ля це ла ў цёп лыя 
кра і ны. Ад ны вы ка за лі зда гад-
ку, што бу сел з пры чы ны траў-
мы не ад чу вае ў са бе сі лы на 
вя лі кую да ро гу, ін шыя лі чаць, 
што бе лы птах вы рас на пры-
ват ным пад вор ку і не ўмее ся бе 
па во дзіць у жы вой пры ро дзе. 
Вы ха ван цы сад ка вель мі ра ды 
гос цю. А мо жа, ён тут у якас ці 
зна ка для баць коў гэ тых дзе-
так? Маў ляў, га то вы пры нес ці 
ім бра ці каў аль бо сяст ры чак...

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
yackevich@zviazda.by 
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ДЗЕ ДА МА РО ЗА 
НЕ ЗА БА РА НЯ ЛІ!

Ні я кіх за ба рон 
на за пра шэн-
не ва ўста но вы 
аду ка цыі ар тыс-
таў, якія мо гуць 
да па маг чы пра-
вес ці на ва год нія 
ме ра пры ем ствы 
і ства рыць свя-
точ ны на строй, 
Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі не іні цы я ва ла. У гэ тым жур на ліс та «Звяз ды» 
за пэў ніў мі ністр аду ка цыі Мі ха іл ЖУ РАЎ КОЎ.

— Мы на ват не ве да ем, ка му на ле жыць ідэя шу каць 
Дзе даў Ма ро заў ва ўлас ных ка лек ты вах, — кан ста та ваў 
кі раў нік ве дам ства. — Доб ра, вя до ма, ка лі ў ася род ку 
пе да го гаў ёсць ар тыс тыч ныя та лен ты або ка лі ся род баць-
коў школь ні каў і вы ха ван цаў дзі ця чых сад коў зной дуц ца 
ах вот ныя стаць ка зач ным пер са на жам. А ка лі та кіх ад важ-
ных ня ма? Ве ра год на, гэ тая іні цы я ты ва іш ла не «звер ху», 
а «зні зу». Маг чы ма, на ват з мэ тай аба ро ны сем' яў, якія не 
мо гуць вы дат ка ваць на свя та вя лі кія гро шы...

У лю бым вы пад ку пры маць ра шэн не — най маць ці не 
най маць для пра вя дзен ня на ва год ніх ме ра пры ем стваў ар-
тыс таў або ані ма та раў — па він ны са мі баць кі, зы хо дзя чы 
са сва іх фі нан са вых маг чы мас цей. Па пя чы цель скі са вет 
або баць коў скі ка мі тэт мо гуць ра зам з ад мі ніст ра цы яй 
уста но вы аду ка цыі вы ра шыць, як зра біць больш пра віль-
на, каб улі чыць ін та рэ сы ўсіх.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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