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ПРЫЁМНАЯ КАМПАНІЯ СТАРТУЕ
З ПРАФЕСІЙНА-ПСІХАЛАГІЧНАЙ ГУТАРКІ
Шчыра кажучы, многія па сённяшні дзень не разумеюць сэнсу гэтай даволі працаёмкай і нятаннай працэдуры, паколькі колькасць тых, хто не пераадольвае папярэдні
бар'ер, складае кожны год менш як 1 працэнт ад агульнай колькасці ўдзельнікаў
гутаркі. Між іншым, да ўдзелу ў гутарцы, акрамя работнікаў ВНУ, прыцягваецца
шмат спецыялістаў звонку: гэта прафесійныя псіхолагі і спецыялісты па рабоце з
моладдзю, работнікі міністэрстваў, Мытнага камітэта, Генеральнай пракуратуры,
Вярхоўнага і Вышэйшага Гаспадарчага судоў, рэдакцый вядучых сродкаў масавай інфармацыі. Магчыма, апуха не варта кажуха? Тым больш што год ад года
колькасць «выпадковых» абітурыентаў, якім было адмоўлена ў рэкамендацыі,
змяншаецца.

ПЕРАЛІК УСТАНОЎ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ — МЕСЦАЎ ПРАВЯДЗЕННЯ
ПРАФЕСІЙНА-ПСІХАЛАГІЧНАЙ ГУТАРКІ Ў 2012 ГОДЗЕ З ПАЗНАЧЭННЕМ
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯЎ І ГРУП СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯЎ,
ПА ЯКІХ БУДЗЕ АЖЫЦЦЯЎЛЯЦЦА ПРАФЕСІЙНА-ПСІХАЛАГІЧНАЯ ГУТАРКА
Спецыяльнасць
(група спецыяльнасцяў)

ВНУ — месцы правядзення прафесійна-псіхалагічнай гутаркі

Дзяржаўнае кіраванне, Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
дзяржаўнае кіраванне і Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт
эканоміка:
Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф.Скарыны
Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. Шамякіна
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт харчавання
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.Пушкіна
Віцебская ордэна «Знак Пашаны» дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны
Міжнародныя адносіны, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Міжнароднае права:
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы
Міжнародны гуманітарна-эканамічны інстытут
Установа адукацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі «Міжнародны ўніверсітэт
«МИТСО»
Прыватная ўстанова адукацыі «БІП —Інстытут правазнаўства»
Дзяржаўнае кіраванне Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
і права,
Беларусі дзяржаўны ўніверсітэт
правазнаўства,
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт
эканамічнае права:
Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф.Скарыны
Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.Куляшова
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.Пушкіна
Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.Машэрава
Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я.Купалы
Беларуская дзяржаўная ордэнаў Кастрычніцкай рэвалюцыі і Працоўнага Чырвонага Сцяга сельскагаспадарчая акадэмія
Установа адукацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі «Міжнародны ўніверсітэт
«МИТСО»
«Міжнародны гуманітарна-эканамічны інстытут»
Прыватны інстытут кіравання і прадпрымальніцтва
Прыватная ўстанова адукацыі «БІП — Інстытут правазнаўства»
Прыватная ўстанова «Мінскі інстытут кіравання»
Прыватная ўстанова «Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва»
Журналістыка,
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
міжнародная
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.Куляшова
журналістыка:
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я.Купалы
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.Пушкіна
Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.Машэрава
Прыватная ўстанова «Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва»
Мытная справа:
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт транспарту

А

ДНАК у галоўным адукацыйным ведамстве краіны
ўпэўненыя ў карыснасці
прафесійна-псіхалагічнай гутаркі, якая дазваляе абітурыентам
загадзя ацаніць правільнасць выбару будучай прафесіі. Асноўная
мэта, якая стаіць перад членамі
камісіі, — выявіць у абітурыента
матывацыю і ацаніць яго асабовыя якасці, тым больш калі размова ідзе пра будучага прафесійнага дзяржаўнага кіраўніка. На
гутарцы ад абітурыентаў патрабуецца прадэманстраваць сваю
эрудыцыю, разуменне грамадска-палітычнага жыцця краіны і
эканамічнай сітуацыі, працэсаў,
што адбываюцца ў Беларусі і за
яе межамі. Адназначна вітаюцца
камунікатыўная кампетэнтнасць
абітурыента, яго ўменне абгрунтоўваць сваю пазіцыю, падмацоўваць прыкладамі, паўната і
лагічнасць адказаў, карэктнасць
і правільнасць мовы. Бяруцца пад
увагу таксама лідарскія і арганізатарскія здольнасці маладых
людзей, іх уменне выходзіць з
нестандартных сітуацый, гатоўнасць працаваць у камандзе.
Папярэдні прафадбор праводзіцца пры паступленні на 10
спецыяльнасцяў, дзе да будучых
спецыялістаў дзяржавай прад'яўляюцца асаблівыя патрабаванні.
У гэты пералік уваходзяць спецыяльнасці «Дзяржаўнае кіраванне», «Дзяржаўнае кіраванне
і права», «Дзяржаўнае кіраванне
і эканоміка», «Міжнародныя адносіны», «Міжнароднае права»,
«Пра ва знаўства», «Эка на мічнае права», «Журналіс тыка»,
«Міжнародная журналістыка» і
«Мытная справа». Варта мець на

ўвазе, што праз папярэдні прафадбор павінны прайсці ўсе, хто
плануе паступаць на дзённую,
вячэрнюю, завочную і дыс танцыйную формы навучання, на
паралельнае навучанне, навучанне ў скарочаныя тэрміны, на
навучанне на ўмовах мэтавай
пад рых тоў кі, для атры ман ня
другой і наступнай вышэйшай
адукацыі як за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, так і на
ўмовах аплаты фізічнымі і юрыдычным асобамі. Гэта тычыцца і
абітурыентаў прыватных ВНУ.
Ад праходжання прафесійнапсіхалагічнай гутаркі вызваляюцца толькі замежныя грамадзяне,
якія плануюць паступаць у беларускія ВНУ, але пражываюць за
межамі краіны. Аднак замежныя
грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі Беларусі,
павінны такую гутарку прайсці.
Абітурыенты маюць права прайсці гутарку па кожнай групе спецыяльнасцяў, напрыклад, для
паступлення на «Журналістыку»
і «Міжнародныя адносіны». Для
гэтага трэба асобна зарэгістравацца на кожную групу спецыяльнасцяў. Аднак рэгістравацца
на адну і тую ж спецыяльнасць
(групу спецыяльнасцяў) у розных
ВНУ катэгарычна забараняецца.
Па выніках гу таркі камісіяй
прымаецца рашэнне: рэкамендаваць або не рэкамендаваць
кандыдата для ўдзелу ў конкурсе
па абранай спецыяльнасці (групе
спецыяльнасцяў). Рашэнне прымаецца простай большасцю галасоў членаў камісіі. Дакументам
аб выніках праходжання гутаркі
з'яўляецца рэкамендацыя для

ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»:
Вынікі прафесійна-псіхалагічнай гутаркі ў БДУ:
у 2009 годзе гутарку прайшоў 3861 абітурыент,
з іх 23 чалавекі рэкамендацыю камісіі не атрымалі;
у 2010 годзе — 3093 абітурыенты,
з іх не прайшлі прафадбор 6 чалавек;
у 2011 годзе — 2808 абітурыентаў,
прафадбор не здолелі прайсці 12 чалавек.
У гэтым годзе для правядзення прафесійна-псіхалагічнай
гутаркі ў Белдзяржуніверсітэце былі сфарміраваны
32 камісіі.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

5 сакавіка ў ВНУ распачалася рэгістрацыя абітурыентаў для праходжання прафесійна-псіхалагічнай гутаркі

ўдзелу ў конкурсе на атрыманне
вышэйшай адукацыі. Рэкамендацыя выдаецца кандыдату ў дзень
праходжання гутаркі і дзейнічае
да канца бягучага каляндарнага
года. Такім чынам, абітурыенты,
якім летась не пашчасціла пры паступленні ў ВНУ, але якія паспяхова прайшлі папярэдні прафадбор,
павінны будуць прайсці яго зноў.
Рэгістрацыя будзе доўжыцца
па 31 сакавіка ўключна. Заява
для ўдзелу ў прафесійна-псіхалагічнай гу тарцы можа быць
пададзена грамадзянінам асабіста ці быць накіравана па пошце. У першым выпадку будучы
абітурыент асабіс та паказвае
пашпарт ці іншы дакумент, які
сведчыць асобу. А пры накіраванні па пошце да заявы прыкладаецца копія пашпарта ці іншага
дакумента, які сведчыць асобу.
Ад каз насць за пра віль насць
і праўдзівасць звес так заявы
ўскладаецца на грамадзяніна. У
Міністэрстве адукацыі папярэджваюць, што заявы, якія паступяць
пасля 31 сакавіка, разглядацца
не будуць.
Трэ ба да даць, што рэ гістравацца і праходзіць гу тарку
можна ў любой ВНУ, указанай у
пераліку, незалежна ад таго, куды будзе паступаць абітурыент.
Прафесійна-псіхалагічная гутарка пройдзе з 5 па 30 красавіка
ў адпаведнасці з графікамі, зацверджанымі ВНУ.
Надзея НІКАЛАЕВА



Драматычны лёс Аляксандра Чарвякова
дзяржаўнай улады рэспублікі: ад сельскага Савета да ЦВК і СНК БССР. Колькасць такіх вылучэнцаў з 1924 па 1930
гг. толькі па прыблізных падліках склала
больш за 5000 чалавек. Нямала было і
прадстаўніц жаночага полу. У 1925 г.
звыш 100 жанчын былі выбраны на работу ў райвыканкамы, 7 беларускіх сялянак занялі месцы адказных супрацоўнікаў у сістэме ЦВК БССР. Вылучэнцы
адыгралі значную ролю ў ажыццяўленні
мерапрыемстваў палітыкі індустрыялізацыі, калек тывізацыі сельскай гаспадаркі, здзяйснення сацыялістычнай
культурнай рэвалюцыі.
У канцы 20-х — пачатку 30-х гадоў
палепшылася прававое становішча так
званых сельскіх батракоў, завяршылаэтнасу ў эканамічнай і культурнай паліся ўтварэнне адукацыйнай сістэмы (патыцы ў час пераходу Беларусі ад вайны
чатковая школа, працоўная сямігодка,
да міру.
тэхнікум, ВНУ). У Мінску адкрыўся Дом
Аляксандр Чарвякоў — чалавек нуасветы. 16 сакавіка 1933 г. партыйная
мар адзін у прыняцці Канстытуцыі БССР
секцыя пры ЦВК БССР аднавіла на рау 1927 г., першага поўнага зводу заканабоце настаўніка Крупскага раёна Сцядаўчых актаў Беларускай ССР, у вяртанпуру, пацярпелага за пісьмовы зварот
ні БССР усходніх беларускіх тэрыторый,
у сельсавет на рускай мове.
трапіўшых падчас замежнай ваеннай
У БССР дзейнічала Беларуская наінтэрвенцыі ў склад РСФСР і УССР. Ён
цыянальная акадэмія навук, каля 30
адзіны, каму давяралася прадстаўляць
вышэйшых навучальных устаноў. Упернацыянальныя і знешнепалітычныя інташыню амаль усе дзеці 6-7 гадоў аказарэсы Беларусі на пасяджэннях палітбюліся ахопленымі пачатковай школай, у
ро ЦК РКП(б) з 1920-х па пачатак 1930-х
вярхах ішлі размовы аб стварэнні сваёй
гг. Аб росце яго аўтарытэту сведчыць,
Беларускай нацыянальнай энцыклапеу прыватнасці, узначальванне ім у 1923
дыі. У два разы павялічылася тэрыторыя
-1925 гг. Камісіі ЦВК СССР па ўрэгуляі ў тры — насельніцтва БССР.
ванні межаў паміж РСФСР і УССР, уклюКанкрэтны ўдзел Чарвякова шматчэнне ў склад Камісіі па падрыхтоўцы
гранны. На наш погляд, застаюцца акпершай Канстытуцыі СССР (1924 г.).
туальнымі і сёння яго рэкамендацыі па
Нельга не адзначыць і такое пытанне,
барацьбе супраць фармалізму, страты
як сувязь А.Р. Чарвякова з прыняццем
адказнасці за даручаную справу.
першай у Беларусі савецкай дзяржаўнай
Аляксандр Рыгоравіч Чарвякоў пасімволікі. Ён шчыра цікавіўся ўсім, што
важаў гісторыю, быў першым, хто ўнёс
было звязана з гэтай сферай, і пастаянпрапанову аб збіранні ўспамінаў па гісна дапамагаў спецыялістам. Некаторыя
торыі фарміравання грамадскага і рэз іх з'яўляліся супрацоўнікамі Інстытута
валюцыйнага руху на тэрыторыі ўсіх 5
беларускай культуры, Мінсбеларускіх губерняў. Макага дзяржаўнага музея, Белбыць, па гэтай прычыне
дзяржуніверсітэта. 10 снежня
27 лістапада 1928 г. чле1924 г. адбылося зацвярджэнны ЦВК БССР заслухалі
не праекта эмблемы дзяржаўдаклад Д.Ф. Жылуновіча
нага флага БССР з прыняц«Аб дзейнасці Цэнтраарцем яго наступнага апісання:
хіва і яго ўзаемаадносі«Флаг чырвоны /або пунсовы/,
нах з Гістпартам».
прамавугольны з адносінамі
У пры ня тай па стадаўжыні да шырыні, як 2:1. У
но ве па ве дам ля ец ца:
левым верхнім куце флага, у
«1. Лічыць неабходным,
вянку з жытніх каласоў (левы
каб па ста ян ным адбок вянка) і дубовай галіны
каз ным су пра цоў ні кам
(правы бок вянка) — серп і моЦэнтраархіва быў член
лат. Праз вянок злева направа
партыі. 2. Дабіцца, каб
за гад чы кі акру го вых
наўскасяк з адхіленнем уверх
аддзелаў Цэнтраархіва
надпіс: Б.С.С.Р на беларускім
бы лі такса ма чле на мі
арнаменце. Наверсе там, дзе
партыі. 3. Вылучыць у
сыходзяцца абедзве палавіны
1933 г. На сесіі ЦВК СССР.
Злева направа: Казановіч, Сталін, Молатаў, Мусабкоў, Чарвякоў.
Цэнтраархіве асобна павянка, чырвоная пяціканцовая

У адзін з дзён 2004 г. на пасяджэнні навуковага савета Нацыянальнага архіва
Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб мяр коў ваў ся
рукапіс дакументальнага зборніка аб
урадзе Беларусі, утвораным 1 студзеня
1919 г. Аўтар гэтых радкоў быў супраць
уключэння ў доўгачаканую і вельмі карысную кнігу калькавых, стылістычна
не апрацаваных запісаў супрацоўнікамі НКУС допытаў Д.Ф. Жылуновіча і
А.Р. Чарвякова ў 30-я гады: нічога новага яны не давалі, а толькі скажалі вобразы людзей. Але матэрыялы ўнеслі, што,
на наш погляд, было памылковым.
У гэтыя дні аднаму з першых творцаў беларускай савецкай дзяржаўнасці, старшыні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Беларускай ССР з 1920 па
1937 гг., намесніку старшыні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР
з 1922 па 1937 гг. Аляксандру Рыгоравічу Чарвякову споўнілася б 120 гадоў.
А.Р. Чарвякоў нарадзіўся 8 сакавіка
1892 года ў вёсцы Дукора на Міншчыне ў сялянскай сям'і. У Беларусі ў той
час праходзіў шэраг зямельных, гарадскіх, фінансавых рэформаў. Але бацькі Аляксандра ў пошуках лепшай долі
вырашылі адправіцца на новае месца
жыхарства — у суседні Віленскі край.
Тут будучы беларускі дзеяч скончыў гарадское вучылішча, Віленскі настаўніцкі
інстытут.
Дні заробку першага працоўнага хлеба на пасадзе вясковага настаўніка былі
цікавымі і павучальнымі. Але не ведаў
і не здагадваўся Аляксандр Чарвякоў,
што амаль у тыя гады ў розных кутках
Беларусі таксама распачалі асветніцкую дзейнасць грамадскія і культурныя
дзеячы Дзмітрый Жылуновіч, браты Іван
і Антон Луцкевічы, паэты Янка Купала і
Якуб Колас, гісторыкі Мітрафан ДоўнарЗапольскі, Вацлаў Ластоўскі, Усевалад
Ігнатоўскі. Гэта былі людзі, з якімі ён
потым часта сустракаўся напярэдадні і
ў час лёсавызначальных перамен.
Чарвякову належыць вялікая роля
ў пераўтварэнні Беларусі як «заходняга буферу» ў раўнапраўную саюзную
савецкую рэспубліку. На жаль, гэты
працэс яшчэ мала даследаваны беларускімі вучонымі. Але ў архівах захаваліся лісты А.Р. Чарвякова да старшыні
Савета Народных Камісараў РСФСР
У.І. Леніна, у якіх ён падвяргае крытыцы
расійскія і мясцовыя ваенныя і партыйныя органы ўлады за перашкоды на
шляху другога абвяшчэння дзяржаўнай незалежнасці Беларусі (31.07.1920
г.), ігнараванне інтарэсаў беларускага

зорка, аблямаваная золатам. Уся эмблема залатая».
Увядзенне новай дзяржаўнай сімволікі Беларусі — флага і герба — была вынікам утварэння ў снежні 1922 г. Саюза
ССР, дагавор аб чым ад імя БССР падпісаў А.Р. Чарвякоў. Ён у той час узначальваў ЦВК і СНК Беларускай ССР.
З 1918 і па 1934 гг. у Беларусі дзейнічалі так званыя партыйныя фракцыі. Яны
дапамагалі праводзіць ідэі там, дзе, акрамя камуністаў, існавалі беспартыйныя.
Чарвякоў выкарыстоўваў гэтыя асаблівасці для ўмацавання сувязі з простымі людзьмі. Па яго прапанове мясцовыя
органы ўлады атрымалі права выдзяляць былым чырвонаармейцам, удзельнікам партызанскага і падпольнага руху
ў час нямецкай і польскай інтэрвенцыі
дадатковы лесаматэрыял на вырашэнне
жыллёвых праблем. Наркамат фінансаў
БССР у 1928/1929 навучальным годзе
амаль на 50% забяспечыў стыпендыямі
студэнтаў БДУ, Віцебскага ветэрынарнага інстыту та, Горы-Горацкай сельскагаспадарчай акадэміі, тэхнікумаў,
на 61% — прафшколы, на 100% — рабфакі, камуністычны ўніверсітэт, савпартшколы, яўрэйскую сельскагаспадарчую
школу ў Курасоўшчыне, мінскія курсы
грамадазнаўства.
Разам з Чарвяковым у склад фракцый уваходзілі М.М. Галадзед, І.А. Адамовіч, У.М. Ігнатоўскі, З.В. Прышчэпаў,
А.В. Баліцкі, З.С. Чарнушэвіч, А.І. Хацкевіч, В.К. Шчарбакоў. На іх пасяджэнні
запрашаліся: ад «Звязды» — Нодэль,
«Савецкай Беларусі» — Кудзелька, «Рабочего» — Шэпіла, «Беларускай вёскі» — Шукевіч-Траццякоў, Гістпарта —
Агурскі, Цэнтраархіва — Жылуновіч.
Імя Чарвякова засталося на старонках дзясяткаў дакументаў аб вылучэнні
прадстаўнікоў рабочых і сялянскіх мас
Беларусі на працу ў розныя органы

літычны аддзел, у якім сканцэнтраваць
справы былых жандарскіх і ахоўных
упраўленняў, знайсці і месца для матэрыялаў па правядзенні Кастрычніцкай
рэвалюцыі. 4. Згодна з пастановай ЦК
ВКП (б) у Савет Цэнтраархіва павінны
ўвайсці члены калегіі Гістпарта і наадварот — члены Савета Цэнтраархіва — у
калегію Гістпарта. 5. Узмацніць працу
Цэнтраархіва, стварыўшы Савет Цэнтраархіва, у які ўвесці шэраг адказных
партыйных працаўнікоў, а таксама работнікаў па распрацоўцы матэрыялаў
па гісторыі Кастрычніцкай рэвалюцыі.
6. На пленуме Цэнтраархіва паставіць і
абмеркаваць пытанне аб распрацоўцы
матэрыялаў Цэнтраархіва».
У цэлым перад намі дакумент, скіраваны ў першую чаргу на паляпшэнне супрацоўніцтва двух рэспубліканскіх
цэнтраў у вывучэнні гісторыі Беларусі на
мяжы ХІХ—ХХ стагоддзяў. Прыведзеная
тут пастанова ЦК ВКП(б) была прынята
20.08.1928 г. і тычылася цэнтралізацыі
архіўнай справы ў межах усяго СССР.
А.Р. Чарвякоў заўсёды імкнуўся рабіць людзям дабро. Узначальваючы
Цэнтральны Выканаўчы Камітэт БССР,
ён у пачатку 20-х гадоў падпісаў пастанову аб прысваенні Д.Ф. Жылуновічу
ганаровага звання «Народны пісьменнік
Беларусі». У 1928 г. шчыра падтрымаў
прапанову аб узнагароджанні В.Ф. Шаранговіча Ордэнам Працоўнага «Чырвонага штандара БССР» «за кіруючую
партызанскую працу ў падполлі ў час
акупацыі Беларусі белапалякамі».
Вось што піша ў сваіх успамінах дачка Аляксандра Рыгоравіча Соф'я Аляксандраўна: «Успамінаючы бацьку, бачу
перад сабою чалавека з добрымі і ўважлівымі вачыма. У маленькім узросце ён
прывязваў мяне ручніком да спіны, садзіўся на веласіпед, і мы накіроўваліся
на прагулку ў мясцовы лясок. Ён ніколі
не хаваў ад нас, дзяцей, кнігі. Калі я пыталася аб той ці іншай кнізе, ён падрабязна і аргументавана тлумачыў, якую
кнігу і калі можна чытаць. Вялікай забавай лічыў частаванне нас, дзяцей, чаем
са сподкаў... Бацька назаўсёды застаўся
ў маім жыцці добрым і справядлівым
чалавекам, адданым працы».
Лёс А.Р. Чарвякова аказаўся драматычным. У час работы ХVІ з'езда
КП (б) Б (чэрвень 1937 г.) ён пакончыў
жыццё самагубствам, не вытрымаўшы
несправядлівых абвінавачванняў.
Сярод мноства афарызмаў ёсць наступны: «Мы славім знакамітых і мала
— вялікіх».
У нейкім сэнсе гэта адносіцца і да
нашага А.Р. Чарвякова.
Яўген БАРАНОЎСКІ,
кандыдат гістарычных навук.

3

ДАЖЫНКІ-2013
ПРОЙДУЦЬ У ГОМЕЛІ
Пра гэта паведаміў старшыня Гомельскага аблвыканкама Уладзімір Дворнік. Кіраўнік вобласці адзначыў, што гэтае пытанне абмяркоўвалася на апошняй
яго сустрэчы з Прэзідэнтам краіны, і Аляксандр Лукашэнка падтрымаў яго просьбу аб пераносе фестывалю-кірмашу «Дажынкі-2013» з Рагачова, як планавалася раней, у абласны цэнтр.
— Горад Гомель сёння мае і
самую вялікую тэрыторыю, і самую вялікую колькасць насельніцтва сярод абласных цэнтраў.
Але ж магчымасці бюджэту вобласці абмежаваныя, каб па-сапраўд на му ад на віць аб ліч ча
горада над Сожам. Таму ўзгоднена пытанне: для правядзення наступнага свята «Дажынкі»
падрыхтаваць Гомельскі раён і
горад Гомель. Ну а Рагачоў —
гэта невялікі рэгіён, і яго мы адбудуем сваімі сіламі.
Акрамя таго, на сустрэчы з журналістамі Уладзімір Дворнік
расказаў аб праграме развіцця Прыпяцкага рэгіёна, у тым ліку
асваення Петрыкаўскага радовішча калійных соляў:
— Жыццёвы ўзровень людзей залежыць ад аб'ёму і эфектыўнасці вытворчасці. Для таго, каб годна жыць, трэба думаць пра
тое, як іх павялічваць, у тым ліку і экспарт. Хуткае асваенне Петрыкаўскага радовішча калійных соляў дазволіць павялічыць аб'ём
прамысловай вытворчасці ў рэгіёне, забяспечыць паступленні ў
бюджэт і гэтак далей. Гэты рэсурс пакуль да канца не разведаны.
Але ўжо сёння зразумела, што па якасці ён значна пераўзыходзіць
Салігорскія радовішчы.
Не меньш значныя змены чакаюць і самы паўднёвы край Гомельскай вобласці, самы буйны яе раён — Лельчыцкі, дзе 70%
тэрыторый займаюць лясы. Уладзімір Дворнік расказаў, што сёння
там вельмі актыўна развіваецца прыватны бізнэс:
— Больш за палову бюд жэту фарміруецца за кошт прыватнага бізнэсу. Акрамя таго, Лельчыцкі рэгіён багаты сваімі
выкапнямі, якія сёння не асвоены на належным узроўні. Буры
вугаль, сапрапелі, торф, лясныя ўгоддзі. Яны знаходзяцца на
самым краі вобласці, куды не пракладзена чыгунка. Таму пры
перавозцы аў татранспартам рэзка павялічваецца сабекошт
прадукцыі. Кошт будаўніцтва чыгункі складзе каля Br1,8-1,9
трлн. Думаю, гэта тэма знойдзе працяг. Кіраўнік дзяржавы
паабяцаў вярнуцца да яе ў красавіку, калі ён будзе наведваць
чарнобыльскія рэгіёны. Што тычыцца прыцягнення замежных
інвес тыцый у эканоміку Гомельшчыны, па выніках 2011 года
яны склалі $1,3 млрд. Прамыя замежныя інвес тыцыі — больш
за $210 млн — сталі гіс тарычным максімумам для Гомельскай
вобласці.
— Інвестыцыі — гэта жыццё для нашага рэгіёна, — падкрэсліў Уладзімір Дворнік. — Гэта не толькі аб'ёмы вытворчасці, але,
урэшце, дабрабыт людзей.
Ірына АСТАШКЕВІЧ. Фота аўтара.

 Ліст у нумар

«ДЫК ЧАМУ Ж
НЕ ЗАСПЯВАЦЬ
ПА-СВОЙМУ?»
Я жы ву ў вёс цы, у глы бін цы Бе рас цей шчы ны.
Люблю мастац тва. Крыху лепш разбіраюся ў літа ра ту ры (фі ло лаг па адука цыі). У музы цы і жывапісе — на ўзроўні аматара: у маладосці збірала
рэ пра дукцыі кар цін (пе ра важна з часо піса «Огонек»), пласцінкі з любімымі творамі. У больш сталым уз рос це часу на гэ та ўжо не бы ло: ты повы
лёс вяс ко ва га на стаў ніка, а гэ та зна чыць — лекта ра та ва рыст ва «Ве ды», удзель ні ка мас тац кай
самадзейнасці і ўсіх «добраахвотных» нядзельнікаў-суботнікаў, «вырошчвальніка» дзялкі буракоў
у калга се... У дада так — свая сям'я і свая гаспадарка, без якой ні тады, ні цяпер, відаць, нельга
пра жыць у вёсцы.
Няцяжка ўявіць, як хутка ад гэтага звужаецца кругагляд. Што
не віна настаўніка, а хутчэй бяда. Выстойвалі — адзінкі!..
Дык вось пра «ЕўраФэсты» ранейшых гадоў і пра «Еўрабачанне» гэтага.
Першае. Як мне здаецца, мы залішне «б'ём» на знешнія эфекты. Збіраемся ўразіць Еўропу звышэкстравагантнымі прычоскамі
і строямі. Для той жа Алешкі варта было б прадугледзець пажоў,
якія падчас выступлення насілі б за ёй «хвост» сукенкі. Не зусім
зразумелыя касцюмы і ў гурта Lіtesound (ці яны мо стасаваліся
са зместам песні? Я англійскую мову не ведаю; тады хай прабачаць)...
Я гэта да таго, што на адным з «Еўрабачанняў» мы ўжо спрабавалі заваяваць Еўропу майстэрствам пераапрананняў (а не
песняй). Не прайшло ж!
Другое. Першапачатковая пераможца конкурсу Алена Ланская заявіла, што гатова падрыхтаваць на «Еўрабачанне» іншую
песню, калі яна знойдзецца. Гэта, на мой погляд, нейкі абсурд.
Значыць, сама яна не верыць, што гэтая песня — добрая. А мы,
атрымліваецца, павінны паверыць, што тая, новая, будзе лепшая?
А калі горшая? Што тады? Трэба ж было шукаць яе да заключнага
этапу, на маю думку.
Трэцяе. Я — патрыёт сваёй Радзімы, таму мне за яе і крыўдна.
У нас што, няма каму канчаткова падрыхтаваць пераможцу да
конкурсу ў Баку? Трэба некага шукаць па-за межамі, спадзявацца, што «вот приедет дядя, дядя нас научит»?!
Асабіста я сімпатызую Кіркораву як артысту. Але ж і мы, як
быццам, не лыкам шытыя!
Чацвёртае. Люблю, цаню, паважаю Ціхановіча. Нават вельмі! Але ж уражанне, што на ім клінам сышоўся свет. Ужо колькі
гадоў не шанціць нам на дарослым «Еўрабачанні». Дык мо пара
паглядзець, што было б, калі б змянілася кіраўніцтва аргкамітэта?
Ці я памыляюся?
Пятае. Не разумею, чаму не паказалі мне, усім нам прамога
галасавання гледачоў (так робіцца на конкурсах, мы прывыклі).
Чаму не прадставілі членаў прафесійнага журы, не сказалі, хто
там каму аддаў свой голас? Бо яно ж відавочна: дзе няма празрыстасці, там абавязкова з'яўляюцца падставы для сумневаў — у
галоўным: у справядлівасці.
Шостае. Мне цягам усяго конкурсу было крыўдна. Паважаць
у Еўропе і ва ўсім свеце нас можна будзе толькі тады, калі мы будзем паважаць сябе самі. Гэты конкурс — яшчэ адно, чарговае,
новае пацвярджэнне нашай непавагі да свайго роднага, беларускага. Трэба было з Нарвегіі прыехаць замежніку Сашу Рыбаку, каб
беларусы на беларускім «ЕўраФэсце» пачулі беларускае слова!
Пра сябе кажу: ішоў канцэрт, выступалі прэтэндэнты на паездку
ў Баку — ніякіх асаблівых пачуццяў. А «выскачыў» Саша, зайграў,
заспяваў свой «Небасхіл Еўропы» — і адгукнулася не толькі мая
душа, але і вочы (змакрэлі чамусьці)...
Выканаўца ў песню павінен укласці душу — сваю і народа,
які ты прадстаўляеш. Душа ж тая — у мове! Дык мо пара ўжо
нам заспяваць па-беларуску? Тым больш што мова наша па
мілагучнасці куды вышэй за іншыя. Яна ў Еўропе другая пасля
італьянскай. Дык чаму ж не ўзяць яе ў саюзнікі? Чаму ж не заспяваць па-свойму?
Ірына РУДКОЎСКАЯ,
в. Хатынічы, Ганцавіцкі р-н.
P.S. Запісала гэтыя думкі адразу ж пасля прагляду трансляцыі. Не адважылася адправіць. А потым пачула пра скандал
і стала так балюча, так крыўдна...



