Анонс лепшых фільмаў
на кожны дзень.

МЗС БЕЛАРУСІ МОЖА БЫЦЬ СТРУКТУРНА
РЭФАРМАВАНА ДЛЯ ЎЗМАЦНЕННЯ
ЗНЕШНЕГАНДЛЁВАГА НАПРАМКУ
Магчымасць структурнага рэфармавання МЗС Беларусі для
ўзмацнення знешнегандлёвага напрамку абмяркоўвалася
24 мая ў ходзе даклада міністра замежных спраў Сяргея
Мартынава Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку.
Як адзначыў Прэзідэнт, у бліжэйшым будучым у знешняй палітыцы Беларусі чакаюцца знакавыя падзеі, да якіх неабходна падрыхтавацца. Перш за ўсё, размова ішла аб змястоўным напаўненні
маючага адбыцца афіцыйнага візіту Прэзідэнта Расіі Уладзіміра
Пуціна. «Мяне цікавяць новыя напрамкі супрацоўніцтва з Расійскай
Федэрацыяй, каб мы маглі іх сур'ёзна абмеркаваць», — сказаў
Аляксандр Лукашэнка, нагадаўшы, што раней ужо даручаў прэм'ер-міністру Міхаілу Мясніковічу прапрацаваць такія напрамкі.
Таксама кіраўнік дзяржавы папрасіў Сяргея Мартынава далажыць аб сітуацыі на еўрапейскім напрамку. «Я ўсё больш чую заяў
аб тым, што еўрапейскія дыпламаты тут чакаюць нейкай амністыі,
ізноў пачынаючы размову па палітзняволеных і гэтак далей, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — Я адразу хачу публічна сказаць,
што да гэтай тэмы я больш не вяртаюся. Я ўсё сказаў публічна і
раней у Пасланні беларускаму народу і парламенту. Сваю пазіцыю
я не бачу падстаў цяпер мяняць».
«Мы чакаем канкрэтных крокаў ад Захаду, Еўрапейскага саюза.
Мяч на іх баку. Гэта маё цвёрдае перакананне. Таму чакаць зноў
гэтай гульні на старых інструментах па старых нотах я не збіраюся», — падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі.
Кіраўнік дзяржавы даў даручэнні аб тым курсе, якога Беларусь
павінна прытрымлівацца для нармалізацыі адносін з заходнімі партнёрамі пры няўхільным захаванні нацыянальных інтарэсаў, а таксама зыходзячы з мэт нармальнага і плённага ўзаемадзеяння.
Яшчэ адна тэма, якую абазначыў Аляксандр Лукашэнка, — магчымасць структурнага рэфармавання МЗС у частцы ўзмацнення
знешняга гандлю: «Я ўжо аб гэтым гаварыў. Знешнеэканамічная
дзейнасць у плане нарматыўна-прававой базы — гэта добра, але
нам цяпер вельмі трэба ўзмацняць знешні гандаль. Ці прапрацоўвалася гэта пытанне, і як Вы на яго глядзіце?»
Сяргей Мартынаў прадставіў Аляксандру Лукашэнку аглядны
даклад па асноўных вектарах знешнепалітычнай дзейнасці, падрыхтоўцы маючых адбыцца мерапрыемстваў. «Мы прадаўжаем
сур'ёзна і актыўна працаваць над шматвектарнасцю нашай палітыкі,
і наступныя тыдні і месяцы будуць добрай дэманстрацыяй менавіта
такога шматвектарнага падыходу, характэрнага для Беларусі».
Акрамя пытанняў супрацоўніцтва Беларусі з Расіяй і Еўрасаюзам,
Прэзідэнту было даложана аб развіцці адносін з азіяцкімі і лацінаамерыканскімі дзяржавамі, абмеркаваны запланаваныя канкрэтныя
мерапрыемствы на гэтых вектарах. Прэзідэнт даў даручэнні аб падрыхтоўцы і змястоўнай часткі шэрагу яго візітаў у гэтыя рэгіёны.
Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

БЕЛАРУСЬ ПРАПАНУЕ БАНГЛАДЭШ
ВЫБУДОЎВАЦЬ СТРАТЭГІЧНЫЯ
ДВУХБАКОВЫЯ АДНОСІНЫ
Аб гэтым учора заявіў кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка, сустракаючыся з міністрам замежных
спраў Бангладэш Дзіпу Моні, перадае БЕЛТА.
«Мы чакалі гэта га візі ту. Вельмі спадзяёмся на тое, што ён
закладзе фундамент нашых стра тэгічных адносін у буду чым»,
— сказаў Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, Бангладэш
з вялі кай колькасцю насельніцтва ўяўляе для Белару сі значны
інта рэс. «Упэўнены, што Бангла дэш з задавальненнем цераз
Бела русь знойдзе прамы шлях у Еўропу», — адзначыў кіраўнік дзяр жавы. У дзвюх краін абсалют на па добныя падыхо ды
ў міжна родных ар га ніза цыях: «Мы вель мі цэ нім тое, што вы
заўсё ды падтрымліва еце Беларусь. Вы павінны ведаць, што
Бе ла русь ад ка жа Бангла дэш тым жа», — сказаў Аляксандр
Лука шэнка.
Што датычыцца ўзаемнага гандлю, Прэзідэнт адзначыў, што
па выніках 2011 года склаўся значны тавараабарот у памеры каля
$140 млн. «У гэтым годзе мы не так актыўна гандлюем, але я спадзяюся, што наперадзе яшчэ год. У нас ёсць вельмі шмат таго, у
чым мае патрэбу Бангладэш. Мы таксама зацікаўлены ў пастаўках
вашай прадукцыі ў Беларусь. І калі мы ўзгоднім таварныя пазіцыі,
я вам гарантую, што мы аддадзім перавагу вашым таварам», —
заявіў кіраўнік дзяржавы. Ён падкрэсліў, што не толькі ў палітыцы,
але і ў эканоміцы ў краін ёсць агульныя інтарэсы, па якіх будзе
развівацца супрацоўніцтва.
У гэтым годзе прэм'ер-міністр Белару сі наведае з візітам
Бангладэш. У плане падрых тоўкі гэтага візіту Аляксандр Лука шэн ка ад значыў, што ха цеў бы, каб мі ніст ры за меж ных
спраў Белару сі і Бангла дэш вызначылі да нюансаў напрамкі
су пра цоў ніц тва, кан крэт ныя меха ніз мы, гру пы та ва раў для
ўза ем на га ганд лю. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пе ра даў за пра шэн не
прэ зідэн ту і прэм'ер-міністру Бангладэш наведаць Бе ларусь.
«Ду маю, што гэ та было б важна ў плане ўстанаўлення на шага партнёр ства». У сваю чаргу Дзі пу Моні падкрэслі ла, што ў
кра ін ёсць шмат агульнага, а эканомі кі Бела русі і Бангла дэш
уза ема дапаўняльныя.
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ЗАЎСЁДЫ РАЗАМ
СА СВАІМІ
ЧЫТАЧАМІ
Учора ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі адбылася рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Газета «Звязда» ў грамадска-палітычным жыцці
Беларусі», прымеркаваная да 95-годдзя заснавання выдання
і 70-годдзя выхаду першага нумара падпольнай «Звязды» ў
гады Вялікай Айчыннай вайны.

Удзельнікам рэспубліканскай
навукова-практычнай канферэнцыі
«Газета «Звязда» ў грамадска-палітычным
і культурным жыцці беларусі (да 95-годдзя заснавання
і 70-годдзя першага падпольнага выхаду «Звязды»
ў гады Вялікай Айчыннай вайны)»

ПОЛАЦК
СЯ«Баць
БЕ
ПА
КА
ЖА!
ка гарадоў беларускіх»
святкуе 1150-ю гадавіну
Старажытны Полацк святкуе сваё 1150-годдзе.
Якім будзе свята? Пра гэта расказвае старшыня
Полацкага гарвыканкама Аляксандр ПАЗНЯК.
— У Полацк штогод прыязджае шмат турыстаў. А ці
шмат горад зарабляе на турызме?
— У Полацку летась пабывалі 250 тысяч турыстаў і 55 тысяч
паломнікаў. Кожны пакінуў тут
у сярэднім усяго па сем тысяч
рублёў. У выніку горад атрымаў
2,1 мільярда ад усіх арганізаваных турысцкіх груп. А ўсё таму,
што пакуль не развіта турыстычная інфраструк тура: не хапае
аб'ектаў харчавання, гатэляў. У
асноўным людзі прыехалі, паглядзелі храмы і паехалі...
Але ўсё неабходнае для турыстаў будзе створана. У першую чаргу гэта датычыцца Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра, вядомага месца паломніцтва
і аб'екта масавага наведвання
турыстаў. Першачарговая задача — стварыць у ім турыстычную інфраструктуру. Да варот
манастыра вядзе паўкіламетровая пешаходная дарожка, таму
спецтранспарт будзе рухацца
па нанова пабудаваных дарогах-дублёрах з аў тастаянкамі.
Турыстам, якія наведаюць Спаса-Еўфрасіннеўскі манас тыр,

УДЗЕНЬ БЕЗ ДАЖДЖОЎ, А ЎНАЧЫ ХОЛАДНА
Сёння ў Беларусі захаваецца халаднаватае
і сухое надвор'е. Максімальная тэмпература
ўдзень 15—21 цяпла, паведаміла рэдакцыі спецыяліст Рэспубліканскага гідраметцэнтра Мінпрыроды Вольга ФЯДОТАВА.
Істотна не зменіцца характар надвор'я і ў суботу, калі на тэрыторыі краіны будзе гаспадарыць
скандынаўскі антыцыклон. На працягу сутак малавоблачна і без дажджоў. Тэмпература паветра
ў ноч на суботу ўсяго 3—9 цяпла, а ўдзень сонейка
прыгрэе да 17—23 градусаў.
А вось у нядзелю, паводле падлікаў сіноптыкаў,
атмасферны фронт з боку Балтыйскага мора прынясе ў паўночныя раёны Беларусі кароткачасовыя
дажджы і навальніцы. Уначы будзе яшчэ даволі ха-

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ладнавата — 4—10 цяпла, удзень — ад 16 градусаў
па поўначы да плюс 23 на поўні Беларусі.
У панядзелак і аўторак тэрыторыя нашай краіны трапіць у зону паніжанага атмасфернага ціску.
Таму ўначы месцамі, а ўдзень паўсюдна пройдуць
кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах — навальніцы. Уначы будзе 5—12 цяпла, удзень — ад
18 да 25 градусаў.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у сераду атмасферны ціск пачне павялічвацца, таму невялікія дажджы будуць назірацца толькі
месцамі. Пацяплее. У ноч на сераду тэмпература
паветра ўжо 7—14 цяпла, удзень — ад 21 градусаў
на поўначы да плюс 28 на поўдні Беларусі.
Сяргей КУРКАЧ.

адкрыецца захапляльная панарама: узноўленая капліца Мікалая Цудатворца і помнік яму. Турысты, паводле нашых задумак,
змогуць размясціцца ў трохзоркавым гасцінічным комплексе,
у VІP-апартаментах, а ў вольны
час — наведаць гандлёвыя рады з сувенірнымі, іконнымі, антыкварнымі, ювелірнымі, рамесніцкімі, кніжнымі і іншымі крамамі
ці адпачыць каля дэкаратыўнага
музычнага фантана.
У гістарычным будынку, які
цяпер належыць лясному каледжу, размесціцца ду хоўнаасветніцкі цэнтр з канферэнцзалай, музеем праваслаўнага
мас тацтва і епархіяльным вучылішчам.
— Але, напэўна ж, самы
прывабны аб'ект для турыстаў — Сафійскі сабор, які знаходзіцца на тэрыторыі Верхняга Замка.
— Па сутнасці, гэта археалагічны, адміністрацыйна-духоўны
і свецкі цэнтр горада, які займае
каля дзевяці гектараў. Ён будзе
«звязаны» са Спаса-Еўфрасінеўскім манас тыром з дапамогай воднага турыс тычнага

маршруту па рацэ Палата. Прадугледжана таксама будаўніцтва і абсталяванне аб'ектаў грамадскага харчавання, бытавога
абслугоўвання, месцаў пражывання, зоны археалогіі, адпачынку і гандлю ў адпаведнасці
з сучаснымі патрабаваннямі.
Пры ўсім гэтым ду хоўная,
старажытная частка Полацка і
сучасная, свецкая не будуць перашкаджаць адна другой. Ужо
ў 2015 годзе ўсё запланаванае
намечана зрабіць.
— Безумоўна, гараджан цікавіць, як сёння выконваецца
Комплексная праграма раз-

КОРАТКА
Прадстаўнiкi органаў дзяржаўнай улады
Беларусi правялi ў Лондане з 22 па 24 мая
шэраг дзелавых сустрэч i перагавораў з
кiраўнiкамi вядучых мiжнародных iнвестыцыйных кампанiй, паведамiлi ў прэс-службе
беларускага ўрада. Абмяркоўвалася бягучая сiтуацыя ў эканомiцы рэспублiкi, а таксама каротка- i сярэднетэрмiновыя мэты яе
развiцця, практыка выкарыстання iнструментаў макраэканамiчнай палiтыкi краiны.
Бе ла рус кае Мi нiс тэр ства за меж ных
спраў не бачыць неабходнасцi ў павелiчэннi колькасцi польскiх консульскiх супрацоўнiкаў у Беларусi, паведамiў начальнiк
упраўлення iнфармацыi — прэс-сакратар
МЗС Беларусi Андрэй Савiных. Цяпер польскую консульскую службу ў Беларусi прадстаўляюць 26 консульскiх супрацоўнiкаў. У
Польшчы працуюць толькi 12 беларускiх
консулаў. Нагрузка па выдачы вiз на аднаго консула прыкладна супастаўная. Разам
з тым чэргi ў беларускiх загранустановах
непараўнальна меншыя.
Сярэдняя заработная плата ў Мiнску ў
красавiку гэтага года дасягнула Br4 млн
174,2 тыс., паведамiлi ў Нацыянальным
статыс тычным камiтэце. Мiнск традыцыйна лiдзiруе ў Беларусi па ўзроўні намiнальнай налiчанай сярэдняй заработнай
платы. На другой пазiцыi — Мiнская вобласць (Вr3 млн 215,8 тыс.). Красавiцкi сярэднi заробак у Гомельскай вобласцi быў
роўны Вr3 млн 160,9 тыс., у Магiлёўскай —
Br2 млн 962,1 тыс., у Гродзенскай — Br2 млн
954,2 тыс., у Вiцебскай — Br2 млн 938,7 тыс.,
у Брэсцкай вобласцi — Вr2 млн 820,4 тыс.

віцця Полацка на 2008—2012
гады, зацверджаная Указам
Прэзідэнта.
— Прадугледжаны рэстаўрацыя кінавідэацэнтра «Радзіма»
і Доміка Пятра І, рамонт гарадскіх вуліц, глядзельнай залы
Гарадскога палаца культуры,
спарткомплексаў «Спартак» і
«Хімік», стадыёна «Лакаматыў»
і шмат іншага. Павінны быць
праведзены капітальны рамонт
жылля, пабудаваны дзіцячы садок у мікрараёне «Аэрапорт»,
завершаны праект водазабеспячэння ў раёнах індывідуальнай забудовы «Спас-Слабада»,
«Лазоўка», «Грамы» і вадаводаў
інжынерных сетак у мікрараёне
«Аэрапорт», выведзены з зоны
запаведніка на Верхнім замку
ўстановы аховы здароўя.
Сён ня мно гія ме ра пры емствы Праграмы выкананы, але
застаюцца і праблемныя пазіцыі
— напрыклад, будаўніцтва пешаходнага моста цераз Заходнюю Дзвіну, Палаца гульнявых
відаў спорту.
Губернатар падтрымаў ідэю
гарадскіх улад рэканструяваць
былы Дом афіцэраў пад канцэртную залу, але запатрабаваў дакладна вызначыць, якія
перспектывы ў гэтага аб'екта культуры...
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ВЕЛАГОНШЧЫЦУ ПАЛІНУ ЖУК
ПАХАВАЮЦЬ НА РАДЗІМЕ
Пахаванне велагоншчыцы Паліны Жук адбудзецца 26 мая ў Брэсце. Аб гэтым паведаміў
БЕЛТА намеснік начальніка ўпраўлення па фізічнай культуры, спорце і турызме Брэсцкага
аблвыканкама Іван Шкутнік.
20-гадовая спартсменка Паліна Жук увечары
22 мая няўдала ўпала ў час міжнародных спаборніцтваў «Вялікі прыз Тулы», якія праводзяцца на адкрытым трэку з бетонным пакрыццём. Спартсменка
стукнулася галавой аб пакрыццё трэка, яе шлем
раскалоўся. Велагоншчыцу даставілі ў бальніцу, дзе
ёй правялі аперацыю, да якой былі прыцягнуты спецыялісты НДІ хуткай дапамогі імя Скліфасоўскага і
Ваеннага клінічнага шпіталя імя М.Н. Бурдэнкі. Аднак і пасля аперацыі стан дзяўчыны расцэньваўся
як цяжкі, яна знаходзілася ў коме. Вечарам 23 мая
велагоншчыца памерла.
На радзіму ў Брэст цела Паліны Жук павінны былі
даставіць учора позна вечарам або ноччу. Грамадзянская паніхіда назначана на 26 мая. Яна пройдзе
ў ДЮСШ № 2 Брэста з 11.00 да 13.00. Пахаваюць Паліну ў гэты ж дзень на гарадскіх могілках «Плоска».
Гарадскія ўлады, упраўленне па фізічнай культуры,
спорце і турызме Брэсцкага аблвыканкама аказваюць
садзейнічанне сваякам па ўсіх арганізацыйных пытаннях. Гарвыканкам па просьбе сваякоў сваім рашэннем
дазволіў пахаваць Паліну Жук на могілках «Плоска»,
якія ўжо некалькі гадоў закрыты для пахавання.
У чэрвені Паліне Жук павінен быў споўніцца
21 год. Выхаванка брэсцкай ДЮСШ № 2, выпускніца Брэсцкага абласнога вучылішча алімпійскага
рэзерву, майстар спорту Беларусі па веласпорце,
апошнім часам яна займалася ў рэспубліканскім
цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па веласпорце ў
Мінску, з'яўлялася членам нацыянальнай каманды
па веласпорце.

Паважаныя сябры!
Шчыра вітаю вас на рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 95-годдзю заснавання газеты «Звязда» і 70-годдзю першага выпуску выдання ў гады Вялікай Айчыннай вайны.
Гісторыя «Звязды» непарыўна звязана з гераічным мінулым нашай краіны. Старонкі газеты — дакладны і праўдзівы летапіс жыцця
беларускага народа. Газеце належыць адметная роля ў станаўленні
і развіцці беларускіх друкаваных сродкаў масавай інфармацыі, фарміраванні высокіх традыцый нацыянальнай журналістыкі, выхаванні
цэлай плеяды выдатных прафесіяналаў.
«Звязда» з'яўляецца нацыянальна-культурным набыткам беларускага народа. Па яе матэрыялах можна вывучаць гісторыю Беларусі
са жніўня 1917 года па сённяшні дзень — і гераічную, і складаную, і
часам трагічную.
У гады Вялікай Айчыннай вайны «Звязда» выходзіла ў падполлі
ў Мінску, пасля — у партызанскай зоне на востраве Зыслаў Любанскага раёна. У гэты цяжкі для краіны час яна мужным друкаваным
словам заклікала чытачоў на барацьбу з ворагам.
Высокай адзнакай ролі газеты сталі ордэны Айчыннай вайны
І ступені і Працоўнага Чырвонага Сцяга.
Сёння «Звязда» — адзіная беларускамоўная штодзённая грамадска-палітычная газета ў рэспубліцы. Безумоўным прыярытэтам у
працы рэдакцыйнага калектыву з'яўляецца прапаганда нацыянальнай
культуры, гістарычнай спадчыны нашага народа.
Журналісты «Звязды» заўсёды трымаюць руку на пульсе жыцця краіны. Аб'ектыўнае і ўсебаковае інфармаванне чытачоў пра падзеі на Беларусі і ў замежжы садзейнічае вырашэнню задач сацыяльна-эканамічнага
развіцця, патрыятычнаму і духоўнаму выхаванню грамадзян краіны.
Упэўнены, што падчас канферэнцыі адбудзецца зацікаўленае і
плённае абмеркаванне актуальных пытанняў гісторыі, сучаснага стану і перспектыў развіцця беларускай журналістыкі, а вынікам стане
далейшае павышэнне прафесійнага ўзроўню і грамадскай значнасці
айчынных сродкаў масавай інфармацыі.
Шчыра жадаю вам паспяховай работы і ўсяго самага найлепшага!
Міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Алег ПРАЛЯСКОЎСКІ.
* * *
На канферэнцыю было замоўлена звыш 50 дакладаў.
Відаць, супрацоўнікам «Звязды» накавана лёсам адлюстроўваць
пераломныя моманты жыцця беларускага народа. Гэтая думка чырвонай ніткай праходзіла літаральна праз усе выступленні ўдзельнікаў канферэнцыі. З самага пачатку заснавання «Звязда» (першыя
нумары выходзілі тыражом не больш за 1500 экзэмпляраў) праявіла
байцоўскі характар. І далей у гады цяжкіх выпрабаванняў, асабліва
ў перыяд нямецка-фашысцкай акупацыі, і ў гады пасляваеннага аднаўлення разбуранай ушчэнт рэспублікі, калектыў рэдакцыі з гонарам
нёс звяздоўскі сцяг.
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
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Семяжаўцы адрозніваліся
ад суседзяў паводзінамі,
побытам, характарам.
Яны не надта любілі
адпачываць, таму і жылі
багата. Затое і скупаватымі
былі, і ганарлівымі.
Чужакоў блізка да
6
сябе не падпускалі.

Фота БЕЛТА.

Праграма
тэлебачання
на наступны тыдзень

Фота БЕЛТА.

Будынак былога кінатэатра
«Гродна» па Савецкай
у гістарычным цэнтры
горада над Нёманам,
які прастаяў больш за
дзесяць гадоў, атрымлівае
другое жыццё. Цяпер
тут завяршаюцца
2
будаўнічыя работы.

Удзельнікі канферэнцыі: Май Данцыг, народны мастак Беларусі, прафесар,
унук Герца Данцыга, і Галіна Каржанеўская, дачка мінскага падпольшчыка,
распаўсюджвальніка падпольнай «Звязды» Мікалая Каржанеўскага.

Акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў
НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар Аляксандр Каваленя, у прыватнасці, зазначыў, што цяжка знайсці чалавека, які б
не ведаў «Звязды». Амаль стагоддзе гучыць яе страснае, палымянае слова. Гісторыя газеты — гэта 95-гадовая гісторыя беларускага
народа. «Звязда» — гэта і своеасаблівы летапісец нашай эпохі. І
якія выпрабаванні ні выпадалі б на лёс газеты, яна заўсёды разам
са сваімі чытачамі, лічыць Аляксандр Аляксандравіч.
Дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных
навук, дацэнт Вячаслаў Даніловіч параўнаў «Звязду» з настаўніцай
жыцця, назваў яе флагманам беларускага друку. Біяграфія газеты
цесна звязана з лёсам краіны, напоўненым яркімі незабыўнымі старонкамі, якімі можна і трэба ганарыцца, упэўнены навукоўца.
Пра асобныя, малавядомыя не толькі шырокай публіцы, але нават
і спецыялістам, моманты існавання «Звязды» ў вельмі складаны рэвалюцыйны перыяд яе станаўлення (1917—1920 гг.) нагадаў вядомы
палітолаг, галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка», кандыдат
гістарычных навук, намеснік старшыні Беларускага саюза журналістаў Вадзім Гігін. На думку даследчыка, нумары «Звязды» за гэты час
можна разглядаць як важную крыніцу гістарычных дакументаў.
Увогуле словы «гісторыя», «гістарычны» гучалі часта ў час канферэнцыі. Шмат цікавага расказалі і тыя, хто меў дачыненне да сапраўды велічных гістарычных падзей. Аб іх расказалі прысутным Май
Вольфавіч Данцыг, народны мастак Беларусі, прафесар, унук Герца
Данцыга, у друкарні якога ўбачыў свет першы нумар газеты «Звязда». Галіна Мікалаеўна Каржанеўская, дачка мінскага падпольшчыка
Мікалая Каржанеўскага, распаўсюджвальніка падпольнай «Звязды»,
была таксама сярод удзельнікаў канферэнцыі.
У «Звязды» славутая гісторыя і славутыя традыцыі, якія маюць
вельмі нямногія выданні на постсавецкай прасторы. Гэтыя словы належаць намесніку міністра інфармацыі Уладзіміру Матусевічу. Газета
стала інтэлектуальным, рэсурсным цэнтрам нацыянальнай культуры,
нацыянальнай навукі, гістарычнай спадчыны беларусаў. І сёння газета
актыўна ўдзельнічае ў фарміраванні інфармацыйнага поля Беларусі.
Хутка ў рэдакцыі з'явяцца новыя дадатковыя магчымасці: «Звязда»
ўзбуйняецца структурна. На яе базе будзе створаны выдавецкі дом
«Звязда», у які ўвойдуць не толькі беларускамоўныя грамадска-палітычныя СМІ, але і шэраг мастацка-літаратурных і культуралагічных
часопісаў. У гэтай сувязі «Звязда» мае ўсе шанцы стаць крэатыўным
цэнтрам нацыянальных і культурных ініцыятыў, карысных для ўсёй
краіны і грамадства, паведаміў намеснік міністра інфармацыі.
Леанід ТУГАРЫН.

