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 ПЕРСОНА МЕСЯЦА / FACe oF the Month
Жозе Мануэл баррозу: «Мы должны завоевать сердца и умы европейцев!» 
/ JOSÉ MANUEL BARROSO: «WE NEED TO WIN ThE hEARTS AND 
MINDS» Of EUROPE'S CITIZENS
Appearing on a special Euronews live edition of i-Talk, the President of the European 
Commission, Jose Manuel Barroso, fielded questions put to him directly by EU citizens.

 ПАДЗЕЯ / toP stoRY
нобелеўская прэмія Міру для «маяка дэмакратыі і прымірэння» / NOBEL PEACE PRIZE 
TO ThE «LIGhThOUSE Of DEMOCRACY AND RECONCILIATION»
The European Union has been awarded the 2012 Nobel Peace Prize for six decades of work in advancing «peace 
and reconciliation, democracy and human rights in Europe».

 ЦЫТАТЫ / QUotAtIons
Што гаварылі галоўныя еўрапейскія чыноўнікі / POINTS MADE: QUOTATIONS fROM 
TOP EUROPEAN UNION OffICIALS
The European Commission and Catherine Ashton outline proposals on improving EU support to countries 
undergoing major political, social and economic reforms.
Special Representative for Human Rights, Stavros Lambrinidis, sets out nine principles for the protection and 
promotion of fundamental human rights.

 ЛІЧБЫ / BY the nUMBeRs
0,6% INDUSTRIAL OUTPUT GROWTh, 10,5% UNEMPLOYMENT, 4 412 SIGNATORIES 
TO ThE COVENANT Of MAYORS, 23 MILLION EUROS TO IMPROVE BORDER 
MANAGEMENT.
The European Commission has approved a new support package for the EU's Eastern Neighbourhood of 
just over €23 million that will help to improve security, boost trade and increase mobility for people on the 
Armenian-Georgian and Ukrainian-Belarus borders.

 ГАЛОПАМ ПА ЕЎРОПАХ / ACRoss eURoPe
аб’яднаныя межамі / UNITED BY BORDERS
Three days of Europe: European Cooperation Day, European Job Days and European 
Development Days. During the European Cooperation Day event in Lazdijai, on the 
Lithuanian-Polish border, a Lithuanian Žemaitukų-breed horse, a Polish «Polski Fiat 126p», a 

Belarusian tractor «Belarus» and a Russian «Volga 21» took part in a symbolic Cooperation Rally.

 ДАСЯГНЕННІ / MILestones
Журавы па-над Ельняй ляцяць / CRANES fLYING OVER YELNYA
On 30th September, the first Cranes and Cranberries Festival was held in the Miory district. The 
project, financed by the European Union and organised by the UNDP, will now be held annually. 
The organisers hope that the festival will become a major tourism attraction for the Miory district.

З чаго пачынаецца энергазберажэнне? / WhERE DO WE START SAVING ENERGY?
international Non-State Association Eco-Project Partnership with EU support implemented an information 
program on Energy Efficiency. it was aimed at educating the residents of Belarusian small towns about the 
advantages of energy saving in daily life.

 НАПРАМАК РУХУ / on the MoVe
беларусы ў еўрапейскай навуковай прасторы / BELARUSIANS IN ThE EUROPEAN 
RESEARCh AREA
On 27 September, a seminar called «Scientific Career Development and international Mobility of Scientists» 
took place at the National Academy of Sciences of Belarus. During the seminar numerous opportunities for 
cooperation between the EU and the Republic of Belarus were presented to the participants.

«лепшыя мазгі» Еўропы / EUROPE’S «BEST BRAINS»
Europe's best young scientific minds met in Bratislava for the 24th Annual Awards Ceremony for the EU 
Contest for Young Scientists (EUCYS). This year, one of the top prizes went to a Belarusian — a 17-year-old 
Pavel Litvinka — for the development of a technology allowing to transform 2D images into 3D.

 ПАРТРЭТ / PoRtRAIt
Павел літвінка / PAVEL LITVINKA, YOUNG BELARUSIAN SCIENTIST
«What will i spend 3500 euros on? i think i will invest it in further research and development — 
not a cheap undertaking at all».

 ЕЎРАМАЗАІКА / eURoMosAIC
Дзень барацьбы супраць смяротнага пакарання / EUROPEAN AND WORLD DAY 
AGAINST ThE DEATh PENALTY
On 10 October, the European Union and the Council of Europe have reiterated their call for the universal 
abolition of the death penalty. «Capital punishment is inhumane and unnecessary. Experience has also shown 
that it does not serve as a deterrent to crime».
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Жозе Мануэл Баррозу: 
«Мы должны завоевать сердца  
и умы европейцев!»

ПЕРСОНА МЕСЯЦА

Как и в прошлом году, глава Евро-
комиссии Баррозу ответил в пря-
мом эфире телеканала euronews 
на вопросы ведущего Алекса 
Тейлора и интернет-пользователей 
в рамках программы italk, под-
готовленной при участии Google. 
Речь шла о мерах, предлагаемых 
Еврокомиссией для борьбы с без-
работицей среди молодежи, а так-
же о шагах по разрешению эконо-
мического и финансового кризиса. 
Кроме того, глава Еврокомиссии 
выразил свое отношение к поли-
тике жесткой экономии, к Между-
народному соглашению по борьбе 
с контрафактной продукцией 
(ACtA) и к возможности прямых 
выборов президента Евросоюза.

— По опубликованным в немецкой 
газете Die Welt данным, 65% нем-
цев думают, что хорошо бы выйти 
из зоны евро, и 40% немцев не хо-
тят, чтобы Германия была в ЕС… *
баррозу: конечно, ведь мы пережи-
ваем сейчас экономический кризис, 
поэтому совершенно нормально, что 
уровень доверия граждан к Евросою-
зу падает, и мы отдаем себе в этом 
отчет. тем не менее, я уверен, что 
мы можем изменить такой порядок 
вещей, если найдем верную тактику 
и стратегию борьбы с экономиче-
ским кризисом.

— 22% молодежи в ЕС безработ-
ные. В Греции этот уровень превы-
шает 50%. Что делает Еврокомис-
сия, чтобы обеспечить молодежь 
стабильной работой и социальны-
ми правами?
баррозу: Очевидно, что это наш 
приоритет — бороться с безработи-
цей, с ее высоким уровнем, особен но 
среди мо лодежи. Мы борем ся 
за то, что бы обес печить европейскую 
молодежь долгосрочными контрак-
тами. ведь очевидно, что экономиче-
ский рост вернется с ростом занято-
сти, а также вместе с этим 
мы достигнем большей конкуренто-
способности. Поэтому нам важно, 
чтобы доверие к Евросоюзу сохраня-

лось. ведь именно так будут обеспе-
чены дальнейшие инвестиции в эко-
номику стран-членов союза. 
в част ности, мы собираемся 
пересмот реть перераспределение 
средств из структурных фондов, 
а также разработать более подроб-
ный план реформирования зоны евро 
и целый ряд мер, чтобы наша эконо-
мика стала привлекательнее. Луч-
ший способ для страны — иметь 
устойчивую, а не частичную заня-
тость. Экономический рост может 
прийти благодаря доверию и прове-
дению структурных реформ, которые 
увеличивают конкурентоспособность 
наш их стран.

— Приближается очередной год, 
который нам придется провести 
в условиях экономического кризи-
са. Формулы, направленные на по-
мощь странам, не работают. Что 
вы будете делать, чтобы изменить 
ситуацию и не допустить того, что-
бы страны снова попали в ловуш-
ку рецессии?
баррозу: никто не навязывает ника-
кой стране Евросоюза те или иные 
решения. когда Еврокомиссия разра-
батывает свою программу и обсуж-
дает со своими партнерами, послед-
нее слово всегда за национальными 
государствами. Мы можем лишь дать ф
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Полный вариант  на русском –
http://youtu.be/XoZr3oGBzZU 

Английский оригинал интервью 
находится 
на http://youtu.be/sw5rm8KKGeQ

* текст некоторых вопросов и ответов — 
в переводе русской редакции телеканала  
euronews
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свою оценку и разработать предло-
жение, но решение всегда принимает 
государство. некоторые считают, что 
одним из источников нынешнего 
кризиса является Евросоюз, но я хочу 
еще раз заявить, что это неверное 
представление. Правда, что у нас 
есть конкретные проблемы в зоне 
евро, потому что институционально 
мы не были готовы к тому, чтобы 
столкнуться с такой кризисной си-
туацией. но это неправда, что имен-
но евро породил кризис. кризис евро 
родился в финансово-экономическом 
секторе. наша программа преодоле-
ния кризиса разработана в сотрудни-
честве со всеми государствами-
членами еврозоны, достаточно 
адаптирована и содержит гибкие ре-
шения, которые можно будет приме-
нять в каждом конкретном случае.

— Что будет с Грецией? Страна 
на коленях в социальном плане 
и в финансовом. Что вы предпри-
мете для экономического роста 
и снижения безработицы?
баррозу: Прежде всего, следует по-
нять, почему Греция оказалась 
в этой ситуации. Опять-таки, это 
не вина Евросоюза. в течение мно-
гих лет в стране накапливался 
огромный государственный долг. 
Евросоюз сейчас помогает Греции 
не стать банкротом. Очевидно, что 
предлагаемые меры болезненны для 
греческого общества. тем не менее, 
мы в Брюсселе высоко ценим те 

меры, которые греческое правитель-
ство приняло, чтобы разрешить этот 
кризис. И для всех очевидно, что 
главное — чтобы Греция оставалась 
в зоне евро. нам предстоит при нять 
и применить на практике меры, ко-
торые позволят Греции прово дить 
дальнейшие реформы, вернуть 
ей кон куренто способность и до-
верие к собственным силам,  а также 
по бедить безработицу среди моло-
дежи.

—Как вам видится будущее 
 Европы?
баррозу: Я думаю, что будущее Ев-
ропы связано с более тесной инте-
грацией. Большая интеграция озна-
чает больше демократии, и федера-
ция — это демократическое решение 
для подобного единства. Она сохра-
няет наши страны, но в то же время 
проясняет некоторые правила обме-
на властью, обмена суверенитетом.

—Что вы думаете о национа-
лизме?
баррозу: то, что мы называем наци-
онализмом, — крайняя привязан-
ность к своей стране в противовес 
к другим. Это можно назвать шови-
низмом. Мы видели, к чему приво-
дит шовинизм на примере двух ми-
ровых войн. ксенофобия, расизм, 
радикальный популизм — это нега-
тивные понятия, на мой взгляд. 
Большинство наших граждан против 
таких проявлений. 

ПЕРСОНА МЕСЯЦА
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ПАДЗЕЯ

нобелеўская прэмія мiру 
для «маяка дэмакратыі 
і прымірэння»

Нобелеўская прэмія міру 2012 года прысуджана 
Еўрапейскаму Саюзу. Як паведамляецца на сайце 
прэміі, ЕС узнагароджаны за развіццё дэмакратыі 
ў Еўропе і прымірэнне паміж краінамі рэгіёну пасля 
Другой сусветнай вайны.

Еўрасаюз як вялікая 
каштоўнасць
Датай заснавання Еўрапейскага 

саюза лічыцца 9 мая 1950 года, калі 
было створана Еўрапейскае 
аб'яднанне вугалю і сталі. Першыя 
ўдзельнікі арганізацыі — Францыя, 
ФрГ, італія, Бельгія, нідэрланды і 
Люксембург.

Як паведаміў на ўрачыстай 
цырымоніі ў Осла торб’ерн Ягланд, 
старшыня нобелеўскага камітэта, 
былы прэм'ер-міністр нарвегіі і 
цяперашні генеральны сакратар рады 
Еўропы, «ЕС дапамог ператварыць 
Еўропу з ахопленага вайной канты-
нента ў кантынент, на якім доўгі 
час пануе мір». Прысуджэнне 
Еўрасаюзу прэміі павінна спрыяць 
актывізацыі намаганняў яго сябраў 
па пераадоленню пазыковага крызісу, 
гаворыцца ў апублікаваным на сайце 
нобелеўскага камітэта прэс-рэлізе.

Прысуджэнне Еўрасаюзу нобе-
леўскай прэміі міру за 2012 год, як 
заявіў адразу пасля з'яўлення навіны 
прэзідэнт Еўракамісіі Жазэ Мануэль 
Барозу, — вялікі гонар для 

з зАяВЫ НАРВЕжСкАГА 
НобЕлЕЎСкАГА кАМіТэТА
Еўрапейскі саюз і яго папярэднікі на праця-

гу шасці з лішнім дзесяці годдзяў спрыялі 
міру і прымірэнню, развіццю дэмакратыі 
і забеспячэнню правоў чалавека ў Еўропе.

у гады паміж дзвюма сусветнымі войнамі 
нарвежскі нобелеўскі камітэт некалькі 
разоў узнагароджваў дзеячаў, якія 
імкнуліся прымірыць Германію і Фран-
цыю. З 1945 года гэтае прымірэнне стала 
рэальнасцю. страшныя пакуты ў гады 
Другой сусветнай вайны паказалі неабход-
насць новай Еўропы. на працягу 70 гадоў 
Германія і Францыя ваявалі паміж сабой 
тройчы. сёння нямецка-французскую 
вайну немагчыма сабе ўявіць. Гэта 
паказвае, што з дапамогай 
мэтанакіраваных намаганняў і 
выбудоўвання ўзаемнага даверу 
гістарычныя ворагі могуць стаць блізкімі 
партнёрамі.

Цяпер Ес перажывае сур'ёзныя эканаміч ныя 
цяжкасці і значнае павышэнне сацыяль-
най напружанасці. нарвежскі 
нобелеўскі камітэт хацеў бы падкрэсліць 
галоўны вынік існавання Ес — паспяхо-
вую барацьбу за мір, прымірэнне бы-
лых ворагаў, дэмакратыю і правы чалаве-
ка. стабілізуючая роля Ес дапамагла 
ператварыць Еўропу з ваяўнічага канты-
нента ў мірны.
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ПАРАДАк ПРЫСуДжэННя ПРэМіЙ
нобель не пакінуў інструкцый аб тым, як выбіраць лаўрэатаў для прысуджэння прэміі. 

Правілы былі распрацаваны ўжо пасля яго смерці і з тых часоў застаюцца 
практычна нязменнымі. 

Прэмія не можа быць прысуджана сумесна больш чым тром асобам (рашэнне пра гэта 
было прынята ў 1968 годзе) і можа быць прысуджана пасмяротна толькі ў тым 
выпадку, калі прэтэндэнт быў жывы ў момант аб'яўлення аб прысуджэнні яму 
прэміі (звычайна ў кастрычніку), але памёр да 10 снежня бягучага года (рашэнне 
прынята ў 1974 годзе). 

Прэміі прысуджаюцца не самім Фондам нобеля, а адмысловымі нобелеўскімі камітэтамі 
па кожнаму напрамку, якія граюць вырашальную ролю ў працэсе выбару 
лаўрэатаў. кожны камітэт складаецца з пяці членаў, але можа звярнуцца па 
дапамогу да спецыялістаў іншых галін навукі. 

рашэнне аб прысуджэнні прэміі міру ажыццяўляецца нарвежскім нобелеўскім 
камітэтам самастойна.

500 мільёнаў еўрапейцаў, а таксама 
еўрапейскіх інстытутаў.

«Калі я прачнуўся сёння, я не 
чакаў, што гэты дзень будзе такім 
добрым», — сказаў ён журналістам 
на тэрмінова скліканай прэс-кан фе-
рэн цыі ў Бруселі, асобна ад-
значыўшы, што прысуджэнне прэміі 
з'яўляецца «апраўданым прызнаннем 
еўрапейскага праекта, які працуе 
на карысць яго грамадзян і ўсяго све-
ту ў цэлым».

«Мы ганарымся тым, што 
Еўрасаюз з'яўляецца найбуйнейшай у 
свеце арганізацыяй, якая пра да
стаўляе дапамогу, у тым ліку і 

ПАДЗЕЯ
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гуманітарную, краі нам,  што 
развіваюцца. Ён таксама зна ходзіцца 
ў авангардзе глабальных на ма ганняў 
па прадухіленні клі матычных зменаў 
і абароне нашай планеты». кіраўнік 
Еўракамісіі падкрэсліў, што прысуд-
жэнне Еўра саюзу нобелеўскай прэміі 
міру сведчыць: нават у крызісны час 
сусветная супольнасць мае патрэбу ў 
такім моцным аб’яднанні. 
«Нобелеўскі камітэт, а насамрэч 
міжнародная супольнасць, адрасуе 
вельмі важнае пасланне Еўропе: 
Еўрапейскі Саюз уяўляе сабой 
вялікую каштоўнасць, і мы павінны 
захоўваць яго на карысць еўрапейцаў 
і, безумоўна, усяго свету», — 
рэзюмаваў Барозу.

у сваю чаргу старшыня 
Еўрапарламента Марцін Шульц 
заявіў, што «глыбока крануты і 
вельмі ганарыцца» прысуджэннем 
Еўрасаюзу нобелеўскай прэміі міру 
за 2012 год: «Некалькі краін цяпер 
самі вядуць перамовы аб уступленні 
ў Еўрапейскі Саюз. Гэта знак таго, 
што, нягледзячы на складаныя 
эканамічныя ўмовы, ЕС з'яўляецца 
магнітам для стабільнасці, росквіту 
і дэмакратыі». Паводле яго слоў, «ад 
Балкан да Каўказа ЕС служыць мая-
ком дэмакратыі і прымірэння».

ПАДЗЕЯ

у 1889 годзе адбыўся інцыдэнт, які, як мяркуюць гісторыкі, 
і падштурхнуў альфрэда нобеля заснаваць знакамітую прэмію. тады 
адзін з журналістаў пераблытаў альфрэда нобеля з яго нядаўна памер-
лым братам Людвігам і ў апублікаваным некралогу альфрэда назвалі 
гандляром смерці. Лічыцца, што менавіта гэтая падзея і падштурхнула 
альфрэда нобеля да рашэння пакінуць пасля сваёй смерці нешта 
больш каштоўнае, чым вынайдзены ім дынаміт. 

27 лістапада 1895 года ў Шведска-нарвежскім клубе ў Парыжы но-
бель падпісаў свой тэстамент:

«Усю маёмасць, што застаецца пасля мяне, неабходна размеркаваць 
наступным чынам: капітал мае душапрыказчыкі павінны перавесці ў 
каштоўныя паперы, стварыўшы фонд, працэнты з якога будуць выда-
вацца ў выглядзе прэміі тым, хто на працягу папярэдняга года прынёс 
найбольшую карысць чалавецтву. Названыя працэнты варта падзяліць 
на пяць роўных частак, якія прызначаюцца: першая — таго, хто зрабіў 
найбольш важнае адкрыццё або вынаходніцтва ў галіне фізікі, дру-
гая — таму, хто здзейсніў буйное адкрыццё або ўдасканаленне ў галіне 
хіміі, трэцяя — таму, хто дамогся выдатных поспехаў у фізіялогіі або 
медыцыне, чацвёртая — таму, хто стварыў найбольш значны 
літаратурны твор, які адлюстроўвае чалавечыя ідэалы, пятая — 
таму, хто ўнясе важкі ўклад у згуртаванне народаў, знішчэнне раб-
ства, зніжэнне колькасці існуючых армій і садзейнічанне мірнай 
дамоўленасці. Прэміі ў галіне фізікі і хіміі павінны прысуджацца Швед-
скай каралеўскай акадэміяй навук, па фізіялогіі і медыцыне — 
Каралеўскім інстытутам у Стакгольме, па літаратуры — Шведскай 
акадэміяй ў Стакгольме, прэмія міру — камітэтам з пяці чалавек, які 
абіраецца нарвежскім Стортынгам. Маё асаблівая жаданне заключа-
ецца ў тым, каб на прысуджэнне прэмій не ўплывала нацыянальнасць 
кандыдата, каб прэмію атрымлівалі найбольш годныя, незалежна ад 
таго, скандынавы яны ці не».

Памылковая публікацыя ў 1888 годзе 
некралогу Нобеля (газетчыкі 
пераблыталі Альфрэда з яго 
старэйшым братам Людвігам, які 
памёр 12 красавіка ў Канах), дзе 
было асуджана вынаходніцтва ім 
дынаміту, падштурхнула Нобеля да 
рашэння пакінуць пасля сваёй 
смерці штосьці больш каштоўнае, 
чым выбуховае рэчыва
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нобелеўскі фонд быў створаны праз 4 гады пасля смерці альфрэда 
нобеля ў 1900 годзе.

статус нобелеўскага фонду і спецыяльныя правілы, якія рэгламенту-
юць дзейнасць інстытутаў, што прысвойваюць прэміі, былі 
апублікаваны на пасяджэнні каралеўскага савета 29 чэрвеня 
1900 года (пасля працяглых абмеркаванняў, у ходзе якіх 
розныя члены арганізацый, згаданых у завяшчанні, выказвалі 
свае сумненні, спасылаючыся на нявызначанасць фармулёўкі 
тэстаменту). Гэтую дату можна лічыць афіцыйным днём 
нараджэння Фонду. 

вядома, што першапачатковы капітал Фонду склаў тады каля 
31 мільёна шведскіх крон, якія былі падзеленыя на дзве 
часткі: першая — каля 28 мільёнаў крон — стала асноўным 
фондам. на астатнія грошы для нобелеўскага фонду быў 
набыты будынак, у якім ён да гэтага часу знаходзіцца. сродкі 
Фонду папаўняюцца за кошт даходаў ад інвестыцыйнай 
дзейнасці і дабрачынных ахвяраванняў. 

Першыя нобелеўскія прэміі былі прысуджаны 10 снежня 1901 года. 
Цяперашнія спецыяльныя правілы для арганізацыі, якая 
прысуджае нобелеўскую прэмію міру, г.зн. для нарвежскага 
нобелеўскага камітэта, датаваныя 10 красавіка 1905 года.

Лепшы з 231
у гэтым годзе на нобелеўскую 

прэмію міру быў вылучаны 231 кан-
дыдат, у тым ліку 43 грамадскія і 
міжнародныя арганізацыі. Паводле 
існуючых правілаў, афіцыйны спіс 
кандыдатаў не абнародуецца на пра-
цягу наступных пяцідзесяці гадоў.

сімвалічна, што самая першая 
прэмія свету ў 1901 годзе была такса-
ма прысуджана за «За ўклад у мірнае 
супрацоўніцтва народаў». Лаўрэатам 
тады стаў швейцарскі прадпрымальнік 
і грамадскі дзеяч Жан анры Дзюнан. 
Прысуджэнне гэтай прэстыжнай 
узнагароды не асобнаму чалавеку, 
а цэлай арганізацыі не з'яўляецца 
чымсьці экстраардынарным. так, ужо 
чацвёртая прэмія ў 1904 годзе была 
прысуджана інстытуту міжнароднага 
права (Гент, Бельгія). а пасля прэмію 
міру атрымлівалі такія сусветна вядо-
мыя арганізацыі як Міжнародны 
камітэт чырвонага крыжа (1917, 1945, 
1963), нансенаўская міжнародная 
арганізацыя па справах бежанцаў 
(1938), служба вярхоўнага камісара 
аан па справах бежанцаў (1954), 
Дзіцячы фонд аан юнісЭФ (1965), 
Міратворчыя сілы аан (1988), «Ле-
кары без межаў» (1999) і сама аан 
(2001).

Летась нобелеўскую прэмію 
міру атрымалі тры жанчыны: 
прэзідэнт Ліберыі Элен Джонсан-
серліф, актывістка ліберыйскага 
жаночага руху за мір Лейма Гбові і 
йеменка тавакул карман 
за «негвалтоўную барацьбу за бя-
спеку жанчын і за іх права 
на паўнавартасны ўдзел 
у міратворчай працы». 

ПАВоДлЕ СТАТуТА  
НобЕлЕЎСкАГА ФоНДу,  
ВЫлучАЦь кАНДЫДАТАЎ  
НА ПРэМію МоГуЦь  
НАСТуПНЫя АСобЫ: 
• дзеючыя і былыя члены нарвежскага нобелеўскага камітэта, а 

таксама дарадцы, прызначаныя нобелеўскім інстытутам;

• члены нацыянальных парламентаў і ўрадаў розных краін, а такса-
ма члены Міжпарламенцкага саюза;

• члены Міжнароднага арбітражнага суда ў Гаазе;

• члены камісіі пастаяннага міжнароднага бюро па пытаннях міру;

• члены і асацыяваныя члены інстытута міжнароднага права;

• прафесары ўніверсітэтаў у галіне палітычных навук 
і юрыспрудэнцыі, гісторыі і філасофіі;

• лаўрэаты нобелеўскіх прэмій міру.
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ЦЫТАТЫ 

Еўрапейскі камісар па пытаннях па-
шырэння і палітыцы суседства Штэфан 
Фюле ў сваю чаргу зазначыў: «У гэтым 
паведамленні ёсць поўны агляд 
інструментаў, якія мы прадастаўляем 
у карыстанне нашым партнёрам. 
Нягле дзячы на тое, што кіруюць 
сваімі пераходнымі працэсамі ўсе 
краіны-партнёры самастойна, Еўра-
саюз можа мабілізаваць свае рэсурсы і 
досвед трансфармацый як унутры, 
так і за межамі ЕС, каб дапамагчы гэ-
тым краінам прайсці складаны шлях 
да глыбокай дэмакратыі і мадэлі 
ўстойлівага і ўсеабдымнага росту». 
Сумесныя прапановы закліканы дапа-
магчы краінам-партнёрам і іх грамадзя-
нам дамагчыся адказнай працы ўрадаў, 
палітычнай свабоды, эканамічнай 
адкрытасці, годных працоўных месцаў, 
сацыяльнай справядлівасці і роўнасці.

Еўракамісія і Высокі прадстаўнік ЕС па замежных 
справах і палітыцы бяспекі кэтрын эштан апублікавалі 
сумеснае паведамленне, якое ўтрымлівае прапановы па 
ўдасканаленні падтрымкі з боку ЕС краінам, што праход-
зяць праз сур’ёзныя палітычныя, сацыяльныя і 
эканамічныя рэформы. у прыватнасці, кэтрын эштан ад-
значыла, што «імкненне цэлага пакалення да большай 
свабоды і дэмакратыі <…> суправаджаецца выклікамі, 
якія цяжка вырашаць сам-насам. Еўрапейскі Саюз гато-
вы зрабіць усё магчымае як партнёр, сусед і сябра тых, 
хто імкнецца да дэмакратычных рэформ».

9 кастрычніка ў Санкт-Пецярбургу адбылося пасяд-
жэнне Генеральнай асамблеі Грамадзянскага форуму 
ЕС-Расія, якое сабрала 90 лідэраў грамадзянскай 
супольнасці РФ. Форум адкрыў спецыяльны прадстаўнік 
ЕС па правах чалавека Стаўрас ламбрынідзіс. у сваім 
выступе ён выклаў 9 прынцыпаў, якія, на яго думку, ма-
юць важнае значэнне для абароны і прасоўвання 
асноўных правоў і правоў чалавека ў любым жыцця-
здольным дэмакратычным грамадстве. Галоўным чынам, 
яны зводзяцца да таго, што «у дэмакратычнай дзяржаве 
менавіта грамадзяне могуць штодня сачыць, фіксаваць 
і даваць ацэнку намерам і дзеянням дзяржавы, а дзяржа-
ва не можа штодня сачыць, фіксаваць і даваць ацэнку 
намерам і дзеянням сваіх грамадзян. Калі замест пер-
шага пераважае апошняе, то дэмакратыя знаходзіцца 
ў небяспецы. <…> Грамадзяне павінны мець свабодны 
доступ да ўсёй інфармацыі, у тым ліку да іншых 
меркаванняў, якія могуць існаваць у грамадстве, і маг-
чымасць абмяркоўваць любыя тэмы. Яны таксама 
павінны мець права ўдзельнічаць і фармуляваць парадак 
гэтых абмеркаванняў дзякуючы свабодзе сходаў, аса-
цыяцый і выказвання ўласнага меркавання. У дэмакра-
тычнай дзяржаве абавязковай умовай доступу да ўсёй 
інфармацыі і наяўных меркаванняў з'яўляецца вольная і 
незалежная прэса і вольны ад цэнзуры інтэрнэт».
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4 412 падпісантаў па стане на 1 
лiстапада мела Пагадненне мэраў, якое з 2009 года 
з’яўляецца флагманскай ініцыятывай Еўрапейскага 
саюза, што аб’ядноўвае мясцовыя, рэгіянальныя і 
нацыянальныя ўлады ў выкананні абавязкаў па 
паляпшэннi якасці жыцця і скарачэнні выкідаў сО2 
не менш, як на 20% да 2020 года шляхам пасільнага 
ўнёску ў развіццё «зялёнай эканомікі». Гарады, што 
ўдзельнічаюць у Пагадненні, імкнуцца да таго, каб мець 
больш якасныя энергетычныя паслугі, бяспечную 
энергетыку, здаровае навакольнае асяроддзе, меншыя 
выдаткі на энергію, большыя інвестыцыі і больш 
працоўных месцаў ды ўмовы, прывабныя для жыхароў.

10,5%  — такі 
ўзровень беспрацоўязафіксаваны 
Еўрастатам у 27 краінах Ес па стане 
на жнівень. Гэта менш, чым прагна-
завалася, аднак на 0,8% больш, чым 
у той жа перыяд летась. самымі 
паспяховымі з пункту гледжання 
занятасці, як і раней, з'яўляюцца 
ўсяго чатыры краіны — аўстрыя, дзе 
беспрацоўных толькі 4,5%, Люксем-
бург (5,2%), нідэрланды (5,3%) і 
Германія (5,5%). Больш за ўсё 
беспрацоўных сярод працаздольнага 
насельніцтва ў Грэцыі (24,4%) і 
іспаніі (25%). у краінах Балтыі 
колькасць беспрацоўных пачала 
скарачацца, у Латвіі — з 17  да 16%,  
у Літве — з 15 да 13%, у Эстоніі —  
з 13 да 10%. незалежна ад краіны, 
беспрацоўных сярод моладзі ў два 
разы больш, чым сярод людзей 
старэйшага ўзросту.
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на 0,6%  у зоне еўра і на 0,3% цалкам 
у Ес вырас у жніўні 2012 года ў параўнанні з 
ліпенем узровень прамысловай вытворчасці. Пры-
чым, у ліпені гэты паказчык таксама павысіўся ў 
еўразоне і Ес на 0,6% і 1,0% адпаведна. аднак 
гадавая дынаміка адмоўная: у параўнанні са 
жніўнем 2011 года прамысловая вытворчасць 
знізілася на 2,9% у зоне еўра і на 1,8% у Ес. сярод 
краін-сябраў, для якіх ёсць адпаведныя дадзеныя, 
аб'ём прамысловай вытворчасці вырас у 13 краінах, 
панізіўся ў 8 і заставаўся стабільным у ірландыі. 
найбольшае павелічэнне было зарэгістравана ў 
Партугаліі (6,8%), Літве (4,6%), славеніі (4,0%) і 
Грэцыі (2,5%), а найбольшае зніжэнне — у чэхіі 
(мiнус 2,9%), Даніі (мiнус 2,8%), румыніі і 
Фінляндыі (мiнус 1,1%).

23 млн. еўра будзе 
выдаткавана на паляпшэн-
не ўпраўлення армяна-
грузінскай і ўкраінска-
беларускай межамі і 
рэгіянальнага 
супрацоўніцтва ў рамках 
усходняга партнёрства. 
новы пакет падтрымкі 
усходняга суседства, 
ухвалены Еўрапейскай 
камісіяй, дапаможа рэгіёну 
змагацца супраць карупцыі 
і кантрабанды, што, у сваю 
чаргу, прывядзе 
да ўмацавання бяспекі.

ЛIЧБЫ
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аб'яднаныя межамі

21 верасня ўпершыню ва ўсёй Еўропе пад дэвізам «Аб'яднаныя межамі, 
становімся бліжэй» адзначаўся Дзень еўрапейскага супрацоўніцтва. 
Гэтая ініцыятыва Еўрапейскай Камісіі закліканая праінфармаваць  
грамадскасць пра супольныя намаганні ў развіцці трансгранічнага 
супрацоўніцтва , у тым ліку пра дзейнасць праграм прыгранічнага 
супрацоўніцтва Еўрапейскага інструмента суседства і партнёрства. 
У рамках гэтых праграм Еўрапейскі Саюз фінансуе сумесныя праекты 
краін-суседзяў (больш за 20 000 праектаў з 1990 года), якія дапамагаюць 
вырашаць задачы еўрапейскай інтэграцыі, бяспекі, праблемы беспрацоўя 
і многія іншыя, якія выходзяць за рамкі нацыянальных межаў.

«Праекты тэрытарыяльна-
га супрацоўніцтва 
дапамагаюць 
умацоўваць давер. 
Яны садзейничаюць 
паразуменню, 
з'яўляюцца важнымі 
складнікамі 
еўрапейскай 
інтэграцыі. Яны 
аб'ядноўваюць 
супольнасці. Гэта і 
ёсць Еўрапейскі Саюз 
у дзеянні». 

Еўракамісар  
па пытаннях 
рэгіянальнай палітыкі 
Еўрапейскага саюза 
Яханэс Хан

на працягу тыдня адбылося 
больш як 280 імпрэзаў. Яркімі і 
запамінальнымі былі святкаванні 
Дня еўрапейскага супрацоўніцтва 
на літоўска-латвійскай мяжы ў го-
радзе Зарасай і ў вёсцы Янаславас 
Лаздзіяйскага раёна каля літоўска-
польскай мяжы. тут чатыры 
«прадстаўнікі» Літвы, Польшчы, 
Беларусі і расіі прынялі ўдзел у гон-
цы супрацоўніцтва. Літву 
«прадстаўляў» конь жэмайцкай па-
роды, Польшчу — міні-«Фіят-126», 
Беларусь — трактар «Беларус» і 
расію — аўтамабіль «волга-21».

«Гоншчыкі» спаборнічалі ў 
спрынтэрскім заездзе і перавозцы 
грузаў, а кіроўцы і вершнік — 
у кіданні мяча ў баскетбальнае кола. 
у Лаздзіяі жэмайцкі конь быў са-
мым хуткім, пакінуўшы за спіной 
польскіх, беларускіх і расійскіх 
сапернікаў. у Зарасаі латвійскі 

мікрааўтобус раФ «Латвія« здолеў 
перамагчы ў заездзе літоўскага каня 
і беларускі трактар. Затое беларускі 
працаўнік палёў перамог у спа бор-
ніцтвах па перавозцы грузаў як 
у Лаздзіяі, так і ў Зарасаі.

Сайт: ecday.eu

Еўрапейскі дзень працоўнай 
занятасці, у шосты раз арганізаваны 
Еўракамісіяй, адзначаўся 6 кас трыч-
ніка і ўяўляў сабой інтэрактыўны 
інфармацыйны кірмаш па пытаннях 
працаўладкавання ў краінах Еўропы. 
усе еўрапейцы, зацікаўленыя ў пра-
цы за мяжой, маглі даведацца пра 
вакансіі, а таксама атрымалі магчы-
масць сам-насам пагутарыць з 
замежнымі працадаўцамі. Паводле 
слоў арганізатараў, у Еўропе ёсць 
вялізныя магчымасці для паляпшэн-
ня сітуацыі на рынку працы, але ча-
ста людзі не ведаюць пра іх нават Ф
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пры тым, што маюць доступ 
да інтэрнэту.

такія імпрэзы асабліва актуаль-
ныя з улікам таго, што ў жніўні на 1% 
знізіўся Еўрапейскі ўсеагульны 
індэкс занятасці (The Monster 
Employment index), што адбылося 
ўпершыню з красавіка 2010 года. 
адзінай вялікай краінай, дзе ў 
жніўні ўпершыню за 25 месяцаў 
назіраўся рост занятасці (на 7%) ста-
ла Германія.

За выключэннем вялікабрытаніі 
ўсе астатнія еўрапейскія краіны ця-
пер дэманструюць зніжэнне за ня-
тасці адносна мінулага года, асабліва 
нідэрланды (мінус 16%) і Францыя 
(мінус 13%).

Сайт: europeanjobdays.eu

Дні еўрапейскага развіцця. 
Галоўны еўрапейскі форум у галіне 
міжнародных спраў і супрацоўніцтва 
ў мэтах развіцця ў шосты раз 
праходзіў з 16 па 17 кастрычніка 
2012 года пад лозунгам «устойлівы і 
ўсеабдымны рост дзеля развіцця ча-
лавецтва». арганізаваныя Еўра пей-
скай камісіяй і краінай-старшынёй 
савета Еўрапейскага саюза, Дні 
еўрапейскага развіцця ставяць перад 
сабой мэту даць еўрапейскай 
супольнасці, якая развіваецца, маг-
чымасць выказацца і абмяняцца 
ідэямі, перадавым вопытам, 
апошнімі інавацыямі і інфармацыяй 
аб праграмах, якія дапамагаюць 
павысіць выніковасць і эфектыўнасць 
міжнароднай дапамогі.

Дні еўрапейскага развіцця штогод 
збіраюць на форум у Бруселі 
кіраўнікоў краін і розных інстытутаў 
Ес, міністраў Ес, прадстаўнікоў 
устаноў аан, грамадзянскай суполь-
насці, навуковых колаў і прыватнага 
сектара.

 вось асноўныя тэмы сёлетняга 
абмеркавання:

• Харчовая бяспека і 
ўстойлівасць праз экалагічнае і ра-
цыянальнае развіццё сельскай 
гаспадаркі. Еўрапейская камісія 
зрабіла шэраг канкрэтных рэкамен-
дацый, як забяспечваць харчовую 
бяспеку, як дапамагчы мільёнам 
людзей адаптавацца і хутка акры-
яць ад узрушэнняў.

• Далучэнне прыватнага сектара 
да працы па паляпшэнні сітуацыі ў 
краінах, якія развіваюцца.

• Пашырэнне магчымасцяў для 
ўсебаковага росту. крызіс еўра і 
эканамічныя праблемы шэрагу 
еўрапейскіх краін пацвярджаюць 
неабходнасць суправаджэння эка-
намічных мер сацыяльнымі пра-
гра мамі для забеспячэння 
ўсебаковага і ўстойлівага 
развіцця. Як дапамога ў мэтах 
развіцця можа спрыяць дасягнен-
ню гэтай мэты — галоўнае пытан-
не форуму. 

Сайт: eudevdays.eu 

Еўрапейскі ўсеагульны 
індэкс занятасці 
(The Monster 
Employment index) – 
гэта штомесячны 
замер актыўнасці ў 
сферы размяшчэння 
ў інтэрнэце абвестак 
пра вакансіі, заснава-
ны на пастаянным 
адсочванні мільёнаў 
вакансій, прапанава-
ных працадаўцамі.

«Тое, што індэкс ўпершыню знізіўся 
з красавіка 2010 года, сведчыць аб 
захаванні нявызначанай сітуацыі, 
у якой нават па пя рэдні нязменны 
рост у Германіі паказвае зніжэнне 
найму ў адказ на зніжэнне 
ўпэўненасці бізнесу і спажыўцоў у 
Еўропе, — адзначыў Алан Таун-
сенд, віцэ-прэзідэнт па пытаннях 
продажу і аперацый Monster 
Europe. — Аднак, гэтая навіна не 
такая ўжо і кепская, паколькі 
больш за палову галінаў, стан якіх 
адлюстраваны ў індэксе, адзначылі 
рост найму, у тым ліку ў сферах 
адукацыі і тэле каму нікацый».

ГАЛОПАМ ПА ЕЎРОПАХ
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Журавы па-над Ельняй ляцяць

30 верасня ў горадзе Міёры Віцебскай вобласці прай-
шло першае экалагічнае свята «Журавы і журавіны 
Міёрскага краю».  Фэст плануецца праводзіць штогод і 
зрабіць яго турыстычным брэндам Міёршчыны. 

Журавіны
час і месца правядзення 

экалагічнага фэсту было абранае 
не выпадко ва: нідзе ў Беларусі 
не расце больш журавін, чым 
на тэрыторыі балота Ельня, і 
менавіта ў гэтую пару пачынаецца 
збор цудадзейных ягад. старшыня 
Міёрскага райвыканкама ігар 
кузняцоў адзначыў, што журавіны 
могуць стаць важкай падтрымкай 
для бюджэту ўсяго раёна. толькі ў 
мінулым годзе мясцовыя жыхары 
сабралі 150 тон гэтых ягад, і вялікая 
частка была прададзена ў краіны 
Еўрапейскага саюза: «Паводле роз-
ных ацэнак, журавін ў Мёрскім раёне 
можна нарыхтоўваць ад 200  
да 400 тон. Дарэчы, ёсць звесткі, 
што ў пасляваенныя гады іх збіралі 
да 400 тон. Сёння мы набытыя ў 
насельніцтва журавіны замарожва-
ем і прадаём, але было б больш 
цікава перапрацоўваць журавіны і 
атрымліваць канчатковы прадукт — 
джэмы, павідла. У сувязі з гэтым 
нядаўна быў прадстаўлены 

Фэст «Журавы і журавіны Міёрскага краю» быў 
арганізаваны ў рамках праекта Еўрапейскага 
саюза і Праграмы развіцця аан 
«садзейнічанне развіццю ўсеабдымнай 
структуры міжнароднага супрацоўніцтва ў 
галіне аховы навакольнага асяроддзя ў 
рэспубліцы Беларусь» сумесна з 
Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы 
навакольнага асяроддзя, Міёрскім райвы-
канкамам і грамадскай арганізацыяй «ахова 
птушак Бацькаўшчыны» пры садзейнічанні 
Міністэрства спорту і турызму. Бюджэт 
праекта — 5 159 469 еўра, з якіх 5 млн. 
еўра — сродкі Еўрасаюза. 

Праект прадугледжвае збліжэнне нацыянальнага 
заканадаўства ў галіне абыходжання з 
адкідамі і захавання біялагічнай 
разнастайнасці з нормамі Ес. рэалізацыя 
праекта будзе спрыяць павышэнню 
дасведчанасці шырокай грамадскасці ў 
пытаннях аховы навакольнага асяроддзя, 
а таксама яе ўдзелу ў працэсах прыняцця 
рашэнняў па пытаннях аховы навакольнага 
асяроддзя з дапамогай актыўнага далучэння 
грамадскасці (у ролі зацікаўленага боку) 
да выканання некалькіх пілотных праектаў. 
Будзе створаны мясцовы аархускі цэнтр 
у адной з абласцей, выбраных для рэалізацыі 
пілотных праектаў — Мінск, кобрын, 
Масты, Ельня. Гэта не адзіны праект па 
экалогіі, які фінансуецца Ес. толькі 
на развіццё зялёнай эканомікі выдзелена ў 
гэтым годзе больш за 12 млн. еўра.

ДАСЯГНЕННI
Ф

от
а 

Зм
iц

ер
 Б

ру
ш

ко

 ЕўраБюЛЕтЭнь / кастрычнiк / 2012 13



Віктар Фенчук, дырэктар грамад-
скага аб'яднання «Ахова  птушак 
Бацькаўшчыны»:  
«Тысячы гадоў на беларускіх балотах 
спыняюцца на адпачынак падчас 
восеньскай міграцыі больш за 
4 тысячы журавоў і 10 тысяч гусей. 
Днём птушкі кормяцца на палях 
рэшткамі ўраджаю, а начаваць 
ляцяць на балота, і кажуць, што 
тыя, каму пашчасціць убачыць, як 
тысячы птушак адначасова падыма-
юцца ў неба, надоўга застаюцца пад 
уражаннем ад гэтай прыгажосці».

інвестыцыйны праект па стварэнні 
вытворчасці замарожаных журавін, 
лісічак і чарніц. Для гэтага спатрэ-
бяцца ўкладанні ў па меры 300 тыс. 
еўра. А для стварэння прадпрыем-
ства па перапрацоўцы дароў балот і 
лясоў неабходна да 1 млн. еўра». 

Журавы
Журавы ў  назву фестывалю 

патрапілі не толькі з-за прыгожага 
спалучэння роднасных слоў. справа 
ў тым, што гэтыя рэдкія, занесеныя 
ў чырвоную кнігу Беларусі птушкі, 
разам з журавінамі з'яўляюцца 
сапраўднымі сімваламі Міёрскага 
краю: штогод рэгіён «прымае» больш 
за 4 тысячы журавоў і 10 тысяч гу-
сей, якія спыняюцца тут на адпачы-
нак падчас восеньскай міграцыі 
на поўдзень. у дні свята паміж 
Міёрамі і Ельняй хадзілі бясплатныя 
аўтобусы, якія падвозілі ўсіх жадаю-
чых паназіраць за танцамі журавоў, 
што днём пералятаюць на наваколь-
ныя палі, каб падсілкавацца 
рэшткамі ўраджаю. навукоўцы-
арнітолагі, якiя дзяжурылі каля пад-
зорных трубаў на назіральных 
пляцоўках, выступалі ў ролі гідаў і 
падрабязна распавядалі пра рэдкіх 
птушак. «Тысячы жура воў і гу сей 
не змаг лі б спыняцца ў Міёрах, калі б 
не было захавана балота Ельня. Ва 
ўсім свеце прызнаецца, што 
каштоўнасць балотных экасістэм 

нашмат вышэйшая, чым кошт тар-
фяных брыкетаў і іншай прадукцыі з 
торфу», — падкрэсліў Прадстаўнік 
аан/Праан у Беларусі антоніус 
Брук.

кіраўнік Міёрскага раёна ігар 
кузняцоў не выключыў, што на ад-
ным з мясцовых балот раёна можа 
з'явіцца завод па вытворчасці 
пажыўных грунтаў на аснове торфу. 
аднак з 700 га балотных угоддзяў 
для распрацоўкі торфу будуць ад-
ведзены толькі 25 га, якія праз 
25 гадоў выключаць з абароту і ў 
другі раз забалоцяць. у падтрымку 
праекта ігар кузняцоў дадаў, што 
«займацца толькі эка логіяй 
без эканомікі — ня правільна. <...> 
Калі ў мяне будзе магчымасць 

 зарабляць валюту на выпрацоўцы 
торфу, не парушаючы экалогію, 
я буду гэта рабіць». 

«Журавы і журавіны»
свята адбывалася ў галоўным 

месцы адпачынку горада Міёры – 
на «Паўвостраве». урачыстасць па-
чалася з гукаў ражка, на якім граў 
прадстаўнік паляўнічай гаспадаркі 
«абстэрна» алег селях. Паводле яго 
слоў, гэты ражок, зроблены 25 гадоў 
таму майстрам з вёскі юзафова 
Шаркаўшчынскага раёна іосіфам ва-
сючонкам, ён выкарыстоўвае пры 
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Ельня — найбуйнейшае верхавое 
балота ў Еўропе. узрост яго — звыш 
9 тысяч гадоў. знаходзіцца на 
тэрыторыі Мёрскага і Шаркаў шчын-
скага раёнаў Віцебскай вобласці. 
Ады грывае важную ролю ў пад-
трыманні гідралагічнага рэжыму 
рэгіёну і ракі заходняя Дзвіна.

Анатоль Ліс, намеснік міністра 
прыродных рэсурсаў і аховы  
навакольнага асяроддзя Беларусi:  
«У нас у краіне ёсць пытанні, у тым 
ліку па воднабалотных угоддзях і іх 
захаванні. Часам інтарэсы прыроды і 
сацыяльнаэканамічнага развіцця 
рэгіёну сутыкаюцца, але пры 
разумным падыходзе заўсёды можна 
знайсці правільнае рашэнне».

кожным выхадзе ў лес, «каб 
на паляванні гучалі не толькі стрэ-
лы, але і труба».

Пасля са сцэны ўдзельнікаў  фэ-
сту павіншавалі старшыня Міёрскага  
райвыканкама ігар кузняцоў, 
кіраўнік офіса аан/Пра-
ан у Беларусі антоніус Брук, 
намеснік міністра прыродных  
рэсурсаў і аховы навакольнага ася-
роддзя  анатоль Ліс, 
прадстаўнік Еўрапейскага саюза 
Лэўэлін Эдвардс і пасол ФрГ 
у Беларусі вольфрам Маас, які зусім 
нядаўна ўзначаліў дыпламатычную 
місію свай краіны, і Міёры, па яго 
словах, сталі першым горадам, што 
ён наведаў па-за межамі Мінска. 
спадара Мааса ўзрушылі тыя энергія 
і сілы, якія былі ўкладзены ў 
падрыхтоўку свята. «Праз шмат 
гадоў я буду з задавальненнем згад-
ваць, што меў дачыненне да гэтай 
традыцыі», — прызнаўся пасол. Ды-
рэктар аб’яднання «ахова птушак 
Бацькаўшчыны» віктар Фенчук 
сказаў, што з-за кліматычных 
змяненняў усё цяжэй захоўваць ба-
лоты. але іх трэба пакінуць для на-
ступных пакаленняў, «каб балоты 
маглі радаваць людзей і журавоў». 
старшыня абласнога камітэта пры-
родных рэсурсаў і аховы наваколь-
нага асяроддзя руслан вінакураў 
выказаў падзяку заснавальнікам і 
арганізатарам свята і падкрэсліў, 
што толькі ад нас залежыць прыга-
жосць нашай зямлі.

уласна свята  ўключыла ў сябе 
выставу-продаж вырабаў народных 
майстроў, атракцыёны, экалагічныя 
гульні, конкурсы і віктарыны для 
дарослых і дзяцей. Шмат падлеткаў 
сабрала інтэрактыўная гульня «та-
нец жорава». «ахова птушак 
Бацькаўшчыны» праводзіла акцыю 
«Дашлі сваім родным і блізкім 
паштоўку з відам балота Ельня». 
Прапановай скарысталіся больш 
за 70 чалавек. на «Паўвостраве» 
размясцілася 10 падвор’яў, што 
прадстаўлялі сельсаветы і дзе 
частавалі гасцей шматлікімі 
прысмакамі з уласных гаспадарак.

«Праграма развіцця ААН заўсёды 
падтрымлівае ініцыятывы, што ма-
юць дачыненне да экалагічнай асве-
ты насельніцтва, і садзейнічае мяс-
цовым жыхарам і арганізацыям, якія 
займаюцца прыродаахоўнай дзейнас-
цю і іншымі пытаннямі, накіра
ванымі на ўстойлівае развіццё 
рэгіёнаў, — адзначыў кіраўнік офіса 
аан/Праан у Беларусі антоніус 
Брук. — Не стаў выключэннем і 
Мёрскі раён, дзе ў хуткім часе пры 
падтрымцы ПРААН з'явіцца новы 

экалагічны маршрут у межах бало-
та Ельня».

антоніус Брук дадаў, што мяс-
цовыя ўлады могуць выкарыстаць і 
свята, і любоў журавоў да Ельні 
для развіцця турызму. тым больш, 
што хутка на балоце плануецца ад-
крыць новую экалагічную сцежку. 
Ды і сам горад, якому ў 2014 годзе 
споўніцца 500 гадоў, цалкам мог бы 
стаць турыстычным. але перш для 
гэтага неабходна інвеставаць да-
датковыя сродкі ў адпаведную 
інфра структуру.

сёння ў горадзе ўсяго дзве 
гасцініцы на 47 месцаў, плюс атэль 
на 20 месцаў у суседняй Дзісне. 
неўзабаве расійскі інвестар плануе 
пабудаваць забаўляльна-гасцінічны 
комплекс на 150 месцаў. «Роля 
міжнародных структур у тым, каб 
падтрымаць добрыя пачынанні 
ў развіцці рэгіёнаў, але ўсё залежыць, 
перш за ўсё, ад мясцовых 
жыхароў», — падкрэсліў антоніус 
Брук. 
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З чаго пачынаецца 
энергазберажэнне?

Міжнароднае грамадскае 
аб'яднанне «Экапраект Парт-
нёрства» пры фінансавай пад-
трымцы Еўрапейскага Саюза 
на працягу некалькіх месяцаў 
ажыццяўляла экалагічную 
праграму «Інфармаванне пра 
энергаэфектыўнасць». Сут-
насць яе — у прыцягненні ўвагі 
жыхароў малых і сярэдніх гарадоў 
Беларусі да магчымасцяў і пера-
ваг энергазберажэння ў побыце 
і інфармаванні  пра практычныя 
спосабы эканоміі энергіі.

MГа «Экапраект Партнёрства» 
выбрала для правядзення 
інфармацыйнай кампаніі па энерга-
зберажэнні невялікія беларускія га-
рады Баранавічы, асі повічы, 
Жодзіна, дзе лягчэй адсачыць 
атрыма ныя вынікі, а таксама дзе 
ёсць вопыт паспяховага супра-
цоўніцтва з рознымі сектарамі гра-
мадства ў вырашэнні праблем аховы 
навальнага асяроддзя або су польнай 
працы ў сферы энерга збе ражэння. 
у малых гарадах сувязі ў супольнасці 
досыць цесныя: людзі лёгка пазна-
юць землякоў на плакатах, а таму 
ахвотна абмяркоўваюць і перайма-
юць прапанаваныя простыя спосабы 
энергазберажэння.

Праект ажыццяўляўся сумесна з 
мясцовымі каардынатарамі «Парт-
нёрства» з ліку мясцовых некамер-
цыйных арганізацый: «новая 
касталія» (Жодзіна), «Дзеля жыцця 

на Зямлі» (асіповічы) і «неруш» 
(Баранавічы). у кожным з гэтых 
гарадоў былі праведзены прэс-
канферэнцыі, якія, хутчэй, уяўлялі 
сабой круглыя сталы, паколькі на іх 
не столькі гучалі традыцыйныя 
пытанні-адказы, колькі вялася жы-
вая дыскусія з удзелам запрошаных 
журналістаў мясцовых і 
рэспубліканскіх сМі.

удзельнікі імкнуліся знайсці ад-
казы на наступныя пытанні: Што 
значыць «устойлівая энергетыка для 
ўсіх»? чаму энергазберажэнне важ-
нае для Беларусі? Што робіцца, што 
запланавана і што можна зра біць 
у гэтай галіне на мясцовым узроўні?

распавядалі аб энергазберажэнні ў 
розных сферах спецыяльна запроша-
ныя прадстаўнікі мясцовых уладаў, 
грамадскіх арганізацый або іні-
цыятыў, службаў жыллёва-ка му наль-
най гаспадаркі і таварыстваў улас-
нікаў жылля, ін спекцый па кантро лі 
за рацыянальным выкарыстаннем 
паліўна-энер гетычных рэсурсаў, 
камітэтаў пры родных рэсур саў і ахо-
вы наваколь нага асярод дзя, устаноў 
адукацыі, іншыя спе цыялісты.

таксама ў рамках праекта кожны 
месяц на старонках рэгіянальных 
сМі гарадоў-удзельнікаў праекта 
выходзіў артыкул з выкарыстаннем 
плакатаў з выявамі мясцовых 
жыхароў і расповедамі пра розныя 
аспекты энергазберажэння, напры-
клад, матэрыял з фатаграфіяй хатняй 
гаспадыні, якая своечасова выдаляе 
накіп з чайніка, з інфармацыяй пра 
тое, колькі электраэнергіі спажыва-
юць розныя электрапрыборы і як іх 
больш рацыянальна выка рыстоў-
ваць.

Многія ўдзельнікі сустрэч 
прапаноўвалі максімальна ўклю чаць 
у працу, звязаную з інфармаваннем 
пра спосабы энергазберажэння,  
школьнікаў. удзельнікі прэс-
канферэнцыі выказалі і падтрымалі 
думку пра тое, што прышчапляць 
людзям ім кненне да зберажэння 
энергіі трэба з дзяцінства, таму 
менавiта школы даюць добрую маг-
чымасць данесці інфар ма цыю 
 да вялікай коль касці людзей: 
настаўнікаў, вучняў, бацькоў вучняў, 
сваякоў і сяброў сям'і.

больш інфармацыі на ecoproject.by ф
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НАПРАМАК РУХУ

Беларусы ў еўрапейскай 
навуковай прасторы
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Еўрапейскі саюз па-ранейшаму 
актыўна спрыяе ўдзелу беларускіх 
навукоўцаў у еўрапейскіх даслед-
чых праграмах. сёмая рамачная 
праграма Ес (далей — 7рП) — гэта 
адзін з інструментаў, пры дапамозе 
якіх можна наладжваць 
супрацоўніцтва.  у сувязі тым, што 
ў ліпені гэтага года быў распачаты 
апошні цыкл праграмы з заплана-
ваных на перыяд з 2007 па 2013 
год, у Прэзідыуме нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі 27 верасня 
адбыўся інфармацыйна-метадычны 
семінар «Магчымасці развіцця на-
вуковай кар'еры і міжнароднай 
мабільнасці вучоных», арганізаваны 
Прад стаў ніцтвам Еўрапейскага са-
юза ў Беларусі, Дзяржаўным 
камітэтам па навуцы і тэхналогіях 
і Беларускім інстытутам сістэмнага 
аналізу і інфармацыйнага забеспя-
чэння на вукова-тэхнічнай сферы. 
на семінар былі запрошаныя па-
тэнцыяльныя ўдзельнікі прагра-
мы — маладыя навукоўцы з усёй 
Беларусі.

Падчас семінару былі прадэман-
страваны магчымасці для супрацы 
ў сферы навукі і тэхналогій паміж 
Беларуссю і Еўрапейскім саюзам. 
Галоўны акцэнт быў зроблены на 
праектна-арыентаваную міжна род-
ную мабільнасць і ўдасканаленне 
наву ковай кар'еры ў рамках пра-
грам міжнароднага супрацоўніцтва, 
якія фінансуюцца Ес. таксама 
семінар закрануў актуальныя 

магчымасці ўласна 7рП і яшчэ ад-
ной буйной праграмы Еўрасаюза ў 
галіне акадэмічнай мабільнасці — 
Erasmus Mundus. Былі 
прадстаўленыя і паслугі, якія дапа-
магаюць бела рус кім навукоўцам 
зарыентавацца ў пытаннях 
міжнароднага супра цоў ніцтва, а 
таксама прыклады праектаў, выка-
наных з удзелам беларускіх і 
еўрапейскіх партнёраў, іх вынікі і 
карысць для супольнасці.

так, уладзімір Лабуноў, кіраўнік 
праекта 7рП BELERA Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта інфарма-
тыкі і радыёэлектронікі, падрабязна 
распавёў пра супрацоўніцтва з Ес у 

Аляксандр Жыгуліч, намеснік 
старшыні Дзяржаўнага  камітэта 
па навуцы і тэхналогіях:  
«Мабыць, самае галоўнае заключаец-
ца ў тым, што айчынная навука 
атрымлівае доступ да замежных 
рынкаў, на якіх мы можам гандля-
ваць сваёй інтэлектуальнай уласнас-
цю і навуковатэхнічнымі паслугамі ў 
тых галінах, дзе мы канкурэнта
здольныя».

• рамачныя праграмы – асноўны фінансавы інструмент Еўрасаюза для 
падтрымкі і развіцця навуковых даследаванняў і распрацовак у 
інтарэсах Ес у цэлым або значнай часткі краін-сябраў.

 • рэалізуюцца  з 1984 года пяцігадовымі цыкламі, з 2007-га цыкл стаў 
сямігадовым.

 • рашэнне аб зацвярджэнні праграмы прымаецца сумесна  
Еўрапарламентам і Еўрапейскім  саветам пры ўдзеле 
Еўрапейскай  камісіі.

 • распрацоўваюць і адмініструюць праграмы Еўрапейская камісія, 
Генеральны дырэктарат па навуцы і інавацыях сумесна 
з галіновымі генеральнымі дырэктаратамі.

 • крыніца фінансавання – бюджэт Еўрапейскага саюза.

 • Пачатак 7рП – студзень 2007 года, заканчэнне — 2013 год.

 • Бюджэт 7рП – 55 млрд. еўра (10—15% ад агульных выдаткаў на навуку 
ў Ес).
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галіне распрацоўкі вугляродных на-
натрубак і фатонікі.

Плён супрацы
выступіўшы ў пачатку семі нара з 

прывітальным словам, кіраў нік 
Прадстаўніцтва Ес у Беларусі  Майра 
Мора падкрэсліла, што навука — 
гэта тая сфера дзейнасці, дзе неаб-
ходнасць супрацоўніцтва Беларусі і 
Ес дыктуецца агуль насцю задач — 
імкненнем да больш высокай 
эфектыўнасці энерге тыкі і транспар-
ту, да пераходу на аднаўляльныя 
крыніцы энергіі, да недапушчэння 
зменаў клімату, да больш высокага 
ўзроўню бяспекі прадуктаў харча-
вання і росту іх вытворчасці, да пе-
раадолення хваробаў 21-га стагоддзя 
і г.д. у гэтым кантэксце рамачныя 
праграмы — прыдатны інструмент 
для сумеснага вырашэння агульных 
задач. канкурэнцыя ў гэтых прагра-
мах высокая, а ўдзел Беларусі пакуль 
невялікі. аднак, канкурэнцыя ад-
нолькава высокая для ўсіх 
удзельнікаў праграмы. i Ес, і Бела-
русь толькі выйграюць, калі 
беларускія навукоўцы будуць 
удзельнічаць у прагра мах 
міжнароднай мабільнасці і ўвойдуць 
у еўрапейскую навуковую прастору.

у сваю чаргу, аляксандр 
Жыгуліч, намеснік старшыні 
Дзяржаўнага камітэта па навуцы і 
тэхналогіях, адзначыў сістэмны 
 характар намаганняў свайго ведам-
ства па распаўсюджванні інфарма-
цыі і са дзей нічанні навуковай 
супольнасці краіны ў пытаннях уд-
зелу ў 7 рамачнай праграме 
навукова-тэхналагічнага развіцця 
Еўрапейскага саюза і іншых 
агульнаеўрапейскіх праграмах. спа-
дар Жыгуліч паведаміў, што ўдзел у 
рамачных праграмах Еўрапейскага 
саюза дазваляе беларускім 
навукоўцам зрабіць свой унёсак у 
вырашэнне глабальных праблем і дае 
магчымасць Беларусі карыстацца 
вынікамі міжнародных намаганняў. 
Па стане на лістапад мінулага года 
больш за 30 беларускіх партнёраў 
удзельнічалі ў 26 праектах з агуль-
ным бюджэтам для беларускага боку 
ў аб'ёме 1,84 мільёна еўра. «Пры гэ-
тым беларускія навукоўцы ў рамках 
рэалізаваных праектаў маюць до-
ступ да ведаў коштам у 152,4 
мільёна еўра, гэта значыць, да ведаў, 
якія каштуюць у 90 разоў больш, 
чым іх уласны ўнёсак».

аляксандр Жыгуліч таксама 
адзначыў, што міжнародная 
мабільнасць — не самамэта. 
Праектна-арыентаваная міжнарод-
ная мабільнасць — гэта сродак для 
развіцця міжнароднага супра цоў-
ніц тва, а міжнароднае су пра цоў-
ніцтва, у сваю чаргу, — інструмент 
для павышэння ўзроўню навукі і 
развіцця інавацыйнай дзейнасці. 
Міжнароднае супра цоўніцтва дае 
доступ беларускім навукоўцам як 
да навуковай інфраструктуры, так і 
да замежных крыніц фінансавання. 
так, у 2010 годзе гэтыя крыніцы 
склалі каля 14% ад агульных 
выдаткаў на навукова-даследчыя і 
доследна-канструктарскія працы.

36 беларускіх праектаў
Як адзначыла ў сваім выступе 

вольга Меероўская, прадстаўнік на-
цыянальнага інфармацыйнага офіса 
7-й рамачнай праграмы навукова-
тэхналагічнага развіцця Ес (Беліса), 
беларускім навукоўцам прадастаў-
леныя паслугі, якія дапамогуць ім 
наладзіць эфектыўнае міжнароднае 
супрацоўніцтва па развіцці ідэй і 
тэхналогій. вольга Меероўская на 
брыфінгу паведаміла журналістам, 
што «на семінар прыехала 240 
удзельнікаў, хоць чакалася 150 чала-
век. Людзі прыехалі з розных рэгіёнаў 
краіны. Самыя актыўныя — мала-
дыя навукоўцы з Гродзенскай 
вобласці — іх прыкладна дваццаць 

ТэМАТЫчНЫя  
НАПРАМкі СуМЕС-
НЫх НАВукоВЫх 
ДАСлЕДАВАННяЎ 
у РАМкАх 7РП:
• ахова здароўя;

• прадукты харчавання, 
сельская гаспадарка і 
біятэхналогіі;

• інфармацыйна-
камунікацыйныя 
тэхналогіі;

• нананавукі, нанатэхналогіі, 
матэрыялы і новыя 
тэхналогіі вытворчасці;

• энергетыка;

• навакольнае асяроддзе (у тым 
ліку змены клімату);

• транспарт (у тым ліку 
аэранаўтыка);

• сацыяльна-эканамічныя і 
гуманітарныя навукі;

• бяспека;

• космас.

кРАіНЫ-ЎДзЕльНіЦЫ 7РП:
- 27 краін-сябраў Еўрапейскага Саюза;

- краіны – асацыяваныя ўдзельнікі 7рП — албанія, ісландыя, 
ізраіль, Ліхтэнштэйн, Македонія, чарнагорыя, нарвегія, 
Швейцарыя, Харватыя, турцыя, сербія, Малдова;

- іншыя краіны, краіны-суседзі і краіны-партнёры ў галіне 
міжнароднага супрацоўніцтва (Міжнароднае супрацоўніцтва 
краін-партнёраў), у тым ліку Беларусь .

НАПРАМАК РУХУ
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АСНоЎНЫя  ПРЫНЦЫПЫ 
ФіНАНСАВАННя ПРАЕкТАЎ 
у 7РП
• Падтрымліваецца навукова-даследчая і 

канстуктарская праца, у тым ліку 
распрацоўка доследнага ўзору і яго 
тэставанне.

• Фінансуюцца  праекты:

 • з удзелам некалькіх еўрапейскіх краін. Як 
правіла, тры партнёры з трох розных краін 
Ес і асацыяваных краін-удзельніц; 

 • толькі з міждысцыплінарнай і 
міжгаліновай тэматыкамі; 

 • выбраныя на конкурснай аснове. 

• У фінансаванні  праектаў удзельнічаюць не 
толькі  Еўракамісія, але і партнёры.

• Усе раздзелы  і тэмы адкрытыя для трэціх 
краін, партнёры з Міжнароднага 
супрацоўніцтва краін-партнёраў 
фінансуюцца Еўракамісіяй на тых жа 
ўмовах, што партнёры з краін Ес і асацыя-
ваных краін-удзельніц.

з матэрыяламі семінара можна 
азнаёміцца на вэб-старонцы бела-
рускага  інстытута сістэмнага 
аналізу і  інфармацыйнага забеспя-
чэння навукова-тэхнічнай  сферы 
(Ду «беліСА»):
http://belisa.org.by/ru/actions/
conference/sem27_09_12.html

адсоткаў ад агульнай колькасці пры-
сутных у зале».

таксама спадарыня Меероўская 
адзначыла, што найбольш прываб-
най сферай дзейнасці для 
беларускіх навукоўцаў сталі 
інфармацыйныя і камунікацыйныя 
тэхналогіі. «Гэта звязана з тым, 
што гэтая галіна навукі ў Беларусі 
досыць добра развітая. Да таго ж 
беларускія навукоўцы, якія 
развіваюць гэтую сферу, маюць 
вагу ў еўрапейскіх навуковых ко-
лах», — дадала яна.

Бюджэт праграмы 7рП на 2007-
2013 гады вызначаны ў памеры 55 
млрд. еўра. на сярэдзіну лета пра-
грамай ўжо падтрымана 19 тыс. 
праектаў з удзелам больш як 79 тыс. 
арганізацый з Еўрапейскага саюза 
ды іншых краін свету, агульнай 
колькасцю больш за 100. Беларусь — 
адна з іх. на дадзены момант пад-
трымана 36 праектаў з удзелам 
беларускіх каманд.

больш на http://cordis.europa.eu/
fp7/home_en.html 
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«Лепшыя мазгі» Еўропы

Напрыканцы верасня ў Браціславе 
адбылося ўручэнне 24-й штога-
довай прэміі лепшым маладым 
навукоўцам Еўропы. 

у сёлетнім конкурсе Еўрапейскага 
саюза для маладых навукоўцаў 
(EUCYS) прынялі ўдзел 117 чалавек 
ва ўзросце ад 14 да 21 года, якія 
прапанавалі на разгляд 79 праектаў. 
тры першыя прызы атрымалі каман-
ды з ірландыі, Польшчы і аўстрыі 
за праекты ў галіне фізікі, хіміі і 
тэхніч ных распрацовак; між-
народную прэмію для ўдзель нікаў з 
краін па-за межамі Ес — 
прадстаўнікі канады з праектам 
у га ліне аховы навакольнага 
асяроддзя. 

Еўрапейскі камісар па даследаван-
нях, інавацыях і навуцы Майрэ 
Гогхэган-куін, віншуючы ўдзель-
нікаў, адзначыла: «Як і заўсёды, 
якасць прапанаваных на разгляд 
праектаў вельмі высокая і выклікае 
аптымізм наконт будучыні навуко-
вых даследаванняў у Еўропе. Пера-
можцы мінулых гадоў зрабілі прэ-
стыжныя кар'еры ў розных 
даследаваннях, напрыклад, у Еўра-
пей скім касмічным агенцтве і 
Еўрапейскай арганізацыі па ядзер-
ных даследаваннях. Еўропа павінна 
працягваць развіваць свае лепшыя 
мазгі, калі яна хоча быць лідэрам у 21-м 
стагоддзі».

Прапанаваныя на конкурс праек-
ты ацэньвала міжнароднае журы пад 
старшынствам прафесара геафізікі 
Лісабонскага інстытута Марыі аны 
віаны-Баптысты і двух пераможцаў 
мінулых конкурсаў маладых 
навукоўцаў. усе прапанаваныя праце 

да гэтага ўжо перамаглі на адпавед-
ных конкурсах па біялогіі, фізіцы, 
хіміі, вылічальнай тэхніцы, сацыяль-
ных навуках, матэматыцы, 
матэрыялазнаўстве, тэхніцы і меды-
цыне, у галіне аховы навакольнага 
асяроддзя ў сваіх краінах.

адну з трэціх прэмій атрымаў бе-
ларус — 17-гадовы студэнт Павел 
Літвінка за распрацоўку тэхналогіі, 
якая дазваляе пераўтварыць плоскі 
малюнак у трохмерны. Павел 
распрацаваў камп’ютарную прагра-
му і прыстасаванне — галаграфічны 
дысплей. Па словах маладога белару-
скага навукоўцы, дысплей ён зрабіў 
з падручных матэрыялаў, «з усяго, 
што знайшоў дома».

Яшчэ адзін беларус, вучань 
10 класа 41-й мінскай школы 
16-гадовы раман Біруля, за свой пра-
ект у галіне матэматыкі атрымаў ад-
мысловы прыз карпарацыі intel.
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Пераможцы атрымалі па 7 000, 
5 000 і 3 500 еўра за першае, 
другое і трэцяе месцы адпа-
ведна. іншыя прызы ўключалі 
паездкі ў лондан на 
Міжнародны моладзевы навуко-
вы форум і Стакгольмскі 
міжнародны моладзевы 
навуковы семінар, прызы ад 
карпаратыўных спонсараў, а 
таксама ўзнагароды ад цэнтра 
навуковых паслуг Еўрапейскай 
камісіі, Аб'яднанага даследчага 
цэнтра, пан-еўрапейскай групы 
навуковых даследаванняў 
Eiroforum і Еўрапейскага 
патэнтнага ведамства. Апроч 
цырымоніі ўзнагароджання, 
маладыя навукоўцы змаглі 
паказаць свае праекты таксама 
на чатырохдзённай выставе і 
прынялі ўдзел у шэрагу 
семінараў і канферэнцый.

Больш падрабязна чытайце 
на старонцы конкурса  
http://ec.europa.eu/research/
youngscientists/index_en.cfm

конкурс Еўрапейскага Саюза для 
маладых навукоўцаў быў створаны 
Еўрапейскай камісіяй у 1989 годзе, 
каб заахвочваць маладых 
навукоўцаў да супрацоўніцтва і аб-
мену інфармацыяй і да таго, каб 
мець у якасці настаўнікаў самых вя-
домых даследчыкаў у Еўропе.

Больш падрабязна на  
www.media.eucys2012.eu 
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ПАРТРЭТ

свае першыя праекты і праграмы пісаў 
яшчэ да таго, як у школе пачалі выкла-
даць інфарматыку. вывучаў праграма-
ванне самастойна, па кнігах. ніхто 
не дапамагаў, але і не перашкаджаў гэ-
таму. З моваў праграмавання мне 
больш даспадобы Delphi (Pascal), трохі 
працаваў з VisualBasic і с. Безумоўна, 
кола маіх інтарэсаў не абмяжоўваецца 
праграмаваннем. Я захапляюся астра-
но міяй, псіхалогіяй, фізікай, фа та гра-
фіяй, спортам. у дзяцінстве зай маўся 
нават у харэаграфічным гуртку:).

вольны час праводжу з сябрамі, хаджу 
па вялікіх крамах і кафэ, у кінатэатры. 
вельмі люблю гуляць па начным 
Мінс ку. чытаю навуковую фантасты-
ку, да паможнікі па псіхалогіі. Любімае 
месца?  Мабыць, гэта ўсё ж бацькоўскі 
дом:).

у БДуіры вучыцца не складана, але 
цікава. Многія выкладчыкі распытвалі 
пра мой удзел у міжнародным конкур-
се, адзначалі, што нечакана назіраць 
такія вынікі ў першакурсніка.

удзельнічаць у Еўрапейскім конкурсе 
маладых навукоўцаў EUCYS—2012 
у Браціславе мне дазволіў Дыплом і 
ступені, атрыманы на рэспубліканскай 
канферэнцыі навучэнцаў у секцыі «ін-
фар матыка».  але каб патра піць 
на еўрапейскі конкурс, неабходна было 
яшчэ прайсці спецыяльны тэст па 
англійскай мове.

на конкурсе да стэнда кожнага 
ўдзельніка падыходзілі члены журы і 
прадстаўнікі Еўрапейскай камісіі, 
Еўрапейскага патэнтнага агенцтва, 
кампаній кшталту intel і Volkswagen, 

Павел 
Літвінка 
Нарадзіўся ў 1995 годзе ў Жлобіне 
ў сям’і настаўніцы выяўленчага 
мастацтва і чарчэння і мастака-
канструктара. Скончыў сярэд-
нюю школу №13, а таксама шко-
лу мастацтваў. За перамогу на 
Міжнародным конкурсе юных 
навукоўцаў у Нідэрландах ў 2012 
годзе без уступных экзаменаў 
быў залічаны на першы курс 
факультэта камп’ютарных сістэм 
і сетак Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта інфарматыкі і 
радыёэлектронікі. 

якім трэба было прадставіць праект, 
растлумачыць прынцып работы на дзе-
ючай мадэлі і адказаць на пытанні. 
Зразумела, па-англійску. Проста пака-
заць плакат было недастаткова. канфе-
рэнцыя мела адкрыты фармат — 
падысці, паглядзець і распытаць мог 
хто заўгодна. у мяне нават часу 
не было, каб пазнаёміцца з працамі 
іншых удзельнікаў.

Мой праект «распрацоўка апаратна-
праграмнага комплекса для 
фарміравання прасторавай выявы» 
(Development of hardware and software 
complex for the formation of three-
dimensional image) цесна звязаны з 3D-
графікай. Я распрацаваў абсалютна 
новую тэхналогію, якая дазваляе 
пераўтварыць любую плоскую выяву ў 
аб’ёмную без непасрэдна ручного ма-
дэлявання і без выкарыстання дадатко-
вых відаў аб’екта. Менавіта яе я і 
рэалізаваў у праграмна-апаратным 
комплексе з назвай iMPOSSіBLE Box. 
чаму impossible? таму што, калі 
я толькі пачы наў працаваць над праек-
там і дзяліўся сваімі ідэямі з сябрамі, 
многія гаварылі: «немагчыма пабуда-
ваць 3D-выяву з аднаго плоскага ма-
люнка!» Як бачыце, гэта магчыма :).

Мой праект арыентаваны 
на дызайнераў, праекціроўшчыкаў, 
архітэктараў, ствара льнікаў гульняў і 
фільмаў — на тых, чыя дзейнасць звя-ф
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заная з 3D-графікай. ну і проста 
на творчых людзей. Безумоўна, ужо 
ёсць зацікаўленне маім праектам з 
боку асобных людзей і кампаній. Я ж, 
найперш, хачу запатэнтаваць вы-
находніцтва. а потым, магчыма, пра-
ект будзе пастаўлены на камерцыйную 
аснову. у мяне ёсць некалькі карысных 
ідэй для яго ўдасканалення. Праўда, 
займацца гэтым аднаму цяжка, таму 
буду шукаць спонсараў і інвестараў.

Я б не стаў сцвярджаць, што ёсць 
прынцыповая розніца, дзе рас-
працоўваць праект — у Беларусі ці за мя-
жой. Бо ў любым выпадку ўсё зале-
жыць ад чалавека, яго ведаў, аса біс тых 
якасцяў і ўпартасці. Бацькі, зразумела, 
дапамагалі мне, асабліва з рас-
працоўкай апаратнай часткі праекта, 
 але праграмная — толькі мая заслуга.

Пакуль не супрацоўнічаю з 
еўрапейскімі навучальнымі ўстановамі 
ці кампаніямі, аднак буду не супраць:). 
Замежныя семінары наведваю не ча-
ста — разоў пяць, мабыць, набярэцца. 
Што датычыць Браціславы, яна мне 
вельмі спадабалася: выключна прыго-
жы і гасцінны горад. Я, шчыра кажу-
чы, з вялікім задавальненнем застаўся б 
там жыць. Грашовы прыз… Пакуль 
не ведаю дакладна, аднак думаю, што 
інвестую яго ў далейшыя даследаванні 
і распрацоўкі — гэта зусім не танны 
занятак. 
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караць нельга скасаваць
10 кастрычніка з нагоды Сусветнага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання Еўрасаюз 
і Савет Еўропы ў чарговы раз заклікалі ўсе еўрапейскія дзяржавы, якія заканадаўча яшчэ не 
скасавалі смяротнае пакаранне, зрабіць гэта, ратыфікаваўшы  адпаведныя пратаколы да 
Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека, а таксама заклікаў краіны свету, у якіх захавалася 
смяротнае пакаранне, скасаваць яго поўнасцю ці ўвесці мараторый у якасці першага кроку да 
адмены смяротнага пакарання.

ЕЎРАМАЗАIКА
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ЕЎРАМАЗАIКА

«Смяротнае пакаранне бесчалавечнае, і ў ім няма 
неабходнасці. Вопыт таксама паказаў, што яно не слу-
жыць фактарам, якi стрымлівае рост злачыннасці, — га-
ворыцца ў сумеснай заяве кіраўніка еўрапейскай 
дыпламатыі кэтрын эштан і генеральнага сакратара Са-
вета Еўропы Турб'ерна ягланда. — Адмена смяротнага 
пакарання ва ўсёй Еўропе і за яе межамі з'яўляецца агуль-
най мэтай для ўсіх нашых краін-сябраў. За апошнія 
15 гадоў на прасторы краін-сябраў не быў прыведзены ў 
выкананне ні адзін смяротны прысуд. Ні адна прававая 
сістэма не бездакорная, і любая судовая памылка можа 
прывесці да трагічнай гібелі нявінных людзей». 



КАРОТКIЯ НАВIНЫ
26-27 верасня 2012 года ў варшаве адбыўся «кірмаш праектаў» (iCT 
Proposers’ Day), арганізаваны Еўрапейскай камісіяй разам з Міністэрствам 
навукі і вышэйшай адукацыі рэспублікі Польшча.
удзельнікі атрымалі інфармацыю з першых рук пра адкрытыя конкурсы, 
рабочую праграму еўрапейскіх даследаванняў «інфармацыйныя і 
камунікацыйныя тэхналогіі» на 2013 год з бюджэтам каля 1,5 млрд. еўра, 
а таксама магчымасць прэзентаваць свае праектныя ідэі.
8 кастрычнiка Еўрапейскі цэнтрабанк апублікаваў справаздачу па структур-
ных зменах у краінах зоны еўра падчас крызісу. у ёй вызначаюцца патэнцый-
ныя вынікі гэтых зменаў у сярэднеаддаленай перспектыве і робіцца акцэнт 
на гнуткае рэагаванне заробку на ўмовы рынку працы, якое садзейнічала б 
стварэнню працоўных месцаў і скарачэнню беспрацоўя.
8-9 кастрычніка ў тбілісі адбылася Першая канферэнцыя праграмы «культу-
ра» усходняга партнёрства. Прадстаўнікі шасці краін прадставілі тэматычныя 
даследаванні, якія адлюстроўваюць стратэгічную ролю культуры ў сацыяль-
ным, гуманітарным і эканамічным развіцці, а таксама ў палітычных рэформах.
11 кастрычніка Еўрапейскі фонд адукацыі правёў у Прадстаўніцтве 
Еўрапейкага саюза ў Маскве міжнародны семінар па прафесійнай арыентацыі і 
кансультаванні падчас падрыхтоўкі да прыняцця Дзяржаўнай Думай новага 
закону аб адукацыі, які акцэнтуе ўвагу на прафесійна-тэхнічнай адукацыі і 
навучанні як магчымасці працаўладкавання дарослых. Як адзначыў райма 
вуорынен, адзін з асноўных дакладчыкаў, каардынатар Еўрапейскай сеткі 
прафесійнай арыентацыі для людзей усіх узростаў, «прафесійная арыента-
цыя — гэта сістэма, інструмент для развіцця здольнасці чалавека рабіць 
усвядомлены выбар». Еўрапейскі фонд адукацыі — агенцыя Еўрапейскага 
саюза з бюджэтам каля 18 млн. еўра, якая садзейнічае развіццю сістэм 
адукацыі і навучання ў краінах-партнёрах Ес.
14-16 кастрычніка ў нікасіі прайшоў 5-ты Форум еўрапейскай спадчыны. 
сёлета галоўнай яго тэмай стала роля інфармацыйных і камунікацыйных 
тэхналогій у спрашчэнні доступу да культурнай спадчыны, а таксама заахвоч-
ванне еўрапейцаў да яе захавання.
16 кастрычніка адбыўся штогадовы Брусельскі міжнародны эканамічны 
форум, на якім было абмеркавана аднаўленне Еўразоны.

КАРЫСНЫЯ СПАСЫЛКІ
enpi-info.eu — штотыднёвая рассылка інфармацыйнага цэнтра Палітыкі суседства пра 
магчымасці ўдзелу ў праектах і праграмах.
salto-youth.net — сетка 8-мі рэсурсных цэнтраў ініцыятывы «Salto-моладзь», якая ў 
рамках Еўрапейскай моладзевай праграмы падтрымлівае моладзь і прадастаўляе ёй 
магчымасці для адукацыі.
europa.eu — галоўны інтэрнэт-партал Еўрапейскага саюза.
europa.eu/rapid — прэс-рэлізы ўсіх інстытутаў і структур Ес са зручнай сістэмай по-
шуку, у тым ліку рэферат штодзённай прэс-канферэнцыі, якая транслюецца ў прамым 
эфіры апоўдні (па Брусельскім часе) на партале «Еўропа праз спадарожнік».
ec.europa.eu/avservices — мультымедыйная бібліятэка з вялікім выбарам фота-, аўдыё- 
і відэаматэрыялаў, звязаных з дзейнасцю афіцыйных структур Ес.
europa.eu/newsroom — спецыялізаваная старонка для журналістаў.
ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer — інтэрактыўны статыстычны атлас 
Еўрастата.
soglasheniemerov.eu — рускамоўны сайт Пагаднення мэраў.
euroeastculture.eu — старонка праграмы «культура» усходняга партнёрства.
facebook.com/pages/EU-Delegation-to-Belarus/159580370757975 — старонка 
Прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза на Facebook. 
youtube.com/user/BelarusEEAS — старонка Прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза ў 
Беларусі на сервісе відэахостынгу.
soundcloud.com/eu-delegation-to-belarus — старонка Прадстаўніцтва Еўрапей скага 
саюза ў Беларусі ў папулярным «воблакавым» аўдыёсховішчы.

АНОНСЫ
30 ЛІСТАПАДА 2012 ГОДА, ТБІЛІСІ, ПАЛАЦ 
МОЛАДЗІ
узнагароджанне пераможцаў конкурсу «Ес 
у маім рэгіёне».
тры лепшыя троххвілінныя фільмы пра 
працу Еўрапейскага саюза ў Грузіі, знятыя 
мабільнай прыладай, будуць выбраныя з 
дзесяці фільмаў, што атрымалі найбольшую 
колькасць галасоў карыстальнікаў Facebook. 
іх аўтары — маладыя людзі Грузіі ва 
ўзросце ад 14 да 25 гадоў, якім было 
прапанавана «распавесці» пра найбольш 
яркія вынікі двухбаковага супрацоўніцтва 
Еўрасаюза і Грузіі для жыцця іх уласнага 
рэгіёна. Прызамі для пераможцаў стануць 
iPhoneApple-4, лічбавая камера і мабільны 
тэлефон Samsung Galaxy Mini.
Падрабязнасці і сюжэты ўсіх удзельнікаў 
глядзіце на сайце www.eu3min.ge

4-8 СНЕЖНЯ 2012 ГОДА, ТБІЛІСІ 
СЕМІНАР ПРАДЗюСЕРАЎ
у рамках праекту Еўрапейскага саюза 
«рэжысёры без межаў» (DAB), што 
ўваходзіць у Праграму «культура» усходня-
га партнёрства, і падчас 13-га тбіліскага 
міжнароднага кінафестывалю будзе 
арганізаваны бясплатны англамоўны 
семінар, мэта якога — навучыць на 
мясцовай базе прадзюсераў ды рэжысёраў-
пачаткоўцаў асновам вытворчасці мастацкіх 
стужак, якія б былі якаснымі і 
канкурэнтаздольнымі на сусветным 
кінарынку. у праграме — абмеркаванне 
творчых, фінансавых і юрыдычных 
пытанняў. колькасць месцаў абмежавана, 
таму ўдзельнікі будуць адбірацца на 
конкурснай аснове. культурная праграма 
усходняга партнёрства з бюджэтам 12 млн. 
еўра прызваная дапамагчы краінам-
удзельніцам у рэфармаванні культурнай 
палітыкі на ўрадавым узроўні. Праект 
«рэжысёры без межаў» разлічаны на 3 гады 
і закліканы сфарміраваць умовы і структу-
ры для пераўтварэння кіно ў вектар 
устойлівага эканамічнага, саціяльнага і 
гуманітарнага развіцця ў краінах усходняга 
партнёрства і паміж імі.
Падрабязнасці на www.dabhub.com

2012-2014 ГГ., РОЗНЫЯ  
ЕЎРАПЕйСКІЯ КРАІНЫ
трохгадовая адукацыйная праграма для 
журналістаў «Медыя-суседства», якую 
фінансуе Еўрапейскі саюз, прызначаная для 
журналістаў тэлебачання, радыё, друкава-
ных ды інтэрнэт-выданняў. Мэта прагра-
мы — падрыхтаваць журналістаў-дарадцаў 
па этыцы і прафесійнай аўтаноміі, выпуску 
мультымедыйных прадуктаў, 
супрацоўніцтве з міжнароднымі сеткамі і 
арганізацыямі журналістаў, а таксама па 
іншых дысцыплінах.
Падрабязнасці на www.facebook.
com/notes/medianeighbourhood/wouldyou
liketotraintobeamentor/493663530647332


