
Працягваюцца 
сустрэчы студэнтаў 
з вядомымі 
беларусамі падчас 
дыялогавых пляцовак 
па абмеркаванні 
праекта змяненняў 
і  дапаўненняў 
Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь.

Чаму Асноўны закон сім- 
валізуе новы этап раэ- 
віцця краіны і на якія яго 
аспекты варта звярнуць ува- 

гу —  абмеркавалі ў  Беларускім

закон
жыцця краіны
дзяржаўным аграрным тэхніч- 
ным унІверсНэце.

У адкрытай размове па аб- 
меркаванні законапраекта 
прынялі ўдзел старшыня Прэ- 
зідыума НАН Беларусі Петр Ка- 
закевіч і генеральны дырэктар 
НПЦ НАН Беларусі пахарчаван- 
ні Аляксей Меляшчэня.

'Навука I адукацыя —  гэта 
дзве часткі нашай вялікай 
культуры, якія ідуць побач. 
Прынамсі, адукацыі без навукі 
не бываё, а навука не можа раэ- 
вівацца без высокаадукаваных 
кадраў. Таму мы э вамі —  ка- 
легі і знаходзімся ў  адной лод- 
цы' —  пачаў сустрэчу П.Каза- 
кевіч.

ё н  нагадаў пра ранейшыя 
рэферэндумы нашай краі- 
ны, звярнуўшы ўвагу на інтэ- 
грацыю з Расійскай Федэ- 
рацыяй: 'Скіраванасць на

прымаць на рэферэндуме. Вя- 
дома, Канстытуцыя —  асноўны 
закон жыцця любой дзяржаеы, 
гэты рамачны дакумент паві- 
нен вельмі дакладна выэначаць 
усе бакі жыцця нашага грамад- 
ства. Зразумела, развіццё ўся- 
го свету накладвае адбітак і 
на наша развіццё, выклікаю- 
чы неабходнасць удасканален- 
ня пэўных артыкулаў Асноўкага 
закона, што і знайшло адлю- 
страванне ў  новай рэдакцыі'.

Старшыня Прэзідыума НАН 
БеларусІ акцэнтзваў увагу сту- 
дэнтаў БДАТУ на трох глабаль- 
ных аспектах Канстытуцыі: 
‘ Перш за ўсё —  захаванне мо- 
цнай дзяржавы. Мы лакіда- 
ем прэзідэнцкую рэспубліку, 
ка мой погляд, гэта правільна. 
Другое —  гэта сацыяльна ары- 
ентаваная рыначная эканоміка, 
якая працягвае панаваць у  на-

ўсё ўцечка нашай асабістай ін- 
фармацыі адбываецца па на- 
шай жа віне. Бо мы самі, напры- 
клад, атрымліваючы скідачную 
картку, распісваем усе свае да- 
ныя. А ашуканцы пасля лёгка 
падманваюць нас Цяпер будзе 
дапаўненне аб абароне да- 
ных і электроннай верыфіка- 
цыі,— патлумачыў ён. —  Акра- 
мя таго, нарэшце вырашылі 
абараняць мужчын, а не толькі 
жанчын, прадастаўляючы роў- 
ныя правы і магчымасці ўсім. 
Здавалася б, гэта дробязь, але 
яна пацягне за сабой цэлы шэ- 
раг змяненняў. Асобным арты- 
кулам прапісалі і тое, што дзяр- 
жава сздзейнічае духоўнаму, 
маральнаму, інтэлектуальнаму 
і фізічнаму развіццю моладзі, 
стварае неабходныя ўмовы для 
яе свабоды і эфектыўнага ўдзе- 
л у  ў  грамадскім жыцці, рэалі-

глыбокую інтэграцыю з Расіяй 
было правільным рашэннем. 
Беларусь —  маленькая краі- 
на, і нам сябе развіваць мож- 
на, толькі заваёўваючы новыя 
рынкі высакаякаснай прадук- 
цыяй і параўнальна невысокай 
цаной. I цесная інтэграцыйная 
сувяэь з Расійскай Федэрацыяй 
з'яўляецца для нашай краі- 
ны пзўным напрамкам і маг- 
чымасцю нашага эканамічнага 
развіцця і стабільнасці*.

Пётр Пятровіч падкрэсліў, 
што сёння настае новы этап 
развіцця краіны:'Ён адлюстра- 
ваны ў  новзй рэдакцыі Кансты- 
туцыі, якую мы з вамі і будзем

шай краіне. I трэцяе —  заха- 
ванне традыцыйных хрысціян- 
скіх каштоўнасцей. Так, я пайду 
на рэферэндум і як грамадзянін 
буду галасаваць 'за', і вас я за- 
клікаю лайсці і падумаць, за 
што вы будзеце галасавэць'.

У сваю чаргу генеральны 
дырэктар НПЦ НАН Беларусі па 
харчаванні Аляксей Меляшчэ- 
ня заклікаў студэктаў задумац- 
ца, што ж такое Канстытуцыя, 
наколькі яна важная і патрэб- 
ная, каколью словы, прапіса- 
ныя ў ёй, уздзейнічаюць на 
наша жыццё. *Так, у  Канстыту- 
цыі лрапісаны закон аб абароне 
персанальных ^аных. Часцей за

зацыі патэнцыялу моладзі ў  ін- 
тарэсах усяго грамадства. Такім 
чынам, падкрэсліваецца важ- 
касць моладзі, і гэта паўплывае 
ка рэалізацыю вашых правоў*.

Напрыканцы размовы Аляк- 
сей Віктаравіч лапрасіў не ігна- 
раваць рэферэндум-.'Канстыту- 
цыя— асноўны дакумент, які на 
найбліжэйшыя 30 гадоў сфар- 
міруе наша жыццё, жыццё на- 
шых дзяцей і ўнукаў. Заклікаю 
прыйсці на рэферэндум і пом- 
ніць, што гэта важная гістарыч- 
ная веха нашай дзяржавы'
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