
Асноуны закон 
жыцця кра1ны
дзяржауным аграрным тэхн1ч- 
ным ун1верс1тэце.

У адкрытай размове па аб- 
меркаванн! законапраекта 
прынял! удзел старшыня Прэ- 
з1дыума НАН Беларус! Пётр Ка- 
закев1ч i генеральны дырэктар 
НПЦ НАН Беларус! па харчаван- 
Hi Аляксей Меляшчэня.

"Навука i адукацыя —  тэта 
дзве частк! нашай вял1кай 
культуры, як1я 1дуць побач. 
Прынамс'1, адукацьм без навук! 
не бывае, а навука не можа раз- 
в1вацца без высокаадукаваных 
кадрау. Таму мы з вам! —  ка- 
лег1 i знаходз1мся у адной лод- 
цы", —  пачау сустрэчу П.Каза- 
кев1ч.

Ён нагадау пра ранейшыя 
рэферэндумы нашай кра1- 
ны, звярнуушы увагу на ттэ- 
грацыю 3 Растскай Федэ- 
рацыяй: "Ск1раванасць на

прымаць на рэферэндуме. Вя- 
дома, Канстытуцыя —  асноуны 
закон жыцця любой дзяржавы, 
тэты рамачны дакумент пав1- 
нен вельм! дакладна вызначаць 
усе бак! жыцця нашага грамад- 
ства. Зразумела, развщцё уся- 
го свету накладвае адб1так i 
на наша разв1ццё, выкл!каю- 
чы неабходнасць удасканален- 
ня пэуных артыкулау Асноунага 
закона, што i знайшло адлю- 
страванне у новай рэдакцьл".

Старшыня Прэз1дыума НАН 
Беларус! акцэнтавау увагу сту- 
дэнтау БДАТУ на трох глабаль- 
ных аспектах Канстытуцьм: 
"Перш за усё —  захаванне мо- 
цнай дзяржавы. Мы пак1да- 
ем прэз1дэнцкую рэспубл1ку, 
на мой погляд, тэта прав1льна. 
Другое —  тэта сацыяльна ары- 
ентаваная рыначная эканом1ка, 
якая працягвае панаваць у на-

усё уцечка нашай асаб'1стай 1н- 
фармацы! адбываецца па на
шай жа Bine. Бо мы сам!, напры- 
клад, атрымл1ваючы ск1дачную 
картку, распкваем усе свае да- 
ныя. А ашуканцы пасля лёгка 
падманваюць нас. Цяпер будзе 
дапауненне аб абароне да- 
ных i электроннай верыф1ка- 
цьм, —  патлумачыу ён. —  Акра- 
мя таго, нарэшце вырашыл! 
абараняць мужчын, а не тольк! 
жанчын, прадастауляючы роу- 
ныя правы i магчымасц! ус!м. 
Здавалася б, тэта дробязь, але 
яна пацягне за сабой цэлы шэ- 
раг змяненняу. Асобным арты- 
кулам прап1сал1 i тое, што дзяр- 
жава садзейн1чае духоунаму, 
маральнаму, 1нтэлектуальнаму 
i ф1з1чнаму разв1ццю моладз!, 
стварае неабходныя умовы для 
яе свабоды i эфектыунага удзе- 
лу у грамадск1м жыцц1, рэал1-

глыбокую 1нтэграцыю з Рас1яй 
было прав1льным рашэннем. 
Беларусь — маленькая кра1- 
на, i нам сябе разв1ваць мож- 
на, тольк! заваёуваючы новыя 
рынк1 высакаякаснай прадук- 
цыяй i параунальна невысокай 
цаной. I цесная 1нтэграцыйная 
сувязь 3 Рас1йскай Федэрацыяй 
з'яуляецца для нашай кра1- 
ны пэуным напрамкам i маг- 
чымасцю нашага эканам1чнага 
развщця i стаб1льнасц1".

Пётр Пятров1ч падкрэсл1у, 
што сёння настае новы этап 
развщця кра1ны:"Ён адлюстра- 
ваны у новай рэдакцы! Кансты
туцьм, якую мы 3 вам! i будзем

шаи краже. I трэцяе —  заха
ванне традыцыйных хрысц1ян- 
CKix каштоунасцей. Так, я пайду 
на рэферэндум i як грамадзян1н 
буду галасаваць "за", i вас я за- 
кл1каю пайсц! i падумаць, за 
што вы будзеце галасаваць".

У сваю чаргу генеральны 
дырэктар НПЦ НАН Беларус! па 
харчаванн! Аляксей Меляшчэ
ня заклжау студэнтау задумац- 
ца, што ж такое Канстытуцыя, 
накольк! яна важная i патрэб- 
ная, накольк! словы, прапка- 
ныя у ёй, уздзейн1чаюць на 
наша жыццё. "Так, у Канстыту
цьм прап1саны закон аб абароне 
персанальных даных. Часцей за

зацьм патэнцыялу моладз! у ih- 
тарэсах усяго грамадства. Так1м 
чынам, падкрэсл1ваецца важ- 
насць моладз!, i тэта пауплывае 
на рэал!зацыю вашых правоу".

Напрыканцы размовы Аляк
сей В!ктарав!ч nanpaciy не !гна- 
раваць рэферэндум: "Канстыту
цыя —  асноуны дакумент, як! на 
найбл!жэйшыя 30 гадоу сфар- 
м!руе наша жыццё, жыццё на- 
шых дзяцей ! унукау. Закл!каю 
прыйсц! на рэферэндум ! пом- 
н!ць, што тэта важная г!старыч- 
ная веха нашай дзяржавы".
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