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СКА РЫ НА 
Ў СУ ЧАС НЫМ 
АСЭН СА ВАН НІ

У ме жах тра ды цый най Мін скай між-
на род най кніж най вы стаў кі-кір ма шу, 
якая сё ле та прой дзе з 8 па 12 лю та га, 
ад бу дзец ца і між на род ны сім по зі ум 
лі та ра та раў «Пісь мен нік і час».

Асноў най пра сто рай дыя ло гаў і раз-
ваг яго за меж ных і бе ла рус кіх удзель ні-
каў гэ тым ра зам ста не на ступ ная тэ ма — 
«500-год дзе бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня 
як част ка су свет най кніж най гіс то рыі». Лі-
та ра та ры з Ра сіі, Укра і ны, Літ вы, Поль шчы, 
Мал до вы, Лат віі, Та джы кі ста на, Ка зах ста на, 
Азер бай джа на, ін шых кра ін све ту аб мяр-
ку юць здзяйс нен ні Фран цыс ка Ска ры ны ў 
кан тэкс це бе ла рус кай і су свет най куль ту-
ры. Звер нуц ца да раз гля ду лі та ра тур ных 
уза е ма су вя зяў як важ ка га фак та ру між на-
род ных агуль на куль тур ных уза е ма ад но сін. 
Асоб ная дыс ку сій ная пля цоў ка бу дзе пры-
све ча на функ цы ям мас тац кай лі та ра ту ры 
ў све це рэа лій су час на га све ту.

— Да сім по зі у ма «Пісь мен нік і час», за-
сна валь ні ка мі яко га з'яў ля юц ца Мі ніс тэр-
ства ін фар ма цыі кра і ны, Са юз пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі, Вы да вец кі дом «Звяз да» і вы да-
вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра», — рас каз-
вае на мес нік ды рэк та ра Вы да вец ка га 
до ма «Звяз да» — га лоў ны рэ дак тар ча-
со пі са «Нё ман» Аляк сей ЧА РО ТА, — пад-
рых та ва ны спе цы яль ныя вы пус кі ча со пі саў 
«Нё ман» і «По лы мя», га зе ты «Лі та ра ту ра і 
мас тац тва». Мы пра цяг ва ем тую даў нюю 
пра цу па зна ём ству ай чын на га чы та ча з 
за меж ны мі лі та ра ту ра мі на бе ла рус кай і 
рус кай мо вах. Пры кмет на, што ў Бе ла ру сі 
гэ та ад бы ва ец ца ў той час, ка лі ва кол мі-
зар не юць ты ра жы лі та ра тур ных ча со пі саў, 
ка лі мно гія з вы дан няў з ча сам спы ня юць 
свой вы хад. Дзяр жаў ная пад трым ка, дзяр-
жаў ная ары ен та ва насць у на шай кра і не на 
са праўд нае мас тац кае сло ва ёсць не што 
ін шае, як пра ява шы ро кай ува гі да ро лі, 
мес ца пе ра клад чыц кай спра вы ў раз віц ці і 
ай чын най гу ма ні тар най пра сто ры, і ўста ля-
ван ні дып ла ма тыі мас тац тваў і куль тур.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Так бы ло і сё ле та, са праўд ны рос сып 
зо рак су свет на га ха кея на пра ця гу на-
ва год ніх і ка ляд ных свят быў да ступ ны 
аб са лют на кож на му жы ха ру кра і ны. Уба-
чыць ле ген ды на свае во чы мож на бы ло, 
прос та прый шоў шы на «Чы жоў ка-Арэ ну». 
Ана ла гіч ных спар тыў ных тур ні раў і так не 
ад шу каць, а наш, мін скі, да та го ж кож ны 
год чымсь ці здзіў ляе. Гэ тым ра зам, на-
прык лад, ён стаў рэ корд ным па лі ку кра ін-
удзель ніц — іх паў та ра дзя сят ка. У Мінск 
пры еха лі 7 збор ных, у тым лі ку дэ бю тан-
ты — ка ман да Бал кан, за якую вы сту пі лі 
прад стаў ні кі ад ра зу вась мі кра ін. Па чат-
коў цы не змаг лі па зма гац ца за ўзна га ро-
ды, але зда бы лі бяс цэн ны во пыт і вы ка за лі 
над зею аба вяз ко ва вяр нуц ца ў Мінск.

— На жаль, у на шай кра і не не гля дзяць 
на спорт так, як тут. Але дзя ку ю чы да моў ле нас-
цям, якіх мы да сяг ну лі ў дні Ка ляд на га тур ні ру 
з Ха кей най фе дэ ра цы яй Бе ла ру сі, мы атры ма-
ем маг чы масць ад праў ляць леп шых бал гар скіх 
дзя цей трэ ні ра вац ца і ву чыц ца ха кею ў ва шай 
кра і не, — ад зна чыў Мар цін Мі ла наў, прэ зі дэнт 
Бал гар скай фе дэ ра цыі ха кея.

Па доб нае су пра цоў ніц тва свед чыць пра тое, 
што Ка ляд ны тур нір не прос та спар тыў нае свя-
та, але і доб рая фор ма дып ла ма тыі, на ладж-
ван не між на род ных кан так таў для спар тыў ных 
чы ноў ні каў і вы дат ная на го да су стрэц ца са ста-
ры мі сяб ра мі для спарт сме наў.

— Тут цёп лая ат мас фе ра. Збі ра юц ца доб рыя 
ка ман ды. Ні ко лі не спы няў за ня ткаў спор там: 
узім ку ха кей, ле там лёг кая ат ле ты ка. І доб-
ра, што ў Бе ла ру сі шмат мо ла дзі зай ма ец ца 
спор там, — ка жа Эду ард Бшайд, на па да ючы 

ка ман ды Гер ма ніі, па ста ян ны ўдзель нік Ка-
ляд на га тур ні ру.

Ну, а для бе ла рус кіх ама та раў ха кея гэ та 
перш за ўсё шоу, ня гле дзя чы на вялікія ма ра-
зы, да па чат ку мат чаў пе рад «Чы жоў ка-Арэ най» 
кож ны дзень раз горт ва лі ся на род ныя гу лян ні, 
якія збі ра лі шмат лю дзей. Прак тыч на на ўсіх 
гуль нях ужо тра ды цый ныя анш ла гі, на тры бу нах 
пры сут ні ча лі ама та ры спор ту зу сім роз ных уз-
рос таў. Не дзіў на, бо на пля цоў цы звыш вы ні ко вы 
ха кей: 145 шай баў за 14 гуль няў — у ся рэд нім 
больш за 10 шай баў за су стрэ чу.

Паў фі наль ная па ра, якая скла ла ся па вы ні-
ках гру па вых су стрэч, вы гля да ла вель мі не ча-
ка на — Сла ва кія — ААЭ. Больш за тое, са май 
эк за тыч най, па ха кей ных мер ках, збор най уда-
ло ся ўпер шы ню ўзяць брон за выя ўзна га ро ды 
і па кі нуць больш во пыт ных сла ва каў па-за п'е-
дэс та лам.

А вось фі наль ная афі ша паў та ры ла ле-
таш нюю, у вы ра шаль ным па ядын ку зноў мы 
ўба чы лі ка ман ду кі раў ні ка дзяр жа вы і дру жы-
ну з Фін лян дыі. Та ды бе ла ру сы, са сту па ю чы 
пас ля пер ша га пе ры я ду 0:1, усё ж вы рва лі 
пе ра мо гу — 2:1. Сё ле та ўсё пай шло па ін шым 

сцэ на рыі. На шы ха ке іс ты за ва ло да лі пе-
ра ва гай са стар ту, ад кры лі лік, а да лей 
толь кі па мна жа лі пе ра ва гу ў шай бах. Фі-
наль ная су стрэ ча так са ма атры ма ла ся 
вы ні ко вай — 7:3.

Та кім чы нам, бе ла ру сы дзя ся ты — юбі-
лей ны для ся бе — раз вый гра лі Ка ляд ны 
тур нір, фі ны дру гі раз ста но вяц ца ся рэб ра-
ны мі пры зё ра мі, у іх ак ты ве так са ма 6 брон-
за вых п'е дэс та лаў. Ну, а тых, хто прай граў, 
вя до ма, тут ня ма апры ёры.

— У мя не не атры ма ла ся пры ехаць мі-
ну лы раз, але два га ды та му я ўжо быў на 
тур ні ры. Што змя ні ла ся: ар га ні за цыя ста ла 
яшчэ леп шай, Мінск стаў больш пры го-
жым — шчас лі вы зноў ака зац ца ў Бе ла ру-
сі, — рас каз вае Ер ка Ха па нен, аба рон ца 
ка ман ды Фін лян дыі.

Не ад' ем най част кай тур ні ру ўжо стаў і даб-
ра чын ны пра ект Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га 
клу ба і Фе дэ ра цыі ха кея Бе ла ру сі «Ка ляд-
ная тра ды цыя». Сё ле та гас цей су стра ка ла 
Ма ла дзе чан ская спе цы яль ная агуль на аду-
ка цый ная шко ла-ін тэр нат №2 для дзя цей з 
па ру шэн ня мі зро ку. Па тра ды цыі ўдзель ні кі 
тур ні ру пры яз джа юць да дзя цей з ка ляд ны мі 
па да рун ка мі. Гэ тым ра зам вы ха ван цы шко лы 
атры ма лі аэ ра ха кей ад ка ман ды Прэ зі дэн та, 
ноў тбу кі, план шэ ты і на столь ныя гуль ні ад 
гас цей тур ні ру. На пя рэ дад ні шко ла-ін тэр нат 
атры ма ла бяз вы плат ную спон сар скую да па-
мо гу ад Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га клу ба і 
Фе дэ ра цыі ха кея ў су ме 25 ты сяч бе ла рус кіх 
руб лёў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. 
lobazhevich@zviazda.by

ХА КЕЙ НАЕ ШОУ ЯК КА ЛЯД НАЯ ТРА ДЫ ЦЫЯ
Што га до вы тур нір за вяр шыў ся юбі лей най пе ра мо гай ка ман ды Прэ зі дэн та

«Бе ла рус кія на ву коў цы не па ку ту юць ад дэ фі цы ту ідэй. І ў нас 
сён ня ня ма вы ні каў, якія пы ляц ца на па лі цах. Усе на шы на ву ко-
выя рас пра цоў кі ўка ра ня юц ца і вы ка рыс тоў ва юц ца», — за явіў 
пад час афі цый най прэ зен та цыі Го да на ву кі ў Бе ла ру сі стар шы ня 
Прэ зі ды у ма На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, ака дэ мік 
Ула дзі мір ГУ СА КОЎ.

Ён пад крэс ліў, што ра шэн не кі раў ні ка дзяр жа вы аб вяс ціць 2017-ты 
Го дам на ву кі ўскла дае на ўсю на ву ко вую су поль насць кра і ны вя лі кую 
ад каз насць.

— Га лоў ным кры тэ ры ем эфек тыў нас ці на шай пра цы з'яў ля ец ца яе 
ўплыў на рост эка но мі кі. Сён ня бе ла рус кая на ву ка мак сі маль на ін тэ-
гра ва ная ў эка но мі ку: 85% ін вес ты цый на кі роў ва юц ца на да сле да ван ні 
пры клад но га ха рак та ру, — па ве да міў Ула дзі мір Гу са коў. — За апош нюю 
пя ці год ку на ву коў цы вы ка на лі больш як 7,5 ты ся чы да га во раў з роз ны мі 
за каз чы ка мі на ства рэн не на ву ко ва-тэх ніч най пра дук цыі на агуль ную су му 
звыш 609 млрд не дэ на мі на ва ных руб лёў. Пад рых та ва на больш за ты ся чу 
іна ва цый ных пра ек таў. На ву ко вая сфе ра пе ра хо дзіць на клас тар ную ар га-
ні за цыю. Па ча лі пра ца ваць ство ра ныя на ба зе НАН між дыс цып лі нар ныя 
на ву ко ва-да след чыя цэнт ры і на ву ко ва-тэх на ла гіч ныя клас та ры по шу ка ва-
га і стра тэ гіч на га ха рак та ру. Па най больш за па тра ба ва ных кі рун ках ства-
ра юц ца скраз ныя на ву ко ва-вы твор чыя аб' яд нан ні. На пя рэ дад ні Но ва га 
го да быў ство ра ны на ву ко ва-тэх на ла гіч ны парк «Бел Бія град», за клі ка ны 
за бяс пе чыць рэа лі за цыю поў на га цык ла — ад да сле да ван няў і рас пра-
цо вак да вы твор час ці су час най на ву ка ё міс тай пра дук цыі.

Ула дзі мір Гу са коў пра ін фар ма ваў, што на ву коў цы Бе ла ру сі пра цу юць 
над цэ лым шэ ра гам важ ней шых пра ек таў, ся род якіх — рас пра цоў ка но-
ва га бе ла рус ка га спа да рож ні ка дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня Зям лі, но-
вай лі ней кі су пер су час ных шмат функ цы я наль ных бес пі лот ных ля таль ных 
комп лек саў, раз віц цё 3D-дру ку, ажыц цяў лен не комп лекс на га на ву ко ва га 
аб слу гоў ван ня Бе ла рус кай АЭС, рас пра цоў ка на ву ко ва га і тэх на ла гіч на-
га па тэн цы я лу но вых ві даў энер ге ты кі, у тым лі ку со неч най.

Пы ла сос для га рад ской гас па дар кі
Ака дэ мік-сак ра тар ад дзя лен ня ме ды цын скіх на вук На цы я наль-

най ака дэ міі на вук Мі ка лай СЕР ДЗЮ ЧЭН КА рас ка заў пра но вую тэх-
на ло гію ад наў лен ня рас лін ны мі по лі фе но ла мі па шко джа най ал ка го лем 
пе ча ні: «Экс пе ры мен ты па ка за лі, што мы мо жам ак тыў на ўплы ваць на 
раз віц цё па та ла гіч на га пра цэ су і ад наў ляць па шко джа ныя клет кі. Так-
са ма ў Год на ву кі пра цяг нуц ца да сле да ван ні ў га лі не іму на тэ ра піі ра ку. 
На ша мэ та — за пуск ме ха ніз маў рас па зна ван ня і зні шчэн ня зла я кас ных 
кле так улас най імун най сіс тэ май ча ла ве ка. Гэ та між на род ны пра ект, які 
мы рэа лі зу ем су мес на з Літ вой і Укра і най».

Так са ма бе ла рус кія на ву коў цы рас пра ца ва лі ары гі наль ную тэх на ло гію 
да стаў кі ства ла вых кле так у га лаў ны і спін ны мозг. Клет кі ўвод зяц ца не 
ў кроў, а пад слі зіс тую аба лон ку но са, ад куль яны міг ры ру юць і трап-
ля юць у мозг...

— Мы па ды хо дзім да эта пу, ка лі ў ме ды цы не бу дуць вы ка рыс тоў вац ца 
прын цы по ва но выя ра шэн ні, — пад крэс лі вае Ула дзі мір Гу са коў, — на-
прык лад, ле ка выя прэ па ра ты мэ та ва га пры зна чэн ня, якія ўздзей ні ча юць 
толь кі на пэў ныя клет кі або ор га ны. На шы ву чо ныя-ме ды кі пра цу юць 
ця пер над штуч най ску рай, або бія ску рай, якая хут ка пры жы ва ец ца на 
мес цы апё каў.

Ака дэ мік-сак ра тар ад дзя лен ня фі зі ка-тэх ніч ных на вук НАН Бе-
ла ру сі Аляк сандр ЛАС КАЎ НЁЎ рас ка заў пра рас пра цоў кі на ву коў цаў 
у сфе ры про ці ста ян ня тэ ра рыз му: «У гэ тым го дзе на мі бу дзе пра па на-
ва ная тэх на ло гія кан струк цыі бро не ка мі зэль кі вы со ка га кла са аба ро ны 
су праць він то вач ных куль з тэр ма ўма ца валь ны мі стрыж ня мі, якая змо жа 
су праць ста яць вель мі ма гут най зброі». Так са ма сё ле та бу дзе ство ра ны 
до след ны ўзор ма ла га ба рыт най ка му наль най ва ку ум най ма шы ны, так 
зва ны ма біль ны пы ла сос для га рад ской гас па дар кі. Вя дзец ца рас пра-
цоў ка ўста ноў кі для комп лекс най пе ра пра цоў кі цяж кіх наф та вых ад хо-
даў — гуд ро ну і ма зу ту.

Стра ха ван не ры зы кі
Стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях 

Аляк сандр ШУ МІ ЛІН па ве да міў пра на мер на кі роў ваць у 2017 го дзе 
20% срод каў фі нан са ван ня на звыш ры зы коў ныя пра ек ты.

— Трэ ба шчы ра пры знаць, што мы ў пэў най сту пе ні за бю ра кра ты-
за ва лі мно гія на ву ко выя ра шэн ні і на ву ко вую ад каз насць. Жорст ка 
па тра бу ем вяр тан ня срод каў у бюд жэт, на ват ка лі штось ці і не атры ма-
ла ся. Гэ та пры во дзіць да та го, што на ву коў цы ба яц ца брац ца за но выя 
ры зы коў ныя рас пра цоў кі. У су вя зі з гэ тым ДКНТ рых туе змя нен ні ў 
за ка на даў ства, і пя тая част ка срод каў бу дзе на кі роў вац ца на важ ныя 
пра ек ты, дзе не маг чы ма га ран та ваць стап ра цэнт ны пос пех. Акра мя 
та го, у бя гу чым го дзе мы пра цяг нем ства раць пля цоў кі, дзе на ву коў цы 
маг лі б ка мер цы я лі за ваць свае рас пра цоў кі і ства раць улас ны біз нес, — 
па абя цаў Аляк сандр Шу мі лін.

Ён так са ма на га даў, што пе рад но вым го дам быў пад пі са ны ўказ аб 
ства рэн ні цэнт ра лі за ва на га рэс пуб лі кан ска га іна ва цый на га фон ду: «Гэ та 
зна чыць, што, акра мя бюд жэ ту, з'яў ля ец ца яшчэ ад на кры ні ца фі нан са-
ван ня пры клад ных на ву ко вых рас пра цо вак». 

Пер шы фі ла соф скі кан грэс
Уся го ў Год на ву кі прой дзе больш як 60 ме ра пры ем стваў. Бу дуць пра-

ве дзе ны зна ка выя між на род ныя фо ру мы — пер шы сім по зі ум «На ву ко выя 
асно вы бе ла рус кай дзяр жаў нас ці», VII Бе ла рус кі кас міч ны кан грэс, пер шы 
бе ла рус кі фі ла соф скі кан грэс «На цы я наль ная фі ла со фія ў гла баль ным 
све це», кан грэс «500 га доў бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня». На но вым ар-
га ні за цый ным уз роў ні прой дуць рэс пуб лі кан скія кон кур сы іна ва цый ных 
пра ек таў, на ву ко вых ра бот сту дэн таў, кон курс «100 ідэй для Бе ла ру сі». 
Пла ну ец ца так са ма аб вяс ціць агуль на рэс пуб лі кан скі кон курс на са мую 
эфек тыў ную рас пра цоў ку ў га лі не фун да мен таль ных да сле да ван няў, 
пры клад ных да сле да ван няў, гу ма ні тар ных на вук, на са мую эфек тыў ную 
ма ла дзёж ную рас пра цоў ку. А ў кан цы сту дзе ня, ка лі ў Бе ла ру сі бу дзе ад-
зна чац ца Дзень на ву кі, гра мад скас ці прэ зен ту юць ла га тып Го да на ву кі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

Пер шыя дні но ва га го да мы пры вык лі су стра каць па-спар тыў на му ба дзё ра і го ра ча. Вось 
ужо тры нац цаць га доў за пар спар тыў ны ка лян дар кра і ны ад кры ва ец ца між на род ны мі 
ха кей ны мі спа бор ніц тва мі на прыз Прэ зі дэн та Бе ла ру сі. Ка ляд ны тур нір даў но на зы ва-
юць чэм пі я на там све ту ся род ама та раў. І гэ та не здар ма. Па тра ды цыі на мін скім лё дзе 
збі ра юц ца ўдзель ні кі пла не тар ных пер шын стваў, Алім пій скіх гуль няў і бы лыя гуль цы 
На цы я наль най ха кей най лі гі.

СПА ДА РОЖ НІК, СУ ПЕР КА МІ ЗЭЛЬ КА 
І ШТУЧ НАЯ СКУ РА
Над чым пра цу юць бе ла рус кія ву чо ныя ў Год на ву кі?
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Дзе ля за ха ван ня 
па мя ці

Фе дэ ра цыя праф са юзаў Бе ла ру сі атры-
ма ла вы со кую ўзна га ро ду за вя лі кую коль-
касць ме ра пры ем стваў, на кі ра ва ных на 
па тры я тыч нае вы ха ван не. Ад но з та кіх ме-
ра пры ем стваў — маш таб ная рэ кан струк-
цыя Кур га на Сла вы.

— Да маш таб най рэ кан струк цыі Кур-
га на Сла ва мы пры сту пі лі ў 2015 го-
дзе, — рас ка заў Мі ха іл ОР ДА, стар шы-
ня Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі, 
член Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду. — Гэ та сім вал вя лі кай Пе ра мо гі, 
адзін ства брац кіх на ро даў, на ша га ўмен ня 
ра зам су праць ста яць бя дзе. І сім ва ліч на, 
што ў рэ кан струк цыі ме ма ры яль на га комп-
лек су пры ня лі ўдзел жы ха ры ўсёй кра і ны. 
Аса біс ты ўдзел, гро шы, пе ра лі ча ныя на 
даб ра чын ны ра ху нак, ка жуць пра тое, што 
лю дзі па мя та юць і ўша ноў ва юць на шу гіс-
то рыю, подз віг на ро да.

Пад час рэ кан струк цыі цал кам за мя ні лі 
тра вя ное по кры ва, ад ра ман та ва лі пры ступ кі 
і зра бі лі су час ную пад свет ку. А да 71-й га да-
ві ны за кан чэн ня Вя лі кай Ай чын най вай ны на 
ме ма ры я ле ўста на ві лі со неч ныя ба та рэі. Ця-
пер пом нік асвят ля ец ца ў вя чэр ні і нач ны час. 
У пла нах Фе дэ ра цыі праф са юзаў — пра вес ці 
ра бо ты па по шу ку згуб ле най ба я вой тэх ні кі. 
Экс па на ты бу дуць ад рэ стаў ра ва ны і вы стаў-
ле ны ка ля пад нож жа Кур га на ў му зеі ба я вой 
тэх ні кі пад ад кры тым не бам. Пла ну ец ца, што 
ме на ві та на гэ тыя мэ ты і ў цэ лым на да лей шае 
доб ра ўпа рад ка ван не Кур га на Сла вы бу дуць 
на кі ра ва ны гра шо выя срод кі прэ міі.

Да рэ чы, гэ та не адзі ны аб' ект, над якім 
узя лі шэф ства праф са ю зы. У кож най воб-
лас ці вы зна ча ны зна ка выя пом ні кі. На прык-
лад, на Гро дзен шчы не гэ та ме ма ры яль ны 
комп лекс «Шаў лі чы» ў Ваў ка выс кім ра ё не, 
у Ві цеб скай воб лас ці — во ін скі ме ма ры ял, 
дзе па ха ва ны Ге рой Са вец ка га Са ю за Мі-
най Шмы роў і ін шыя вя до мыя ка ман дзі ры, у 
Брэсц кай — брац кая ма гі ла ла ге ра-шпі та ля 
«Рэ вір». Кож нае аб лас ное, ра ён нае аб' яд-
нан не, пяр віч ныя праф са юз ныя ар га ні за цыі 
ўно сяць свой уклад у рэ кан струк цыю па мят-
ных мес цаў і ў цэ лым у за ха ван не на шай 
агуль най гіс та рыч най па мя ці.


