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ПЫ ТАН НІ ТРЭ ЦЯ ГА ТУ РА

ВIК ТА РЫ НА
Мая Ска ры нi я на

Як і абя ца лі, змя шча ем 
сён ня пы тан ні трэ ця га, 
за ключ на га ту ра вік та-
ры ны, пры све ча най на-
ша му пер ша дру ка ру. Як 
і абя ца лі, і ў ім пы тан ні 
не з лёг кіх, а не ка то рыя, 
мо жа, і са мыя скла да-
ныя з усіх, што бы лі вам 
пра па на ва ныя. Тым не менш пры жа дан ні ад ка зы 
мож на ад шу каць на ўсе. Тым са мым па шы рыць 
свае ве ды, якія, як вя до ма, за пля чы ма не на сіць. 
А яшчэ па зма гац ца за ўзна га ро ду — бяс плат ную ад-
 мыс ло вую эк скур сію па На цы я наль най біб лі я тэ цы, 
якую яе спе цы я ліс ты зла дзяць для тых удзель ні каў, 
якія да дуць най боль шую коль касць пра віль ных ад-
ка заў. Вы ні кі, на гад ва ем, бу дуць пад во дзіц ца па ўсіх 
трох ту рах, так што ка лі кры ху па мы лі лі ся ў пер шых 
двух, не ад чай вай це ся, у вас яшчэ ёсць усе шан цы 
быць ся род пе ра мож цаў.

Ад ка зы да сы лай це да 15 ве рас ня на паш то вы ад рас 
рэ дак цыі: вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 220013, Мінск, з 
па зна кай «Ска ры ні я на», або на элект рон ны ад рас: 
skaryna@zvіazda.by.

Да су вя зі! Плё ну ўсім і пос пе хаў!

1. Аду ка цый ным цэнт рам якой рэс пуб лі кі быў го-
рад Па дуя, ва ўні вер сі тэ це яко га ў 1512 го дзе 

Фран цыск Ска ры на атры маў сту пень док та ра ле кар-
скіх на вук?

 Фла рэн цыя

 Ве не цыя

 Сі е на

 Ге нуя

2. Біб лія Ска ры ны — пя ты па лі ку на дру ка ва ны пе-
ра клад Свя то га Пі сан ня. На якіх ча ты рох жывых 

мо вах Біб лія бы ла вы да дзе на да ска ры наў скай?

 Ня мец кай, італь ян скай, чэш скай, га ланд скай

 Анг лій скай, ня мец кай, італь ян скай, чэш скай

 Фран цуз скай, га ланд скай, ня мец кай, італь ян скай

 Іс пан скай, чэш скай, ня мец кай, га ланд скай

3. Які мі зна ка мі Ска ры на ну ма ра ваў ста рон кі сва іх 
вы дан няў?

 Араб скі мі ліч ба мі

 Лі та ра мі кі ры ліч на га ал фа ві та

 Лі та ра мі ла цін ска га ал фа ві та

 Рым скі мі ліч ба мі

4. У якой з кніг Ска ры ны 
зме шча на гэ та гра вю ра?

 У Чацвёртай Кні зе Цар стваў

 У Кні зе Руфі

 У Кні зе Дру го га за ко на

 У Першай Кні зе Цар стваў

5. Адзі ную з кніг Бібліі Ска-
ры на вы даў двой чы. 

Якую?

 Псал тыр

 Апост ал

 Ма лую па да рож ную кніж ку

 Эк ле зі яст

6. У філь ме «Я, Фран цыск Ска ры на» га лоў ную ро-

лю — са мо га пер ша дру ка ра — іг рае Алег Ян коў-

скі. А ка го ў тым жа філь ме іг рае яго ста рэй шы брат 

Рас ці слаў?

 Карч ма ра

 Іва на Ска ры ны

 Рэйх ен бер га

 Ма на ха-езу і та

7. Хто аў тар кні гі пра Ска ры ну, якая па чы на ец ца з 

пры свя чэн ня: «Усім ма ці кру гу свет ла га пад ня бес-

на га, ім ёны якіх сён ня лю дзям не вя до мыя, ды ім ёна мі 

сы ноў якіх зем лі роз ных кут коў кру гу пад ня бес на га 

сла віц ца не пе ра ста нуць...»

 Ула дзі мір Ка рат ке віч

 Алесь Ра за наў

 Алег Лой ка

 Адам Гло бус

8. Чыё імя да ня даў ня га ча су на сіў пра спект Фран-

цыс ка Ска ры ны ў По лац ку?

 Ула дзі мі ра Ле ні на

 Яка ва Свяр до ва

 Пят ра Ма шэ ра ва

 Кар ла Марк са

9. Дзе ў Бе ла ру сі па ста ян на экспануюцца ары гі на лы 
Ска ры на вых выданняў?

 У На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі

 У На цы я наль най біб лі я тэ цы

 У По лац ку, у Му зеі бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня

 У На цы я наль ным мас тац кім му зеі

10. Пы тан не ад На цы я наль най біб лі я тэ кі. Хто быў 
дру гім пас ля Фран цыс ка Ска ры ны дру ка-

ром у Вя лі кім Княст ве Лі тоў скім?

Цеп лы ня і за су ха 
ідуць по бач

Па сло вах Вік та ра Мель ні ка, сель-
ска гас па дар чыя ар га ні за цыі па сту по ва 
па чы на юць вы ка рыс тоў ваць ста ноў чыя 
вы ні кі змя нен ня клі ма ту. Так, сён ня Бе-
ла русь поў нас цю за бяс печ вае ся бе на-
сен нем ку ку ру зы, што пры тэм пе ра ту-
рах да па цяп лен ня прак тыч на не бы ло 
маг чы ма. Акра мя та го, у гас па дар ках 
Брэсц кай і Го мель скай аб лас цей ука-
ра ня ец ца ў вы твор часць азі мы яч мень, 
вы ся ва ец ца соя, па шы ра юц ца па се вы 
сла неч ні ка, спар жа вай фа со лі. У Пін-
скім ра ё не вя дзец ца пра мыс ло вае вы-
рошч ван не ві на гра ду. Па коль кі апош нім 
ча сам дру гая па ло ва ле та пе ра важ на 
су хая і спя кот ная, сель гас прад пры ем-
ствы больш вы ка рыс тоў ва юць ран нія 
цеп ла лю бі выя сар ты буль бы.

Але трэ ба не за бы ваць, што ра зам 
з па ве лі чэн нем цеп ла за бяс пе ча нас ці 
на тэ ры то рыі кра і ны ўсё час цей зда-
ра юц ца і за су хі — адзін з га лоў ных не-
га тыў ных фак та раў змя нен ня клі ма ту 
для сель скай гас па дар кі. Асаб лі ва ад-
чу валь ныя яны так са ма на поўд ні Бе ла-
ру сі, дзе зна хо дзяц ца лёг кія пяс ча ныя
зем лі. Са мыя моц ныя засухі, па ін фар-
ма цыі Бел гід ра ме та, ад бы лі ся ў 1992 і 
2015 га дах.

— Вы ка ры стан не клі ма тыч най ін-
фар ма цыі, без умоў на, вель мі важ нае 
для сель скай гас па дар кі — яна мо жа 
слу жыць рэ зер вам па вы шэн ня пра-
дук цый нас ці, — ад зна чае клі ма то лаг, 
га лоў ны на ву ко вы су пра цоў нік Ін-
сты ту та пры ро да ка ры стан ня НАН 
Бе ла ру сі, ака дэ мік Ула дзі мір ЛО ГІ-
НАЎ. — Але без па ляп шэн ня тэх на ло-
гій, па вы шэн ня куль ту ры зем ля роб ства 
бу дзе скла да на да сяг нуць знач ных пос-
пе хаў. Да сле да ван ні па каз ва юць, што 
на най больш раз ві тыя ў гэ тым пла не 
рэ гі ё ны кра і ны, на прык лад Гро дзен-
скую воб ласць, менш уплы ва юць клі-
ма тыч ныя фак та ры.

Зда ва ла ся б, цёп лыя зі мы, якія ста лі 
звы чай ны мі для Бе ла ру сі, па він ны ста-
ноў ча ўплы ваць на эка но мію па ліў ных 
рэ сур саў і дзей насць ка му наль най гас-
па дар кі. Ад нак ра зам з цяп лом у кра і ну 
пры хо дзяць і рэз кія пе ра па ды тэм пе-
ра тур, якія вы клі ка юць не бяс печ ныя 
га ла лёд ныя з'я вы. Яны ж не га тыў на 
ўздзей ні ча юць і на бу дын кі, якія бы лі 
па бу да ва ны не каль кі дзе ся ці год дзяў 
та му. Прад стаў ні кі роз ных га лін эка-

но мі кі па він ны ўваж лі ва вы ву чаць усе 
фак та ры і быць га то вы мі на іх рэ ага-
ваць ад па вед на: па зі тыў ныя — ак тыў на 
вы ка рыс тоў ваць, а ў не га тыў ных — зні-
жаць стра ты.

Уз наў ляль ная энер ге ты ка — 
су праць змя нен ня клі ма ту

На ша кра і на з'яў ля ец ца ўдзель ні кам 
Ра мач най кан вен цыі ААН аб змя нен ні 
клі ма ту, а так са ма ад ной з пер шых, хто 
да лу чыў ся да Па рыж ска га па гад нен ня 
аб клі ма це.

У Пла не ме ра пры ем стваў па рэа лі-
за цыі гэ та га па гад нен ня скла дзе ны рэ-
ка мен да цыі для роз ных га лін эка но мі кі, 
якія скі роў ва юць на зні жэн не вы кі даў 
пар ні ко вых га заў.

— Сён ня Бе ла русь, як і ін шыя ба кі 
па гад нен ня, рых туе да ку мен та цыю па 
вы кі дах пар ні ко вых га заў — дыя ксі ду 
вуг ля ро ду, ме та ну, ак сі ду азо ту, — рас-
ка заў га лоў ны на ву ко вы су пра цоў-
нік ад дзе ла між на род ных пра ек таў 
БелНДЦ «Эка ло гія» Іван НАР КЕ ВІЧ. 
— Наш цэнтр збі рае ін фар ма цыю па 
ўсіх пра мыс ло вых аб' ек тах, уклю ча ю чы 
та кія сек та ры эка но мі кі, як сель ская і 
ляс ная гас па дар кі, энер ге ты ка, бу даў-
ніц тва, транс парт, уты лі за цыя ад хо даў, 
каб зні зіць вы кі ды пар ні ко вых га заў 
згод на са сва і мі аба вя за цель ства мі.

Па сло вах на ву коў цы, у кра і не ідзе 
рас пра цоў ка стра тэ гіі ніз ка вуг ля род-
на га раз віц ця. Да ку мен там пра ду гле-
джа на боль шае вы ка ры стан не ўзнаў-
ляль ных кры ніц энер гіі: вет ру, ва ды, 
геа тэр ма льнай энер гіі. «Па куль мы на 
па чат ко вым эта пе. Але за імі — бу ду чы-
ня», — упэў не ны Іван Нар ке віч.

Адап та вац ца ра зам
Сё ле та бы ла за цвер джа на Пра гра-

ма «Раз віц цё сіс тэ мы гід ра ме тэа ра-
ла гіч най бяс пе кі Са юз най дзяр жа вы» 
на 2017—2021 га ды, ад ным з кі рун каў 
рэа лі за цыі якой з'яў ля ец ца раз віц цё 
сіс тэ мы клі ма тыч на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва і га лін эка но мі кі.

Адап та цыя да змя нен ня клі ма ту мо-
жа сыг раць клю ча вую ро лю ў зні жэн ні 
па гроз га лі нам эка но мі кі абедз вюх кра-

ін — Бе ла ру сі і Ра сіі, жыц ця дзей нас ці 

і зда роўю лю дзей, — га во рыц ца ў да-

ку мен це.

Спе цы я ліс ты Са юз най дзяр жа вы 
пра ана лі зу юць клі ма та за леж насць 
га лін эка но мі кі з вы ву чэн нем нар ма-
тыў на-ме та дыч най ба зы, якая рэ гу люе 
дзей насць у га лі нах эка но мі кі з улі кам 
па год ных і клі ма тыч ных умоў, пры цяг-
ва ю чы іс ну ю чыя да ныя аб эка на міч ных 
стра тах. На іх асно ве бу дуць пад рых та-
ва ныя рэ ка мен да цыі па адап та цыі да 
змя нен ня клі ма ту ў сель ска гас па дар-
чай, бу даў ні чай, энер ге тыч най і транс-
парт най га лі нах эка но мі кі су меж ных 
тэ ры то рый Бе ла ру сі і еў ра пей скай 
част кі Ра сіі. Ся род та кіх мер — но выя 
бу даў ні чыя нор мы і пра ві лы, нор мы 

па да чы цяп ла і элект рыч нас ці, ства-

рэн не ў бу ду чым сіс тэм па пя рэ джан ня 

і апа вя шчэн ня аб не бяс печ ных з'я вах 

на двор'я і інш.

Дзя ку ю чы рэа лі за цыі Пра гра мы, 

гід ра ме тэа ро ла гі абедз вюх кра ін пла-

ну юць па вя лі чыць да 2021 го да апраўд-

валь насць штар ма вых па пя рэ джан няў 

пра не бяс печ ныя пры род ныя з'я вы да 

90—92%, а так са ма апраўд валь насць 

су тач ных пра гно заў на двор'я па суб' ек-

тах еў ра пей скай част кі Ра сіі і аб лас ных 

цэнт рах Бе ла ру сі — да 94—96%.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА
kolasava@zvіazda.by

КЛІ МАТ І ЭКА НО МІ КА: 
ЗМА ГАЦ ЦА 

ЦІ ПРЫ СТА СА ВАЦ ЦА?

На поўд ні кра і ны 
з'явілася но вая, чац вёр тая 
аг ра клі ма тыч ная зо на, якая 
ха рак та ры зу ец ца са май ка рот кай 
і цёп лай у ме жах Бе ла ру сі зі мой 
і най больш пра цяг лым і цёп лым 
ве ге та цый ным пе ры я дам. Гэ ты 
рэ гі ён так са ма больш стаў 
па ку та ваць ад не да хо пу віль га ці, 
пе ра сы хан ня вор на га слою 
і ін шых пра яў лен няў за су хі.

З 1 лі пе ня 2017 го да Бел гід ра мет 
пе рай шоў на но выя 
клі ма тыч ныя нор мы. «...Ка лі 
ра ней мы га ва ры лі, што зі ма 
бы ла на 2—3 гра ду сы цяп лей шай 
за нор му, то ця пер з пры няц цем 
та го, што клі мат змя ніў ся, яна 
цяп лей шая толь кі на 1 гра дус. 
На двор' е за леж ныя га лі ны 
эка но мі кі па він ны ўліч ваць 
гэ ты фак тар, што так са ма бу дзе 
пэў ным кро кам па адап та цыі 
да змя нен ня клі ма ту».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Минскоблхлебопродукт» извещает, что 25 августа 2017 года  

состоится внеочередное собрание  акционеров по адресу: г. Минск, ул. Фа-
брициуса, 2. Начало собрания: 14.00. Регистрация акционеров с 13.00. При 
себе иметь документы: акционеру общества – паспорт, представителю 
акционера – паспорт и доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реорганизации ОАО «Минскоблхлебопродукт» путем присоедине-
ния к нему КУП «Семена трав»  и утверждение передаточного акта.

2. Утверждение размера уставного фонда ОАО «Минскоблхлебопро-
дукт».

3. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Минскоблхле-
бопродукт».

4. О дополнительном выпуске акций ОАО «Минскоблхлебопродукт»,  
утверждение решения о выпуске акций.

5. О передаче имущества присоединенного  КУП «Семена трав» УП 
«Борисовский комбинат хлебопродуктов» и утверждение передаточного 
акта. УНП 600013173

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  
Уста ноў ле ны 

тэр мі ны збо ру брус ніц і жу ра він
Па куль толь кі ў Гро дзен скай воб лас ці. Па ін фар ма цыі 
Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя, там збі раць, на рых тоў ваць і за куп ляць брус-
ні цы мож на з 20 жніў ня, а жу ра ві ны — з 6 ве рас ня.

Па вод ле па пя рэд няй ін фар ма цыі, у Брэсц кай і Го мель скай 
аб лас цях сё ле та брус ні цы да зво ляць збі раць з 16 жніў ня, у Ма-
гі лёў скай — з 22 жніў ня, у Мін скай — з 25 жніў ня, у Ві цеб скай 
— з 26 жніў ня. Збі раць жу ра ві ны мож на бу дзе ў Брэсц кай воб-
лас ці з 1 ве рас ня, у Го мель скай — з 2 ве рас ня, у Мін скай і Ма-
гі лёў скай — з 8 ве рас ня, у Ві цеб скай воб лас ці — з 9 ве рас ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)


