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Ге не раль ны сак ра тар ААН аб вяс ціў 
аб ча ты рох «верш ні ках апа ка ліп сі су»

Ча ты ры «верш ні кі апа ка-

ліп сі су», якія ў ця пе раш ні мо-

мант най больш па гра жа юць 

све ту, — гэ та геа па лі тыч ная 

на пру жа насць, клі ма тыч ныя 

зме ны, гла баль ны не да вер 

да па лі тыч ных ін сты ту таў і 

злоў жы ван не но вы мі тэх на-

ло гі я мі. Пра гэ та за явіў ге не раль ны сак ра тар Ар га ні за цыі 

Аб'яд на ных На цый Ан то ніу Гу тэ рыш, вы сту па ю чы на Ген-

асамб леі ААН. «Наш свет на блі жа ец ца да кроп кі не зва-

ро ту», — за ўва жыў ген сек. Ня гле дзя чы на гэ та, Гу тэ рыш 

звяр нуў ува гу і на «не ка то рыя пры кме ты над зеі». Па яго 

сло вах, за апош ні год уда ло ся пра ду хі ліць шэ раг кан флік-

таў, у тым лі ку ў Дэ ма кра тыч най Рэс пуб лі цы Кон га, на 

Ма да гас ка ры, у Ма лі, на Маль дыў скіх аст ра вах. Ся род 

кан флік таў, дзе ўда ло ся да сяг нуць не ка то ра га пра грэ су 

ва ўрэ гу ля ван ні, ён на зваў Емен, Сі рыю і Лі вію.

Аў та парт рэт за дум лі ва га Ван Го га 
ака заў ся са праўд ны

Кар ці на на пі са на поз нім ле там 

1889 го да ў шпі та лі ў Сен-Рэ мі-дэ-Пра-

ванс. На цы я наль ная га ле рэя ў Ос ла, 

якая ва ло дае кар ці най, ад пра ві ла яе з 

Нар ве гіі ў Ні дэр лан ды на экс пер ты зу. 

Пры да сле да ван ні вы ка рыс тоў ваў ся 

рэнт ген і пры цяг ва лі ся знаў цы ван-

го гаў скай тэх ні кі на кла дан ня маз коў. 

Бы лі пра ана лі за ва ны ліс ты мас та ка да яго бра та Тэа. «Гэ ты 

аў та парт рэт вы клі каў су мнен ні вель мі доў гі час, — ска заў 

агенц тву France-Presse стар шы спе цы я ліст му зея Ван Го га ў 

Амстэр да ме Луі ван Ціл борг. — У гэ тай ра бо це, зда ец ца, усё 

па каз ва ла на пэн дзаль Ван Го га, але ў той жа час не ка то рыя 

дэ та лі ад роз ні ва лі ся ад ін шых яго кар цін. Нам трэ ба бы ло 

знай сці гэ та му тлу ма чэн не, што бы ло цяж ка, але мы, ду ма-

ец ца, раз га да лі за гад ку». Ця пер аў та парт рэт экс па ну ец ца ў 

Амстэр да ме. У Ос ла кар ці ну вер нуць у 2021 го дзе — да ад-

крыц ця но ва га бу дын ка на цы я наль на га му зея.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Уша на ван не ў Па ла цы Не за-

леж нас ці на пя рэ дад ні Дня бе ла-

рус кай на ву кі яе най леп шых прад-

стаў ні коў — гэ та ад зна ка стра тэ-

гіч най знач нас ці най важ ней шай 

для раз віц ця кра і ны га лі ны.

«У гэ тым го дзе сваё пра фе сій-

нае свя та вы су стрэ не це ўжо ў но-

вым ста ту се. Пры сва ен не зван няў 

док та ра на вук і пра фе са ра ста не 

чар го вай ва шай пе ра мо гай на най-

скла да ней шым шля ху па знання 

за ко наў пры ро ды, гра мад ства, 

а так са ма ас но вай для ва шых но-

вых здзяйс нен няў і не толь кі ва-

шых. Мно гія ад крыц ці ў на ву цы ро-

бяц ца вы пад ко ва, але дак лад на не 

вы пад ко вы мі людзь мі», — ска заў 

кі раў нік кра і ны.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што за 

кож ным вы ні кам ста яць га ды са-

ма ад да най, на пру жа най пра цы, 

а са мая цяж кая пра ца ча ла вец-

тва — пра ца ву чо на га. На ву ко вую 

іс ці ну спа сці га юць толь кі са мыя 

та ле на ві тыя, на стой лі выя і мэ та-

на кі ра ва ныя.

Ай чын ныя на ву коў цы ак тыў на 

ўцяг ну ты ў мно гія гра мад ска-па-

лі тыч ныя пра цэ сы жыц ця кра і ны. 

І гэ тая вы со кая мі сія па тра буе ад 

кож на га з іх вя лі кай са ма ад да чы і 

ад каз нас ці за ра шэн ні, што пры-

ма юц ца.

Атры маць зван не і пры знан не 

з го ду ў год ста но віц ца ця жэй. 

«Па край няй ме ры за гро шы, як 

гэ та бы ло шмат га доў та му (я за-

кра нуў гэ тыя ча сы), на ўрад ці 

гэ та маг чы ма», — кан ста та ваў 

Прэ зі дэнт.

Кі раў нік кра і ны звяр нуў ува гу, 

што сён ня як ні ко лі жыц цё ва 

важ на ўвай сці і за ма ца вац ца ў 

гру пе кра ін-рас пра цоў шчы каў 

і вы твор цаў вы со ка тэх на ла-

гіч най і на ву ка ё міс тай пра дук-

цыі.

«У нас ёсць усе пад ста вы для 

па спя хо ва га ру ху ў да дзе ным кі-

рун ку. Бе ла русь ужо зда бы ла шы-

ро кую вя до масць дзя ку ю чы да сле-

да ван ням і рас пра цоў кам у га лі не 

ін фар ма цый ных і кас міч ных тэх на-

ло гій, атам най энер ге ты кі, фі зі кі, 

ма шы на бу да ван ня, аг ра пра мыс-

ло вас ці і бія тэх на ло гі яй, ме ды цы-

ны і фар ма цэў ты кі, — упэў не ны 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — На ва-

шых пля чах, як бы па фас на гэ та 

ні гу ча ла, — ад каз насць за бу ду-

чы ню на шых дзя цей».

Да сяг нен ні гэ та га па ка лен ня 

ву чо ных аба вяз ко ва па він ны знай-

сці раз віц цё ў вы ні ках пра цы най-

леп шых вуч няў — перс пек тыў ных, 

ам бі цый ных, з дзяр жаў ным мыс-

лен нем. Іх бу ду чы пос пех ста не са-

праўд ным па цвяр джэн нем вы со кіх 

зван няў і на ву ко ва га аў та ры тэ ту 

на стаў ні ка, а тра ды цыя пе ра ем-

нас ці ін тэ ле кту аль на га па тэн цы я лу 

па слу жыць га лоў ным мэ там да лей-

ша га раз віц ця на шай дзяр жа вы.

Пра цу ю чы на да лей, 
не за бы ваць 
пра сён ня

Пас ля цы ры мо ніі ўзна га ро-

джання Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за пра сіў на ву коў цаў да раз мо вы. 

Ён яшчэ раз пад крэс ліў, што з вя-

лі кай па ва гай ста віц ца да ву чо ных 

і па дзя ліў ся, што ў свой час ад мо-

віў ся зай мац ца на ву кай.

Пер шым з дак ла дам аб дзей-

нас ці Вы шэй шай атэс та цый най ка-

мі сіі вы сту піў яе стар шы ня Аляк-

сандр ГУ ЧОК. У най блі жэй шы час 

ува га ўста но вы бу дзе на кі ра ва на 

на па вы шэн не ад кры тас ці пра цэ-

дур пуб ліч най аба ро ны ды сер та-

цый (во пыт у транс ля цыі ан лайн 

гэ та га пра цэ су ўжо ёсць).

Дыс ку сію вы клі ка ла пра цэ ду-

ра апе ля цыі па ад хі ле ных ды сер-

та цыях. Прэ зі ды ум ВАК ад хі ляе 

работу па рэ ка мен да цыі экс перт на-

га са ве та, але і апе ля цыі па да юц ца 

ў той жа ВАК, які па ві нен ар га ні за-

ваць яе не за леж ны раз гляд.

Прэ зі дэнт пра па на ваў раз гле-

дзець скар гі ў якімсь ці ін шым ор-

га не. «Мо жа, за дзей ні чаць Ака-

дэ мію на вук, каб апе ля цыя бы ла 

апе ля цы яй. Каб я не звяр таў ся да 

та го (як я ска заў), хто ўжо па ста віў 

кляй мо на ма ёй ды сер та цыі», — 

пад агуль ніў кі раў нік дзяр жа вы і да-

ру чыў узяць пад кант роль: — «Па-

гля дзі це з Ака дэ мі яй на вук, ура-

дам, кі раў ніц твам ВАК. Без уся кіх 

аса біс тых па ды хо даў. Шчы ра дак-

ла дзі це. Не, дык не — па кі нем 

гэ ту сіс тэ му. Ка лі вы па лі чы це 

не аб ход ным, што па він на быць 

не каль кі ін шая сіс тэ ма (жыц цё 

раз ві ва ец ца, на гэ тым уз роў ні 

мы за сво і лі ўсё, што пла на ва лі, 

ру хац ца трэ ба ку дысь ці на пе-

рад), раз гле дзім да вай це гэ та 

пы тан не».

Жорст кае па тра ба ван не, якое 

не па тра буе пе ра гля ду, — прак ты-

ка-ары ен та ва насць ра бот, маг чы-

масць пры мя ніць іх у жыц ці.

«Трэ ба, каб мы ў сва іх раз ва-

жан нях, стра тэ гіч ным апі сан ні, 

сы хо дзя чы да лё ка, не за бы лі ся 

пра тое, што нам трэ ба кож ны 

дзень.

Зай шла раз мо ва і зноў пра 

аду ка цыю — пра гра мы, пад руч-

ні кі, пра цоўны час на стаў ні каў. 

«Зда ец ца на ву коў цы неш та там 

вы най шлі, зра зу ме лі, ча му на ву-

чаць, як ву чыць, а ка лі па чы на-

ем па ды хо дзіць ту ды, дзе гэ та 

па вінна пра ца ваць, — бя да, — 

за ся ро дзіў ува гу Прэ зі дэнт. — 

Праб ле ма, ча му ву чыць і як, 

за ста ец ца. Мы ў гэ тым го дзе 

вер нем ся да гэ та га пы тан ня. Нам 

трэ ба па гля дзець, ча му на ву чаць, 

пра гра мы пад гэ та зра біць. Не на 

ча ты ры-пяць-сем га доў — а ска-

ра ціць, дзе гэ та мож на, аж да та-

го, каб па вы кі да лі тэ мы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за па-

тра ба ваў праз пэў ны час да ла-

жыць, як рэа лі зу юц ца яго да ру-

чэн ні, да дзе ныя Ака дэ міі на вук 

не каль кі год та му.

Уні каль ныя апе ра цыі 
і адап та цыя 
да клі ма ту

Пад час су стрэ чы пра сут насць 

сва ёй рас пра цоў кі рас ка за ла 

Прэ зі дэн ту Воль га МА ТЫ ЛЕ ВІЧ, 

док тар ме ды цын скіх на вук, 

вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік 

ла ба ра то рыі ан ка ге ні ка ло гіі 

«РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын-

скай ра ды я ло гіі імя М. М. Аляк-

санд ра ва». Па яе сло вах, у кра і не 

ўка ра не ны ор га на за ха валь ныя 

апе ра цыі пры ра ку шый кі мат кі, 

а ра ней на ву коў цы не маг лі на ват 

уя віць, што ор ган, па шко джа ны 

пух лі най, мо жа быць за ха ва ны. 

«На мі рас пра ца ва ны ал га рытм 

ад бо ру та кіх па цы ен таў і вы ка-

на ны та кія апе ра цыі. Яны штуч-

ныя, яны ўні каль ныя, яны вы со ка-

тэх на ла гіч ныя, ка лі вы да ля ец ца 

пух лі на, а ор ган за хоў ва ец ца для 

да лей ша га дзе та на ра джэн ня», — 

па ве да мі ла на ву ко вец.

Док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч-

ных на вук, пра фе сар, ды рэк тар 

«Ін сты ту та пры ро да ка ры стан-

ня НАН Бе ла ру сі» Сяр гей ЛЫ-

СЕН КА зай ма ец ца праблемамі 

змя нен ня клі ма ту. Ка лі мы не 

мо жам на на двор'е паў плы ваць, 

па він ны адап та вац ца. На ву коў цы 

пра вя лі рэ гі я наль ную адап та цыю 

гла баль ных клі ма тыч ных ма дэ ляў 

і рас пра ца ва лі сцэ на рый змя нен-

ня клі ма ту ў Бе ла ру сі ў бя гу чым 

ста год дзі. Гэ тыя і ін шыя звест кі 

да па маг лі ства рыць стра тэ гію па 

адап та цыі сель скай гас па дар кі.

Ак са на ПРЫ БУ ШЭ НЯ, док-

тар ме ды цын скіх на вук, да-

цэнт, за гад чык ла ба ра то рыі 

ме ды цын скай ге не ты кі і ма-

ні то рын гу пры ро джа ных па-

ро каў раз віц ця «РНПЦ «Ма ці 

і дзі ця», прад ста ві ла кі раў ні ку 

кра і ны сваю ра бо ту. Яна пры све-

ча на шмат плод най ця жар нас ці, 

ды яг нос ты цы спад чын ных пры-

ро джа ных за хвор ван няў і зні жэн-

ню аку шэр скіх ус клад нен няў пры 

шмат плод дзі.

Ся род пры сут ных на су стрэ чы 

з Прэ зі дэн там бы ла і шмат га до вы 

аў тар «Звяз ды», док тар фі ла ла-

гіч ных на вук, да цэнт ка фед ры 

ме ды я ло гіі Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га ўні вер сі тэ та Тац ця на 

ПА ДА ЛЯК. Яе ра бо та пры све ча на 

каш тоў нас цям су час най бе ла рус-

кай жур на ліс ты кі. Асаб лі вая ўва га 

на да ец ца праб ле мам фаль сі фі ка-

цыі Дру гой су свет най вай ны.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«На ву ка ка рыс та ец ца асаб лі вай пад трым кай 
і да ве рам з бо ку дзяр жа вы»

Ка мен та рый у тэ му
«Коль касць пры су джа ных ву чо ных сту пе няў док-

та ра і кан ды да та на вук па мен шы ла ся больш чым 

на 25 пра цэн таў. Па ды хо ды за ста лі ся бы лы мі, ка лі 

ка заць пра па тра ба ван не ня ўхіль на га за ха ван ня 

за ка на даў ства, якое рэг ла мен туе атэс та цый ную 

дзей насць у Рэс пуб лі цы Бе ла русь. ВАК стаў знач-

на больш ува гі ўдзяляць вы ву чэн ню змес ту ды сер-

та цый, кант ро лю за пра цай экс пер таў на роз ных 

эта пах, — па ве да міў жур на ліс там стар шы ня Вы шэй-

шай атэс та цый най ка мі сіі Аляк сандр Гу чок. — Прак-

ты ка-ары ен та ва насць у ра бо тах — гэ та асноў нае 

па тра ба ван не экс пер таў на са мых ран ніх эта пах. 

І гэ та па тра ба ван не ад соч ва ец ца і ў экс перт ных 

са ве тах, і ў Прэ зі ды у ме ВАК са мым дас ка на лым 

чы нам. Мы па тра бу ем па цвяр джэн ня ад уста ноў, 

ар га ні за цый, прад пры ем стваў, мі ніс тэр стваў, ве-

дам стваў, дзе вы ні кі той ці ін шай на ву ко вай ра бо ты 

рэ аль на ўка ра нё ны».

«На пра ця гу двух дзе ся ці год дзяў я пра ца ва ла ў 

га зе це «Звяз да». Гэ та са праў ды вя лі кая шко ла — 

пра ца ў та кой най ста рэй шай бе ла рус кай га зе це. 

Я маю го нар ска заць, што пра цяг ну ла тра ды цыі 

па тры я тыч най га зе ты «Звяз да», якая вы да ва ла ся ў 

пад пол лі, у пар ты зан скай зо не. І асаб лі ва ха це лася б 

мне ска заць пра ма іх на стаў ні каў-жур на ліс таў. Гэ та 

бы лы рэ дак тар га зе ты Ула дзі мір Бра ні сла ва віч Нар-

ке віч, на мес ні кі га лоў на га рэ дак та ра — Ула дзі мір 

Ва сі ле віч Мі ха е віч, Люд мі ла Іва наў на Ры жан ко ва. 

І ўсім ма ім ка ле гам удзяч на. Маю шчас це і ўдзяч-

насць, што час ад ча су мае на ры сы га зе та «Звяз-

да» дру куе», — рас ка за ла ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 

Тац ця на Па да ляк.
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Бліз кая ўла да

ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ — ВАС ПА ЧУ ЮЦЬ
Чар го выя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі прой дуць 

у су бо ту 25 сту дзе ня ў абл вы кан ка мах і Мін гар-

выканкаме. На зван кі жы ха роў кра і ны з 9.00 да 12.00 

бу дуць ад каз ваць:

* стар шы ня БРЭСЦ КА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Юрый Іо сі фа віч НАР КЕ ВІЧ. Тэл. 8 016 221 31 21;

* стар шы ня ВІ ЦЕБ СКА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу-

та таў Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ. Тэл. 8 021 

222 22 22;

* на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Анд рэй Ва сі ле віч КА НЮШ КА. Тэл. 8 023 233 12 37;

кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма Ігар Анд-

рэ е віч ПА ПОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

* на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ва ле рый Ана то ле віч МА ЛА ШКА. Тэл. 8 022 250 18 69;

* на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Іван 

Ста ні сла ва віч МАР КЕ ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

* на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Аляк-

сандр Ві кен це віч ДА РА ХО ВІЧ. Тэл. 8 017 222 44 44.


