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ЦЫТАТА ДНЯ

Ана толь ЛІС, 
стар шы ня Брэсц ка га 
абл вы кан ка ма:

«Су пра цоў ніц тва сет ка вых 
ганд лё вых струк тур з 
мяс цо вы мі та ва ра вы твор ца мі 
па він на быць па стаў ле на 
на якас на но вы ўзро вень. Ім 
трэ ба час цей су стра кац ца. На 
гэ тых су стрэ чах яны мо гуць 
аб мер ка ваць, які па трэ бен 
сён ня та вар, якой якас ці, па 
якой ца не. Гэ та бу дзе пад га няць 
і на шы прад пры ем ствы, 
каб вы раб ля лі па трэб ную 
і кан ку рэнт ную пра дук цыю, 
і сет кі бу дуць ра зу мець, што 
трэ ба пра ца ваць так са ма 
ў ін та рэ сах тэ ры то рыі, на якой 
яны зна хо дзяц ца. Не пры маль ная 
тая сі ту а цыя, ка лі на 
пры лаў ках сет ка вых кра маў 
ад сут ні чае якас ная мяс цо вая 
пра дук цыя».

Пос пе хі бе ла рус кай на ву кі 
зна хо дзяць ад люст ра ван не ў 
са мых роз ных між на род ных 
рэй тын гах. Так, на прык лад, 
у 2015 го дзе Бе ла русь увай-
шла ў топ-10 кра ін све ту з 
най больш імк лі вым раз віц цём 
ін фар ма цый на-ка му ні ка цый-
ных тэх на ло гій. У гла баль ным 
ін дэк се іна ва цый за пяць га-
доў на ша кра і на пад ня ла ся з 
78-га на 53-ці ра док. 15-е мес-
ца ў све це па ства рэн ні но вых 
ве даў, 32-е мес ца па вы ні ках 
на ву ко ва-тэх ніч най дзей нас-
ці — як сцвяр джае 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 зга да ных па каз-
чы ках Бе ла русь вый шла на 
ўзро вень кра ін Еў ра пей ска га 
са ю за.

За апош ні час бе ла ру са мі рэа-
лі за ва ны шэ раг пра ек таў між на-
род на га ўзроў ню. Так, у скла дзе 
аб' яд нан ня ATLAS на шы на ву коў-
цы зра бі лі вя лі кі ўнё сак у ад крыц цё 
сла ву та га ба зо на Хіг са. Быў рас-
пра ца ва ны ма тэ ма тыч ны ды зайн 
хі міч ных злу чэн няў, якія па тэн цый-
на мо гуць нейт ра лі зоў ваць ВІЧ-ін-
фек цыю І ты пу. Лі ней ка «бес пі лот-
ні каў», энер га эфек тыў ныя свят ло-
ды ёд ныя вы пра мень валь ні кі для 

вы рошч ван ня сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі, тэх на ло гія цеп ла вой стэ-
ры лі за цыі хле ба бу лач ных вы ра баў 
без пры мя нен ня хі міч ных кан сер-
ван таў, кам па зі цый ныя ма тэ ры я лы 
для 3D-прын та раў, шэ раг фар ма-
цэў тыч ных рас пра цо вак — усё гэ та 
толь кі ма лень кая част ка са зроб-
ле на га бе ла рус кі мі на ву коў ца мі за 
апош ні час.

Ад на з га лоў ных рыс су час най 
бе ла рус кай на ву кі — яск ра вы ўхіл 
у бок пры клад ных да сле да ван няў. 
Як за зна чае стар шы ня Прэ зі ды у-

ма На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Ула дзі мір ГУ СА КОЎ, прак тыч на 
ўсе ай чын ныя рас пра цоў кі зна хо-
дзяць пры мя нен не на вы твор час ці. 
Больш за 80% унут ра ных вы дат каў 
НАН на кі роў ва ец ца ме на ві та на 
пры клад ныя ра бо ты, а фун да мен-
таль ныя да сле да ван ні вы лу ча юц ца 
сва ёй прак тыч най скі ра ва нас цю. 
Як вы нік — ужо ця пер ва ўста но ве 
фар мі ру юць спіс з топ-100 на ву ко-
вых рас пра цо вак для ўка ра нен ня ў 
рэ аль ным сек та ры эка-
но мі кі. СТАР. 2

У НА ДЗЕЙ НЫХ РУ КАХУ НА ДЗЕЙ НЫХ РУ КАХ

На тал ля НАД ЗЕЖ НАЯ — да цэнт ка фед ры «Аў та ма ты за цыя тэх на ла гіч ных пра цэ саў і вы твор час цяў» Ві цеб ска га дзяр жаў на га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та. 
За рас пра цоў ку аб ста ля ван ня ме ды цын ска га пры зна чэн ня для пас ля апе ра цый най рэ абі лі та цыі ан ка ла гіч ных хво рых ёй пры зна ча на сты пен дыя 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 2016 год. Ра зам з ас пі ран та мі ка фед ры Анд рэ ем ГНІ ДЗЕН КАМ і Яго рам ЧАР НО ВЫМ яны зай ма юц ца но вы мі рас пра цоў ка мі.
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ВЫ — 
НАШ ГОНАР!
Дзея чам на ву кі, ра бот ні кам 

на ву ко ва-да след чых 
ін сты ту таў і вы шэй шых 

на ву чаль ных уста ноў

Да ра гія сяб ры!
Він шую вас з пра фе сій ным 

свя там — Днём бе ла рус кай на-
ву кі.

Сён ня ве дам на ле жыць важ-
ная ро ля ў фар мі ра ван ні кан ку-
рэнт най эка но мі кі і па ляп шэн ні 
якас ці жыц ця лю дзей. Раз віц цё 
аду ка цыі і на ву кі — гэ та за лог 
са ма стой нас ці і су ве рэ ні тэ ту 
дзяр жа вы, па вы шэн ня куль-
тур на га, ін тэ ле кту аль на га і ду-
хоў на га ўзроў ню на цыі. Та му ў 
на шай кра і не вя лі кая ўва га на-
да ец ца за ха ван ню і ўма ца ван-
ню ай чын ных на ву ко вых школ, 
ука ра нен ню ў прак ты ку эфек-
тыў ных рас пра цо вак.

Мы аба пі ра ем ся на ма гут ны 
на ву ко ва-тэх ніч ны кад ра вы па-
тэн цы ял, які па пра ве з'яў ля ец-
ца прад ме там на ша га го на ру. 
Да сяг нен ні бе ла рус кіх ву чо ных 
атрым лі ва юць су свет нае пры-
знан не і па вы ша юць прэ стыж 
кра і ны на між на род най арэ не. 
Але га лоў нае — пры но сяць бач-
ную ка рысць гра мад ству.

Упэў не ны, і ў да лей шым ва-
шы та лент, пра ца здоль насць 
і не вы чэрп ная энер гія бу дуць 
слу жыць род най Бе ла ру сі.

Зы чу вам моц на га зда роўя, 
даб ра бы ту і но вых пос пе хаў у 
пра цы.

Прэ зі дэнт 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУКАШЭНКА

У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых  ��

НА ВУ КА НА СЛУЖ БЕ 
ЭКА НО МІ КІ

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

СПА ЖЫЎ КА А ПЕ РА ЦЫЯ 
ПРА ПА НУЕ 

ЗНІЖ КІ
Сён ня і заўт ра ў кра мах 
Бел ка ап са ю за прой дзе 
Адзі ны дзень зні жак.

Па куп ні кам усіх не хар чо вых та ва-
раў бу дуць да дзе ны зніж кі ў па ме ры 
15 пра цэн таў. Апроч та го, да 20 лю-
та га Бел ка ап са юз ра зам з па стаў-
шчы ка мі бу дзе пра во дзіць рас про-
даж та ва раў зі мо ва га асар ты мен ту. 
На вы ра бах лёг кай пра мыс ло вас ці 
ах вот ныя неш та на быць змо гуць 
зэка но міць 15 пра цэн таў ад цэн.

У ак цы ях удзель ні чае больш за 
ты ся чу ўні вер ма гаў і спе цы я лі за ва-
ных ганд лё вых аб' ек таў спа жы вец-
кай ка а пе ра цыі, ва ўсіх аб лас цях 
та ва ры па зні жа ных цэ нах пра па ну-
юць і пунк ты вы яз но га (вы на сно га) 
ганд лю не хар чо вы мі та ва ра мі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


