
6 верасня 2014 г. ЖЫЦЦЯПІС 13

Як вы рошч ва юц ца ства ла выя 
клет кі? Што ўяў ля юць 
са бой ДНК-паш пар ты? Чым 
вы клі ка на не аб ход насць 
бу даў ніц тва Бе ла рус кай 
АЭС? Як Бе ла русь ста ла 
кас міч най дзяр жа вай? 
На гэ тыя і мно гія ін шыя 
пы тан ні бе ла рус кія гле да чы 
змо гуць знай сці ад каз 
на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 
3», дзе 7 ве рас ня стар туе 
прэм' ер ны па каз цык ла 
«На ву ка ма нія».

Прэс-прэ зен та цыя но ва га пра-
ек та прай шла ў шта бе бе ла рус кай 
на ву кі — Ака дэ міі на вук з удзе лам 
чле наў прэ зі ды у ма ака дэ міі, якія не 
ўтой ва лі сва ёй удзяч нас ці за зроб-
ле ную жур на ліс та мі ра бо ту.

— Гэ та вя лі кае мас тац тва — ка-
заць прос тай і да ступ най мо вай 
пра скла да нае, — лі чыць га лоў ны 
ву чо ны сак ра тар Ака дэ міі на-
вук, док тар бія ла гіч ных на вук, 
член-ка рэс пан дэнт Аляк сандр 
КІЛЬ ЧЭЎ СКІ. — За апош нія га ды 
прэ стыж пра фе сіі ву чо на га моц на 
па хіс нуў ся ў бе ла рус кім гра мад-
стве. Але, ка лі мы фар мі ру ем эка-
но мі ку ве даў, то як мо жам гэ та зра-
біць без ву чо на га? Вель мі важ на, 
каб у на ву ку пры хо дзі ла мо ладзь. А 
пры цяг нуць ту ды ма ла дых лю дзей 
мож на не толь кі за роб кам, але і 
маг чы мас цю са ма рэа лі за вац ца ў 
лю бі май спра ве. Мы па він ны ства-
раць для іх та кія ўмо вы, ад кры ваць 
пе рад імі за хап ляль ны свет бе ла-

рус кай на ву кі, каб «за ра зіць» іх ві-
ру сам да сле да ван няў.

— Пра гра ма пра на ву ку ні ў якім 
ра зе не мо жа быць сум най, хоць для 
мно гіх на ву ка і ну да — сло вы-сі но-
ні мы. На са мрэч, та кое мер ка ван не 
трэ ба раз бу раць, — па дзя ліў ся сва-
ім ба чан нем сі ту а цыі стар шы ня 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі Ге надзь 
ДА ВЫ ДЗЬКА. — На ву ка — гэ та 
пры го ды, азарт, па го ня, дэ тэк тыў і 
не інакш. Мы жы вём у час ба раць-
бы ро зу маў: ра ней на пла не це бы ла 
ба раць ба ўзбра ен няў і па лі тыч ных 
ідэй, а сён ня ўсе вой ны вый гра юць 
не па лі ты кі і ва ен ныя, а на ву коў-
цы. Ства рэн не цык ла пе ра дач пра 
да сяг нен ні бе ла рус кай на ву кі і яе 
перс пек ты вы бы ло пра мым да ру-
чэн нем кі раў ні ка на шай дзяр жа вы. 
Трэ ба, каб бе ла ру сы ве да лі не толь-
кі вы біт ных бе ла рус кіх спарт сме наў 
ці дзея чаў куль ту ры, але і тых, хто 
ру хае на пе рад пра грэс, хто ўзвы-
ш ае на шу на цыю.

У апош нія дзе сяць ці на ват двац-
цаць га доў на ву ка і ву чо ныя не як 
знік лі з тэ ле ві зій най пра сто ры, пры-
чым не толь кі ў на шай кра і не, але 
і ў су сед ніх. І сён ня на ву коў цы з 
су мам пры гад ва юць пе ра да чу «Ві-
да воч нае — не ве ра год нае», якую 
вір ту оз на ства раў ака дэ мік Сяр гей 
Ка пі ца. Знік з ра сій ска га тэ ле ба чан-
ня і тэ ле пра ект «Цы ві лі за цыя».

Цыкл пра грам «На ву ка ма нія» 
ства раў ся ў жан ры жур на лісц ка га 
рас сле да ван ня, каб за ха піць ува-
гу гле да чоў і не ад пус каць яе да 
кан ца. Кож ная з 12 пра грам цык ла 

пры све ча на ад на му з кі рун каў у бе-
ла рус кай на ву цы. Транс план та цыя 
ор га наў і вы со кія тэх на ло гіі, фар-
ма цэў ты ка і транс ген ныя рас лі ны, 
кос мас і пер шая атам ная элект ра-
стан цыя — вось да лё ка не поў ны 
спіс тэм пе ра дач.

Гле да чы ка на ла змо гуць ад кры-
ваць для ся бе свет бе ла рус кай на-
ву кі раз на ты дзень, па ня дзе лях. 
Пер шая пра гра ма «Праз цер ніі да 
зо рак» вый дзе 7 ве рас ня ў 12.55. 
Яна рас ка жа пра пос пе хі бе ла рус-
кай на ву кі: да сле да ван ні кос ма су, 
рас пра цоў ку ме ды цын скіх прэ па-
ра таў, но выя спо са бы пе ра пра-
цоў кі наф та пра дук таў, ства рэн не 
ім парт аза мя шчаль най пра дук цыі, 
бу даў ніц тва Бе ла рус кай АЭС, пры-
мя нен не на ву ко вых ад крыц цяў для 
за ха ван ня гіс то ры ка-куль тур ных 
каш тоў нас цяў, у тым лі ку і пра тэх-
на ло гію ства рэн ня слуц кіх па ясоў.

Не ма ла важ на, што па гля дзець 
цыкл «На ву ка ма нія» змо гуць і гле-
да чы спа да рож ні ка ва га тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь 24», які вя шчае за ме жы 
кра і ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Так, па між Бе ла рус кай 
пра ва слаў най царк вой 
і Мі на ду ка цыі бы ло за клю ча на 
па гад нен не аб су пра цоў ніц тве. 
Больш за дзя ся так уста ноў 
аду ка цыі су пра цоў ні ча юць 
з су пол ка мі БПЦ. Які плён гэ та 
дае, якім чы нам раз ві ва ец ца 
ду хоў нае вы ха ван не ў кра і не 
і якія спрэч ныя пы тан ні ў гэ тай 
га лі не яшчэ не вы ра ша ны?

Прад стаў ні кі царк вы і ўста ноў аду ка-
цыі адзі на га лос на пад крэс лі ва юць, што 
пад пра ва слаў ным вы ха ван нем у пер-
шую чар гу вар та ра зу мець ад ра джэн не 
ду хоў нас ці бе ла рус ка га на ро да, фар мі-
ра ван не яго гра ма дзян скіх і ма раль ных 
якас цяў. Як ад зна чыў кан ды дат ба га-
слоўя, да цэнт Мін скай ду хоў най ака-
дэ міі, епіс кап Ба ры саў скі Ве нь я мін, 
зна ём ства на ву чэн цаў з ас но ва мі пра-
ва слаў най куль ту ры па чы на ец ца ўжо ў 
па чат ко вай шко ле, ка лі з пер ша га кла са 
дзе ці чы та юць рас ка зы аб Еў фра сін ні По-
лац кай, Кі ры лу Ту раў скім, свя тах Бо жа га 
На ра джэн ня і Уваск рэ сен ня…

На чаль нік упраў лен ня са цы яль най 
і вы ха ваў чай ра бо ты Ака дэ міі пас-
ля дып лом най аду ка цыі Сяр гей МА-
ЛОЧ НІ КАЎ пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі 
скла ла ся до сыць строй ная сіс тэ ма ўза е-
ма дзе ян ня ўста ноў аду ка цыі і БПЦ. «Усё 
гэ та мае сваё нар ма тыў на-пра ва вое рэ-
гу ля ван не. Ёсць і пра гра ма ўза е ма дзе ян-
ня. Сё ле та за кан чва ец ца ад на пра гра ма 
і бу дзе рас пра цоў вац ца ін шая. Хут чэй 
за ўсё, яна бу дзе ахоп лі ваць пе ры яд да 
2020 го да».

У ме жах су пра цоў ніц тва царк вы і мі-
ніс тэр ства ўжо рэа лі за ва ны шэ раг ме-
ра пры ем стваў, мно гія яшчэ пла ну юц ца. 
Так, у По лац ку мяр ку юць пра вес ці XІІІ 

Свя та-Еў фра сін неў скія 
чы тан ні на тэ му ду хоў-
на-ма раль на га пад мур-
ка па тры я тыч на га вы ха-
ван ня. Сё ле та стар туе 
і но вы пра ект — «Ка-
ляд ныя чы тан ні», якія 
бу дуць пра хо дзіць у Бе-
ла ру сі ў кан цы го да. На 
гэ тай кан фе рэн цыі бу-
дуць са бра ны леп шыя 
на пра цоў кі ў сфе ры аду-
ка цыі, якія за тым прад-
ста вяць на ана ла гіч ных 
чы тан нях у Маск ве, што 
прой дуць 20–22 сту дзе-
ня 2015 го да.

«Пры ар га ні за цыі ду хоў на-ма раль на-
га вы ха ван ня ўста но вы аду ка цыі грун ту-
юц ца на прын цы пе свец ка га ха рак та ру 
аду ка цыі і не ма юць за мэ ту фар мі ра-
ван не та го ці ін ша га стаў лен ня да рэ лі-
гіі», — пе ра ка на на на чаль нік упраў лен-
ня вы ха ваў чай і ідэа ла гіч най ра бо ты 
На цы я наль на га ін сты ту та аду ка цыі 
Мі на ду ка цыі На тал ля КА ТО ВІЧ. Яна 
пад крэс лі ла на яў насць сва бод на га вы-
ба ру ў вуч няў і іх баць коў по гля даў і пе-
ра ка нан няў.

Бе ла русь — кра і на шмат кан фе сій-
ная і шмат на цы я наль ная. Ці не ста не 
ўвя дзен не пра ва слаў най аду ка цыі гле-
бай для між кан фе сій ных роз на га лос-
сяў? Спе цы я ліс ты за пэў ні ва юць, што не 
ста не. Ду хоў на-вы ха ваў чыя дыс цып лі ны 
ўвод зяц ца ва ўста но вах аду ка цыі ў якас-
ці фа куль та ты ваў, якія вуч ні мо гуць на-
вед ваць, зы хо дзя чы з улас на га жа дан ня і 
за явы, на пі са най баць ка мі. Да рэ чы, та кія 
фа куль та ты вы ма юць грыф Мі на ду ка цыі і 
іх пра гра мы, на роў ні з пра гра ма мі ін шых 
фа куль та тыў ных кур саў, мож на знай сці 
на на цы я наль ным аду ка цый ным пар та-

ле, які ня даў на па чаў пра цу ў тэс та вым 
рэ жы ме. Да та го ж, за ўва жы лі спе цы я-
ліс ты мі ніс тэр ства, з прад стаў ні коў усіх 
кан фе сій, што іс ну юць у Бе ла ру сі, толь кі 
пра ва слаў ная царк ва вы сту пі ла з іні цы-
я ты вай аб су пра цоў ніц тве, ха ця та кая 
маг чы масць ёсць ва ўсіх.

Праў да, ка заць пра маш та бы ахо пу 
ўста ноў аду ка цыі ду хоў на-рэ лі гій ным вы-
ха ван нем па куль скла да на. Вы ні кі апош-
ніх апы тан няў не це шаць: фа куль та ты вы 
па ас но вах пра ва слаў най куль ту ры га то-
вы на вед ваць адзін кі.

«Ся род баць коў фар мі ру ец ца ўяў-
лен не, што іх дзе цям важ ней атры маць 
доб рую пра фе сію, але доб рым пра фе сі-
я на лам не мо жа быць ча ла век, не дас ка-
на лы ў ду хоў на-ма раль ным пла не», — лі-
чыць ула ды ка Ве нья мін. Яго пад тры маў і 
док тар тэ а ло гіі, да цэнт Мін скай ду хоў-
най ака дэ міі, про та і е рэй Сер гій ЛЕ ПІН, 
да даў шы, што не ўсе мо гуць да сяг нуць 
вы шынь у на ву ках, але быць людзь мі 
ма раль ны мі да ступ на для ўсіх.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК

� 

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2422 ад 01.09.14, 
выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.

КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»  
на ІV квар тал
або ІІ паў год дзе 2014 го да —
за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, 
вы ра зай це і да сы лай це 
ДА 9 КАСТРЫЧНІКА 2014 ГОДА 
ў рэдакцыю на адрас: 220013, 
Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А. 

Ся род пад піс чы каў 14.10 2014 го да бу дзе ра зы гра на 
7 цеп ла вен ты ля та раў і су пер прыз — хле ба печ. Вы ні кі бу-
дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 24.10.2014 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 31.12.2014 г. 
пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІV квар тал 
або 2-е паў год дзе 2014 г. і паш пар та. Пас ля 31 снеж ня вы да ча пры зоў спы-
ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца.

Умо вы рэ клам най гуль ні «У цёп лую зі му са «Звяз дою» чы тай це ў нумары 
га зе ты «Звяз да» за 4.09.2014.

Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ ГУЛЬНІ — З 6.09.14 ПА 31.12.14.

Суперпрыз —Суперпрыз —
хлебапеч

7  цепла - 
7  цепла - 

вентылятараў

вентылятараў

Electrolux
Electrolux

(індэкс)

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІV квартал або 2-е паўгоддзе 2014 года

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                                        на ІV кв. або 2-е паўг. 2014 года

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    
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РУП «Белпочта» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 

ПО ВЫБОРУ ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

на объекте «Капитальный ремонт с модернизацией системы освещения 
помещений общежития РУП «Белпочта» по ул. Надеждинской, 23». 

Процедура переговоров состоится 10 сентября 2014 года в 10.00 по адресу: 
г. Минск, пр. Независимости, 10. Контакты для получения дополнительной 

информации: отдел капитального строительства – тел.: 293 55 29, 293 55 28.

УНП 101015738

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество 

«Завод гидравлического машиностроения» 
г. Кобрин 

ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 
18 сентября 2014 года в 14.00 ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОЧНОЙ ФОРМЕ 
по адресу: г. Кобрин, ул. Советская, 109, зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. О переименовании Общества без реорганизации. 
2. О внесении изменений и дополнений в устав Общества и 

его утверждении в новой редакции. 
3. О досрочном прекращении полномочий членов наблюда-

тельного совета Общества. 
4. О досрочном прекращении полномочий членов ревизион-

ной комиссии Общества. 
5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.00 
до 13.45 в день и по месту проведения собрания на основании: 
акционер — паспорт; представитель — паспорт и доверенность, 
оформленная в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Список акционеров Общества, имеющих право на участие 
в собрании, составлен на основании реестра акционеров по со-
стоянию на 5 сентября 2014 г.

Наблюдательный советУНП 200093330

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3» 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, 

которое состоится 16 сентября 2014 года в 11.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

Повестка дня:
1. Об утверждении результатов проведения закрытой подписки и увели-

чения уставного фонда.
2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций общества.
3. О внесении изменений в устав общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться 
16.09.2104 г. с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

Дата составления списка лиц, имеющих право  на участие в собрании, 
— 10.09.2014 г.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомится с мате-
риалами к собранию по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 33.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность (для представителей акционеров — доверенности, 
зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством).

Справки по телефонам: 28-40-20, 23-64-87 — Отдел правовой и ка-
дровой работы.

Наблюдательный совет.УНП 700049607

Зям ное і ду хоў наеЗям ное і ду хоў нае  ��

БЫЦЬ МА РАЛЬ НЫ МІ — 
ДА СТУП НА ДЛЯ ЎСІХ

Ідэя ад наў лен ня пра ва слаў най аду ка цыі
знай шла пад трым ку ў бе ла рус кай аду ка цый най сіс тэ ме

Не пра пус ціНе пра пус ці  ��

«НА ВУ КА МА НІЯ»:
ада рвац ца ад эк ра на

не маг чы ма

«На ву ка — гэ та пры го ды, 
азарт, па го ня, дэ тэк тыў
і не інакш. Сён ня ўсе 
вой ны вый гра юць 
не па лі ты кі і ва ен ныя, 
а на ву коў цы...»
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