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У мі ну лыя тры ме ся цы мы і ма ро зу 

не ба чы лі. Прый шла вяс на і пры нес-

ла ў най блі жэй шыя вы хад ныя па-

ха ла дан не і ў мно гіх ра ё нах кра і ны 

апад кі ў вы гля дзе сне гу, па ве дам ля-

юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма-

ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

У су бо ту ча ка ец ца пе ра мя шчэн не праз 

тэ ры то рыю кра і ны ха лод на га фран таль на га 

па дзе лу. За мест цяп ла ён пры ня се снег і 

ма роз, а на двор'е вер нец ца ў сваю клі ма-

тыч ную са ка віц кую нор му. Моц ны па ры-

віс ты паўд нё ва-за ход ні ве цер зме ніц ца на 

паў ноч ны, а тэм пе ра ту ра па вет ра на пра-

ця гу су так ча ка ец ца ў асноў ным ад мі нус 3 

гра ду саў да плюс 4 гра ду саў, толь кі па паў-

днё вым ус хо дзе бу дзе на па ру гра ду саў 

цяп лей. У мно гіх ра ё нах прой дуць апад кі, 

у асноў ным мок ры снег, та му ўста лю ец ца 

ня знач нае снеж нае по кры ва. На асоб ных 

участ ках да рог праг на зу ец ца га ла лё дзі ца.

У ноч на ня дзе лю ада б'ец ца ўплыў ня ў-

стой лі вай па вет ра най ма сы. А ўдзень на-

двор'е бу дзе вы зна чаць воб ласць па вы ша-

на га ат мас фер на га ціс ку, сфар мі ра ва ная 

ў ха лод ным па вет ры. Та му ча ка ец ца воб-

лач на з пра яс нен ня мі. Уна чы мес ца мі, у 

асноў ным па паўд нё ва-ўсход няй па ло ве 

кра і ны, прой дзе ка рот ка ча со вы снег — та-

кі, яко га мы ча ка лі зі мой.

Удзень бу дзе су ха. На асоб ных участ ках 

да рог — га ла лё дзі ца. Па ўсхо дзе Бе ла ру-

сі за ха ва ец ца па ры віс ты паў ноч на-за ход ні 

ве цер, на ас тат няй тэ ры то рыі ве цер пач-

не па воль на сці хаць. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы бу дзе ад мі нус 4 да мі нус 9 гра ду саў, 

у дзён ныя га дзі ны — ад мі нус 1 гра ду са да 5 

цяп ла, па за ха дзе — да плюс 7 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын-

ных спе цы я ліс таў, у па ня дзе лак на двор'е 

пра цяг не вы зна чаць воб ласць па вы ша на га 

ат мас фер на га ціс ку, сфар мі ра ва ная ў ха-

лод ным па вет ры, толь кі ў дзён ныя га дзі ны 

ў паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах ада б'ец ца ўплыў 

фран таль на га па дзе лу. Ча ка ец ца пе ра мен-

ная воб лач насць, пе ра важ на без апад каў, 

толь кі ўдзень па паў ноч ным за ха дзе кра і ны 

маг чы мы ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе 

мок ра га сне гу і даж джу. Уна чы і ра ні цай на 

асоб ных участ ках да рог бу дзе га ла лё дзі ца. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы — ад ну ля да мі-

нус 7 гра ду саў, пры пра яс нен нях — да мі нус 

8—10 гра ду саў. Удзень па вет ра пра грэ ец ца 

да плюс 3—10 гра ду саў, па Брэсц кай воб-

лас ці — да плюс 12 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

На двор'еНа двор'е

МІ НУС 10 — АМАЛЬ ЗІ МА?
У СУ БО ТУ І НЯ ДЗЕ ЛЮ Ў НАС ПАЎ СЮД НА ЎСТА ЛЮ ЕЦ ЦА 

СНЕЖ НАЕ ПО КРЫ ВА. НЯ ЗНАЧ НАЕ, АЛЕ ЎСЁ Ж...

Ад на з тэм, якую за кра ну лі 

сту дэн ты-фі ло ла гі, да ты чы ла ся 

пад тры ман ня ці ка вас ці да па-

пя ро вых вы дан няў. Мі ністр пад-

крэс ліў, што сён ня на ме ды яп рас-

то ры для га зет важ на ства рыць 

моц ную рэ дак цыю, якая акра мя 

тра ды цый на га па пя ро ва га фар-

ма ту па ра лель на па він на мець 

кан ку рэн та здоль ны пра дукт у ін-

тэр нэ це.

Ад каз ва ю чы на пы тан ні сту дэн-

таў, Аляк сандр Кар лю ке віч звяр нуў 

ува гу на тое, што за раз рэ дак цыя 

кож на га СМІ па він на быць ка му ні ка-

тыў ным цэнт рам і вы ка рыс тоў ваць 

са мыя роз ныя фар ма ты для на ладж-

ван ня кан так ту з чы та чом: не толь-

кі на па пе ры, але і, перш за ўсё, у 

са цы яль ных сет ках. Пры гэ тым на 

ства рэн не пэў на га сты лю і па зі цы я-

на ван не све та по гля ду рэ дак цыі па ві-

нен пра ца ваць увесь ка лек тыў.

Да рэ чы, пра гу ча ла дум ка і аб 

тым, што па пя ро вае вы дан не — 

гэ та па пу ляр ны і перс пек тыў ны 

фар мат для агуч ван ня по гля даў 

і пра гно заў экс пер таў у сфе рах 

эка но мі кі, са цы яль на га раз віц ця 

і на ву кі, для ана лі тыч ных вы сноў 

прад стаў ні коў аў тар скай жур на ліс-

ты кі. Гэ та, на дум ку мі ніст ра ін фар-

ма цыі, і ёсць ад каз на пы тан не: як 

су час най га зе це ўтры маць чы та-

ча? На су стрэ чы за кра ну лі і пы тан-

не па шы рэн ня коль кас ці ін фар ма-

цый ных рэ сур саў у ін тэр нэ це:

— Ка неш не, сён ня асноў ная ме-

дый ная на груз ка, ка лі ка заць пра 

ўплыў на гра мад ства, пры хо дзіц-

ца на са цы яль ныя сет кі і ін тэр нэт-

рэ сур сы, — ад зна чыў Аляк сандр 

Кар лю ке віч. — Уліч ва ю чы су час-

ныя рэа ліі, пе ра ка на ны, што СМІ 

па він ны скі ра ваць свой по гляд на 

ства рэн не раз на стай ных пра дук-

таў для ін тэр нэт-пра сто ры і сет-

ка вых рэ сур саў. За раз для гэ та га 

іс ну юць усе ўмо вы.

А вось рас паў сюдж ван не бе ла-

рус ка га дру ка ва на га сло ва мі ністр 

ін фар ма цыі ба чыць у тым лі ку і дзя-

ку ю чы па шы рэн ню ра бо ты з па за-

штат ны мі аў та ра мі: не пра фе сій-

ныя жур на ліс ты, але мо ва знаў цы, 

на стаў ні кі, гіс то ры кі і ўсе, хто ве дае 

і лю біць род нае сло ва, мо гуць стаць 

у га зе тах но вы мі ім ёна мі.

Сту дэн там бы ло ці ка ва да ве-

дац ца, якім Аляк сандр Кар лю ке віч 

ба чыць лёс дру ка ва най кні гі і якія 

з апош ніх вы дан няў лі чыць ці ка-

вы мі для чы та чоў? Ад зна чым, што 

ся род шэ ра гу дру ка ва ных пра ек-

таў мі ністр ін фар ма цыі ад зна чыў 

кні гу «Квет ка вы край Бе ла ру сі». 

Аў та ры вы дан ня — па эт Ле а нід 

Дрань ко-Май сюк і фо та мас так на-

ша га вы дан ня Ана толь Кля шчук 

на пра ця гу дзе ся ці год дзяў збі ра лі 

ма тэ ры ял, каб па ка заць вя лі ка-

му све ту не вя до мую пры га жосць 

Бе ла ру сі, якую вар та за ха ваць.

На тал ля 

КАП РЫ ЛЕН КА.

Ад кры ты дыя логАд кры ты дыя лог

«Ча ла век як іс то та бія ла-

гіч ная не веч ны, ён мае свой 

па ча так і ка нец. А вось да-

след чык, той, хто пі ша, жы-

ве да та го ча су, па куль жы ве 

яго пра ца, яго тэкс ты. Я ха-

чу па жа даць кож на му з нас, 

каб у веч нас ці за ста лі ся тыя 

сло вы пра гіс то ры ка-куль-

тур ную спад чы ну Бе ла ру сі, 

якія са праў ды вар тыя за ха-

ван ня і па пу ля ры за цыі, — 

звяр нуў ся да да след чы каў 

стар шы ня Па ста ян най ка-

мі сіі па аду ка цыі, на ву цы 

і куль ту ры Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду, док тар гіс та рыч ных 

на вук Ігар МАР ЗА ЛЮК. — 

Для гэ та га трэ ба, каб мы 

па зба ві лі ся комп лек саў мі-

зэр нас ці і пра він цый нас ці і 

па мя таць, што за на шы мі 

пля чы ма — вя лі кая тра ды-

цыя, вя лі кая гіс то рыя і кож-

ны з нас му сіць яе лю біць, 

ша на ваць і ты ра жа ваць ве-

ды аб ёй».

Учо ра ўдзель ні кі фо ру-

му прад ста ві лі шмат лі кія 

іні цы я ты вы і пра ек ты, якія 

ўжо рэа лі за ва ны ў рэ гі ё нах 

дзе ля за ха ван ня куль тур-

най, пры род най спад чы-

ны і гіс та рыч най па мя ці, 

па дзя лі лі ся на за па ша ным 

во пы там і ня вы ра ша ны мі 

праб ле ма мі, аб мер ка ва-

лі вы ха ваў чы па тэн цы ял 

края знаў ства ва ўста но вах 

аду ка цыі, шмат спра ча лі ся 

пра ўза е ма дзе ян не роз ных 

струк тур у края знаў чым 

кі рун ку. Сён ня пра ца на 

роз ных му зей ных пля цоў-

ках пра цяг нец ца. На пры-

кан цы пла ну ец ца пры няць 

рэ за лю цыю, якая пад вя дзе 

вы ні кі пер ша га і аку му люе 

най больш ці ка выя ідэі і пра-

па но вы на на ступ ныя края-

знаў чыя фо ру мы. Акра мя 

та го, ад бу дзец ца цы ры мо-

нія ўзна га ро джан ня лаў рэ-

а таў і пе ра мож цаў кон кур су 

края знаў чай лі та ра ту ры за 

2017—2019 га ды. Ар га ні-

за та ры твор ча га спа бор-

ніц тва атры ма лі больш як 

200 ра бот, ся род якіх ёсць 

і на ву ко выя да сле да ван ні, і 

фо та аль бо мы, і тво ры мас-

тац кай лі та ра ту ры, і цэ лыя 

кніж ныя вы да вец кія се рыі. 

Экс перт ная ра да вы зна-

чы ла най леп шыя ра бо ты ў 

на мі на цы ях, пры све ча ных 

Го ду ма лой ра дзі мы (яны, 

да рэ чы, ста лі ад ны мі з са-

мых ма са вых), 75-год дзю 

Вя лі кай Пе ра мо гі, у ка тэ го-

рыі «Мой род, мая кра і на» 

і ў на мі на цыі, пры све ча най 

асоб ным ар га ні за цы ям, 

прад пры ем ствам, шко лам. 

Так са ма ад на му з края знаў-

цаў бу дзе ўру ча ны Гран-пры 

кон кур су ад Мі ніс тэр ства ін-

фар ма цыі Бе ла ру сі.

Ар га ні за та ры края знаў-

ча га фо ру му спа дзя юц ца, 

што рас па ча тая іні цы я ты ва 

атры мае пра цяг у ін шых пра-

ек тах. У пры ват нас ці, на мес-

нік ды рэк та ра На цы я наль най 

біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Алесь Су-

ша за пра сіў края знаў цаў на 

вя лі кі між на род ны кан грэс, 

пры све ча ны праб ле ма ты цы 

края знаў ства, які ад бу дзец-

ца ў каст рыч ні ку і абя цае 

са браць прад стаў ні коў не 

менш чым з 10 кра ін.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Наш фар матНаш фар мат

ЧАСТ КІ ЦЭ ЛА ГА

Ак ту аль ны фар мат сён няш ня га па пя ро ва га вы дан ня, 

ства рэн не моц ных рэ дак цый, за па тра ба ва насць 

у муль ты ме дый ных пра дук тах, аба ро на гіс та рыч най па мя ці 

і лёс дру ка ва най кні гі... На гэ тыя і ін шыя ас пек ты раз віц ця 

ме ды яп рас то ры і вы да вец кай спра вы мі ністр ін фар ма цыі 

Бе ла ру сі Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ звяр нуў ува гу пад час 

на вед ван ня Го мель ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

імя Ф. Ска ры ны. Су стрэ ча ў фар ма це ад кры та га дыя ло гу 

з вы клад чы ка мі і сту дэн та мі ВНУ прай шла ў ме жах адзі на га 

дня ін фар ма ван ня.

У Мін ску на пля цоў ках На цы я наль на га гіс та рыч на-

га му зея пра хо дзіць І Рэс пуб лі кан скі края знаў чы 

фо рум. Па вод ле слоў стар шы ні Бе ла рус ка га фон ду 

куль ту ры Та дэ ву ша Стру жэц ка га, сё лет ні фо рум — 

са мы прад стаў ні чы з усіх, што пра хо дзі лі за апош нія 

дзе ся ці год дзі. Удзел у маш таб ным ме ра пры ем стве, 

пры све ча ным Го ду ма лой ра дзі мы, бя руць ка ля 230 

эн ту зі яс таў і пра фе сій ных да след чы каў мяс цо вай гіс-

то ры ка-куль тур най спад чы ны: су пра цоў ні кі му зе яў і 

біб лі я тэк, жур на ліс ты і лі та ра та ры, гіс то ры кі, пе да го-

гі, сту дэн ты і школь ні кі з роз ных рэ гі ё наў кра і ны.

РАЗ ВІЦ ЦЁ ІН ТЭР НЭ ТУ ВАЖ НА ПА ШЫ РАЦЬ

З дру гой су бо ты са ка вi ка (14-е чыс ло) 

у Бе ла ру сi па чы на ец ца вес на вы се-

зон па ля ван ня на пту шы ную дзi чы ну. 

Па дру гую ня дзе лю мая (10-е чыс ло) 

да зва ля ец ца ру жэй нае па ля ван не на 

пра лёт ных гу сей (шэ рую, бе ла ло бую, 

гу мен нi ка), ка над скую ка зар ку, а так са-

ма на са мцоў (ка ча роў) ка чак (кры жан-

кi, свi я зi, го га ля, шы ра ка нос кi, чыр во-

на га ло вай i чу ба тай чар не цi, чыр коў — 

свiс тун ка i трас кун ка, шэ рай кач кi. Па-

ля ван не да зва ля ец ца ў свет лы час су-

так, акра мя пе ры я ду з 12 да 18 га дзiн, 

на га да лi ў Дзяр жаў най iн спек цыi 

ахо вы жы вёль на га i рас лiн на га све ту 

пры Прэ зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Да зво ле ныя спо са бы па ля ван ня на гу сей: 
ру жэй ны (глад ка стволь ная па ляў нi чая зброя 
з па тро на мi са шро там) з за са ды толь кi са 
скрад ка (аль бо з за са ды з вы ка ры стан нем 
мас кi ро вач на га ха ла та) i толь кi з пад ман-

ван нем з да па мо гай ман ка i пад сад но га гу-
са ка (гу сей), i (або) про фi ляў, i (або) чу ча ла 
гу са ка.

Да зво ле ныя спо са бы па ля ван ня на ка чак: 
ру жэй ны (глад ка стволь ная па ляў нi чая зброя 
з па тро на мi са шро там) з за са ды толь кi са 
скрад ка (або з вы ка ры стан нем мас кi ро вач-
на га ха ла та) i толь кi з пад ман ван нем з да па-
мо гай пад сад ной кач кi (ка чак), i (або) чу ча ла 
(чу ча лаў), i ман ка.

У вес на вы се зон па ля ван ня на гу сей цi 
ка ча роў ка чак да пус ка ец ца вы ка ры стан не 
за мест скрад ка мас кi ро вач на га ха ла та (мас-
кi ро вач на га кас цю ма), на дзе та га на па ляў нi-
ча га, якi за бяс печ вае яго не пры кмет нае для 
па ляў нi чых жы вёл зна хо джан не ў па ляў нi чых 
угод дзях (мас кi роў ку).

Для вы шу ку i па да чы зда бы тай дзi чы ны 
мож на вы ка рыс тоў ваць па ляў нi чых са бак: 
тэр' е раў, такс, ля га вых, спа нi э ляў, рэ тры ве-
раў, вод ных са бак.

Агуль ная пра цяг ласць вес на во га се зо на 
па ля ван ня на гу сей i ка чак не па вiн на пе-
ра вы шаць 28 дзён (па ляў нi чых) на пра ця гу 
да зво ле на га пе ры я ду, за вы клю чэн нем па-
ля ван ня па па ляў нi чых ту рах. Вес на вы се зон 
па ля ван ня на гу сей i ка чак у рам ках пра вя-
дзен ня апош нiх доў жыц ца з дру гой су бо ты 
са ка вi ка па дру гую ня дзе лю мая.

Iс нуе пе ра лiк па ляў нi чых угод дзяў, на тэ ры-
то рыi якiх за ба ра ня ец ца па ля ван не на асоб-
ныя вi ды пту шак у вес на вы се зон. Азна ё мiц ца 
з iм мож на на сай це Дзярж iн спек цыi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

АД КРЫ ВА ЕЦ ЦА ПА ЛЯ ВАН НЕ 
НА ПТУ ШЫ НУЮ ДЗI ЧЫ НУ
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