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1835 год — на ра-

дзіў ся Мі ха іл 

Во сі па віч Мі ке шын, ра сій скі 

і бе ла рус кі скульп тар, гра фік 

і жы ва пі сец. Па яго пра ек-

тах ство ра ны пом ні кі «Ты-

ся ча год дзе Ра сіі» ў Ноў га ра дзе, Ка ця ры не ІІ 

у Пе цяр бур гу, Баг да ну Хмяль ніц ка му ў Кі е ве. 

Ства рыў шэ раг за ма лё вак з жыц ця бе ла ру саў. 

Ілюст ра ваў тво ры Го га ля, Шаў чэн кі, Пуш кі на.

1905 год — на ра дзіў ся Фі ла фей (у све це Ула дзі мір Еў да-

кі ма віч Нар ко), бе ла рус кі пра ва слаў ны цар коў ны 

дзе яч, ма гістр ба га слоўя (1937).

1915 год — на ра дзіў ся Ці ма фей Ера фе е віч Са лад коў, 

бе ла рус кі гіс то рык, док тар гіс та рыч ных на вук 

(1965), пра фе сар (1966).

1950 год — на ра дзі ла ся Але на Сяр ге еў на Гур ская, бе ла-

рус кі лі та ра ту раз на вец і кры тык, кан ды дат фі ла ла-

гіч ных на вук (1982), да цэнт (1992). Да сле дуе праб ле мы мас тац кіх 

по шу каў у су час най бе ла рус кай паэ зіі, пы тан ні паэ ты кі.

1990 год — за сна ва ны Круг лян скі ра ён ны гіс то ры ка-

края знаў чы му зей.

1995 год — па між Рэс пуб лі кай Бе ла русь і Ра сій скай 

Фе дэ ра цы яй пад пі са ны па гад нен ні: аб су пра цоў-

ніц тве ў га лі не куль ту ры, аду ка цыі і на ву кі; у га лі не ту рыз му; 

аб адзін стве кі ра ван ня мыт ны мі служ ба мі; да га вор аб су мес ных 

на ма ган нях у га лі не ахо вы мыт най гра ні цы.

1895 год — на ра дзіў ся Карл Дам Хен-

рык, дац кі ву чо ны, лаў рэ ат Но бе-

леў скай прэ міі па фі зі я ло гіі і ме ды цы не (1943). 

Аў тар прац па бія хі міі стэ ры наў і ві та мі наў. 

Адкрыў ві та мі ны К1 і К2.

1905 год — на ра дзіў ся 

Леў Кан стан ці на-

віч Ата ма наў, са вец кі кі на рэ жы сёр-муль ты плі ка-

тар, адзін з па чы наль ні каў са вец кай ма ля ва най 

муль ты плі ка цыі, на род ны ар тыст РСФСР (1978). 

Ула даль нік пры зоў мно гіх між на род ных кі на-

фес ты ва ляў.

1920 
год — УЦВК і Прэ зі ды ум Вы шэй ша га са ве та на-

род най гас па дар кі пры ня лі ра шэн не аб ства рэн ні 

Дзяр жаў най ка мі сіі па элект ры фі ка цыі Ра сіі (ГОЭЛ РО).

1935 
год — ад крыў ся пер шы Мас коў скі між на род ны кі-

на фес ты валь (стар шы нёй жу ры быў кі на рэ жы сёр 

Сяр гей Эй зенш тэйн). З 1972 го да афі цый на ўклю ча ны ў лік шас ці 

най буй ней шых су свет ных кі на фес ты ва ляў.

1965 
год — у Са вец кім Са ю зе здзейс не ны за пуск штуч ных 

спа да рож ні каў Зям лі «Кос мас-54», «Кос мас-55» 

і «Кос мас-56». Вы вя дзен не на ар бі ту ўсіх трох спа да рож ні каў 

ажыц цёў ле на ад ной ра ке тай-нось бі там.
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Iмянiны
Пр. Аляксандра, Андрэя, 
Захара, Сямёна, Фёдара.

К. Ірэны, Элеаноры, 
Яўгеніі, Фелікса, Цэзара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.17 18.29 10.12

Вi цебск — 8.10 18.16 10.06

Ма гi лёў — 8.08 18.19 10.11

Го мель — 8.01 18.19 10.18

Гродна — 8.32 18.45 10.13

Брэст — 8.30 18.49 10.19

Месяц
Апошняя квадра 

16 лютага.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
Ка рэк тар, у ад роз нен не ад 

ка рэк ці роў шчы ка, па ста ян на 

вы клі кае агонь на ся бе.

— Як ты ду ма еш, ча му 

ме на ві та 8 Са ка ві ка — жа-

но чы дзень?

— Та му што 

Ж — вось мая лі-

та ра ал фа ві та.

Са праўд ны 

джэнтль мен.

На бра ла ў 

абедз ве ру кі 

сум кі, дзі ця ў 

кен гу ру, іду праз 

парк. На су страч 

та кі аку рат ны 

па жы лы муж-

чы на. Па каз вае 

ўніз: «Дзяў чы на, 

у вас шну рок 

раз вя  заў ся». 

Я: «Я ве даю, 

іду як раз да той 

ла вач кі, па стаў-

лю сум кі і за вя-

жу». — «Па куль вы дой дзе-

це, па ва лі це ся!» Пры ся дае 

і за вяз вае мне шну рок. Я ў 

шо ку: «Дзя куй!» Ён злёг ку 

па кла ніў ся і пай шоў. Пад няў 

на строй на ўвесь дзень.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

ПЫ ТАН НІ:
1. Пры маць ро ды (6);

2. Ба чыць сон (5);

3. Мес ца, дзе ка лісь ці бы ло 

во зе ра (8);

4. Буль бя ное пю рэ ці ка ша (4);

5. Ад чу ваць млос насць, дур но ту 

(7);

6. Пра ніз лі вы ве цер з 

ха рак тэр ным гу кам (9);

7. Глі ня ны збан без руч кі (6);

8. Па ляў ні чая стрэль ба, якая 

за ра джа ец ца га то вы мі на бо я мі 

ў гіль зах (7);

9. Пыш на цвіс ці (5);

10. Мед ны таз (7).

Склаў Іван МА ЗУ РУК.

Філ вор ды, так са ма вя до мыя як вен гер скія 

кры жа ван кі, уяў ля юць са бой га ла ва лом кі, 

у якіх па тра бу ец ца знай сці ўсе сло вы, упі са ныя 

ў квад рат ную сет ку. На пер шы по гляд лі та ры 

ўпі са ны ха а тыч на, але на са май спра ве ўсе яны 

з'яў ля юц ца част кай слоў. Сло вы мо гуць 

вы гі нац ца ў лю бы бок пад пра мым вуг лом, 

але не пе ра ся ка юц ца ад но з ад ным.

АД КА ЗЫ:
1. Ба біць;

2. Сніць;

3. Азя ры шча;

4. Ка мы;

5. Бла жыць;

6. Віс ку цень;

7. Гла дыш;

8. Ла ман ка;

9. Бу яць;

10. Мяд ні ца.

Про даж бі ле таў 
праз се ці ва вы рас да 30 %

З за пус кам но вых сэр ві саў БЧ
Ле тась кож ны чац вёр ты бі лет на цяг ні-

кі з ну ма ра ва ны мі мес ца мі быў аформ-

ле ны праз ін тэр нэт. У цэ лым па вы ні ках 

мі ну ла га го да бы ло пра да дзе на 3,2 млн 

элект рон ных бі ле таў, што скла ла 25 % ад 

усіх квіт коў на цяг ні кі Бе ла рус кай чы гун-

кі з ну ма ра ва ны мі мес ца мі, па ве да мі лі ў 

прэс-цэнт ры ма гіст ра лі.

Пры гэ тым у снеж ні мі ну ла га го да до ля про-

да жу элект рон ных пра яз ных да ку мен таў вы рас-

ла да 30 %. Гэ та звя за на ў тым лі ку і з па чат кам 

шы ро ка га вы ка ры стан ня афі цый най ма біль най 

пра гра мы «БЧ. Мой цяг нік», якое ста ла да ступ-

ным для за пам поў кі на плат фор мах Аndrоіd і 

іОS. Так са ма на кар па ра тыў ным сай це www.

rw.bу за пра ца ваў аб ноў ле ны раз дзел «Па слу гі 

па са жы рам», у якім з'я ві ла ся маг чы масць афор-

міць пра яз ныя да ку мен ты не па срэд на пры пра-

гля дзе рас кла ду без пе ра клю чэн ня на ін шыя 

рэ сур сы. Па вы ні ках сту дзе ня 2020 го да бы ло 

аформ ле на больш за 270 ты сяч элект рон ных 

пра яз ных да ку мен таў на цяг ні кі з ну ма ра ва ны мі 

мес ца мі, до ля про да жу так са ма скла ла 30 %.

Да дат ко вым сты му лам для вы ка ры стан ня 

но вых рэ сур саў ста ла ад ме на з 1 снеж ня мі ну-

ла га го да ка мі сій на га збо ру пры афарм лен ні 

элект рон ных бі ле таў. Гэ та зна чыць, элект рон ны 

кві ток з элект рон най рэ гіст ра цы яй ця пер абы-

хо дзіц ца па са жы рам тан ней, чым пры куп лі ў 

бі лет най ка се.

Вар та ад зна чыць, што з да па мо гай ма біль най 

пра гра мы «БЧ. Мой цяг нік» і но ва га раз дзе лу 

«Па слу гі па са жы рам» на афі цый ным сай це rw.bу 

ўпер шы ню ста ла маг чы мым на бы ваць элект рон-

ныя квіт кі і на цяг ні кі з не ну ме ра ва ны мі мес ца мі. 

У снеж ні-сту дзе ні бы ло пра да дзе на больш за 

40,7 ты ся чы элект рон ных бі ле таў на цяг ні кі рэ гія-

наль ных лі ній эка номкла са і га рад скіх лі ній.

Зруч най оп цы яй для па са жы раў, якія што дня 

ка рыс та юц ца гэ ты мі цяг ні ка мі для па ез дак, да 

пры кла ду, на пра цу, ста ла маг чы масць апла ціць 

праз да да так па езд кі ад ра зу на ўвесь пра цоў ны 

ты дзень, а за тым па ме ры не аб ход нас ці ак ты-

ві за ваць іх.

Да лей шая ра бо та Бе ла рус кай чы гун кі па 

ўдас ка на лен ні элект рон ных ка на лаў про да жу 

пра яз ных да ку мен таў бу дзе скі ра ва на на зняц це 

аб ме жа ван няў пры элект рон най рэ гіст ра цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


