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Юрый БОН ДАР, мі ністр куль ту ры:

«У пы тан ні вы ка ры стан ня 
ту рыс тыч на га па тэн цы я лу 
гіс та рыч ных куль тур ных мес цаў 
у нас ёсць ня ма ла пра бе лаў. 
І тут вар та ары ен та вац ца на 
су се дзяў з Еў ро пы, дзе куль тур ны 
ту рызм — іс тот ны ар ты кул 
да хо даў і кры ні ца раз віц ця 
куль тур на га па тэн цы я лу кра і ны. 
З Мі ніс тэр ствам спор ту 
і ту рыз му ўжо вя лі ся пе ра мо вы 
па пра гра ме су мес ных 
дзе ян няў. Ле тась Мін куль ту ры 
на кі ра ва ла пра па но ву аб 
уклю чэн ні ў Дзяр жаў ны ка дастр 
ту рыс тыч ных рэ сур саў 
13 знач ных аб' ек таў, 
раз ме шча ных у ра ё нах, у тым 
лі ку фі лі ял «Мі ка ла еў шчы на» лі-
та ра тур на-ме ма ры яль на га му зея 
Яку ба Ко ла са, які аб' яд ноў вае 
ча ты ры ся дзі бы: Смоль ня, 
Акін чы цы, Аль буць і Лас то к 
у Стаўб цоў скім ра ё не. Пла ну ец ца 
так са ма скан цэнт ра вац ца на 
ства рэн ні клас та раў. Сме ла 
мож на га ва рыць пра ўсё 
боль шую ці ка васць да куль тур най 
спад чы ны. Не да пра цоў кі 
з ла гіс ты кай і транс парт ным 
за бес пя чэн нем, якія ёсць, і ін шыя 
пы тан ні бу дуць аб мяр коў вац ца 
з про філь ным мі ніс тэр ствам 
і мяс цо вы мі ор га на мі».
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Мадэль, 
якой можна 
салодкае

Першыя запіскі 
ад матуль

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     -3° 
Віцебск    - 9°
Гомель    - 3°  
Гродна     -5° 
Магілёў    - 8° 
Мінск    - 7° 

Не ру хо масцьНе ру хо масць  

ГОД СКЛА ДА НЫ, 
АЛЕ ДЫ НА МІЧ НЫ

Пры про да жы дзярж улас нас ці пра па ну ец ца 
даць маг чы масць ад на ча со ва ўдзель ні чаць 

у аў кцы ё нах усім ах во тным, у тым лі ку і гра ма дзя нам
Дзяр жаў ны ка мі тэт 

па ма ё мас ці ку ры руе 

ўсе ві ды ма ё мас ных 

і зя мель ных ад но сін, 

геа дэз іі і кар та гра фіі, 

рэ гіст ра цыю 

і тэх ін вен та ры за цыю 

не ру хо май 

ма ё мас ці. Ад нак 

нар ма тыў на-пра ва вая 

ба за з ця гам ча су 

па тра буе ка рэк ці роў кі. 

Аб асоб ных 

за ка на даў чых 

пра ек тах, асноў ных 

вы ні ках ра бо ты 

ў мі ну лым го дзе 

і пла нах на 2018-ы 

рас ка заў стар шы ня 

Дзяр жаў на га 

ка мі тэ та па ма ё мас ці 

Анд рэй 

ГА ЕЎ. СТАР. 4

Пры яры тэ тыПры яры тэ ты  

КА ЛЕК ЦЫЯ САР ТОЎ
Як бе ла рус кія ву чо ныя ства ра юць 

хар чо вую бяс пе ку кра і ны
Ка лі тэ атр па чы на ец ца з ве шал кі, то хар чо вая бяс пе ка кра і ны — 

з ла ба ра то рыі, дзе ву чо ныя, се лек цы я не ры пра цу юць над вы вя-

дзен нем но вых сар тоў і гіб ры даў куль тур. Іх ра бо та ці хая, не пры-

кмет ная, што дзён ная. Але яе вы ні кі мы ба чым на на шых па лет-

ках, па лі цах крам. Ва ўмо вах на ша га клі ма ту па ча лі вы рошч ваць 

ка лісь ці эк за тыч ныя для Бе ла ру сі ка ву ны, ві на град, ды ні, грэц кія 

арэ хі. Ад за бяс пе ча нас ці якас ным ай чын ным па сяў ным ма тэ ры-

я лам за ле жыць ура джай, даб ра быт кож най сям'і. Аб тых зме нах, 

што ад бы лі ся ў рас лі на вод стве, зем ле ка ры стан ні, рас пра цоў ках 

бе ла рус кіх ву чо ных, ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» рас ка заў ды рэк-

тар На ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра На цы я наль най ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі па зем ля роб стве Фё дар ПРЫ ВА ЛАЎ.

— Прын цы по ва важ на тое, што ў Бе ла ру сі за ха ва лі се лек цыю і на сен-
не вод ства. У гэ тай га лі не стра ці лі мно гія кра і ны бы ло га Са ю за. Ця пер 
яны вы му ша ны за куп ля ць ма тэ ры ял за мя жой, у тым лі ку і ў нас, — ка-
жа Фё дар Пры ва лаў. — Су пра цоў ні кі Цэнт ра пра вод зяць се лек цыю 
42 куль тур, коль касць за рэ гіст ра ва ных сар тоў да сяг ну ла 365. Усе яны 
да юць вы со кую ўра джай насць: зер не выя больш як 100, рапс — 50, 
зер не ба бо выя — да 60 цэнт не раў з гек та ра. Пры чым яны па спя хо ва 
кан ку ры ру юць з най леп шы мі ўзо ра мі за меж най се лек цыі. Ай чын ныя 
сар ты адап та ва ны да ту тэй шых умоў. Яны ўстой лі выя да роз ных пры-
род ных ка та кліз маў, ма ра зоў, да хва роб, мно гіх шкод ні каў. Што год па-
вя ліч ва ец ца до ля па сяў ных пло шчаў бе ла рус кіх сель гас куль тур. У 2015 
го дзе яна пе ра вы сі ла 80 %, а па азі мым жы це, рап се і лу бі не ай чын ныя 
сар ты зай ма юць да 95 % па се ваў.

Як ад зна чыў Фё дар Пры ва лаў, культуры бе ла рус кай се лек цыі 
атрым лі ва юць усё боль шае рас паў сю джан не і за мя жой. Больш як 
2 млн гек та раў зай ма юць там сар ты збож жа вых, лу бі ну, 
шмат га до вых траў, кар ма вых бу ра коў. СТАР. 2Фо
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Каханне, 
што збівае з ног

СТАР. 16

У вёс цы Ліс на, што зна хо дзіц ца на бе ра зе ад най мен на га во зе ра 

ў Верх ня дзвін скім ра ё не, зі мо вай ры бал кай за хап ля юц ца не толь кі 

муж чы ны. Ад на з па спя хо вых ама та рак гэ тай спра вы — Свят ла на 

ГЕ РА СІМ ЧЫК. Час та Свят ла ну на во зе ры ба чаць не ад ну — на яе 

ка ле нях грэ ец ца ў ча кан ні ўло ву хіт рая кот ка-ла су ха — са праўд ны 

гур ман све жай ры бы.

Свят ла на Ва сі леў на ў не да лё кім мі ну лым — ста ліч ны му ляр-

атын коў шчык, бры га дзір най леп ша га ка лек ты ву бу даў ні коў па 

кап ра мон це да моў. Дзе сяць га доў та му Свят ла на змя ні ла пра піс ку 

га рад ско га жы ха ра на вяс ко вае жыц цё і ні ко лі пра гэ та не па шка-

да ва ла.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ЛІС НЯН СКІЯ РЫ БА ЛО ВЫЛІС НЯН СКІЯ РЫ БА ЛО ВЫ


