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Лыжны пераход імені XVIII
партыйнай канферэнйыі
Тэмпература паветра дасягала
20
градусаў йіжэй нуля. Модны сіверпы ве
дер уздымаў снежную імглу, і таму маptea здаваўся япічэ бшып суровым.
Ранідай 2 лютага дзесяць комсамольцаў-студэнгаў Беларускага дзяржаўнага
універсітзга сгартавалі ў вя.ткі лыжны пераход імені XVIII ііартыннан капферэнцыі па маршруту Мінск-Баранавічы.
Сярод іх— рэкардсмеін Беларусі да бегу
камандор перахсду тав. Рудомін і ыапстар спорта СССР палітрук пераходу тав.
Сідарэнка.
ІІартыйная
аргакізацыя,
камі^дт
Л'КОМБ і ирафюом даставілі перад лыжнікамі задачу — драверыць вынослівасдь
нашых спаргсменаў ва ўмовах драцяжнага пераходу. Не гледзячы на мароз
і снежную замець, каманда, не сііыняючыся,^ ішла ўперад. 10 комсамольцаў
настойліва змагаліся са стыхіяй і дасягалі сваёй мэты.
Найбольш цяжкім аказаўся першы дзень
пераходу. Бакавы дарывісты ведер даходзіў да 10— 12 балаў. Ён не толькі
адкідйў палкі дыжнікаў, але ледзь не
збіваў і іх 3 ног. Клубы снегу, узяімаемыя
ветрам, ас.тядлялі комсамольцаў. Лыашік,
ідучы 3 заду каманды, не бачыў напраўляючага. Для таго, каб ісді на лыжах у
гакіх умовах, патрэбна была і тэхніка,
і фізічная сіла. Ужо ў дершы дзснь
лераходу клаектыў яго ўдзельніваў зліўся ў ^адзіную сям’ю, з'еднанасдь якой
падвойвалася з кожным новым кілометрам. Ва ўсіх была адзіная думка: своечасова і точна выканаць указание штаба
пераходу.
Друг! дзень Iпераходу па цяжкасд!
амаль НІЧЫМ не адрозніваўся ад першага.
Пурга, мароз. У выніку снежных завей
на дарогах утварыліся вялікія сумёты.
Лыжнікі вымушаны был! зменшыць хуткаспь прасоўвання. Але кожны з !х пры
иалейшай мажл!васц! !мкнуўся нагнаць
прапушчанае.
... Дзесядь ідлометраў. да станды!
Стаўбды црайшл! за 45 аинут. Наж!равал!ся Ў клуб. Тут !м дадрыхтавал! цёплую сустрэчу. Вечар прайшоў у таварыскай гутарды з моладдзю невялжай
сданцы!. А назаўтра юныя жыхары
Отаўбдоў цравюдзш іх у далейшы шлях.
На развітанні яны дзякавал! лыжшкаім за
парады, за дапамогу ў справе наладжван_ня ф!зкультурнай работы. Мног!я з дзяцей упершыню бачыл! лыжншаў або людзей, як ЯНЫ кажуць, едучых на «нар
тах». Дарослыя ! дзец! з цгкавасцю раслыгвала ўдэельшкаў аб умовах перахо
ду, аб тым, яж І 3 якога ’" 'щ можна
самому змайстраваць лыжы, .ж навучыцца добра хадзщь на гх.
Нацверты дзень нераходу быў асабліва
ўдачлівым. Рашоўная адлиа 1 адсутнасдь
ветру спрыял! лыжн!кам. Нны ішлі з вялгкай хуткасдю.
Нарэшце'—Бафанавічы. Абласны дэитр.
Ф!шш пераходу. Нры ўваходзе ў горад
каманду сустракал! сакратар абкома комсамола і рэдактар рэспублшанскай га
зеты «Сталинская молодежь». Налггрук
каманды тав. Сідарзнка выстра!ў лыжшкаў і адранартавау прадстаўніку штаба
ао своечасовым завяршэнні пераходу !мен!
XVTil нартыйнай канферэнцыі. Насля
нрыв!тальнага слова сакратара абкома
комсамода, каііанда з надайшоўшым! к
гэтаму часу мясцовым! лыжшкамі накіравалася ў абвом жюмсамола, дзе адбылася
гутарка аб задачах і мэтах пераходу на
шых студэатаў. А вечарам у чаіырох клу
бах горада ўдзельнікі пераходу расжазнал!
фізкультурнаму актыву аб падрыхтоўцы
м!нск!х лыжінікаў да жроса !мен! ХХШ
гадавіны НСНА.
_

ГЛАДКІ,
начальнін штаба пераходу.

ШйЩ
к.

6 лютага жаманда лыжнага пераходу была прынята рэктарам БДУ т. Савіцнім.
Удзельн!кам пераходу аб’яуленЫ' асабовьгя падзяк!.
На здымку: жаманда пераходу Мінсів — Баранав!чы.
___________________ _________________
і
фото С!роціна.

КОЛ1УНІСТЫ I КОМСАМОЛЬЦЫ Ў АВАНГАРДЗЕ
Паведамленііе ЦК ВКП(б) аб скліканн!
XVIII Усесаіознай партыйнай канферэнцы!
выклікала новы ўздьгм палітычііай і вытворчай актыўнасц! працоўных мае пашаш
краіііы.
Гісгарычны' факультэт з новай сілаій
узяўся за паляпшэнне якасц! вучобы. I
гэта дало свае вынікі.
Цэлы рад студэптў вёў барацьбу зза
дастойпую здачу экзаменаў а BaalKayy'.
Тав. Каліііін, пядаўпа прынятыі. ў кандьыдаты ВКІІ(б), здаў датэрмінова ўсе экзагменыі ! залік! па «выдатна». Член парр-

IV курса. На гэтыім курсе па ўсіх црадмегах атрыімаша 40 выдатных, 35 доб
рых. 30 паарздных і 2 дрэнныя адзнакі. 12 студэ'нтаў IV кіуреа дабіліся пра
ва атрымліваць стьшендыю (Далецкая,
Міхайлоўсікая і інпгыя).
Не дрэнныя павазчыкі маюць і студэнтьа II кўрса. Тут вынікі эвзаменаў па
ўсіх прадметах наступныя: 27 выдатных,
14 добрых, 19 пасрэдных і 5 дрэінных
адзіпав. Восем сгудэнтаў з’іяўляюцца
стьшіеядыятамі.
Л. ХЛАПІЦКІ,
сакратар комсамольскага бюро
біяфака.

Я ІІІЧ Э РАЗ АВ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЙ РАВОДЕ
Навукова-даследчая работа сярод студэнтаў, на вялікі жааь, у нас не карыстаецца дастатжювай увагай. Многія лічаць, што вучоба ва універсітэце заклю,чаецца ў выканашіі толькі таго, што
ацэньвіаецца залівам
або экзамеНіам.
Такі дзялячны, можна сказаць «чыноўніцкі», падыход да работы ва уіпверсітэце
не можа даць шырока адукаванага совецкага ійтэлігента.
У лепПІым выпадву, ён дае агранічана’га
«рамесіііва», які спрактыкаваўся ў сваей
справе. Для шырокага і ўсебаковага развіцця студэнт павінен не толькі выдатна
вучыцца, але і працаваць самастойна.
Адной 3 вайбольш ваштоўных форм такой
работы з’яўляецца вавукова-дашедчая —
гургковая, лабараторная, ісемінаріскяя і
т. д.
Гурткі арганізаваны на ўсіх факультэтах. Але і ў гэтым годзе паўтараецца
малюнак міпулых год. У першым семестры
ЯНЫ працаіваді мала. Пакуль .раскачваліся,
бралі тэмы, надышоў час экзаменаў —
работа зпоў адвладася да другога семест

Студэнты, пра-фесарсва-выкладчыцкі і
тэхнічлы персапал геаграфічнага факульгэіа як і ўсе совецкія патрыёты, палічыл! срравай товару азнаменаваць XVIII
канферэнцыю роянай большэвщкай пар
ты! новым! П'оспехамі ў сваёй штодзённай рабоце.
3 якім!-ж дюсііехаім! сустрэў XV1I1
парткайфарэнцыіо наш факульгэт?
Пастанюва СНК СССР аб устанаўленн!
плажага навучання ў старэшных класаі
сярэйніх школ ! ў вышэшных навіучадь,ных устаноівах і аб зімяшенлі парадку
наэначэтшя стыпенды! з’яіылася важнейшым мерапрыем.ствам, дакіраваным н»
паляшпэнне якасц! вучобы, на падрыхтоўку поўнадэашык, дасканала ведаючых сдріаву (кашандных .кадраў ус!х галін народнай гаспадарк!.
Црад’яўляеімыя йавышапыя патрабаванні далі станоўчыя вылік!. Гэтаму мо
жа сведчыць тое, што за апоша! час узняілася вучэбная актыунасдь студэнтаў
нашага ўйіверкітэта. Кожны студэлг змагаеада за тое, каб заваяваць пачэснае
араша на атрыіманне дзяржаўнай стыпендыі.
. , _
Дадзім слона лічібам.
Студэнтаў-стыпендыятаў да зімовай
залівовіай сесі!
было на фаівультэце
33 чал., а зараз — 52. Большасць
сігудэятаў-стыпеадыятў
прыпадае на
III курс (12 чалавек), былы IV курс
МШ (21 чал.), а на V курсе 50 проц.
стіудэнтаў заваяналі права на стьшен
дыю.

ты! тав. Кухаропак выдатна закоп'іыў
сесію, у той час, вал! у яго раней был!
паерэдныя адзпак!. Цэлы рад !ншых комуіністаў ! комсамольцаў паказаў добрыя
выіі!кі ладрыхтоўк! да^ зімовай зкзамепацыйпай сес!і. К так!м студэіітам адносяцца наступаіыя
ташарышы:
М!хееў,
Стапкев!ч, Абецэдарск!, Агеенва, Арцюшкев!ч, Молакаў ! іншыія. Разам з тым,
Ашангарднан роля у вучобе належьщь
заслупоўваюць ібыць адэвачаным! студзнкомуністам
1 комісамольцаім. 3 4-х чдеты Сіігал, ІНакаль, Абецэдарскі, Сокал,
якія змагл! сумяшчаць выдапшую вучоібу наў І кандыдатаў партыі тры (Мельпі3 іГрамадсжай ^ра'бо'тай.
каў, Кашешк, Зелеожа) атрымліваюць
КАЦМАН.
стыпешщыю. У студэінтаўчкомісамоаьцаў
няма на адной паорэднай адзнакі, а толька добрыя І выдатдыя.

ВЫДМНАН В УЧ О Б А -Н М И Щ А Р У Н А К КАНФЕРЭНЦЫІ
Пад(рыхтоіўк.а да зімшай экзаменацыінай сес!! на біяшагічньш фжультэіе
праходз!ла пад злакам соцыялістычнав
опабоірніцгва імені XVIII Усесаюзлш
партыйнай вайфеірэнцыа. Таму не выпаікова, што ВЫНІКІ сеш ў параўнанні з
мінулым годам злачна лепшыя. Студэгты настоііліва працавалі над сабоі,
Імікіцулкя даібіцца пачотнага права быіь
стыпендыятамі. Мнопім таварышам гэтг
га ўдалося дабіцца. Іік стыпендыятіў
на факультэце павялічыўся да 30 чаг
Некаторы-я ’ студэпты эдалі ўсе прадметі
гэтай сесіі тольві на «выдатпа».
Лепш за yoix працавалі комсамо'льцл
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ра. Толькі некаторыя гурткі (напрыклад,
на гісгарычііым, біялагічным факульгэтах) начал! оваію работу як след. Асобныя
студэііты' вядуць работу ў лабараторыі.
Агульная-ж маса «раскачваецца». Звычайныя адгаворкі аб тым, што ўвесь час
заняты лекцыямі, цянер, зразумела, аднадае, але агульныі «дух» у гэтай галіне
астаецца рапейшым. Неабходна яго зжыць,
неабходна ўлічыць значэнне навуковадаследчай работы для ютуданта, для разв!цця яго культуры І замацакаиня ведаў.
Набліжаецца дваццацігоддзе іспавання
наніата універсітэта. Як выкладчыкі, так
і студэнты да святкавання гэтай знамянальнай даты павінны прыйсці з дасягненпямі і ў галіпе навуковай работы.
Вучоны Совет БДУ аб’явіў конкурс
на лепшую студэнцкую работу. Слова за
студэптамі! Не чарговасць у «кампаніях»,
а пастаянная, сістэматычная, настойлівая
вучэбная і навукова-даследчая работа
фарміруе ўсебакова развітага і сапраўды
адуваванаяа чалавека.

Што датычыць агулвных вышікаў на
факіільтэту, то мы маем настушныя паказчыкі: выдатных ад-знак—^31,2 проц.,
добрых— ^31,4, пасрэдпых— ^29,5 ! дрэпЫЫІХ—^7,9.
Зімагаючыся за высокую якасщь ву
чобы, прафесарска-шыкладчыдк! персанал
факудьгэта сгаў больш кланацщца I аб
яжасці ведаў етудэнтаў.
Значша ўзраела актыўпасць нав^тсовых
работнікаў у грамадскай -рабо-це. Так,
дацэпт тав. Зудзалін зрабіў даклад а6
мііжнародныім стаповішчы, аб Ц-Іхаакііянскай йраблеіме і іншыя. Праф. Кабо выступіў 3 даікла-дам на тэму «Класік!
маірксізма-леніошіма аб ролі геаграфічнага асяроддзя ў развіцці грамадства».
Дацэйт Жыашнісжі правёў каис-ультацыю
для насгаўнікаў г Мінска. Кафедра геадоііі (заіг. дац. Кавалёў) правяла пяць
экскурсін для ву'чшяў дзесятых класаў
г. Шнсжа. Паміж кафедрамі заіслючаны
соцыяяі-сгычйыя даігаворы. Ёсдь таксама
і індывадуальныя
ооцдагаворы наміж
асобнымі членам! кафедр.
Зараз большасць навуковых работнікаў уключылася ў падрыхтоўіку да 20гадовага юбілея універоіггэта.
Рыхгуевда і будзе праведзена тэарэтычная канферэнцыя коімуністаў і наву
ковых работніжаў па асобных раздзе-лах
гіеторыі ЖП(-б). Будзе выаушчан спецышьны юбілейны эборнк геафака, а
таксама карта прамыслов-асщ!
БССР
I т. д.
Поспех! Ў нашай рабоце, дасягнутыя
на асноне спаборніцтва імені XVin Усе*
савшай
партыйнай канферэпцы!, мы
замащуем.
А. А К1Н% 1Ц,
парторг гоафака.

ПАЛШ ЭННЕ АБ КОНКУРСЕ
КА ЛЕПШУЮ СТУДЗНЦКУЮ
НАВУКОЗА-ДАСЛЕДЧУЮ РАБОТУ:
У мэтах ирьщягнеиня аеноунай масы
|‘тудэнтау і; даследчай рабоце і падрыхтоўткі к. традьщыипай вучонай сесіі
унівеіюітэта, Ву"чшіы Совет БДУ аб’яуляе
конкурс кені дваццацігоддзя БДУ на
лшшую 'студэнцкую навукдт-даследчую
работу.
Бл'іжэйшьші задачам! конкурса з’яуляюцца:
а) ажыццяуленне
навукова-вуч8б!}іай
работы істудвптаў;
б) прьгаіццё ІМ навыкау самастойпай
работы;
в) накаплевпс натэрыялау для вырашэпня аеобных нраблем.
На конкурс прадістаўляюцца работы,
иаючыя вавуковую каштоуначщь, выкананыя студантам! індывідуальна або калекгыуна.
Тэмы, уключаныя у iByHaoiibi план, на
конкурс не дапуокаюцца.
'Раіботы, нрад’сгауленыя на конкурс, паВІНЫ адказваць наетуппым
патірабавапнямс
1. Паказаць знаёмства з літа'ратурай
на данану пытанню як на рускай. тик
І на замежпых мовах
2. Паказаць умелне
надыйсці да
нершакрыпіц, ведапяе ііерша.крыніц па
данаму пытанню (для соцыяльпа-экаламічнага цыкла).
3. BbmB>iiHb
навык! у дабараторнай
рабоце 1 прадэмажтрыраваць сур’ёзную
эюсоерыментальную работу (па цыклу
тэхнкна-прыкладлых навук).
4. Выявіць уженпе з дасгаткован поунаоцю І абгрунтаванаецю зрабіць вын!к!
са здабытата жатэрыяла.
5. Паказаць умение выразна, ясна !
дапчиа валкаць работу л!таратурнай мовай.
На конкурс црадстауляюцца -работы,
напюаныя або зажончаныя у 1940/41
вучзбным годзе. Яны павінны .медь рэкамендацыю кафедры, навукоіва даследчага рургка або яавуковата работяіка БДУ.
Тэрмш прад.стаўленля работ на кон
курс — 1 мая 1941 .тчца.
Лепшыя работы будуць црэміраваны.
Па рапюняю журы работы будуць рэкамендаваяы для даклада на навуковай
сесш! уп!вер(з!гэта.
Найбольш ц!тавыя
работы будуць
апублзкавапы v друкаваных зборніках
БДУ.
Для прэмііра-вашіня ўстаноўлены чатыры
црэмй: дзве навуковыя камандыроук!
'сэрмінам на два тыдш кожная ! дзве
пуцёўкі Ў дамы адпачынку,
Журы конкурса.

ФІЛПЛЯПЧНЯЯ СЕРЫЯ
„ВУЧОНЫХ ЗЯПІСЛК БДУ“

.Аношйія настаноаы ўрада зяачна Ўна'
цавала ярацоўігую дысцнашау ва уніФ!лалаг!чны факулызт БДУ адврыт так ! 'МОВЫ больш ранейшых эпох (ста- вереіітаце. Але побаіч э гэтым яшчэ неда1 верасня 1939 года. Па сутнасц! тэты ражычньш памятні’к! о!еьма). Для гіараў- статкова ушчыльнён рабоічы чае, не выфакультэт з’яўляецца нрацягам таго л!- нанпя ирыводзяцца даныя з рускай мо ча'рналы усе магчымасц!, якія мо-жа !
таратурнага факультэта, як! ў першыя вы, а таксама з !ншых славянсих ! не- нааіяен даць кожяы раіботаік нашага
иды існавання БДУ ўва.ход»!ў у яго славянскіх моу.
калектыва.
склад, а нотым быў выдзелен у самастойПры крайня!! недастатковасц! даследНавукоБЫія
рабогнію!,
выкоініваючы
ную адзінву, зараз мінокі Педагагічны ванняў Па пытаннйх с!нтаксіса паогул,
сваю цедагагічпую нагрузку, не заў'
!нстытут.
а па беларускай мове у асабл!васц!, ра седы выконваюць свае абавязік! па навуУ сучасны момант на двух курсах бота Т. П. Ламцёва імаевядікае навукевае ко>ва-ідаследчай рабоце. Тэта тлумачыцца
ф!лфака навучаецца 84 студэнты, якш значэпне.- Акрамя таго, яна можа быць тым, што некаторыя навуковыя работаіЎ будужым, безумоўна, складуць давол! скарысгана як вучэбны яадручшк не к!, аісабліва маладыя, не ўмеюць арганізначную трупу ,рабоін!'ваў высокай ква- тольк! аспііраігтам! кафедры рускай ! бела- заіваць свой час. Мяспдсом, абмяркоувагол!ф!кацы! на навукова-даследчым ! педа- рускйн мовы, ало ! студантам! старейіШЫіХ чы пыташе аб ушчьмьнена!
рабочага
гаг!чным фронце.
журсау -фифака унтерсітэта ! літаратур- часу раюотніжаў універсітэта, адобрыў
Факультэт ужо на друпм годзе свайго aibLX аддзялгягняў педага.г!'ишх гністытутаў вопыт кафедры неарганічнай хім!! (заг.
устаеаулеан!
!снавання забяспечан добрым! прафесар- ! вык-гадчыкам! мовы сярэдя!х шкш, бо ў кафедры т. Маіро'ўка) аб
сва-іпедагаігічнымі кадрамі!. Дэканам фа дасаедванн! акрамя указана га вьшіэй, ррафжа работы кожнага навуковага ракультэта І заг. кафедры мовы з’яўляец- -чожна знаііоц! (карогж! атляд :]юглядау богніка. Тэта арганізуе работу навукюваца праф. Т. И. Ламцёу, заг. кафедры л!- раду вучоных на пытанн! выражэння га работника, асабліва такога, які япгчэ
таратуры — член-карэонапдзнт Акадэм!! галоўных членаў сказаў і кароткую гі' сам не навучыўся строга плаяаваць свой
кафедры заведзены
навук СССР доктар фиалапчных навук сторыю самой з’явы (такава, напрыклад, час. На гэтай-жа
Е. В. Петухоў. Працуе прафеоар М. I. гістсірыя нрошлата, будучага часу і т. д;). журналы, якал паказіваюць ход выкананКарпеева— ^Пегрулап ! ред маладых даДругая работа Т. П. Ламцёва — «Да- 1м навукоіва-даследчай работы, што дае
цэнтаў, маючых ступен! кандыдата на следванн! ў гал!не беларускага сінтакс!- магчымасць устанав!ць больш сирой! канвыканавнем
вук, як Гутараў I. іВ., Баіраг Л. Г ., Лар- са»— прысвечана пытанням стварэння троль 3 боку кафедры за
чанка ! шшыя.
і развгцця # opl4 Ічешага выкайійка. павукова-даследчай работы.
Педастаткова за;^)ужаны у пас лабааонова^на на ўважл!вым
Прафеоарска - выкладчыцкім саставам Даследванне
факультэта вядзецца Бял!вая навукова- вывучэнн! агромнага матэрыла (выка- ранты хгафака ! фшата, яны не заняты
А
жанрыі пісьмен- усе 480 мтут свайго рабочага дня.
даследчая работа. Ужо ў пачатку 1940 рыстаны асноўпыя
— 41 вучэбнага года (на друг!м годзе насц!, пачьшгаючы з «Рускай Праўды» на геафаку меліея выпадк!, кал! лабаза невьпкананне
к'навання) прыступлена к выпуску «Ву- ! канчаючы творам! сучасных пісьменн!- рантка тав. Дэяжко,
чопых запісав БДУ»— ф!лалаг!чнай серы!. каў ! газетным матэрыялам). Аўтар пры- ^pa!шapaджaнlш^ў тав. Дземенцьева у пакафедру
Два выпуск! ў еучасны момант ужо вы ходз!ць к вывадам, як!я расходзяцца з каіігапне была пеіравеідэе.на ,на
пажуль
ходзяць 3 йруку. У першым з ш надру- агульнаінрыня'гым! ітым, што яны една- акап.омігеаіграфіі!, дзе задаяаяў
каваны наступныя навуковыя працы: юць большую суму фактаў. Тэта даслед што зусім яе атрымяівае. Гага, вядома,
«Выражение главных членов предложения ванне, ібезумоўна, з’яуляепда вжгкім куль т таму, што работы там мала або лагалоўным
в 'белорусскюім языке» цраф. Ламцёва Т. 11., турным дасягненней маладога фажудь- бараятаў вельмі многа, але
няма дастатковага
«К социалышм 'диалектам Белоруссии гэта БДУ і значным укладам у беларус- чьшам таму,^ што
кантролю ! ўлішу работы лаібарантаў. ЛаXVI века» праф. Карнеевай--Петрулан кае мовазнаўства.
М. 1. ! «Материалы для этимологического
У артыкуле «К соцыяльным дыялектам барапты не прыдягваюцца да выканадшя
заданняў па навукова-даследсловаря белоруоского языка» праф. Лам Беларус! XVI в.» М. I. Карпеевай-Летру аеобных
цёва Т. П. ! Коген М. 0. Друг! выпуск лан црыводзяцца матэрышы па г!старыч- чай рабоце.
Мяшдаом прапаніуе завесц! іопецыяльцалкам запоўнен работай Т. П. Ламцёва най дыялокліал'Оіі! ! беларускай мовы,
«Даследаанн! у таяіне ншторы! беларуска- як!я дазваляюць ставіць пытанн! аб ныя дзённік! для ўчогу задаяаяу лага ©інтакіоіса».
таікіх .важных і малараспрацаваных да барантам ! !х выканання. Шоцкои лтУсе работы з’явяцца кашгоўным укла сучаснага моманту раздзелах гісторы! чьщь неаб,ходным црыцягнвнне лабараядам у навуковую літаратуру па пытаннях беларускай мовы, як школы шсьма ста- тау да навукова-даследчай работы. Работа
с!нта1юс!са,
дыялекталоіг!! і этымалогі! ражытнай пары на тарыторыі БССР ! ха- адшнісвратыўнага нерсанала таксама арбеларуекаіг мовы, пытаннях, я«!я дагэтуль рактар акання ў беларускай мове ста- ганЕІзавана не эусім чотка. Няма пэіўнага часу работы в^жвбнай ча-сткі! дэканаў,
ражытнай пары.
япгчэ мала распрацаваны.
кая! ўтказаныя работйікі павінныі зайПадрыхтоўваецца
трац!
выпуск
«Вучо
Самым! буйным! работам!, змешчаным!
мацца вышаяавнем сваіх прамьк абавязЎ перпых двух вьтувках, з’яўляюнца ных зашсак БГУ» (фкдалапчная оерыя), каў па пасадзе.
даследванв! праф. Т. U. Ламцёва.
у яікім намячаецца надрука>ваць навукоУ здноіс!нах
тэхлстных работшікаў
Так, работа «Выражение главных чле ва-даслед|чую работу М. 1. Карнёвай-Пет- апоншія пасталювы ўрада пав!няы быді
нов предлежения в белорусском языке»
быць ажыццёўлеаы. Але ў нашмт
трактуе пытанн! навукова-даследчага ха- рулан «С!нтакс!с А. С. Пушкіна», прад- вучэбных карпусах, у лабараторыях парактару, звязаныя з выражэннем гадоу- стаўляючую сабой адзін з раздзелау з яе куль яіпче ^удяа. На хімфаку, на фізных членау сказа ў беларускай ! іншых доктарскай дысертацы! «Аб будове мовы маце тэхіработяік! нядобрасумлешна выдакаторых твораў А. С. Пуш.кіна»; да- койваюцьсвае абавязіі! (Аігібайдава, Кармовах.
Прыцяігнут вя.г!к! матэрыял як еучас еледванне I. В. Гутарава а)б В. (В., Мая- паловшч, Ваадзшірская). Тэта тліумачыцца
на!! беларускай мовы (сучасная мастац- KoycKiM ! некачюрыя іншыя работы.
недастатковым каштролем і патрабаванкая беларуская л!таратура, газетны ма
СТАРЖЫ НСКІ,
нем 3 боку аджазных за тэту справу.
тэрыял, фальклор, дыя-тектныя запісы),
нам. дзкана філфака.
Л.

У чэрвені 1921 года -Владзімірам
Д а дваццацігоддзя Б Д У
Ільічом Леніным быіў надшсан дэкрэт аб
аргангзацыі ў Беларусі Беларускага дзяржаўяага універс!гэта. Гэта быў першы
крок нашага ўрада ! 'большэвгцкай паргыі
да ажыццяуленгш лозунга «На-вука праАртыкул 2
цоуным».
Сам акт аргашзацы! уіг!версітэ(га ад- эканамічнага
! духоуиага прыгнету г склада першага года .чаем значную кользначауся грамадскасцю горада Мінсжа два црацоупым энайсц! сваю радз!му — касць таварышоў, як!я нрацуюць ва
разы. Першы раз 11 лшеня 1921 г., у Совецкую Беларусь.
ушверс!тэце ўвесь час, як акад. Шдзень гадавіны выэвалення Беларус! ад
Адкрьгваючы у дзень гадавшы выава- кольскг, акад. Перцау, дац. Зубковіч, 11ебелалодь'скай
акупацыг, і друг! раз у лення 'Міыака ад у.тадь! яоаьскіх акупан- .1Ш ! !ишыя.
тым’жа 1921 тюдзе 30 касгрычнхка, у тау, Беларіхк! дзяржауны ушверешт,
Усяго студэнтау тады нал!чвалася 1.390
дзень пачатку заняткаў ва універсітэце.
урачысты сход, црыовечаны яго адкрыц- чал.,’ 3 !х беларусаў 398 чал., яўрэяў
Дзень 11 лшеня 1921 года назаусёды цю, ад !мя партыйных, ра:бочых, куль 920, рускіх 43, палякаў 8 і іншых наастаяеада памятным днём у драцоуных турных ! грамадскгх е!л краіяы, шле цыянальнасцей 15 чал. Большая частка
горада Мш'ска і Беларус!. У тэты дзеяь Вам, дараг! правадыр, сваё гарачае пры- слухачоў уяііверсітэга бьыа мінчанамі —
у памяшкаяе! Дзяржаунага тэатра адбы- вітанне».
644 чал., а астатнія— з Бабруйска, Варылося урачысгае пасяджэнне, прысвечанае
У канцЫ' кастрычнша 1921 года был! сава, Гомеля, Слуцка і іншых гарадоў і
першан гадавіне вызвалеиня Беларус! ! закончаны усе надрыхтоучыя работы, ! паветаў Беларусі.
яе стал!цьг — Мшека ад белапольекгх нрауленне універсітіэіа іпасгашшіга аф!Сваю першую гадавіну уншерсістэт адакупангаў. У насяджэнн! прьшял! удзел цыяльна адкрьщь унІБерс!гэт 30 .каст- значыў урачыстым пасяджэняем 30 каспартыйныя, совецкгя, прафесіянальныя і рычяіка 1921 года урачыстым актам. 30 трычпгка 1922 г. Урачысты сход паслаў
культурныя аргаяыацыг, а таксама дэле- каагрыічініка ў памяшканні 3-га дома ун!- нрывіталыіую
тэлеграму В. I. Леніну;
' гацы! ад паветау.
Бе.гарускага
версітэга (был. раагьяае вучыд!шча) «Прафесура і студэнцтва
Адкрыццё у.рачыстага иасяджэшгя аз- аібыўся ўрачысты акадамгчны акт, як!м дзяржаунага унівврсітэта,
сабраушыся
намеяавалася абвяшчэняем дэкрэга урада уя!верс!таг распачаў занят»! на двух Ііазам 3 іірацстаўшкамі совецкіх, нартыйза подп!сам Леніна аб аідкрігцц! ў гора- факультэтах— медыцынсв!м ! грамадскгх нькх, П'рафесіянжгьных і граімадскіх аргадзе Мшоку Беларускага
дзяржаўнага навук.
яізацый на урачысты акт, з выяіадку
ун!версшта і скансгру!раваня! ягю перУ першым вучэбным годзе работа ва 1-й гадавіны існаівашя свайго унше,рсігэ.
щага нраўлення. Насля абвяшчэняя дэк універс!і'эце лраходзіла ў вельм! цяжкіх та, шл;е Вам, правадыру Рабоча-Сял.яяскай
рэга 3 арыв!танншм! вьктунілі драдстау- ■умО'Вах. Hexanaoa игабараторый, не было Совецкай Федэрацыі, гарачае прьшітанне
н!к! паргыйных, совецк!х ! грамадскгх ваданравода, паравога ацяпленпя. 1 толь- ! шчырае ііажаданне далейшай нладатворарганізацый.
кг дзякуючы энтузіязму, 3 ЯКІМ узялгея най работы) на карысць усён рэснубліві.
Урачыстае пасяджэнне
закончылася студэнты ! прафесарска-выклацчыцк! перУшіверсітэі, знаходзячыся на крайняй
прыяяццем прывігальцай тэлеграмы арга- санал за работу, вучэбны год яе быў захо-днян граініцы. 4>едэрацы!, выканае
нізатіару ушверсівэта В. I. Леншу:
ўскдадзенную на яго культурную і паліксарваны.
«Паустаняе рабюічых ! сядян у дні ВяУ 1921— 1922 вучэбным годзе на гычную місію».
лікай Кастры'чніцкай рэволюцы!, кал! трэх факультэтагх віа уяіварсітэце цраца.
За перыяд 1924— 1931 гг. універспітэт
цролетарыяг Рас!!, кгруемы Комуністыч- вада 14 прафесараў. 40 выкладчыкаў, значна наанырыўся па колькасці стданиай паргыяй ! Вам!, як яе правадыром, 10 асістэагаў, 9 выгиадчыкау моў ! 8 таў, а таксама па ліку факультэтаў і
узяў у рук! сваю ўладу; дапамаг^ю пра- заг. кабшетам!, дабараторыям! ! прапара- арафесарсжа-выкладчьщкага састава. Калі
цоўнай Беларус! вызвалівда ад векавога тараў. Сярод прафесарска-выкладчьщкага ў першым годзе Існавання ушверсітэта

ШЛЯХІ РАЗВІЦЦЯ УНІВЕРСІТЭТА

Мінск, друкарня газ. «Звязда».
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Тыраж 1000 энз.

бы.'ш толькі тры факулыэты, на якіх
занмадася, не лічачы слухачоў рабфака,
1126 сгудэнтаў, ію ўжо ў 1924— 1925
гг. было 2298 студэнтау, а ў 1927 —
1928 гг. — 2672 чал.
К канцу гэтага нерыяда, у 1930- г., з
універсітэта выдзяляюцца у самастойныя
ВИА: медыцынскі шетытут, педагагічны
інстытут, а таксама юрыдычны, народнай
гасцадаркі 1 шштэхигчяы шегшуты, ператпараючыся у (самасгхшшя спеныіячкнмв
вышэйшыя шавучальныя установы БССР.
1ады-ж універсітэт атрымау моцную базу
— новыя вучэбныа-карпуеы з добра абсталяванымі аўдыторыямі,
лабараторыямі
і кабінетамі. Студэнты і прафесарска-выкладчыцкі састаў атрымалі поўную маі’чымасць для работы, для развіцця навукі.
1929 год— ^год велізарных перамог нашай краіны ў галіне індустрыялізацыі і
калектывізацыі сельскай гаспадаркі, які
црывёу к азлабленню рэшткі класавых
ворагаў у краіне. Ва універсітэце разгараецца жорсткая барацьба з трцкістам!,
буржуазным! нацьганралгцтамі і іншымі в».
рагамі справы комунізма.
У гэтай барацьое калекіыў універсітэта з’еднаўся вакол нартыйнай аргашзацы!
і выгнаў 3 сваіх радоў трацкісгаў і буржу
азных нацыяналістаў.
У 1941 годзе Баларускі дзяржауны
універсітэт адзначае 20-гадовы юбілей
свайго ісцавання. Гэіыя дваццаць год
універсігэт, разам з усёй нашай краіяай,
рсс і ўзмацняуся, ажыццяўдяючы укаізанні нашай нартыі ! вялікага Стадіна аб
падрыхтоўцы выоокакваліфікаваных кадраў-, аб развіцці совецкай навужі, самай
перадавой у свеце навум. Ствюіраны ш,
іціцыятыве Леніна, за дваццаць ігод свай
го існавашя, універсііат шерагвар^ся ў
буйнейшую ВНУ нашай краіны.
П. САВІЦКІ,

рэктар БДУ.

Адказны рэдактар I. ЛЕВІН.

