
ВУЧЭБНЫМ АБАНЕМЕНТАМ
уківерсітзцкай бібліятзкі apra- 
кізавана выстаука-агляд пад- 
ручнікау і дапаможнікау роз
ных гадоу выдання. 532 эк
земпляры кніг па матэматы- 

цы, праграміраванню, хімічнай 
тзхналогіі, фізіцьі, тзхнічньїх 
дысцыплЫах, біялогіі, геагра- 
фіі, гуманітаркьіх навуках пра- 
гледжаны наведвальнікамі. 
Вьжладчьікі многіх кафедр 
зрабілі рзкамендацьіі аб выка- 
рьістанні прадстауленай літа- 
ратуры у вучэбным працзсе.

І. БАРДЗІЯН , 
супрацсуніца бібліятзкі.

І О О - Г О Д Д З Ю
з дня нараджзння М. М. Барак- 
скагз, аднаго з заснавальнікау 
савецкай зкакамічнай геаграфіі, 
члена-карэспандэнта АН СССР  
прысвячауся агульны сход су- 
працоунікау геафака і членау 
геаграфічнага таварыства.

Прз жыццёвы шлях вядомага 
вучонзга і яго ролю у станау- 
ленні савецкай зканомгеаграфіі 
расказау прафесар I. I. Трухан. 
Уклад М. М. Баранскага у вы- 
вучэнне зканамічнай геаграфіі 
замежных країн раскрыу пе- 
рад слухачамі прафесар М. Т. 
Раманоускі. Пра асобныя бакі 
навуковай дзейнасці вядомага 
савецкага географа паведамілі 
доктар геаграфічньїх навук 
С. А. Польскі, прафесар В. А. 
Жучкевіч, дацэнт В. Я. Крышча- 
новіч.

А . ЛАЗОУСКІ.

З А В Я Р Ш Э Н Н Ю
навучальнага года у сетцы 
партыйнай вучобы была пры- 
свечана канферэнцыя на фізіч- 
ным факультзце. Прысутныя 
праслухалі лекцьіі «Галоуная 
задача XI пяцігодкі і шляхі яе 
рзалізацьіі», «Асноуныя пра- 
порцьіі XI пяцігодкі», «Развіц- 
цё сацыяльна-класавых адносін 
савецкага грамадства».

В. МАСКАЛЁУ.

К 1 Н А Л Е К Т 0 Р Ы Й
«Кіно і час» збірае у актавай 
зале уківерсітзта вялїкую ау- 
дыторыю єлухачоу. Зацікавіпа 
студэнтау лекцыя мастацтва- 
знауцы А. А. Хларовіч «Кіне
матограф у стыле «рэтра», якая 
суправаджалася дэманстрацыяй 
фрагментау з фільмау «Кан- 
фарміст», «Прызнанне у ка- 
хакні» і інш. Прысутныя пра- 
гледзелі кінастужку «Пяць ве- 
чароу».

В. ЛАПІКАУ.

ТЫ Я, х то
ф  ПА СТАРОНКАХ КНІГ

ВЫСТАЯУ
ЗУ СІМ нядауна мы 

зноу глядзелі «Бла- 
каду» па тзлевіза- 
ру — і вось нібьі сві
т л і  з экрана удзельнікі 
гераічнай абароны гора- 
да Леніна. Сустрэчу з 
імі, толькі пастарэушы- 
мі на 40 гадоу, адкрыу 
дэкан факультета пры- 
кладной матзматьші 
В. І. Карзюк.

На канферэнцыю чы- 
тачоу, якая арганізава- 
на на ФПМ аддзелам 
абслугоування універ-

сітзцкай бібліятзкі 
сумесна з кафедрам 
рускай і савецкай літа- 
ратуры філфака, запро- 
шаны аутар кнігі «Аб 
тых, хто выстаяу» 
М. П. Яругін, Герой 
Сацьіялістьічнай працы, 
акадзмік АН БССР, 
лаурэат Дзяржаунай 
прзміі СССР, за- 
служаны дзеяч наву- 
кі БССР, былы каман- 
дзір узвода супрацьтан- 
кавай артьшерьіі, а за
раз — рздактар усеса-

юзнага часопіса «Ды- 
ферэнцыяльныя урау- 
ненні», які выдаецца у 
СССР і ЗША; яго ад- 
напалчане А. С. Паула- 
вец і А. Ф. Коншьш, а 
таксама ветэран вайны, 
сябар Мікалая Паулаві- 
ча яшчз па камсамоль- 
скай ячэйды П. І. Ча- 
ранкоу.

— Літаратурньїя кан- 
ферзнцьіі з удзелам вя- 
домых людзей, гєрояу 
кніг ва універсітзце 
сталі добрай традыцы-

яй, — адзначыу ва 
уступным слове дацэнт 
кафедры рускай і са
вецкай літаратурьі, 
удзельнік Вялікай Ай- 
чыннай вайны У. С. Ка- 
рабан.

Падрабязней аб кні- 
зе — помніку гераічна- 
му Ленінграду і сваіх 
уражаннях аб ёй раска- 
залі студэнты-матэма- 
тьші Сяргей Бядулін, 
Людміла Радзіванюк,

Алена Шчурзвіч, Аліна 
Марозава.

Цяжкасці 900 дзён 
абароны, станауленне 
М. П. Яругіна як ка- 
мандзіра, яго ваенны 
шлях, мужнасць і гера- 
ізм савецкіх салдат і 
афіцзрау, будні узвода 
супрацьтанкавай арты- 
лерьіі на Ленінградскім 
фронце — тэмы, якія 
знайшлі адлю'страванне 
у гэтых выступлениях.

У заключэнне суст- 
рэчы успамінамі аб пе- 
ражытым падзяліліся з 
моладдзю ветэраны 
апошняй вайны — тыя, 
хто выстаяу.

А. РУКШЫН, 
загадчык аддзела аб
слугоування бібліятзкі.
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„ ПРАЛЕТАРЫ1 У с іх  КРАЇН, ЯДЙАЙЦЕСЯ!

БЕДДРУСКІ
УНІВЕРСІТЗТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЗКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЗТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА 
БЕЛАРУСКАГА 0РДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЗТА ІМЯ У . І. ЛЕНІНА

•  АБАРОНА ДЫПЛОМНЫХ РАБОТ

ЗАЦВЯРДЖЭННЕ 
С Т А  Л А С Ц І

...ІДЗЕ АБАРОНА дьш- 
ломных праектау студэнтау 
V курса гістфака. Я трапіу 
сюды зусім выпадкова. Ішоу 
з бібліятзкі, і вось'—знаёмы 
голас, твар...

Успомніліся дні лета-80, 
праведзеныя у далёкай Яку- 
цїі: праца, зкскурсіі, цікавьія 
сустрэчы, вьіступленні агіт- 
брыгады. У той час пяці- 
курснік Пётр Аксючыц быу 
камандзірам і душой усяго 
нашага будаунічага атрада 
імя Ленінскага камсамола 
Беларусі, што дыслака- 
вауся у Нерунгры.

Кіраунік і душа калекты- 
ву. Такія якасці гармапічна 
сумяшчаць у сабе здольны 
не кожны камандзір. І хто 
дабіваецца гзтага—вьінік ад- 
разу відаць. І су мнен
ия^ быць не можа. Правера- 
на ужо шматгадовай практы- 
кай будатрадаускага руху.

Вось такім быу наш 
камандзір Пеця. Яго выга- 
раушую на 40-градусньш 
сонцапёку чырвоную кашулю 
зауважалі на аб’екце яшчз 
здалёк. Ведалі, што проста

так не ідзе. Ёсць, значыць, 
неіікае новае рашэнне. Па- 
трабуецца канкрзтная размо- 
ва з брьігадзірамі, а калі 
трзба— згода усіх байцоу. 
1 яго рашзнні заусёды пад- 
трьімлівалі таму, што бьілі 
яны добра абдуманьїмі, па- 
сапрауднаму камандзірскі- 
мі...

Сёння член КПСС Пётр 
Аксючыц абараняе диплом
ную работу, тэма якой— «Ро
ля СБА у камуністьічньїм 
вьіхаванні студэнцкай мола- 
дзі». Тэма не з лёгшх. Але 
такая блізкая і дарагая яму, 
чалавеку, які не Уяуляу, не 
бачыу сябе летам без калек- 
тыву, сапрауднага, па-ба:яво- 
му настроенага студэнцкага 
калектыву.

Пятру Аксючыцу ёсць аб 
чым сказаць у сваей рабо- 
це...

В. ТАБУЛІН.
На здымках: дыплом-

ную работу абараняе Пётр 
Аксючыц; уважліва слухає 
дзяржауная камісія выступа- 
ючых.

Фота В. Шачака.



ТРАДЫЦЫЙНЫ ЗЛЁТ СТУДЭНТАУ-Ф1ЛОЛАГАУ

Тады і быу уласнаручны 
Падпісан ленінскі дэкрэт: 
Адкрыць у Мінску Беларускі 
Дзяржауны універсітзт...—
гучыдь звонкі голас над вяс- 
новай палянай, над радамі 
святочна упрыгожаных пала- 
так, над шарзнгамі студэнтау 
і гасцей. Чарговы злёт сту- 
дзнтау-філолагау на радзіме 
Янкі Купалы, вялікага бела- 
рускага песняра, прысвяча-

зваляе кожнаму удзельніку 
свята цікава і змястбуна пра- 
весці час: працоуны дэсант, 
зкскурсія. па музею паэта, 
конкурс на лепшае афарм- 
ленне палатак, спаборніцтвьі 
па футболу і валейболу, 
прэс-канферэнцыя з выпуск- 
нікамі, конкурс поварау, 
спартыуная эстафета, кан- 
цэрт мастацкай самадзейнас- 
ці...

Пачынаючыя факультэц- 
кія паэты і вьідатнікі вучо- 
бы ускладаюць кветкі да 
помніка вялікаму песняру. 
Тут сабраліся аматары сака- 
вітага беларускага слова на 
традыцыйную «гадзіну па- 
ззіі», якую адкрыу бела
рускі паэт, кіраунік уні- 
версітзцкага літаратурнага 
аб’яднання «Узлёт», прафе- 
сар Алег Антонавіч Лойка.

1мёны тых, хто пры- 
нёс сюды свае вершы, мы 
часта сустракаем на літара- 
турных старонках газет. Тэ
та Алена Парфеявец і Сяр-

гей Чыгрын, Кастусь Цы- 
бульскі, Ала Канапелька, 
Сяргей Сакалоу... Чытаюць 
тут свае творы і сябры 
«узлётауцау»—члены літ- 
аб’яднання педагагічнага ін- 
стытута імя А. М. Горкага 
«Крокі», запрошаныя да 
удзелу у злёце. І здаецца, 
задуменна слухає Купала 
сваіх нашчадкау...

Народнай песняй вітає 
лрысутных госць студзнцка- 
га свята фальклорна-зтнагра- 
фічньї ансамбль «Вячоркі» з 
вескі Дзятлавічьі Лунінецка- 
га раёна Брэсцкай. вобласці.

Надвячоркам каля вясёла- 
га вогнішча танцы змяняюц- 
ца старажьітньїмі і сучасны- 
мі песнямі, мудрым купалау- 
скім вершам. А па сажалцы, 
што знаходзіцца за домам- 
музеям пазта, папльші вянкі 
з веснавых кветак—сімвал 
купалаускага свята.

Т. САХАШЧЫК, 
наш спец. кар.

кам, студзнтам і супрацоуні- 
кам універсітзта...

На мітьшгу, прысвечаным 
адкрыццю злёту, пасля ра- 
партау, якія здавалі каман- 
дзірьі курсавых атрадау і фа- 
культзцкіх СБА сакратару 
камітзта камсамола Таццяне 
Сотчанка, пасля пераклічкі 
сакратароу мінульїх гадоу і 
іх расказау пра слауны шлях 
камсамоліі філфака, пасля 
віншаванняу, з якімі высту- 
пілі дэкан факультэта у\. А. 
Волк, сакратар парткома 
БДУ М. Г. Елісееу, пля- 
менніца Я. Купалы Я. Ю. 
Раманоуская, слова па тра- 
д ь і ц ь і і  прадастауляецца в ы -  
кладчыкам факультэта — 
ветэранам вайны. Ад ix 
імя звяртаецца да пры- 
сутных дацэнт кафедры бе- 
ларускай літаратурьі Л. Л. 
Кароткая. У заключэнне яе 
выступления узлятае над 
прьїціхлай палянай вядомы 
купалаускі верш «Белару- 
скім партызанам»—так чы- 
тала яго сябрам па зброі бы
лая партызанка амаль 40 га
доу назад.

Калыша ветрык сцяг злё
ту. Узнялі яго у гэтым годзе 
сакратар камітзта камсамола 
філфака 1970 — 1972 гадоу 
I. А. Рабчынская, сакратар 
1972— 1975 гадоу Л. Т. Ага- 
роднік; студэнтка II курса, 
член камітзта камсамола 
факультэта Т. Міхалевіч, 
камсорг II курса Л. Драко, 
купалауская стыпендыятка, 
чацвёртакурсШца А. Лісоу- 
ская, камсорг IV курса В. Сі- 
дарэнка.

Насычаная праграма да-

якога на працягу амаль уся- 
го навучальнага года рыхту- 
ецца філалагічньї факультэт, 
праводзіцца уято у пяты раз 
I, зразумела, мае свае трады- 
цьіі: урачыстае шэсце па ву- 
ліцьі Карла Маркса, ускла- 

данне кветак да памятнага 
Знака загінуушьім выкладчы-

НА ЗДЫМКАХ: «гадзіну паэзн» адкрывае А. А. ЛОЙКА; хлеб- 
соль госцю злёту — рэктару Белдзяржуніверсітзта, акадзміку 
АН БССР У. А. БЕЛАМУ уручае салістка ансамбля «Вячоркі»,

Фота А. Стадуба.

ецца сёлета 60-годдзю ства- 
рэння Белдзяржуніверсітзта 
імя У. І. Леніна. Свята, да
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(Пачатак у №№ 4, 6, 7, 8, 10— 
20)

Пераход вышэйшай школы 
іГДР на новыя вучэбныя планы 
і праграмы ставіць перад вы- 
шзйшьімі навучальньїмі устано
вам! СССР, у якіх стажыруюц- 
ца замежныя студэнты, і перад 
ВНУ ГДР складаныя задачы, 
якія патрабуюць пераходу на 
якасна новы узровень работы. 
Нямецкія калегі азнабмілі 
удзельнікау канферзнцьіі са 
структурай новых падручнікау 
па рускай літаратурьі, выдадзе- 
ных у ГДР.

У ходзе абмеркавання 
прадстауленых дакладау была 
адзначана неабходнасць пера- 
емнасці у навучанні студзнтау- 
русістау, дакладнай каардына- 
цьй вучэбнай работы лінгвіс- 
тычных і літаратурньїх кафедр, 
умацавання сувязей паміж гра- 
мадскімі і філалагічньїмі дыс- 
цьіплінамі; стварэння вучэбных 
дапаможнікау па рускай і са- 
вецкай літаратурьі, рускай мо- 
ве, навуковаму камунізму і ін- 
шых дьісцьіплінах, прадугле- 
джаных вучзбньїмі планам! для 
студэнтау з ГДР, дапаможні
кау, якія больш поуна улічва- 
л! б спецьіфіку гэтага тыпу на- 
вучання.

Т. АЛЯКСДНДРАВА.
На здымку: заключнае па-

сяджзнне канферзнцьіі.
Фота У. Будая.

® АДКРЫТАЕ ПІСЬМО

УСПОМНЩЕ, М Л І  ЛАСМ !
Паважаныя камендант інтзрната № 7 Алена Аляксєеуна Лева- 

нкова і члены студсавета! Вы, напзуна, ужо забьіліся, што абяцалі 
аць тзрміновьі адказ рздакцьіі на крытычнае выступление, якое 

зыло змешчана у № 12 (1312) «Беларускага уніаерсітзта» 26 са- 
кавіка 1981 года. Часу прайшло багата з таго моманту, а ад вас 
— ні слуху, ні духу. Што здарылася! Не хапає смепасці пры- 
знаць свае упушчзнні у рабоце! Ці вы так заняліся выпраулен- 
нем становішча з выкарыстаннем электраэнергм, што ні да чаго 
іншага рукі не даходзяць! А можа вы арыентуецеся на вядомы 
выраз: абяцанага тры гады чакаюць!

Дарэмна. Вельмі дарэмна. І каб запзуніць вас у гэтым, напамі- 
наем, што мы чакаем ад вас падрабязнага рэагавання аб приня
тых мерах па барацьбе са злоужываннем выкарыстання электрыч- 
най знергіі. Урэшце — гэта ваш прамы службовы абавя- 
зак, паважаная Алена Аляксееуна. А вы, відаць, як сведчыць 
доугае маучанне, забьіліся і пра яго.

ф ТВАЯ ГРАМАДСКАЯ ПРАФЕСІЯ

ПАДВОДЗЯЧЫ ВЫН1К1
НА СП РАВАЗДАЧНАЙ  кан- 

ферзнцьіі факультэта грамад- 
скіх прафесій дэкан У. Пузікау 
і кіраунікі аддзяленняу падвя- 

' вьінікі чарговага навучальна- 
. а года.

Факультет грамадскіх прафе
сій створаны ва універсітзце 
у 1964 годзе. Яго задачы —  на- 
вучанне студэнтау другой гра- 
мадскай спецьіяльнасці, пры- 
цягненне да прапаганды палі- 
тычных, мастацкіх, навукова- 
тзхнічньїх ведау, развщцё у 
студэнтау эстэтычных поглядау 
і густу.

У гэтым годзе на факультэце 
грамадскіх прафесій працавала 
трынаццаць аддзяленняу: фо- 
такарэспандэнтау, кінааперата- 
рау, інструктарау па спорту, 
харзаграф іі, мастацкага слова, 
дыктарау і вядучых, бальнага 
танца, мастакоу-афарміцеляу, 
арганізатарау ваенна-патрыя- 
тычнай работы, кіраунікоу агіт- 
брыгад, журналістьікі, школа 
маладога лектара, школа арга
нізатарау грамадска-палітьічнай 
работы.

Методыка правядзення за- 
няткау вызначана спецьіфікай 
таго ці іншага аддзялення. У 
школе маладога лектара чыта- 
юцца лекцьіі, слухачамі рас- 
працоуваюцца тэксты дакладау 
з наступным выступлением пе
рад насельніцтвам ці у вучэб
най трупе. Кінааператарьі на- 
бываюць тэарэтычныя і прак- 
гычныя ведьі у лабараторьіяхі а 
затым замацоуваюць іх, выкон- 
ваючы натурныя здьімкі.

Узаемасувязь тэарэтычнай і 
практычнай падрьіхтоукі слу- 
хачоу факультэта дазваляе ім 
актыуна удзельнічаць у рабоце 
народнага ансамбля «Крыжа- 
чок», народнага тэатра універ- 
сітзта, праводзіць вьістаукі ра
бот фотакарэспандэнтау і мас-

такоу - афарміцеляу. Слухачы 
аддзялення суддзяу і інструк
тарау па спорту здзяйсняюць 
судзейства на агульнауніверсі- 
тзцкіх спаборніцтвах. Школа 
лхаладога лектара правяла кан- 
ферэнцыю, прысвечаную дню 
нараджэння У. І. Леніна.

Навучальны працэс у гэтым 
годзе забяспечвауся сіламі 60 
прадстаунікоу прафесарска-вы- 
кладчыцкага саставу універсі- 
тэта. Дапамагалі лектары тава- 
рыства «Веды», слухачы ІПК 
пры БДУ, работнікі культуры і 
мастацтва. Умацавалася матэ- 
рыяльная база факультэта.

Найбольш цікава працавала 
аддзяленне арганізатарау гра- 
мадска - палітьічнай работы, 
пераутворанае у гэтым годзе 
у школу АГПР, якая мае у сва- 
ім саставе некалькі падраздзя- 
ленняу: арганізатарау унутры- 
саюзнай работы ВЛКСМ, арга
нізатарау грамадска-палітьічнай 
практьікі і Ленінскага заліку, 
арганізатарау прафсаюзнай ра
боты, арганізатарау лекцыйна- 
прапагандысцкай работы, арга
нізатарау адпачынку моладзі, 
арганізатарау грамадскай дапа- 
могі сацыёлагам.

За актыуны удзел у рабоце 
факультэта грамадскіх прафе
сій камітзт камсамола БДУ імя 
У. І. Леніна узнагародзіу гана- 
ровьімі граматамі лепшых сту
дэнтау.

З творчай справаздачай вы- 
ступілі мастацкія калектывы 
факультэта грамадскіх прафе
сій: падрыхтоучая група ан
самбля «Крыжачок», дэклама- 
тары аддзяленняу мастацкага 
слова, дыктарау і вядучых, 
юныя гімнасткі.

Г. ФАЛЬКОУСКАЯ, 
метадыст ФГП.

1969 год
Студзень

Выйшау у свет першы нумар 
навуковага часопіса «Веснік 
Беларускага дзяржаунага уні- 
версітзта імя У. І. Леніна». Вы- 
данне адкрывае серыя «Гісто- 
рыя, ф іласоф ія, зканоміка, 
права».

25 лютага
Прысваенне звання Героя 

Сацьіялістьічнай Працы акадэ- 
міку Л. А. Арцімовічу (выха- 
ванцу універсітзта) за вялікія 
заслугі у развіцці савецкай на- 
вукі.

З сакавіка
' За вялікія заслугі у развіцці 
савецкай навукі акадзміку АН 
БССР М. П. Яругіну прысвоена 
званне Героя Сацьіялістьічнай 
Працы.

4 кастрьічніка
Першы злёт байцоу студэнц- 

кіх будаунічьіх атрадау універ- 
сітзта.

Снежань
Адкрыццё падрыхтоучага'ад- 

дзялення БДУ.
Студэнт матфака А . Гантварг 

заваявау залаты медаль чэм- 
п1ёна краіньї па шашках.

1970 год 
9 студзеня 

Пастанова ЦК КПБ і Савета 
М іністрау БССР аб святкаванні 
50-годдзя БДУ.

Сакавік
За заслугі у фарміраванні і 

арганізацьіі работы студзнцкіх 
будаунічьіх атрадау універсітзт 
узнагароджаны Ганаровай гра- 
матай Вярхоунага Савета Ка- 
захскай ССР.

7 красавіка 
ЦК КПСС, Прззідьіум Вяр

хоунага Савета СССР, Савет 
М іністрау СССР і ВЦСПС узна- 
гародзілі Беларускі ордэна 
Працоунага Чырвонага Сцяга 
дзяржауны універсітзт імя У. І. 
Леніна ленінскай Юбілейнай Га
наровай граматай.

Снежань 
Узнагароджанне універсітз

та дыпломам І ступені ВДНГ 
СССР.

1971 год
1 лістапада

Урачыстае пасяджэнне у Па
лацы спорту, прысвечанае 50- 
годдзю універсітзта. Першы 
сакратар ЦК КПБ П. М. Машэ- 
рау зачытау прьівіта'льнае пісь- 
мо ЦК КПБ, Прззідьіума Вяр
хоунага Савета БССР і Савета 
М іністрау БССР.

Кастрьічнік
За поспехі у развіцці вышэй

шай адукацьіі і навукі, падрых- 
тоуцы і вьіхаванні спецьіялістау 
для народнай гаспадаркі і 
культуры і у сувязі з 50-год- 
дзем з дня заснавання універ
сітзт узнагароджаны Ганаро
вай граматай Вярхоунага Са
вета БССР.

У сувязі з 50-годдзем ЛКСМБ 
камсамольская арганізацьія 
БДУ узнагароджана Ганаровай 
граматай Вярхоунага Савета 
БССР.

За вялікія заслугі у развіцці 
савецкай навукі званне Героя 
Сацьіялістьічнай Працы пры
своена А. Н. Сеучанку.

(Працяг будзе].

ф  ДРУЖБА — ФРОЙНДШАФТ

ПЛЁН СЯБРОУСТВА

#  Н АШ У ЮБ1ЛЯРЫ

20 УПЭУНЕНЫХ КР0КАУ
СВОЙ 20-гадовы юбілей ад- 

значыла кафедра ядзернай фі- 
зікі.

20 год. Многа гэта ці мала? 
20 год —  гэта пачатак сталасці, 
гэта мноства добрых спрау і 
пачынанняу, велічнасць плана/ 
на будучае. 20 год — гэта двац- 
цаць адрэзкау часу, за якія 
зроблена многа адкрыццяу, 
карысных спрау. Толькі за 
апошнія пяць гадоу аб'ём вы- 
конваемых работ узрос пры- 
кладна на 100 тысяч рублёу у 
год; на 2 млн. рублёу у год 
павьісіуся зканамічньї эфект за 
пяцігодку. 26 аутарскіх па- 
сведчанняу у 1980 годзе су- 
праць 6 у 1975 атрьімалі су- 
працоунікі кафедры ядзернай 
ф із ік і. Плённа працуе адкры- 
тая тут нядауна галіновая ла- 
бараторыя; па лініі кафедры 
спецьіялізацьію вучэбнага пра- 
цэсу забяспечваюць 6 прафе- 
сарау.

Са значньїмі поспехамі прый- 
шлі да юбілею ядзершчьїкі. 
Кафедра атрымала 3 Ганаровыя 
граматы Міністерства вышэй

шай і сярэдняй спецыяльнай 
адукацьіі СССР, два студэнты— 
Ю. Шчзрбіч і А. Мяцеліца — 
сустракаюць 20-годдзе пера- 
могай на рзспубліканскай фі- 
зічнай алімпіядзе студэнтау, 
кафедра узнагароджана за ак- 
тыуную работу па прымянен- 
ню тзхнічньїх сродкау навучан- 
ня.

На урачыстае пасяджэнне, 
якое адбылося у час святка- 
вання юбілею кафедры, бьілі 
запрошаны ганаровыя госці з 
усёй краіньї, былыя вьіпускнікі, 
супрацоунікі. !

Да свайго свята ф ізікі-ядзер- 
шчьікі падрьіхтавалі юбілейньїя 
медалі і значкі, вьіпусцілі спе- 
цыяльны нумар кафедральнай 
насценгазеты. Тэлеграмы, він- 
шавальныя адрасы, дасланыя 
на кафедру калегамі і бьільїмі 
вьіпускнікамі, надалі святочнай 
абстаноуцы асаблівую урачы- 
стасць.

С. ІВАНОВА.

Разам з савецкімі сябрамі адзначыу Дзень вызвалення Афры- 
кі студэнт з Конга Віктор Ітуа. Ён займаецца на 3-м курсе фа- 
культэта журналістьікі. Старанна спасцігае таямніцьі прафесіі. Ня
дауна паспяхова абараніу курсавую работу аб ролі дэмакратыч- 
ных газет Афрьші у вызваленчай барацьбе. Фота 8. Шачака.

БДУ.
Прадстаунікі 11 ВНУ СССР і 7 

ВНУ ГДР прьінялі удзел у кан- 
ферзнцьіі, на якой заслухана і 
абмеркавана больш 70 дакла
дау і паведамленняу. Аб рабо
це секцьіі «Метадалагічньїя і 
метадычныя праблемы выкла- 
дання рускай і савецкай літара- 
туры студзнтам з ГДР» расказ- 
вае яе старшыня, прафесар 
Карл Хайнц Каспер (Лейпцыг):

—  Праблемы выкладання 
рускай і савецкай літаратурьі 
студентам з ГДР з улікам бу- 
дучай работы у школе, спецы- 
ф іка лекцыйных курсау савец
кай літаратурьі для розных 
форм навучання студэнтау з 
ГДР, мэты, змест і структура 
курса «Уводзіньї у літаратура- 
знауства», неабходнасць ства
рэння спецыяльнай метадычнай 
літаратурьі для стажорау — 
вось далёка не поуны пералік 
пытанняу, якія хвалявалі
удзельнікау пасяджэнняу пер- 
шай секцьіі.

Доктар Каспер падкрзсліу, 
што за 5 дзён працы, увабрву- 
шай навуковыя даклады, ціка- 
выя сустрэчы, карысныя гутар- 
кі, умацаваліся сяброускія су
вязі.

ЗАКО НЧЬІЛАСЯ арганізава- 
ная на базе філалагічнага ф а
культета БДУ імя У. І. Леніна 
міністерствам! вышэйшай і ся
рэдняй спецыяльнай адукацьіі 
СССР , БССР, Міністерствам на- 
родкай асветы ГДР і Бел- 
дзяржуніверсітзтам навукова- 
метадычная канферэнцыя вык- 
ладчыкау ВНУ Савецкага Саю- 
за і Германскай Дэмакратыч- 
най Рзспублікі «Тэорыя і прак- 
тыка выкладання рускай і са

вецкай літаратурьі студзнтам з 
ГДР».

Наш універсітзт —  адна з 
буйнейшых навуковых устаноу, 
у якой стажыруюцца будучыя 
вьікладчьікі —  русістьі з брат- 
няй краіньї. У  школах, вучы- 
лішчах, інстьітутах, універсітз- 
тах, іншьіх навукозых і куль
турных установах ГДР сёння 
працуюць больш за 300 спе
цьіялістау па рускай мове і лі- 
таратуры, падрыхтазаных у
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КЛІКАЦЬ ЗА САБОЙ
Агітбригада. Саюз знтузіястау, аб'яднаных творчым натхнек- 

нем, пошукам, мападым запалам. Якой яна павінка бьщь, што 
з'яуляецца галоуным пры яе стварзнні, падборы репертуару і 
г. д.!

Сваімі пажаданнямі, меркаваннямі аб гэтым дзеляцца сёння на 
старонках газеты некаторыя з удзельнікау і кіраунікоу агітбригад 
студзнцкіх будаунічьіх атрадау.
Т. Кантаровіч, кіраунік агіт- 

брьігадьі СБА «Расінка»:
— У агітбрьігадзе я удзель- 

нічаю ужо чацвёрты год, і та
му має думкі грунтуюцца імен
на на гэтым вопыце. Першае, 
і самае галоунае —  правільньї 
выбар тэмы. Лічу абавязковым 
патрабаванне: яна павінна
хваляваць саміх артыстау. 
Калі вам самім сумна слу- 
хаць тое, што вы гаворыце, 
зала адразу зауважыць няшчы- 
расць, а тады — немінучьі крах 
выступления.

Другая умова яркай, трапнай 
аптпраграмы —  дакладны пад- 
бор матэрыялу і добры сцэна- 
рый. Няхай знайсці матэрыял 
дапамогуць знауцы літератури, 
але пісаць сцэнарый трэба 
самім членам агітбригади . і 
неабходна падрабязна абмяр- 
коуваць сцэнарый з усім і ра-

бятамі. Гэта не фразы , гэта — 
адлюстраванне думак усіх чле
нау нашага калектыву. Неаб
ходна выпакутаваць сло- 
вы, якія вы скажаце са сцэны, 
каб гледачам не сядзелася у 
зале утульна, каб яны разам з 
героямі, з выступаючым пра- 
нікліся сэнсам таго, што адбы- 
ваецца, што імкнецца паказаць 
артыст, каб яны разам змаглі 
перажьіць з вамі і боль, і тры- 
вогу, і радасць.

Пытанне, якое заусёды вы- 
клікае наибольшую колькасць 
спрэчак,—  форма падачы ма
тэрыялу. Дауно вядома, што 
змест ніколі нельга аддзяляць 
ад формы, і я лічу, што адноль- 
кава ганебна вьіходзіць на сцз- 
ну як з нізкапробнай па зме- 
сту, так і з «бульварнай» па 
форме праграмай.

І апошняе, з чаго, зрэшты,

трэба было б пачаць. У чым 
мэта выступления агітбригади? 
(Я увесь час маю на увазе 
агітпраграмьі, а не вясёлыя 
канцзрты, якія даюцца у час 
абедзеннага перапынку, хоць і 
да іх трэба ставіцца з усёй ад- 
казнасцю). Мэта у тым, каб 
прьімусіць гледача задумацца 
над пастауленьїмі праблемамі 
(дарэчы, сфармуляваньїмі яс
на і дакладна). Мэта дасягнута, 
калі выступление пасеяла у 
душы гледача зерне неспаною, 
неабьіякавасці. Трэба памятаць: 
гэта АГІТ-брьігада! Яна павінна 
клікаць за сабой.

А. Даніловіч, удзельнік агіт
бригади СБА «Світанак»:

—  Як і сам атрад, наша 
агітбрьігада —  яшчэ вельмі 
малады калектыу. На прайшоу- 
шым аглядзе-конкурсе агіт
бригад СБА мы вьіступілі не 
вельмі удала, але для нас ста
ла важным тое, што мы зразу- 
мелі свае недахопы, убачьілі, 
што яшчэ трэба дарабіць і як, 
усвядомілі сутнасць і задачы 
агітбрьігадьі. І мне здаецца, 
неабходна больш патрабаваль- 
на аналізаваць моцныя і сла- 
быя бакі свайго выступления, 
цярпліва вырошчваць парасткі 
новага, станоучага, нешта вы- 
прауляць, нешта ламаць, а га
лоунае —  ставіць перад сабой

актуальную задачу, няхай нават 
і цяжкавырашаемую. Любая 
тэма павінна гучаць са сцэны 
сучасна, абуджаць думку, да- 
памагаць глыбей усведамляць 
сэнс зпохі, у якую мы жывём, 
умацоуваць у чалавеку вьісокія 
маральныя ідзальї.

Т. Засіменка, баец СБА 
«Стэлуца»:

-— У  аглядзе-конкурсе, які 
адбыуся, прымала удзел і агіт
брьігада СБА  «Стэлуца» мех
мата.

Вьінік нашай творчасці —  4-е

месца з 12. Хоць гэта не леп- 
шы рэзультат, але не месца — 
галоунае. У  час падрьіхтоукі 
выступленняу, канцэртау мы 
больш даведаліся адзін аб ад- 
ным, паспелі пасябраваць. 
Творчы уздым, бадэёрыя, ра- 
дасныя твары удзельнікау і га- 
рачыя апладысменты балель- 
шчыкау —  вышэйшая узнага- 
рода для нас.

На здымку: выступае агіт
брьігада «Спадчына».

Фота В. Шачака.
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Рэдактар

В. П. ВАРАБЁУ

#  СПОРТ

У спаборніцтвах па фехта- 
ванню на рапірах (у рамках 
універсітзцкай спартакіядьі) 
перамагла каманда студэн- 
тау-фізікау. Другое месца у 
асабістьім заліку належыць 
члену гэтай зборнай, ча- 
цвёртакурсжцы Ганне Аеяр’- 
янавай.

Фота В. Шачака.

П о с п е х
г і м н а с т а к
ЧА ТЫ РЫ  ДНІ у спар- 

тыунай зале БПІ праходзіла 
першынство рзспублікі сярод 
ВНУ па мастацкай гімнастьі- 
цы. Каманда Белдзяржуні- 
версітзта уступіла толькі 
гаспадарам пляцоукі—спарт- 
сменам політзхнічнага інстьі- 
тута. У састау каманды БДУ 
уваходзіла пяць спартсме- 
нак: Ірьіна Білейчьік, Лілія 
Бараздзіна, Наталля Ж ур
но, Алена Падкапаева і Воль
та Ліпень. У жніуні дзяуча- 
ты будуць абаранядь гонар 
нашай рзспублікі на Усеса- 
юзных студзнцкіх гульнях, 
падрыхтоука да якіх з ’яуля- 
ецца для універсїтзцкай ка
манды асноунай мэтай.

Чацвёртае-
г а н а р о в а е
КАМАНДА Белдзяршуні- 

версітзта па лёгкай атлеты- 
ды, якая удзельнічала у 
першьшстве рзспублікі сярод 
ВНУ, заняла чацвёртае мес
ца. СпаборніцтЕїьі праходзілі 
на стадыёне «Дынама». Пер- 
шьімі бьілі спартсмены ГДУ, 
другімі — МРТІ і трзцімі — 
спартсмены інстьітута фізіч- 
най культуры. У нашай 
камандзе паспяхова вьіступілі 
Марыя Войтава (дыск), Люд- 
міла Хмялеуская (ядро), Тац- 
цяна Бойка (скачкі у вышы- 
ню ).

•
ВІНШУЕМ каманду замеж- 

ных студэнтау па лёгкай ат- 
летыцы, якая заняла другое 
месца у сёмай спартакіядзе 
горада Мінска.

Падрыхтавау
С. ЛЫСКАВЕЦ.

Р А Ш Ы Ц Ь  
Э Б V C ?

® ВЯРТАЮЧЬІСЯ ДА НАДРУКАВАНАГА

ш  к

р
С А П РАУД Ы , праблема, 

закранутая студэнтам фа- 
культэта журналістьікі 
С. Шауцовым («Беларускі 
універсітзт», № 20) важ
ная, хоць новей яе не на- 
завеш. Пытанне грашо- 
вай прьібаукі да сарака- 
рублёвай стьіпендьіі во
стра стаіць перад боль- 
шасцю студэнтау. Адна- 
му патрэбна карміць 
сям'ю, другому — жыць

«незалежна» ад бацькоу, 
многім —  для набыцця 
той ці іншай неабходнай 
рэчы. Вось таму і шукає 
студзнт для сябе работу, 
вось чаму будучыя ф ізік і 
і ф ілолагі, хім ікі і гісто- 
рьікі, юрысты і журналі
сти часова працуюць па- 
жарнікамі і вартаунікамі, 
кантралбрамі і паштальё- 
намі, грузчьїкамі у мага- 
зінах, на цацачнай фаб-

рыцы, на паліграфічньїм 
камбінаце, на суседнім з 
інтзрнатам «Кришталі».

Але іншьі раз по
шук! работы займаюць 
тьідні, а то і месяцы, ад- 
біваюць ахвоту і высака- 
роднае імкненне быць 
карысным грамадству.

Перш чым пісаць гэты 
матэрыял, мы правялі не- 
складаны эксперимент: 
вьіслухалі меркаванні са

міх студэнтау. Большасць 
апытаных (у асноуным 
юнакі) ужо працуюць ці 
жадаюць спалучаць вучо- 
бу з працай. Ды толькі 
такую работу, якая 
магла б задаволіць сту
дента, знайсці у адзіноч- 
ку не вельмі проста. 
Больш таго —  складена.

Д зе ж выйсце з тако- 
га становішча?

Виступаючи нядауна 
перад активам СБА, са- 
кратар камітзта камсамо
ла універсітзта А. Рухля 
звярнуу увагу на неаб- 
ходнасць узмацнення ра
боты па працауладкаван- 
ню студэнтау. Гэта — 
стварэнне новых студзнц
кіх службау: ікфарма-

цыйнага бюро па праца- 
уладкаванню, круглагада- 
вых студзнцкіх атрадау. 
Магчымасць для гэтага 
ёсць, неабходнасць — 
таксам а. Але аднаму 
камітзту камсамола ці 
прафсаюэнему камітзту 
універсітзта справіцца з 
гэтай задачей будзе 
цяжка. Тут патрэбна 
дзейсная дапамога кэм- 
самольскіх і прафсаюз- 
ных аргзнізацьій факуль- 
тэтау, саміх студэнтау. 
Тады карысная і неаб- 
ходная справа не заглох- 
не, знойдзе сваіх пры- 
хільнікау і актьівістау.

А . Ш Ы БУТ, 
начальній штаба пра- 

цоуных спрау.

Патрэбна 1ZZL 
удасканальваць
АД ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНЦКАГА САВЕТА Ш ТЭРНАТА, ЙГО 

= УМЕНИЯ КІРАВАЦЬ І СВОЕЧАСОВА ПАДТРЬІМЛІВАЦЬ ДОБРЫЯ
Е  1Н1ЦЫЯТЫВЫ У МНОГІМ ЗАЛЕЖЫЦЬ ЖЫЦЦЕ СТУДЭНТАУ
Е  СВАІМ «ДРУГІМ ДОМЕ». ЗРАЗУМЕЛА, ЧАМУ ТАК ПРЫНЦЫПО-
= ВА ІШЛА РАЗМОВА НА СПРАВАЗДАЧАХ I ВЫ БАРАХ ВА УНІ-
= ВЕРС1ТЭЦК1Х 1НТЭРНАТАХ. НА ПЫТАННЕ «ЧЫМ АДМ ЕТНА СЁ-
Е  ЛЕТНЯЯ СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРНАЯ КАМПАНІЯ?» А Д КА ЗВА Е
Е  НАМЕСНІК СТАРШЫН1 ПРАФКОМА УНІВЕРСІТЗТА В. А . БЯЛЯ-
= ЕУ:

Падведзены вьінік дзейнасці 
усёй работы студсаветау за 
прайшоушы навучальны год па 
дастойнай сустрэчы XXV I з ’ез- 
да КПСС, падрыхтоуцы да 60- 
годдзя БДУ імя У. І. Леніна.

Восем інтзрнатау мае універ
сітзт, і зразумела, што у кож
ным ёсць штосьці сваё, ад- 
метнае. Хацелася б адзна- 
чыць высокую працаздоль- 
насць студсавета інтзрна- 
та № 6, дзе жывуць студэнты 
ф ізф ака і ФПМ . Інтернат заняу 
1 месца у сацьіялістьічньїм спа- 
борніцтве. Тут упершыню па- 
чау працаваць клуб аматарау 
навукі і мастацтва «Красавік». 
Нягледзячы на розныя цяж- 
касці, савет клуба ства- 
рыу і паказау праграмы: 
«Свет Чурлбніса», «Ш лях да 
вяршьіні (сучасная дыскатэка)», 
«Знайдзі сваю песню». Апош- 
няя, прысвечаная сучаснай са- 
мадзейнай песні, дзманстрава- 
лася два разы. І той факт, 
што жадаючыя трапіць хоць на 
адну з праграм запісваліся у

спецыяльную чергу, гаворыць 
сам за сябе.

У  гэтым годзе прайшло «вя- 
лікае перасяленне». Інтзрнатьі 
замацаваны пастаянна за фа- 
культзтамі. Таму прьіходзілася 
спачатку афармляць наглядную 
агітацьію, ленінскія пакоі, чы- 
тальныя залы. Работы шмат. І 
нас радує, што перыяд «адап- 
тацьіі» мінуу. ,

Аднак ёсць свае складанас- 
ці. Спартыуна-аздарауленчая 
работа знаходзіцца яшчз не на 
патрэбным узроуні. Прайшла 
спартакіяда «Здароуе», але і 
гэтым спыняцца нєльга.

Не хацелася б, каб стваралі- 
ся такія сітуацьіі, як у інтзрна- 
це № 7. Вялікая актавая зала 
дає магчымасць праводзіць 
разнастайныя масавыя мера- 
прыемствы. Але вось бяда — 
няма крзслау. Шмат яшчэ па
трэбна папрацаваць, каб жыц- 
цё студэнтау стала больш ці
кавим і змястоуным.

Запісау М. ЛАХВІЧ.


