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адбьіліся на тэму «Філасофія у 
сістзме сучаснай культуры». Яны 
арганізаваньї кафедрай марксісц- 
ка-ленінскай філасофіі гумані- 
тарных факультэтау.

Перад маладьімі вучоньїмі з 
розных гарадоу краіньї высту
пил па актуальных праблемах 
марксісцка-ленінскай філасофіі 
член-карэспандэнт АН  БССР 
Л. I.  Шыраканау, загадчык кафед
ры філасофіі гуманітарньїх фа
культэтау прафесар В. С. Сцё- 
пін, доктар філасофскіх навук 
Д. І. Дуброускі, кандыдат філа
софскіх навук А. А  Міхайлау.

Працавалі дзве секцьіі. Чьітанні 
закончьіліся плённым абменам 
думкамі па закранутых праб
лемах за «круглым сталом», які 
вёу прафесар В. С. Сцбпін.

М. М А Ж Э Й К А .

НА НА РАДЗЕ 
КУРАТАРАУ

вучэбных груп універсітзта аб- 
меркаваны задачы па паляпшзнню 
палітьїка-вьіхаваучай работы ся- 
род студзнцкай моладзі у святле 
рашэнняу X X V I I  з’езда КП С С .

Т. Р У Д К О У С К А Я .

ЭКЗАМ ЕН ПА 
М АТЭРЫ ЯЛАХ 

X X V I I  з’езда КП С С  для камса- 
мольскага актыву факультэтау 
універсітзта быу арганізаваньї 
кафедрамі грамадскіх навук і ка- 
мітзтам камсамола. У  цэлым кам- 
самольскія актьівістьі прадз- 
манстравалі добрае валоданне 
матзрьіяламі з’езда.

С. С Я Р Г Е Е У .

С ЁН Н Я
і заутра пройдзе навукова-прак- 
тычная канферэнцыя « X X V II  
з’езд КП СС  і задачы універсі
тзта па падрыхтоуцы спецьіялі- 
стау». На пленарным пасяджзн- 
ні выступяць рзктар універсітз
та акадзмік АН  БССР Л. I. Ki- 
сялеускі, сакратар парткома уні
версітзта, доктар фізіка-матзма- 
тычных навук, прафесар М. І. 
Юрчук, прарзктар па навуковай 
рабоце, доктар фізіка-матзма- 
тычных навук, прафесар С. С. 
Шушкевіч.

М. НАД ЭР,
Н. К А ЗЕМ .

К А Н Ф ЕРЭН Ц Ы Ю
ЧЫ ТАЧОУ

па кніжцьі уласнага карзспандзн- 
та «Правды» па Беларусі І. Р. Но- 
вікава «Ачышчэнне» арганізава- 
лі і правялі гістарьічньї факуль
тет і вучэбны аддзел бібліятз- 
кі. На ёй вьіступілі дзкан гіста- 
рычнага факультэта І. О. Царук, 
загадчык кафедры палітзканоміі 
С. Я. Янчанка, студэнты А. Мі- 
халькевіч, С. Галавачзнка, А. Або- 
рына і іншьія.

У  канферзнцьіі прыняу удзел 
аутар кнігі, а таксама супрацоу- 
нік вьщавецтва «Полымя» І. М. 
Пташнікау.

Была арганізавана выстаука 
кніг «Непакораная Беларусь»*

___________________ А. С А В ІЧ .

П  АЧ А Т А К  ТРАДЫ ЦЫ 1

І НАВУКОВАЯ, І ПРАКТИЧНАЯ...
П РЫ ЗН А Ц Ц А , калі у сярздзіне мінулага го

да у Тбілісі я дамауляуся з загадчыкам адцзе- 
ла літаратурньїх узаемасувязей М узея друж
бы народау АН  ГС С Р  прафесарам Irapavt Ся- 
менавічам Багамолавым наконт сумеснай кан- 
ферзнцьіі па беларуска-грузінскіх літаратур
ньїх сувязях, не зусім верылася, што менш чым 
праз год тэты намер удасца ажьіццявіць. Але 
дапамаглі і дружба і сам наш час — час шыро- 
кага праяулення і н і ц ь Гя т ь і в ь і .

I вось ужо на стол ляглі вы- 
дадзеныя грузінскімі таварыша- 
мі пад грыфам М узея дружбы 
народау АН ГССР і БДУ імя 
У. І. Леніна праграма і тззісьі 
міжрзспубліканскай навуковай 
канферэнцьм «Узаемаузбага- 
чэнне літаратур народау СССР 
(на прыкладзе грузінска-бела- 
рускай грамадска-літаратурнай 
садружнасці)». А 22— 23 мая 
гэтага года канферэнцыя з по- 
спехам прайшла на філалагічньїм 
факультэце нашага універсітз
та.

Канферэнцый розных у нас 
праводзіцца нямала. Чым жа вы- 
значаецца гэтая?

У Палггычным дакладзе Цэнт- 
ральнага Камітзта КПСС X X V II 
з ’езду Камуністьічнай партьіі
Савецкага Саюза, з якім вы- 
ступіу Генеральны сакратар 
ЦК КПСС таварыш М. С. Гарба- 
чоу, сказана: «Мы па праву га- 
нарымся дасягненнямі савецкай 
многанацыянальнай сацьіялістьі- 
чнай культуры. Убіраючьі у сябе 
багацце нацыянальных форм і 
фарбау, яна становіцца унікаль- 
най з’явай у сусветнай культу
ры. Але важна, каб здаровая ці- 
кавасць да усяго каштоунага, 
што ёсць у кожнай нацыяналь- 
най культуры, не ператваралася 
у спробы адгарадзіцца ад аб’ек- 
тыунага працэсу узаемадзеяння 
і збліжзння нацыянальных куль
тур». Канферэнцыя і з’явілася, 
бадай, ці не першым у краіне 
канкрэтным адказам літаратура- 
знауцау на сённяшжя партыйныя 
ус^аноукі. Ва усякім разе у Бе
ларусі і Грузіі гэта першая наву- 
ковая канферэнцыя па прабле

мах збліжзння нацыянальных 
культур пасля гістарьічнага 
X X V II з ’езда КПСС.

Разам з тым гэта увогуле пер
шая канферэнцыя па беларуска- 
грузінскіх літаратурньїх узае- 
масувязях. I хоць не яна кладзе 
пачатак іх навуковаму вывучэн- 
ню (у Грузіі, у прьіватнасці, аба- 
ронены ужо тры кандьідацкія 
дьісертацьіі на гэтую тэму), усё 
ж яна пачынае традыцыю сістз- 
матычнага і мзтанакіраванага 
калектыунага даследавання узае
масувязей дзвюх савецкіх літара
тур, нацыянальных па форме, 
сацыялгстычных па зместу, ін- 
тзрнацьіяналісцкіх па сваім духу.

З двух дзесяткау дакладау, 
заслуханых на канферзнцьіі, 
амаль палова была адведзена 
аналізу розных відау кантактных 
сувязей: перакладам, творам на 
іншанацьіянальную тэматыку, 
асабістьім кантактам пісьменні- 
кау і інш. Доктар філалагічньїх 
навук Н. Цхаурэбау сваё вы
ступление прьісвяціу пытанню 
перадачы нацыянальнай спе- 
цьіфікі арьігінала у грузінскіх 
перакладах беларускай паззіі. Гэ- 
ту ж праблему вырашала і ня- 
дауняя вьіпускніца БДУ імя 
У. І. Леніна, кандыдат філала
гічньїх навук Н. Гапрьіндашвілі, 
толькі ужо на матэрыяле пера- 
кладу на грузінскую мову апо- 
весці В. Быкава «Сотнікау». Да- 
цэнт К. Хромчанка разглядау 
ролю беларуска-грузінскіх літа
ратурньїх узаемасувязей у раз- 
віцці беларускай літаратурьі 
20— 30-х гг. XX ст., аутар гэтых 
радкоу —  ролю трэцяга плену
ма праулення СП СССР (Мінск,

люты 1936 г.) у станауленні бе- 
ларуска-грузінскага літаратур- 
нага пабрацімства. Сёлетж вы- 
пускнік філфака БДУ імя У. I. 
Леніна У. Сіучьїкау, які тры га
ды вывучау грузінскую мову у 
Тбіліскім універсітзце, гаварыу 
пра успрыманне грузінскай дзі- 
цячай літаратурьі у Беларусі. Два 
даклады бьілі прысвечаны Янку 
Купалу як фундатару беларус
ка-грузінскіх міжнацьіянальньїх 
узаемаадносін —  прафесара, 
загадчыка кафедры беларускай 
літаратурьі універсітзта А. Лой- 
кі («Паэтыка вершау Янкі Купа- 
лы пра Грузію») і дацэнта гэтай 
кафедры В. Казловай («Грузія 
у паззіі Янкі Купалы»). Разгля- 
далася таксама роля іншьіх пісь- 
меннікау Беларусі і Грузіі у 
асваенні іншанацьіянальнай тэ- 
матьікі, у развіцці літаратурньїх 
сувязей —  їло Масашвілі (М. Ні- 
нідзе), Раждзена Гветадзе (Т. 
Мгебрьішвілі), Давіда Сіманові- 
ча (М. Кшондзер).

Не менш цікавьімі і значньїмі 
бьілі даклады па тьіпалогіі бе
ларускай і грузінскай літара
тур. «Бяссмерце» К. Лардкіпа- 
нідзе і «Будучыня» Э. Самуй- 
лёнка —  новы аспект асваення 
іншанацьіянальнай тзматьікі са
вецкай літаратурай» —  з дакла- 
дам на такую тэму вьіступіу 
І. Багамолау. Вопытам тыпала- 
гічнага супастаулення дзіцячай 
літаратурьі Беларусі і Грузіі па- 
дзялілася М. Яфімава, агуль- 
нае і своеасаблівае у беларускім 
і грузінскім вяселлях вьіявіла 
В. Захарава, пра маральна-этыч- 
ныя грані духоунага свету чала- 
века у сучаснай беларускай і гру
зінскай літаратурах расказау 
У. Навумовіч, апавяданні пра 
Вялікую Айчынную вайну для 
дзяцей у беларускай і грузін
скай прозе прааналізавала А. 
Шьіловіч. Шлях пісьменніка ад 
маральна-этычных пошукау да 
філасофскіх абагульненняу на 
прыкладзе раманау Н. Думбадзе 
і І. Шамякіна прасачыла І. Клю- 
чановіч. Агульнаму і адметнаму 
у вьірашзнні тэмы калектьівіза- 
цьіі у рускай, беларускай і фу- 
зінскай прозе 30-х гг. («Узнятая

цаліна» М. Шолахава, «Вязьмо» 
М. Зарэцкага, «Зара Калхідьі» 
К. Лардкіпанідзе) прьісвяціла 
свой даклад Т. Каваленка.

Трэба сказаць, што праблема 
тьіпалагічнага супастаулення бе
ларускай і грузінскай літаратур 
узнята упершыню у савецкім 
літаратуразнаустве. І гэта так
сама знамянальна. На нашых ва- 
чах навука бярэ у свой абсяг 
мноства новых' фактау, узніма- 
ецца у іх асзнсаванні на новую 
В Ы Ш Ы Н  ю.

Адкрываючы канферэнцыю, 
рэктар БДУ імя У. І. Леніна 
акадзмік АН БССР Л. І. Кісялеу- 
скі падкрзсліу, што трыбуна кан- 
ферэнцьй упауне прыдатная 
для пастаноукі не толькі наву- 
ковых, але і навукова-практыч- 
ных пытанняу, якія закранаюць 
жыццё філалагічнага факуль
тэта і універсітзта у цэлым. Як 
вядома, універсітзт рыхтуе для 
Грузіі кадры філолагау. Л. І. Кі- 
сялеускі падтрымау думку Мак- 
сіма Танка, выказаную у да
кладзе на апошнім з ’ездзе пісь- 
меннікау, што БДУ імя У. І. Ле
ніна мог бы адыграць значна 
большую ролю, чым дагэтуль, у 
падрыхтоуцы перакладчьіцкіх 
кадрау шляхам абмену студэн- 
тамі паміж універсітзтамі краі
ньї.

Своеасаблівай ілюстрацьіяй да 
гэтых разваг з’явіліся два да
клады, прачытаныя на канферэн- 
цьіі. Намеснік дэкана філфака 
М. Піпчанка расказау пра пад- 
рыхтоуку русістау і беларусістау 
для Грузіі на філалагічньїм фа
культэце БДУ імя У. І. Леніна, 
прааналізавау як дасягнутыя 
поспехі, так і паасобныя упу- 
шчзнні у вьірашзнні гэтага пытан- 
ня. Дацэнт Р. Кавалёва спьініла- 
ся падрабязна на методыцы ін- 
дьівідуальнай працы па выву- 
чэнню рускага і беларускага 
фальклору студзнтамі-грузінамі. 
Канферэнцыя, такім чынам, і са- 
прауДы набыла практычны ухіл^ 
вельмі важны для універсітзцкай 
навукі.

Застаецца дадаць, што матэ- 
рыялы канферэнцьм плануецца 
вьіпусціць асобным выданнем.

В. РА ГО Й Ш А , 
дацэнт кафедры беларускай 

літаратурьі.

Г Майстэрства
прапагандыста I

З  Н АШ АЙ  ПОШ ТЫ

УЗЯТЫ партыяй курс стварае 
добрыя магчьімасці для значна- 
га павышэння зфектьіунасці ідза- 
лагічнай работы. Творчае ажыц- 
цяуленне рашэнняу X X V II з’езда 
партьіі, комплексны падыход 
да справы выхавання характэр- 
ны для партыйнай прапаганды 
на фізічньїм факультэце.

Яркі прыклад гэтаму —  вы
ступление на адзіньїм палітдні 
В. I. Пракошына аб асноуных 
праблемах развіцця вышэйшай 
школы і навукі рзспублікі у свят
ле рашэнняу X X V II з’езда КПСС, 
аб задачах і тэмпах навукова- 
тзхнічнага паскарэння. «Кожны

І чалавек,—  сказау прапагандыст, 
—  павінен бачыць сваю ролю, 
канкрэтную мэту у ажыццяу- 
ленні задач, пастауленых з ’ез- 
дам».

Цікава, змястоуна прайшоу

на факультэце адзіньї паліт- 
дзень «Да 80-годдзя I рускай 
рзвалюцьіі».

«Народная дэм акратыя у 
дзеянні» —  даклад дэпутата 
Маскоускага райсавета народ
ных дэпутатау, дацэнта А. С. Ка- 
спяровіч —  гэта яркі і змястоу- 
ны расказ аб павьішзнні адказ- 
насці Саветау у гаспадарчым і 
культурным будауніцтве, аб 
ажьіццяуленні комплексу мер 
па паляпшэнню дабрабыту пра- 
цоуных, аб вьїкананні дзпутатамі 
наказау выбаршчыкау.

Такія заняткі садзейнічаюць 
фарміраванню у слухачоу каму- 
ністьічнага светапогл яду, вы- 
значаюць эфектыунасць ідзала- 
гічнай работы.

В. С А Ц У К ЕВ ІЧ , 
слухач універсітзта 

марксізму
універсітзта я 
'-ленінізму, й

ГРАМ АД ЗЯН СК 1

ПА З А Г А Д У  СЭРЦА
СТУДЭНЦК1 будаунічьі атрад 

«Рытм» юрыдычнага факуль
тэта —  першы ва універсітзце 
вьіступіу з ініцьіятьівай адпра- 
цаваць дадатковы дзень удар- 
най працы у фонд дапамогі 
пацярпеушым ад аварьіі на Чар- 
нобыльскай АЭС.

Тэты атрад добра вядомы за 
межамі факультэта. Месцам яго 
пастаяннай дьіслакацьіі стау кал- 
гас «Савецкая Беларусь» Клец- 
кага раёна Мінскай вобласці. 
Па вьініках работы за 1985 год 
будатрад заняу І месца у БДУ, 
а у калгасе з’явілася вуліца 
Універсітзцкая з новьімі сучас- 
ньімі дамамі для працаунікоу 
вёск!.

—  Рашэнне гэта не было вы- 
падковьім,—  гаворыць камісар 
атрада Юрый Кашавы.—  Усе мы 
добра ведаем пра падзеі на 
Чарнобыльскай АЭС, рэгулярна 
сочым за паведамленнямі газет, 
радыё і тэлебачання. А  нядауна

усім атрадам уважліва пазнаё- 
міліся з выступлением Гене- 
ральнага сакратара Ц К  КП С С  
М. С. Гарбачова.

Мы разумеем, як нялёгка да- 
водзіцца людзям, якія працуюць 
зараз у раёне аварьіі^ і захап- 
ляемся іх мужнасцю і самаадда- 
насцю. Уся краіна дапамагае чар- 
нобыльцам. Мы таксама не жа
даєм сядзець склаушы рукі, калі 
побач бяда. 19 мая на агульным 
сходзе атрада было прынята 
рашэнне адпрацаваць дадаткова 
дзень у фонд дапамогі пацяр
пеушым ад аварьіі.

Застаецца дадаць, што СБА 
«Рытм» —  штэрнацыянальны: 
у яго уваходзяць 5 замежных сту- 
дэнтау з Ганы, Нігерьіі, Мазам- 
біка, Г вінеі-Бісау. Узначальвае ат
рад студэнт I I I  курса, кавалер 
ордэна Чырвонай Зоркі, дэпутат 
гарадскога Савета народных дэ
путатау Аляксандр Дземяшке- 
віч.

\Цад А. Я К У  БЕЦ .I- //
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АЛЕНА Ж М ОЙ ДЗЯК, сту- 
дэнтка II  курса 2 групы вядома 
на географічним факупътэце як 
комсомолка з  видатнимі аргані- 
затарскші здольнасцямі (яна  
староста групи), як здольная, 
старанная студзнтка (атрим- 
лівае павишаную ст ипендию ), 
каристаецца павагай колективу. 

Фота А. ВАЛ диіЬІН А.

ЯКІМ БЬІЦЬ 
СЕМІНАРУ?

М ЕТ О Д Ы  К А  П Р А В Я Д З Е Н Н Я  
семінара —  складаны, цікавьі 
працэс. Тэта паглыбленае пазнан- 
не предмета і кантроль за са- 
мастойнай работай студэнта.

З дапамогай семінара не толь- 
кі ацэньваюцца веды студэнтау, 
але і ставіцца задача зацікавіць 
їх канкрзтнай навукай, яе пред
метам, дасягнуць глыбокага вы- 
вучэння. Каб студзнт, ідучьі на 
заняткі, не думау, як яму ад- 
маучацца.

Я  лічу, самае галоунае на се
мінарах —  тэта актыунасць, са- 
мастойнасць студэнтау. Кожны 
павінен вьіступіць, выказаць сваё 
меркаванне. Ён можа і памы- 
ліцца. Але праз памьілкі, праз іх 
выпрауленне мы прьіходіім да 
правільнага пераканання.

Такі творчы настрой магчы- 
мы тады, калі студзнт добра пад- 
рыхтавауся, калі ён упэунены 
у сваіх ведах, можа паспрачац- 
ца. сказаць нешта новае.

Важна таксама, як студзнт 
адказвае. Калі ён хоча здзівіць 
кніжньїмі, завучаньїмі фразамі, 
ствараецца адваротнае уражан- 
не: што тэты чалавек далей кні- 
гі не ідзе, займаецца проста 
пераказам падручнікау. Больш 
пераканауча будзе гучаць адказ, 

алі студзнт гаворыць думаїо-

чы. Мяняюцца і адносіньї ауды- 
торьгі. Абыякавасць змяняецца 
ажыуленнем, увагай.

На пытанне, як ія формы пра- 
вядзення семінара будуць ад- 
павядаць сучасным патрабаван- 
ням, адказаць цяжка. На- 
пэуна, тыя формы, якія прыму- 
шаюць студэнта думаць, праца- 
ваць у поуную сілу.

Перш за усё не трзба баяцца 
новых форм. Эфектыунасць той 
або іншай —  бачна на практыцы.

Напрыклад, нядауна у пер- 
шай трупе першага курса юры- 
дычнага факультета прафесар 
А. А. Галауко прапанавау ціка- 
вы варыянт. На працягу 10 мінут 
мы самі маглі пераканацца, што 
мы ведаем, а што варта давучыць. 
Выйшла, што усё ж  мы ведаем 
больш, чым не ведаем. Крыху 
аб новаувядзенні.

Кожнаму студэнту бьілі да- 
дзены пьітанні і на кожнае з іх — 
4 адказы. Вьібіраючьі адзін з пра- 
панаваных варыянтау, мы вы- 
значалі правільнасць адказу. Ц і
кава тое, што гэтыя варыянты 
падкрзслівалі усе асаблівасці 
пытання.

Работа праходзіла персаналь- 
на. Кожны разлічвау на свае 
веды.

Анатоль Аляксандравіч тут 
жа праверыу і ацаніу нашы веды. 
Такую методику правядзення 
семінара можна прапанаваць 
не толькі для семінарскіх занят
кау па савецкаму дзяржаунаму 
праву. Будзе правільна, калі яна 
распаусюдзіцца не толькі на 
юрьщычным факультэце, але і 
на іншьіх.

Шукайце новыя формы, пра- 
паноувайце іх, каб семінар быу 
жывым, захапляючым!

А. НАВУМ А ВА , 
студэнтка юрыдычнага 

факультэта.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ключом да здзяйснення стратзгіі карэннага 
пералому у жьіцці краіни з'яуляецца выпра- 
цаваная X X V I I  з’ездам КПСС рзалістьічная 
праграма дзеянняу. Вось што пісала «Прав
да» 10 сакавіка 1986 гл «З’езд паказау. што 
рашаючым у виконанні гэтай праграмы, у по- 
спеху справы паскарэння з’яуляецца чала- 
вечы фактар».

У С П О М Н М  адно з самых глы- 
бокіх палажэнняу марксізму: 
«Чым большы размах, чым боль
шая шырыня гістарьічньїх дзеян
няу, тым большая колькасць лю- 
дзей, які я у гзтых дзеяннях 
удзельнічаюць, і чым глыбей пе- 
раутварэнне, якое мы жадаєм 
правесці, тым больш патрэбна 
узняць цікавасць і свядомыя ад
носіньї». Гэтыя словы был! сказа
ны У. І. Леніньїм на V I I I  Усе- 
расійскім з’ездзе Саветау. Пас- 
прабуем суаднесці іх значэнне з 
праблемньїмі пьітаннямі вучэбна- 
га працэсу.

Для пачатку сфармулюем гэ
тыя питанні. На першым месцы, 
безумовна, стаіць праблема па- 
вышэння якасці веда^. Другое, 
не менш важнее месца, належыць 
праблеме росту грамадска-палі- 
тычнай актьіунасці студэнтау. 
Асабліва трзба вылучыць паву
ковую работу як адзін з відау 
праяулення творчасці і Ініцьія-
Т Ы В Ы .

Любое даследаванне будзе 
тривалим, калі яно абапіраецца 
на рэальныя факты. Гірадметам 
такога даследавання стала дру
гая група першага курса юры
дычнага факультэта.

Псіхалагічньї клімат у калек- 
тыве з’яуляецца аб’ектыуным 
паказчыкам актьіунасці і яго маг- 
чымасцей. Па методыцы У . А. 
Ядава і Г. А. Здравамыслава было 
праведзена апытанне студэн
тау, якое визначила псіхалагіч
ньї клімат групы як паспяховы, 
што сведчыць аб яе вялікіх па- 
тэнцыяльных магчымасцях.

Нельга не сказаць аб некаторых 
асаблівасцях. Па-першае, калек- 
тыу у асноуным згуртавауся, але 
ён заснаваны на асабістьіх сімпа- 
тыях, гэта значыць на эмацыя- 
нальным адзінстве. Па-другое, 
арганізацьійнае адзінства- да-' 
сягнута часткова. Па-трзцяе, 
склалася грамадска-палітьічнае 
адзінства групы, Па-чацвёртае, 
прафесійньїя зносіньї паміж сту- 
дзнтамі знаходзяцца У неразві- 
тым стане.

ГалоУнай групавой якасцю 
з’яУляюцца патрабавальныя ад
носіньї да вучобы. Па вьініках 
зімовай сесіі 89,9 працэнта сту
дэнтау был! атэставаны на «доб
ра» і «выдатна». Гэтыя вьінікі 
был і дасягнуты дзякуючы свядо- 
масці і адказнасці студэнтау, доб- 
рай арганізацьіі і кіраванню ву- 
чэбным працзсам.

Вялікая роля у якасным за- 
сваенні матэрыялу належыць 
семінарскім заняткам. Асаблі- 
вай папулярнасцю у студэнтау 
карыстаюцца семінарьі па паліт- 
зканоміі капіталізму і гісторьіі 
КП С С . Выкладчык палітзкано- 
міі А. М. Коузік выкарыстоувае 
праблемны метад. Сутнасць ме
талу —  у пастаноуцы праблемнай 
сітуацьй перад студэнтам, які 
павінен знайсці новы спосаб дзе- 
яння, атрымаць новыя веды.

Цесная сувязь з жыццём харак- 
тэрна для семінарскіх заняткау 
па гісторьп КП С С , плённая фор
ма правядзення заняткау, якую 
практыкуе А. М . Алпееу. Жывое 
абмеркаванне, творчая ініцьіятьі- 
ва студэнтау, сувязь з сучаснас- 
цю —  вось яе характэрныя рысы. 
Даволі часта са змястоуньїмі вы
ступлениям! і дапауненнямі вы- 
ступаюць І0— 15 чалавек.

На жаль, актыунасць групы 
носіць непастаянны, цьіклічньї 
характар. Зараз мацнейшыя 
студэнты узяліся за перабудову 
свядомасці сваіх таварышау. У  
гэтай справе акцэнт робіцца на 
такія якасці, як узаемная па- 
трабавальнасць, узаемная адказ- 
насць, узаемадапамога. Сталі ужо 
добрай традыцыяй размовы у 
перапынку паміж занята амі аб 
вучобе, грамадска-палітьічньїм, 
культурным жьіцці.

У  прафесійнай падрыхтоуцы 
будучих спецьіялістау грамад- 
скія навукі іграюць універ
сальную ролю. Разам са сваімі 
асноуньїмі функцьіямі яны з’яу- 
ляюцца метадычнай асновай для 
грамадска-палітьічнай практы- 
кі. Формамі стымулявання ак
тьіунасці асноунай часткі групы 
з’яуляюцца: факультет грамад- 
скіх прафесій, школа маладога 
лектара, Ленінскі залік.

Некалькі слоу хачу сказаць аб 
навукова-даследчай рабоце сту
дэнта. Зразумела, што узровень 
падрьіхтоукі на першым курсе 
у студэнтау розны. Гэта стварае 
цяжкасці для масавых заняткау 
навукова-даследчай работай. Але 
гэта найбольш плённы спосаб 
развіцця творчай і н і ц ь і я т ь і в ь і ,  са- 
мастойнага, глыбокага мыслення 
студэнта. У  працэсе падрьіхтоу
кі дакладау, рэфератау ён вучыц- 
ца працаваць творча, аналізаваць, 
а выступление яго перад ауди
торы я й выпрацоувае неабходныя 
прафесійньїя навык! работы з 
людзьмі.

А. ЗА К Р Ж Э У С К 1 , 
студэнт юрыдычнага 

факультэта.

ІСКРА 
БЕЛАРУСКАГА

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ЯКАЯ ЯНА ДЗІУНАЯ, Бела
русь, са знаёмым’| да болю абры- 
самі, якія, нават адціснутьія па
між стаубцамі іншамоунага тэк- 
сту, дыхаюць некранутай чьісці- 
нёй запаведных пушчау, праніз- 
лівай сінявой ільняньїх палёу. З 
дзяцінства знаёмыя назвы —  Ма- 
ладзечна, Слуцк, Барысау,—  
напісаньїя па-нямецку... «Бе- 
ларускі вывучаем у доктара 
Лазоускага»,—  паведамляе у 
перакладзе загаловак нарыса, 
змешчанага у нямецкай газеце 
«Нацыяналь Цайтунг». А гэта, по
бач з маленькай картай Бела- 
русі, на фотаздымку, ён разам 
са сваімі берлінскімі студэнта- 
мі —  па-нямецку «доктар». Ці 
як прьівьіклі казаць на філфа- 
ку БДУ імя У. І. Леніна, да- 
цэнт кафедры беларускай мовы, 
намеснік дэкана факультэта па 
беларускаму аддзяленню Ула- 
дзімір Міхайлавіч Лазоускі, які 
чатыры гады —  з 1981 па 1985 —  
выкладау беларускую мову для 
нямецкіх студэнтау на секцьіі 
славістьікі Берлінскага універ- 
сітзта імя Гумбальдта.

На філфаку калегі і студэнты 
ведаюць Уладзіміра Міхайлаві- 
ча як таленавітага выкладчыка, 
вядомага даследчыка у сваёй 
галі не, сааутара шэрагу падруч
нікау і вучэбных дапаможнікау: 
«Беларуская мова» для паступа- 
ючых ва універсітзт (1968), «Вве
дение в специальность» для сту
дэнтау філалагічньїх факультэ- 
тау (1977), «Сучасная беларуская 
мова, лексікалогія, фразеало- 
гія» (1984) і інш. Шаснаццаць 
гадоу працавау ён намеснікам 
дэкана факультэта. Калі дадаць 
«берлінскія» гады, атрымаецца 
дваццаць.

Для многіх гэта будзе неча- 
канасцю: у ГермаНскай Дэма- 
кратычнай Рзспубліцьі выву- 
чаюць мову Янкі Купалы і Яку
ба Коласа! І у каго-небудзь аба- 
вязкова узнікнуць пьітанні: для 
чаго немцам наша мова? Чаму 
іменна яна заслужыла увагу ня
мецкіх калег? І як атрымалася, 
што выкладчыкам берлінскіх сту
дэнтау стау «доктар» Лазоускі?

Уладзімір Міхайлавіч з ахво- 
тай адказвае на усе гэтыя пытан- 
ні. Свежы, бадзёры пасля пра- 
цоунага дня, ён нікому —  і у 
першую чаргу сабе самому —  не 
дає адчуць стомленасці. З за- 
давальненнем уяуляеш, як ён 
узьіходзіу на кафедру галоунага 
універсітзта ГДР, знергічньї, пад- 
цягнуты.

—  Традыцыйна для викла
дання славянскіх моу запраша- 
юцца спецьіялістьі з усіх славян
скіх краін,—  расказвае Уладзі
мір Міхайлавіч.—  Я  працавау по
бач з калегамі з Югаславіі, Бал- 
гарьіі, Чзхаславакіі, Польшчы. 
Запрашаючы спецьіялістау з ін
ших краін, нямецкія сябрн лі- 
чаць, што носьбітн роднай мо
ви будуць сприяць больш глыбо- 
каму засваенню студзнтамі ад- 
паведнай славянскай мови.

Так стау У. М. Лазоускі вы
кладчыкам у нямецкіх студэнтау. 
Як прыемна цяпер даведацца, 
што некаторыя з іх, скончыушы 
універсітзт, працягваюць зай- 
мацца беларускай мовай! Зна
чыць, удалося выкладчыку здра- 
ніць у душу іскарку, запале
ную ад таго ласкавага, шчодра- 
га сонца, што свеціць над Пры- 
пяццю і Неманам. У памяці за- 
сталіся твары маладых людзей, 
у якіх ён змог абудзіць асабі- 
стую цікавасць да нашай мовы. 
Назаусёды запомніліся яму Мар- 
гіт Мішталь, Дагмар Пауза, 
Габі Карлі. Выключныя здоль- 
насці нямецкай дзяучыны Габі 
Карлі да беларускай мовы Ла
зоускі накіравау у пэунае рэ- 
чышча: яна пажадала вывучаць 
старажытныя беларускія помні- 
кі і хутка ужо без дапамогі чи 
тала па-старабеларуску.

— Ёсць у нямецкіх студэнта^ 
адна риса,—  з хітраватай усмеш- 
кай гаворыць Уладзімір Міхай
лавіч,—  пра якую цікава будзе

СОНЦА
даведацца нашым студэнтам. Ня- 
мецкі студзнт ніколі не спозніц- 
ца, не прапусціць заняткау без 
уважлівай прычыны, не пазней, 
чым заутра, прынясе апрау- 
дальныя дакументы...

Але наогул усе яны розныя. 
Адны з нямецкай педантычнасцю 
будуць ведаць усё ад А  да Я  і 
ніколі не зазірнуць па-за рамкі 
вучэбнай праграмы. Другія —  
гатовы з глыбокай цікавасцю 
упітваць усё новае.

Такія пасля лекцый падыхо- 
дзілі да Лазоускага з просьбай 
расказаць больш аб Беларусі і 
беларусах, аб сучасним стане 
нашай мовы. І ён расказвау, 
вадзіу на кінафільми а б Бела
русі, рабіу выстауку да юбілею 
Я. Купалы і Я. Коласа.

Нешта у плині успамінау при- 
мусіла Уладзіміра Міхайлавіча 
пасур’ёзнець:

—  Заусёды трэба было памя- 
таць, што ты —  грамадзянін 
Савецкай краіньї і член нашай 
партьіі.

Званне салдата партиі Уладзі
мір Міхайлавіч заусёды нёс з 
гонарам. Неаднаразова вибі- 
рауся у састау партыйнага бюро 
партарганізациі выкладчыкау, 
стажорау і работнікау культуры. 
Быу дэлегатам X V III  канферэн- 
цьіі партийных арганізацьій са- 
вецкіх устаноу у ГДР. Удзель- 
нічау у рабоце камісіі па інтзр- 
нацыянальнаму выхаванню мо- 
ладзі, праводзіу прапагандысц- 
кую работу сярод нямецкіх гра- 
мадзян. Зроблена шмат, усяго 
не пералічьіш. Залаты медаль 
Гердэра стау дастойнай узнага- 
родай камуністу за актыуную 
працу па ліні і умацавання гер- 
мана-савецкай дружбы.

I вось —  зноу у Мінску. Лет- 
нім сонцам сустрэла Радзіма. 
А у верасні —  зноу ён за кафед
рам, зноу гучыць расказ аб пи
таннях сучаснай беларускай мо
вы. За сталамі —  студэнты філ- 
фака, ад якіх трохі адвык там, у 
Берліне. Тым лепш на свежы 
позірк відаць усе іх праблемы, 
перавагі 'і недахопы.

—  Студэнты філфака —  вель- 
мі аб’ектыуныя,—  дзеліцца сваімі 
назіраннямі Уладзімір Міхайла
віч.—  Калі "да іх прьіходзіш з 
глибокім веданнем предмета, з 
творчым поглядам на рэчы —  бу- 
дзеш мець високі аутарытэт. 
Тады не трэба будзе угавор- 
ваць студэнтау працаваць —  усё 
зробяць самі. Так, як на першым 
курсе робяць гэта лепшыя сту- 
дзнткі —  Таццяна Скакун і Тац- 
цяна Рамза. Але выкладчыку не 
даруюць слабай падрьіхтоукі і 
нізкай зрудьїцьіі. Адсюль пачы- 
наюцца пропускі заняткау, абыя
кавасць да дамашніх заданняу. 
Такім чынам, праблема вучобы 
пачынаецца з выкладчыка. Ёсць 
і іншьія праблемы у студэнтау. 
Яны заарганізаваньї. Кожны ты- 
дзень на іх «звальваецца» столь
ні мерапрыемствау, што няма ча
су ні удзельнічаць у іх, ні на- 
зіраць за іх выкананнем. Сту
дэнт разважае: не пайду, не зра- 
блю —  нічога не будзе. Так на- 
раджаецца абыякавасць...

Уладзімір Міхайлавіч Лазоу
скі не любіць гаварыць аб сабе. 
Увесь час ён імкнецца перавесці 
размову на студэнцкае асярод- 
дзе, якое дасканала ведае І, 
адчуваецца, любіць.

— Я  хачу пажадаць студэн
там філфака і інших факультэ- 
тау, каб яны бьілі дастойныя 
традыцый універсітзта, у якім 
вучьіліся такія майстры белару
скай культуры, як К . Крапіва, 
П. Броука, І. Мележ, I. Наву- 
менка.

Такі ён —  Выкладчык, які у 
сэрцы сваім нясе іскру, запале
ную ад сонца сваёй Радзімьі. Іск
ру гэтую ён запаліу у многіх 
сэрцах —  тут, у Беларусі, а яшчэ 
у Берліне.

А. ГА РШ КО В А ,
студэнтка факультэта 

журналістьїкі.J
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Да пабачэння, Польш чаї 
Прьівітанне, Мінск!

Народны аркестр народных інструментау 
БД У  імя У. І. Леніна — адзін са старэйшых ка- 
лектывау ва універсітзие: у будучым годзе 
ён будзе святкаваиь юбілей — 40 гадоу на 
сцэне. А сцэны бьілі самыя розныя: гарадс- 
кія, рзспубліканскія, саюзныя, быу калектыу 
і у ГД Р, двойчы у Польшчы. I у гэтым нема
лая заслуга мастацкага кірауніка і дырыжора 
А. В. Шапялевіча.

Нядауна аркестр вярнууся зноу з паездкі. 
Два тьідні ён гастраліравау у Польскай Народ- 
най Рзспубліцьі. Удзельнікі паездкі падзялі- 
ліся сваімі уражаннямі.

—  Зразумела, уражанняу у вас 
хапає. Таму пачніце, калі ласка, 
з любога.

—  Адразу успомніуся чамусь- 
ці дварцова-паркавы ансамбль 
Лазенкі, былая рззідзнцьія ка- 
ралёу, цяпер —  парк культуры 
і адпачынку працоуных Варша
вы. Мабыць таму, што у парку 
знаходзіцца вядомы помнік сла- 
вутаму кампазітару і піяністу 
Шапэну, творчасць якога пры- 
несла польскай кампазітарскай 
школе сусветнае прызнанне. Па- 
чынаючы з 1 мая, ля помніка 
праходзяць канцэрты шапэнаус- 
кай музьікі, дзе права вьіступіць 
маюць выключна пераможцы 
конкурсу, прысвечанага кампа
зітару. Пабьівалі мы і у касцёле 
Трох крыжоу, дзе пахавана пры- 
везенае з Францьіі сзрца Ша- 
пзна.

—  А як старая Варшава?

—  О! Хаця усе старыя част- 
кі гарадоу чьімсьці падобны, 
але старая Варшава— тэта яш- 
чз і катрьіншчьжі, у аднаго з 
іх сядзеу на плячы нават зялёны 
папугай; тэта і музыканты, якія 
іграюць на скрыпках. Што і га- 
варыць, Польшча —  вельмі му- 
зычная краіна!

На плошчы Старое Месца мас- 
такі смела выстауляюць свае тво- 
ры. Хочаш, купляй!

—  А куды вы бьілі запроша- 
ны з канцзртамі?

—  На завод Рзма у горадзе 
Рзшле, у Беласток, у Аугустау 
і іншьія гарады. Усюды для нас 
бьші арганізаваньї сустрэчы з 
моладдзю.

—  Як прьімалі наша мастацт- 
ва?

—  3 захапленнем. Усюды 
дзе мы толькі ні вьіступалі, нас 
прьімалі як любімую футболь-

разу захапіліся ім, што і забы- 
ліся запытацца прозвішча. У 
Лютрах мы тры дні адпачыва- 
лі, а ён нам гатавау. І як! Праз 
яго мы даведаліся амаль пра 
усю польскую кухню. Урэшце 
так нам здавалася, бо частавау 
ён нас шчыра.

Трэба зауважыць, што усюды 
нас прьімалі добразьічліва. 
У Польшчы добра ведаюць 
нашу мову. Нярздка пра- 
хожыя давалі нам тлумачзнні.

Мы вельмі хваляваліся, калі 
даведаліся аб аварьіі на Чарно- 
быльскай АЭС. Што там, дома? 
Цяжка было уявіць. Незнаёмыя 
людзі спьінялі нас на вуліцьі, 
ціснулі рукі, вьїказвалі спа- 
чуванні. За падтрымку усім ім 
дзякуй. Бо спачувалі гэтыя не
знаёмыя людзі не толькі канк- 
рэтна нам, яны спачувалі краіне.

Вы расказвалі аб сваіх уражан
нях, усе яны прыемныя. А што 
вам не спадабалася?

—  Шматлікасць касцёлау. 
Уявіце сабе: школ часам не ха
пає, асабліва у сельскай мяс- 
цовасці, дзеці займаюцца аж 
у тры змены! Але нават у самай 
маленькай вёсцы па 2— 3 касцё-

ную каманду, настолькі бурна, 
настолькі шчыра!

—  Пра якіх новых знаёмых 
можаце расказаць?

—  Пра Сейва Рамуальда, на- 
шага гіда. Дабрэйшай душы ча- 
лавек! Па прафесіі ён —  юве
лір, а зкскурсаводства— яго хо
бі. ё н  быу улюбёны у наш 
аркестр! У Беластоку, на яго ра- 
дзіме, мы далі незапраграмава- 
ны канцэрт—  так нам хаце- 
лася аддзякаваць Рамуальду. На 
развітанне Рамуальд плакау, як 
дзіця, і мы разам з ім.

Яшчэ у нас быу адзін любі- 
мы чалавек з Лютр. Мы так ад-

лы. Зразумела, нам не спадаба
лася не мноства помнікау гісто- 
рьіі і культуры, а тое, што за 
многімі з іх не бачна школ.

У Польшчы мы пакідалі сяб- 
роу. Калектыу аркестра за гэтыя 
два тьідні згуртавауся яшчэ 
больш, адчуу, што ён патрэбны 
людзям, што беларускае мас- 
тацтва карыстаецца павагай і за 
межамі Беларусі. Сувенірьі, якія 
мы прьівезлі, нам памятныя і 
дарагія, бо яны —  частка брат- 
няй краіньї. Да пабачэння, гас- 
цінная Польшча!

Гутарку правяла 
І. БУ Л А Ш .

Н в ь е Д

«Верасень»— цэлы год
З ДАУНЯГА часу на эмблеме 

тэатра дзве маскі: адна весе
ла смяецца, другой —  не да сме
ху. У жьіцці самадзейных тэат- 
рау бывае нешта падобнае: спа- 
чатку —  бурны знтузіязм, ма- 
штабныя прагнозы, а пасля —  
марудная работа і расчараван- 
ні.

Студэнты юрыдычнага фа- 
культэта БДУ імя У. І. Леніна 
своечасова ухіліліся ад страхау 
і сумненняу. Восьмы год тут ак- 
тыуна працуе маладзёжны клуб 
«Верасень». Год за годам, ад ве- 
расня да верасня, на дзесятым 
паверсе юрыдычнага факуль- 
тэта складвауся моцны калектыу

з простьімі традьїцьіямі, бага- 
тай фантазіяй і рзальньїмі плана-
мі. ,

—  У  структуры клуба «Ве
расень» —  восем секцый па роз
ных відах мастацтва,—  гаворыць 
прззідзнт клуба Сяргей Каляда. 
—  У  першых радах «Верасня» 
выступав студзнцкі тэатр эстра
дных мініяцюр (С Т Э М ) і драм
гурток, за плячыма якога —  дзе- 
сяткі пастановак.

Аб якасці п’єс меркаваць гле- 
дачам і журы. На вясеннім аг- 
лядзе самадзейнасці універсі- 
тэта СТЭМ увайшоу у лік мац- 
нейшых факультзцкіх тэатрау. 
Прьжметны штрых у свядомасці

гледачоу пакінула публіцьістьіч- 
ная работа драмгуртка «210 кро- 
кау».

—  У  красавіку нашым госцем 
быу кіраунік эксперыментальнага 
тэатра пры Кіеускім дзяржуні- 
версітзце Андрзй Ахрьімовіч,— 
расказвае С. Каляда.— Экспери
ментальны публщыстычны тэатр 
«Факт» добра вядомы кіеускім 
студэнтам. 1дэя абмену вопытам 
наспела дауно. Зараз мы рыхтуем 
новую праграму, з якой спадзя- 
ёмся вьіступіць у Кіеве.

В. П ЕРА В О З Ч А Н К А , 
студэнт факультэта 

журналістьікі Кіеускага 
універсітзта.

■ П Р Ы С Т У П К А . . .  В У З К А Я

Г
Вось і завяршаецца яшчэ адзін навучаль- 

ньі год, а тэта эиачыць, што надышла пара 
падводзіць вьінікі работы педагагічмьіх атра- 
даї. У  сваіх справаздачах камандзірьі пед- 
атрадау філалагічпага факультэта адлюстрава- 

?лі не проста праведэеныя мерапрыемствы, а — 
Sзначную частку жыцця нашага факультэта.

Ш М А Т  ЧАГО  зрабілі педат- 
рады у школах. Калі Улічьіць, што 
да гэтага года на факультэце 
добра працавау толькі педатрад

I  да гэтага V добра прац

«Верас», то сёлета іх было ужо 
шэсць. Першае месца у спабор- 
ніцтве паміж імі заняу «Верас» 
<111 курс, беларускае аддзяленне).

I тэта заканамерна, бо ён плён- 
на працуе ужо трзці год, мае ба
геты вопыт. Вучні палюбілі сваіх 
шэфау за іх вясёлыя, добрыя ха- 
рактары, за цікавьія сумесныя 
справы. А іх было шмат: гуль
ня «На піянерскай арбіце», зна- 
ёмствы з мавінкамі' літаратурьі, 
псіхалагічньїя даследаванні вуч- 
няу, сустрэчы з пачынаючым! 
пазтамі Галінай Ракоцай і Жан- 
иай Паходня —  можна б было 
і далей пералічваць мерапрыемст-

З ПЕСНЯЙ ПА ЖЬІЦЦІ

СПАЧАТКУ узнікае той на
строй, калі душа адкрываецца 
для паэтычнага успрымання, і 
само сабой надьіходзіць жаданне 
не адпусціць паэтычнае пачуц- 
цё, а узяць аловак і вьівесці 
на паперы першы радок... Але, 
высвятляецца, некаторым вер
шам мала быць проста верша- 
мі —  нельга, каб не вымауляць 
іх нараспеу. Дзе для такога 
верша-жаніха узяць мелодыю- 
нявесту, каб іх саюз, іх сям’ю 
можна было назваць песняй, са- 
прауднай песняй? У шчаслівьіх 
выпадках мелодыя сама ад- 
шуквае свайго нарачонага, быц- 
цам толькі і чакае таго моманту, 
калі ім можна будзе адкрыцца 
людзям...

Алегу Атаманаву пашанцава- 
ла: ён мае здольнасці не толькі 
складаць вершы, ладна падбі- 
раць да іх мелодыю, прырода 
адарыла яго таксама і прыем- 
ным выразным голасам. Таму 
музыка у яго жьіцці займає 
выключнае месца. Як, дарэчы, 
і філалогія, бо А. Атаманау —  
выкладчык кафедры рускай мо- 
вы па навучанню замежных сту- 
дэнтау асноуных факультэтау 
Белдзяржуніверсітзта імя У. І. 
Леніна. І м іж дзвюма любімьімі 
справамі Алег не згодзен ра- 
біць ніякіх размежаванняу, бо 
добрае веданне родных моу, 
літаратур толькі абвастрае па- 
чуццё слова, паэтычных гукау.

Рэпертуар (а у ім каля 70 
творау) выканауцы самадзейнай 
песні А. Атаманава пастаянна 
абагачаецца з крьініцьі беларус- 
кай паззіі. На вершы А. Разана-

ва, Н. Гілевіча, А. Лойкі, А. Пісь- 
мянкова і інш. Алег пад гіта
ру ці у суправаджзнні зстрад- 
нага ансамбля (кіраунік У. Каз- 
банау, Палац Белсаупрофа) вы- 
конвае рамансы, танга, жартоу- 
ныя, лірьічньїя і лірьїка-інтьім- 
ныя песні.

Выкладчык Белдзяржунівер
сітзта —  лаурэат разнастайных 
шматлікіх конкурсау самадзей
най песні. Нядауна прымау, на- 
прыклад, удзел у Рзспублікан- 
скім тзлеконкурсе «Мне давера- 
на песня». Але адзін з самых 
яркіх яго успамінау, бадай, на 
усё жыццё —  удзел у культур
ней праграме на X II Сусветным 
фестьівалі моладзі у Маскве. 
За што і быу узнагароджаны 
Граматай Вярхоунага Савета Бе- 
ларускай ССР.

Чаму Алег Атаманау спявае? 
Яму цяжка адказаць на гзта 
пытанне. Але толькі не дзеля 
славы, не дзеля поспеху. Мо 
гзта патрэбнасць душы: дзя-
ліцца паэтычным успрыманнем 
жыцця, якое не можа не зача- 
роуваць сваёй прыгажосцю?

Ад яго канцэртау застаецца 
пачуццё «светлага суму». Па- 
ланёныя ім, слухачы не разбяга- 
юцца адразу пасля выступления, 
быццам ім патрэбны нейкі час, 
каб вярнуцца зноу да будзённа- 
га жыцця, і гэтае імгненне яны 
адцягваюць як мага больш. А 
малады спявак не прымушае ся- 
бе доуга упрошваць. Єн удзяч- 
ны сваім слухачам, якія раз- 
дзялілі з ім радасць. I спявае, 
спявае для іх яшчэ, і яшчэ.

А; В ІХ Р О ВА .

ШТО МОЖ А быць больш 
прыгажэйшым за бальны танец?! 
Так, напэуна, лічиць Алёна Пу- 
сянкова, якая ужо чатыры гады 
займаецца у ансамблі балънага

танца (кіраунік М. Продан). 
У ніверсітзт Алена ужо скончы 
ла, але з танцам развітвацца не 
жадае.

Фота У. СМІРСКАГА.J
вы. У  гэтым годзе дырэктар Хат- 
лянскай школы Уздзенскага раё- 
на даслау зноу на адрас факуль
тэта падзяку. Але самай высокай 
узнагародай верасауцам бьілі. 
словы вучняу па кожнае раз
вітанне: «Прыязджайце хутчэй!».

Добра папрацавалі педатрады. 
Был! і медахопы, был і і перамогі. 
Але, я лічу, належыць звярнуць 
увагу, што на нашым філалагіч- 
ным факультэце, дзе займаецца 
больш як тысяча студэнтау, 
членам! педатрадау з ’яуляюцца 
5?сяго 162 студэнты, а на IV  кур
сах педатрадау зусім ияма. Як 
вядома, пасля заканчэння вучо-

бы большасць студэнтау будзе 
працаваць у школе. А педатрады 
—  гэта першая прыступка да бу- 
дучай прафесіі. Чаму ж большасць 
студэнтау не цікавіцца гэтай пры- 
ступкай у будучую прафесію?

На адным з пасяджэнняу клуба 
«Сэрца аддаю дзецям» мы аб- 
мяркоувалі гэта пытанне і выра- 
шьілі: у наступным годзе пашы- 
рыць колькасць членау клуба. Але 
не фармальна, а каб на кожным 
курсе, на кожным патоку ства- 
рыць сапраУдныя, працаздоль- 
пыя атрады і каб было на факуль
тэце іх не 6, а 12.

А. Х ІЛ Ю КУ
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А М А Л Ь год назад аддзя- 
леннем Д А І Маскоускага 
РА УС  праводзілася правер- 
ка аутагаспадаркі БД У  імя 
У. 1. Леніна. Уражанне заста
лося не з лепшых, бьілі адзна- 
чаны сур’ёзныя недахопы. 
Крытычнае выступление аб 
аутагаспадарцы прагучала 
па рзспубліканскаму радыё. 
У  сё гэта давала падставу спа- 
дзявацца, што змены адбу- 
дуцца, але— і праз 10 меся- 
цау многае застаецца па-ра- 
нейшаму. Адсутнічаюць мера- 
прыемствы, накіраваньїя на 
умацаванне дарожна-транс- 
партнай дысцыплшы, павы- 
шэнне прафесійнага майстэр- 
ства вадзіцельскага саставу, 
паляпшэнне тзхнічнага стану 
аутатранспарту.

Вывучэнне Правілау дарож- 
нага руху, вучоба па павы- 
шэнню прафесійнага майстэр- 
ства. распаусюджванне пера- 
давога вопыту лепшых ва- 
дзіцеляу не арганізаваньї.

Кантроль за работай вадзі- 
целяу на лініі, выхадам і 
вяртаннем аутатранспарту у 
гараж, выкананнем рэжыму 
працы і адпачынку вадзіцель
скага саставу не праводзіцца, 
адсутнічае наглядная агіта- 
цыя па прапагандзе ПД Р.

Нездавальняюча вядзецца 
журнал уліку дарожна-транс-

партных здарэнняу і парушэн- 
няу ПДР. Выбарка парушэн- 
няу ПД Р з боку вадзіцеляу 
універсітзта у Д А І У УС  Мін- 
гарвыканкома не праводзіцца, 
у вьшіку няма прынцыповага

і своечасовага рэагавання на 
факты парушэнняу ПДР.

Нездавальняюча выраша- 
юцца пьітанні падтрымання 
транспарту у тэх нічна спрау- 
ным стане, не складаюцца гра- 
фікі тзхнічнага абслугоування 
і бягучага рамонту.

Існуючая стаянка не аб- 
сталявана кантрольна-пра-

пускным пунктам, аглядавай 
канавам. У  аутагаспадарцы ня
ма кантрольна-вымяральных 
прыборау і інструментау для 
праверкі тзхнічнага стану 
аутатранспарту па парамет

рах бяспекі, адсюль і выхад 
аутамашын на лінію з тзхніч- 
і і ь і м і  няспраунасцямі.

У дзень праверкі (8 краса- 
віка) з 8 машын, як ія вый- 
шлі на лінію, чатыры мелі 
розныя няспраунасці. У  аута- 
машыны ГАЗ-52, нумар 
72-55 М ІФ  — сур’ёзныя дз- 
фекты тармазной сістзмьі. У

аутамашыны ІЖ-2715, нумар 
67-71 М ІЦ  не працуе правая 
фара, значна пашкоджана 
афарбоука аутамабіля, у пуця- 
вым лісце №  970200 не пра- 
стаулены час вяртання у га
раж, у нездавальняючым ста
не тзхнічньї талон. У машыны 
ГАЗ-52, нумар 62-43 М И Щ  не 
гарыць правая фара і указаль- 
нік паваротау. Не у лепшым 
стане знаходзіцца аутамашы- 
на 3IJI-130, нумар 20-61 М ІГ  
(дзфект рулявога кіравання)...

Не будзем больш стамляць 
чытачоу, а лепш запытаем: 
ці не доуга раскачваемся, та- 
варышы?

Л. Т У Р А В ЕЦ , 
начальнік аддзялення 

Д А І Маскоускага РА УС  
г. Мінска.

ТВОЙ ВОЛЬНЫ ЧАС  —  ТВАЁ БАГАЦ Ц Е

Ці не доуга раскачваемся?

• • •

СУПРАЦЬ СПОРТПЛЯЦОУКІ
І  І  АНУРЫ выгляд напаупу- 

стых клубау, палацау куль
туры і спартыуных пляцовак вы- 
клікау да жыцця паток анкет са 
стзрзатьіпньїмі пьітаннямі нак- 
шталт «Як вы праводзіце свой 
вольны час?» і «Які стан куль- 
турна-масавай і спартыунай ра
боты у вас на прадпрыемстве, 
ва установе, па месцы жыхар- 
ства?». Адказы, як правіла, так- 
сама стэрэатыпныя —  «Гляджу 
тзлевізар, чытаю, хаджу у кіно і 
на дыскатэку» і «Дрэнны». Кры- 
ху радзей дадаецца: «Займаюся 
спортам».

Бяру на сябе смелаць і кры- 
ху перафразую адказы, не аса- 
бліва сказіушьі іх езне, —  «Гля
джу па тзлевізарьі фільмьі і са- 
ладжава-пустазвонныя зстрад- 
ныя праграмы... Чытаю дэтэкты- 
вы і зрздку што-небудзь больш 
сур’ёзнае... Хаджу у бліжзйшьі 
кінатзатр на індьійска-француз- 
скія фільмьі... Здымаю стрэсы 
пад «Атаван» і Лявонцьева»... 
Што датычыць спорту, то, на 
жаль, часта гзта толькі сузі- 
ральна-тзлевізійнае захапленне 
гульнёй мінскага «Дынама» і кау- 
наскага «Жальгірьіса». Варыянт 
з добраахвотна-прымусовым 
кросам раз у паугода не вы- 
ключаецца. Адказ на другое пы
танне можна расшыфраваць так 
—  мерапрыемствы, якія арга- 
нізуюцца, нецікавьія, а цікавьія. 
арганізаваць няма каму.

Такім чынам, адзін пункт гле- 
джання ужо сфармуляваны. Не 
вельмі высокая уласная актыу- 
насць і песімістьічнае чаканне 
славутага «добрага дзядзькі», 
які у адзін цудоуны дзень па- 
звоніць да вас у дзверы і, пры- 
емна усміхаючьіся, прапануе 
прыняць удзел у чым-небудзь 
гзткім вясёлым і прыемным.

На жаль, нельга не сказаць і 
аб другім пункце гледжання, 
якога прьітрьімліваюцца тыя ар- 
ганізацьіі і асобы, каго умоуна 
назавём гзтьімі самьімі «добрьімі 
дзядзькамі». Не вельмі ахвотнае 
прызнанне пзунага бяссілля у 
справе арганізацьіі вольнага ча
су, прапаведанне тззіса «Выра- 
таванне тапельцау —  справа рук 
саміх тапельцау» і пакрыты цвіл
лю набор прапануемых мера- 
прыемствау (маладзёжныя веча- 
ры адпачынку з ціхім сумам у 
гасцях, дзесяцімінутньїя кросы 
з трохгадзінньїмі, у лепшым ви
падку, стратамі часу, сустрэчы 
з пісьменнікамі, якіх мала хто 
чытае, і іншае, іншае, іншае...).

Увенчвае гзту піраміду лёгкая 
баязлівасць і нежаданне пайсці 
насустрач адзін аднаму. У гэтых 
пазіцьіях ёсць як рацыянальнае 
зерне, так і тое, ад чаго неабход- 
на хутчзй пазбавіцца. Якім чы

н а м ?  Л я г ч э и  за у с ё  гзта паказаць 
па прыкладзе, якім кіравацца 
лёгка, прыемна і які прыдатны 
для усіх. На жаль, прыклад такі 
вялікая рздкасць. Паспрабую та
му расказаць пра вопыт аргані- 
зацьіі самадзейнай спартыунай 
работы на фізічньїм факультэце 
Белдзяржуніверсітзта імя У. І. 
Леніна, дзе я працую. На наш по
гляд, гзта тое, што можна на- 
зваць больш-менш прымальным 
выйсцем у той сітуацьіі, у якой 
апынулася спартыуная работа у 
многіх арганізацьіях і па месцы 
жыхарства.

А ДРАЗУ адзначым, што тззіс 
пра «выратаванне тапель

цау» не такі ужо благі. Сапрау- 
ды, асноунае —  уласная ініцьі- 
ятыва і жаданне. Мы не су- 
праць тзлебачання, якое ужо да- 
волі доугі час і рашуча скала- 
нае паветра абяцаннямі невера- 
годна цікавьіх праграм. Мы су- 
праць ператварзння тзлевізара у 
адзінае акно у свет, звужзння 
кругагляду да памеру, які змя- 
шчаецца у «61 см па дыягана- 
лі». '

«...Зьігмантовіч перадае мяч 
Кандрацьеву, які пяткай пера- 
адрасоувае яго Алейнікаву і 
цэнтральны пауабаронца мінчан 
моцным ударам злёту адпрау- 
ляе мяч у сетку адзекага «Чар- 
наморца». Хто з нас не памятае 
гэтага рздкага па прьігажосці , 
гола, маленькага футбольнага 
цуда, падоранага дьінамауцамі 
Мінска? Але, акрамя захаплення, 
у вас гзта павінна вьіклікаць і 
яшчэ сёе-тое. Гэта сёе-тое —  
Ладанне калі не паутарыць блі- 
скучы удар Алейнікава, дык ха- 
ця б проста пагуляць у футбол. 
Калі гэтага жадання не узнікае 
—  паубяды. Бяда, калі наогул 
нічога не хочацца —  ні баскет
бола, ні валейбола, ні хакея на 
траве, нарзшце.

У нас такое жаданне ёсць. У 
нас —  гзта у супрацоунікау 
кафедры ядзернай фізікі, агуль- 
най фізікі, фізікі цвёрдага це
ла фізічнага факультэта універ
сітзта. Мы проста вельмі любім 
гуляць у футбол.

Раней мы гулялі у нашай 
спартыунай зале. Цягнуць за ру- 
кі нікога не даводзілася. На- 
адварот, народу набіралася не 
на дзве, а на тры ці чатыры 
каманды. Але у футбола ёсць 
усё ж адзін недахоп —  рз- 
гулярныя гульні у зале вьіклі- 
каюць паскораны яе знос. І та
му мы не маєм права асуджаць 
тых, хто забараняе гульні у фут
бол у залах. У нашай слартзале 
можна пагуляць і у баскетбол, 
і у валейбол, але гзта ужо не 
вьіклікае таго знтузіязму, па- 
колькі гэтыя гульні меней дзма-

кратычныя. Навьікі гульні у бас
кетбол і валейбол ёсць далёка не 
ва усіх, а у футбол амаль усе га- 
нялі у дзяцінстве у дварах. А з 
вясёлым запалам скакаць па ва- 
лейбольнай пляцоуцы, штомінут- 
на адпрауляючы мяч у аут ці 
у сетку, не дазваляе узрост, ста- 
новішча, ды гзта і не вельмі ці
кава. Так што зіма, а потым ве- 
снавая адліга перашкаджаюць 
нашаму жаданню пагуляць у 
футбол.

Але менавіта у гэтыя цяжкія 
моманты можа прабіць зорны 
час «добрага дзядзькі», калі б ён 
узяу дь| і пусціу нас у спартзалу. 
Мы заусёды гатовы яму дапа- 
магчы, напрыклад, устанавіць 
якія-небудзь засцерагал ьныя 
шчыты ці сеткі уздоуж сцен.

Затое летам, ранняй восен- 
ню праблем амаль не бывае.

Пляцовак —  хоць адбауляй. 
Прауда, каля палавіньї з іх амаль

ні на што не прыгодныя. Ві- 
даць, у праекціроушчьїкау і бу- 
даунікоу бьілі нейкія вышэйшыя 
думкі, калі пляцоукі асфальта- 
валі. Асфальт добры да таго 
часу, пакуль у запале барацьбы 
не упадзеш на яго. Адкуль гзта 
дзіунае імкненне да фундамен- 
таль'насці і жаданне ператварыць 
спортпляцоуку у непрыступную 
цвярдыню?

У сувязі з гэтым хачу ска
заць некалькі цёплых 'слоу у ад- 
рас адміністрацьіі еярэдняй шко
лы №  17 г. Мінска, якая усё ж 
пакінула звычайныя грунтавыя 
пакрьіцці на сваім стадыёне 
(хоць і не самай высокай яка- 
сці). Менавіта там супрацоунікі 
кафедры ядзернай фізікі і гу- 
ляюць у футбол у цёплы час го
да. Побач —  стадыён філіяла 
педагагічнага інстьітута. Але там 
будаунікі свайго не упусцілі: 
заасфальтавалі усё, што можна.

I I  АШ рзцзпт арганізацьіі 
гульняу на адкрытых пля- 

цоуках просты. Усяго толькі пра- 
чніцеся у нядзелю раней, вазь- 
міце мяч і вьійдзіце адзін ці з 
сябрам на пляцоуку. Не засму- 
чайцеся, што ігракоу мала. Гу
ляць можна і на баскетбольнай 
пляцоуцы камандамі па тры ча- 
лавекі. Азірніцеся. Бачыце ама- 
тарау бегу, якія упарта і не вель
мі весела мераюць крокамі да- 
рожку? Толькі нямногія адмовяц- 
ца пагуляць з вамі у футбол. 
Астатнія з радасцю далучацца.

Мы праверьілі, дзейнічае без- 
адмоуна. Прауда, ішлі на гзта 
толькі тады, калі з-за нечаканых 
прычын не усе нашы маглі пры- 
ехаць.

Т ґ  ОЛА нашых інтарзсау не
А замыкаецца на футболе. 

Хто умее —  гуляє у баскет
бол. Хто любіць і умез пла- 
ваць —  ходзіць у басейн. А для 
тых, хто любіць інтзлектуальньїя 
гульні, пры фізфаку арганізава
ньї ж луб аматарау спартыуна-ла- 
гічньїх гульняу. Ніхто не загад- 
вау яго ствараць. Самі супрацоу
нікі праявілі ініцьіятьіву. Гульню 
па жаданню можа знайсці любы. 
Тут і шашкі, і шахматы, і спар- 
тыуны брыдж, і шашкі рэндзю. 
Аб шашках і шахматах ведаюць 
усе. Амаль усе ведаюць, што 
такое «крьіжьїкі-нолікі» на увесь 
ліст», якія крыху адрозніваюцца 
ад шашак рэндзю. А калі вы лю- 
біце калектыуныя лагічньїя гуль
ні, то да вашых паслуг спар- 
тыуны брыдж.

Крыху больш аб гзтай гуль
ні, таму што не усе ведаюць, 
што гэта такое. Спартыуны 
брыдж —  гзта гульня картамі, 
як шахматы —  гульня шахмат
ным і фігурамі. Правільї гульні 
нескладаныя, карты прадаюцца у 
любым магазіне, якія гандлююць 
сувенірамі. Цалкам адсутнічае 
шанцаванне, нездаровы ажыя- 
таж. Усё вызначае уменне лагіч- 
на мьісліць, уменне гуляць. І 
вялікая прастора для фантазіі 
і натхнення. Выступаць супраць 
гзтай гульні могуць толькі лю
дзі, якія не ведёюць яе, а так- 
сама ханжы ці тыя, хто у юнацт- 
ве ці больш сталым узросце 
прайграу пзуную суму у прзфе- 
ранс ці якую-небудзь аналагіч- 
ную азартную гульню. Гэта яны 
звальваюць на карты, а павінньї 
абвінавачваць саміх сябе. Кар
ты не вінаватьі. Спартыуны 
брыдж да такіх гулняу і ігра
коу ніякіх адносін не мае. Урэш
це і у шахматы можна гу
ляць на грошы. Шахматы ад гэта
га горшьімі не становяцца.

Не выключана, што у самы 
бліжзйшьі час клубу спартыу- 
на-лагічньїх гульняу фізічнага 
факультэта універсітзта выдзе- 
ляць памяшканне у Палацы 
шахмат і шашак. Тады прыходзь- 
це да нас. Мы вам будзем ра
ды.

ПП А К ІМ  чынам, хопіць скар- 
дзіцца, што дрзнна арга- 

нізавана спартыуная работа. 
Вазьміце і арганізуйце яе самі! 
Вьійдзіце з мячом у двор. Пры- 
ходзьце у наш клуб. Не має зна- 
чзння, дзе вы жывяце. Як бачыце, 
разнастаіць свой вольны час 
можна і з дапамогай простых 
еродкау. Не думайце, што па- 
станова ЦК КПСС «Аб мерах па 
паляпшэнню выкарыстання клуб
ных і спартыуных устаноу» даты
чыць толькі работнікау гэтых ус
таноу. Яна датычыць усіх нас.

Калі наш прыклад вас не пера- 
канау, то тады становішча са- 
прауды вельмі складанае. За 
каунер цягнуць вас у спорт бес- 
сэнсоуна. Ды і нікому не патрэб- 
на.

I. П А Л А Н ЕЙ Ч Ы К , 
малодшы навуковы супрацоунік 

кафедры ядзернай фізікі.
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