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iшла pi! JM() IJ.J 1, а anOW!l iM 
пасяджсJ11н 1 fl}'Ю tta ra савета 

БДУ.iм н У. 1. J l e нiн a . Дэканы 

гiстарь1•1на1· а ( 11рафесар Э. М. 
Загарул ,,скi) i юрыдычнага 
(прафесар В. Г. Цiхiня) фа
культэтау iнфармавалi пры
сутных аб стане планавання, 
арганiзацыi i кантролю са
мастойнай работы студэнтау. 
Аб планава - фiнансавай 

дзейнасцi унiверсiтэта раска
зала галоуны бухгалтар В. П. 
Саладуха. 

Разг леджаны таксам а не-
ка'rорыя арганiзацыйныя 
пытаннi. 

Т. ДОfНАР. 

«MIP ДОМУ ТВАЙМУ» 

- п ад та кiм дэ вiза м прахо
дзiць . другая Усесаюзная 
эстафета гарадоу пасланцоу 
мiру . .У 11е рамках 8 красавi
ка адбыJ1ася сустрэча акты
вiстау руху за захаванне мi
ру БДУ iмя У. i. Ленiна з 
дэлегацыяй Маскоускага га
радскоrа камiтэта а~ароны 
мiру. 

У састау дэлегацыi увахо
дз iлi Герой Сацыялiстычнай 
Працы, заслужаны пiлот 
СССР А. Р. Барышнiкау 
(~~аццаць пяць гадоу ён 
з яуляецца членам Маскоу

скаrа камiтэта мiру), дэпутат 
Массавета, краучыха аб 'яд
нання «Масква» В. 1. Мiня
ева i рэферэнт сталiчнага ка
мiтэта · абароны мiру В. А . 
Смiрноу. 

3 уступным словам на су, 
стрэчы выступiу прарэктар 
БДУ па вучэбнай · рабоце 
У. С. Багданау. Аб стварэн
нi унiверсiтэцкага камiтэта 
абароны мiру расказау яго 
старшыня А. М. Рухля. «Сён
ня вялiкi уклад у справу ба
рацьбы за светлае будучае 
чалавецтва унося 1t ь жанчы
ны » - rэта J1ейтм атыу вы
стуш1енне старшынi жаноча

rа са вета д. С. Касп яров iч. 

«У першых радах актывiстау 

барацьбiтоу за мiр нямала 
ветэранау Вялiкай Айчын
най вайны»,- падкрэсл iу у 
сваёй прамове старшыня са
вета ветэранау вайны i працы 
1. Я. Пiсарэнка. 
Аб жыццi i вучобе былых 

воiнау - iнтэрнацыя н ал iстау, 
сённяшнiх студэнтау БДУ, аб 
ix рашучасцi змаrацца за 
мiр расказау с,тудэнт riст
фака Б. Папiн. Потым слова 
узялi масквiчы. 3 планам пад
рыхтоукi i правядзе1<ня у 
Маскве тыдня абароны мiру 
пазнаёмiла прысутных В. 1. 
Мiняева. 

Вiзiт прадстаунiкоу Мас
коускаrа rарадскога камi
тэта абароны мiру . у БДУ 
сведчьщь аб тым, што раз
rорнуты нашым унiверсiтэ

та!\1 рух аrрымлiвае усё боль
шы раЗJУ!аХ. 

С. ШАГОЛЬСКI . 

Спярша у большасцi 
назiральнiкау (i, магчы-

ма, самiх удзельнi кау гэтай · 
новай справы) складвалася 
уражан·не, што студэнты пры

сутнiчаюць на пасяджэннях 
вучонага савета унiверсi

тэта дзеля захавання дэ

макратычных прыстойнасцей. 

Не было таго, каб пазбау
лялi ix магчьiмасц i удзель

нiчаць у абмеркаванн 1 таго 
цi iншага пытання цi не ' даз
валялi вымавiць н i rу ку . Але 

асаблiвай актыунасцю (ц1 па
дыходзiць гэта слова для 
характарыстыкi адзiнага пы-

тання аб ёлках у пакоях 
iнтэрнатау, што сарвалася-та

кi з вуснау студэнтау на пе-

пагадзiцца , толькi сам быу 
·сведкам таго, як прагуча

лi з трыбуны словы прад
стаунiка факультэта радыё
фiзiкi i электронiк i аб неад
паведнасцi s1бавязковай ву
чэбнай нагрузкi навуковым 

i'нтарэсам, якiя ужо сфар
мiравалiся у старшакурс

' нiкау, аб неабходнасцi ты-
ражавання канспектау па 

многiх курсах. 
Шэраг праблем закрануу 

у сваiм выступленнi i сту

дэнт 111 курса юрфа.ка. Ска
рачэнне лекцыйных курсау 

часам праводзяць неабгрун
тавана, здараецца, i проста 

бяздумна. 

Шукаючы выйсце, выклад-

Hi «ry-ryt j «дарослай>> справе 
раднавагоднiм савеце1) прад

стаунiкi студэнцтва не вы
лучалiся. 

Вiдавочны той факт, што у 

факультэцкiх вучоных саве
тах студэнты з самага пачат

ку адыгрывалi больш знач
ную ролю. Што нi кажыце, 
а факультэт - гэта сваё, 

блiзкае, зразумелае. У 
«вялiкiм» жа савеце доугi 

час, асаблiва , калi iшла га
ворка аб кадравы х пыт~н~ 
нях,. панавала пачуццё непат

рэбнасцi: было проста незра
.зу мела, навошта тут пры

сутнасць студэнтау, якiя .не ' 

толькi не прымалi удзелу 

у вырашэннi канфлiктау, але 
з. вялiкiмi цяжкасцямi рабi
лi спробу разабрацца ' у ix. 
Словам, нейкi час гола

су студэнтау было не чу
ваць, а 14 сакавiка ЁiН упер
шыню загучау на поуную 
моц. Магчыма, штуршком 
паслужыла сустрэча з рэкта

рам Л. 1. Кiсялеускiм, якая 
адбылася за дзесяць дзён да 
пасяджэння. Магчыма, раз

глядаемыя пытаннi : вынiкi 

зiмовай cecii, дасягненнi i 
недахопы у перабудове ву

чэбнага працэсу вельмi хва
лявалi студэнтау. Не ведаю, . з 
якiм з . гэтых меркаванняу 

,. ЦА САКРЭТУ YHIBEPCITЭTY 

нарадзiуся 
выдатнiкам>> 

Нехта пазiрае на ix з 
, усмешкай : «Што з ix возь
меш - сiнiя панчохi»; 
\!"'шы тол.ькi уздыхае ад 
зайздрасцi: «Тр,эба ж, як 
людзям шанцуе!». 

Паважаюць, крыудзяць, 
ненавiдзяць, ставяцца 
абыякава.,. А ШТО дума
юць пра сябе i iншых яны 
самi выдатнiкi? Чы
тайце матэрыял, падрых
таваны наЦiым няштатным 

карэспандэнтам ШАР
Л ЕМ МАйЕКУ. 

ГЕБРЫМАРЫЯМ САЛА
МОН вучьщца на пятым 

курсе факультэта мiжна
·роднай журналiстыкi, та

му нам, яго малодшым 

сябрам, цiкава даведац
ца аб сакрэтах яго поспе
ху у вучобе, пачуць нака
зы на далейшую дарогу да 
ведау. 

- Праз некалькi меся
цау мы пакiнем унiверсi
тэт. Хацелася б мне ве

даць, якое засталося у ця
бе уражанне ад пяцi гадоу 
вучобы? 
- Спачатку дзякуй, · што 
не забылiся пра нас, «дзя
ду ляу». Уражанняу шмат. 
А калi вучоба падыходзiць 
.да дыплома, мiжволi . па
чынаеш успамiнаць усё; 

што адбылося за апошн1я 
шэсць гадоу: Жыццё у 

Савецкiм Саюзе, вучоба .. . 
Тэрм iн вял1к1. Ад'нак 
здаецца так, кал i глядзiш 
з далечынi падрыхтоучага 
i першага курса . А далей? 
Далей - днi , як гадзi ны, 
мес~щы, як днi ... А яшчэ, 
здаецца, што цяжкасцей 

, нiякiх не было i выдат
нiкам я нарадзiуся. 
Нашы выкладчык i 

людзi розныя , самыя 

блiзкiя людзi , якiя у час, 
калi радзiма далёка, замя

няюць нам бацькоу. lx 
гасцiннасцi, усмешак, кло

патау я. не забуду нiко
лi. А тым, хто тольк i 
пачынае, скажу вось што ... 
У першую чаргу глядзiце 
вучобу . Тут капрызау быць 
не павiнн·а . Студэнцкае 
жьщцё - гэта не толькj 

аудыторыя i iнтэрнат . · сту
дэнт жыве пастаяннымi 

адносiнамi, 

актыунасцю. 
павышанай 

Недарэмна 
старыя л~рдзi на вачах 

ператвараюцца у юнакоу, 

калi успамiнаюць студэнц
кiя гады . · 
Поспехау вам , тым, хто 

пасталеу, а малодшым -
цярплiвасцi, акть1:у.нас цi. 

Георгiю Baciлiy я павiн- · 

чыкi прапаноуваюць пiсаць 
рэфераты. А калi адна тэ

ма ахоплiвае увесь курс? 
Уяуляеце, якой будзе якасць , 
гэтых рэфератау i якая коль
касць «ведау» застанецца у 

студэнтау? Але новы расклад 
дазволiу вылучыць больш ча
су на самастойную падрых

тоуку, i паспяховасць узрас
ла, што стварыла на юрфа

ку .. . цяжкасцi з размеркаван
нем стыпендый. . \снуе кан
тынгент студэнтау, якiя кары

стаюцца iльго.тамi, рост пас
пяховасцi стварыу i асоб
ную катэгорыю - 78 чалавек, 
якiя, атрымаушы «добрыя» 

шавау з выдатным завяр-' 

шэнне~ зiмовай cecii чац
вёртага курса. 

- Як у цябе атрым 
лinаецца сумяшчаць ву

чобу з nыкананнем дару~ 

чэнняу? Ты ж, акрамя та
го, што выдатнiца, яшчэ 
i член рэдакцыйнай кaлe
rii насценнай газеты « Ме
рыдыян». 

- Усё не так лёгка, 
як зда~цца тым, хто зна

ходзiцца зараз побач са 
мной. Работа у рэдкале
гii студэнцкiм савеце 

iнтэрната займае многа 

часу. Да таго ж працаваць 
усё цяжэй : , няма умоу. 

Апошнi нумар газеты мы 

выпускал i, 1ведаеце, дзе? 
У бытоуцы. Часам працу
ем да ранiцы, а потым 

iдзём на заняткi. У нека
торых не атрымлiваецца

цяжка . Вось i гучаць зау
вагi выкладчыкау. 1 сама
стойная творчая работа 
пакуль таксама адыхо

дзiць убок. Пiшу курса-
выя, два даклады i адна
часова хаджу на 

рыхтую чарговы 

«Мерыдыяна». 

заняткi, 
выпуск 

АДЭйМI АДЭРОГБА-:
выдатн iк трэцяга курса i 
член студэнцкага савета. 
Яму наступнае пытанне: 

- Як лiчыш, што такое 
слава выдатнiка? 

- Слава выдатнiка -
гэта стымул для працы . 

Галоунае ж быць не про
ста выдатнiкам, а · у буду
чым добрым спецыялiс
там. Выдатная адзнака 

толькi тады карыстаецца 

павагай, калi укладваеш 
у яе усе свае здольнасцi . 

адзнакi, засталiся без сты
пендый . Дзе ж стымул? Скла

данае становiшча, тым больш, 
што у юрфака працэнт за

бяспечанасцi стыпендыяй вы
шэй за сярэднi. 

Вось такiя няпростыя праб
лемы высветлiлiся з дапа
могай студэнтау. Гатовых 

рашэнняу адразу не знои
дзеш. Не вельмi 'проста. Мно
гае застаецца паку ль у старых 

рамках. У першую чаргу, 

матэрыяльная база. Сапрау
ды, яшчэ адзiн капiравальны 
апарат сам сабой не з ' явiц
ца. Сапрауды, адразу забяс
печьщь стыпендыяй 78 сту

дэнтау амаль немагчыма. 
Толькi праблемы гэтыя, жьщ
цёва важныя i набалелыя, 
вырашаць трэба хутчэй . 

Hel!JJтa змянiлася: студэнты 

адчулi сябе больш упэуне
на у вучоным савеце. Маг

чыма, пройдзе нейкi час, i 
яны адважацца узяць на ся

бе падрыхтоуку аднаго з пы
танняу пасяджэнн я. Сту

дэнтам дадзена права пры

маць удзел у «дарослых» , 

як лiчылася раней, справах . 
Першая частка доказу таго, 

што прысутнасць ix не з ' яу
ляецца толькi фармальным 

пацвяр,n.жэннем _д,араваных 

«зверху» дэмакр.атычных но

ваувядзення у , ёсць. Працяг 

будзе . 

А . riATPЭБIH, 
член вучонага савета 

унiверсiтэта, студэнт 

факу~~рта журналiстыкi. 

"' .. 
В ася Та расевiч, убачыушы фотаана рат, адр азу г1рамо-

вiу : , 
- Няма мяне за што фатаграфаваць, не зрабiу я нi•юrа 

1 

1 
1 ' 

1 
такога ... 
Сябры яго, якiя с1 а ялi побач i чулi нашу размову, 

расказалi, што Ван1 быу камандзiрам факультэцкага апе- 1 
ратыунаrа атрада (i . н еблагiм), служыу у Афrанiстане, 
узнаrароджаны меда 1 ём «70 гадоу Узброеным Сiлам». 
Наrадалi, што зараз В . Тарасевiч вучыцца толькi на 
« выдатна » , актыуна займаецца навуковай работай. 1 у мя-

1 
не з 'явiлася яшчэ большае жаданне змясцiць яго 'здымак 
у газеце. А ён упарта не знаходзiу (ды i не хацеу рабiць 
гэтага) некалькi хвiлiн, каб паnазiраваць мне. Давялося · 
пайсцi· на хiтрыкi: Васю нечакана паклiкалi, ён зiрнуу i,,. 1 
выйшау з лабараторыi. Так i атрымауся rэты адзiны кадр. 
НА ЗДЫМКУ: студэнт IV курса хiмiчнага факультэта 

ВАС IЛЬ ТАРАСЕВIЧ. 

'-- Фота С_. ПЛЫТКЕВI:~ ,, 



КАМПЕТЭНТНЫ СУБЯСЕДНIК ~ . 

1 

1 

1 

Сёння гiсторыя наша nерастала быць догмай, выстау
ля'цца толькi у выгадным для nэ.унай груnы людзей свят
ле, nад наплывам саnраудных фактарау, як мыльныя 
бурбалкi, лоnаюцца дутыя nастулаты, аnраудваюцца i 
выходзяць з нябыту дзесяткi, сотнi сумленных iмёнау , 
аднауляючы разарваны ланцужок nрауды i сnравядлiвасцi . 
Абрушваюцца iдэалы i з'яуляецца уся бездаnаможнасць 
npay ды. . . Гэта выклiкае захаnленне, ' здзiуленне i на ват 
разгубленасць у не.каторай часткi маладых людзей. Якi 

урок . неабходна вынесцi моладзi, угледзеушыся у нашу 
гiсторыю? Ад гэтага у большай стуnенi залежаць адказы 
на вострыя nытаннi сучаснасцi: nрымаць або абвяргаць 
новае? Дзейнiчаць або сядзець склаушы ·рукi? Ад гэтага 
залежыць жыццёвая nазiцыя чалавека. У гутарцы з 

СЯРГЕЕМ ВАСIЛЬЕВIЧАМ ПЛУЖНIКАВЫМ, дацэнтам 

дтрым.лiваецца так, што 

1 
гiсторыю сёння у першую •1ар
гу расnрацоува~ю11~ nу~лiцыс
ты , а не вучоныя_. , Першыя 
зpaqiлi крок далёkа наnерад. 
Другiя у асноуным адмоу
чваюцца ... 

- Вiдаць, таму/ што Мы, 

1 
гiсторыкi, ставiмся да фактау 
з большай , павагай. Калi ix 
недастаткова, то выносiць 

на агульнае абмеркаванне i 
рабiць з ix трагедыю цi фарс 
мы не маем права. 

- А тым часам niсьмен-

1 
нiкi фармiруюць nры маучан
нi вучоных сваё бачанне 
гiсторыi у чытачоу, nадаюць 
яе эмацыянальна, заnауняю
чы вакуум, якi утварыуся. 
Але цi заусёды nрытрымлi
ваюцца яны дакладнасцi у 

.I 
выкладаннi nадзей? Напрык

лад, раман А. Рыбакова 
«Дзецi Арбата » i n'eca М. 
Шатрова «Далей, далей , да
лей ... » 

- у гэтых •творах вельмi 
многа мастацкай выдумкi i 
часта недастаткова перака-

1 
научыя факты, . як i я накi
роуваюць аутарскiя вывады. 
Лiчу, што «Дзецi Арбата» 
у лiтаратурным плане ад

носна слабы твор, у гiста
рычным - недакладны. Пiсь
меннiк мае права, вядома, 

на сваё бачанне падзей, aJJe 

1 
выносiць яго на мiльённую 
аудыторыю без аб'ектыуна 
выкладзеных фактау, вiдаць, · 
не варта. Таму што у чытача 
складаецца меркаванне аб 
рама.не не як аб мастацкай 
выдумцы, а маючых месца 

1 
гiстарычных фактах. Нават 
на пытанне журналiста : якi
мi архiвамi ён карыстауся, 

Рыбакоу адказау - нiякiмi, 
тольк i асабiстай памяццю ... 
Аднак лiчу, што раман «Дзецi 

А 1 Fi a тa» указау на чорныя 

1 
с1 аронкi нашай гiсторыi, пры

м ус,у савецкiх людзей зма
гацца за дэмакратыю, iмк
ну цца да яе. Бо без дэмак
ратыi немагчымы сапраудны 
сацыялiзм у яго ленiнскiм 

разумен.нi ... 
- Гавораць, мастака трэ-

1 
ба судзiць na за~онах яго 
жанру, ён niшa не навуковы 

трактат, а адлюстроувае мi
нулае у мастацкiх вобразах. 
Як з гэтага пункту гледжання 
Вы адносiцеся да n'есы Шат
рова «Далей, далей, да-
лей ... »? 

1 
-Некаторыя моманты у 

ёй у значнай ступен· i навуко

ва аб 'ектыуныя i пацвярджа
юцца нядауна ' адкрытымi 
дакументамi rэтага перыя

ду. Аутару не . адмовiш у 

веданнi крынiц: напрыклад, 

1 
многiя рэплiкi У. 1. Ленiна -
гэта цытаты б~з двукосся 
з тамс;,у Поунага збору яго 
творау, злучаныя аутарскi

мi звязкамi. Дакладныя ха 

рактарыстыкi белых генера
лау, эсэрау, меншавiкоу, 

1 
Троцкага, Зiноуева, Камене
ва . Але Шатроу умела кары

стаецца дакументамi толькi 
у тым выпадку, калi яны пра
цуюць на яго версiю. Паказ 
Ленiна як палiтыка неда

статкова валявога, здоль

нага icцi на кампрамiсы дзе-

1 
ля захавання дружбы я не 
прымаю . Я не успрымаю 
Ленiна 11к добрага дзядулю, 
Для дасягнення · рэвалюцьiи::. 
ных задач яму трэба было 
пераступiць, i ён пераступау 

цераз сяброускiя узаема
адносiны. lсцiна была яму 
заужды даражэйшай ... 

У нас часам Ленiн а 
уяуляюць толькi я к nравады
ра... Пры даследаваннi у 
60-я гады тамоу медьщын 
скiх назiранняу Ленiна мi
нiстра аховы здароуя СССР 
Я . 1. Чазава асабл iва уразiу 
такi зanic: Ленiн доуга вельм i 
дыскуцiравау i, моцна стамiу
шыся, не змог далей nраця г
ваць размову. 1 вось кал i яму 

стала асаблiва цяжка, ё н за 
nлакау. Заnлакау ад ·немаг
чымасцi nалемiзаваць , nраца
ваць. Гэта трагедыя чалаве

ка, трагедыя nал iтычна га 
дзеяча ... 

_:: Тут неаf?ходна улiчваць 
момант хваробы. У гiстарыч
най лiтаратуры гэтыя факты 

да нядё\уняга часу былi невя
домы ... Ленiн ахоплены цяж
кай хваробай, выкладаць 
свае думкi ён мог толькi 

на паперы. А яму не давал i 

працаваць, клапацiлiся пра 

яго здароуе. Разважаючы пра 

гэта, я чамусьцi упэунены -
Ленiн разумеу, што яму не

абходна спяшацца , i спроба 
сяброу адмежаваць яго ад 
iнфармацыi наносiла яшчэ 
большую шкоду. Апошнiя га
ды, месяцы, днi, гадзiны Ле

нiн хацеу прысвяцiць мена
вiта справе. Для яго гэта бы
ла, ~алi можна так сказаць, 
сiтуацыя «апошняrа слова )) , 

якое мела такое вялiкае 

значэнне для краiны! Мы га

ворым: работы Ленiна 
бессмяротныя, i ix трэба ра
зумець больш пашырана , як 

запавет, якi патрабуе неаб
ходнага выканання . 

Многiя свае думк i Лен i н 

толькi абазначыу у апошнi х 
артыкулах . 1 нам так не хапае 
ix распрацоукi. Гэта зберагло 
6, магчыма, наша грамадства 
ад многiх гiстарычных памы
лак. Ленiн папярэджвау аб 

небяспецы бюракратызму: 
«Немагчымы перамаганосны 
сацыялiзм, якi не ажыцця у 

ляе поунай дэмакратыi .. . », 
«Я paiy ,бы вельмi правесцi 
шэраг перамен у нашым па-

лiтычным ладзе» ... Ле н i н н1 -
кол i не разглядау мараль

насць , характар пал iтычнага 

дзеяча у адрыве ад справь~, 

якой той служыць, ад пасады, 

якую той займае. «Стал i н 
вельмi грубы, i гэты недахо_п , 
якi упауне цярпiмы у ася
роддзi i у адносiнах памiщ 

намi, камунiстам i , становiц
ца нецярпiмым на пасадзе 

генсека>> ( «Пiсьмо да з 'ез

да»). Гэта яшчэ адзi н ленi н
скi урок, як i не быу успры
няты своечасова. Сумны я вы

н iкi праулення Сталiна агул ь

навядомы ... 

крын iцах адной i той жа nа
дзеi nа-роз наму, наn рыклад, 
арышту Беры i ? 

- Галоуная крын i ца факtа 

гэта чалавечая nамяць, 

а чала век валодае уласцiвас

цю забываць . Што датычыць 
дадзена га пытання ,- я ду

маю, усе дзеючыя .асобы 
гэтага моманту не задавал i
с я мэтай запомнiць даклад
на , як усё адбывалася . Га
лоуным для ix было дася г
нуць мэты.. . 3 цягам часу 
нешта яны забывалi, нешта 
прыхарошвал i, аднак а гуль 

ная задача - арышт Беры i 

- галоуная лiнiя сакратароу 
ЦК i Палiтбюро нашай пар
тыi была выканана . 

- Пра настуnную эпоху -
час nраулення Хрушчова -
часта гавораць са зняважл i

вай усмешкай, забываючыся 
аб станоучай рол i М i к iты Сяр
геевiча у нашай г iсторы i ... 

- Але мы пав i нны памя

таць пра рэаб i л iтацыю сум

ленны х людзей i мужнае пры

знанне масавы х рэп рэс iй -
г-эта адна з дастоины х старо

нак гiсторы i . Х в аля кры ты кi 
культу асобы Сталiна разрас
лася пасля ХХ з 'езда пар
т ыi i на XX I I з ' ездзе гэта 
з ' ява была прама названа 
як злачыннае дзеянне. Кры
ты ка звер ху была пачута 
народам, нак iравала яго на 
дэмакратыч ныя пераут ва

рэн н i . . ПР,адпры н ятыя крокi 

у перы яд Хрушчова раб i 
лiся у агульным да чалавека . 
Працэс iшоу унутрана знач

ны i гiстарычна перспектыу
ны. Аднак пры дасягне ннi 

пастаулены х мэт не заусёды 

улi чвалася энергi я мае . По
шу к эфе'ктыуных сродкау 

развiцця зводзiус я да выба ру 

адм 1 н 1страцы йны х метада у 

кi раван ня. Адбывауся пра
цэс навязван н я «iсцiн » . 

Што ж здарылася по-

тым? 
У многiм мае рацыю, 

на мой погляд, арты кул «Вам, 

з iншага пакалення » Юрыя 

Бу рц i на, дзе ён гаворыць 

пра застойны перыяд . Усё 

тое новае, што было унесе на 

эпохай Хрушчова у экана
мiчную i сацыяльна-палiтыч
ную арганiзацыю грамадства, 8 
наступная эпоха захавала. Уз-

АДПАЧЫНАК - - СПРАВА - СУР'ЕЗНАЯ 
.• " -

Н А:/РАД цi думалi калi жыхары iнтэрната № 4, што у 
мацн iуся толькi працэс на- 1 
вязвання . «i~цiн», а у вынiку 
гэтага чалавек i яго _лёс ста

навiуся не мэтай, а сродкам 

iснавання сiстэмы. Абвяшча
лiся лозунгi руху наперад, 
але большай часткай яны бы-

,х хутка адкрыецца сапраудны. клуб дыскусiйнага 
вiдэафiльма: з в.iдэа5алонам, . бiльярднай, пакоем для 
правядзення дыскатэ1<, сп·артыунай залай (шчыра К?ЖУ
чы, i сённJ! iм не надта верыцца у такi цуд). Дак~адней, 
думаць то яны думалi дауно, але што мара ажыццявiцца -
верылася насiлу, бо галоуная цяжкасць, якая перашкаджа
ла гэтаму, здавалася непераадольнай: не было срод-

лi накiраваны на падтрымку 
iснуючага парадку. рэчау . 

Так фармiравауся нiгiлiзм у 

людзей, раслi сумненнi у маг
чымасцi дасягнення iдэалау. 

Менавiта у гэты час 
многiх nацягнула да неафi

цыяльных крынiц, якiя у нас 
не выnускалiся , але разыхо
дз iл iся na руках. У ix шука
лi iсц i ну. А як да такiх 
творау ставiцца цяnер? 

- Толькi з пазiцыi аб'ек
тыунасцi . Наогул, мне, як гiс

торыку, прыходзiлася тры
. маць у руках такiя кнiгi, i у 
нейкай меры пэуны нацiск 
на маю- свядомасць яны аказ

валi. Я ,выбiрау з ix факты, 
але большай часткай iмi 
не карыстауся, таму што 

не знах одзiу, пацвярджэння 

1 
кау, каб набьщь апаратуру i усё неабходнае для абсталя
ванн11 клуба. Самае iстотнае пытанне - як набьщь вiдэ
амагнiтафон. Зразумела, рэч не танная . Але i гэта праб

. лема урэшце была вырашана: магнiтафбон купiлi. 
Хто ж даrJамог у гэтым? Хто ён, до ры чараунiк, якi, 

нiбы па узмаху чарадзейнай палачкi, усё дау студэнтам? 
Гэта ... маладзёжны студэнцкi цэнтр аматарскiх аб ' яд-
нанняу БДУ iмя У. 1. Ленiна. А- дакладней тыя , хто хоча, 

1 
каб прынцып самакiравання ·быу не толькi на словах, а 
дзейнiчау. Але гэта у казцы усё проста: узмах - i тры
май вiдэамагнiтафон, яшчэ узмах - паявiуся lспартыуны 
iнвентар, ЯК h так неабходны турыстычнаму клубу «Зо
лак», або камплекты сучаснай апаратуры для правядзення 

дыскатэк. А на справе? Выконваць сваю асноуную функ

цыю - дапамагаць жадаючым (не мае значэння: цi то у 

1 
iнт_эрнаце, цi то на факультэце) цiкава, з карысцю право
дзщь вольны час - аказалася не так проста. 

- Пры арганiзацыi маладзёжнага цэнтра давялося сутык

нуцца з многiмi праблемамi. 1 сярод ix асаблiва востра 
паустала пытанне: дзе узяць сродкi. Адсюль - як ix 
размеркаваць, па якому прынцыпу, якому аматарскаму 

аб ' яднанню выдаць больш, якому - менш? Вось тут i 
У ,ншы х кры нщ_ах . праявiуся сапраудны, прынцыповы характар кiраунiцтва 

- Але мнопя 3 нас :аст_а · 1 цэнтра. Было вырашана: усе сродкi, якiя пералiчаны тым цi 
не ва.лодаюць цэласнаи с!- iншым факультэтам , пойдуць (у асноуным) на расшырэн-
стэмаи усnрыман~я фактау. • не яго ж матэрыяльнай базы, а дваццаць працэнтау -
Хаnаюцц_а _за 1!,д31 ~· яшчэ не на правядзенне агульнаунiверсiтэцкiх мерапрыемствау. 3 
вядомы , 1 У nэунаи меры да- такой прапановай пагадзiлiся усе. Ств.арылi аб'яднаны 
вяраюць яму. . . . 

1 
фонд. ' 

- Неабхо:11на падыходзщь н . 
да гэтай з явы з пазiцый _,, SI М а· . . 
сённяшняга дня. Тыя «белыя , , 
плямы » нашай гiсторыi, якiя 

мы самi стварылi, давалi 

магчымасць нашым iдэалагiч- 1 
ным працiунiкам запауняць 

ix фактамi часам в-ернымi; 
але з адпав.еднай iнтэрпрэ
тацыяй i падачай , (Я не гавару ' 
пра усе крынiцы, таму што 
даць адназначны адказ -

• 
ЛIЩHSlra 

бiлецiка?» 
гэтаму верыць, а гэтаму не -1 
проста немагчыма). Запауня-

ючы прабелы, мы якраз i 
выб i ваем у нашых працiунi
кау або людзей, якiя апра
наюцца у адзенне нашых са

юзнiкау, наракаюць на нашу 
слабую iнфармаванасць, 

су~ 'ёз..,ную збf'ою. Чым хут
чэи мы зап':'ун_1м недастаrо

чыя староню псторы, дзяр

жавы, тым хутчэй будзем 

карыстацца сваёй праудзiвай 

Можа узнiкнуць заканамернае пытанне: адкуль бяруц
ца у ·цэнтра грошы на вiдэамагнiтафоны, апаратуру, спорт
iнвентар? Сёння асноуная i, напэуна, самая iстотная крынi
ца ,дахода"у - узнесы будаунiчых i сельскагаспадарчых ат
радау. Есць яшчэ i папауненне ад iндывiдуальных член
скiх узносау (ix• памер вызначае асобна кожнае аматар-

iнфармацыяй. 

- Да нядауняга часу гi
сторыя як навука была узве

дзена у догму. Падзеi трэба 
было усnрымаць тол,ьк i так 
i не i накш . Магчыма, гэта 
i n рывяло да nоу на га аслаб
лення яе упл ы ву на грамад
скую свядом асць ... 

..., - На.огул я л i чу, што у на

вуцы павiнна быць некаль
к i пунктау гледжан н я , каб 

яны давалi магчымасць чала
ве ку у працэсе пошуку зна

ходз iць iсцiну, пацверджану,р 

фактам i. У такiм выпадку на

ву ковая праца становiцц; 
кры н iцай нав у ковага натхнен

н я . 1 нават натх нення грамад
скага , па лi тычнага . Нараджае 

актыуную пазiцыю удзельнi

ка сённяшнiх падзей, не 

дазваляе аказацца на роста

нях . 

Я супраць тыповасцi успры

мання! Адношуся да многi х 

падзей , якiя адбываюцца, 
неадназначна, не iмкнуся 

iм адразу навешваць ярлык. 
Вось, напрыклад, падзеi у 

Нагорным Карабаху, безу
моуна, негатыунага парад ку. 

Але яны паказалi, што у нас 
ёсць пралiкi не толькi у мi

нулым, але i цяпер. 1 неаб
ходна не дапусцiць, каб гэтыя 
старонк i сучаснасцi увайшлi 

у гiсторыю як чорныя днi. 
Бо калi б мы распаузлiся 
па сваi х « нацыянальных 

кватэрах» , то утварылася б 
не й кая ~ю:ысадружнасць лю
дзей, як праяуленне рэгрэ

су . У аснове яе ляжалi б 
недавер, незабываемыя па
мылкi у нацыянальнай па
лiтыцы, сацыяльна-эканамiч

най галiне . Савецкi Саюз усю
ды успрымаюць як адзiную 

дзяржаву . Большасць нашых 

людзей поунасцю усведам

ляе паняцце савецкi чалавек. 

Мы сталi аднадумцамi, ахоп

ле н ымi аднымi iдэалам i , якiя 
у апошнi час усё больш ачыш-· 

чаюцца ад каросты няверу 

у ix . 
Гутарку вяла 

д. ЛУКАШЭВ\Ч, 
ка рэсn андэнт 1· азеты 

« Чыр вон ая змена» . 

скае аб 'яднанне), даходы ад суботнiкау, паступленнi за · 

1 
кошт сродкау унiверсiтэта. 

- У далейшым мяркуем мець даход i ад платных мера
прыемствау, што будуць праводзiцца ва унiверсiтэце,
дзелiцца сваiмi думкамi старшыня савета цэнтра С. Ба
лашэнка.- Ужо у красавiку-маi думаем ·запрасiць да нас 
выканауцау з Ленiнград<!, хочам пазнаёмiць студэнтау, 
выкладчыкау, супрацоунiкау з творчасцю папулярных рок-

1
. груп краiны . Ал.е..,для гэтага нядрэнна было б набыць кам
плект стацыянарнай канцэртнай апаратуры для залы. 1 калi 
пытанне удасца вырашыць, мы зможам запрасiць жадаю

чых прыемна правесцi вечар. Дзякуй абкому камсамола, 
што дапамог нам лiквiдаваць «бiлетную» праблему. Тут так
сама было нямала перашкод. Але ж i без бiлетау студ
цэнтр не меу права праводзiць платныя мерапрыемствы: 
як жа тады наладзiць кантроль за фiнансамi? 

1 
ДЛЯ IНФАРМАЦЫI: савет цэнтра падлiчыу, што рэальны 

гадавы даход ад канцэртау складзе прыкладна пяць
шэсць ТЫСЯЧ рублёу . -

Тут патрэбна агаворка. Платныя мерапрыемствы -
гэта не усё канцэрты папулярных артыстау з боку. Есць у 
нас, безумоуна, i свае таленты. Маюцца на увазе не толькi 
народныя калектывы мастацкай самадзейнасцi. Аматар-

1 
скiя аб'яднаннi (у гэтым я цвёрда пераканана) таксама 

пакажуць сябе з лепшага боку: для сябе ж стараюцца, 
для сваiх таварышау . Прычым, большая частка грошай, 
выручаных на канцэрта х , пойдзе на паляпшэнне умоу ад

пачынку ix жа факультэтау. 
Хто ведае, магчыма, i вы , калi будзеце icцi на канцэрт 

самадзейнага калектыву, пачуеце: «Прабач е, у вас няма 

лiшняга бiлецiка?» . 

1 
Сёння мэта маладзёжнага студэнцкага цэнтра аматар

.скiх аб ' яднанняу БАУ - дапамагчы зрабiць так, каб ма
тэрыяльная база факультэтау развiвалася збалансавана, 
а студэнты мелi аднолькавую магчымасць цiкава, змястоу
на адпачьщь. 

- У гэтым,- як бы падводзiць вынiк С. _Балашэнка,
асноуная задача цэнтра, яго сутнасць. Мы· каардынуем 

1 
пытаннi розных аб ' яднанняу, дапамагаем знайсцi найбольш 
аптымальны варыянт . Вось, напрыклад, купiлi вiдэа
магнiтафоны . Каму аддаць ix, каб было справядлiва, без 
крыуды (ахвотнiкау было дастаткова). Дзе яны больш 
неабходны? Прапанавалi: у першую чаргу яны патрэбны 
iнтэрнатам. На тым i сышлiся: адзiн з ix аддалi у iн

тэрнат № 4, другi - у шосты. 1 не памылi{liся. Хутка 

1 
тут адкрыюцца клубы дыскусiйнага вiдэафiльма. Работа 
над афармленнем такога памяшкання у «чацвёрцы» ужо 

заканчваецца. Добрым арганiзатарам аказауся студса
вет (паверце, пытанняу было хоць адбауляй), а iнiцыя
тыу·ным выканауцам - студэнты В. Чайчыц, А. Бурды

ка, Э. Сапега, В. Болат.ау i многiя iншыя. lменна многiя, 
бо агiтаваць на добрую справу не даводзiцца: кожны 
зацiкаулены у канчатковым вынiку. 

1 
Але было б памылковым думаць, што у цэнтра iдзе 

усё гладка. Вось i сёння даводзiцца трацiць час на вы
прауленне сваiх жа памылак. Таму i становiшча зараз не 
з лепшых: грошы у банку ёсць (i вялiкая патрэба у ix 
таксама ёсць), ды узяць немагчыма .. Чаму? 
Нядауна камiсiя ЦК ЛКСМБ праводзiла рэвiзiю фiнан

сава-гаспадарчай дзейнасцi маладзёжнага ·цэнтра i выя-

1 
вiла шэраг недахопау, а пакуль яны не будуць выпрау
лены, закрыла рахунак . ~iраунiцтв~ студцэнтра сумесна _з 
кам,тэтам камсамола распрацавал1 мерапрыемствы па 1х 

лiквiдацы i . Многiя пытаннi ужо вырашаюцца. 1, ·· безус 
моуна, будуць вырашаны аператыуна, бо падтрымка цэнт-
ра вельмi неабходна . ., 

3. АЛЯ ШКЕВIЧ. ., 
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САЦЫЯЛIСТЫЧНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ КАЛЕКТЫВУ БЕЛАРУСКАfА ОРДЗНА ПРАЦО9НАГА 

ЧЫР~ОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА YHIBE~~ITЗTA IМЯ У. -1 .. ЛЕНIНА НА 1988 ГОД 

Удзельнiчаючы у 1988 годзе ва Усесаюзным са
цыялiстычным сnаборнiцтве, !(алектыу Беларуе
каrа ордэна Працоунаrа Чырвонаrа Сцяга дзяр
жаунаrа унiверсiтэта iмя У. 1. Ленiна у. трэцi год 
дванаццатай nяцiгодкi nрымае настуnныя сацыялi
стычныя абавязацельствы: 

1. Забясnечыць выкананне nлана nрыёму i выпу
ску сnецыялiстау na дзённай, .вячэрняй i завочнай 
формах 11,авучання i na асniрантуры. 
· 2. Абаранiць 10 доктарскiх i 85 кандыдацкiх 
дысертацый суnрацоунiкамi i асniрантамi унiверсi
тэта. 

3. Павысiць , квалiфiкацыю 270 выкладчыкау, у 
\ • u • 

тым л1ку nраз стажыроуку на nрадnрыемствах I ва 

установах - 110. 
4. Падрыхтаваць да .выдання i выдаць 20 nад

ру-чнiкау i вучэбных даnаможнiкау i 250 метадычных 
расnрацовак. 

5. Дабiцца, каб nры nаляnшэннi якасцi nацрых
тоукi сnецыялiстау колькасць вьщускнiкоу , якiя ат
рымалi дыnлом З адзнакай, склала - . не менш 
9 nрацэнтау, а колькасць дыnломных- работ <fту:. 
дэнтау дзённай формы навучання, рэкамендаваttых 
да укаранення i друку, дасяrнула 38 nрацэнтау. 

6. Выканаць НДР на агульную суму 30 млн. руб
лёу , а na важнейшай тэматыцы - на 25 млн. руб
лёу. Укаранiць у народную гасnадарку 240 ра.с
nрацовак. Павялiчыць аб'ём навукова-даследчых 

, 144Wi 

1 
Чарга да ... 
сяброу 

1 
Е. КАЗЯЛКОВА, вахцёр 

iнтэрната No 2: 
, Я працую вахцёрам толькi 
трэцi месяц. Таму мне па

куль яшчэ цяжка пераканау-

-куль тэта 
матыкi, 

NO 6: 

прыкладной матэ

жыхары iнтэрната 

Вельмi нязручна тым, хто. 

да нас прыходзiць у выхадныя -
днi. Цяжка тады дачакацца .· 
У нядзелю ранiцай шмат · хто 

спiць i знайсцi чалавека, каб 
nanpaci ць падн яцца на 
патрэбньi паверх i выклiкаць 
вельмi цяжка. А калi i пашан-

ча сцвярджаць, што лепей: цавала, то ён жа не пойдзе, 

1 
сустрэчны пропуск цi яго ад- не застаушы у пакоi патрэбна
мена. Раней, калi я працава- га чалавека, гаварьщь аб гэ
ла камендантам у iнтэрнаце тым назад на вахту. Так 
No 4, сустрэчнага пропуску i атрымлiваецца, што чакаюць 
не iснавала. Людзi падыходзi- па паугадзiны, а то i пакi
лi да вахты, запiсвал~ся i даюць iнтэрнат нi з чым. З 
праходзiлi. Зараз ув.ялi сует- пытаннем аб адмене сустрэч--1 рэчны пропуск, каля вахты нага пр.опуску не раз звяр
тоупiцца шмат. народу. Часта талiся да адмiнiстрацыi i студ
даводзiцца icцi на маленькiя савета · iнтэрната на сходзе 
парушэннi. Скажам, на адзiн жыхароу. Гаварылi, гавары
пропуск да каго-небудзь лi... Пераканалiся, што усё 
дазволена праходзiць ад- роуна нiчога не мяняецца. 
наму-двум наведвальнiкам, Кажуць, што будзе больш 
а бывае iдзе i па пяць- беспарадкау. А крадуць i так 

1 
шэсць. Я, наз1раючы за - усiм у асноуным свае. 
гэтым, мяркую, што сустрэч- Вы вось пастойце каля вах-

ны пропуск не патрэбны . ты j паслухайце, што гаво-
раць аб нашь1м сустрэчным · 

Безадказнь/я пропуску тыя, дзе яго няма. Казарм ай iншыя назыв·а-

• • юць ... 

1 
Н~~:fкА~~~~~:н~/ 
1нтэрната NO 6: 
Раней мы жыл~ без сустрэч

, нага пропуску. Тады памоч

нiкам у мяне працавау юрыст 

1 
i ён прапанавау паспрабаваць 

· сустрэчны пропуск. Калi увя
лi яго, стау лепшы парадак. 
Бывала, пашпа1:1ты або ~ншыя 
дакументы пак1нуць, а у пат

рэбны час нiхто за iмi не 
вяртаецца . А колькi самых 
розных дакументау за х о.ува -

НТП, 

ратуй! 

Д. ЯРОТА, старшыня студ 
савета iнтэрната No 6: 
У нас якраз было пасяд 

не аператыунага атра 
нехта прынёс нумар з гэть 

матэрыялам. Вельмi здзiвi -

ла, што iснуе загад мiнiстра 

Г. А. Ягадзiна, · у якiм пра

дугледжаны сустрэчны про

пуск. Мы пра яго нiчога 

не ведалi i лiчылi, што гэта 

наша самаувядзенне. Чулi 

работ, выкананых na заказах прадпрыемствау i уста-
ноу Беларусi. ~ . - . . 

7. Падаць у Дзjя ржкамiтэт па адкрыццях i вына
ходнiцтвах не-менiu' · · 400 заявак i атрымаць на 
раней пададзеныя з"iяукi 280 станоучых · рашэнняу. 
З мэтай паляпшэння вынаходнiцкай i патэнтн·а-лi
цэнзiйнай работы nравесцi у 1988 rодзе 'агляд i 
кщ1курс вынаходнiкау i рацыяна:лiзатарау БДУ ·iмя 
У. 1. Ленiна. 

8. Прадоужыць работу па стварэнню новых 
навукова-вытворчых аб ' яднанняу i па адкрыццю фi
лiялау кафедрау i АНДЛ на базе прадпрыемствау. 

9. Арганiз~ваць i правесцi I Усесаюзную i 20 рэс
публiканскiх i унi_версiтэцкiх навуковых i навукова-. 
метадычных канферэнцый. 

10. Yciмi формамi НДР ахапiць 5 тыс. студэн
тау дзённай формы навучаннц. Прыцяrнуць ix да 
выканання 250 П Jr анавых НДР. Прадставiць на Усе
саюзны -i рэспублiканскi 1 конкурсы не менш за 180 . 
студэнцкiх навуковых работ, надрукаваць студэн
тамi i у сааутарстве 2l,O артыкулау i тэзiсау дакла
дау. Падрыхтаваць больш 3000 дакладау студэнтау 
на навуковых студэнцкiх канферэнцыях. 

11. Ажьщцявiць шэраr мерапрыемствау па ахове 
працы на суму 30 тыс. рублёу, у_ вынiку чаго палеп
шыць умовы працы для cl 500 чалавек. Знiзiць часо
вую непрацаздольнасць да 350 · каляндарных дзён 
у год . на 100 працуючых i 160 на 100. с.тудэнтау. 

· Паменшыць страты рабочага ча~;у з-за прагулау i 
'водпуск~у з дазволу адмiнiстрацыi да О, 1 nрацэ_н-
та. ' 

12. Прадоужыць навуковыя работы, звязаныя з 
рэалiзацыяй Харчова,й nраграмы СССР. Для аказан
ня непасрэднай дапамоri сельскай rа"спадарцы рэс
nублiкi накiраваць на сел"ьскаrаспадарчыя работы 
не менш 40()0 студэнтау, вь{кладчыкау i супрацоу
нiкау i адпрацаваць у -калrасах i cayracax не менш , 
за 100 тысяч чалавека-дзён, у тым лiку i у пад
шэфных cayrace .« Гарадок» i калгасе iмя Ульяна
ва. 

13. - Сqfармiравацtlзводны студэнцкi будаунiчы ат
рад колькЗ.С !J-Ю 1800 чалавек. Асвоiць сiлам i_,студэнц
кiх атрадау 2,5 мл н. рублёу капiталаукладанняу. 

14. АрrанЪаваць i правесцi 20 паходау студэн
тау, выкладчыкау • i суnрацоунiкау па месцах рэва
люцыйна'й, баявой i працоунай славы савецкаг.а 
народа з удзелам у ix 250 чалавек. · · 

15. Прачытаць для насельнiцтва больш за 6 тьн;яч 
лекцый на rрамадска-палiтычныя i навуковыя тэмы. 

16. l)адрыхтава ць 5 м;;~,йстроу спорту, 25 канды
датау у майстры сп орту, 90 сnартсменау I разраду, 
1:1е менш - 400 спартсменау ' масавых разрадау i 
2400 знач7кiстау ко м-nлексу ТПА. . 

Сацыялiстычныя абавязацел ьствы прыняты на· 
сходзе прадстаунiкоу працоунаrа калектыву БДУ iмя 
У. 1. Ленiна 1 О люта га 1988 года. 

. ЗВАРОТНАЯ · СУВЯЗЬ_ · . · · 
ен~ау» i «клiентак» мы добра 
ведаем, адпаведную паперу 

накiроуваем у РАУС па месцу 
жыхарства. Там з iмi разбi
раюцца. 

спытаць, калi што здарьщца:' 
Да~:,эчы , с-~:удэнть1 i супрацоу- 1 
нiк i унiверсiтэта i дуць без 
сустрэчнага I np_o_nyc ':iJ·Y ~ас 

1 У rocцi з 

торцiкам i 

паш па.ртам 

· 1 НТЭРНАТ .N'o 4. З размо
вы са СТУ ДЭНТ АМ 1. 
Знаходзiшся у нейкiм 

прыгнечаным стане з-за та

го, што табе не прадастау

лены усе гараl'iтаваныя сва

боды, на якiя, як любы чала
век, ты павiнен прэтэндаваць. 

Скажам, сябра , запрасiць у 
пакой. А калi у яго няма 

нiянiх дакументау, то ён ужо 

не можа увайсцi. Гэта ж эле
ментарнае парушэнне зако

ау. А такое паусюль. 1 
мат хто сутыкаецца з гэтым 

штодзённа: калi забараняюць 
уваход, стаiш i не ' ведаеш, 
што рабiць, як апляваны. 

. ' 

Беражыце 
капялюш! 
В. > кдЗА.[!.Ой , к амендант 

iнтэрната No 7: 

на вахце не 1снуе рознщы 

памiж савецкiмi i замежны- , 
мi студэнтамi, як, скажам,_ 

у iнтэрнаце NO 2. Усе пастау
лены у аднолькавыя умовы. 
Лiчу, што п·атрэбнасць у 
сустрэчным пропуску знiкне 

не праз жорсткiя мерь~ пака
рання, а калi свядомасць на

шых студэнтау значна павы

сiцца, узрасце ix культура. 

У Кiшынёускiм у_нiверсiтэце ыi 

у ад-ным з iнтэрнатау няма 
сустрэчнай сiстэмы. Але _i 

культура студэнтау там нам: 
нога вышэй за культуру на

шых н;~вучэнцау. Аб якой 
культуры i свядомасцi можна 
гаварьщь нам, · калi штодзень 
на галовы сваiх жа студэнтау 

з вокнау iнтэрнатау скiдваюць 

· пакеты з вадой або льюць 
яе з кружкi цi з вядра (!). 
Нiчога сабе, жартачкi! Цi, 
~ал i •" надыходзiць вясна .- i 
адкрываюць з зiмы вокн·ь~ -
унiз ляцiць усё смецце, якое 

студэнты лянуюцца несцi 
.У патрэбнае месца. 

Конкурс 

на месца 

Ю. КРОХ, камендант iн
тэрната No 2: 

Лiчу, што - сустру~ны \ про-
пуск не лепшы 'выхад cli ста
новiшча. Але яго увядзенню 
спрыяу i такi факт, як лера
населенасць нашых iнтэрн_а-

тау. Некаторыя · факультэты 
няг:Ледзячы на недахоп месц 
умудраюцца засяляць амаль 

1-

1 

1 
лася у мяне месяцамi, а ча

. сам i больш! Нiхто за iмi не 
iшоу, каб забраць . Цi, ска
жам, раней: iдзе хлопец, 

кажа мне, напрыклад, у 

520-ы пакой, а сам накiроу
ваецца зусiм у iншы бок. 

шмат меркаванняу, што яно .--------
толькi у нас адных. Да таго ж, 
нашы наведвальнiкi толькi за-

- п . 

!ПIUI.Wi~ 

я· ужо казау, ш то у нас 
было рашэнне не увод·з iць 
сустрэчны пропуск, пакуль 
не адбудзецца чарговае НЗ .. . 
Нядауна праз вахту прайшло 
некалькi падвыпiушых мяс

цовых хлопцау. Як казалi по
тым, iм захацелася пазнаё

мiцца з нашымi дзяучатамi. 

lx раз вывелi, яны пр_абра
лiся зноу. Калi разбiралася 

мiлiцыя i высвятлялася, як iм 
---------. удалося мiнаваць вахту, адзiн 

ycix жадаючых. Адсюль у 
часткi студэнтау праяуляецца 
нейкая уседазволенасць. 

Мауляу, калi i, выселяць, то 1 
праз паутода-- год зноу 
заселяць. Таму i адбываецца 
шмат парушэнняу парадку у 

iнтэрнатах. Трэба зрабiць за
сяленне у iнтэрнаты па пра
вiлах, не перанасяляючы, каб 
была чарга. Тады шмат чаго 
зменiцца да лепшага. 1 у пер-

1 
Такiх фактау было шмат. Таму 
адбывалiся i беспарадкi, мно
гiя адчувалi сваю непакара

насць .. З увядзеннем сустрэч
нага пропуску ёсць з каго 

спытаць за беспарадкi. Калi 
цяпер i адбудзецца якi кра::.._ 

1 
дзёж, то ведаем, што гэта 

нехта з iнтэрнатаускiх, бо чу

жы прайсцi не зможа. Лiчу, 

што з сустрэчным пропускам 

у нашым iнтэрнаце самы 
лепшы прапускны рэжым. 

Ен задавальняе ycix: i ад-
мiнi.страцыю, i студсавет. 

1 
Казарма у 

л .~~~~::?~эн-
~ · :;.удэнткi 111 курса фа-

пiсваюцца у кнiзе, а · жыхары, 

да каго тыя прыйшлi, пакi

даюць свае пропускi. Су

чрэчны пропуск патрэбны 
для нармальнага парадку. 

Студсавет, камендант, апер
атрад ·«за» гэту сiстэму, хоць 

больш·асць жыхароу - «суп
раць » яе. Асноуны аргумент 

- доугi час губляецца на ча
кан не каля вахты. Але калi 

· пачнем тлумачьщь, што будзе 
пры адмене сустрэчнага про

пуску, многiя згаджаюцца з 

намi . Вядома, праблема i да
лей будзе iснаваць, калi не 
шукаць выйсце . Наша надзея 

на селектарную сувязь. Лi

чым, што тады чакаць навед

вальнiкам амаль не давядзец- , 
ца. 

Так называуся матэрыял, якi быу надрукаваны 
17 · сакавiка. · Сёння газета змяшчае тыя заувагi i 
прапа!ювы,. якiя выкл_iкау ён сярод чытачоу. , Раз
настаиныя I супярэчл1выя rэтыя меркаваннi. Даём 

магчымасць выказацца як прыхiльнiкам сустрэчна
rа пропуску, так i яrо працiунiкам. Няхай сам чытач 
~я~куе, чые доказы больш rру-нтоуныя i блiжэй да 
IСЦIНЫ. 

Пастка для 
«клiентау» 
Ф. МдШАНСКI . участковы 

iнспектар : 

Сустрэчны пропуск -,-- гэ

та добра. Як для нас, так i 
для студэнтау. Я маю на увазе 

захаванасць рэчау. Да таго ж, 
ён гарантуе, што той жа фар

цоушчык цi прастытутка пой

дзе iменна да таго чалавека, 
якi пакiдае па выклiку свой 

пропуск. У часопiсе рэгiстра
цый запiшуць прозвiшча, мес
ца npanicкi. Дзякуючы гэта

му мы маем магчымасць 

выяуляць такiх асоб, кантра
ляваць ix . Пастаянных. « клi-

8 14 красавiка 1988 г. 

сказау: «А няма нiчога прас

цей. ПакiНУ,У дакумент на 
вахце, пайшоу· гуляць па iн

тэрнату». Тут мяне i спытала 
мiлiцыя: якая у вас прапуск
на·я сiстэма? Чаму не прыт

рымлiваецеся а~ульных пра

вiла у, зацверджаных мiнiст

рам? Пасля гэтага выпадку 
мы i увялi сустрэчны про• 
пуск. Зараз ведаем, да каго 
прыJСодзяць, ёсць з каго 

шую ча~:,гу адносiны студэн-

тау да сваiх абавязкау у iн
тэрнатах . 

АД RЭДАКЦЫI. Меркаваннi прагучалi. Надру
каваны на старонках газеты. lx колькасць свед- , 
чыць аб тым, што «iнтэрнацкая» тэма хвалюе мно
riх. Маучаць, прауда, тыя , ад каго залежыць выра
шэнне узнятых uытанняу. Спадзяёмся , ix ~ыступ- · 
леннi не прымусяць чытача доуга чакаць i з 'явяцца 
у наступным нумары. · ., 

• ·«БЕЛАРУСl(I УН I ВЕРСПЭТ >~I 8 
~ ~~ 3 cr"a_p._. - · -



·lt~ltltlt ltltllt~ltltltlf 
S У адным з нумароу « Бе
.8 ларускага унiверсiтэта,: рас
.,. казвалася пра тое, як1м нe

fl бяспечным для здароуя i раз
f- вiцця ч~.а~ечай асобы можа 
f8 стаць усе узрастаючы паток 
f8 iнфармацыi. Сёння ~ы хочам 
.- пагаварыць пра адз1н са спо

.,. сабау, якi дапаможа вам не, 
f8 разrуqiцца у лавiнападобнай 
f8 iнфармацыi, а хутка i з aд
fl носна" невялiкiмi затратамi 
f' энергн на пошу~ сарыента

.8 вацца у ёй. Супрацоунiкi ад
~ дзела ,навукова-тэхнiчнай iн
.,.' фармацыi унiверсiтэта рэка
fl мендуюць даны артыкул 
f8 уважлiва прачытаць маладым 
f8 вучоным, асп iрантам, студэн-

" там. 

1 ,. ,. ,. 
" " " " s 
" " i-

" " " 

КОМПАС 

УМОРЫ 

! IНФАРМАЦЫI 
fl ,, s да_пусц (м , навуковы супрацоt--f8 н i к 111 асп1рант жадае аператыу
f' на i поун а ~з~аём iцца з ~ciмi 
.8 дысертацыям1 1 навуковым1 да" 
.. следаваннямi па сваёй праблеfl ме. Для rэтаrа дастаткова звяр fl нуцца у фонд рэфератыуных збо
.8 рнiкау, у якiх даная iнфарма
);;; цыя сiстэматыз~вана як У. raлi
.,. не прыродаз н_аучых, так 1 rpa-41! мадазнаучых навук. Допуск у 
.8 фонд воль ны. Немалаважна, 
..,. што спецыялiст можа заказаць fl коп iю матэрыялу, якi 11атрабуf8 ец~а. А для асабл iв а нецярп 
.8 лiвы~ а д,(з е_л iнфар~ацы i прыrа
~ тавау н ав1нку: с1стэму тэлеfl досту пу у базы даных дзяржау
,11 най сiстэмы навукова-тэхнiчнай 
.8 iнфармацыi (у rэтым выпадку 
.,. афармленне заказу займае усяrо f8 суткi). f8 Аддзе,л iнфармацыi мае i ci
~ стэма,:_ызаваны :У_,казал ьнiк n"e~a
.,. кладау замежнаи навуковаи 1нfl фармацыi па ycix rалiнах вe 
fl дау , указа~ьнiкi i рэфераты~
• ныя часоп1сы па rрамадск1х 

...- навуках, уключаючы i замежfl ную iнфармацыю . fl Аддзел iнфармацыi трывала 

.8 звязаны з фундаментальнай бiб
.,. лiятэкаи БДУ. У навуковай за
,'8 ле б iб лiятэк i спецыялi'ст можа fl пазнаём i цца з рэфератыуным 

ч 11соr1iсам у любой галiне nры
,11 pO Jta з н ayt 11"1 х i тэхнiчных навук, 

1 
а пра_з а~дзеJ1 iнф арм ацы ( зака 
заць к оп110 артыкула, як1 пры

цяrнуу яrо уваrу . Дастаткова 
сказаць, ш то толькi летась такiм 

S чын~., для супра цоунiкау БДУ 
бы .rн, :3а казана i атрыма на з выш 

• 10 тыся ч копiй матэрыялаj. f8 Значны вопыт ёсць i па дэпаf' нiр аванню рук а пiсау навуковых 
.J8 работ. 1 · rэта форма карыста

'J; ец1~а папуля_рнасцю ва унiвер
.,. с1тэ це : у м1нулым rодзе праз 

.. аддзел iнфармацыi было задэ-

« Выбiрайце у сучаснай модзе 
· тое,. што вам ·пар.ыходзiць , KaJii 
ж н1чоса не падl..ходзiць, прыт
рымлiвайцеся моды мiнулаrа ' се-

. зону». Вось такую параду дау 
неяк парыжанкам П'ер l(ардэн 
(iмя знаёмае усiм, хто хоць кры
ху сочыць за модай). Чаму б i 
нам не выкарыстаць разумную 

параду? Не, я зусiм не за тое, каб 
rардэроб застауся няз>1енны>1 . 
Хочацца толькi ; каб на вулiцаr 
нашаrа rорада як мага радзей 

сустракалiся юнакi цi дзя учат,ы, 
апранутыя з прэтэнзiяй ," ш1е без 
rycry , каб усе, нарэшце, зразу
мелi, што сучасная мода узяла 
цiiёрды курс на iндывiдуалiза
цыю. А гэта азначае, што калi 
рэч прыrожа выrлядае на адной 
дзяучыне, то у адносiнах да яе 
сяброукi тая ж самая рэч >1ожа 
мець выrляд недарэчны. « l(ожны 
чалавек - асоба i таму так важ
на ilадкрзслiць nepaвari rэтай 

асобы, а не вы.цзяляць недахопы. 
3 таrо, што прапануе сучасная 
мода. для сябе адшукайце · тое, 
што адпавядае вашаму харак

тару, знешнасцi. 

адзенне , але не толькi .. . Даужы
ня сук е н ак i спаднiц можа дахо
дз iць ( або 11 а ват .не даходзiць) 
да каленя,# . Але не · . забывайце, 
што прамая спаднiца можа быць 
як карот кай , -так i доуrай, затое 
шыро·кая - толькi доуrай. 

ная, але' пераканаучая папуляр
насць разнастайных наб i уных 
тканiн . Сустракаецца ус.ё - шы
рокiя палосы, буйная клетка, эс
кiз 11 а я манера i акварэльныя 
киеткi, 1 дынамiчна раскiданыя 
r.еаметрычныя элементы. Але i 
ту1т трэба памятаць, што адна i 
тая ж тканiна пасуе адна>1у i не 
падыходзiць другому. Таму не 
варта, не падумаушы, беrчы у 

СП4ЧАТКУ МЕРАЙ, 
ПОТЬIМ РЗЖ 

Кантрасты не тоJ1ьк1 у даужы
нi, aJ1e i аб ' ёмах : аб'ёмная верх

няя частка i вузкая кароткая 
спаднiца. 

магаз iн купляцЬ тую ж тканi
ну , што i суседка па пакоi . Аб
ду>1а~це, якi фасон вам больш 
падыходзiць, stкi колер падкрэс
лiць прывабнасць вашаrа тва

ру. 

Блузы таксама вельмi розныя. 

l(ласiчны стыль падыходзiць 

а>1аль усiм. 1 iменна таму яму 
аддаецца прыярытэт. Побач з 
унiверсальным жакетам з любой 
тканiны застаюцца папулярны>1i 
i рашэннi у стылi >1ужчынскiх 
сарочак ( сукенкi, лёrкiя беспад
кладачныя палiто, блузы, жаке
ты, пры 11ым нiжнi край ix нярэд
ка паутарае фрачную канфirура
цыю). 

Аб 'ёмныя, падоужаныя, у сты
лi мужчынскiх сарочак i невя
лiкiя, дэкальтаваныя - у бял iз
навым стылi. У процiлеrласць 

стрыманай прастаце адзення 
класiчнаrа стылю назiраецца уп
лыу ,рабочаrа ад3ення з уласцi
вай яму строгай · дзелавiтасцю 
i вял iкай кол ькасцю функцыя
нальных дэталей. У спартыуных 
кa l't1 плектах i камплектах для 
вольнаrа часу па-новаму акту

ЗJ1ьным стаУ джынсавы стылБ. 
Ен стау больш жанрцкiм, набыу 
пластычныя формы. Часта 

джынсавыя спаднiцы дапауня
юцца карункамi. 

1 яшчэ. Было б проста цудоу
на, каб разам з сучаснымi на
прамкамi моды усе мы засвоiлi 
яшчэ адну _iсцiну : 

« ... нет ~ 

и свежесть кожи » 

(Маяковский). 
Наперадзе лета. У вас паяуля

ецца нямала шiiнсау стаць пры
rожымi: ранiшняя riмнастыка . 
турыстычныя падарожжы , сон 

ца, мора, горы. Выкарыстоуnай 
це усе маrчымасцi. 

Ус'ё яшчэ у модзе падоужанае 
Тканiна, яе колер, спалучэннi 

i набiукi такеама новыя. Нечака- С. l(YPI\H ЦОВА. 

Маrчыма, мы крыху затрымалiся вык ;~ наць 
свае абяцан~i. Але лепш naзнeit, чым нiко.лi. 
Сёння прапануем вашай увазе найбольш да

ступныя i ра,спаусюджаныя -практыкаваннi 
для заняткау iзаметрычнай riмнастыкай у да
машнiх умовах. Толькi папярэджвае_м, што .па< 
ч ынаючым неабавязкова выконваць усе прак
тыкаваннi, бо адразу асiлiць ix будзе цяжка
вата. Спачатку пажад·ана выбраць 3-4 для 
розных мышачных rpyn, а потым паступова п а 

вялiчваць ix колькасць да 5-6. Астатнi11 
практыкаваннi будуць рэзервовымi. Напры-"' 
клад, на першы месяц вы павiнны у3яць прак
тыкаваннi 1, 2, . 3, 6, а потым за-мянiць ix на 
4, 8, 9, 10, 12 або на 5, 7, 11, 13, 14 i r . д. 

Такiм чынам, выбiрайце, спрабуйце , т рэ нi

руйцеся. 

.. Адпачынак памiж падыходамi 30-60 сек . 

9. 3 . с.: тое ж~ ц.~то i У Jшостым практы ка
ваннi " Тулава i ногi выпрамлены . Палка , Х!3а·
таМ знiзу, ~У сагнуты х пад прамым в у rлом 

руках, ' локц i прьщiснуты да ту.Лава . Старацца 
сагнуць рукi да плячэй. 

3рабiць два падыходы . 
Адпачъ1нак памiж падых одамi 30-00 сек . 
10. 3. с. : тое ж, што: i У шостым прак-

тыкаваннi . Палка нiжэй каленяУ,У выпрамленых 

рука х, на шырынi пл я чэ~:::i , х ватам зверху. Ту

лав 'а нахiлена уперад, ногi выпрамлены . Ста

рацца вы11рамiць тулава. 
3рабiць два пады ходы . 
Адпачынак памiж падых одамi 30-60 сек . 
11. 3 . с.: накiнуць вяро у ку на . дзвеР,ы цi 

кручок . Стаць спiной да-дзвярэй цi да ·сцяны. 

IЗАМЕТРЬIЧНАЯ ГIMHACTblKA 
1. 3ых однае становiшча (у далейшым бу

дзем указваць скарочана: з. с.): ~ес цi на стул 
цi табурэт. Рукамi узяцца за сядзенне, сtа
рацца сагнуць рукi. 

- Канцы вяроукi наматаць на кiсцi рук. Рукi 
разведз~ны у бакi, нiжэй плячэй. Старацца 
звесцi рукi унiз. 

3рабiць тры падых'оды . 
Адпачынак памiж падыхода!"i 30-60 сек . 
2. 3. с.: стаць у дзвярны праём . Абапi-

раючыся перадплечча~i выпрамленых рук аб 
стойку дзвярной каробкi, iмкнуцца развесцi...:.. 
рукi у бакi. 
3рабiць два-тры падыходы . 
Адпачынак памiж падыходамi 30-60 с·е

кунд. 

3. 3. с.: стаць тварам да стала . Рукамi 
узяцца за яго краi. Пастарайцеся звесцi рукi, 
не згiнаючы · ix . 
3рабiць два падыходы . 
Адпачынак памiж падыходамi 30-60 сек . 
4. 3. с.: левым бокам абаперцiся аб верты-

кальную стейку дзвярной каробкi, далоняй 
правай рукi - аб супрацьлеrлую стойку . 

. Старацца разагнуць (выпрамiць) руку. 
3рабiць па два падыходы для кожнай рукi . 
Адпачынак памiж падыходамi 30-60 сек . 
Заувага. Пры выкананнi практыкавання ле-

вай рукой правым бокам аперцiся аб верты-
кальную стойку . 

3рабiць два пады ходы . 
Адпачынак пам iж · падыходамi 30-40 сек:-
12. 3. с.: трос або вяроуку на'матаць на ся-

рэдзiну палкi, стаць ступнямi на палку блiжэй 
д..а троса; сваf;>одны канец вяроукi цi ·троса 
наматаць на другую палку; х ватам зверху 

(кiсцi блiжэй да троса) узяцца за палку. У 
выПраМ.леных унiз руках палка павiнна зна
х одзiцца крыху вышэй каленяу. Сагнуць ногi 
у каленях, злёгку нахiлiУшы тулава уперад. 

Не згiна19чы рук, старацца выпрамi.u,ь нori i 
ту лава. 

3рабiць два падыходы . 
Адпачынак памiж падыходамi 1-1,5 мiн. 
13 . 3. с . : рукi з намотанай ..._на кiсцi вяроу-

кай выцягн )' ць1 уперrЗд , развесцi шырэй плячэй, 
далонямi Унiз. Старацца адвесцi рук_i назад. 

· Зрабiць дВа падых оды. · 
Адпачынак памiж падыходамi 30-40 сек . 
14. 3. с.: спiной легчы на падлогу . Наск i 

ног падсунуць пад дыван, шафу цi iншы цяж
кi прадмет. Старацца падняць ногi. 
3рабiць два падыходы. 

· J8 панiравана каля 100 рукапiсау. 
.,. Важным кiрункам работы ад
f' дзела iнфарм ацыi з 'яу~яец_ца i 
.8 п~апаr~нда дас~ rненняу ун~вер 

.,. с1тэцкаи навук1 на выстауках. f' Толькi за тры апошнiя гады pac-f' працоукi унiве рсiтэцкiх вучоных, 5. 3 . с.: рукамi узяцца за металiчнае цi 
пабываушых на мiжнародных. драулянае кальцо (дыяметр 15-20 см) хватам 

Адпачынак памiж падыходамi - 30 сек. 
rерш чым пачаць чарговае практыкаван .:. 

не, зрабiце кароткi Удых, пасля заканчэння - . 
выдых . 

усесаюзных i мiжrаJ1iно"ых вы- зверху, у грудзi. Старацца расцяrнуць кальцо . f8 стауках, атрымал i 104 ме.дал i i 3рабiць два падыходы . 
.fl дыпломы. Нярэдка У з нiк ае пы- Адпачынак памiж падыходамi 30-60 сек. 
.zz танне i аб рэкламе р ас працовак. Можна зрабiць . кальцо з вяроукi таушчы-

fl

'J; Як яе зрабiць больш даступнай i· нёю .1-2 см. 
,.. канкрэтна адраснай? Па зrодзе 6. 3. с.: ногi на шь_1рынi плячэй . Стаць на 

з рэспублiканс кiм lнстытутам iн- сярэдзi.ну металiчнага троса або на вяроуку 
.8 фармацыi (з выкарыстоуваннем (таушчынёю 1 - 2 см), канцы якай на-
.. яrо палirрафiчнай базы) можна матаны на металiчную цi драуляную палку . 
.fl выдаваць iнфармацый11ыя арку- Палка н iЖ:эй плячэй на 10-15 см i ляжыць за 
.,. шы на Новыя расnрацо:Укi, экс- галавой на hлячах. Становiшча паупрыседу . 

прэс-iнфармацыю. Анал iтычныя Старацца выпрамiцца. fl вынiк i даследаванняу моrуць 3рабiць тры падыходы. fl быць надрукаваны у спецыяль- АдпачЬ1нак памiж падыходамi 1-1,5 мiн. f8 ных аrлядах (аб'ёмам да 3 дру- 7. 3. с.: тое ж, што i у шостым практыка-
к аваных Зркуша:У) . . · ваннi, толькi палка у саrнутых руках чуць вы-fl Не трэба баяцца засiлля iн- ' шэй rал'авы. Старацца разагнуць рукi. f8 фар>1ацыi. Трэба у>1ець з ёю- 3рабiць два падыходы. 

" працава·ць. 1 у rэтым вам дапа: Адпачынак памiж падыходамi 30-60 сек. 

1 :;;r~:-:::::;I~if f :! it~a- : i,,,1.~11iri1~, .~Mff*ЙP#.•#~M,' ~~y~g~~~a.·~:;:::~0~: f ;;lt~;~~~~~{в~;~~~:i:Ь~iлc:::i~ialf:::~ 
.. журн а.11 iсты к i. p'il\'!''н'ii'''э'iф'ii:iie' фiiJiтa'cт~·ч'ii.i;1"' .ёtiH';"'···•·•,:·::·:,,.,,,.,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,:",.,,,,,,,,,,, .. .,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.л-it'!Ъiк·i·>:':':'"''''''' 3 раб iць два падых оды .. 

~flflflflflflfl~fl~flflfl~flfl~~"·~~flflflflflflfl~~fl~fl~flflflfl~flflflflflflflfl~~flflfl 

БЕА.4РVСК.1 

UПIB.EPCIT3T 

ц·~на 2 кап. 

Мi•~(кая п ал iграфiчная фабр 1;11,а 
« Чырnо нЭ <! 3Gрка » МВП Л 

1 i1"1Я Я. Коласа. 

220080, Мiпск-80, УНIВЕРU
ТЭЦКI ГАРАДОК, ВУЛ. БАБ
РУЙСКАЯ. 9, НАВЕРХ 4, 
П AKOI 74-75. 
ТЭЛЕФUll 20-68-27. 

Уваrа: 

аматары 

атлетычнаrа спорту! 

Бабруйску 

адбудзецца першы r рэспуб
лiканскi конкурс-спаборнiцтва . 
па атлетызму. 

16 красавiка у 

/l l l l l l l l l l llllllllllllllll l lllll 11111'11111111111111111 
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