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Спадчына К. Маркса 

заусёды прыцяrвала ува~у 
даследчыкау розных узроу-

! • няу. Яе вывучаюць i студэн-
ты. Прычым, не толькi па 
падручнiках, а часта самi вы
ступаюць у ролi ,11.аследчыка°у. 
Вось i нядауна на аддзялен
нi мiжнароднай журналiстыкi 

1 

адбылася навукова-тэарэтыч
. ная канферэнцыя, прысвеча

ная 140-rоддзю выхаду пер -
. 1 шага нумара .« Новой Рейн

ской газеты» i 170-rоддзю з 
. дня нараджэння К. Маркса. 
Тэмы паведамленняу, п_ад
рыхтаваных замежнымi сту

дэнтамi i , аспiрантамi, былi 

рознабаковымi. Дакладчыкi 
спынiлiся на асноуных эта
пах жыцця i дзейнасцi К. 
Маркса, прааналiзавалi 
уплыу яго iдэй на развiццё 
рабочаrа друку у Эфionii i ка
мунiстычнага ~ у ЮАР, звяр
ну~j увагу на распаусюджан
не' марксiзму у НДРЙ i 
краiнах Арабскага Усходу , 
расказалi аб ~ыданнi «Новой 
Рейнской газеты» i r. д. 
~ Канферэнцыю па праву 

можна назваць мiжнароднай, 

- адзначыу у нашай тэле
фоннай размове заrадчык 
кафедры замежнай журналi
стьiкi i лi'таратуры 1. 1. Са
чанка,- таму што у ёй пры
малi удзел студэнты· - буду
чыя журн·алiсты з 50 краiн 
свету. 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 

Да вашых !1аслуr 

кааператыу « Алова){». Ен 
прыме заказы (можна па тэ
лефоне - 41-48-75) ад сту

дэнтау i выкладчыкау на вы
кананне друкарскiх работ, 

афармленне тытульных лiстоу 
курсавых i дыпломных пра

ектау, дапаможа зрабiць таб
лiцы, rpaфiкi, схемы для аба

роны дысертацый i iнш. А 
калi вас запрасiлi на вясел

ле, дзень нараджэння цi iн

шую урачыстасць,- звярнi
цеся да членау кааператыва 
i вам дапамоrуць аформiць 

нетрадыцыйнае. вiншаванне. 

3. MIXHEBIЧ. 

Даведачны дапаможнiк 

для прапагандыстау, слуха
чоу сiстэмы палiтычнай аду
кацыi, народных унiверсiтэ
тау мiжнародных адносiн, 
студэнтау В НУ, настаунiкау 
гiсторыi i грамадазнауства 
сярэднiх школ - так можна 

коратка ахарактарызаваць 

кнiгу В. В . · Бянькоускага i 
Л. В. Лойкi «Мировая соци

алистическая система. Даты, 
факты, комментарии», якая 
вьiйшла у выдавецтве «Унi
версi1:эцкае». У ёй даецца 

характарыстыка асноуных 
этапау станаулення i развiцця· 
сусветнай сiстэмы сацыялiз
му, прыводзiцца багаты фак

тычнь~ матэрыял. 

Як бачыце, выданне можа · 
быць карысным многiм, таму 
спяшайцеся набыць яго у 
кнiжным кiёску галоунага 
кор11уса унiв,ерсiтэта. 

А . МАРОЗАУ. 
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'l~t~iMiMtr*'\i · хопщь 
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g МАЯ - l дУБJIЁРАУ 
1 д з Е н ь . 1 св~ч~~;т::~а~i~еа~ва~:~.к,, "f.~: 

1 /п Е р 
'А м о г 11. f~1а:;м:аа:i~нне пад_зялiцца сва-

Студэнцкае самакiраванне -
справа, бясспрэчна, патрэбная. 

·Студэнцкiя дэканы i rрамадскiя 

1 
дэк,анаты удзельнiчаюць у вы

' раwэннi пытанняу аб адпавед
насцi выкла~чыкау той пасадзе~ 
якую яны заимаюць, у стварэнн1 

1 

вучэбных праграм, прыёме экза
менау. Словам, iменна яны 

1 
з ' яуляюцца пра4стаунiкамi 'ула
ды навучэнцау . Тады незразу -

1 
мела, якi « партфель » мы прапа
ноуваем камiчту камсам·ола. 
Органы студэнцкага сама11iра
вання практычна вызвалiлi ад-

·казнага за акадэмiчную работу 
ад яго абавязкау. «У камiтэта 

1 
кам~;амола- ёсць iнwыя сферы 
дзейнасцi»,- пералiчыце вы: 
iдэНнае выхаванне, nатрыятыч-

1 
нае, арганiзацыя студзнцкiх 
атрадау i вольнаrа часу. rак. 
Але па-ранейшаму бегаюць па 
калiдорах вучэбных карпусоу 
адказныя за акадэмiчную рабо
ту, збiраючы спiсы непаспяваю
чых. Сустракаюцца з дакорлi
вым позiркам 111,адстаунiкоу 

1 
новай улады. 1 не разумеюць: 
цi то ix скарацiлi, цi то новы 
штат занадта пашырылi. Не ха~ 
цела б апынуцца на ix месцы. 

1 наоrул: навошта дублёры? 

~ Т. ДО~НАР, 
'611' студэнтка-завочнiца. 

11.[QJ'i(YM НАД ФАКТАМ 
СIТУАЦЫЯ была сапрауды дробяз1;tай. Спра

чалiся за ·тое, каму прыбiраць пакой с.ёння, 
каму - заутра. Уступаць не хацеу нiхто. Кожны 
лiчыу сябе пакрыуджаным. 

- Яны смецця накiдаюць, а мы прыбjрай,'
абуралiся савецкiя студэн·ть1. 

- Гэтыя пастаянныя rocцi, за як1м1 · толькi 
паспяваеш падлогу мьщь,- не заставалiся у дау
гу замежныя. 

.. .На жаль, у данай сiтуацыi нашы студэнты 

аказалiся не на вышынi: не змаглi разабрацца 
самi , давялося умешвацца дзяжурным выклад-

чыкам. 

Трэба адзначыць, што, вучачыся ва унiверсiтэ
це, большасць з ix 'iмкнулiся атрымаць добрыя 
веды · i стаць вь1сокаквалiф iкав анымi спецыялi
стамi. Сёння трэць замежнiкау з<»iмаюцца на 

«выдатна» . i '«добра~, , многiя з ix з ' яуляюцца 
прыкладам не толькi у вучобе, але i у грамад
скай рабоце. 

Якiя мэты i задачы бачым мы у падрых
-тоуцы нацыянальных кадрау для сацыялiстычных 

краiн i краiн, якiя ра~вiваюцца?, Перш за усё, 

выкананне iнтэрнацыянальнага абавязку СССР у 
аказаннi дапа ori гэтым краiнам . Мы iмкнёмся 

сфармiраваць у замежнага студэнта уменне са
мастойна аналiзаваць актуальныя прj!бле

мы rрамадска-палiть1чнага развiцця, падрыхта

ваць высокаквалiфiкаваных спецыялiстау у галiне 

фiзiкi, матэма:rыкi, xiмii, журналiстыкi, ricтopыi, 
фiлaлorii. 

Але, маrчыма, не гэта самае галоунае. ::;lамеж

ны студэнт прыехау вучыцца у Савецкi Саюз. 
Праблема rэта, напэуна, iснуе з . таrо часу, · У яга ужо склалася пэунае уяуленне аб нашай 

як паявiлiся так называемы я iнтэрнацыянальныя . краiне, прычым часта яно не адпавядае рэча
'iнтэрнаты, пакоi. Прычым, вось феномен: з часам iснасцi i даволi варожае. 1 тое, з якiмi ура
яна не знiкае, а наадварот. Канфлiкты бывае жаннямi аб СССР, яга людзях паедзе ён на ра
узнiкаюць там, дзе ix, здавалася 6, бьщь не мо· дзiму, залежьщь ад нас з вам i, ад нашых аднос i н, 
жа. · Калi пачынаеш шукаць вiнават,vа, яшчэ раз добразычлiвасцi, такту . . 
пера~онваешся у гэтым, бо замежныя студэнты Кажуць , iнтэрнат - другi дом для студэнта. 
кiваюць на савецкiх ва ycix грахах абвi- Я ж хачу дадаць: для замежнага . асаблiва, 
навачваюць ix, а савецкiя пераконваюць, што з за- бо 116 паездцы на радзiму мноriя з ix усе пяць 

· межнымi жьщь складана i усе канфлiкты з-за гадоу толькi мараць . 1 абавязак гаспадара гэтага 
ix. Там у работнiкам iнтэрната, выхавацелям, дома - савецкага студэнта-;- зрабiць' яга утуль
выкладчыкам патрэбна бьщь асаблiва прынцыпо- ным. -
вымi, неперадузятымi, каб справядлiва ва усiм А як атрымлiваецца на самай справе? Не улiч
разабрацца. lменна справядлiва, iнакш пасееш ваем ')'Ы той факт, што замежны студэнт да пры

'яшчз большую Аепрыязнасць памiж ~аспадарамi езду у Савецкi Са~рз 2~-25 гадоу жыу у сваёй 
гасцямi. кра1не, дзе 1снуюць пэуныя нацыяналь!iЫЯ аса-. 
А зараз давайце пачнём, як кажу_ць, спачатку блiвасцi, традьщыi, часам зус,iм iншы уклад жьщ

i па.спрабуем прааналjзаваць прычыны канфлiк- ця, i што за гэты час у яга сфармiравауся 
тау, а таксама пагаворым аб тым, як ix пазбег- свой светапогляд, свая свядомасць, свае прынцы
нуць. 1 хто павiнен бьщь тут галоуна 'й дзеючай пы, а пра наш лад жыцця ён ведае толькi па 
асобай. чутках. 1 таму дэканат па рабоце з замежнымi 
Зараз ва унiверсiтэце на васьмi факультэтах студэнтамi, дэканаты асноуных факультэтау, ка

вучацца 784 замежныя . студэнты з 78 краiн свету. федры грамадскiх дысцыплiн праводзяць вялi- · · 
Нашы выхаванцы добра зарэкамендавалi сябе кую работу па азнаямленню замежных ·наву
на радзiме i з гон арам нясуць iмя · вь1пускнiка чэнцау з савецкiм ладам жьщця, перабудовай, 
БДУ iмя У. 1. Ленiна. якая адбываецца у нашай краiне i г. д. 

На жаль, аналiз канфлiхтных сiтуацый свед

чьщь аб пралiках у выхаваучай-сраб6це ·з замеж
най моладдзю i у iнтэрнацыянальным выхаван
нi савецкага студэнцтва. Есць негатыуныя прыкла
ды паводзiн як з аднаго боку, так i з другога. 
Напрыклад, _сярод замежных · студэнтау_ здара
юцца выпадкi п ' янства, спекуляцыi прывезенымi 
рэчамi, сваркi у пакоях, а бывае, i бойкi. 

Рэктарат прыма~ строriя меры уздзеяння да та

кiх студэнтау. Так, толькi за мiнулы год было адлi
чана з унiверсiтэта адзiнаццаць студэнтау з 

lapдaнii, Замбii, Уi=:анды, НДРй i iншых краiн. 
Аднак-вырашьщь' пр_аблему толькi адмiнiстра
тыунымi мерамi, на мой поrляд, нельга. 1 тут у 
першую чаргу павiнна сказаць сваё слова iнтэр
!iацыянальнае студэнцтва. Расшыранае студэн
цкае самакiраванне з удзелам замежных наву

чэнцау павiнна садзейнiчаць вырашэнню rэтых 
пыта~,tняу. Там, дзе студсавет правiльна разумее 

i рэалiзуе iнтэрнацыянальную палiтыку, канфлiк
тау бывае значна менш, а калi i. узнiкаюць,. 
то лёгка уладжваюцца. Прыкла'дам · мажа слу

жьщь iнтэрнацыянальны студэнцкi савет iнтэрната 
№ 1, чага нельга сказаць аб рабоце такога 
савета у «двойцы», дзе ж~;,1вуць студэнты факуль

·тэта журналiстыкi, фiзi_чнага i хiмiчнага. 1 нтэр
нацыянальнае студэнцка·е самакiра11анне тут iснуе 

толькi на словах. 

У красавiку rэтага года партыйны камiтэт унi
версiтэта разrледзеу стан iнтэрнацыянаriьнага 

выхавання замежных студэнтау, , распрацава_у шэ

раг . канкрэтных мер _па павышэнню якасцi ix 
падрыхтоукi, паляпшэнню мiкраклiмату у iнтэрна-
цыянальных iнтэрнатах. · ., 
Аднак я цвёрда перакананы, што толькi самi 

студэнп,1 змогуць пазбегнуць канфлiктных сiту

ацый, садзейнiчаць узаемнаму абаrачэнню савец
кай i замежнай моладзi, развiваць i умацоуваць 
дружбу памi'ж народамi свету. 1 тут слова за 
студэнцкiм iнтэрнацыянальным самакiраваннем, 
якое патрэбна умацоуваць, развiваць, удасканаль
ваць, знаходзiць новыя, прагрэсiуныя формы ·j 

метады работы. 
. А яшчэ хочацца сказаць савецкiм студэнтам 

вось што: «Будзьце сапрауднымi гаспадарамi у 

сваiм доме: гасцiннымi, ветлiвымi, шчырымi». 
Тады i канфлi.ктау будзе менш. 

Л. 'АУС51НКА, 
дэкан факультэта 

па рабоце з замежнымi 
студэнтамi. 

' ' 



Савет ветэранау вайны i пра
цы БДУ iмя У. 1. Лен i н а на
лiч вае 960 чалавек . Гэта з н ачная 

колькасць не толькi у маштабе 
у нiверсiтэта. Чым займ аюцца 
яrо члены , я кiя nытаннi i з~дач ы 
ставяць, вырашаюць? Сваiмi 
зау вагамi i думкамi дзелiцца 
старшыня савета ветэранау вай
ны i працы БДУ iмя У. 1. Ле
н iн а 1. Я . ПIСАРЭНКА . 

- ЗАРАЗ мы праводзiм 
Усесаюзны рэйд дапамогi 
ветэранам. Першы яго этаl'! 

ужо закончыуся. Мы правяра

лi правiльнасць аказання па

слуг ветэранам у галiне ме
дьщыны i быту. Дапамагаем 
ветэранам у пытаннях абмену 
кватэр, дабiваемся перавагi 
у прыёме у палiкл~нщы. 
Вырашаем канфлiктныя с i ту

ацыi, якiя узнiкаюць пры 

с карачэннi штатау. У гэтым 
пытаннi мы супраць непра

ду манага падыходу, калi 

ЁСЦЬ 
У САВЕТА 
КЛОПАТ 

звальняюць чалавека з-за яго 

узросту, забываючы аб яго 
матэрыяльных цяжкасця х . 

На многiх ветэранау сам 

факт · адз i но;гы дзен н, чае 
вельм i прыгн ятальна. Мы, 

зразумела, не за тое, каб 
усе ветэрань_, заставал i ся пра

цаваць на сваiх месцах, але 

мы за мiласэрнасць у гэтых 
пытаннях. Скажам, навукова

даследчая частка унiверсiтэ

та хацела звольнiць ·адразу 

с п i с к ам дванаццаць ветэра
нау. Мы звярнул iся у парт

ком i папрасiлi падысцi ды

ферэнцыравана да такой 

справы . Разгледжанне пы
тан ня адклалi . Ветэраны за
служыл i таго, каб да ix адно-
с iл iся беражлiва. . 
Н ял_ёгкi час мы зараз пе

ражываем у адносi нах з мо

ладдзю. Мы у ix вачах, 

бачым, з ' яуляемся ускосным i 
удзельнiкам i мi нулага i што 
самае горшае - не лепшых 

яго старонак. Да нядау
н яга часу у нас заставалася 

шмат недасказанага. У многiх 

з нас ёсць жаданне дапамаг
чы адраджэнню iсцiны, прау
ды мiнулы х гадоу. Для гэтага 
м яркуем правесцi сумесную 

канферэнцыю з моладдзю 

«Ветэраны вачыма моладзi» , 

прыблiзна так яна будзе на
зывацца. А на гэтай сустрэ

чы арганiзуем невялiкае да
следаванне «Моладзь, ва

чыма ветэранау» . Мэта та

ко й сустрэчы . - выс'ветлiць 
некаторыя памылковыя мер

каваннi аднаго пакалення аб 
другiм . 

Есць у нас i вельмi супя рэ ч 
лiвыя пытанн i . Н аша а рганi
зацыя , на жаль, не мае н i якi х 
палажэнняу аб праве мець хоць 
якiя паунамоцтвы у кiруюч ых 
органах . С'}ажам , у БДУ - гэта 
партком, рэ ктарат . Мы зай м аем
ся самы мi разнастайным i пы
танням i з жыцця у н iверс iтэта, 
але права нешта вырашаць мы 

не маем . 1 такое адбываецца 
ва у сесаюзным маштабе . Ветэ
ранскай арганiзацы i не зной 
дзена дакладнае месца у сацы
яльным i духоуным жыцц i н а
шага грам адства. А мы , маем 
знач ныя рэзервы вопыту i ведау . 
Добрую дапамогу , напры клад, 
маглi б аказа ц ь у падтрымцы 
настаун iцтва . Гэта форма у нас 
ва ун i верс iтэце н i к i м н е п ра

думвал ася , а вопыт н астау
нiцтва нам за раз вельм i неаб-
ходны . -
Пытанняу , жыццё ставiць 

шмат i вырашаць ix · давя
дзецца нам . Некаторыя з ix 
патрабую!-\ь вялi кай настой
л i васцi, самаадданасц i , прын
цыповасц i . Толькi тым, хто 
прайщоу суровым i дарогамi 

ва йн ы, гэтага не пазычаць. 

Было б здароуе, i усе цяжка
сц i будуць пераадолены, а 
праблемы - вырашаны. 1 
сён ня , напярэдаднi Дн я Пера

мог i , хочацца пажадаць усiм 
ветэранам здароуя, бадзёра
сцi, энерг i чнасцi, маладога 
запалу . 

... ГЭТ А ЗДАРЫЛАСЯ на 
вачах у Сяргея Макаран

КI. 

Бой не сцiхау нi на мi

нуту, успамiнае ён . Па
сля высадкi з верталётау 

на горным плато прайшлi 

кiламетры са два i тра

пiлi пад . абстрэл ·. Снайпе
ры .з далёкай дыстанцыi 

спрабавалi вывесцi ' са 
строю нашых афiцэрау i 
кулямётчыкау. Агонь ста

навiуся усё мацней. Прый
шлося залегчы. 

Непадалёку пачууся 
стогн - у руку паран,ла 

Аляксандра Карав i на. 

Сяргей кiнууся туды. Над 
пара·неным схiлiуся каман

дзiр узвода лейтэнант 

Андрэй lвон i н . Сярrей 
ужо падрыхтавау бiнт, як 
раптам Саша ускочыу на 
ногi i засланiу сабой лей
тэнанта. Ззаду Макаран
кi прагрымеу выстрал 

. · Каравiн, забiты куляй, 
якая • прызначалася афi

цэру, мёртвы упау на зям

лю. lвонiн доуга й чаргою 
забiу ворага, .якi пад гул 
бою падкрауся да нашых 
пазiцый. Гзта яго заува

жыу у кустах за iмгнен
не да выстралу Саша Ка

равiн . На роздум часу у 
яго ужо не заставалася .. . 

Геройская гiбель Аляк

сандра ашаламiла воiнау . 

1 х атака на ворага была 

iмклiвай i лютай. Працiунi
кi . не вытрымалi i пабе
гл, . 

Але далей рухацца 

наперад было нельга. 

МЫ' - IНТЭРНАЦЫЯНАЛIСТЫ 

Мужнелi у баях 
' 

Тэрмiнова ·выклiкалi пара- нiла сяржанта Фiлiпава . 
цыi верталёт. Аднак сесцi Адсюль яго хутка эвакуi
ён не змог з-за крута- равалi - пляцоука _дазва
сцi схiлу . Выйсце адно - ляла прымаць вiнтакры
трэба несцi цела Сашы . · лыя машыны . 
Каравiна- да плато, з якога Ворагi, агрызаючы- , 
байцы пачыналi рух напе'- ся агнём , ады ходзiл i да 
рад да кiшлака, што зна- пакiс'Т анскай гран iцы. Не
ходзiуся унiзе . падалёку ix выбiвалi з на-

Гэта быу, бадай, самы седжаных гнёздау афган
цяжкi у жьщцi Сяргея скiя салдат·ы. Вялiкая тэ
шлях . Вузкая сцежка рыторыя, насельнiцтва 
пятляла па крутому схiлу якой доугi час жорстка 
мудрагелiстым серпанцi- тэрарызавалася , была 

нам. Дэсантнiкi пад каман- ачышчана ад астатк ау 

дай старшага леi,тэнанта банд . Захапiл i ш~ ат аута
Уладзiмiра Трацякова , вы- матау, вiнтовак, граната

бiваючыся з сiл, упарта , мётау заходня й вытвор
крок за крокам паднiма- часцi. Мясцовыя жыхары 

лiся са сваен нялёгкай упершыню за доугi час 
ношай усё вышэй i вышэй. уздыхнул i з палёгкай. 
Не кальк i разоу прыходз i - У перапынках пам iж ба

лася адстрэльвацца ад не- ямi Сяргей абавязкова 
вялiкiх. груп ворагау. выкарыстоувау .час, каб 

Для· таго, каб пераадо- напiсаць дадому. Сцiпл-а 
лець два кiл·аметры , спа- расказвау пра сябе, пра 

трэбiлася каля шасцi га- сваiх сяброу - рускага 
дзiн . А ранiцай параненых Андрэя Янечкiна, украiнца 

забрау верталёт . Анатоля Куленку, белару-
Узяушы . у рукзакi сухiя са Юрыя Шчочына, чува

n'айкi для таварышау, ас- ша Анатол я Арэшкi на, та

татнiя сталi спускацц~ на- тарына Асхада Такташава 

зад. 1 х чакалi на тым жа i iншых, пра тое, што усе 

месцы. яны адзiн дзеля другога 

На апошнiм перад к i ш- гатовы · на усё . Пiсау, што 
лаком плато зноу трапiлi служьщца iм нармальна . 

пад моцны абстрэл . Пара- Пiсьмы мец i у рознымi да-

там i. Загадвау -адпрау-
л яць ix у яго адсутнасць 
па аднаму з iнтэрвалам у 

некальк i дзён, каб мацi 
атрымлiвала весткi час

цей i менш хвалявалася. 
Уяуляу, як яна бярэ у рукi 
дробна спiсаны аркуш, як 
углядваецца у кожнае сло
ва ... 
Потым С яр гей ·вярнуу

с я дадому - у Жылiц

кi . саугас-тэхнiкум. Па
ступi у на падрыхтоучыя 

курсы пры БДУ. Ажанiу

с я . На вяселле прыязджа
лi таварышы па службе 
Асхад Такташау i Юрый 
Шчочын . З верасн я мiну
лага года студэнт юры

дычнага факультэта унi

версiтэта Сярге й Мака
ранка - к_амандз i р кам
самольскага атрада па 

барацьбе з такс i каман i яй 
i наркаманiяй. Пасля за
канчэння вучобы хоча пай

сц i працаваць у ·пракура
ту ру ц i мiлiцыю. Лiчыць : 

жыццё трэба прысвяцiць 
бязлiтасна й бараu,ьбе з 
тым, што пераш каджае 

людзям нармальна жыць 

· праца ~аць. · 

М . ПЯТН (ЦКJ_ 
( Б ЕЛТА ) . 

СуС:трэча 
ЕН ПРЫйШОУ неча

кана, радасна з yciмi пры

о i'fаушыся , зацiкаулена 
агледзеуся вакол tябе. 

~ Не паспелi ад цябе, 

~ал.?дзя , адвык ну ц ь, а т ~: 
з ноу да н ас,- па ж артавау 

нехта . 

- Не, рабяты , пакуль 

што толькi у водпуск. 

1 у гэтым кароценькiм , 
кры ху сумным адказе мы 

з н оу пазнавалi на шага Ва
лодзю Зда новiч а, студэн та 
факультэта журнаi) iстыкi . 

Тол ькi зараз ён стаяу пе
рад н амi пасталеушы , у 
непры вычнай для нас фор
ме м а ра к а. 

А пытан нi, быццам га
рох , густа сылалiся з ycix 
бакоу . Ен ледзь паспявау 
адбiвацца ад нашага на-

ступлення . 

Служба · iдзе нар
м альна, .. · Тол ькi Дал ёкi 
Усход, вядома , не курорт ... 
Хлопцы, з якiмi_ служу, 
вельмi харошыя ... Вядома, 
сумую. 

1 

самы першы успамiн i ура
жа_ннi , застанецца назау
сёды . Як i жаданне прый
сц i дамоу , да старых сяб
роу , на свой факул ьтэт,' 

каб вучьщца далей. 

М . АНДРЭЕУ. 

. У ЗiМОВУЮ CECIIO 1987-88 
. на вуч альнаг11 года абсалютн а я 
п аспяховасць студэнтау . ва унi
Еiерс iтэце упершыню за апошнiя 
гады узрасла на 1,7 працэнта у па
раунаннi з папярэдня й i склала 
,90,83 працэнта. Колькасць сту
дэнтау, якiя здал i сесi ю тол ькi на 
«выдатна » i «добра», павял iчылася 

з 3912 (48,6 працэнта) да 4644 
(55,5), а колькасць двоечнiкау 
паменшылася з 793 да 680. 

ПЕРШ 
чым 

КIРАВАЦЬ . 
Абапiраючыся на гэтыя лiчбы, можна 

зрабiць вывад, што у адносiнах сту: 
дэнт а,у да ву'чобы адбываюцца пэуныя 

. зру х i да лепшага . Чым яны выкл i ка-
ны1 Напэуна, не толь к i тым ; што сту
дэнты усвядомiл i неабходнасць лепш 
займацца. Тут многа прычын . Сярод 

ix перш за усё неабходна выдзелiць 
матэры яльны стымул павышэнне 

стыпендыi, S!_e дыферэнцыяцыя у за

лежнасцi ад вын i кау ceci i i г . д. Немала
важную ролю адыгрывае больш прын

цыповая пастаноука пытання аб двоеч

н i ках - iм няма месца у вышэйшай 
навучалЬнай устаыове . Нельга iгнара

ваць i работу грамадскiх арганiзацый, 
якiя таксама клапоцяцца аб павышэннi 
паспя ховасцi студэнтау. 

lншы скептыч н а засумняваецца : 
« Што можа зраб i ць камсамольская 
арганiзацыя, яе актыу для паляпшэння 

· якасцi ведау студэнтау1» . Многае. Перш 
за усё у практыку работы патрэбна 
укаранiць заслухоуванне тых сту
дэнтау, якiя маюць нездавальняючыя 
адзнакi, аналiзав.~ць стан паспях6васцi 
на асобных курсах, у групах, дапама
гац_ь адстаючым у в.у чобе, прапаганда
ваць вопыт выдатн iк ау, заахвочваць 

лепшы х ст.удэнтау. Безумоуна , усе гэ
тыя меры будуць эфектыунымi тольк i 
пры поунай галос нас цi. 

Есць у нас , н а жаль , выпадкi , 
кал i камсамольскiя органы вынос яць 

рашэнне адлiчыць студэнта з унiверсi
тэта, а адмiнiстрацыя адмяняе яго . 

Та кая пастаноука пытання не садзей

н iчае умацаванню аутарытэту. камса

мольскай арганiзацы i . 
Нам, камсамольскiм работнiкам, па

трэбна дабiвацца та го , каб меры уздзе
янн я абавязкова насiлi выхаваучы ха
рактар . Часце й за усё справа проста 
заканчваецца вынясеннем вымовы, 

зауваrай , пасля чаго студэнт больш 
замыкаецца у сабе, . а бывае i азлаб
ляецца. Таму весцi выхаваучую работу 
патрэбна з улiкам iндывiдуальных яка
сцей кожнага студэн та, яго характару . 

Мы многа гаворым аб самак i ра
ваннi . Але перш чым кiраваць, трэба, 
на маю думку, выпрацаваць у сабе 
неабходныя для гэтага якасцi . Мы хо
чам уздзейнiчаць на вучэбны пра
цэс. Толькi цi зауседы маем мара
льнае права на гэта, бо сам i ж бы
ваем недобрасумленным i. 
У сво й час , рускi дэмакрат Д . 1. П i

сарау адзначыу: ,«Hi талент прафеса
рау, нi ix уменне зблiжацца са сту
дэнтам i, нiшто не · можа узбудз i ць у 
маладога чалавека тую энергiю i сама-
сто йнасць, якую узбуджае у яго адчу
ванне асабiста й самастой насцi » . 1 сёння 
значная увага надаецца самастойнай 
рабоце студэнтау . Яна дае ·магчымасць 
глыбе й вывучыць матэрыял, пазнаё
мiцца з першакр'ы нiцамi , с канцэнтра
ваць увагу на галоуным. Зразумела, 

гэта павiнна ажыццяуляцца пад ка нт~ 
ролем вы кладчыкау , на в уковых к i рау
нiкоу, кафедрау. В а унiверсiтэце зараз 

толькi . крыху больш 120 чала век 
маюць права займацца па iнды вi ду

аJJьнаму плану . Аб вольным на ведван
нi, н а жаль, весц i размову ран а . Для 

гэтага неабходна перабудоуваць вучэб
ны працэс, у тым лiку i параАак зда
чы экзаменау . Адсутнiчае i неабходная 
матэрыяльная база , а галоунае - свя
домасць студэнтау не дасягнула патрэб
най прыступкi. А пакуль пытанне выра

шаецца у вышэйстаячых органах, сту

дэнты «уводзяць » вольнае наведванне 

сабе самi. Хочацца верыць, што зэка
номлены час выкарыстаюць яны, як 

кажуць , па назначэнню, i гэта не 

з ' явiцца прычынай знiжэння паспяхо

васцi , а наадварот . 

Запiсау 
А . MAKCl{"AY. ~ Здавалася, зусiм нядау-

н а знаёмiл iся, вуч ылiся, 

ма р ы л i аб б уду чым . 
Прадбачу, · нялёгка будзе 
вяртацца на факультэт 
Уладзiмiру праз год: род
ны курс, з я кога пачына

л ася вучоба ва унiверсi

тэце , будзе ужо чужым , 
старэйшым . Але ён, як ., А . РУСАКОВIЧ, 

намесн i к сакратара 

кам iтэта камсамола 

унiверсiтэта . 
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Уладзiмiр Старычэнка музыкант па адукацыi ( 
фiлосаф па схiльнасцi сваёй душы. Перш чым настаунi
чаць у школе , ён доуга працавау у прафiлакторыi 
Акадэмii навук БССР, у турыстычным бюро, i ужо толькi 
па . абста вiнах службы сустракауся з · людзьмi рознага 
узросту i духоуна га вопыту, удзельнiчау у шчырых фiла
софскiх· сумоуя х , шмат чытау, прымау удзел у абмеркаваннi 
складаных маральна-этычных 11раблем сучаснасцi. Усе гэ-. 
тыя праявы iнтэлектуальнага вопыту У ладзiмiр падсума
вау у фiласофска-асветнiцкiх афарызмах, разлiчаных перш 
за усё на сустрэчу з адукаванай маладой часткай 
нашага грамадства - студэнтамi, школьнiкамi, маладымi 

спецыялiстамi, ды 1 наогул з кожным, хто адклiкаецца 
на «запрашэнне да роздуму». · 
Хацеу бы убачыць на старонках газеты сур'ёзную 

iнтэлектуальную размову без скiдак на узрост. 

( 

Прыступкi 

пра-

У. КОНАН , 
доктар фiласофскiх навук, 

лiтаратурны крытык. 

«У эмоцыи есць каварная для чалавека тэндэнцыя -
перамагчы (узяць верх) над яго разумам». 
Меркаванне выказвае ЦУРАНАВА Сталiна Пятроуна, 

кандыдат псiхалагiчных навук: 

Як тут не прыгадаць вядомую ленiнскую фразу: 
«Без чалаве чых эмоцый нiколi не было, няма i не мажа 
быць чалавеч ага пошуку iсцiны» . А славуты запавет 
1. П. Паулава савецкай моладзi, дзе у лiку трах галоу

ных якасцей, неабходных вучонаму, названа адданасць. 
Таму што толькi адданасць дапамагае чалавеку мабiлi
заваць i сканцэнтраваць усе свае намаганнi на вырашэнне 
задач, якiя стаяць перад iм, i накш кажучы, робiць 
яга настойлiвым. Вялiкiя здзяйсненнi патрабуюць ад чала
века i вялiкiх пачуццяу. 
Адна з важнейшых функцый эмоцый - рэгулятар

ная. lме1о1на эмоцыi дазваляюц~; у экстрэмальных сiтуа
цыях мабiлiзаваць псiхафiзiялагiчныя рэзервы i накiра-
ваць ix на пераадоленне перашкод. · 
Цяпер канкрэтна пра уздзеянне эмоцый на .мысленне 

чалавека . Апрацоука усякай iнфармацыi пачынаецца з эма

цыянальнай праграмы. Спачатку самая агульная ацэнка 

па тыпу: «шкодна - карысна». Тым самым « звужаецца 

прастора» для апрацоукi па лаг i чных праграмах. Яны ужо 
больш дакладныя, з малой «шырынёй паласы». · 
Узаемаадносiны памiж п ачуццямi i мысленнем кан-

крэтнага чалавека праяул яюцца i у тым, што пачуццi 

уздзейнiчаюць на механiзмы пам яцi. Эмацыянальная па

мяць (цi памяць пачуццяу) мажа бьщь нават мацней памя- 1 
цi лагiчнай, аб чым дауно ужо здагадалiся паэты. 
Чытаем у Бацюшкава: · 
О память сердца! Ты сильней 

Рассудка памят-и печальной ... 
Але гэта толькi адзiн бок «узаемаадносiн» пачуццяу i 

памяцi. Другi заключаецца у тым , што работа памяцi 

нараджае перажываннi: знiкае памяць - непрыемныя 

пачуццi узнiкаюць, а магчымасць успомнiць матэрыял }' 
даную хвiлiну выклiкае задавальненне. 
Вернемся да выказвання . 

Аутар афарызма (гэ..т а вiдавочна) меу на увазе той выпа
дак «узаемаадносiн» эмоцый i разуму, якi хутчэ;;i патрэбна 
назваць раздапасаваннем, а яшчэ больш лака~iчна пра да
ную сiтуацыю сказау А. С. Пушкiн : «ум с сердцем не в ла

ду». Паказчыкам iсцiннай сталасцi асобы з ' яуляецца 
адзiнства разуму i сэрца. Магчыма, што адрыу мыслення 
ад пачуццяу i наадl!арот' ляжыць у аснове некаторых 
псiхалагiчных расстройства у . 

Гэта паталогiя . А у норме тут абавязкова паустае пы
танне аб . матывацыi . Чым мацнейшае жаданне нечага 
дасягнуць - тым лепшы- вынiк. Але толькi да вядомай 

мяжы. 

«Чым больш у чалавека прынцыпау i чым мацней ён iмi 
даражьщь, тым больш у яга узнiкае падстау для канфлiктау 
з людзьм i ». 

Разважае Юры~ НАБОКА, студэнт I курса гiстарычнага 
факультэта : 

Кожньr ч алавек мае у сабе тое, чым ён адрознiваецца 
ад i ншых. lменна гэта i падкрэслiвае яго iндывiдуаль

насць . 

Ужо у Аерыяд дашкольнага узросту фармiруецца здоль
насць разважаць, абстрагаваць, абагульняць, рабiць нейкiя 
пэуныя вывады. Усё гэта садзейнiчае развiццю м~;1слення. 

Расце чалавек расце i яга iмкненне штосьцi 

вызначыць у жьщцi. Людзi, зразумела, не могуць разва

жаць аднолькава. У кожнага ёсць свой пункт гледжання, 

свае . прынцыпы. А калi чалавек яшчэ i даражыць 
гэты_м1 прынцыпамi, лiчыць ix нейкiмi кiруючымi, абавязко
вым1, тады сапрауды больш канфлiктуе з навакольнымi. 

Чалавеку уласцiва адстойваць свае меркаваннi. Рознiца 
толь~i у тым, як ix адстойваць. Хтосьцi, разумеючы, 
што ен памыляецца, успрыме разважаннi свайго субясzеднi

к а, хтосьцi будзе спрачацца «да хрыпат61» i усё роуна за
станецца са сваiмi _прынцыпамi. Таму, мне здаецца, даны 

афарызм не распаu:юджваецца на усе жьщцёвыя сiтуацыi . 
Ен набывае пэунае значэнне i сэнс толькi у нейкiх . кан-
крэтных выпадках. 

Падрыхтавала да друку 
. М. НАРЭйКА, 

студэнтка факул ьтэта 
журналiстыкi. 

- НАОГУЛ , КА РЭСПАНДЭНТ, Я Б ПАРАIУ ТАБЕ НЕ 
ПIСА ЦЬ ПРА ГЭТА. 

- ЧАМУ? 
- ГМ ... НЕ ВЕДАЮ. ЗРЭШТЫ, ЯК ХОЧАШ ... ПIШЫ. 
У ГОЛАСЕ ГЕНАДЗЯ ПАЦЕКIНА, HAMECHIKA СТАР

ШЫНI ПРАФКОМА СТУДЭНТАУ, ПАЧУЛАСЯ НЕйКАЯ 
ЗАГАДКАВАЯ АБЫЯКАВАСЦЬ. 
САПРАУДЫ, МОЖА ПАКIНУЦЬ rэТУ ПРАБЛЕМУ, 

ЯКАЯ ДАУНО СТАЛА « ПРИТЧЕЙ ВО ЯЗЬЩЕХ» ВА 
YCIX IНСТАНЦЫЯХ УНIВЕРСПЭТА, АДНАК I СЕННЯ 
ЗАСТАЕЦЦА НЯВЫРАШАНАй? ГАВОРКА ПОЙДЗЕ дБ 
ПРАБЛЕМЕ ЖЫЛЛЕВА-БЫТАВЫХ УМОУ СТУдэнn
КIХ СЕМ'ЯУ, ШТО ЖЫВУЦЬ У IНТЭ.РНАЦЕ No 4. 

або № 2 (самы аптымаль
ны, на ix думку, варыянт). 

Не атрымалася, бо тады 
трэба было «рваць» якi-не~ 
будзь факультэт на част
кi i перасяляць у «чацвёр
ку». 

Атрымлiваецца нешта нак
шталт лабiрынта. Дзе ж вый
сце? · 

- Адзiна правiльны шлях 
- будаваць новы iнтэрнат 
спецыяльна для студэнцкiх 

·-месцы. Свежае паветра, iдэ
альная цiшыня у параунан
нi з iншымi раёнамi горада. 

Сам iнтэрнат таксама нi у 
чым не уступае навейшым 

будынкам тыпу «двойкi» цi 

«сямёркi». Дзiцячыя сады
яслi, у асноуным, знаходзяц
ца за тры прыпынкi. (Я гава
ру у асноуным, таму што 

дзецi с:тудэнтау наведваюць 
розныя дзiцячыя установы) , 

Палiклiнiка. Тут сапрауды 

« Праблемы, праблемы, 
праблемы ... У каго ix няма у 
першыя гады сумеснага жыц

ця?» - адкажа у думках 
скептычна чытач. Так, але 

пачнём па парадку. 

НЯЗРУЧ НАЯ ТЭМА? ДАВАйЦЕ АБМЯРКУ.Е 

Два гады назад адмiнiстра
цыя унiверсiтэта выдзелi

ла для сямейных студэнт·<1у 

у · iнтэрнаце № 4 52 пакоi . 

Радасцi не было канца: на
рэшце скончылася блуканне 
па гораду у пошуках жыл
ля, няма патрэбы плацiць так 

· баснаслоуна дорага (для 
студэнтау) за кватэру, нават 

калi яе i знайшоу. Здавалася, 
• усё складвалася добра, бо, 
што нi кажы, а забеспячэн
не жыллём - большая, ас
ноу~ая частка сямейнага 
дабрабыту . 
Прайшоу час, i шчасл~у

чыкi адчулi... горыч расча
_ равання. 1 было ад чаго. 
Зiмой у пакоях стаяла невы

носная халадэча, не дапама

галi нават электранаграваль
нiкi, якiмi, · дарэчы, кары

стацца у iнтэрнатаr заба
;ронена. Толькi ужо не да 

гэтага, кал i t1ачалi хварэць 

дзецi. Участковы урач Paica 
. Львоуна Гусакова з дзiця

чай палiклiнiкi № 5 ледзь не 
кожны дзе_нь вымушана была 

наведваць маленькiх пацыен

тау. 

У параунаннi з iншымi 
. дзецьмi, студэнцкiя хварэ

юць тут значна часцей. Пры

чына простая кепскiя 
жыллёва-бытавыя умовы . На
ват тэрмiн новы з'явiуся 

у медыцынскiх работнiкау -
«студэнцкiя дзецi» . З ' явiуся 
не выпадкова i, на жал~, не 
ад добрага жыцця. Я не ха
чу згушчаць фарбы, азмроч
ваць карцiну i ра.бiць з 'дзя
цей студэнтау нешта накш
талт «дзяцей падзямелля » . 

Не, нi у якiм разе, хоць .. . 
- У мовы для пражыван

ня у iнтэрнаце сем ' яу з ма

ленькiмi дзецьмi · не адпа
вядаюць санiтарна-г1пенiч

ным нормам. Прычым калi

доры, пакоi iнтэрната 
змрочныя, тут мала сонеч

нага святла. Акрамя тап;>, 

дзецям патрэбна · свежае 
паветра, а куды з iмi можна 

выйсцi на прагулку? Паблi
зу нiводнага парка цi скве
рыка. Неабходны ·iншы, 
.больш зручны iнтэрнат,
заключае Paica Львоуна. 

- А якая у нас праблема 
выкупаць /!зiця! - у адзiн 
голас сцвярджаюць маладыя 

мамы . 

На самай справе, для ку

пання дзяцей патрэбна на
сiць ваду з кухнi або умы
вальнiка. Калi ж . улiчыць, 
што зiмой у iнтэрнаце зу

сiм не пакаёвая тэмпература, . 
то дзецi ужо з гр·уднога 

узросту вымушаны закаляц
ца. Нярэдка гэта заканчваец
ца ВРЗ . 

Што ж, · iнтэрнат № 4 па
будаваны дауно i не разлi
чаны на пражыванне сем ' яу 
з дзецьмi. Для дарослых 

такiя дробязныя нязруч
насцi не перарастаюць у 

праблему . Прауда, i iм да
водзiцца «трымаць» у сваi х 
пакоях тараканау, клапоу i 
мышэй . А як жа дзецi? / 

- Калi ж санэпiдстан-
цыя вызвалiць нас ад такiх 

непрыемных сужыцеляу? -
пытаюцца студэнты iнтэрна

та, прычым ужо не першь1 
раз. 

Прычына для расчараван
н я сямейных студэнтау, як 

бачыце, дастаткова сур 'ёз
ная. Вiдаць, той, хто калiсь
цi прыдума.у крылатае выс

лоу_е: ~, З мiлым i у шала

шы рай» , незусiм меу рацыю, 

.не улiчыу адну акалiчнасць, 

што У мiлых, як правiла, 
з'яуляюцца дзецi, а iм пат

рэбны больш спр~1яльныя 
умовы. Такi ж пралiк дапус--

цiлi кiраунiкi прафбюро унi
версiтэта, выдзел1ушы для 
большасцi студэнцкiх сем 'яу 
iнтэрнат № 4. 

Прауда, праз некаторы час 
было вырашана выпра"вiць 
становiшча перасялiць 
ся,мейных студэнтау у iнтэр

нат • № 3. - Гэта больш кам
фартабельны будынак i быта
вых цяжкасцей там . павiнна 
не быць, цi ва усякi/\\ вы
падку значна менш i ' менш 
;значны х . 

«Ура!» - здаецца, павiн

на было пачуцца з другога 
паверха iнтэрната· № 4. Толь
кi у адказ на такую прапа

нову студэнты сумна маучалi. 
Дзiуна! У чым справа? Аказ

ваецца, у трэцi iнтэрнат 

перасяляцца нязручна . Па
першае, ён далёка ад вучэб~ 

ны х карпусоу унiв13рсiтэта, 
гэта значьщь, трэба шмат ча
су трацiць на дарогу. Улi

чыушы, напрыклад, час на 
тое, каб завесцi дзiця у яслi 
цi сад i затым каля пау

гадзiны дабiрацца да месца 
вучобы, выходзiць, што сту
дэнтка (студэнт вельмi рэд
ка) вымушана штодзень спаз
няцца на першую пару занят

кау. Значыць, трэба ахвяра
ваць вучобай. 

Па-другое, дзiцячая па
лiклiнiка таксама знаходзiц
ца далекавата ад iнтэрната. 

Есць яшчэ i па-трэцsnэ, па
чацвёртае ... 

Таму, узважыушы усе АД

МОУJ-IЫЯ аргументы на ка- , 
рысць перасялення, студэнты 

адмовiлiся ад яго. Шчыра 
кажучы, яны . спадзявалiся 

перасялiцца у iнтэрнат № 7 

• 5 мая 1988 r. 

_сем'яу,- гаворыць прарэк
тар па адмiнiстрацыйна-гас
падарчай частцы У. 1. Тара
севiч. 

Але ж гэты шлях даволi 

д9угi, а вь1рашаць праблему 
патрэбна неадкладна. 

- Тады часова усё ж пат
рэбна перасяляцца у iнтэр
нат NO 3. Супрацоунiкi там 
жывуць па пятнаццаць гадоу, 

i нiчога. У мой час ... 
Даруйце, толькi зараз iн

шы час. Тое, што лiчылася 

раней тыповай, нармальнай 

з ' явай, цяпер нi у якiм 
разе нельга праецыраваць 

на сучаснае жыццё . Неаб
ходны новы падыход да 

справы, больш канкрэтныя 
меры да вырашэння прабле
мы. У прыватнасцi, цi няма 
iншага варыянту перасялен

ня? 
- Я не супраць. Канчат

ковае ·ж рашэнне за праф

комам. Гэта у ix кампетэн

цыi. 
Рашэнне прафкома было 

адназначным i строга аргу

ментаваным: «З наступнilга 
н.!!вучальнага года студэнц
кiя сем'i," што жывуць у 
iнтэрнаце № 4, будуць жьщь 
у трэцiм iнтэрнаце». Есць 
ужо i спецыяльная пастанова 
Мiнскага гарвыканкома. 

1 ~ават калi студэнты не 
згодны, гэта справу не мя

няе . 

Але тут, здаецца, варта 

зноу вярнуцца у iнтэрнат 

№ 3 i яго наваколле. 

1 н тэрнат № 3 знаходзiцца 
у маляунiчым, прыгожым 

./ 

складана. Яна i знаходзiцца 
далекавата, а галоунае, участ
ковы урач не пастаянны, 

«мяняецца, як сёлетняй вяс

ной надвор'_е» - як трапна 
выказалася адна са студэн

так. · у патрэбны час гэтага 
урача знайсцi вельмi цяж

ка, рэдка робiць ён i абход 
свайго участка як належыць. 

Далей, праблема забеспя
чэння харчовымi прадуктамi 

1 
не такая ужо бязвыхадная, 1 
як лiчаць жыхары iнтэрна-
та № 4. 1, нарэшце, доу-

гая дарога да вучэбных 
карпусоу. Бясспрэчна, ня
зручна. Але большасць з тых 
студэнтау, з якiмi мне да

водзiлася размауляць (а гэта 

прадстаунiкi розных факуль- 1 
тэтау), не рабiлi з гэтага 
трагедыi. Магчым'а, сiла звыч-
кi, выпрацаванай часам, а, 
магчыма, усё сапрауды не 

так страшна, як здаецца тым, 

хто не задаволены, не хоча 

перасяляцца у трэцi iнтэр

нат. Некаторыя з ix ужо 
спрабуюць аднеквацца, мау
ляу, не будзем мы нiкуды 
перасяляцца, нам i тут доб
ра. Як хочацца напомнiць iм 

словы А. С . Макаранкi, што 

«рос,: i выхаванне дзяцей -
гэта вялiкая, сур'ёзная i вель-
мi АДКАЗНАЯ справа». Дзес 

ля · здароуя, i дабрабыту 
сваiх дзяцей усё-такi прый
дзецца паставiць усё астат-
няе на другi план. Хоць 

заахвочваць з трыбуны, ву-
1чыць з кафедры намнога 

лягчэй, чым выхоу
ваць хаця 6 адно дзiця. Ду
маецца, у склаушымся ста

новiшчы мэтазгодна было 
6 перасялiцца у iнтэрнат № 3. 
Тут ужо, як кажуць, ад дабра 
дабра не шукаюць. Аднак 
гэта да пары да часу, бо 
колькасць студэнцкiх сем'ях 
расце з· геаметрычнай праг

рэсiяй. 1 рассячэ гордзiеу 
вузел, несумненна, толькi 
«сямейны» iнтэрнат. Будаваць 

яго патрэбна неадкладна, 
а пакуль ён яu.iчэ толькi 
праект,уецца i плануецца да 
здачы у 1995 годэе. 
А чаму 6, скажам, камi

тэту камсамола не арганi
заваць студэнцкi будаунiчы 
атрад (цi нават некалькi). · 
па уавядзенню будынка для 
студэнцкi.х сем'яу. Такую 
прапанову, упэунены, пад
трымалi 6 ,i самi студэнты. 
Але аднаго энтузiязму мала, 

патрэбны сродкi, грошы i 
многае iншае. Карацей, без 
дапамогi, падтрымкi адмiнi
страцыi не абысцiся. Так што 
усё узаемазвязана, а вый

сце патрэбна шукаць агуль 
нымi намаганнямi i, галоу

нае, не замоучваць праблем, 
тым больш, калi яны скла
даныя. Тады 6 не iснава-

ла праблемы у студэнцкiх 1 
сем ' яу . у iнтэрнаце № 4 
цэлыя два гады . Цi не занад-

та доуга? 

М. ДЗЯБЕЛА, 
студэнт факультэта 

журналiстыкi . ., . 
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ЧЫТАЧУ ... ПРА ГАЗЕТМ 

Дазвольце 

зрабiць 
прь,знанне 

УСЕ. ДЗ ЕСЯЦЬ XBIЛIH . -
НА ЧАЙ. НА ВАТ У ЦЭЙТНОЦ Е 
БЫВАЮЦЬ ПЕРАДЫХI. · ДЗЕ
СЯ ЦЬ ХВШI Н МОЖНА Н IЧ О 
ГА Н Е РАБЩЬ, РАССЛ АБЩ
ЦА ~ КРЭСЛЕ, HI ПРА ШТО 
НЕ ДУМАЦЬ, НIКУДЫ НЕ 
БЕГЧЫ , HI ПРА ШТО НЕ ГА 
ВАРЫЦЬ. 3 А ПОШНIМ , ПРАf
ДА , Н Е ТАК ПРОС'fА . ГАВА
РЫЦЬ ЯКРАЗ САМЫ MO
MAHi: ПРА А ПОШНIЯ АРТЫ 
КУJlЫ , ПЕРАДАЧЫ , ВЫ С. Тд. 9-
КI, КIНО . KlilГI, ЗДАРЭН НI 1 
ПАДЗЕI. ЛЛЕ ДЗЕСЯЦЬ XBI 
ЛIH, ЯКIЯ ЧА СТА ЗАМЯНЯ 
ЮЦЬ АБЕДJЕННЫ ПЕРАПЫ 
НАК, КАНЧАЮЦЦА I ЗНОf -
ДА РУЧАК , ПАПЕРЫ , МА
ШЫНАК, РАДКАМЕРА, ТЭЛЕ
ФОНА ... 
Ц,IХА! IДУЦЬ АПОШНIЯ 

ПРЫГАТАВАННI ПЕРАД ВЫ
ХАДАМ У СВЕТ . РОБЩЦА ЯЕ 
ВЯЛ.IКАСЦЬ - НЕВЯЛIКАЯ 
ПА ПАМЕРАХ, АЛЕ ПАТРА 
БУЮЧАЯ СТОЛЬКI fBAГI 1 
ПРАЦЫ - ГАЗЕТА « БЕЛАРУ
СКI УНIВ ~РС IТ ЭТ». 

НА ПЕ;РШЫ погляд тое, 

што робiць кожны з супра
цоунiкау , рэдакцыi, неяк па
мiж сабою · не звязана. 1 
толькi чалавек, што не зна

ёмы з творчасцю нават вi

зу а льна, . не зразумее гэ

ты х знешнiх прыкмет i не па
жада'е угледзецца у работу 
рэд.а кцыi больш уважлiва. 
Тоnькi ён, бадай, не уба
чыць, што кожны супрацоу

н i>< не проста займаецца сва
iмi функцыянальнымi аба

ВЯЗКi'мi , а робiць той важны 
кавалачак працы, без якога 
газеце газетай не стаць. Ка
рэсriандэнт Зiнаiда Аляшке
вiч перакладае i друкуе на 
машынцы свае I аутарскiя 

артыкулы. Рэдактар вычыт

вае 1 выпрауляе матэрыялы, 
адначасова размауляе 

з аутарамi i адказвае па 

тэлефоне, Вiктар Чарняускi 
смела кроiць артыкулы . i 
спрытна аб ' ядноувае ix на па
ласе, Алена Вi хрова глядзiць 
у столь, выдумляючы чарго-

. вы загалова.к, Сяргей Плыт

кевiч у чарговы раз ,адбiрае 
· са стоса лепшыя фотаздым

' кi, Андрэй Максiмау выразае 

лiтары - шрыфт - .для за
галоукау . 1 нiхто нiкому 

не •- перашкаджае, бо праца 
ix не раз ' ядноувае, а наадва
рот: нездарма iм зручней 

1 
1 

-

працаваць разам, у адным саць пра змены на факуль

пакоi - месца знаходзiцца -тэце кiраунiцтва адказ

усiм. вае упартым маучанне м; калi 
Тут увогуле ёсць прывычка рэа гаванне на крытычны ма

ра i цца па ycix важных ·пы- тэрыял прt.1 ходзi цца настой

таннях i прыходзiць да адзi- лiва « выбiваць »·; калi газета 
нага рашэння, на агульны тыдн ям i «спiць» i жауцее у 

сход выносiць свае ваганнi шафе , бо факультэцкiя pac
i дзялiцца сумнен.нямi, шчы- паусюджвальнiкi хварэюць 

ра аддаваць iдэi i арыгiналь- грыпам i, здаецца, з iмi увесь 
ныя думкi. _ Тут прывыклi да- факультэт на чале з камiтэ
вяраць i гаварыць непрыем- там камсамола; калi . i дэя з 
ныя рэчы у вочы, ведаючы, «прамой лiнiяй» безнадзейна 
што гэта не будзе падстава й правальваецца; калi сл'Япым 
для крыуды. Карацей, самыя тварам сустракае уваходзя
звычайныя, нармальныя дэ- чых факультэцкi стэнд для га

макратычныя адносiны, без зеты «Беларускi унiверсiтэт»; 
якiх газета, што дрэва без калi , к,злi, калi ... Паверце, ад 
вады, сонца i глебы, жьщь не такiх абыякавьlх адносiн апу-

. можа. скаюцца рукi. 

У рэдакцыi шмат сяброу i Часта рэдакцыйны х супра-
добрых знаёмых. Заусёды цоунiкау папракаюць у не
рады тут прыходу Юрыя аб 'екты.унасцi, вузасцi погля
Пазняка , Сашь~ Вiнчэуска- . ду , адсутнасцi аналiтычнасцi 
га, Алеся Бадака, Генадзя цi наадварот - займальна
Юрчанкi, Мiкалая Рыгоравi- сцi . А цяпер успомнiце свае 

ча Пр~,1годзiча, студэнтау першыя урокi на практьщы 
факультэта журналiстыкi. Ня- на заводзе цi прадпрыемстве. 
важна, што яны iншы раз пры- Цi гавар1,1лi вам камплiмен
ходзяць з . «пустымi рукамi», ты, цi назы валi вас генiем? 

без' напiсанага артыкула . Цёп- Так, састау рэда~-цыйных 
лае сл9ва цi грунтоуная кры- журнал iстау - гэта амаль 
тыка для . супрацоунiкау с-; удэнты факультэта жур
рэдакцыi не менш дарагiя i налiстыкi . 1 для ix праца у 

карысныя. 1 усё-такi ... На данай газеце - важная . пер
жаль, бывае цяжка пераадо- шая прыступка у вялiкiм ·пра
лець пачуццё адзiноты, калi фесiйным жыццi . Хаця каму 
на просьбу рэдакцыi нап1- гэта цiкава, тое, µ.по застаец-

ца звычайна за кадрам (i 
няхай там i застаецца) - га

зета , нягледзячы нават на 

тое, што i ёй перашкаджа
юць у жыццi надзвычайныя 

здарэннi, пав•iнна заставацца 
· заусёды газетай, газетай на 

узроунi, пра ступень якога лi
чыць таму, для каго яна -
чытачу . 

Як пiшацца газета? Спы

тайцеся у ва х цёрау: .нярэд
ка ад першага i да апошня
га тралейбуса. У кожнага 
журналiста тут свае сакрэты: 

нехта робiць фон - го ман i 

грукат, нехта аддае пераваг у 

ад з iноце , забiушыся з ёю 
у вугал пад свят ло настоль 

н ай лямпы. Але усе журна

лiсты мараць пра адно : каб ' 
яго матэрыял прынёс пэуную 

карысць, каб ён ·быу прачы
таны i зауважаны, разбудзiу 
думку i выклi кау дзеяннi. 

А iнакш навошта бяссонныя 
ночы з бясконць11,;,i мукам i 
тв·орчасцi? 

На гэтым , напэУна, можна 
было б паставi ць кропку. Але 
не сказа на яшчэ · пра тых , 

ад каго залежыць, каб газе- . 
та выйшла у свет у патрэбны 
тэрмiн i мела прыгожы 

«твар». Гэта карэктар Воль
га Мiхайлауна Цыганков а, 

наборшчьщы . матэрыялау, 
мантажысткi, · друкары. Сло

вам, ёсць падставы верыць, 

што дзякуючы iм j" вам, 
паважаныя чытачы: выклад

чыкi, cynpaцoyнi'i<i, студэн
ты - газета, нягледзячы на 

свой сталы узрост, застанец
ца такой жа маладой i для 
маладых, якой з'яуляецца 

ужо бо;ьш шасцiдзесяцi 
гадоу . 

А. САВIЧ , 
наш няштатны кар. 
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- ДУМАйЦЕ пра мяне 
што хочаце, а мне абрыдла 
да немагчымасцi. Усё, зваль

няюся па уласнаму жаданню . 

Сёння ж пiшу дэкану Сiль
вестру Гладзiёласавiчу заяву! 

- зрывауся у тэлефоннай 

трубцы голас, якi належау iн
тэрнацкаму дамавiку Базыль

ку. 

- Базылёк, пачакай, дара

жэнькi ! Не кiдай трубку! Што 
у цябе здарылася? Непрыем
насцi па службе? А мо на 'сар
дэчным фронце? Як са зда
роуем? 

·Будзе тут здароуе! 
Хоць бы раз пуцеуку у пра

фiлакторый далi! Нiякай пава

г-i, бьщцам i не iсную я . 

арандаваным у гасцiнных сяб
роу, · потым п ' юць гарбату i 

,.. языком бесперапынна ме
люцЬ' i мелюць - ён жа эла

стычны ! Ну, а потым - ясна, 
дрыхнуць да поудня, як му

жык пшанiцу прадаушы. 

- Няужо усе? \ 
- Ну не. Дзеля справядлi-

васцi не буду гаварьщь, што 
усе·. Але ix не так ужо шмат, 
тых, хто ранiцай радасна б.я
жыць у бiблiятэку цi n;i рэдак
цыйных справах. lншыя ... Ма
ла таго, што мне, як пру

саку, прыходзiцца цiхенька 

сядзець у куточку да трэцiх 

пеуняу, пакуль яны, жарабцы , 
спаць заваляцца, дык пасля ix 
трэба яшчэ у кожным пакоi 

КАМIЗЭЛЬКА ДЛЯ ПАКРЫfДЖАНЬIХ 

- Базылёк , сонейка! Ты ж 

заусёды быу такiм вытрыма
ным, ураунаважаным, хоць i 
нялёгкая у цябе служба .. . 

- Будзеш тут ураунаважа

ным з вамi. Нагрузкi у.зра

стаюць ', абавязкау прыбауля
ецца, а ад начальства i ад 

сам iх студэнтау удзя':'насу,i 
- анi . Калi гэта было такое, 

каб я, нават забiушыся пад са
мы дах да галуf:2оу, не мог 
выспацца як след . Толькi да
кранаецца пяшчотным крЬ1-

лом сон, як зноу - проза 

жьщця майго шэрага: уставай, 

прымайся за справы, небара
ка Базылёк. Святло тушы, 

акуркi збiрай, краны закруч
вай, падлогу мяцi, падаконнi
кi працiрай, кветкi палiвай, 
двор у парадак прыводзь. 

Ды яшчэ трасца навалiлася -
для · студэнтау-гiсторыкау 
журналiс~:ау салодкае жьщцё 

прыдумалi у выглядзе тв ор
чага дня . lм, як яны кажуць, 

«лафа», а мне? Новыя турбо

ты, за якi я начальства як за 

звышурочныя аплачваць не 

хоча. 

- Базылёк, ну чаму трасца? 
Людзям творчай працы ·такi 

дзень вельмi патрэбны. Не
здарма ж для некаторай ка

тэгорыi работн iкау ён закон
ны . Чым жа нашы студэнты 

не падыходзяць пад гэту катэ

горыю? 

Ха, не магу, козыту 

баюся, · а тут · ад слоу 
смешна. Паглядзелi б вы, 
чым займаюцца гэтыя людзi 

творчай працы напярэдаднi 

тво р чага дня! Спачатку ска

чуць на дыскатэцы у пакоi, 

парадак навесцi: посуд вы

мыць, адзёжу адпраGаваць , 

пачысцiць, акуратна расклас
цi, на абутку глянец навесцi, 
адшу'каць ручкi, алоукi, сшыт

кi, паперу, скласцi торбу -
бьщцам я бабуся, якая дры
жьщь над унукам-перша

клашкам. Плюс будзiльнi к 
праверьщь i завесцi не забьщ
ца. Усё раблю! Каб яны, мае 
студэнцiкi, былi ад самай 
ранiцы у лепшай «форме » i 
не марнавалi час на бытавыя 
дробязi, якiя так недарэчы у 
творчы дзень. 

- Ну i? · 
- Дык я · i кажу: будзiль-

нiк . ix не падымае, радыё 
падкручу - таксама, гардз i 
ны рассуну, каб сонейка да- ' 
памагло,- толькi на другi' 

бок павернуцца ды коудру 

на нос нацягнуць, я яе унiз 

сцягну, у носе пачну казы
таць нават не чхнуць, 

шморгнуць i кулак мне пака
жуць, пяткi паспрабую пака
зытаць - брыкаюцца . Што я 
толькi нi раблю! А калi хто 

i падымецца ад маiх старан; 

няу - аблае апошнiмi слова
мi, быццам я вораг якi. Уста

нуць урэшце. Чухаюцца-чу

хаюцца, з вугла_у вугал сова

юцца - не ведаюць, што ра

бi ць: зноу на ложа к упасцi цi 
абед пачаць гатаваць. 

А потым? lдуць па 

справах? 

- Успамiнаюць чамусьцi 
пра розныя бытавыя дробя
зi, тыя самыя, ад якiх я i м
кнуся ix вызвалiць напярэдад
нi творчага дня. Дзяучаты ва

ласы мыюць, накручваюць, ад 

ЗВАРО~НАЯ . СУ~ЯЗЬ 

«НА МАЮ ДУМКУ ... t 
Так здарылася, што ва ун iверсiтэт я nacтyniy nасля двух 

курсау ваеннага в'учылiшча. Шкада, толькi стан здароуя 
не дазволiу атрымаць абраную сnецыяльнасць . Затое гра
мадскай работай (быу сакратаром камсамольскай арганi
зацыi роты) i тут займаюся 3 задавальненнем. Сnачаt
ку быу камандзiрам «nяцёркi» АКАДа, зараз - каман
дзiр · атрада. 

Запытаецеся, якое дачы

ненне мае мая грамадская 

работа да будатрадау? Да
рэмна пасмiхаецеся. Самае 
непасрэднае . Не ведаю, ад 
каго пачуу прапанову аб 
стварэннi студ~l;iцкага ат

рада на базе унiверсiтэцка

га АКАДа, толькi у мяне 
адразу та1).ы з'явiлiся сумнен

нi. А я1< жа, думаю, збяруц
ца у ат.рад хлопцы з розных 

факультэтау: розныя зацi

кауленасцi (лiчы, калектыу 
будзе складвацца да канца 

працоунага перы~ду), адзiн 
аднаго амаль не ведаюць 

(цяжка сказаць, цi лёгка буд
зе выбраць камандзiра) . 
Але прапанова усё ж вель

мi спадабалася. 1 тады мы 
вырашылi стварьщь будаунi-· 
Ч!>I атрад з членау факуль

тэцкага АКАДа. -Вось i . нара
дзiуся атрад iмя Дзяржын

скага. Прыйшлi у яго праца
ваць толькi жадаючыя, у 

асноуным першакурснiкi . 

Справа новая. Таму дапама

галi нам усе, асаблiва Г. Ях
навец начальнiк штаба 
працоуных спрау. 

Цяжкасцi? Дзе ix няма . 
1 першая - адсутнасць спе-

люстэрка адцягнуць нельга цi 

мьщцём бялiзны пачынаюць 
~аймацца. Хлопцы ляжаць 
звычайна на ложку, задрау

шы ногi, плююць у столь i 
разважаюць пра тое, што ка

лi яны скончаць «унiвер», бу

дуць зарабляць многа гро
шай i нiчога не Р.абiць - вось 
як, напрыклад, сёння. 

- Ой, ты, пэ9'на, Базылёк, 
згушчаеш фарбы. Есць, зра
зумела, i лайдакi . Але ж нель

га арыентавацца на ix, каб 

'выносiць меркаванне пр~ 
· астатнiх. Не лiквiдаваць жа 

творчы дзень з-за тых, хто 

прыносiць столькi засмучэн

няу. 
- Была б мая воля! Пi

сау мне сябра з Кiшынёва . 
У ix была падобная сiтуа
цыя. Ну i што? Не хацелi 

студэнты займацца творча

сцю - iм дазволiлi гэтага не 
рабiць: творчы дзень з парад
ку дня, . як кажуць, знялi. 

· Чуу, i у нас у · адпаведных 
колах вырашалася: бьщь 
дню цi не? Адпавядае ён сва

ёй назве цi спрыяе ляноце. 
На мой жаль, засталося гэта 

пакуль толькi абмеркаван
нем. 

- Дазволь не згадзiцца з 

табой . Студэнту, на нашу дум-
. ку, вельмi неабходна вучыц
ца заставацца сам-наса 1'1 з са

бой, ён павiнен вучьщца пра
цаваць самастойна. А для гэ

тага патрэбны вольны час. 
Можа нават ёсць сэнс яго па
вялiчыць? Напрыклад, чаму 
толькi раз у тыдзень? А калi 

сканцэнтраваць заняткi i, ска- · 
жам, не раз у тыдзень, а 

тыдзень у месяц аддаваць 

студэнту для творчай, а зна

чыць для самастойнай рабо
ты? За тыдзень можна горы 

звярнуць : нап1саць рэферат, 

курсавую , артыкул, з'ездзiць 

у камандзiроуку . Ды мала ча
го можна зрабiць за тыдзень 
вольнага часу! 

- Эх вы, лiбералы! Нiхто 
мяне не хоча зразумець, 

пашкадаваць ... 
- Базылёк, не злуi; . Ты пе

ратемiуся, вось i нервуеш. 

Падумай пра тое, што хутка 

лета, адпачынак . 1 усё стане 
на свае месцы, за лета яшчэ 

i засумуеш па студэнтах .. Не 
ведаем, цi змаглi пераканаць 

цябе у тым, што творчы дзень 
студэнтам вельмi неабходны, 
але не пакiдай нас. 

- Ну, што з вамi рабiць? 
-'- А калi ты не супраць, 

мы размову нашу надрукуем. 

3 надзеяй, што лайдакi i тыя, 
каму не дарагi час, прачь,тас 
юць яе i можа засаромеюцца. 
1 у наступны творчы дзень 

зацiкавяцца, дзе знаходзiцца 

Дом друку цi Ленiнская бiб
лiятэка. А калi не, мы з iмi 

разбяромся самi: Так? 
Маучанне можна было рас

тлумачьщь як знак згоды. 

Потым былi кароткiя- гудкi. 

3 дамавiком Базыльком 
размауля J1а 

А. ЛЕНСКАЯ. 

цыяльнай падрыхтоукi. Ча
каем-не дачакаемся мая, 

калi пачнецца вучоба. 
Не так · дауно пабывау у 

Карэлii - заключалi працоу

ны дагавор : Аб'ектау для 

умелых рук хапае - толькi 

працуй. 

Цi цяжка быць камандзi
рам! Ва усякiм выпадку ня
лёгка. Але на кожнага з бай

цоу магу пасп-адзявацца : 
разам жа у час· рэйдау 

i дзяжурствау. Есць у мяне 
запаветная думка - будат

рад дазволiць пасябраваць 
i зразумець адзiн аднаго яш
чэ больш, аб'яднае нас. А 
гэта ж самае галоунае для 

членау АКАДа - пачуццё 
локця, калi сябру можна 
давяраць, як сабе . 

А. ГРАБЛЮ!(, 
камандзiр СА iмя 

ДзярЖ:ынскага . 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШllll l lll'lllllll l l t 1111111 

220080, Мiнск-80, УН/ВЕР<;J 
ТЭЦК! Г,4РАДОК, ВУЛ. БАБ
РУЙСКАЯ. .9, НАВЕРХ 4, 
П AKOJ 74-75. 
ТЭЛЕФdll 20-68-27. 

В. а. рэдактара 

М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 

1111 II II I II IJll lll l l 11111111111111 ill liill l l 111 IН., 


