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СТВАРЫЦЬ СЦЯНУ 
ПАМЯЦI 

былым студэнтам i выкJ1ад

чыкам БДУ iмя У. 1. Ленiна, 
ахвярам рэпрэсiй сталi н скага 

рэжыму, пры музеi гiсторыi 
унiверсiтэта - з такой· прапа-· 
новай выступiу камiтэт кам
самола гiстарычнага факуль· 
тэта. 

- Работа пачнецца у лю
тым,- гаворыць сакратар 

камiтэта камсамола r iст

фака Г. Кавалеускi.- Будзем 
весцi перапiску з тым i , хто 
пацярпеу ад рэпрэсiй, пра
цаваць у архiвах. Ycix, хто 

пажадае прыняць удзел у 

rэтай рабоце, чакаем у ка
мiтэце камсамола. 

3 . ВАЛНIСТЬ/ . 

ГАЛОS'НАЕ -
IНТЭРНАЦЫЯНА

ЛIЗМ 

т..:кая асноуная думка 
JвыстуnJ1ення прарэк.тара па 

мiжнародных сувяэях А. В. 
Шарапы на сходзе Jliдэ
pay зямляцтвау студэн
тау, што 11учацца у БДУ. 
Без гэтага немагчыма доб
Р,:tя вучоба i цiкавы адпа

чы11ак савецкiх i замежных 
студэнт ;~ у . Uяжкасцi i канф-

лiкты, безумоуна, ёсць i бу
дуць, але ix неабходна на

вучыцца пераадольва·ць i не 

ускладняць сiтуацыю, а на
адварот: хутка i станоуча 
вырашаць спрэчкi. Асаблiва 
зараз, калi · iдзе сесiя 
патрэбна зрабiць усё I маг
чымае, каб здаць яе як мага 

лепш, каб апраудаць давер 
свайrо народа, якi накiра
вау на вучобу у Савецкi 
Саюз. 
На сходзе, якi прайшоу 

у кафэ «Гаудэамус», выступiу 
дэкан факультэта па рабоце 
з замеж!fымi навучэнцамi 
Л . М. Аусянка. _ Ен таксама 
спынiуся на праблемах, якiя 
хвалююць замежных студэн· 

тау. 
МАРЦIН СЕРАНЕЙ 

КУРГАТ, 
студэнт аддзялення 

мiжнароднай журналiстыкi. 

АЛЬПIНIЗМ ... 

Гэта слова мае прыцяrальную 
сiлу для людзей , якiя 3аусёды 
у пошуку, для тых, хто · хоча 
бачыць прыrажосць i гармо
нiю свету, пазнаць яго, пе
раадолеушы цяжкасцi. 
Наш клуб - клуб туры

стау-альпiнiстау - своеасаб
лiвы маrнiт, якi прыцяrвае 
такiх людзей . Тут вы не толь
кi будзеце мець маrчымасць 
займацца альпiнiзмам , · ту
рызмам, скалалажаннем 

тут вы знойдзеце сапрауд
ных вер111,1х сяб11оу, адна 
думцау .. Зможаце вастрэй 
адчуць радасць жыцця, за

гартуецеся маральна i фi
зiчна. 

Чакаем вас, аматары аль
пiнiзму! 

КЛУБ 
турыстау i альпiнiстау 
БДУ iмя у; 1. Ленiна. 

Успамiнаючы мiнулы rод, (.пава Шэйнiн, трэцякурснiк 
мехмата, можа з упэуненасцю сцвярджаць, што ён быу 
плённым . Прайшла рэспубл iканская алiмпiяда « Студэнт 
i навукова-тэхнiчны прагрэс», у якой Слава стау перамож
цам . А новы rод - гэта новыя рубяжы у навуковай рабо
це , якой С. Шэйнiн займаецца на кафедры вышэйшай ал
гебры. 

Фота С. ГРЫЦА. 

" 

ПРАПАНОВЫ 
па развiццю беларуска-рускай 

U 1 8 

двухмоунасц1 

Зыходзячы з установак XXVII з'езда КПСС, Усеса
юзнай партыйнай канферднцыi, л.ютаускага (1988 г.) 
Пленума ЦК КПСС . i Х Пленума ЦК КПБ i у 
адпаведнасцi з распрацаванымi i зацверджанЬtМi Бю

ро ЦК КПБ «Асноунымi мерапрыемствамi па далей
. шаму развiццю народнай асветы у Беларускай ССР 
камiсiя рдктарата i партыйнага r.амiтдта прапануе: 

-павысiць узровень патрыятычнага i iнтэрнацы яf\<lл ьнага 

выхавання студэнтау. У рабоце ~а выхаванню патрыя
тычнай свядомасцi i культуры iнтэрнацыяналiзму шырока 
выкарыст-оуваць факты ricтopыi розных народау Савецкага 

С аюза, асаблiва тых, што насяляюць БССР, глыбей ас
вятляць на лекцыях , практычных i семiнарскiх занятках 

дыялектыку нацыянальнага i iнтэрнацыянальнага у сiстэме 
эстэтычных каштоунасцей, створаных нашымi народамi ; 

- садзейн i чаць рэал i зацыi культурных запатрабаван няу 
пудэнтау ycix нацы янальнасцей, што вучацца ва у нi вер
с i тэце. Разгарнуць падрыхтоуку расшыранага пасяджэнн я 

•артыйнага камiтзта з удзелам прадстаунiкоу кiраунiцт
а i rрамадскiх арганiзацый аб задачах унiверсiтэта па 

._ удасканаленню культуры м iжнацыянальных адносiн, пат

рыятычнага i iнтэрнацыянальнага выхавання моладзi (ка

стрыч'нiк 1989 r. ). Уцягнуць ycix зацiкауленых у абмерка
ванне адпаведных прапаноу на старонках шматтыражнай га

зеты «Беларускi унiверсiтэт» . Пранаваць студэнтам з брат
нiх савецкiх рэспубл i к i замежных краiн арган iзаваць пошук 
эфектыуных форм дзейнасцi, якiя б спрыялi больш поуна
му i глыбокаму пазнаванню культур iншых народау; 

- практыкаваць сустрэчы студэнтау i выкладчыкау з 

дзеяч.амi беларускай культуры, гiсторыкамi, наладжваць 
абмеркаванне цiкавых i вострых матэрыялау па ricтopыi i 
11:ультуры Беларусi; 

- уцягнуць студэнцкую моладзь у riсторыка-краяз
научы рух «Родны ~орад», «Родная вёска», «Родны пасё
лак », накiроуваючы яго на вывучэнне ricтopыi роднс,rа 
краю, слауных рэвалюцыйных, баявых i працоуных трады
цы й беларускага народа, . на добраупарадкаванне населе-

. . 
ва ун1верс1тэце 
ных пунктау, рэстаурацы19 помн iкау г iсторы1 1 культуры . 

Арганiзаваць студэнцкiя атрады для работы на аб'ектах 
ricтopыi i культуры Беларусi. Заключыць .дагаворы з ВА 

«Белр:эстаурацыя», архiвамi, музеямi , Беларускiм фондам 
культуры, Таварыствам аховы помнiкау аб студэнцкi х да
следаваннях па пытаннях ricтopыi i культуры Беларусi ; 

- забясnечыць мэтанакiраванае i паслядоунае ажыццяу
ленне nрынцыпу беларуска-рускай двухмоунасцi, дабiвац
ца, каб выпускнiкi унiверсiтэта, асаблiва будучыя педаго
гi, дасканала валодалi • як рускам, так i беларускай мовам i ; 

- 11равесцi ва ycix падраздзяленнях унiверс iтэта растлу

мачальную работу, накiраваную на усведамленне неабход
насцi i абавязковасцi вывучэння беларускай мовы, актыуна
га далучэння кожнага выкладчыка i студэнта да засваен
ня духоунай спадчы1;1ы беларускага народа, узмацвення 
сваёй ролi у прац:эсе перабудовы вучэбна-выхаваучага пра
цэсу; падрыхтаваць rpyny rpaмaдcrtix лектарау, ян:i я зай
малiся б прапагандай культуры i ricтopыi Беларус i ; 

- развiццё беларуска-рускай двухмо,унасцi ажыццяу
ляць у цеснай сувяз i з вывучэннем iншых rуманiтарных 

дысцыплiн на аснове узаемапранiкнення i узаемадапау
нення з распрацоуваемай праграмай падрыхтоукi с пецыя
лiстау; 

- паwырыць выкарыстанне беларускай мовы пры афар
мленнi нагляднай агiтацыi, насценных газет, раскладау 

заняткау, у бiблiятэцы, пры правядзеннi навуковых канфе
рэнцый i чытанняу, сходау, урачыстых пасяджэнняу 
i iнш. ; 

- заахвочваць выкладчыкау, у першую чарrу гуманi

тарных факультэтау i педага г iчных аддзяленняу i нwых 

факультэтау, чытаць лекцыi, весцi семiнарскi я заняткi i 
практычныя, кансультацы i, праводзiць экзамены i залi

к i , выдаваць свае навуковыя працы на беларускай мове, 
а студэнтау - выконваць на ёй курсавыя i дыnломныя ра
боты ; перавесцi на беларускую мову выкладанне yci x 
дысцыплiн на аддзяленнi беларускай мовьt i л iтаратуры фi
лалагiчнага факультэта (спецыяльных , акрамя рускай мо
вы i лiтаратуры , грамадскiх, псiхолага-педагагiчных i iнш . ); 

(Заканчэнне на 2-й стар.) . 
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tтурыстауt 

ТЭЛЕГРАМА 

- У ТОА ЧАС, калi мы ма
рудна цягнулiся у поездзе да 
Кiравакана, нiхто з нас не ве
дау, чым будзем займацца у раё
не бедствау,- успамiнае камаи
дзiр добраахво1·нага студэнцка
га атрада БДУ па дапамозае Ар
менii Васiл ь Бойка.- Але мы 
былi гатовы да любой работы. 

1 сапрауды, байцам атрада 
давялося раэбiраць завалы i 
займацца рамонтам жылых да
моу i сельскагасnадарчых аб'ек
тау, разгружаць вагоны i даст!lу
ляць прадукты жыхарам адда

леных раёнау, . ратаваць школь
ную i jласную маёмасць . 

Але усё гэта - у м iнулым . У 
нядзелю ix горача сустракалi 
на беларускай зямлi родныя i 
знаёмыя. Самаад'!увапне бай
цоу - выдатнае. 

3. MIXH EBIЧ . 

Помню неяк мой аднакурснiк заявiу: «~iба ж галоунае, 
для чаго• я прыехау, вучоба? А кал i мне болей даспа
добы падарожнiчаць, знаёмiцца з Савецкiм Саюзам?» 
Доуга пасля гэтага ён не з'яуляуся на заняткi. Надь1-
wоу час залiкау i экзаменау. Час збiраць ураджай. Ця
nер у «турыста» толькi адна сцежка па iнтэрнаце у 
поwуках канспектау i неабходных падручнiкау. 
Хто не працу_е, як след, не павiнен Зijста11ацца сту

дэнтам. Такое маё перакананне. lx трэба выключаць. Ча
сам жа здараецца, wто i старанныя хлопцы i дзяучаты 
не паспяваюць у вучобе . Не усё залежыць менавiта ад . 
н ас. Ад ~айстэрства ле.ктара i адносiн з савецкiм суседам 
па пакоi, ад наяунасцi добрага новага падручнiка у бiблi
ятэцы i гарачай вады у трубаправодзе iнтэрната таксама: 
Гэтыя «дробязi» я нагадау невыпадкова. Я размауляу 

са сваiм i сябрамi, не раз абмяркоувау гэтае пытанне з 
савецкiмi 1суседзямi па iнтэрнату . Яны таксама жывуць не 
у роднай хаце, не з бацькамi . Але ж нам даводзiцца яшчэ 
цяжэй. Прыстасоуваемся да клiматычных умоу. 1 стравы 
у сталовай здаюцца не надта смачнымi, бо у кухнях , роз
ных народау свае асаблiвасцi . 1 многiх звычаяу не пры

маем . А потым, хто б з вас не нудзiуся, к.алi б да Радзi
мы был i не сотнi, а тысячы кiламетрау? «Я не ведаю, wто 
здарылася,- разгу61,ена nытау у мяне на днях парады 

мой зямляк Самуэль .• - Hi сябры, н i бацькi мне чамусь
ц: не . пiшуць . Hr:.:тoi Нi·~с.г а!» Тады я зра:.)· ;,,,еу, чаму 

ён увесь тыдзень такi сумны. Мьr часта збiраемся разам, 
каб nадбадзёрьщi. адзiн аднаго. Як хацелася б яwчэ i кры
wачку больw разумення ад ycix тых, для каго мы тут. 
rocцi ! 

МАРЦIН КУРГАТ, 
студэнт аддзялення мiжнароднай журналiстыкi. 

Каб Зямля 

не стала Дзсай 
Забруджваецца наваколь

нае асяроддзе, паруwаецца 

эканамiчны баланс, знiшча
юцца лясы , вадаёмы , ланд

шафты, мног i я в iды флоры 
i фауны. Пра усё гэта мы чы
таем у газетах. Абураемся: 
як жахлiва! 1 не зауважаем , 
што дзе-небудзь побач ства
раюцца эканамiчна i экала
гiчна неабгрунтаваныя пра
екты умяwанняу у прыроду 

i iрацыянальных спажыв;~н
няу, не выконваецца рэжым 

эканомii энергетычных i сы
равiнных рэсурсау, не паwы

раецца выкарыстанне бяс
печньiх вiдау энергii. Не ад
мауляем у разбуральнай 
дзейнасцi некаторым прад
прыемствам , арганi зацыям, 

а~обам . Быццам i не кранае 
нас гэта справа. Не ведае 

чалавек, у якога не сфармi

равана яwчэ экалагiчная свя

домасць , не абудзiлася эка
лаг i чнае сумленне, што ад 

няудалага гаспадарання у 

агульным доме у першую 

чаргу будзе nакутаваць ён 
сам. Нас здз iул яе. i тое, 

wто у праекце праграмы 
камiтэта камсамола не xani
лa радкоу, каб успомнiць аб 
экалагiчнай праблеме. Х iба 
rэта залiшне - мець курс 
экалогii цi рацыянальнага 

nрыродакарыстання на ус1х 

факультэтах унiверсiтэта? 
Можа, i экалагiчная свядо

масць не развiта у нас таму, 
wто не арганiзоуваюцца ва 

унiверсiтэце, лекцыi па экала
гiчных пытанн я х? Магчыма, 
патрэбны i «круглыя» сталы, 
i абмеркаванне матэрь1ялау 
друку, i экскурсii у запавед-

нiкi, заказн,кr, да помнiкау 
прыроды Беларусi? 

Мы, студэнты-геоrрафы, 
як , дарэчы, i бi ёлагi, i юрыс
ты, i фiлолагi, i журналiсты, 
маглi б прымаць удзел у ар
ган iзацыi экалагiчнага ма
н iторынга, экспертыз i экспе

дыцый, сабраць, сiстэматы
заваць i прааналiзаваць iн

фармацыю аб навакольным 
асяроддзi. Ад ,правядзення 

суботнiкау па азеляненню, 
nасадкi лесаnалос, ачысткi 

садоу, паркау, лясоу маглi 

б nepai:icц i i да стварэння 
rасразлiковых падраздзялен
н яу па правядзенню nрыро
даахоуных i прыродааднау
ленчых работ. Нядрэнна бы
ло 6, каб кожны факультэт 
nрымау удзел у патруляван
нi лясоу i вадаёмау, выяу
ляу i спыняу браканьерства 
i выпадкi забруджвання. Та
ды, зразумела, спатрэбяцца 
i кароткатэрмi!fовыя, але 
эфектыуныя курсы па пад- · 
рыхтоуцы няштатных iнсnек
тарау па ахове прыроды . 

Нам могуць запярэчыць: 
эксnертызы па выяуленню 

вытокау забруджвання, скла
данне пратаколау на прад

прыемствы , ведамствы i 
асобы, з-за дзейнасцi i бяз
дейнасцi якiх пакутуе прыро

да,- справа спецыялiстау. 
Магчыма. А ёсць яwчэ адз·iн 

шлях барацьбы за чыстае 
навакольнае асяроддзе, як i 
датычыць менавiта ·нас,

стварэнне навуковых рас

працовак студэнтау i выклад

чыкау па экалагiчных пытан-

нях . 

Юрый ЖЭРКО. 

\ .. 
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«Мы начинаем КВН. Для 
чего? Для того, чтоб стало 
радостнее всем, веселей ста
ло всем ... » 
Знаёмыя словы? Зразуме

ла. 3 папулярнай песенкi 
пра вядомы fjciм КВЗ. 

фера згуртаванасцi, сяб
роfjства i радасцi,- naчyfj 
я fj адказ. 
Дадам яшчэ: каманда не 

падобная i не збiраецца 
бьщь падобнай на iншЬlя 
каманды, паважае iмправi-

зацыю знаходлiвасць; iн
тэлект i востры гумар. /, 
безумоfjна, яна збiраецца 
перамагаць. Але перамагаць 
прыгожа, каб глядач атрым
лiваfj задавальненне ад гул ь
нi. 

u • 

P.S. Развiтваючыся з 
удзельнiкамi конкурсу, пажа
даfj iм нi пуха нi пер 'я fj 
Цюменi, а яны мне fj адказ ... 
Вы самi здагадваецеся, што 
маглi сказаць. 

Д. МАЛIНОУСК/. 

Будзе весела ус1м 
А цi сустракалiся вы з яго 

fjдзельнiкамi? Не, не на тэле
экране, а асабiста? Магчыма, 
не. А вось мне пашанцава
ла. Сустрэfjся. Праfjда, не з 
«джэнтльменамi» з Адэсы, а 
з камандай КВЗ унiверсi
тэта на адной з апошнiх 
рэпетыцый перад ад' ездам у 
Цюмень для fjдзелу fj адбо
рачным конкурсе Цэнтраль

!_tага тэлfбачання, дзе яны 
павщны сустрэцца з каман

дай мясцовага медьщынскага 
iнстытута. 

Ну, а тое, што я fjбaчыfj 
на рэпетыцыi, апiсанню не 
падииецца, таму што гэта 
патрэбна бачьщь самому. 
Не паддаецца ящчэ i таму, 
што нелыа выдаваць сакрэ
ты. Рабяты мяркуюць пасля 
паездкi fj Цюмень выступiць 
ва унiверсiтэце. 

l fjcё ж крышачку заслону 
«сакрэтнасцi» 11рыадкрыю. У 
праграму fjваходзяць тра
дыцыйнае прывiтанне, раз
мiнка, конкурс кanijaнafj, 
хатняе заданне, рэклаА~а, 
але галоfjнае fj праграме ·
дынамiка: псснi, танцы i 
смех да слёз. Нават па-за 
счэн.аю хлопцы i дзяfjчаты 
не губляюц,ь пачуццё гумару. 
Напрыклад, Павел Механiк, 
капiтан камаиды, адк:азваючы 
на маё пытанне, што, на яго 
ду1,1ку, самае смешнае fj пра
zраме, сказау: «Хочацца спа
дзявацца, ш1·0 конкурс ка
пiтанаfj i.. . fjcё астатняе». 
Пiшуць жа с.вае цiкавыя 

тэксты, вершы, сцэнкi fjдзель

нiкi каманды самi. Назаву 
некаrорых з ix: Юрый Кру
чо,шк, .4.ндрэй Андрэеfj. А 
fjвогуле каманда БДУ - гэ
та cnлafj iндывiдуальнасцей. 
.}' Re саставе Юрый Apoнafj, 
Наталля Янушкевiч, Мiкалай 
Кручынскi (ён удзельнiчае fj 
КВЗ ужо шэсць гадоfj) 
i iншыя. На жаль, газетная 
плошча не дазваляе пера
лiчыць ycix iмён i прозвiш
чаfj. 

Што дапш.tагае рабятам 
так натхненёна, з · «сюрам», 
як кажуць яны самi, рэпе

тыраваць i выступаць? Атмас-

(Заканчэнне. Пачатак на 1 -й стар .). 

- дз!'!ЛЯ эаахвочвання студэнтау праводзiць wтогадо

выq чь.1таннi па праблемах беларускай фiлaлorii , ricтopыi 
i хультурь1 БССР ; друкаваць лепwыя работы; 

- пры правядзеннi атэстацыi выкладчыкау, аспiран
та'· i студэнтау старэйwых курсау, асаблiва гуманiтарных 
факультэтау i педагагiчных аддзяленняу iнwых факуль

тэтау, звярнуць увагу на валоданне iмi беларускай мо
вай ; улiчваць гэта таксама пры прыёме на працу• ва унi

версiтэт; 

- распрацаваць i увесцi у дзеянне сiстэму добраахвот
нага вывучэння i удасканалення ведау прафесарска-вы
кладчыцкага саставу, супрацоунiкау, аспiрант'ау i студэн
тау па беларускай мове i лiтаратуры, ricтopыi Беларус i, 
яе культуры {праз арганiзацыю у першую чаргу адпа
ведных курсау i кансультацыйных пунктау); 

- стварьщь камiсiю з прадстаунiкоу ВНУ i АН БССР для 
удасканалення дзеючых цi распрацоукi новых праграм 

курсау беларускай фiлaлorii i ricтopыi БССР; 
- павялiчыць колькасць гадзiн на вывучэнне беларускай 

мовы i лiтаратуры на педагаriчных аддзяленнях нефiлала
riчных факультэтау, увесцi курсы беларускай мовы i лi
таратуры, ricтopыi Беларусi у вучэбныя планы rэтых ад
дзяленняу, пашырьщь выкладанне дадзеных курсау i на 
iншых аддзяленнях i факультэтах унiверсiтэта; 

- стварыць аутарскiя калектывы для забеспячэння гэ
тых курсау неабходнымi вучэбнымi дапаможнiкамi i маr
чымасць аператыунага выдання ix {на ратапрынце 
унiверсiтэта i у адпаведных выдавецтвах); пашырыць на
огул падрыхтоуку i выданне падручнiкау i вучэбных 
дапаможнiкау для вышэйшай i сярэдняй школы па белару
скай мове i лiтаратуры, ricтopыi, rearpaфii Беларусi, а так
сама арыгiнальных i перакладных па iнwых вучэбных дыс
цыплiнах (асаблiва гуманiтарных i грамадскiх) на белару
скай мове; хада.йнiчаць перад Мiнiстэрствам народнай аду
к,щыi БССР аб аб ' яуленнi конкурсау на распрацоуку такiх 
падручнiкау i дапаможнiкау; 

- увесцi з наступнага навучальнага года уступны экза

,.__е" па беларускай мове на педагагiчныя аддзяленнi унi
версiтэта, а таксама на выпускных курсах гэтых аддзялен
няу - пiсьмовы экзамен па беларускай i рускай мовах . 
У далейwым па меры магчымасцi таксама уводзiць на 
педаrагiчных аддзяленнях дзяржауны экзамен па авало
данню спецы яльнасцю на беларускай мове; 

арганiзаваць агульнаунiверсiтэцкую кафедру белару-

ПРАПАНОВЫ 
па развiццю бе ларуска-рускай 

u • • • 

двухмоунасц1 ва ун1ве рс1тэце 

сiстыкi (беларускай мовы i лiтаратуры, riсторы1 1 культу
ры Беларусi) для забеспячэння вучэбнага працзсу па дыс
цыплiнах беларускай фiлaлorii i ricтopыi Беларусi на пе
дагагiчных аддзяленнях факультэтау унiверсiтэта (акрамя 
фiлалагiчнага i riстарычнага), падрыхтоукi адпаведных ву
чэбных дапаможнiкау i распрацоукi навуковых i вучэбна
метадычных пытанняу, уключаючы выпрацоуку прадмет
най тэрмiналоrii сумесна з адпаведнымi падраздзялення

мi АН БССР; пашырыць выкарыстанне у выкладчыцкай 
дзейнасцi вядучых спецыялiстау ВНУ i АН БССР; 

- адкрыць на фiлалагiчным факультэце вячэрняе ад

дзяленне па спецыяльнасцi «Беларуская мова i лiтара

тура» i перапрафiлiраваць стацыянарнае i вячэрняе ад
дзяленнi беларускай i рускай моу i лiтаратур на спецыяль
насць «Беларуская мова i лiтаратура», прадугледзець 
таксама на фiлалагiчным факультэце падрыхтоуку студэн

тау па wырокай спецыяльнасцi - «Беларуская i руская 
мовы i лiтаратуры», «Беларуская i славянскiя мовы i лi
таратуры», «Беларуская i рамана-германскiя мовы i лiта
ратуры», «Беларуская i класiчная мовы i лiтаратуры»; 

- расwырыць падрыхтоуку спецыялiстау па беларускай 
мове i лiтаратуры, гiсторыi Беларусi i методыцы ix вы
кладанн я; 

- умацаваць беларускамоуныя кафедры унiверсiтэта 
неабходнымi кадрамi i матэрыяльна-тэхнiчную 
базу гэтых кафедрау; ' 

- арrан iзаваць сiстэматычную, мэ'rанакiраваную работу 
па выяуленню, вывучэнню i асеятленню перадавога пе

даrагiчнага вопыту настаунiкау беларускай мовы i лiта
ратуры. Узмацнiць- у гэтай справе ролю выдавецтва «Унi

версiтэцкае», «Веснiка Белдзяржунiверсiтэта»; 
- правесцi навуковае даследаванне па праблемах на

вучанн я дзвюм мовам ва умовах блiзкароднаснага бi
лiнгвiзму, аб асаблiвасцях навучання беларускай i рускай 

, мовам як дpyrov. у залежнасцi ад тыпу школ i умоу выкла
дання; арганiзаваць сацыялаriчнае апытанне выкладчыкау 
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А У вас ёсць 
меркаваннi? 

Просiм Вас прыняць удзел у даследаваннi, мэта якоrа -
вывучэнне думкi чытачоу аб газеце «Беларускi унiверсi
тэт». Прачытайце уважлiва пытаннi анкеты i абвядзiце круж
камi тыя нумары варыянтау адказау, якiя супадаюць з 
Ваwай думкай . Калi варыянты адказау не прыводзяцца, 

напiwыце свае уласныя у свабодных радках. Пасля запау
ненн я анкеты яе неабходна выразаL\Ь i здаць у д~ка
нат факультэта. 

1. Цi чытаеце Вы газету «Беларускi унiверсiтэт»? 
а) Так, чытаю рэгулярна 
б) Чытаю, але ад выпадка да выпадка 
в) Не, не чытаю 

2. Калi Вы чытаеце газету нерэгулярна цi не чытаеце я 
зусiм, то па якой прычыне? ' 

а) Не задавальняе змест 
6) Дрэнна ведаю беларускую мову 
в) Газета дрэнна дастауляецца чытачам 
г) Наоrул рэдка чытаю газеты 
д) Не магу адназначна адказаць на гэта пытанне. 

3. Цi задаволены Вы тым, як у газеце асвятляюцца: 
Так не не ведаю 

Жыццё унiверсiтэта 2 
Жыццё факультэтау i кафедрау 2 
Дзейнасць партыйнай арганiзацыi 2 
Дзейнасць прафсаюзнай арганiзацыi 
выкладчыкау i супрацоунiкау 2 
Дзейнасць камсамольскай арганiзацыi 2 
Дзейнасць прафсаюзнай арганiзацыi 
студ-энтау 

~зе7насць ам,атарскiх аб'яднанняу 
1 груп 

Перадавы вопыт лепwых выкладчыкау, 

студэнтау, вучэбных груп 
Праблемы быту i адпачынку студэнтау, 
выкладчыкау, супрацоунiкау 

Спартыунае жыццё унiверсiтэта 

.., 
2 

2 

2 

2 
2 

3 
3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

4. Калi Вы лiчьще, wто неабходна адкрьщь новыя руб-
рыкi, то напiwыце, якiя iменна ... .... ........ ............ ........ ........... .. . 

5. Цi задавальняе Вас афармленне газеты? 
а) Так 
б) Не 
в) Цяжка адказаць 
Што новае Вы можаце прапанаваць? ......... ..... ... ................ . 

6. Дайце, калi ласка, адзнаку газеце «Беларускi унiверсi-
тэт» у 1988 годзе. 

а) Высокая 
б) Сярэдняя 
в) Нiзкая 
r) Адзнаку даць цяжка 
7. Зараз газета выходзiць толькi на беларускай мове. 

Як Вы лiчыце, цi трэба арганiзаваць яе выданне i на 
рускай мове? 

а) Так, неабходна арганiзаваць выхад газеты (частку 
тыражу) на рускай мове 

6) Гэтага рабiць не трэба 
в) Цяжка адказаць. 

СЕКТАР. ВЫВУЧЭННЯ 
ГРАМАДСКАП ДУМЮ 

ПАРТЫПНАГА КАМIТЭТА. 

i студэнтау аб узроунi валода'ння бе:Ларускай мовай за-
• патрабаваннi у ёй; 

- узмацнiць сувязь кафедрау педагаriчных аддзяленняу 

са wколай, рэгулярна праводзiць мец1чнiкi беларускай 
мовы у падwэфных школах, семiнары настаунiкау бела
рускай мовы i лiтаратуры, гiсторыi, па праблемах методы
кi выкладання гэтых дысцыплiн, актывiзаваць удзел выклад
чы;ау i студэнтау унiверсiтэта у правядзеннi рэспублi
канскiх, абласных, гарадскiх i раённых алiмпiяд па бела
рускай мове i лiтаратуры, ricтopыi БССР; садзейнiчаць 
арганiзацыi у школах гурткоу па беларускай мове i лi
таратуры, ricтopыi i культуры Беларусi, вечароу мастацкай 
самадзейнасцi, тэатральных пастановак i r. д· на беларус
кай мове, ажыццявiць wэфства над дзiцячымi садамi у 

мiкрараёнах r. Мiнска, дзе працуюць беларускамоуныя 
школы i класы; 

- прыняць wырокi удзел у арганiзацыi урокау белару
скай мовы для насельнiцтва па тэлебачанню, правядзен
нi рэгулярнага цыкла тэле- i радыёперадач «Скарбы на
роднай мовы», «Старонкi беларускай паэзii», «У гасцях 
у роднай мовы», «Пiсьменнiкi - дзецям», «Знаёмцеся: 
з вамi гавораць юныя паэты!», «Сустрэча з юным~ тален
тамi» для вучняу школ i выхаванцау дзiцячых садоу; 

- праводзiць сiстэматычную работу па прафесiйнай 
арыентацыi вучняу, якiя жадаюць паступаць на аддзялен

не беларускай мовы i лiтаратуры; 
- wырока асвятляць на старонках у.нiверсiтэцкага i 

рэспублiканскага друку актуальныя праблемы рэалiзацыi 
у Беларусi ленiнскай нацыянальнай палiтыкi, патрыятычнага 

i iнтэрнацыянальнага выхавання працоуных . 
Камi'сiя запраwае абмеркаваць прадстауленыя «Прапа

новы» у кожным .-.:>ацоуным калектыве на працягу сту 

дзеня-лютага 1989 года i падаць на iмя старwы~;:: 
кaмicii (або у рэдакцыю «Беларускага унiверсiтэта») вод
rукi, заувагi i прапановы. Адначасова кiраунiцтву падраз- , 
дзяленняу унiверсiтэта на аснове wырокай галоснасцi 

патрэбна дэталяваць свае магчымасцi па развiццю бела
руска-рускай двухмоунасцi i вызначыць канкрэтныя тэрмi
ны ix ажьщцяулення для таrо, каб да канца XIII пяцi
rодкi забяспечыць падрыхтоуку настаунiкау, якiя маrлi б 
выкладаць свой прадмет на беларускай мове . Гэтыя матэ
рыялы (з улiкам таксама i уласных пажаданняу студэнтау, 
выкладчыкау i супрацоунiкау) будуць сiстэматызаваны 
i прадстаулены на абмеркаванне аб'яднанага пасяджэння 
вучонага савета i камiтэтау rрамадскiх арrанiзацый унi
версiтэта. 
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Гераiчная i самаадданая праца дэесяткау тысяч 
людэей днём i ноччу - усё гэта ёсць на самой справе. 
П рыклады працоунага подэвizу можна энайсцi 
ля кожнага раэбуранага дома. Усё так. Мы самi ба
чылi i р эмаулялi э людэьмi. Складаней, мне эда
ецца, раскаэаць аб падэеях тых дэён, магчыма, не 
такiх эначных, якiя не трапiлi на старонкi масавых 
выданняу. 
У цэнтры Ленiнакана да-

што у гэтыя днi сюды з Азер
байджана прыходзяць вiнша
вальныя тэл~;.грамы. 

- Наогул,- крэхча Ула
дзiмiр,- некаторым падон
кам i чужое гора на радасць. 

На наступны дзень накi
равалiся на аб'езд пастоу. 

у МУС рэспублiкi аб нашых 
,бясчынствах, яны знiклj. 

- Майстры высокай ква
лiфiкацыi,- гаворыць капi
тан Данiлiн, якi суправа
джау нас.- Не можам мы 
зараз затрымлiваць гэтых 
прахадзiмцау. Самi бачыце, 

мавiны не рабiлi уражання 
рэальнай карцiны: пражэкта
ры бязлiтасна вырывалi ix з 
цемры, i снег, якi на ускраi
нах горада, дзе работы яшчэ 
не пачыналiся, скрывау чор
на-белыя жудасныя пiрамiды 
мауклiвым мяккiм саванам, 
тут раставау, як пена, набла:

"' 1iтных, бардовых, пунцовых 

1 НЕ А СХАВАЛАСЯ 
крыуках i баках. Мы iшлi 

.а начных вулiцах, шарахаю
•1ыся ад сцен, якiя i сапрау

,ды навiсалi над тратуарам, 
'абыходзячы рознакаляровыя 
штабялi. Думалi пра на члег. 
Здавалася, у Ленiнака11е зу
сiм не спалi. Над разваJ1iнамi 
пагойдвалiся аблокi свету, 
рассеянага у пыле, кiпела 
работа. }1" знайсцi вайсковую 
часць, дзе мы, як супрацоу
нiкi ваенная газетьi, спадзя
валiся прыпынiцца, прасоу
ваючыся па разбiтаму гораду 
наугад, было незразумела. 
Нарэшце, крыху не напрасiу
шыся на ноч у лагер iзраiль
скiх выратавальнiкау, блы
таючы ix па - падабе11ству 
формы з нашымi салдатамi, 
мы дабралiся да КП П . 
· Тут размясцiлiся курсанты 
школ мiлiцыi з усяго Саюза i 
вучэбных палкоу унутраных 

.. войск. 
Ваенныя, як прызнавалi, 

вольна 1-1i не, усе, з кiм мы 
размаулялi, аказалiся адзi
най сiлай, здольнай без панi
кi навесцi у самых склада
ных умовах парадак, каар

дынаваць дзеяннi ycix арга
нiзацый, якiя займаюцца ра
ботамi у горадзе i раёне, 
забяспечваць вырашэнне зу
сiм неваенных пытанняу, па
чынаючы ад наладжвання 

транспарту санапрацоукi 
1 заканчваючы арганiзацыяй 

работ на могiлках, дзе сiла
мi салдат сапёрнай часцi бы
лi хутка арганiзаваны паха

ваннi неапазнаных трупау. 
Нас размясцiлi у адным з 

-i:'jilaлкoy, якi прыбыу сюды з 
Ерэвана пад канец першых 

f сутак. Наогул, полк базiру
ецца у Сыктывкары, але з-за 

. напружанасцi у Арменii вы-

мушаны з верасня, адклау
шы убок свае прамыя аба
вязкi, несцi службу у Ерэ
ване. Полк вучэбны. Акрамя 
пастаяннага i сяржанцкага 
саставу, усе салдаты тут -
учарашнiя навабранцы, пры
званыя вясной. Задача сал
дат ахова разбураных 

аб'ектау, якiя маюць ма
тэрыяльную каштоунасць. 
Напрыклад, унiвермаг, ПТВ 
электронiкi i пансiянат, на 
тэрыторыi якога i складваюць 
зараз усе прадукты i адзен
не, што паступаюць у Ле
нiнакан. Але, зразумела, , як 
гаварыу старшына роты стар
шы прапаршчык Уладзiмiр 

Валодзiн, гэтым не абмяжоу
ваемся. Паспрабуй застацца 
проста ахоунiкам, калi кожны 
момант табе здаецца, што 
nад табой нехта варушыцца. 
Так што толькi · за некаль
кi дзён салдаты пя:rай роты 
выцягнулi з-пад развалiн 16 
чалавек, якiя былi яшчэ жы
вымi. lмi захаваны ад раскра
дання каштоунасцi на многiя 
сотнi тысяч рублёу, не гаво-

. рачы аб тым, што некаторыя 
рэчы зараз не маюць цаны -
лякарствы, кансервы. У дзень 

нашага прыезду салдаты за

трымалi дзвюх жанчын, якiя 
трапiлi у аптэку i забралi 
там 53 тысячы рублёу. Пра 
многае яшчэ расказау нам гэ
тай ноччу Валодзiн, якi 
вырашыу не лажыцца сnаць, 
каб даць выспацца дзя
журнаму .па роце - хлопец у 

нарадзе без адпачынку 
чацвёртыя суткi. Мы даведа
лiся, што у размяшчэннi пал
ка начуе кранаушчык з Ба
ку. Ен прыгнау ноччу кран 
i без адпачынку пачау рабо- \ 
ту nрама з дарогi. Дзень пра
цавау, а вечарам натоуn невя
домых выцяrнуу яго з машы
ны. Збiлi за тое, что ён 
азербайджанец. Даведалiся, 

Ужо вядомы нам пансiянат. 
Па усёй тэрыторыi гуляе мно
га добра апранутых . маладых 

людзей. Як iм удалося не 
выпацкаць добра адпрасава

ныя касцюмы i дараriя туфлi 
на разбiтых ленiнаканскiх 
вулiцах, дзе кожная машына, 

што праязджае мiма, абдае 
вадкай граззю, незраэумела. 
Але гэтыя рабяты гатовыя ад-

казаць на любое пытанне. Да

ведак i пасведчанняу у ix па 
прынцыпу «а якая вам па

трэбна?» - тоустыя стосы. 
Яны адначасова i упаунава
жаныя пракуратуры, i ра

ботнiкi гархарчгандлю, i 
проста пасланцы народа, якiя 1 

наумысна сюды прыехалi, каб 
пауней нагрузiць свае багаж
нiкi i хутчэй адвеэцi усё гэта 
сваiм пакутуючым сугра
мадзянам. Аднак свае даку
менты яны не спяшаюцца да

ваць нам у рукi, а мая спро

ба сфатаграфаваць цераз 
плячо адну з даведак пры

вяла яе уладальнiка у абурэн
не. Даволi хутка гэтыя хлоп
цы зразумелi, што ix даку
менты не маюць улады, ды 

яшчэ i самiх, глядзi, возьмуць 
пад белыя рукi, Папярэдзiу
шы, што зараз жа паведамяць 

рук не xanae. 
Тэрыторыя пансiяната ро

бiць непрыемнае уражанне. 
Пад нагамi храбусцяць рас
топтаныя бутэлькi з-пад 
французскага кансервавана
га малака. У гразi валяюцца 
мандарыны, яблыкi. Вецер 

rаняе па алеях парваныя 

упакоукi iмпартных цюкоу з 
адзеннем. Многае затоптва-

ецца у rpaзi i становiцца не
прыгодным. Затое нашы ай
чынtiыя цюкi ляжаць цалют
кiя. На вулiцах нам нiвод
наrа разу не трапiлiся мяс
ныя кансервы i апельсiны. 
Яны, як i амерыканскiя i 
французскiя палаткi, некуды 
знiкаюць. Пазней, па даро
зе са Спiтака у Ерэван, мы га
варылi аб гэтым з прадстау-

• нiком Чырвонага Крыжа. Ен 
паабяцау гэта пытанне па
ставiць перад кiраунiцтвам, 
каб, як было i у самым па
чатку, размяркоуваць пасту
пiушыя тавары прама з ко
лау. 

Падселi да гурту салдат, 
якiя размясцiлiся накол 
вогнiшча. Пра землетрасен
не не гаворым - гэта тэма у 
кожнага у галаве. Размауля
ем пра тое, што робiцца у 

I 

У КАЛIДОРАХ - CECISI 

Не думай аб секундах звы
соку. Наступiць сесiя, сам 
зразумееш, што перад залi
кам або экзаменам кожнае 
iмrненне неабходна выкары
стоуваць для падрыхтоукi. 

1 нават калi iспыт пачауся, 
тут, у калiдоры, на ап_ошняй 
мяжы перад дылемай «залiк 
або незалiк, пан або прапау» 
падрыхтоучы перыяд дасягае 
свайго апагею. Дзе толькi 

.не зауважыш у гэты час сту
дэнта: i на падаконнiку, i на 
лесвiцы, i проста прытулiу
шыся да сцяны, зрэдку - се

дзячы у крэсле цi за партай. 
Гэта выключэнне з правiлау . 
А чаму?_ Хiба нельrа адмi-
11iстрацыi вучэбных карпу
соу паклапацiцца, к11-б у пе
рыяд cecii у калiдорах стая
лi роуныя ланцужкi крэслау 
цi партау. Тады, магчыма, 
не было б забруджаных па-

свеце, пра дом. Яны ж нiчо
га не ведаюць: як прывезлi 

сюды, высадзiлi на гэтым 

месцы i усё. Толькi разы тры
чатыры у суткi правяраюць, 
цi усе · цэлыя, nадвозяць ежу. 

1 рапта-м адзiн салдат, уба
чыушы на кофры прыклееную 
картачку з групай крывi i 
адрасам, куды, калi спатрэ
бiцца, паведамiць, чытае: Б
Д - У. Юра Смаргун пайшоу 
у армiю вясною. Студэнты 
геафака, напэуна, пазнаюць 
яго на фотаздымку. 

Трагедыя Арменii, як \ ~ся
лякая экстрэмальная спу

ацыя, дазволiла вызначыць, 
хто ёсць хто. Неразборлiвая 
смерць не шкадавала нiко

rа: нi багатаrа, нi беднага. 
Ля збiтых цi проста звязаных 
вяроукай з-за недахопу цвi
коу хацiн на развалiнах ля 
вогнiшчау могуць побач ся
дзець i мiльянер, i рабочы ад 
станка. Зараз iншая сiстэма 
вызначэння: адны страчва

юць чалавечае аблiчча, а дру

riя яго захоуваюць. Спачат
ку можа здацца, што першых 

мноrа, але гэта не так. Про
ста ix учынкi кiдаюцца у во
чы . 

- Той, хто пацярпеу, хто 
начуе, не выходзячы са свай

го самазвала, не прыйдзе на 
штурм пансiяната,- гавары
лi салдаты,- iм самiм патрэб
на несцi ежу. Яны пра я,е про
ста забываюць. 

- 1 не тыя, каго хвалюе 
лёс свайго народа у гэты час 
галосяць аб Карабаху i пад
гаворваюць не аддаваць 

дзяцей у Расiю,- плакала 
cyxiмi вачыма сiвая старая 
гадоу трыццацi пяцi.- Яны 
хочуць, каб мае дзецi па
мерлi тут на хлебе i вадзе. 

Людзi самi разбяруцца, ка
му верыць, каму не. Самi 
за сябе гавораць, з аднаго 
боку, клiкунства правака
тарау i рэальныя выхады 
той работы, якую вядуць тут 
тыя, хто пакiнуу дом i свае 
справы i прыляцеу,- з дру· 
rora. 1 гэтую страшэнную зi
му людзi у Арменii запомняць 
не па выхадках карумпiрава
ных элементау, а таму пачуц
цю адзiнства, якое прынесла 
з сабою брацкая дапамога 

ycix народау СССР i мно
гiх краiн свету. 

В. БУКАТ. 
Фота АУ'ТАРА. 

даконнiкау, абшарпаных 
сцен, а самае галоунае -
нервовасцi, мiтуснi i хаосу 
перад экзамеilамi. 

Сесiя яшчэ толькi пачы
наецца. Усё яшчэ можна 
выправiць. Пры жаданнi ... 

М. МАСТОУ'СЮ. 
Фота С. ГРЫЦА. 
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Бi 
перwым, 

ФеАЗЯI 
ГАЛIНА Вярбiцкая, сту

дэнтка IV курса механiка

матэматычнага факультэта, 

каб у навагоднюю ноч не 
сумаваць у адэiноце, выра

шыла запрасiць да сябе у 

госцi знаёмых. Новы год ад
значылi, · як належыць: з 

добрым сталом i морам ... 
Не, не шампанскага. Бо ад яго 
наурад цi пацягнула б на 
под;звiгi - малацiць шкло у 

дзвярах адзiнаццатага павер
ха iнтэрната No 7. Тады, 

напэуна, не думалi, што 

знойдуцца сведкi, тым больш, 
нехта скажа каменданту. А 

тая возьме ды сапсуе свя

точны настрой паведамлен

нем у дэканат. Гасцям што: 
яны выйшлi, як кажуць, 

cyxiмi з вады. Усе непрыем

насцi дасталiся гасцiннай гас

падынi - Г. Вярбiцкай. Бо 
яна, запрасiушы да сябе гас
цей, цапкам адказвае за ix 
паводзiны. Аб гэтым чорным \ 
па беламу напiсана i у «Адзi
ных правiлах унутранага рас

парадку у iнтэрнацыянальных 

iнтэрнатах вышэйшых i ся
рэднiх навучальных устаноу», 

якiя выдадзены тыражом 

1 ООО экземплярау i вывеша
ны на ycix паверхах . 

А вось трэцякурснiк таго 

ж факультэта Д. Мазепiн не 

запрашау сяброу, каб ад
дз я ч ыць абрыдзеушаму 
«другому дому» за прыту

лак i дах над галавой. Ен 
вырашь1у зрабiць гэта сам. 
Для храбрасцi (прауда, не у 
навагоднюю ноч, а напярэ

даднi) прыняушы неабход
ную дозу спiртнога, ён вый

шау у хол усё таго ж адзi

наццатага паверха iнтэрната 

No 7 i пачау ... тушыць пажар. 
Доуга яшчэ nрыбыушыя на 
месца здарэння сябры ад
цiралi сцены, nадлогу, вокны, 

сюль. Тqлькi i сёння непры
емна глядзець на сляды 

пагрому. 

Т~кiх nрыкладау, на наш 
сорам, можна nрывесцi шмат. 

1 не толькi у «сямёрцы». 

Тое ж самае можна убачыць 
i у iнтэрнатах №№ 2, 3, 8. 
Тут каменданты па-ранейша
му са страхам прыходзяць 

на работу пасля выхадных i 
асаблiва свят. Яшчэ не nера
ступ1ушы nарог, гадаюць, 

колькi выбiта шыб, колькi 
сметнiц скiнута з паверхау, 
колькi дзвярэй выламана. 

Толькi знайсцi вiнаватых 
часам цяжка. 

· - Я упэунена, што сту
дэнты амаль заусёды веда

юць, чыiх рук справа,- дзе

лiцца сваiмi невясёлымi дум
камi камендант iнтэрната NO 2 
Taiciя Мiкалаеуна Ланюк.
Пасля свята я nanpaciлa сто
ляра, каб той павымау з дзвя
рэй асколкi. На адным з па-

верхау ён не утрымау кава~ 

лак шкла, i яно са звонам 

упала на падлогу. lмгненна 

з трох б.покау высунулiся 
галовы. Гэта днём. А ноччу? 
Я сумняваюся, каб не знай
шлося цiкауных . 

Мне цяжка пярэчьщь Tai
cii Мiкалаеуне, бо i я думаю 
гэтак жа. 

Потым, седзячы у кабiне
це ~амеснiка дырэктара сту
дэнцкага гарадка А. М. Пры

лоускага, пачула яго абуранае 
выказванне: 

- У iнтэрнатах жыве каля 
80 працэнтау камсамольцау, 
шмат камунiстау. Дзе ж наш 

камiтэт камсамола, партком~ 
прафсаюзны камiтэт? l<амiтэт 

камсамола прапануе сваю 

праграму «Наша пазiцыя». У 

ёй i пра адnачынак сказана. А 
пра тое, як зрабiць яго ку'liь
турным, падумалi? 

(Заканчэнне на 4-й стар.). 
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( Заканчэн не. 

3-й стар . ) 

Права на месца fi iнтэрнаце - патрабаванне законнае, 
тым больш, калi яно пацверджана ордэрам ·на засяленне. 
Рассял.енне на добраахвотнаii аснове, спрь,ялыи,иr ЖЬUl.llё-
вьur fjмo8Ьl для сrудэнцкiх сем'яfj таксама не вьtдрымус 
летуце1#Нiка. Наадварот, самае неабходнае, чаго дабiваюц
ца студэнтьt. Праfjда, скаргi каменiJантау на дэбашы
раfj i шкоднiкау таксама · не асабiстьur nрЬ1Здiркi. М 
чикаем дзеянняу ад студэнцкiх саветау i джаната • 

Цэлы семестр я засяляюся у· 
iнтэрнат, маючы на руках i ор 
дэр, i пропуск. Не магу ужо nа
слядоуна устанавiць iнстанцыi, 
nраз якiя nрайшла, nросячы, 
nатрабуючы, растлуиачваючы. 
Здзiуляюцца, сnачуваюць, 
абяцаюць. У аnошнi раз рас
казваю вывучаную наnамяць 

асабiстую гiсторыю засялення. 
Замест надзеi у дуwы· - цi
кавасць : якiя . словы nачую 
на гэты раз? 

Сnакойна стаяла у вераснi 
ля дзвярэй каменданцкага nа
кою. Мне хвалявацца няма 
чаго: i даведка аб адnрацоуцы 
шасцi гадзiн ёсць, i з касця
ляншай у лiку самых nершых 
разлiчылася, i зауваг адмiнi
страцыi iнтэрната да rэтае пары 
не чула. 3 ордэрам i пропускам 
у руках падыходжу да свайrо 

пакоя i сутыкаюся з незадаво
леным гасnадаром - студэнтам 

хiмфака. У адказ на мае nатра
баваннi ён nрацяrвае аналаriч
ны маiiму ордэр. Цяпер мая чара 
га здзiуляцца. 

3 rэтаrа _ моманту пачалiся 
блуканнi па nакутах . .Я шукала 
iсцiну. 1 адкрыла: н i мае, н i 
Алы Дорскай, нi Наташы Ба
хiр, нi Алены Суnруновай, нi 
Светы Шульri справы нiкоrа не 
кранаюць. Прафком nатрабуе 
прывесцi старшыню nрафбюро 
Юрыя Рабчука. Неаднаразова 
nатурбаваны нашымi навед
ваннямi, дзканат робiць крок 

насустрач у выглядзе заrада аб 

засяленнi чацвёртаrа чалаве
ка у nакой, дзе жывуць замеж
нiкi . Толькi iснуе nаралельна i 
заrад рэктара, па якiм такое 
падсяленне забараняецца. Таму 
рэчы нашы у чарrовы раз аказ
ваюцца на калiдоры . Потым ат
рымлiваюць часовую npanicкy у 
Ленiнскiм naкoi, дзе так i пра
лежваюць нерасnакаванымi. За
мест фiранак - палiто, з-за 
шкляных дзвярэй далятаюць 

rоман i крыкi з калiдора, якiя 
не даюць заснуць запоунач . Але 
месца для начлеrу было. Прау
да, Ленiнскi nакой iснуе некаль
кi для iншых мэт. 3 часам было 

вырашана засялiць нас у чац
вёрты iнтэрнат. У дpyri р~ 
трымала у руках я ордэр 1 
пропуск. У трыццаць дpyri 
паверыла добразычлiвыи спа

чува11ням. Але ... маё месца ака
залася чужым. Толькi сустрэу 
мяне на парозе ужо студэнт 
юрыдычнага факультэта. Стар
шыня ЖБI( Г. l(арабан справу 
закрыу. Зрэшты, што яму да 
няудалага лёсу журфакауцау, 
ёсць жа у нас i свой прафком. 
Стукаю у дзверы пакоя 

Ю. Рабчука. Ужо не npawy -
патрабую давесцi справу да 
канца. Выхаду у мяне няма: жы
ву на вулiцы памiж iнтэрна
там i . Няужо не зразумее, не 
выrляне з nа-хатняму утуль
най цiшынi уласнага пакою? 

l(aлi нашы твары надакучылi, 
пзуна, усяму прафкому, па тэ
лефонным провадзе да 11ас 
данеслiся с.~овы згоды камен
данта iнтэрната № 4. Няужо не 
дарэмна прынеслi мы у ахвяру 
столькi лекцый i практычных 
заняткау? Не. Аказваецца, зу
сiм пра iншыя справы iшла у 
каменданта размова з намес

нiкам старшынi прафкома. 
Юнуць усё, як ёсць ды пай 

сцi на кватэру, тым больш, 
што пра~ два 1 днi зал~к?_ Аднак 
справа ужо не толью у зася

леннi . 

... Апошнi ордэр я атрымала 
ад старшынi прафбюро фiлала
riчнаrа факультэта. Радасцi 
не адчуваю. Можа, ён таксама 

нешта наблытау i навагодняга 
падарунка не атрымаецца? 

Увесь час не пакiдае думка : 
хто ж наступны пойдзе па на

шаму шляху праз бюракратыч
ныя лабiрынты? .Я уяуJОяю, 
як r1рыходзяць тыя ж старшыня, 

намеснiк , камендант, старшыня 
прафбюро у свае кватэры пас
ля працоунага дня. Напэуна, 
яны ,Уваж.лiвыя i клапатлiвыя. 
Значыць, ва усiм вiнавата бю
ракратычная машына. Дык хто 
ж ёю кiруе? 

А. l(РУПIЦА, 
студэнтка IV курса 

факультэта журналiстыкi. 

Хто ж павiнен займацца 
гэтым непасрэдна у iнтэр

натах? На данае пытан не ад
каз у Аляксандра Мiхайлавi
ча адназначны : 

засумня ваецца: 

цi не надт-а строга? 
Здаецца, гэтак лiчаць i у iн 
тэрнаце № 1, пра.. якi ходзяць 

неверагодныя чуткi. Бьщцам 

Новы год яго жыхары адзна
чалi ля вогнiшча, якое раскла-- Студсаветы. Гэта ix 

прамы абавязак. Яны ж ба
чаць сваю галоуную задачу 

у iншым - як зраб i ць дыс
катэку да трох гадзiн ночы? 

А што на гзтай дыскатэцы 
(ды i пасля яе ) робiцца, 
ix не хвалюе. Вазьмiце студ

савет у «двойцы» . Вы чулi 

кал i-небудзь, каб ён прымау 
рашэнн i аб пакаранн i студэн
тау, якiя парушаюць правiлы 

_ пражывання у iнтэрнаце? Я -
не. А прыклады добрай ра
боты студсавета ёсць. 1 ха
дзiць далёка не трэба : яны 

побач, у i нтэрнаце No 6. 
Першае, што к iнулася у 

вочы, калi зайшла у «ша

сцёрку», iнфармацыя студса

вета. J-:la яго ~сяджэннi вы
рашыm: 

«1 . За курэнне у iнтэрна

це Шылько (п . 509), Каралюк, 
Мiхалюк , Кавалёвай (п. 505) 
аб ' явiць строгую вымову i 
назначыць адпрацоуку 

прыбраць дзве лесв iцы 
спартыуны пакой. 

2. За курэнне у iнтэрнаце 
i ул i чваючы папярэднiя спаг
наннi выселiць з iнтэрната 

' лi на адным з паверхау, а у 
госцi да ix прыйшла «Сня

гурка» у касцюме Евы . f1рау

да, стан анямення хутка прай

шоу, i многiя пазнал i у ёй 
сваю сяброуку. Тольк i пра 
гэты вы'падак кiраунiцтва iн 
тэрната чамусьцi вырашыла 

прамаучаць. 

... 8 Сакавiка . У 12 га

дзiн ночы на калiдоры адна
го з iнтэрнатау з'яуляюцца, 
пад;rрымлiваючы адна адну, 

дзве постацi. Чутно пера

шэптванне. Некаторыя фразы 

можна разабраць: 
Вунь, бачыш, чыталка. 

--, Ну, давай! 
- Не, бi першым, Федзя! 
Нага рэзка паднiмаецца i ... 

застывае у паветры: 

- А-ну, спынiся! Што, не 

ведаеш, куды с iлу дз яваць? 
Фантастыка? Пакуль, на 

жаль, так. А магло б быць 
на самой справе. 1 не давя

лося б тады пасля кожнага 
свята падлiчваць выбiтыя 
шыбы i выкiнутыя на вецер 
грошы . 

3 . АЛЯШКЕВIЧ. 

Ua11a '.!. k.an. 
/\\i1 11· " ая п a ., i r р ;1фit1ная фабrн,11 . ,1 

с. Ч 1,1р в1 11~.11 1 ::: vрка » МВП \ 
i ,н1 Я. Ко:1аса. 

12 студзеня. 
Зак . 1608. 
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(больш за 40 месц) i доуга 
трымалi там абарону. Да ся

· рэдзiны кастрычнiка, пасля 
nрацяглай асады дэканатау 
гэтых факультэтау, удало

ся вызвалiць толькi 25 ме

сцау. Астатнiя «выгнанн1ю» 
вымушаны былi бадзяцца 
у пошуках прытулку амаль 
да снежня, маючы на руках 

ордэры на права засялення 

у iнтэрнат. Дзе ж сnра
в ядл iвасць? 

Я так i не ведаю. Затое 
дазнауся адкуль пайшла 

«несправядлiвасць» i як яе 

спынiць . Дастаткова толькi 

прытрымлiвацца загаду рэк
тара - засяляць студэнтау 

у тыя пакоi , на якi я выда

дзень1 ордэры , а не абмень
вацца месцамi, як раiць нам 
прафком унiверсiтэт а. Адны 

i тыя ж пако i на дзевятым 

усе правы пры засяленнi 
аддадзены замежнiкам . На

шым жа застаюцца толькi 
абавязкi. Адсюль i узнiка
юць не вельмi дружалюбныя 
узаемаадносiны. 1 кал i у iн
тэрнаце № 2 гэта праблема 
для студэнтау-хiмiкау носiць 

ускосны i часовы (толькi у 

перыяд засялення) характар, 
то у пятым сiтуацыя даволi 

складаная. «lнтэрнацыяналi
зацыя» зверху прывяла да 

штодзённых канфл iктау са

вецкiх i замежных студэнтау 
у пако ях №№ 508, 509, 511 . 
Прауда, у рэшце рэшт урэгу
ляваць становiшча неяк змаг

лi, рассялiушы паасобку са

вецкiх i замежных навучэн

цау. Аднак астатнiя 20 студэн

тау хiмфака да гэтага часу 
вядуць перагаворы з дэка

натам падgыхтоучага Фа-

культэта аб прадастауленнi iм 
права жыць асобна. Што 
стрымлiвае дэканат зада
волiць гэту просьбу, тым 
больш, што i замежн1к1 не 
супраць? Не прыйшлося б та
ды выслухоуваць бясконцыя 
скаргi, весцi разбор, шукаць 

вiнаватых. Здзiуляе i па
зiцыя прафкома студэнтау 
унiверсiтэта, дакладней, яго 

бездапаможнасць . Хоць, па 
сутнасцi, ён з 'яуляецца пау

науладным гаспадаром пры 

размеркаваннi пакояу i 
эасяленнi. Мне думаецца, 

што гэту праблему прафком 
змог бы вырашьщь. Як, да
рзчы, i праблему са сту
дэнцкiмi сем'ямi. Чаму 6, 
напрыклад, на другiм павер

се iнтэрната № 2 у пакоях, 
разлiчаных на дваiх чалавек, 
не засялiць студэнцкiя сем'i 
(толькi на хiмфаку ix µ.,эсць) . 
Якая -рознiца , будуць яны 
займаць ~ва месцы па
асобку цi разам? 

Вядома, адгаворак, i даво
лi аб 'ектыуных, знайсцi мож
на шмат, але становiшча у 

iнтэрнатаJt iмi не паправiш. 
Патрэбны канкрэтныя i мэ
танак iраеаныя дзеяннi з боку 
студэнцкага прафкома , дэ

канатау факультэтау, а ix, 
на жаль, няма . 

П. БЫЧКОfСКI, 
старшыня лрафбюро 

хiмiчнага ;акультэта. 

Вось што скажу я : надта мноrае мы да
верылi факультэтам . Як бачыце па сумных 
вынiках, факультэт факультэту не рауня. Ра-. 
ней вёуся кантроль цераз iнспектара студ
гарадка. Зараз факультэты i каменданты 
сустракаюцца адзiн на адзiн . Падпiсваючы 
5 тысяч ордэрау, прафком не мае маrчыма
сцi пераправерыць, можа толькi спадзявацца 
на. свядомасць факультэтау. Самi уяуляеце: 
захопяць бiёлаri больш месц - радыёфi
зiкам давядзецца шукаць кватэры. Гэтак 

сама i з фiзiкамi, хiмiкамi, журналiстамi. 
Чаму не хапае месц? Не загад аб рассялен
нi па тры чалавекi тут вiнаваты. Пры ра
нейшым дрэнным падлiку месц часам «сялiлi» 

i тых, хто нiякай патрэбы у iнтэрнаце не мае. 
Складанасць у тым, што падпiсваецца заrад 
у красавiку- маi, калi нiхто дакладна не 

ведае, колькi будзе iншаrароднiх. «Сярэд
нiя» лiчбы тут не падыходзяць: адзiн год ix 
80 працэнтау,• другi - 50. Дзесьцi патра
пiлi, дзесьцi прайrралi. 1 калi б уцямiу адра
зу старшыня прафбюро журфака Юрый Раб
чук звярнуцца за дапамогай да старшынi 
хiмфака цi фiзфака, не было б «бадзянняу» 
i «бяздомных:,,. Дарэчы, дзяучаты з жур
фака усё ж атрымалi месцы фiлфакауцау 
у чацвёртым iнтэрнаце. 

Раскошных лалацау нам чакаць пакуль 
няма адкуль. Рэзка лавялiчыуся набор на 
мехмаце, rеафаку, юрфаку. Жыллёвыя пло
шчы засталiся тыя ж. 3 аднаго боку добра, 
што чатыры сцяны i дах над rалавой 
ёсць, з другога - трэба паляпшаць жыл 
лёвыя умовы. Бядотнае становiшча. 1 з ква
тэрамi, разумею, цяжка. Выйшлi на шлях 
арэнды iнтэрната iндустрыяльна-ледаrаriчна
га тэхнiкума. 

Усё часцеii чуюцца пралановы аб вы-
дзяленнi блокау, лаверхау для замежнiкау. 
Яно i зразумела: розныя нацыянальныя 
асаблiвасцi, розныя традыцыi . Многа часу 
iдзе на адаптацыю. Таму пытанне аб засялен
нi замежнiкау дауно ужо вырашаюць самi 
факультэты . Прауда, мноriя, як журфак, пра
цуюць яшчэ па-ранейшаму. 

Кароткi атрымауся каментарый, але, мне 
здаецца, лепш не ствараць ружова-блакiтных 

малюнкау на будучае, а вырашаць надзённыя 
пытаннi. Якiя? Напрыклад, як разлiчыць за 
гадзя патрэбы кожнага факультэта ·у пакоях 
для дзяучат i для хлопцау ... 

Г. ПАЦЕКIН. 
намеснiк старшынi 

лрафкома студэнтау. 
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