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зауседы, напэуна, iснуюць 
побач. У любой справе. Так i у 

l
выхаваннi i навучаннi замеж
ных студэнтау. Д11. сяrнута 
мноrае, але шмат што патра

буе удасканалення ,' новага 
падыходу. Напрьiклад, павы
сiлася патрабавальнасць да 
навучэнцау з боку выклад
чыкау - упала паспяховасць. 
У чым справа? Цi толькi 
у тым, што выкладчыкi . ста
лi больш прынцыповымi? 

Безумоуна, не. Па-раней
шаму не хапае падручнiкау, 
дапаможнiкау i метадычных 
распрацовак. Марудна iдзе 
работа па дал~йшаму· удаска
наленню методыкi чытання 
лекцый, правядзення семi

нарскiх i практычных занят
кау, кансультацый, залiкау 
i экзаменау у замежных на
вучэнцау. Ажыццяуляючы 
усё гэта, добра было б улiч
ваць спецыфiку ix будучай 

працы i грамадска-палiтыч
най дзейнасцi. 

1 яшчэ адна акалiчнасць. 
Пэуную ролю у павышэннi 
паспяховасцi i паляпшэннi 

iдэйна-выхаваучай работы 
павiнны адыrраць савецкiя 

студэнты, тыя, хто · жыве у 
так званых iнтэрнацыяналь
ных iнтэрнатах. 

Аб усiм rэтым iшла размо
ва на нядаунiм пасяд_жэн_tti 
вучонаrа савета унiверсi
тэта. 

3. MIXHEBIЧ. 

ВЫ ВЫйГРАЕЦЕ 
~ДВАЙНЕ 

(ёсць маrчымасць перака
нацца у rэтым), набыушы да
паможнiкi па розных дысцып
лiнах, выданыя выкладчыкамi 

i супрацоунiкамi унiверсiтэ
та. Па-першае, вам не трэба 
будзе шукаць ix у чытальнай 
зале, па-другое, пры адказе 

на залiку цi экзамене вас не 

абвiна~ацяць у тым, 1 што ка
рыстал1ся састарэлым матэ
рыялам. Таму прапануем вам 
наведаць кнiжны кiёск галоу
наrа корпуса i купiць неабход
ныя выданнi: Богданов Ю. С., 

Кастрица О. А. Начала ана
лиза в задачах и упраж

нениях; Борисоглебский Л. А. 
Квантовая механика; Бурак 
Л. И., Красней В. П . , Ла
зовский В. М. Современный 
белорусский язык; Морозов 
Е. И., Тарасевич Е. И., Ано
хина В. С. Генетика в вопро
сах и ответах; Чертко Н. К. 
Математические методы в 
физической географии. 

1. УЛАДЗIМIРАS1. 

ПЕРШЫНСТВО БДУ 

па настольнаму тэнiсу вызна

чыла пераможцау. lмi сталi 
зборныя фiлалаriчнаrа, меха- · 
нiка-матэматычнаrа фа 
культэтау i ФПМ, якiя за
нялi адпаведна першае, дру
гое i трэцяе месцы. 

Т. ДОS1НдР . 

. . ЗНАЕМЦЕСЯ: . НАТАЛЛЯ . БАНДАРОВIЧ Мы звяртаемся да тых сту

дэнтау, якiя былi накiраваны 
на вучобу зrодна Пастанове 
Савета Мiнiстрау СССР ад 
18 верасня 1959 года No 1099, 
а таксама тых, хто заключыу 
з НВд «lнтэграл» iндывiду
альныя дагаворы на 1·989 год. 

- Навошта гэтыя праф

саюзы? - усе часцей i часцей 
чулiся абураныя галасы. j 

Справа у тым, што Паста
новы 1959 года больш не iс
нуе, яна адменена. Таму з 
1 кастрычнiка 1989 года усiм 
студэнтам, якiя атрьiмлiвалi 
стыпендыю за кошт сродкау 
«lнтэrрала», яна больш не вы
плочваецца. Каб зноу атрым- · 
лiваць яе, гэтыя студэf!ТЫ 
павiнны прыйсцi у аддзел кад
рау нашаrа прадпрыемства i 
заключыць iндывiдуальны да

гавор на мэтавую падрыхтоу
ку на астатнi тэрмiНt наву
чання. Раiм iм добра выву
чыць умовы дагавор·у;-, перш 
за усё звярнуць увагу-яа тое, 

. што цяпер наша аб'яднанне 
згодна выплочваць стыпендыi 
толькi за сапраудныя веды, 
ураунiлаукi, як раней, не бу
дзе. А к~лi нехта адчуе, што у 

- Распусцiць ix дауно 1 трэ
ба,- падтаквалi iм друriя. 

- Нiякай карысцi ад ix, 
толькi узносы плацi,- ста
ралiся упэунiць у rэтым сябе 
i iншых трэцiя. 
Але данайце будзем прын

цыповымi i прызнаем, што 
амаль так яно i было. Ды 
падзьмуу цёплы вецер пера

. мен, якiя не абмiнулi i праф
саюзы. 1 лозунг «Усё для даб
рабыту чалавека!» зноу ста
новiцца у пашане. 
дб дасяrненнях прафсаю- . 

нага камiтэта супрацоунiкау 
i студэнцкага прафкома; 

аб самых вострых i на

дзённых пытаннях, якiя хва
лююць сёння кожнаrа з нас; · 

аб ·планах i задачах на бу
дучае вы даведаецеся, калi 
пазнаемiцеся з падборкай 
матэрыялау на гэту тэму, 
якая будзе змешчана у на
ступным нумары нашай газе
ты. 

яrq не хопiць . сiл i жадання '---------------

· Пастанова адменена 

для набыцця ведау па даrа
вору, ён можа не заключаць 

яrо, а стаць на улiк у дэка
наце на атрыманне стыпен

дыi з дзяржбюджэту. 

званы памер стыпендыi сту
дэнта на будучы семес,:р. 

Каб атрымаць у дэканаце 
даведку, вы павiнны прад'я
вiць свой экземпляр дагаво

ру. 

. У жыццi кожнага чалавека аб4вязкова надыходзiць той 
момант, калi паfjстае пытанне аб выбары будучай npaфecii. 
Hacтafj ён i fj Наталлi Бандаровiч. Дзяfjчына доfjга не вагала
ся i вырашыла стаць xilliiкaм. 1 вось ужо тры гады яна з дня fj 
дзень наблiжае той час, калi зможа, нарэшце, зрабiць першы 
самастойны крок у прафесiю. 

Тым студэнтам, я~iя афарм
лялi iндывiдуальныя дагаво
ры вясной, летам i восенню 
1989 года, мы зноу напамi
наем, щто аб'яднанне будзе 
пералiчваць iм стыпендыi 

на асабовыя рахункi у бан
каускiх аддзяленнях. Для гэ
тага неабходна завесцi у бан
ку па месцы жыхарства аш

чадную кнiжку, па тэлефоне 
77-39-30 паведамiць наступ
ныя звесткi пра сябе: назва 
ВНУ, прозвiшча, iмя, iмя па 
бацьку, нумар вашай ашчад
най кнiжкi i банка, дзе яна 
заведзена. Яшчэ патрэбна ат
рымаць у дэканаце i перадаць 
у аддзел тэхнiчнага навучан

ня аб'яднання даведку аб па
спяховасцi, у якой будзе на-

1, нарэшце, просьба да ра
ботнiкау дэканатау. У давед
ках аб паспяховасцi, якiя вы
даюцца студэнтам, не трэба 
пералiчваць розныя працэнт

ныя надбаукi. Дастаткова на
зваць экзаменацыйныя ад
знакi i агульны памер сты

пендыi. 

Чакайце i · дадатковай iн
фармацыi па гэтых пытаннях. 
Яна будзе накiравана не
пасрэдна у дэканаты. Будучы студэнткай БДУ, Н. БаfU}аровiч не толькi спасцiгае 

азы складанай працы па спецыяльнасцi. Яна вядзе вялiкую 
грамадскую работу - сёлета таварышы абралi дзяfjчыну стар
шынёй кa.111icii па культурна-выхаваfjчай рабоце,. якая дзейнiчае 
пры прафсаюзным бюро факультэта . . 

Фота А. МАЖАРА. 

«Блажен муж иже не иде на 
совет нечестивых»,- гэтым i 

словамi пачынауся «Псалтыр» 
Скарыны, першая друкаваная 
кнiга на Беларусi, якая вый
шла у сталiцы Чэхii Празе у 

1517 годзе. Памiж 1517 i 
1486 - годам сонечнага заць
мення i магчымага нараджэн
ня вялiкага беларускага 

асветнiка - невялiкая часо
вая працягласць. Але колькi 

значылi гэтыя гады для Бела

русi ! Крокi з беспрасветнай 
цемры насустрач асвеце i цы
вiлiзацыi. 

НАСУСТРАЧ сонцу · 

/снуе меркаванне, што той 

1486 год зацьмення i дау 
падставу Скарыне выбраць 

для сябе характэрны выда
вецкi знак: сонечны дыск з 

напаузаючым· на яго пауме
сяцам. Але усё ж у навуко

вых колах прынята лiчыць год 

1490 годам нараджэння 
Францыска Скарыны. 
Таму у адпаведнасцi з ра

шэннем ЮНЕСКО у 1990 го
дзе шырока будзе адзначац-

джэння першага беларускага 

друкара, хоць дакладнай да

ты яго з'яулення на свет мы 
не ведаем. 

«Я, Францишек Скоринин 

сын с Полацка, в лекарских 
науках доктор, повелел есми 

Псалтырю тиснути рус5=кими 
словами, а словенским язы

ком ... наболей с тое причины, 
иже мя милостивый бог с то

го языка на свет пустил». 

Тут, у сваiм першым друка

ваным творы недвухсэнсоуна 

гаворьщца аб тым, якую мову 
асветнiк лiчыу роднаю. «Рус
кай» у той час называлася 

дзяржауная мова Вялiкага 
княства Лiтоускага,- на якой 

гаварылi i nicaлi беларусы i 
украiнцы. 

Празе, акрамя «Псалтыра», 

Скарына выпусцiу яшчэ 19 
старадаунiх кнiг «Бiблii» , iм 
«на русский язык ново выло

женных». 

У многiм вульгарная атэi
стычная крытыка апошнiх 
дзесsщiгоддзяу вь.1працавала 

у нас погляд на «Бiблiю» як 
на кн.iгу ад першага да апош

няга слова рэлiгiйную, а зна

чьщь супрацьстаячую . наву

коваму светапогляду . Мiж 
тым, «Бiблiя,, - адзiн з най

вялiкшых творау сусветнай лi
таратуры. «В сей книзе,- ni
cay Францыск Скарына,

всее прироженное мудро

сти· и конец.. . В сей книзе 

не знайдете». 

Францыск Скарына пры

значау свае выданнi свецкаму 
чытачу, указвау, што «не тоа 

лико докторове , а люди вче- . 

ные в них разуметь , н о вся

кий человек простый и пос

политый, чтут их ими слухаи

чи, может поразумети». · 

Ен шмат пабачыу i пачуу, 
таксама i даведауся на сваiм 

""' .. . ) .. 
сапрауды нялегюм жьщ~-

вым шляху, але, мусiць, 

больш за гэта старауся, каб 
нешта убачылi i пачулi iншыя. 
1 сонечны дыск быу для яго 
не nроста выдавецкiм знакам. 
«Бiблiю» Скарына лiчыу тым 
святлом, якога так не хапала 

вси законы и пр13ва, ими же яго суайчыннiкам. 
люди на земле справоватися ... Прадмовы, напiсаныя 
имають, написаны· суть . В Францыскам' ёкарынам для 
сей книзе вси лекарства, асобных выдрнняу, дазваля-

Б. MIXAAЛioK, 
начальнiк аддзела 

тэхнiчнага навучання 

НВА «lнтэrрал». 

светапоглядзе, аб яго фiла
софскiх, этычных i эстэтыч
ных по глядах . 

Гэта быу патрыёт сваёй ай
чыны, род_най мовы, таму 

i праславiу ён бiблейскую ге
раiню Юдзiф , якая вырата
вал а своi;, народ, пазбавiушы 

галавы Алаферна, правадыра 
войскау чужаземных захопнi
кау. У прадмове да «Kнi

ri Юдзiф» Скарына nicay: 
«Понеже от nрироженя зве
ри, ходящие в пустыне, 

знают ямы своя; птицы, ле

тающие по воздуху, вед·ают 

гнезда своя; рыбы, плаваю
щие по морю и в реках, 

чують виры своя; пчелы и 

тым подобноя боронять уль
ев своих - тако ж и люди, 

игде зродилися и ' ускормле

ны суть . .. к тому месту ве

ликую ласку имеють». ~ 

Да сваёй радзiмы - Бе
ларусi, да свайго народа, якi 
ён называу «братия моя 
Русь», Скарына заусёды ста
вiуся з «вел_икой лаской» . 

._ ______________ _. ца 500-годдзе з дня нара-

Так пачыналася выдавец
кая праца Францыска Скары
ны. Потым за два гады 

друкарскай дзейнасцi у . душевные и телесные, зупол- - юць нам - меркаваць аб- яго Jlадрыхтавау А . АСТАПАS1 . 
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Ч ЫТАЧ, глядач, слухач, успрымаю
чы штодзень велiзарную колькасць 
iнфармацыi, карыстаецца вынiкамi 

працы журналiстау. Зносiны з прадстау
нiкамi гэтай прафе.сii павялiчваюцца, калi 
мы больш звяртаемся да розных перыя

дычных выданняу, тэлевiзiйных каналау i 
перадач радыё. Зараз грамадства дасяг

ну ла такога узроуню развiцця сродкау ма
савай iнфармацыi, што яны напауняюць 

жьщцё чалавека, аказваюць на яго моцнае 

уздзеянне, а журналiст у гэтай ' сiстэме 
часта становiцца першым, а то i адзiным 

субяседнiкам i дарадчыкам. Калi улiчыць, 
што такiя адносiны памiж асобай i журналi
стам фактычна на усё жыццё, то становiцца 
зразумелай асаблiвая грамадская важ
насць масавай творчай прафесii. 

Сацыяльная каштоунасць журналiсцкай 
працы яшчэ больш узвыс;iлася у цяпераш
нi рэвалюцыйны час. Журналiстыка ака

' зал ас я на вастрыi дэмакратыi, ажыццяу
лення галоснасцi i тых палiтычных i экана
мiчных пераутварэнняу, якiя адбываюцца 
у нашай краiне i рэспублiцы. 

Зразумела, пауната i шматграннасць 
жыцця, глыбiня распрацоукi тэарэтычных 
i вырашэння практычных праблем абнау

. лення сацыялiзму залежаць у многiм ад 

узроуню падрыхтаванасцi журналiста да 
публiцыстычнай творчасцi, азы якой спа
сцiгаюцца на факультэце журналiстыкi 
БДУ iмя У. 1. Ленiна. 

А ДЗIНАЙ у - рэспублiцы установе, 
дзе рыхтуюцца кадрь~ журналiстау, 
споунiл~ся '45 гадоу . Факультэт 

журналiстыкi быу адкрыты у 1944 годзе па 
рашэнню ЦК ВКП(б). Адбылося гэта дзя
куючы вызваленню Беларусi ад фашысц
_кай акупацыi, калi Rарод пачау аднауленне 
мiрнага жыцця, эканомiкi i культуры, раз
бураных доугай вайной . Патрэбна было i 
праудзiвае слова - слова рада.сцi вызва
лення, надзеi на будучае. 

Зараз ужо можна падвесцi вынiкi работы 
факультэта, пакаленняу выкладчыкау i сту
дэнтау. Вынiкi гэтыя важкiя. Сродкi маса
вай iнфармацыi рэспублiкi забяспечаны 
высокаквалiфiкаванымi кадрамi. Рэдакта

ры рэспублiканскiх газет i часопiсау, 
Дзяржтэлерадыё Уладзiмiр Вялiчка, Зiно
вiй Прыгодзiч, Уладзiмiр Наркевiч, Аляк
сандр Класк?ускi, У ладзiмiр Бельскi, Ва
сiпь Драгавец, Нiна Чайка, Таццяна Хара
вец, Жанна Лiтвiнава; публiцысты, лаурэ
аты прэмii Саюза журналiстау СССР Вiктар 
Захарчук, Рыгор Кадзет, lociф Сярэдвiч; 
сабкоры цэнтральных вь'1данняу Аляксандр 
У лiцёнак, Вiктар Леганькоу, Анатоль Каз
ловiч, Вольга Ягорава, Мiкалай Матукоускi, 

. Аляксей Жук; многiя пiсьменнiкi рэсnуб~ 
лiкi - лепшыя выпускнiкi факультэта роз
ных гадоу. Гэта той высокi узровень 

таленавiтасцi беларускай публiцыстыкi, якi 
не толькi вызначае дзейнасць друку, ра
дыё i тэлебачання рэспублiкi, але i уздзей
нiчае на развiццё грамадскай свядомасцi, 
агульнай культуры беларускага народа. 
Аднак ёсць яшчэ больш значнае дасяг

ненне факультэта: больш чым палова раён
ных газет забяспечаны дыпламаванымi 
сnецыялiстамi. Наша рэспублiка займае 
nepwae месца у краiне па гэтай каштоу
най у iдэалагiчных адносiнах шкале. 

1 хоць сутнасць не у лiчбах, аднак ква
лiфiкавана «niсаць гiсторыю сучаснасцi» 
могуць толькi nрафесiяналы. Таму абса
лютна заканамерна nавышэнне узроуню 
раённага друку у апошняе дзесяцiгодд.зе 
i аса,блiва у цяперашнi, перабудовачны 
час. Журналiсты-раёншчьJкi у асноуным 
былi гатовы да успрыняцця працэсау аб
наулення. Яны чакалi моманту, каб скiнуць 
шоры бюракратычнага кiравання творча
сцю, вярнуць прэсе ленiнскiя прынцыпы 

свабоды, а сабе - права змагацца за 
сапраудныя iнтарэсы народа. Вось най

больш яркiя i цiкавыя выданнi: газеты 
«Знамя коммунизма» (Баранавiчы), «Каму
нiст» (Бабруйск), «Запаветы Ленiна» (Асi
повiчы), «Уперад» (Лiда). 

Калi чытаеш ix, становiцца зразумелым, 
што рэдакцыйны калектыу - гэта i iнфар
матар, i iлюстратар, але у той· жа час i ана-

лiтык, а па вялiкаму рахунку - генера
тар · iдэй . 

Журналiсты-раёншчыкi не адасабляюць 
сябе ад тых ·клопатау, . якiмi жывуць лю
дзi, дакладней, знаходзяцца у гушчынi 
жыцця. Яны «падпiтваюць» беларускую 

журналiстыку самым важным матэрыя
лам аб тым, як жыве i працуе, радуецца 
i .пераносiць цяжкасцi працоуны чалавек. 

3 РАЗУМЕЛА, ка~ падрых:а ваць кад
ры для сродкау масаваи 1нфарма

цыi, неабходна была i дасканалая 
сiстэма навучання журналiстау, якая па
ступова фармiравалася на факультэце. На

запашвауся уласны вопыт, выкарыстоува
лiся дасягненнi iнщых унiверсiтэтау. Сфар
мiравауся прафесарска-выкладчыцкi са
стау, здольны на самым высокiм узроу
н i забяспечыць вучэбны працэс. 
У гэтым ганаровым cnice - прафесар 

Р. В. Булацкi. Яго iмя фактычна неаддзель
на ад самой гiсторыi беларускай журна
лiстыкi. Няма таго газетчыка у рэспублiцы, 
якi не прайшоу бы школу Булацкага. 1, 
напэуна, няма вышэйшай узнагароды, чым 

папауненне радоу вучняу, сярод якiх не 
толькi студэнты, але i кандыдаты i дакта
ры навук. 

Лёс пасляваеннай беларускай журналi
стыкi - гэта жыццё прафесара Б. В. 

Стральцова, iмя якога аутарытэтна заня
ло сваё месца у с-эрцах студэнтау i чыта
чоу. Пiсьменнiк, публiцыст, вучоны, якi 
шмат зрабiу для распрацоукi тэарэтыч
ных праблем журналiстыкi, натхняючы 

сваiм прыкладам студэнтау i выкладчыкау 
да_пастаяннай творчасцi. 

Неабыякавыя уражаннi у памяцi выпу
скнiкоу пакiдае прафесар М. Я. Цiкоцкi. 

Яго iнтэлiгентнасць, чуласць, кампетэнт
насць з'яуляюцца адной з галоуных жыц
цёвых вучэбных дысцыплiн для ycix, хто 
ведае яго. 

Няма сумненняу часцiнка жьщця 

кожнага выкладчыка факультэта, прафе

сарау Е. Л. · Бондаравай, А. 1. Наркевiча 
улiлася ' у журналiсцкi лёс большасцi вы-

- пускнiкоу. 

Рады ix памнажаюцца. Ужо не менш 

пяцi тысяч журналiстау - выпускнiкоу 
факультэта - працуюць у сродках маса

ва'и iнфармацыi, у тым лiку каля двухсот 
замежных грамадзян з розных краiн све

ту атрымалi творчы дыплом у сценах 

Беларускага унiверсiтэта. Сярод нядаунi х 
выпускнiкоу шмат журналiстау, якiя ужо 

выпрацавалi свой стыль, свой метад зно

сi н з аудыторыяй. Да такiх адносяцца 
Аляксандр Прастата, Андрэй Шлег, Тац-
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·цяна Канапацкая, Наталля Жаркевiч, .Але
на Масла, Андрэй Патрэбiн. 

Думаю, гэта новае пакаленне беларус
кiх журналiстау, якiм выводэiць рэспублi
канскiя сродкi масавай iнфармацыi на па
рог новага тысячагоддзя. 

r ЭТ Ай задачы падпарадкавана рабо
та факультэта сёння. А калектыу 

хвалюе працэс перамен i наблiжэн-
не перспектыу . Уведзены новы вучэбны 
план, у якiм выкраслена архаiка i студэн
там дадзена магчымасць працаваць сама

стойна. Зараз iдзе адпрацоука новага,. су
часнага вучэбнага плана, нацыянальнага па 
форме i зместу. Яго галоуная iдэя у тым, 
каб рыхтаваць беларускiя кадры журна
лiстау, якiя адпавядалi б спецыфiцы палi 
тычнага, эканамiчнага i культурнага раз
вiцця рэспублiкi. 

Адбываецца арганiзацыйная рэкан-
струкцыя. На завочным факультэце ство
рана група трохгадовага навучання для 

тых, хто мае вышэйшую нежурналiсцкую 

адукацыю i працуе у рэдакцыях, адкрыты 
фiлiялы выпускаючых кафедрау пры газе
це «Зв;Язда» i на Дзяржтэлерадыё, пра
цуе НДЛ сучасных сродкау iнфармацыi, 
пачауся працэс абнаулення выкладчыцкiх 
кадрау. 

Ствараюцца умовы, каб студэнты жылi у 
творчай атмасферы, каб усе было падпа
радкавана фармiраванню асобы будуча
га журналiста, напоуненай сапраудt:tымi 
маральнымi каштоунасцямi. 

Праграма, безумоуна, правiльная, вы-

-
вераная часам, заснаваная на багатым 
гiстарычным вопыце; перспектыуная, таму 
што супадае з развiццём iдэалагiчных пра
цэсау у нашай краiне; сучасная i сацыяль
на важная у сувязi з неабходнасцю фармi

равання новага мыслення. 'Але выканаць яе 
нялёгка, там у што факультэт працуе у скла
даных умовах. Ен адзiны сярод факуль
тэтау журналiстыкi краiны, а таксама сярод 
ycix ВНУ рэспублiкi не мае сваёй рабо
чай плошчы i тулiцца у прыстасаваных 

памяшканнях у двух месцах горада. 

Мiжнародны факуль~эт па .кантынгенту 
студэнтау (вучыцца бqльш за 200 замеж
ных грамадзян з 48 краiн свету) не мае 
сучасных тэхнiчных сродкау навучання 
будучых журналiстау. Няма патрэбы гава
рьщь, як гэта абядняе вучэбна-выхавау
чы працэс i якiя цяжкасцi стварае для ра
боты выкладчыкау. 

Выклiкае трывогу, што iдэалагiчная на

вучальная установа рэспублiкi, якой з'яу
ляецца факультэт журналiстыкi, знаходзiц

ца у бядняцкiм стане ужо другое дзесяцi
годдзе. Яш~э больш хвалюе тое, што i у 
блiжэйшыя дзесяць гадоу нiякiх перамен 
не прадбачьщца. Яны могуць адбыцца 
толькi тады, калi будзе пабудаваны новы 

• унiверсiтэт. Такая хiсткая i бясконца далё
кая перспектыва у лiтаральным сэнсе дэ

маралiзуе выкладчыкау · i студэнтау, пры
мушае трымацца думкi, што дырэктыу

ныя органы горада. i рэспублiкi, тыя ма
гутныя арганiзацыi, куды iдуць нашы вы
пускнiкi, не могуць i не жадаюць дапа
магчы факультэту. 

Без спасылкi на цяжкае становiш'ча, У . 

якiм знаходзiцца наша краiна, неабходна 
зразумець: чым больш адкладваецца вы
рашэнне праблем журфака, тым больш 
журналiсцкi корпус страчвае упэуненасць 
у поспехах працэсау абнаулення у рэспуб
лiцы i давер да тых, хто арганiзуе 

накiроувае гэтыя працэсы. 

У жорсткiх умовах можна выхаваць у 

лепшым выпадку аскета, а нам патрэбна 
сфармiраваць характар эмацыянальны, 

душу высакародную i сэрца трапяткое i 
чулае, розум дапытлiвы ......:. журналiста та
ленавiтага, жадаючага працаваць на ка

рысць радзiме, здольнага данесцi да 
сэрца чалавека вобразнае слова. 

1 
УСЕ ж калектыу факультэта спадзя
ецца на лепшыя адносi ны да сябе, 
заслужаныя саракапяцiгадовай пра

цай, i на хуткiя змены у набыццi ула~ 
снага дома, а зараз працягвае працаваць у 

авангардзе рэвалюцыйнай перабудовы. 

А. СЛУКА, 
дэкан факультэта 

журналiстыкi, прафесар. 

НА ЗДЫМКАХ: Быль( дэкан факультэ
та журналiстыкi, доктар riстарычнь1х на
вук, прафесар Рыгор Васiльевiч Булацкi; 
у чытальнай зале - замежныя навучэн
цы; над чарговай вучэбнай перадачай у 
радыёстудыi працуюць студэнты II курса; 
выдатнiца вучобы чацвёртакурснiца Галi
на Прыrара. 

Фота С. ГРЫ ЦА. 
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KBETKI 'f ВОКНАХ 
Ад ДОТЫКУ ПЯШ'IОТНЫХ рук 

я цалкам nадnарадкавалася 

яго вол i. 

- Расслабцеся! Не круцiце 
галавой! - сnакойна гучау 
nрыглушаны г.олас .- Скажы
це а-а-а! 

Лявонцiй Хрыст~форавiч, 
nрыдзiрлiва агледзеушы мя
не, канстатавау: «У жанчыны 
усё nавiнна быць nрыгожым . 
1 знешнасць таксама. У вас 
тое-сёе патрабуе «удаскана
лення». 

Прызнаюся, я не разлiч
вала трапiць на nрыём да 

Лявонцiя Хрыстафоравiча 
Маца, але, пазнаёмiушыся з 
гэтым цудоуным чалавекам, 
не nашкадавала . 

У nрафiлакторыi унiверсi
rэта, дзе кансультуе лор-урач 

Л. Х. Мац, мяне з rонарам за 
nэунiлi , што тут усе такiя 
чулыя i добрыя. 

- У rэтым вы самi мелi 
магчымас.ць пераканацца,

с;<азау у гутарцы са мной га
лоуны урач nрафiлакторыя 
М . Б. Канаnелька.- Я зада
волены i урачамi, i медсёстра
мi, i nаварамi, i nрыбiраль
шчыцамi. 

... Гэтыя два naвepxi, дзе 
размешчаны прафiлакторый, 

адразу вызначыш сярод ас

татнiх . 1 не толькi па дыва

нах на nадлозе. Яшчэ з вулi
цы можна убачыць у вокнах 
кветкi. Пяшчотныя жаночыя 

рукi старанна даглядаюць ix. 
Пацiкавiлася: як часу xanae 
сnрауляцца са сваiмi . 11.бавя 
зкамi i 3 кветкамi «вазiцца»? 
Жанчыны здзiулена nar ля 
дзелi на мяне: « Няужо у вас 
дома няма кветак? ( Сnачатку 
я не зразумела nытання) . 

· Той, хто nрыехау да нас ад
nачываць i nаnрауляць сваё 
здароуе, nавiнен адчуваць ся
бе тут, як дома. Гэта ужо nа
лавiна nocnexy». 

Менавiта такой думкi i 
М. Б. Канаnелька. Мы iдзём 
з Мiкалаем Бранiслававiчам 

па яго «уладаннях». lнгаля
торый, кабiнеты nарафiналя

чэння, nадводнага масажу, 

лячэбных душау, фiзiятэра
nеутычных nрацэдур, ЛФ К ... 
Усюды чысцiня, nарадак, 
утульнасць. Адчуваецца нейкi 
асаблiвы клоnат, укладзены у 
стварэнне rэтай саnрауды да

машняй абстаноукi. Мне npы
eiltнa было знаёмiцца з nерса
налам nрафiлакторыя. Я ра

зумела: rэта дзякуючы ix на
маганням у кнiзе водrукау -
толькi добрыя словы. Дзяку
юць за цеnлыню i шчырасць, 
уважлiвасць i клоnат, за 
смачныя абеды i чысцiню у 
nакоях. 

Сnачатку здзiулялася, чаму 
не nадзяляе майго аnтымiз
му М. Б. Канаnелька . Але 
калi выслухала яго, зразуме
ла: ён мае рацыю. Толькi 
адзiн nералiк таго, што nатра
буе рамонту, мог бы скласцi 
дoyri cnic. Не nрацуе венты
ляцыя (яе, nрауда, наладзi
лi, але nасля гэтага яна nача
ла круцiцца у адваротным на 
nрамку), сапсавалася сiстэма 
дымавывядзення, не nачы-

(Працяг. Пачатак у N!?No 28, 29). 

Г авосная I j канцы своj 

н ы 

Галосная 1 - прамая рыс
ка, пiшацца знiзу уверх, ад 

асноунай лiнii да кантроль

най. Гэтым жа знакам абаз

начаецца i галосная Ы. Пры 

неабходнасцi дакладна ука-

заць галосную Ы, пад ёю 

' ставiцца адметны знак (ры
сачка) . 

У канцы слоу галосная пры
пiсваецца да зычных : 

п и nи сел ce.ur nвAlf дeAlf мeAlf кедь1 

Пра адметны_ штрых i тут нярэдка забываюць: 

кеды ""едьl плесьt пс.ы CJ\eдi-1 следь1 

Нахiл галосна.:i I такi ж, як 
i пры напiсаннi злучальна.:i 
лiнii. Як адрознiць галосную 
1 ад злучальна.:i лiнii? 

Калi знак стаiць асобна 

(злучнiк 1) цi прыпiсаны у 
канцы слоу, то усё зразуме

л а: гэта галосная 1. Не ста

нем жа мы выпiсваць злу

чальную лiнiю, калi злучаць 

няма чаго. А пра тое, як га 

лосная I пiшацца у сярэдзi
не слова,- гаворка напера

дзе . 

Практыкаванне (не забы
ва.:iце, што галосная I пi
шацца знiзу уверх): 

Кеды и пледы . Лес и плес . 
Пек'ли кексь; . Пели и плели . 
Следы кед. Сек лес. Дели 
кекс. 

твм 

Кожны знак пiшацца па цэлым радку. 

Прабачце, а - чым жа лiтара 
Т адрознiваецца ад 1? 

Гэта пытанне у вас ужо на-

спела, i зараз мы разгледзiм 
шматлiкiя адрозненнi на

зва11ых лiтар: 

наецца рамонт падлогi, а 

форткi у вокнах тут чакаюць 
ужо некалькi гадоу. Юраунi
цтва прафiлакторыя i сёння 

не страчвае надзею, што калi

небудзь кабiнеты усё ж набу
дуць прывабны выгляд - ix 
абкладуць плiткай. А на кух
нi, нарэшце, будзе nраведзена 
сirналiзацыя, i загадчьща вы
творчасцю зможа спаць сnа

койна ( сп робы крадзяжу 
ужо здаралiся ). 

Зразумела, усе rэтыя гас
nадарчыя nраблемы выбiва

юць з каляiны, nерашкаджа
юць займацца iншымi сnрава
мi. Тым больш, што адмiнi 
страцыйна-гасnадарчая част
ка БДУ не вельмi сnяшаец
ца выпрауляць недахоnы i 
брацца за свае непасрэдныя 
абавязкi. Пакуль тут аддаюць 
пераваrу простым абяцанкам . 
Напэуна, rэтак прасцей: нi у · 
чым жа не адмовiлi, абяцалi 
дапамаrчы. Мiкалай Бранi

слававiч аптымiст. Ен аерыць, 
што rасnадарчыя службы 

абавязкова nавернуцца да 
ix тварам. 

т и 

1. Т пiшацца зверху ун1з, 
- знiзу уверх. Таму лiтары 

маюць розны нахiл. Нахiл 

Т адпавядае нахiлу iншых зыч
ных знакау, нахiл I адпавядае 
нахiлу злучальна.:i рыскi . 

2. Галосная I прь1 большым 
нах;ле павiнна усё ж такi 

дацягнуцца да кантрольна.:i 

лiнii. -Таму галосная атрым
лiваецца даужэ.:iша.:i . 

3. Пры напiсаннi гэтых зна-

М. Б. Канаnелька nрацуе 
у nрафiлакторыi амаль з 
дня яrо адкрыцця. Цiкаулю
ся : цi змянiлася што з таго 
часу? 

- Безумоуна,- з непад
робленай радасцю rаворыць 
Мiкалай Бранiслававiч.- 1 
галоунае дасяrненне - бяс
платныя пуцёукi на лячэнне, 
якiя можа з бяrучага наву
чальнага года атрымаць. кож

ны, хто мае у ix nатрэ\)у. У 
гэтым - клопат npa людзей, 
npa ix здароуе, дабрабыт i 
n.riённую працу. Калi гава
рьщь канкрэтна npa нашу ра
боту, то тут таксама шмат 
nрыемных змен. Лепшай 

стала сiстэма забесnячэння 
лякарствамi, медыцынскiм 

абсталяваннем, nрадуктамi 
харчавання. А тое, што ня
дауна атрымалi 500 аднара-

кау пяро робiць неаднолька
вы нацiск. Т пiшацца з нацi 
скам, 1 - без нацiска. 

4. Там, дзе пяро адрыва
ецца ад паперы, лiнiя стано

вiцца танчэ.:iша.:i. Знак Т тан

чэ.:iшы унiзе, 1 - уверсе. 

Пры пiсьме шарыкавымi 
ручкамi трэцяя i чацвёртая 
прыкметы не заусёды зау

важныя. Але першая i другая 
выражаны даволi акрэслена. 

-r кт пт сг лт АТ тк тn те тл т4 

kh и RP k?P Р± Z---it? 
те тес теk те""°"' rеАКИ тelll\e. сетка.-1 

Пераходзiм да лiтары В. Пi
шьще яе цэлы радок. 

Пiшьще не спяшаючыся, 
павольней, чым пiшаце звы
ча.:iныя лiтары . Аднак не упа

да.:iце у другую кра.:iнасць. 

Надзвыча.:i павольнае пiсьмо 

таксама скажае знакi. Лiтара 

В пры вельмi павольным пiсь
ме атрымлiваецца i крыво.:i, 

i хвалямi. Але варта смяле.:i 
правесцi рыску - i яна рас
прамiцца: 

/z/#;;/#'#i t g i!i 
· 8 k& f1& С& Л5 1,8 IIK ВС 8А 4 ВТ" 

&ее !JеС!.Ы Elel\ 8еАИ вес.ел весеl'\ь1 

/ ~ / ~ 
/ t, k и и и 2 d ш il 

: ... ""' r1'1 сн лм 1,М м ... мn мс ~ 

;_;г,;;;рг;; h /г;ь Ь? 
мел мели кем тем nлете,_, nле.тет 

Цана 2 кап. 

зовых шпрыцоу - хiба дро
бязi? Сёння думаем аб тым, 
каб набыць камп'ютэр. Без 
яrо, як без рук. Ен «nамя
тау» бы усе ricтopыi хваро
бы, меню, розныя патраба

ваннi i пры неабходнасцi мог 
бы хутка выдаваць патрэб

ную iнфармацыю. 
Доуга ,ЯШ';IЭ Мiкалай Бра

н iслававiч дзялiуся сваiмi 
nланамi i задумкамi. У ix -
рэальныя магчымасцi i nа
лёт фантазii. 

... Адчыняеш дзверы пакоя 
i нiбы трапляеш у казачнае 
царстаа. Драуляныя разныя 
ложкi , узорчатыя карнiзы. 

Колер сцен - цёплы, пя
шчотны. Ручной работы пiсь
мовы столiк, такiя ж крэслы ... 

Вы, безумоуна, зразумелi, 
што гэта пакуль мары. Але 
дапамаrчы М. Б . Канапельку 

ажыццявiць ix узялiся каапе
ратары. Абяцаюць, што праз 
год усё гэта будзе наяве. 

Мiкалай Бранiслававiч вельмi 
сnадзяецца на ix дапамоrу. 

3. АЛЯКСАНДРАВА. 
НА ЗДЫМКАХ: 
* Трапiушы на nрыём да 

урача-стаматолага Л. С. Шы
мановiч, вы зменшыце свой 
боль - у rэтым вам дапа
можа музыка. 

* «Шлях да ·сэрца кожна
rа адпачываючага ляжыць 

цераз страунiк»,- упэуне
ны nавары унiверсiтэ_цкага 
nрафiлакторыя Л. С. Паула
ва (справа) i С. А. Крау
-чук. 

* У спартыунай зале хо
niць месца усiм: i дарослым, 
i дзецям._ 

· Фота С. ГРЫЦА. 

За.:iменнiкi ТЫ, ВЫ, МЫ су- тых словах мы «забываем». 
стракаюцца вельмi часта, та- Словы i так лёгка чытаюцца. 
му пра адметныя рысы у гэ-

тъ1 rы 151:»1 И!:>/ Ты nлетн сеп1. Mt.1 M81\J,t. 

Практыка~анне: 
Слеты дети плети плетет 

плетки слетел слетели клетки 

клев ветки вплели вплел сев 

лев веди метки метлы меди 

мети теми темы ведем теме 

смел смеси , ведете клетке 

Пели дети . В клетке лев. 

Следы вели в лес. В селе 
сев. Вы и мы. В селе слет. 

Вы ведете в лес. Вы ве.селы. 

Знакi, якiм не xanina знакаj 
Мы маем на увазе лiтары 

звыча.:iнага алфавiту: мякк1 

знак i цвёрды знак. Вось iм 
i не хапiла ,стэнаграфiчных 
знакау. Абазначаюць ix кроп
кай, але што гэта за знак! 
А нiчога iншага не знахо-

дзiцца, усе знакi дауно па
дзелены памiж лiтарамi {мы 

яшчэ пабачым, каму i што да
сталося). 

Кропка ставiцца над лiта
ра.:i, за яко.:i iдзе Ь цi Ъ: 

• - ,е 

с.ел сель &ее весь 

Успамiнаюць пра кропку 
толькi у выключных выпад
ках, калi баяцца, што без яе 
цяжка будзе прачытаць сло
ва . У апошнiм слове мы вы-

Практыкаванне : Мы плели 

сеть . Ведь в клетке лев. Весь 
век. Вы плетете сеть. Мед и 

рашылi абы.:iсцiся без кропак. 
Здагадаемся. Ды i у наступ
ных словах можна пра яе 

«забьщь»: 

медь. Мел и мель. В сети 

сельдь. 

Вёу урок 
Уладзiслау ГEPACIMAs:' . 
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