
Пытанне 
на засыпку 
Фёдару Мiкалаевiчу Капуц

каму - рэктару Белдэяр_!l(

унiверсiтэта, члену-карэспан
дэнту АН БССР, сёлетнi год 
выдауся нялёгкiм. Каторы раз 
яму даводзiцца быць у якасцi · 
кандыдата: спачатку у народ

ныя дэпутаты Вярхоунага Са

вета БСС~ вылучылi яго кан
дыдатуру, потым стау прэ

тэндэнтам на пасаду рэктара, 

а зараз яго прозвiшча унесе- , 
на у выбарчы бюлетэнь па 
выбарах дэлеrатау XXV 111 
з'езда КПСС. Побач з iм у 
бюлетэнi кандьiдатура стар
шага навуковага супрацоу

нiка Беларускага НДI кар
дыялоrii, кандыдата меды
цынскiх навук Станiслава 
Мiхайлавiча Ленсу. 

У гэтай перадвыбарнай ба
рацьбе абодвум прэтэндэн
там давялося нялёгка. У ад

рас партыi гучьщь сёння ня
мала крытыкi, якая часам зу

сiм незаслужана абрушваец

ца на ycix без выключэння 
камунiстау. Здараецца, да
водзiцца апраудвацца перад 
людзьмi у тым, да чаго не 

маеш нiякага дачынення. Але 

калi «пытанняу на засыпку» 
адкрыта i не задаюць, то усё 
роуна перад выбаршчыкамi 

адчуваеш сябе няёмка , бо i у 
вышэйшай школе, i у меды
u;ыне - галiнах , прадстаунi
камi якiх з ' яуляюцца канды
даты у дэлегаты на з ' еэд, 
так~ама не усё у парадку .. 

- Я ведаю Фёдара Мiка
лаевiча пятнаццаць гадоу,
гаворыць вядучы навуковы 

супрацоунiк кафедры агуль
най «jl>iзiкi К. П. Курэйчык .-,. 
Гэта чалавек слова. . 

... Набраушы 70,3 працэнты 
галасоу, дэлегатам на XXVIII 
з 'езд КПСС па Маскоускай 

партыйнай выбарчай акрузе 
№ 8 выбраны Ф. М. Капуцкi. 

3. MIXHEBIЧ . 

ПРАЛЕТАРЫ/ УС/Х КРА/Н, ЯДНАйЦЕСЯ! 

ОРГАН ПАРТКОМА, 
РЭКТАРАТА, 
КАМСАМОЛЬСКАГА 
1 ПРАФСАЮЗНЫХ КАМIТЭТАS:-
БЕЛАР,УСКЛ.ГА ОРДЭНА 

. ПРАЦОfНАГА ЧЫРВОНАГА 
СЦЯГА ДЗЯРЖАS:-НАГА .· 
УНIВЕРСIТЭТА IМЯ У. 1. ЛЕНI .НА . 

Тысяч-=»• 3 

прафкомаус·к~rа 

сейф~ 

Кожны раз, вылiчваючы з зарплаты\ законны прафсаюзны 
працэнт, я пераконваю сябе , што гэта дробяэны ук11ад, 
нават калi памножыць яго на колькасць месяцау i гадоу рабо
ты. 1 усё ж не магу стрымаць жадання зазiрнуць у праф
комаускую казну, тым больш . што права на карыстанне 
ёй у пэунай ступенi мае i кожны з нас. \ 
Прафкомаускi сейф утрымлiвае 65 працэнтау адлiчэнняу 

членскiх прафсаюзн·ы11, уэносау (35 працэнтау ад агу.riьнай 
сумь! адлiчваюцца абкому прафсаюэау). Такiм чынам, у гэтым 
годзе мы трымаем у руках 12~ тысяч 400 рублёу плюс 37 тысяч 
68 рублёу нерасходаваных у мiнулым годзе . . 

Як будэем выдаткоуваць? 
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76 тысяч 81 О рублёу па каштарысу запланаваны культурна
масавыя мерапрыем1пвы. Гэта i вечары, i экскурсii, i кан
цэрты мастацкай самадзейнасцi, i заработная плата кiраунi
коу унiверсiтэцкiх мастацкiх калектывау, i расходы на культ-
iнвентар. ' ЛЮДЗI НА ПЛОШЧЫ 

Выдаткi на фiз iчную культуру спорт складаюць 36 
тысяч руб.лёУ, на матэрыяльную дапамогу супрацоУ~iкам 
унiверсiтэта пойдзе у гэтым годзе 22 тысячы. 

Вось яна, знаёмая плошча fj новым аблiччы. 
Выдатна, што перамаглi разважны сэнс 

i жаданне большасqi выбаршчыкаfj у рашэннi 
пытання.аб трансляqыi парламенqкiх дэбатаfj 
па тэлебачаннi nofjнacqю. Але перспектыва 
nacifjнaгa fjспрымання падзей нас ужо ,не зада
вальняе. Людзi iдуqь на плошчу, каб стачь ix 
удзельнiкамi. 

дваначчатага склiкання. 

11 працэнтау сумы адлiчэнняу членскiх прафсаюзных узно
сау, застаушыхся ва унiверсiтэце, iдзе на зарплату прафсаюз
нага апарату ун i версiтэта. 
На прэм iраванне прафсаюзнага актыву прадугледжваецца 

6 тысяч 500 рублёу, на iншыя арганiзацыйныя расходы -

Выбаршчык экзаменуе, спрачаечча, прапа
ноfjвае. 

Экзамен трымае дэпутат. 

1 ООО рублёу. . /дзе першая сесiя Вярхоfjнага Савета БССР 

( Блiц-апытанне выбаршчыкау, праве
дзенае нашым карэспандэнтам, чытайце 

на другой старонцы). 
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Хоць i украiнскi горад Чарнобыль, ды бяда яго не 'аб
мiнула Беларусь. Хоць i лiчыцца Мiнск па-за афiцыйнымi 
межамi радыяцыйнай зоны, ды газета « Вячэрнi Мiнск» 
акуратна даводзiць да чытачоу (па ix жа просьбе) 
сярэднi узровень радыяцыйнага фону :9, сталiцы. А узровень 
радыяцыi у нашым з вамi унiверсiтэцкiм двары? . 
Наш карэспандэнт праводзiу вым.ярэн,нi з lванам Васiлье-

вiчам ГАЛАВАТЫМ начальнiкам службы· радыяцый-
най бяспекi, прыборам СРП-68: 

- першы· 'nаверх галоfjнага корпуса унiверсiтэта 12 
МКР/г; · 

- будынак геаграф1чнага факультэта, першы паверх 
14 МКР/г; 

- фае хiмiчнага корпуса - 12 МКР / г; 
- скверык побач з галоfjным корпусам - 13 МКР/г. 
Не так дауно да службы радыяцыйнай бяспек i звярну-

лiся заклапочаныя супрацоун1к1 музея агульнага землязнау
ст~а з просьбай памераць радыяцыйны фон у памяшканнi: 
«Гавораць, мiнералы назапашваюць радыяцыю». Фон дапу
шчальны: ад 15 да 20 МКР /г. 
Выбарачна, па жаданню карэспандэнта, па лабараторыях ка

федры ядзернай фiзiкi i мiрнага выкарыстання атамнай энер
г ii з дазiметра~ «Сасна » прайшоу Уладзiмiр Андрыянавiч 
ЧУДАКОf, дацэнт гэтай кафедры, адказны а тэхнiчную 
i пажарную бяспеку, Устаноулена: 
· - у памяшканнях доследных лабараторый, ·дзе . праqуючь 
непасрэдна з крынiqамi радыяqыi, радыячыйны фон блiзкi да 
натуральнага: кабiнеты 244, 246, 257 галоfjнага корпуса 
маючь адпаведна 12, 10, 12 МКР/.г; 

- у вучэбнай лабараторыi 248, дзе студэнты праходзячь 
пракrыкум па агульнай ядзернай фiзiqы,- 13 МКР/г; 

- у кабiнече 258, дзе наогул не захоfjваючь радыеактыfj
ных iзaтonafj,- таксама 13 МКР/г. 

ГYTAPl(I 3 НАГОДЫ 
НА КАРЫСЦЬ 
СПРАВЕ Лета працуе 

... ЗА.БАСТО9КI 
Ламятаече, у мiнулым годзе студэнты iшлi fj атаку на ваен

ную падрыхтоfjку? Уqягнуfjся fj забастовqчны вф i фiлфак. 
Цяперашнi трэqi курс пабунтаваfjся ды вярнуfjся да занят

каfj. Карных мер з боку кафедры грамадзянскай абароньt i 
выкладчыкаfj ' не прымалася, толькi невялiкую. частку пра-
грамы перанеслi на гэты навучальны год. , 

Студэнткi , чяперашняга чаqвёртага курса ( аддзяленне 
беларускай мовы i лiтаратуры) па-ранейшаму iгнаруюqь 
медыqынскую падрыхтоfjку. 1 • 

Чым абумоулена такая ва
рожасць да прадмета? На

гадаем вытрымкi з мiнула

годняга л i ста студэнтак . у рэ

дакцыю: «Навошта фiлолагу 

пасведчанне аб атрыманнi 
спецыяльнасцi медыцынскай 

сястры грамадзянскай абаро
ны? За усю гiсторыю факуль
тэта нiхто з нашых студэн
тау не стау медработнiкам. 
У нашай краiне жанчыны ста
новяцца ваеннаабавязанымi 
толькi па уласнаму" ~аданню, 

· а мы чамусьцi пад прыму

сам». 

Меркаванне л·еанарда 
Аляксандравiча ФРАЛОВА, 
загадчыка кафедры грама
дзянскай абароны: 

У студэнтак-фiлолагау 
уся надзея на масавасць: 

хiба ж увесь курс могуць 

пакiнуць без дыпломауl_!_ 
сапрауды, яны не здалi за
лiкау, i тым не менш пера
ведзены на чацвёрты курс. 

Таксама спадзяюцца атры

маць i дыплом, не выканау
шы вучэбны план па гра

мадзянскай абароне. Дарэм
на . Экстэрнам дзяржэкзамен 

здаваць нельга . Адэiнае вый
сце - прайсцi праграму на 
чацвёртым i пятым курсах. 

Але i тут свае акалiчнасцi: 
цi будзе магчымасць энайсцi 
аудыторыю для зан яткау , 
цi знойдуцца выкладчыкi ? .. 
Меркаванне бастуючых 

студэнтак~ ~~~-

- Мы -проста не думаем 
пра ваенку. Дзень, якi выдзе

лены факультэтам для занят

кау на кафедры грамадзян
скай абароны, выкарыстоу
ваем у сваiх мэтах. А наогул 
лiчылi i л i чым, што медыцын
ская , падрыхтоука у \такiм 

выглядзе, у якiм яна iснуе 

зараз,- нежьщцядзейсная. 

У мен не аказаць першую 
медьщь'1нскую дапамогу сабе, 
блiзкiм - неабходна. А вось 
ведаць усе наэвы мышц, вiн

цiкау-шпунцiкау, прылад, якiх 
нiколi не убачаць нашы вочы, 

· вучыцца выпiсваць рэцэпты 
на лацiнскай мове ... Навошта? 
Кожны павiнен займацца сва
ёй справай. 

АД АУТАРА. Я не збi
раюся браqь на сябе ролю 
арбiтра. Але, як вядома, за
бастоfjкамi нiкога чяпер не 
здзiвiш. Калi fj мiнулым 
годзе пад уздзеяннем хвалi 
вы.ступленняfj нехта i р{lзгу
бifjся, cnacaвafj, aдcтynifj, 
у гатым бессансоуная 
fjпартасць нi fj якiм разе не 
атаясамлiваечца з. бязмежнай 
смеласцю. Адстойвачь свае 
правы таксама трэба з розу

мам, на законных асновах. 

А пакуль хто ведае, што бу
дзе праз год, калi заме
нячь дзяfjчатам дыпломы 
даведкамi? ·с падзявачча на 
масавасчь я б не раiла. 

Сапрауды, сярэднi заробак сярэднестаты
стычнага байца унiверсiтэцкага студэнцкага 
атрада склау у · мiнулым працоуным семест
ры 914 рублёу. Свае грошы кiшэнi не ад
_цягваюць, тым больш пасля падлiкау, што пры 
сярэднем~сячнай стыпендыi у пяцьдзесят , 
рублёу ,такую суму давялося б збiраць увесь 
да капеечкi вучэбны год з хвосцiкам . Крыуд
на i балюча за студэнцкае жабрацтва ста
новiцца пасля такiх nадлiкау . 1 незразуме
ла, чаму усё ж наяу!fасць такога мiзэрнага 
пражытачнага мiнiмуму не абумоулiвае жа-
данне «рабiць бiзнес» летам? ' 

Колькасць унiверсiтэцкiх студэн цкiх атра- · 
дау знiзiлася з шасцiдзесяцi трох (у мiну
лым rодзе) щ1. пяцiдзесяцi дзевяцi: трыццаць 
сем з ix - будаунiчыя, ся.род астатнiх -
атрады праваднiкоу, рэстауратарау, сельска
гаспадарчыя . ТэндэнЦJ,Jя да штогадовага 
парадзення ' студэнцкага працоунага войска 

А s:' ВАС? А s:' НАС! 

на 

нiколькi не riерашкаджае выкананню былых 
аб'ёмау работы. Ранейшае «байцоуства пад 
прымусам», nэуна, не iдзе у параунанне з 
працай добраахвотнай. 
Разам з намеснiкам сакратара камiтэта 

камсамола па працоунаму выхаванню Д-змiт
рыем ВАЛ КАfЦОМ паспрабуем намаляваць 
геаграфiчную карту Л СА: 

- Спачатку npa тых, хто «iмкнецца блi
жэй да сонЦа» - тры сельскагаспадарчыя 

атрады паедуць у Стаурапольскi край, чатыры 
- у Малдавiю, адзiн - у Крым, частка 

- (nатрыёты сваёй рэспублiкi) застаilецца у 
Беларусi Будаунiкоу ужо чакаюць у Якуцii, 
Карэлii, Казахскай ССР, Комi АССР, Архан
гельскай, Jркуцкай абласцях. 
На тэрыторыi Беларусi атрады будуць пра

цаваць на гасразлiку, у МПМК - на калек
тыуным падрадзе. 

курсау стэнаграфii i наогул 

можна вывучыць карту нашай 
рэспублiкi. 

ПА IНТАРЭСАХ 
~А д~я таго, каб стаць слуха
чом факультэта грамадскiх 

· прафесiй, неабходна ' зусiм 
кароткая заява i .. . вельм i вя

лiкае жаданне. Сёння а 16 гадзiне у кi
назале геаграфiчнага факуль

тэта адбудзецца уручэнне па
сведчанняу выпускнiкам ад

дзяленняу факультэта гра

мадскiх прафесi й. Гэтыя да
куменfы пацвердзяць ix пра

ва са11астойна працаваць па 

другой спецыяльнасцi, весцi 

гурткi, секцыi, курсы . 

Звычайна людзi iдуць на 
ФГП «для душь1», дл я раз-вiц
ця сваiх здольнасцей. Зай

маюцца тут не толькi сту

дэнты нашага унiверсiтэта , 
але i iн шых ВНУ - MPTI, 
педiнстытута iмя М. Г оj:жага, 

а па адрасах навучэнцау 

Дзяжурная служба 

«Беларускага ~нiверсiтэ
та» Ларыса ПРАfЛОЦ
КАЯ i Сяргей ГРЫЦ 
(фота) . 



БЛIЦ

АПЫТАННЕ 

Як ацэныаеце 
вы 

прадуктыунасць 

работы 

парламента 

рэспублiкi у 
мiнулыя днi? 

А. М. РУХЛЯ, намеснiк 
дырэктара НДI ФХП: 

- Як заусёды, · першы 
блiн аказауся камяком. 
Пачатак работы cecii па
казау арганiзацыйную не

падрыхтаванасць. Кажуць, 

на памылках вучацца, але 

чамусьцi амаль заусёды 

не на чужых, а на сваiх. 

Магчыма, каб не раз
губленасць Gтаршынi, 
якому не хапiла цвёрда

сцi i, безумоуна, ведау, 
сёння сесiя у сваiх рашэн
нях пайшла б далей. Шка
да, што тыя прапановы 

(i часам вартыя), якiя 
паступ1л~ у першыя днi 

работы, нiхто не фiкса
вау, не прымау да веда
ма, i яны гублялiся у агуль
най неразбярысе. 

Цi варта вiнiць у нечым 
дэпут!3тау? Думаю, не. 
Уся справа у тым, што 
мы з вамi аднеслiся д'а 
выбарау павярхоуна, па
казалi сваю абыякавасць 
да уласнага лёсу. 

Радуе хаця б тое, што 
узначалiлi беларускi пар
ламент прадстаунiкi роз

ных, калi можна так ска

заць, плыняу. Гэта дае 
п'адставу спадзявацца, што 

пэуныя радыкальныя зме
ны (не думаю, каб вялi
кiя) усё ж адб_удуцца. 
А . К. ПIКУРЫН, га

лоуны iнжынер БДУ: 
- Мне ця~ка мерка

ваць аб усёй рабоце ce
ci i, бо слухаць транс
ляцыю па радыё цi тэ

л еб ач ан ню выпадала 
урыукамi. Але хачу ад
значыць: . улiчваючы, што 

тых, хто напауняе залу 

пасяджэнняу cecii Вяр

хоунага Савета БССР, 
нельга назваць прафесiй

нымi парламентарыямi, 
становiшча пацiху стабi

лiзуецца. Усё больш ура
боце парламента рэспуб
лiкi адчуваецца упэунена
сцi, менш становiцца за
л i шн яй мiтынговасцi . 

. Многiя народныя дэпута-
ты, якiя часам iшлi да 
мiкрафона, каб проста 
адзначыцца i лiшнi раз па
казаць выбаршчыкам 
сваю актыунасць, вiдаць, 
прыслухалiся-да заклiкау 
калег: «Давайце - экано
мiць час!» 

Але нашаму парламен
ту яшчэ 'мноf"аму патрэб
на вучыцца: уменню ве

сц i дыскусiю, слухаць 
таварышау, ставiць агуль

началавечыя iнтарэсы вы
шэй уласных, умен ню 

.стрымлiваць свае эмо

цыi, якiя наурад цi будуць 
на карысць справе. 

Я. КУЦКЕВIЧ, студэнт 
фiзiчнага факультэта: 

- Першыя' днi работы 
cecii Вярхоунага Савета 

БССР яшчэ раз · перака
налi, што народнымi дэ
путатамi сталi выпадко
выя людзi, 

Абнадэейвае, , што на 

'1асаду першага намеснi

ка Старшынi Вярхоунага 
Савета БССР абраны 
(хоць, прауда, з вялiкi-

мi бойкамi) С. С. Шуш
кевiч. Гэта дае падставы 

спадзявацца, што на вы

шэйшым узроунi · успом
няць, нарэшце, i пра вы
шэйшую школу рэспублi
кi . 

- Цiкаунасць да сацы
яльнай тэорыi у грамадстве 
абвастраецца кожны раз, 
калi адбываецца змена глы
бiнных светапог лядных уста
новак, прынятых у гэтым 

грамадстве. Таму, магчыма, 
публiцыстычныя артыкулы 
«таустых» часопiсау, кнiгi
выкрыццi мiнулага пiсьменнi

камi i гiсторыкамi становяц
ца настольнымi не толькi для 
студэнтау-гуманiтарыяу, але i 
прыродазнауцау ... 
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рыял, многiя палiтычныя

ацэнкi i вывады, якiя даты

чацца супрацьборства кла
сау, партый, асоб, служаць 
iмпульсам да творчага по
ш у к у аргументаваных 

адказау на надзённыя пытан

нi. Прадмет 
асаблiва 

Да асноуных крынiц вы

вучэння палiтычнай гiсторыi 

ХХ стагоддзя неабходна ад
несцi i дакументы КПСС, 
непралетарскiх партый Pa
ci'i, мiжнароднага камунi
стычнага i рабочага руху. -'- Безумоуна. 1 не можа 

бьщь iначай. На нашых ва
чах нараджаюцца новыя 

палiтычныя, грамадскiя pyxi 
i арганiзацыi. Усё вастрэй 
адчуваецца неабходнасць 
кансалiдацыi розных палi

тычных сiл на платформе 
нацыянальнага адраджэн

ня, кардынальных пераутва

рэнняу, канструктыунага дыя
логу, высвятлення плюра

лiзму ,думак, поглядау, па
зiцы ~ . 

важнасцi 
Каштоуную iнфармацыю 

аб мiнулым i сённяшнiм 
дt'ti палiтычнага жьщця савец
кага грамадства прапануе 

перыядычны друк. Выступ

леннi публiцыстау не зау
сёды дастаткова аргумен

таваныя, ix вылучае часам 

катэгарычнасць вывадау i 
меркаванняу. 1 тым не менш, 
у ix нямала карысны)!: думак. 

У .N'o 7· ад I сакавiка гэтага года рэдакцыя газеты «Бела
рускi унiверсiтэт» матэрыялам « Цi патрэбна новая кафедра?» 
пачала абмеркаванне праблемы, шляхоу , форм i метадау пе
рабудовы выкладання грамадскiх навук ва унiверсiтэце у 
адпаведнасцi з загадам Камiтэта дзяржадукацыi СССР 
№ 685. 

Ды i навуковыя артыкулы 
гiсторыкау-п рафес i я н ал ау 
сведчаць аб абнауленнi до
следнага арсеналу гiстарыч

най , навукi. 

Думаю, што i рашэнне 

Дзяржкамiтэта СССР па 

народнай адукацыi трэба раз
глядаць з пазiцый абнаулен
ня усёй сiстэмы светапогляд
най, гуманiтарнай падрыхтоу

кi студэнтау. Не сакрэт, што 

выкладанне грамадскiх навук . 
прыйшло у супярэчнасць з 
жыццём, запытамi i iнтарэ

самi моладзi. 

У мiнулым нумары мы пазнаёмiлi чытачоу з меркаван
нямi па гэтаму пытанню загадчыка кафедры сацыяльна-
палiтычных тэорый i палiталогii, прафесара П. 1. Дроня. 

Сёння мы працягваем абмеркаванне. На гэты раз з Пау
лам Iванавiчам БОНДАРАМ, дацэнтам кафедры палiтычнаii 
ric'ropыi гуманiтарных факультэтау. - Цi распрацавана мето

дЬ!Ка выкладА.ння fYPC~, _ёсцъ 
метадычныя дапаможн1к1 для 

студэнтау выкладчыкау? 

Новая структура грамад

ска-палiтычн ых дысцыплiн, 

на мой погляд, больш поу
на адлюстроувае дасягнен

нi айчыннай i сусветнай на

вукi, рэальнасцi i патрэбы 
сацыяльнай практыкi. А гэ

та адкрывае невядомыя ра

ней магчымасцi для фармi

равання у будучых спецыя
лiстау новага- мыслення. 

- Як вызначылi б Вы 
прадмет палiтычнай гiсто
рыi як вучэбнай дысцыплiны? 

- Пакуль што меркаваннi 
выкладчыкау па гэтаму пы

танню разыходзяцца. Адны 

аспрэчваюць назву курса. 

Другiя лiчаць, што стрыж
нем павiнна бь~'ць гiсторыя 
савецкага грамадства. Трэ-

ваг аб узрастаючай ролi кож-' 
нага чалавека у лёсах сваёй 

краiны i усёй цывiлiзацыi, 
аб пераутвараючай сiле 
прагрэсiуных палiтычных 

iдэй, аб значэннi тых цi iн
шых масавых рухау i _ пар
тый, аб сацыяльных пры
чынах i вынiках палiтычных 

рашэнняу i з'яу. 
- Якiя ж канкрэтныя 

праблемы раскрываюцца у 
курсе палiтычнай гiсторыi? 

- Структура гэтай вучэб
най дысцыплiны дазваляе 

атрымаць 

веды аб 
i _вядучых 

сiстэматызаваныя 
заканамернасцях 

тэндэнцыях палi-
тычнага жыцця у яго гiста

рычнай рэтраспектыве. За

трымаемся, скажам, на пы

таннi стратэгii i тактыкi баль
шавiкоу у адносiнах да мел
кабуржуазных, памешчыцкiх 
i буржуазных партый. Трэба • 
адзначьщь, што у Pacii у роз
ныя часы дзейнiчала болей 

цiя зводзяць · змест новага за 80 непралетарскiх партый. 
курса да простага паутарэн- Вывучэнне гiстарычнага ма-
ня таго, што чыталася у кур- тэрыялу дае . магчымасць 
се гiсторыi КПСС. упэунiцца, што з моманту 

На ':'аю думку, нежаданне выхаду на палiтычную арэну 
апошн1х адысц1 ~д састарэ- ,.с.§~льшавiкi , iмкнулiся набыць 

лых стр~ктур У чapгof!\'J.. ~ 0 .(;g!Q,З/'i(Kay" супрацоунiчаць з 

ра:3 толью расчаруе студэн- дэ"\акратычнымi · сiла'мi, якiя 

тау. Таму як Пfадмет кур- высту'палi супраць рэакцыi. 
_ са я б вылучыу палпычнае I у той жа час лiчылi неда-
жыццё розных краiн ва ycix пушчальнымi iдэйныя камп-
яго тыповых праявах. рамiсы. Хiба не з'яуляецца 

Палiтычная гiсторыя гэтая праблема актуальнай i 
адзiн са спецыфiчных раздзе- на сучасны . момант, калi у 
лау гiстарычнай навукi. Прад- СССР стала фактам многа-
метам яго даследавання партыйнасць, i КПСС выказа-
можна лiчьщь палiтычныя 

працэсы i праблемы, па
буджальныя матывы палi
;гычных дзеянняу i руха}', 
Новы вучэбны курс (вы

к ладанне якога пачнецца з 

1990/91 вучэбнага года) 
утрымлiвае канкрэтны гiста- · 
рычны матэрыял для раз-

ла гатоунасць весцi з мала

дымi грамадска-палiтычнымi 
рухамi !<анструктыуны дыя
л ог у iнтарэсах кансалiда

цыi прагрэсiуных сiл пера
будовы? 

Найбольш цiкавым для 
студэнтау стане, пэуна, раз
дзел, прысвечаны перабу8о-

БЕЗ ВIЗЫ 

УСЯГО ВОСЕМ ДЗЁН 
- Та кiх натхнёных тварау 

я яшчэ не бачыу. Хацеу бы 
сусtрэцца з вамi у буду
чым,- так гучалi развiталь
ныя словы буgгамiстра Шпа
ндау (раён За\одняга Берлi
на) народнаму ансамблю тан
ца «Крыжачок». 

А апынууся « Крыжачок» 
у ФРГ па запрашэнню мала
дзёжнай арганiзацыi «Со
кал». У гэтыя днi савецкае 
консульства Заходняга Берлi
на праводзiла чарговыя днi 
савецкай культуры, i белару
скiя танцоры прымалi у ix 
удзел. 

За час гастроляу калек
тыу дау чатыры канцэрты: у 
школе Шпандау, у консуль
стве, у суполцы евангелiстау . 
1 толькi праграма на святоч
ным кiрмашы была платнай . 
У дадатак nycцiлi па кругу 
шапку. Потым падлiчылi -
250 марак. Ян111 пойдуць у 
фонд «Дзецям Чарнобыля». 
«Крыжачок» не толькi рэ

кламавау Беларусь. Ен зна
ёмiу з ёю, таму шiо многiя не 
чулi нават пра такую рэспуб
лiку. Але усе былi здзiуле
ны яркай, разнастайнай пра-

грамай, у якой. ансамбль 
прадставiу на суд гледача 
не толькi беларускiя пляскi, 
але i украiнскiя, рускiя. 
А колькi было новых ура

жанняу, знаёмствау... Экс
курсii у Патсдам, Цецiлiнхоф, 
рускую вёску на нямецкай 
зямлi Аляксандрауку ... 

- Напярэдаднi паездкi,
расказвае ветэран « Крыжач
ка», стараста калектыву На
талля Янушкевiч,- адчува
лася нейкая насцярожанасць, 
што прымуць нас не так, як 

хацелася б, як заслугоува
ем, быу страх нечаканых i 
нежаданых эксцэсау. Мы бы
лi прыемна ашаломлены ра
душным прыёмам. Традыцый
ная нямецкая стрыманасць не 

перашкодзiла быць выдат

нымi гледачамi. Ставiлiся да 
нас не проста па-добраму -
як да блiзкiх сяброу. 

Усяго восем дзён доужы
лiся гастролi. 1 r1раJ1яцелi 
надзвычай х~тка. Мабыць 
таму, што цiкавыя падзеi зау
сёды адQываюцца з маланка
вай хуткасцю. 

Л. УЛАДЗIМIРАВА. 

ве. Менавiта .ён зможа адка
заць на надзённыя пытаttнi: 

што i чаму належьщь пера
будоуваць, у чым канкрэтна · 
выявiлiся палiтычныя памылкi 

у кiраунiцтве савецкiм гра
мадствам, чаму ад лёса пе

рабудовы залежыць, ·якiм бу
дзе свет у XXI стагоддзi? 

- Гэты раздзел i ёсць адзi
нае, чым абноулены нарма
тыуны курс гiсторыi КПСС? 

- Пераемнасць, сапрау-

ды, даволi акрэслена пра

гледжваецца. Гiсторыя· СССР 

- арганiчная частка палiтыч
най гiсторыi сучаснага ста

годдзя. Такiм чынам, палi

тычны вопыт нашай краiны 

i КПСС будзе грунтоуна вы
вучацца у новым курсе. Ад

нак (менавiта на гэта не звяр
талi увагi раней) не сама па 
сабе, а у кантэксце сусвет
нага гiстарычнага працэсу. 

На першых жа :занятках 
па курсу палiтычнай гiсторыi 
абавязкова паустане пытанне 
аб падручнiках i· метадычных 
дапаможнiках. Вы прапануе
це ... 

- Вышэйшая школа1 . наза

пасiла вялiкi пазiтыуны i 
l'tегатыуны вопыт выкладання 
грамадскiх навук. Ен асвеча
ны у шэрагу кнiг, брашур, 
артыкулау i можа быць вы
карыстаны намi для распра

цоукi навуковых асноу мето
дыкi выкладання палiтычнай 
гiсторыi. Але, на жаль, па
куль яшчэ няма абагульняю
чых публiкацый па дадзена
му курсу i гэта, натуральна, 
абцяжарвае выпрацоуку вы
кладчыкамi адзiнага, сiстэм
нага падыходу да арганiза

цыi вучэбна-выхаваучай рабо
ты •. 

Пакуль што недастаткова 
абмяркоуваюцца дыскус11t
ныя пытаннi, якiя патрабуюць 
калектыунага пошуку, па
глыбленага аналiзу i аргу
ментацыi. Хоць i варта пры
знаць, што першыя крокi у 

гэтым напрамку зроблены: 
наш·ай кафедрай падрыхта
ваны спецыяльны метадычны 

дапаможнiк для студэнтау, 

распрацавана тэматыка спец

курсау, якiя дапауняюць 
,курс палiтычнай гiсторыi, 

складзены бiблiяграфiчныя 

- ... перш за усё, абавяз
ковае вывучэнне творау У. 1. 
Ленiна, таму што абагуль
нены iм фактычны матэ- . указальнiкi лiтаратуры. 

Былi часы, калi iснавау «шкляны __ калп:~,к» кабiнетнай, 
прафесарскай фiласофii, палiтэканом11, псторыi КПСС, 
навуковага камунiзму. Не ·спадзявайцеся, што гэтыя часы 
ужо мiнулi .. 

- А як можна вывучаць тое, чаго няма? - чуем голас 
незадаволенага студэнта. Зразумейце яго правiльна, пава
жаныя выкладчыкi. Ен не заклiкае да адмены выкладання гра
мадскiх навук - справа гэта важная i, безумоуна, неаб
ходная. Але пакуль ix будуць раскладваць перад студэнтамi 
па палiцах у адпаведнасцi з патрабаваннямi «цякучага мо
манту», называць ix навукамi цяжка. 

Асабiста у яго такое меркаванне. 
А у астатнiх? · Прапаноуваем сустрэчу за «круглым ста

.пом » у рэдакцыi « Беларускага унiверсiтэта». 
Гутарку вяла-
3 . МАРАВА. 

У ~1нул·ы Вqtхлдны 

.«СПОРТ. ВЯСНА.' М АЛАДОСЦЬt 

1 

С отнi людзей з цiкавасцю 
правялi свой вольны час у 
мiнульiя выхадныя на спар
тыfiным студэнцкiм свяце 
«Спорт». Вясf(,а. Маладосць», 
якi быfi арганiзаваны гарад
скiм спортка1rtiтэтам i Мiн- -
скiм Саветам Усесаюзнага 
добраахвотнага фiзкультур
на-сriартыунага тaвiipliicтвn 
11рафсаюзаfi. Удзельнiкi спа-

борнiчалi fi ·перацлгваннi ка
ната, мiнi-футболе, штурхан
нi гiр. Але найбольш гледа
чоfi сабрала пры;;ажэйшае з 
вiдовiшчаfi - конкурс эст
радна-спартыfjнага танца. Гу
чалi сучасныя рытмы, i пад ix 
гукi дзяfjчаты дэманстравалi 
пластыку, артыстызм, вялi
кiя здольнасцi да i.мправiза
цыi. 
Нg_йбольш узнагарод атры

малi дзяfjчаты з медiнстыту
та, Яны i занялi першае ка
манднае месца. 

Фота С. ГРЫЦА. 

24 мая « БЕЛАРУ'СЮ УНIВЕРСПЭТ» 

В. М. ШЫРОКАf, за
гадчык кафедры агульнага 

,.землязнауства, доктар ге
аграфiчных навук, прафе
сар : 

- Шчыра кажучы, 
вельмi спадзявауся на цвя
розы розум народных дэ

п.ута.тау. Думау, tta паса
АУ Старшынi выберуць · 

·. найбольш прафесiйнага i 
адукаванага чалавека, якi 

б карыстауся усеагуль
най павагай у народзе. 
Толькi з-за таго, што «пе
раважную большасць» у 
зале склалi прадстаунiкi 

партыйнага, савецкага i iн
шага апарату, мае спадзя

ваннi нё спраудзiлiся. А 
варта было памятаць дэпу
татам, што сёння да пер
шай асобы рэспублiкi не
абходна прад'яуляць • над
звычай высокiя патраба

ваннi. 1 асноунае з ix -
гэты чалавек павiнен бьщь 

гiбкiм палiтыкам, якi. 6 
знайшоу шлях да кан

салiдацыi • прадстаунiкоу 
ycix плыняу. -
У той жа час прыемна, 

·Ш'fО пры ~,барах першага 
намеснiка Старшыня змог 

адмовiцца ад уласных ам-

- бiцый i прыслухацца да 
голасу дэпутатау. 

А. В. IВАШЫН, стар
шы навуковы супрацоунiк 
НДI ЯП: 

- Напэуна, асаблiва 
уважлiва услухоувалiся 
мы у радыётрансляцыi у 

той час, калi iШIJO абмер
кав'анне кандыдатур на па
саду Старшынi Вярхоунага 
Савета БССР. Лiчу, што 
у данай палiтычнай сiтуа
цыi у рэспублiцы такi 
варыянт размеркавання 

абавязкау найбольш апты
мальны. 

Што датычьщь работы 
cecii, то аптымiзм, стра

чаны у першы дзень, па
крысе зноу вяртаецца да 
мяне. Прыемна, што у 
парламенце знайшлiся ра

зумныя i кампетэнтныя 
людзi, з лагiчным складам 

мыслення, якiя, уносячы 
прапановы i дапауненнi па 
працэдурных пытаннях, 

дапамаглi пазбегtjуць маг
чымых памылак у час пры

н яцця рашэнняу. Вiдаць, 

добрую службу саслужы
ла прамая трансляцыя са 

З'езду народных дэпу
татау СССР. Гэта з'явi

лася для нашых народных 

· вы?раннiкау нечым накш
талт завочнай школы вя

дзення парламенцкай ба
рацьбы. 

1 яшчэ. Шчыра вiншую 
С. С. Шушкевiча з абран
нем яго першым намес

нiкам Старшынi Вярхоуна

га Савета Беларускай ССР. 
Калi маятнiк будзе xi- · 
лiцца управа, то можна 
спадзявацца, што зной-· 

дзеi.J,ца сiла, якая дапа

можа яму увайсцi у стан 
раунавагi. 

Запiсала 

3. АЛЯШКЕВIЧ . 

БЛIЦ

АПЫТАННЕ 

Як ацэныаеце 

вы 

прадуктыунасць 

работы 

парламента 

рэспублiкi у 

мiнулыя днi1 

2 стар: 

-
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поrляд 3 ГАЛЕРКI ТРУБЯЦЬ ТРУБЫ У ДОРТМУНДЗЕ 
... На аукцыёж. фестывалю 

«Унiверсiтзт-90» прадавалi 
унiверсiтзцкую «валюту»: 1 
«капуцкi», 1 «шадурскi». Па
купнiкоу з усяго унiверсiтзта 
наурад цi набралася каля 
трох сотняу. Абясцзн.ьв~ецца 
сама iдзя правядзення такога 
свята? 

Наш фотакарзспандзнт 
Сяргей Грыц быу нядауна у 
Заходняй Гepмitнii. Яго леп
шы рзпартаж - аб народным 

свяце трад,ыцы _йнай су

стрзчы вясны, рознакаляро-

вай i мноrагучнаii"' фiесце, 
якая прыводзiла у захаплен
не тысячы жыхароу rорада 
Дортмунд. Яскравыя i сонеч
ныя атрымалiся здымкi. 
У Вязынцы, пад час унiвер

с'iтзцкага свята, надво'р'е бы
~о халоднае, часам iшоу снег 

уперамешку з дажджом. Ад

нак гзта такi сумны вынiк, 
калi у свяце фактычна удзель
нiчае групка знтузiястау-ту
рыстау з некалькiх факультз
тау, унiверсiтзцкi камiтзт 
камсамола у _ поуным саставе 

прадстаунiкi рзктарата. 
- Хоць бы каменне з неба 

пасыпалася, усё poyiia б 
«гзтыя» прыйшлi сюды: 
выступалi б, i спявалi, i ве
сялiлiся да самага ранку,
сказау сакратар камiтзта 
камсамола В. Шадурскi. 

«Гз:rыя» _:_ калектывы ма- · 
стацкай самадзейнасцi юрфа
ка, факультзта прыкладной 
матзматыкi; радыёфiзiкi i 

злектронiкi адчувалi сябе са
прауды у сваёй талерцы, але 
дзе тыя студзнцкiя масы, 
для якiх, уласна кажучы, i 
стваралася свята, арганiзоу
валiся канцэрт, аукцыёны, 
вы·ступленнi факультзцкiх 
рок-гуртау, начная дыскатз
ка? 

Вiктар Шадурскi адзначыу, 
што свята - не выклiочзнне 
па «масавасцi» прысутных на 

1 

1~ 

iм. 

Згаджаюся i думаю. У кам
самол ужо . не в~рым, на свае 

святы не ходзiм. 

Гзта прауда, што фесты
валь атрымауся. 
Было цiкавае выступленне 

рок-гуртау радыёфiзiкау. 
Захапiу тэатр абсурда юр

фака. 
Асабiстыя рэчы . рзктара 

распрадалi на аукцыёне за 

некалькi хвiлiн. дыскатзка 
яшчз была тая... Але Сяр- · 
гей Грыц глядзеу на лясную 
палянку без пiкард i кветак 
i успамiнау, . пэуна, Дорт
мунд i яrо усеагульну'!) ве
сялосць. Можа таму наш фо
тарэпартаж атрымауся не 
надта яскравым i святоч
ным ... Прабачце. 

А. КОКТЫШ. 

1 

·1 

l 
Уважаемый товарищ! 
Просим ответить на несколько вопросов о проблемах вузовской жизни 

сти университетских средств массовой информации. Этим мы начинаем 
ское изучение общественного мнения. 

и деятельно- 1 
систематиче-

Наш опрос анонимный. Поэтому к большинству вопросов приведены возможные ва
рианты ответов . Вам следует выбрать ответы, которые соответствуют Вашему мнению, 
суждению, оценке, и обвести кружком номера зтих ответов. Если ни один из приве
денных вариантов ответов Вас не устраивает, Вы можете написать свой в свободной 1 

УРОК ДЛЯ ПРАСТАКО°S" 

Колькi . каштуе 
даверлiвасць? 

пачатку года хутка дасягне 

сотнi), якiя сёння таксама 
вельмi шкадуюць аб залiш
няй даверлiвасцi? Янь~ _}. цяж
касцю могуць нават прыблiз
на назваць прыкметы тых, 

каму, не задумваючыся, 

перадавалi со,тнi, а часам i ты-

сячы рублёу. Чым можа да

памагчы iм м1лщыя, куды 
яны, зразумеушы, што нi уба
чаць больш нi грошай, нi та
кiх жаданых дэфiцытау, пры
бягаюць са слязьмi i мальба- . 
мi знайсцi злачынцу? Мы, бе
зумоуна, шукаем, i калi гэта 
удаецца, прыцягваем мах

ляроу да адказнасцi. Але хо
чацца яшчэ раз папярэдзiць: 

не будзьце над-та даверлiвы
мi i наiунымi i не станеце ах
вярай жульнiцтва. 

Д. ВАРЛАМАУ, 
iнспектар аддзела 

прафiлактычнай службы 
УУС Мiнrарвыканкома, 

маёр мiлiцыi. 

Здараецца, некалькi тысяч 
рублёу. Дзiуная рэч атрым
лiваецца: прапануй нам не

хта выкiнуць на сметнiк гро

шы (хоць сабе некалькi руб
лёу) - i палiчым чалавека 
вар 'ятам . А вось, мякка ка
жучы, падарьщь ix незнаё

маму чалавеку - хоць бы 

хны. У iмгненне аддадзiм, не 
вагаючыся. 1 за што - за 

абяцанне набьщь дэфiцытны 
тавар. Нават сумненне не 
закрадзецца: можа варта 

распiску папрасiць (хоць гэта 
наурад цi дапаможа мiлiцыi 
у пошуках жулiка). 

АДДЗЯЛЕННЕ СУВЯЗI 

На такую вудачку да ашу
канцау трапiу i студэнт юры
дычнага факультэта нашага· 
унiверсiтэта Юрый К. Яму З!I· 
хацелася набьщь спартыуны 
касцюм i джынсы. Са сваiм 
знаёмым - супрацоунiкам 
ваенiзаванай пажарнай част
кi - прама у пад'ездзе до
ма яны перадалi траiм не

вядомым 800 рублёу. Цi не 
надта многа на пакупкi? На
пэуна, сюды уваходзiу i ха
бар за люкс-абслугоуванне. 
Толькi, вiдаць, ашуканцам ён 
здауся малавать,м i тыя выра
шылi пакласцi ва уласную кi
шэню усе грошы, не надта 

· клапоцячыся пра шчодрых 

«дарьщеляу». 

На шчасце, Юру i яго знаё- . 
маму пашанцавала: асоба 

аднаго махляра была уста

ноулеt:'!!. i зараз ён 'знахо
дзiцца у следчым iзалятары. 
Думаем, жыхар г. Львова 
Яцура не будзе доуга тры
маць у тайне i прозвiшчы 
сваiх хауруснiкау. 

А як быць астатнiм па
цярпеушым (колькасць ix з · 

Памажыце iнвапiдуl 
К:алi са мной дзелiцца 

уражаннямi савецкi сту
дэнт, якi вучыуся у. Аме
р_J,щы, мне заG,таецца 

толькi дзiвiцца. Не таму, 
як добра яны жывуць, а 
клопату пра чалавека, якi 

не мае нiякiх заслуг пе
р>ад грамадствам. Ен хво
ры i нядужы. Мае патрэ
бу у абароне. Скажам·, 
iнвалiд, у яkога пашкоджа
ны пазваночнiк. Але ё~ 
можа працаваць галавой, 

рукамi, вучыцца. У ка
пiталiстычных краiнах -
калi ласка. 

А у нас? Цi так гэта 
проста? Успомнiце унiвер-

. сiтэцкiя лесвiцы (хiба пры
стасаван'ы яны для iнва
лiдных калясак?), ' лiфты 
.(яны ж амаль не працу~ 
юць, нават калi ёсць): 

Згодна, . няма у нас 

сродкау, каб будаваць сту
дэнцкiя гарадкi менавiта 
для iнвалiдау, з yciмi неаб
ходнымi умовамi, каб ад

чувалi яны сябе утульна. 
Але цi ж не у стане гра
мадства даць iм чалаве
чую самастойнасц~;? Няу

жо самы зручны спосаб 

дапамогi - забьщца пра ix 
наогул? 

Чытала, штФ пры МДУ 
рэкамендавана стварыць 

фiлiял для iнвалiдау. А у 
нас ва унiверсiтэце? 

Доугiя гады мы адмах
валiся ад слова «мiласэр
насць». А колькi яшчэ ча

су iнвалiды будуць адчу
ваць сябе непаунацэнны
мi? Калi стануць патрэб
нымi грамадству? 

Ганна МIХАЙЛАВА, 
студэнтка· . . 

· 3 стар. «БЕЛАРУСl(I УНIВЕРСIТЭТ» 24 мая 
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строке. 

1. Как Вы относитесь к; информации, которую получаете через средств~ массовой 
информации? 

Все с большим интереса~ 
с понижающимся интf!ресd~ 
Без особого интереса 
Скептически 
С недоверием 

:]'( :н {. '"' 

страны 

1 
~4' 
7 

10 
13 
16 

республики нашего 

университета 

.;,,IJ,'J~ /1, i <J/1,D "' 
3 ~"t 

8 9 -
11 12 
14 15 
17 18 

11. Каким средствам массовой информации Вы отдаете предпочтение при реализа
ции своих информационных интересо11 и потребностей? 

1. Печати. 2. Радиовещанию. З. Телевидению. 
111. По каким вопросам Вы получаете через средства массовой информации в наи-

большей степени удовлетворяющую Вас информацию? 
1. О внешнеполитической жизни t 
2. О внутриполитической жизни 
З : О хозяйственно-экономической жизни страны 
4. О хозяйственно-экономической жизни республики 
5. О межнациональных отношениях 
6. О культурной жи·зни 
7. · О спортивной жизни 
8. О проблемах морали и общественной психологии 
9. О правах и защищенности человека 
1 О. О бытовых вопросах 
11. О научных достижениях 

12. ··············· ······ ···· ······ ········· 

IV. Какой из источников информации (конкретно) в наибольшей степени помогает 
Вам формировать свои жизненные взгляд@ и убеждения - напишите ........................... . 
...................................................................................................................................................... 

У. Назовите газету, журнал или рубрику радио- и телевещания, которая в наиболь
шей степени спо~обствуе: появлению у Вас 

а) новых идеи, мыслеи ............................................................................................ : .. ....... . 
.. .. ......... ............................................... .. ......................................... , ............................................. . 

6) новых желаний, эмоций 

............... .......... ................................... .. .... .. ..... ....... ............ .... ................. ... . ,,, ',,, .. ... ... .. ............ : .. . . 
VI. Читаете ли Вы газету «Беларускi унiверсiтэт»? 
1. Читаю систематически 
2. Читаю; но изредка 
З. Почти не читаю 
4. Не читаю 
VI 1. Если не читаете, то почем у? 
1. Не владею белорусским языком 
2. Плохо распространяется газета 
З. Неинтересная газета 
4 .... ... .. .................... .... ...... ............. ........ . 
VIII. Если читаете, какие ее п_убликации Вам нравятся больше всего? 
1. Официйный отдел , 

- 2. Рубрики: «Майстроуня», З. «Аудыторыя № 7», 4. «СтУ дыён», 5. «Мастацкая 
г.а~;:цiна~», 6. «Выбары i наш выбар» , 7. «Аддзяленне сувязi», 8. «Па слядах падзеi,,, 
9. «Родная мова», 1 О. «Педагогiка супрацоунiцтва», 11. «Цiп-топ». · 

12 ................................................. ... ... .... ...................................... .. ........ ................................. . 
13 ........ ... ...... ..... ....... :. ................. .... .... ............................................................ .. ... ... ............... . . 
IX. Как, на Ваш взгляд, воспринимаются читателями нововведения, вносимые в нашу 

университетскую газету? 

1. С большим интересом 
2. Без особого интереса 
З . Безразлично 

11 4: ;:,;-могу оце. · нит. ь ... 
L_ (Заканчэнне · на 4-й стар.). 
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ПАЗНАЕМIМСЯ? 

КАБ ГУЛJIЦЬ , ПА ТЗАТРАХ 
. ' 

З 'явiуся гэты штотыднё
· вiк на свет разам з t 990 
годам. «Экран и сцена». 

для вятроу усеагульных бед. 
Зрэшты, не крануць нас i 
тыя аут,ры, што, спрабую
чы паспець за хуткабяrучым 

часам, выдаюць сваё перары

вiстае, запыхаиае ад беспас
пяховай гонкi дыхание за 
кардыяграму эпохi ... » 

ва, вядомага карыкатурыста. 
Большасць малюнкау - зу: 
сiм не карыкатуры. Але асаб
л iвасцi гэтага напрамку у ма
стацтве кладуць на кожны 

малюнак «ЭС» адбiтак па
г лыбленага погляду ва унут
раны свет т,ворчай асобы. 
Каб перакаиацца лепш 
убачыць на уласиыя вочы, 

У першым рэдакцыйным 
звароце, да чытачоу на пер
шай старонцы першага ну
м-,.ра стваральнiкi «ЭС» (не 
блытаць з «Советским экра
ном» «СЭ»!) напомнiлi 
пра любоу апошняга часу да 
пустых абяцанкау i усё ж 
паабяцалi - сказаць СВАЕ, 
новае СЛОВА. А яшчэ чыта
чы заручылiся тым, што дара
жэй за любыя абяцанкi: 
«Мы не будзем звяртацца 
у сваёй практыцы да таго ма
стацтва, якое асталявалася 

на вяршынях, недасягальных 

«Экран и сцена», дадатак 
да газеты «Советская куль
тура», з першых иумароу 
зарэкамендавау сябе не толь
кi як раунацэннае асноу
наму, але i непауторнае вы
данне. Амаль ва усiм. Газе
та нарадзiлася i працягвае 
выходзiць «у рубашцы», зне
шнi выгляд якой вызначаюць 
малюнкi Канстанцiна Вала-

К. Валау ужо намаля
вау для чытачоу новага што
тыднёвiка патрэты П. Чай
коускага i Г. Уланавай, 
А. Чэхава i . М. Булгакава, 
Ф. Фелiнi i А. Курасавы. 
Адначасова з ' явiлiся i цэлыя 
старонкi, прысвечаныя гэтым 

славутым асобам. Не проста 

1 1 
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Х 11. Как бы Вы хотели получать газету 
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1 

1. От распространителя на факультете 
2. Через студенческий киоск 
3. Через «Союзпечать» 
4. ·Иным путем {напишите) .............................................. .. 

. Х 111 . Знаете ли iзы, где расположена редак·ция газеты «Беларускi унiверсiтэт»? 
1. Точно знаю 2. Ориентировочно представляю 3. Не знаю 
XIV. Предлагал ли Вам лично кто-нибудь выступить в нашей газете? 
1. Да 2. Нет 3. Не помню 
XV. А ес·ли бы предложили, Вы приняли бы это предложение? 
1. Пожалуй, да 2. Пожалуй, нет 3. Не могу ответить 

~::~:-::~~=~~--:! ~~~~~!~?~!:~:~~:~~!~i:~:~~~~:=:~~:~J:l:~2~~::i"":: 1 
да нет мне все 

результаты изучения общественного мнения 
советы психологов и социологов 

методические советы педагогов 

проекты учебных планов и программ 
библиографические справки 
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XVI 11. Как Вы относитесь к информации, помещаемой в стенной печати? 
1. Да, несомненно 2. Без особого интереса 3. Пожалуй, нет 4. Нет 
XIX. Является ли она, на Ваш взгляд, на Вашем факультете эст.етическн привлека-

тельной? 

1. Да, несомненно 2. · да, но лишь отдельные формы 3.- Пожалуй, не'т 4. Нет 
ХХ . Какую информацию Вы хотели бы систематически получать · нз стенной печати? 
1. О наиболее интересных событиях университетской н факультетской ,жизни 
2. Советы педагогов 
3. Советы психологов 
4. Об учебном опыте 
5. Об успеваемости студентов 
6. О студенческом быте н досуге 
7. О наиболее интересных научных фактах 
ХХ 1. Способствует ли стенная печать н университетская газета 

знакомству с достижениями общественных наук 
знакомству с достижениями избранной 
Вами науки 
знакомству"' с Вашей будущей профессиональной 
деятельностью 

расширению Вашего кругозора 

формированию у читателей хороших привычек н 
навыкqв 

избавлению от плохих навыков н привычек 

да 
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ХХ 11. Какие советы Вы хотели бы получать через газету «Беларускi унiверсiтэт»? 
1. О научной организации учебного труда 
2. 9 культуре поведения в общественных местах 
3. О семейно-бытовой культуре 
4. О профессиональной адаптации 
5. О культуре делового общения 
6 . .... ........................... : .....•....... ;········ 

ХХ 111. Ваш пол: 1. Мужской -2. Женский 
XXIV. Какую школу окончили: 
1. С русским языком обучения 2. С белорусским языком обучения 
XXV. Какой средний балл за последнюю экзаменационную сессию? 
1. 3,0-3,5 
2. 3,6-4,0 
3. 4,1-4,5 
4. 4,6-5,0 
XXVI. Факультет ......... .................................... .... Курс , ....... , ........................................ . 
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БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В НАШЕМ ИССЛЕДОВАНИИ!J 

СТУДЕНЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. -

Цана 2 кап. 

ix 
сягненням, але i як пошук 
новага погляду на твор

часць, ужо даследаваную i, 
здавалася б, адкр\,lтую. 

Новыя рубрыкi з'яуляюцца 
у «ЭС» адна за другой . 

Штотыднёвiк аператыуны 
не менш , чым некаторыя 

штодзённыя газеты. У iм хут
ка адлюстроуваюцца самыя 
цiкавыя liaдзei: «абрэзаная» 
трансляцыя , Першамайскага 
мiтынгу на Краснай плошчы, 
iнцыдэнт на Ленiнградскiм 

"тэлебачанн i з удзелам Няу
зорава, Гдляна i lванова, та
ямнiчая сiтуацыя вакол праг
рамы «7 дзён» ... 
Штомесячна рэдакцыя 

. «ЭС» сумесна з творчым 
аб 'ядна_ннем « lнтэлекс» пра
водзiць незалежны тэле

вiзiйны рэйт,ынг - для самых 
riапулярных вядучых i пра
грам. «Перасялiуся» з апош
няй старонкi « Советской куль
туры» на перадапошнюю 

дадатка да яе i так любi

мы большасцю чытачоу тэ
легiд, разам з падрабязным 
асвятленнем самых · цiкавых 
праграм тэлебачання на на
дыходзячы тыдзень i дасвед
чанымi, вытанчаным i , трап
нымi адказамi на пытаннi. 
Цяжка адзна11ыць, якое 

мастацтва пакрыуджана 
стваральнiкамi «Экрана i 
сцены». "у лiчаных иума
рах яны паспелi закрануць 

'незлiчона сур'ёзных пытан
няу, нават i дыскусii ужо 
распачаты на старонках. На

прыклад, памiж К. Разлога
вым (у артыкуле «За што 
змагалiся ... » .№ 5) i В. Тау
стых («Па той .[ок гасразлi
ку», ,№ 8). Ды i наогул , 
многiя вядомыя крытыкi i фi
лосафы даверылi свае раз
ваr i i меркаваннi новаму вы

данню. 

Ужо паспелi добра запом
нiцца пастаянным чытачам 
прозвiшчы самых актыуных 
карэспандэнтау газеты. 1 
твары таксама - бо разам 
з думкамi аутара з'яуляецца 

·<на старонцы яго фотаздымак. 

Спачатку такiя старонкi зва
лiся «Уражаннi тыдня», ця
пер - проста «Уражаннi». 
За кожным з ix - арыгi
нальная чалавечая асоба. 
з глыбокiм адначасова · 
рухомым светапоглядам. 

Апошняя, 16-я старонка, ' 
сваёй назвай «Асабiстае жыц
цё» бЬ!ццам бы спачувае 
густам тых, хто любiць са
мыя таямнiчыя падрабязна
сцi з жыцця артыстау. Але у 
матэрыялах пад гэтай рубры
кай столькi болю за стра
чанае некалi i не знойдзе
нае больш, што дзе ж . тут 
задаволiцца мяшчанскаму 
попыту ... 

Пасли доугай суцэльнай 
паласы сур'ёзных разваг 

можна перагарнуць яе i тра
пiць у свет «lнаафiшы», каб 

пазнаёмiцца з навiнамi за
межнага кiно. Або пачытаць 
шматлiкiя дробныя паведам
леннi - сустрэчы з мно
ствам людзей i падзей. 
Мабыць, вы ужо кiпулi чы

таць гэты матэр~ял i пабе

г лi у кiёск за наступным 
нумарам · «Экрана и сцены»? 
Лепш накiроувайцеся на па
штовае аддзяленне, зап ом

нiушь1 лiчбы 50182 - гэта 
iндэкс « ЭС». Падпiска на . 
месяц каштуе неверагодна 

мала: 40 капеек. 
Вам не хапае для рашу

чых дзеянняу яшчэ аднаго 
аргумента? Тады вазьмiце у 
рукi адзiн з нумарdу што
тыднёвiка, напрыклад, чац
вёрты . Нiхто лепш не ад
рэкламуе разумнае выданне, 

чым яно само сябе: « Усяго 

40 ~s.апеек у месяц. Гуляць 
дык гуляць! Па кiнастудыях , 
краiны i замежных, па тэат
рах i канцэртных залах. Па 
калiдорах тэлебачання за
паснiках тэатральных му
зеяу ... » 

НЕЗАДАВОЛЕНЫ ГЛЯДАЧ 

Вы бачылi калi-небудзь усмешку кацяняцi? А рогат рага
тых :ж:ывёл чулi? Ну, калi толькi гэтыя э'явы намалявала, 
вам ваша фантазiя. 
У рэальнасцi · :ж: усмiхацца здольныя толькi мы, людзi. 

/, здаецца, вел~мi fjдзячныя прыродзе за zэта - не шкаду
е.11~ вуснаfj i вачэй, калi смешна нам. 

дыя! · Ей заусёды адчынены 
нашы с3рцы (i кашалькi). 

Самi ж вырашылi вярнуцца 

да вясёлых эмоцый старых 

часоу - колькi ix было тады 
дзякуючы камедыям Леанiда 

Гайдая! На гэты раз ён пра-

дастаткова успомн i ць паме
ры падаткау, якiмi абкладае 
дзяржава нашы кааператывы, 
тыя грошы, якiя «адрываем 
ад сэрца» для ix мы, каб мець 
сам,ае неабходнае, i яшчэ апо
шнюю пару туфляу, купле~ 
у кааператыве, трываласцi 

· ~ Над чым •. ? 
смяемся. 

або Такая 
Смех дагэтуль застаецца 

· такiм жа загадкавым для 

навукi, як i сам чалавек. 

Чаму мы можам усмiхацца 

з адной нагоды i тут жа рага
таць з супрацьлеглай? Чаму 
нi разу не скрывiмся ва 

усмешцы, паглядзеушы кiна

камедыю у адзiноце, па тэле

бачанню, i будзем паутары 
гадзiны, пакуль яна iдзе, 
безупынна трымацца за жы-

· вот i трасцiся, седзячы у пе
рапоуненай зале кiнатэатра, 

разам з yciмi гледачамi? 

Кiнакамедыi любяць усе. 
· Акрамя хiба што дзiвакоу. 
Любяць ix, ·зразумела, i тыя, 
хто складае для нас рэпер

туар кiнатэатрау - як «жы

выя» грошы. 1 мы спяшаемся 
- узняць сабе настрой, ад
пачыць, забыушыся на праб
лемы, пазнаёмiцца з трап

ным юмарам, каб потым ска
рыстаць якi-небудзь жарт у 
кампанii ... 
У апошнi час мiнчане 

не абдзелены· гэтым - ма
юць шырокi выбар r<рын iц 
смеху з розных краiн. Але 

мы не дужа выбiраем: кi
накамедыя ёсць кiнакаме-

сумн1аS1 кiнакамедыR ... 
панавау нам «Прыватны дэ
тэктыу». Другая назва 

«Аперацыя «Кааперёщыя» -. 
абяцае, што далёка ад жьщця 
мы не збяжым, па_1:5уль фiльм 
будзе на ,э1<ране. 

Ну i добра! Нiна, «кауказ
ская палоннiца», была з тых 
«прыгажунь, спартсменак, 

камсамолак», якiя жылi ся
род нас. 1 Шурык напамiнау 
суседа, або былога аднаклас
нiка, або вунь таго вадзiцеля 
тралейбуса. 

Героi «Прыватнага дэтэк
тыва» таксама паэнавальныя. 

Як i рэалii на~:uых дзён , 
адлюстраваныя у фiльме. 

Толькi вось смяёмся мы ужо 
не так, як раней, назiраючы 

за ix прыгодамi. Але смяём
ся! Хоць не такiмi вясёлымi, 
як у фiльме, атрымлiваюцца 

нашы сапраудныя адносiны 

i з кааперацыяй, i з 'мафiяй. 
Выходзiць, радуемся мы 

сваёй жа недарэчнасцi: сваёй 

асабiстай, сваiх калег i на
чальнiкау, усёй нашай сiстэ

мы. Апоwнiя кадры фiльма -
наша Зямля пад шыльдай 
«Кааператыу» успрыма
юцца амаль што трагiчна, 

якой хапiла на месяц . .. 
Не, ад савецкiх кiнакаме

дый трэба часова адмовiцца 
- да уладкавання савецкага 

быту. Дзякуй пракату, ён 
прапануе яшчэ i французскiя. 
«Н<1лева. ад лiфта», н_апры
клад. 

Яе мы пойдзем глядзець 
дзеля прыгожых жанчын i ау
тамабiляу, шыкоуных кватэр 
i· рэстаранау. Усё, што зда
рьщца з гэтымi выпешчанымi 

жанчынамi i ix элегантнымi 
мужчынамi у фантастычна· 

'(па нашых мерках) абсталя
ваных па·мяшканнях, будзе 
вельмi смешным для нас. 

Хiба мqжна бТць фарфо
равы посуд ад дрэннага на

строю, кал~ на прылауках 

толькi шклянкi? 

Хiба м'ожна у .парыве злос
цi ~рышьщь мэблю, калi по
т__ым прыйдзецца дзесяткi год 
стаяць -у чарзе за ёй? 

Дзiвакi гэтыя французы, 
але павесял~л~ нас · .qoбpal 

1 нiчога, што усмешкi на
шы былi крыху сумныя. У 
дзяцiнсfве, абароненыя ад 
меркантыльных клопатау, мы 

усмiхалiся iнакш. Памятаеце? 
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