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К ож наму — сваё. Аднаму — ням а 
д ар аж эй  у свеце рэчы, чым боты фірмы 
«Белвест». Студэнту універсітэта яны, 
часцей за  ўсё, не па кішэні, праў- 
да , ён бататы  магчымасцю  атры м аць 
веды (к ал і вельмі карціць, і па дзвю х 
спецы яльнасцях). Хто прагадае ва  ўмо- 
вах рынку — п а к аж а  час. Але 1762 
абітурыенты зраб іл і свой выбар. He ў 
чарзе за  «белвестаўскім» дзівам , вядо-

Фізічны ф акультэт сёння — тэта 
1250 студэнтаў, 140 вы кладчыкаў, 12 
каф едр, 15 навуковых лабараторы й, 18 
малых прадпры ем стваў і кааператы ваў.

Д экан  ф акультэта  ж урналістыкі, пра- 
фесар А. СЛУКА расказвае  пра чала- 
века, які арган ізоўвае  працу гэтай 
складанай установи.

Відавочна, пераходны перыяд у а] 
ентацыі грам адскіх навук дайш оў да  
крытычнай кропкі, калі нават калегія 
М іністэрства народнай адукацыі рэс- 
публікі рзкам ендуе вучоным саветам  
вышэйшых навучальны х устаноў пера- 
весці дысцыпліны сацы яльна-паліты ч- 
нага  цы кла па ўсіх спецыяльнасцях, 
акрам я тых, дзе  гэтыя дысцыпліны 
з ’яўляю цца прафілюючымі, у р азр ад  
факультатыўных, адм яніць па іх эк за 
мены, у тым ліку дзярж аўны я.

У той ж а  час універсітэт бярэ курс 
на 25-працэнтную  гуманітары зацы ю  ву- 
чэбнага плана.

Гэтым праблем ам  пры свечана гу- 
тар к а  з прарэктарам  па вучэбнай ра- 
боце П. I. Б Р Ы Г А Д ЗІН Ы М

...I CEM 
СУПРАЦЬ 4

Разгледзець прычыны ня- 
яўкі на сельгасработы  з кож 
ным, хто ігнараваў  у гэтым 
годзе вераснёўскі працоўны 
дэсант, індывідуальна. Пры 
адсутнасці ўваж лівы х при
чин пазбавіць стыпендыі і 
прыняць меры аж  д а  А Д Л І- 
ЧЭННЯ 3 УН ІВЕРСІТЭТА.

Суровае рашэнне Вучонага 
Савета было принята пры з го
дзе  36 яго членаў. Супраць — 
сем, устрымаўся — адзін.

Паляванне за 
двума зайцамі

СТАНОВІЦЦА МАГЧЫМЫМ
I ўсё ж, дасведчаныя асобы 

лічаць, што аматараў настоль- 
Ki вымотваючага палявання 
знойдзецца няшмат. Т ак што 
каментарый прарэктара па 
вучэбнай рабоце П ятра Д змі- 
трыевіча КУХАРЧЫ КА да  за- 
гаду Д зярж кам ітэта  па на
роднай адукацыі «Аб па
радку атрымання другой спе- 
цыяльнасці (праф есіі)»  раім 
чытаць толькі апантаным:

— 3 верасня гэтага года 
студэнтам розных факуль- 
тэтаў універсітэта дазволена 
асвойваць дадатковую  спе- 
цы яльнасць. Пры ўмове, што 
ў залікоўцы  толькі выдатныя 
і добрыя адзнакі, наяўнасці 
хадайніцтва перад Вучоным 
Саветам універсітэта вучона
га савета ф акультэта, на якім 
вучыцца студэнт, і згоды ф а
культэта, дзе ён зб іраецца

Алё. адкажыце рэдакцыі

атры мліваць другую спецы- 
яльнасць. Загадам  рэктара 
студэнты універсітэта і ін- 
шых В НУ, ж адаю чы я наву- 
чацца «паралельна», заліч- 
ваю цца адразу  на другі курс 
і пасля заканчэння вучобы 
абараняю ць дыплом ці зда- 
юць дзярж экзам ены  па аб- 
ранай спецыяльнасці. Пера- 
лічаныя ўмовы распаўсю - 
дж ваю цца на дзённае, вя- 
чэрняе і завочнае аддзялен- 
ні універсітэта.

— А што, калі неадпавед- 
насць дысцыплін, якія раней 
вывучаў студэнт, перашко- 
дзіць пераскочыць праз пер- 
шы курс?

— Паступаць ва універ- 
сітэт на агульных падставах.

К А М ІТ Э Т

ВІНШУЕМ ВАС
але перасцерагаем  адразу  ж:

— студэнтаў, што вольнага 
ж ыцця «ад сесіі д а  сесіі» 
ў іх уж о не будзе. Таму што 
і пяцікурснік, і перш акурс- 
нік сутыкнуцца ў недалёкім 
часе з канкурэнцыяй, дзе 
козырам вашым, паверце, ста
не менавіта комплексная пад- 
ры хтоўка спецыялістаў, якую 
аж ы цц яўляе  універсітэт;

— выкладчыкаў, што са 
знікненнем куратараў  груп, 
якія зай м аліся  паліты ка- 
вы хаваўчай работай, студэн
ты засталіся сам -насам  з усе- 
мі магчымымі спакусамі. Трэ-

ба быць гатовымі д а  падзен- 
ня дысцыпліны. Рэцэптаў, на 
ж аль, прапанаваць мы не ў 
сілах, але спадзяёмся на інту- 
іцыю П едагога, які без планаў 
вы хаваўчай работы і мета- 
дычных дапам ож нікаў  зной- 
дзе ш лях д а  агульнай павагі 
паміж  студэнтам і выкладчы- 
кам.

Развіццё здольнасцей асо
бы — гэта ваш а  справа, сту
дэнты і выкладчыкі, а' мы па- 
пярэдж ваем :

«Ц Я Ж К І Т О Л ЬК І ПАЧА- 
TA К!»

Падлічымся?

«ВЫКІДВАЦЬ НА СМЕТНІК з а к р ы т ы  XTO ДА НАС
ПРЫЙШ0Ў!ГІСТ0РЫІ Н1Ч0ГА 

HE БУДЗЕМ»
Т рэба адзначы ць, у час ж нівеньскага продаж у л ітара- 

туры Рэспубліканскай бібліятэкай імя У. I. Л ен іна ідэа- 
лагічны тавар  часоў развітога сацы ялізм у кары стаўся 
попытам. А сабліва работы С таліна, Хруш чова, Брэжне- 
ва. П асля нечарговай пятай сесіі В ярхоўнага Савета 
БС С Р кола друкаваны х сяброў «адкінутых» павінна па- 
ш ырыцца.

Які лёс падпільноўвае цяпер ужо непатрэбную літара- 
туру па дысцыплінах сацыяльна-палітычнага цыкла?

Тэлефануем да дырэктара універсітэцкай бібліятэкі 
Ірыны У ладзім іраўны  АРЭХОЎСКАЙ:

— Выкідваць на сметнік гісторыі нічога не будзем. Cna- 
чатку дачакаемся вучэбных планаў па новых і абноўле- 
ных курсах — магчыма, нейкія раздзелы, а м ож а здарыцца, 
і кнігі, не згубяць сваёй актуальнасці. Потым вырашым, 
што мож а прынесці карысць у якасці даведачнай ці мета- 
далагічнай літаратуры. Астатняе, перапытаўшы іншыя біб- 
ліятэкі, будзем спісваць. Магчыма, прадаваць. Работа са- 
праўды працаёмкая. Тым больш, што калі нормы набыцця 
вучэбнай літаратуры па спецыяльнасцях прадугледжваюць 
наяўнасць аднаго падручніка на трох студэнтаў, то сацыяль- 
на-палітычная літаратура набывалася ў колькасцях, якія 
дазвалялі забяспечы ць кнігай кожнага. Т ак  што працаваць 
давядзецца ўсім: і аддзелам апрацоўкі, камплектавання, 
даведачна-бібліяграфічнаму, і кнігасховішчу, і абанементу.

М ІЖ  ТЫ М , Д зярж кам ітэтам  С С С Р па народнай 
адукацыі ры хтуецца новая праграм а курса «Ч алавек 
і грам адства». Адзін з яе аў тар аў  — праф есар 
Купцоў — адкры ў супрацоўнікам «К омсомольская 
кой правды» ж удасную  таямніцу: п р аграм а прэтэн- 
дуе на такі якасн а  новы погляд на грам адскія 
навукі, што н аўрад  ці хто ў свеце зм о ж а  здаць 
за р аз  па ёй экзам ен. Новы падручнік паставіць пры- 
вілегаваны  марксізм  у адзін ш эраг з  работамі 
Ш пенглера, Гейнца, Сарокіна і іншых вучоных.

Нетыповая сітуацыя з 
прыпыненнем дзейнасці адзі- 
най арганізацы і, якая  зай- 
м алася праблемамі моладзі, 
д эп ар ты зац ы я  студэнцкай  
моладзі камітэт камсамола 
універсітэта не заспелі зня- 
нацку: гутаркі аб рэаргані- 
зацы і кам самола ў больш 
дэм акраты чную  м ал ад зёж - 
ную структуру, пачынаючы 
з лю тага, п ац вяр дж ал іся  
памкненнямі стварыць Ca- 
вет м аладзёж ны х арганіза- 
цый, Студэнцкі цэнтр...

Сёння пакоі бы лога камі- 
тэта кам сам ола рыхтую цца д а  
пераўтварэння ў Цэнтр сту- 
дэнцкіх ініцыятыў — сістэму 
настолькі мабільную, наколь- 
кі незвычайную для нас і 
звыклую для многіх універсі- 
тэтаў Амерыкі і Заходняй 
Еўропы.

Цэнтр — тэта каарды на- 
тар і некалькі падраздзялен- 
няў. У ім будуць працаваць 
кіраўнікі праграм: па летня- 
му працаўладкаванню  сту- 
дэнтаў, міжнародных сувязях 
і экалогіі, па арганізацы і 
канцэртных і забаўляльны х 
мерапрыемстваў, па экана- 
м ічны х п ы т а н н я х . С в аё  
месца зоймуць у Цэнтры экс
перты, без якіх не стане 
працаваць ні адна з паваж а- 
ючых сябе фірм, а  таксам а 
група інфармацыі і супрацоў- 
ніцтва з ф акультэтамі.

A тых, хто ж ад ае  усё жыц- 
цё не р аставац ц а  з камса- 
молам, мы суцяш аць не 
будзем — за  імі, пэўна, усё 
ж  застанец ца  права ства- 
раць арганізацы і. П а месцы 
ж ы харства, напрыклад.

Вось для каго і было сёлетняе лета занадта гарачым, 
дык для ўсіх  тых, хто працаваў у  час уступных экза- 
менаў: старшыні прыёмнай камісіі, адказнага  сакратара, 
яго  11 памочнікаў, 11 намеснікаў, 23 членаў прыёмнай 
камісіі, SI прадстаўніка тэхнічнага персоналу, шматлікай 
колькасці экзаменатараў і 3885 абітурыентаў, якія пры 
сярэднім конкурсе 2,3 чалавека (такім жа, дарэчы, як і ў 
мінулым го д зе ) аспрэчвалі сваё права на 1675 месЦаў.

664 ( з  1395) медалістаў дасягнулі мэты з першай 
папыткі, атрымаўшы неабходную «пяцёрку». Ca ста наву- 
чэнцаў падрыхтоўчага аддзялення вытрымаў выпускныя 
экзамены і бы ў залічаны ва універсітэт толькі 41.

Р эзкае павелічэнне конкурсу на філалагічныя спецыяль- 
насці, правазнаўства, праграмнае забеспячэнне вылічаль- 
най тзхнікі (што, магчыма, абум оўлена раптоўнай заці- 
каўленасцю хлопцаў гэтымі спецыяльнасцямі садзейні- 
чала прыняццю прыёмнай камісіяй раш эння аб павелі- 
чэнні прыёму да 1762 чалавек.

19 працэнтаў абітурыентаў мелі працоўны стаж, 75 — 
закончылі ш колу ў  гэтым годзе.

П одобна на тое, што юныя жыхары сталіцы на парозе 
рынку больш  клапоцяцца аб набыцці спецыяльнасці 
(сярод абітурыентаў — 52,4 працзнта мінчан), а  менш за  
ўсё раш учасці пры паступленні ў  сталічную ВН У у  жыха- 
роў  Гомельскай вобласці (3 ,5  працэнта).

Што было самым складаным у  рабоце прыёмнай ка- 
місіі? Неабгрунтаваныя патрабаванні бацькоў абітурыен- 
таў. Часцей за  ўсё звьіш упэўненасцю ў  выдатных ведах  
сваіх дзяцей валодалі настаўнікі. ІЛкада, што прэстыж 
ВНУ ці факультэта часта засланяў галоўную  мэту — 
атрыманне вышэйшай адукацы і па спецыяльнасці, да  якой 
абітурыент здатны.

Н авучыўш ыся на памылках, приёмная камісія рэкамен- 
давала вучоным советам фізічнага, рады ёф ізічнага фа- 
культэтаў і Ф ПМ І разгледзець пытанне аб мэтазгоднасці 
набору на вячэрняе аддзяленне, дала параду аб «ад- 
крытым» прыёме на хімічны факультэт.

У наступным годзе ў  час прыёмнай кампаніі універсітэт 
будзе прытрымлівацца абранага курсу на выдзяленне  
ведаў  у якасці асноўнага крытэрыя пры адборы абітуры- 
ентйў і, такім чынам, на ліквідаванне ўсіх ільгот, акрамя 
ільгот для дзяцей-сірат і інвалідаў.

Выбачайце, 
калі ласка

Дорага, 
таму і 
сярдзіта

3 часам перад Вучоным Са
ветам абставіны могуць па- 
ставіць складаную  задачу  — 
выжыць ва ўмовах аўтанамі- 
зацы і. Што азначае: пад сваім 
дахам  вы самі сабе гаспада- 
ры, але толькі д а  тае  пары, 
пакуль не трапіце ў пазыко- 
вую яму. Таму сёлетні вучэб- 
ны год пачы наецца з фар- 
м іравання новых прынцыпаў 
гаспадарання.

— А такая бяскрыўдная 
форма дзейнасці, як  навучанне 
саіскальнікаў, — сцвярджае 
прарэктар па навуковай рабо
це Анатоль Іванавіч JlE C - 
НІКО ВІЧ, — зусім афіцыйна 
дазваляе кідаць грошы на ве- 
цер, не прыносячы ніякай ка- 
рысці універсітэту. Асабліва, 
калі саіскальнік — «чужы- 
нец».

Ж артаваць тут няма наго- 
ды. За пяць гадоў навучання, 
улічваючы і навуковае кіраў- 
ніцтва, і кансультацыі, і рэцэн- 
заванне рэфератаў, і тэхніч- 
ную работу, кошт кожнага 
падрыхтаванага спецыяліста 
— 2864 рублі (калі кіраўнік — 
доктар навук), 2016 — калі 
кандидат. Сотні тысяч што- 
год універсітэт выдаткоўвае 
на с а іс к а л ь н ік а ў , с я р о д  
якіх (пры агульнай колькас- 
ці 658) толькі 180 — супра- 
цоўнікі БДУ.

У мэтавай аспірантуры так
сама нямала прадстаўнікоў 
іншых ВНУ, іншых рэспуб- 
лік. Падрыхтоўка кожнага з 
аспірантаў абыходзіцца рэс- 
публіцы ў 20 тысяч 878 руб- 
лёў (калі кіраўнік — доктар 
навук) і 19 тысяч 510 рублёў 
(калі кіраўнік — дацэнт).

3  безгаспадарчасцю  выра- 
шана зм агацца ўвядзеннем 
п л атн ага  н ав у ч ан н я  для 
«чужынцаў» за  кошт навучаль
ных устаноў, якія іх наи р а- 
вал!, ці за  асабістыя грошы 
навучэнца. Але гэта наступны 
крок. Яго можна будзе зра- 
біць толькі пасля аналізу 
розных варыянтаў, і, зразуме- 
ла, больш глыбокага вывучэн- 
ня юрыдычных асноў.



Д а  70-годдзя універсітэта

РАЗУМНЫ» ГАЛОВЫ БУДУЦЬ 
KAIlITABAIlb УСЁ ДАРАЖЭЙ

Фізічны ф акультэт сёння — 
гэта 1250 студэнтаў, 140 вы- 
кладчы каў, 12 каф едр, 15 на- 
вуковых лабараторы й , 18 ма
лых прадпры емстваў і каапе- 
раты ваў.

Наш расказ пра чалавека, 
які арган ізоўвае працу гэтай 
складанай установы.

Д а  пасады  дэкана  факуль- 
тэта ў кож нага свой, часам 
«цярністы», ш лях. Л ічы цца, 
калі чалавек добра загар та- 
ваўся ў жыццёвых турботах, 
прайш оў усе кругі універсі- 
тэцкага ўзы ходж ання, ён спа- 
сціг асноўны сэнс храм а наву- 
кі І мае права ім валодаць.

Так атры м алася і ў б іягра- 
фіі майго калегі дэкан а  фізіч- 
нага  ф акультэта А натоля Клі-і 
шчанкі. Зразум ела, што ён не' 
ры хтаваўся ўзначаліць вялі-

калектыў, а  проста праца- 
ваў на розных грамадскіх 
пасадах у камсамоле, праф- 
саюзе, быў членам партыйна- 
га бюро, а  потым намеснікам 
дэкана. У яго вы працаваўся 
такі стыль адносін і патраба- 
вальнасці д а  сябе, што ён без 
напруж ання, скаргаў  на лёс 
цягне воз значна цяж эйш ы, 
чым гэта могуць іншыя, вы- 
ступаючыя ў аднолькавай 
вагавай  катэгорыі, як каж уць 
спартсмены.

Лю дзі гэтыя вельмі ўстой- 
лівыя характарам , надзей- 
ныя ў адносінах, што даволі 
каш тоўна і, на ж аль , дэфі- 
цытна ў наш час. Такім чы- 
нам, Анатоль Пятровіч паволі 
вырастдў д а  перш ага чалаве

ка на ф ізф аку і не ведаў, 
пад які ц яж ар  яму прыйдзец- 
ца падставіць свае плечы. I 
калі паўстала  пытанне, каму 
даручы ць кіраванне факуль- 
тэтам, роздуму асабл івага  не 
было. Усе згадзіліся, што 
малады  Кліш чанка ўж о наза- 
пасіў мудрасці, каб быць ста- 
рэйшынам на факультэце.

I не памыліліся. Анатолю 
Пятровічу не прыйшлося доў- 
га  прывыкаць д а  новых аба- 
вязкаў . Перыяд адаптацы і 
быў зведзены д а  нуля, ё н  

«урос» у дрэва  факультэта 
і ведаў яго найскладанейш ы 
арганізм  д а  тонкасцей. У 
дадатак  д а  гэтага ён валодае 
адной адметнай рысай харак- 
тару — умением стварыць 
спакойную абстаноўку, рабо- 
чы настрой. Толькі ў такім 
выпадку паволі складваецца 
своеасаблівая добразы члівая 
атм асф ера ў калектыве.

Гэта паспры яла таму, што 
новы дэкан ф ізічнага ф акуль
тэта вельмі хутка атрымаў 
пераваж нае права на давер 
сваіх супрацоўнікаў у склада
най справе развіцця фізічнай 
навукі і падрыхтоўкі новых 
кадраў ф ізікаў.

А праблем тут вельмі шмат. 
I першыя сярод іх тая, што 
ў апошнія гады цікавасць у 
моладзі д а  фізічнай навукі 
рэзка ўпала, хаця рэйтынг яе 
практычнай важ насц і наадва- 
рот вырас. Гэта стварае да- 
датковы я цяж касц і не толькі 
ў функцыяніраванні розных 
навуковых структур, але і ў 
справе падрыхтоўкі кадраў.

П раблем а гэта складаная, 
але вельмі важ ная і патрабуе 
неадкладнага выраш эння. 
Тут мож на спаслацца на тое,' 
што ў школах даволі слабая 
ф ізіка-м атэм аты чная падрых- 
тоўка, фізічная (асабл іва  
ядзер н ая) навукі падарвалі 
свой аўтары тэт Чарнобылем, 
катастрофам! на падводных 
лодках, ядзерных палігонах. 
Але адставаць ад міжнарод- 
нага  ўзроўню развіцця пры- 
родазнаўчы х навук нельга. 
Тэта відавочна ў сучасны мо- 
мант асабл іва , калі ў прыбо- 
рабудаванні, камп’ютэрыза- 
цыі, сродках сувязі, м асавай 
інфармацы і — радыё і тэлеба- 
чанні — мы намнога адсталі 
ад высокаразвітых краін. I 
калі не прыняць нейкіх заха- 
даў, то фізічная дум ка не 
проста запаволіць сваё раз- 
віццё, а будзе дэградаваць  у 
часе.

Ц яж к а  не пагадзіцца з дум- 
камі Анатоля Пятровіча, як і з 
тым, што неабходна ўсё ж як 
м ага хутчэй адкры ваць фі- 
зіка-м атэм аты чную  ш колу, 
правесці ў сярэдняй школе 
дыферэнцыяцыю  па схільна- 
сцях і магчы масцях вучняў, 
а  таксам а  р аспрацавац ь і ўве- 
сці новыя эфектыўныя мето- 
дыкі, якія б не адбівалі 
ахвоту, а  пры ваблівалі да  
вучобы м алады х людзей.

A сучаснае становіш ча на- 
гадвае запуск касмічнага ка- 
рабля: высокія дасягненні
адлятаю ць разам  з ім, а  мы 
застаем ся на старце.

Зыходзячы з гэтага і арга-

нізуецца праца ф ізічнага ф а
культэта. Д экан  зазначае, 
што ўсё свае сілы патрэбна 
разлічваць на перспектыву і 
вельмі пільна сачыць з а  па- 
трабаванням і часу. Неабход
на адкры ваць паралельна з 
традыцыйнымі новыя спецыя- 
лізацыі па фізіцы вакууму 
і тэхналогіі, астраф ізіцы , ра- 
дыеэкалогіі. Настаў час, каб 
д а  існуючых трох спецыяль- 
насцей і дванаццац і спецыя- 
лізацый на факультэце былі 
створаны ўмовы для атры- 
мання сумесных спецыяліза- 
цый. Напрыклад, моладзь 
цягнецца д а  даследавання ка- 
смічных праблем. Але на 
ф ізф аку да  гэтага часу няма 
спецыялізацыі па астраф ізі- 
цы. Такім чынам, значны кан- 
тынгент абітуры ентаў нават 
не трапляе на фізічны ф акуль
тэт — яны папаўняю ць іншыя 
навучальны я ўстановы краі- 
ны. Ці не таму мы ў Бела- 
русі нават не мож ам пад- 
ры хтаваць астрафізічны ка- 
ляндар?

Анатоль Пятровіч слуш на 
сцвярдж ае, што вышэйшым 
навучальным установам  неаб
ходна наладзіць прамыя сувя- 
зі са  школай. У старэйш ых 
класах для тых, хто мае 
здольнасці д а  фізікі, патрэб
на павялічыць колькасць ву- 
чэбных гадзін, праводзіць фа- 
культатывы, каб звесці да  
мінімуму разры ў паміж шко- 
льнай і універсітэцкай пра- 
грамамі. Акрамя таго, кожнай 
навукай павінны зай м ацца 
толькі зацікаўлены я людзі. 
Тут Анатоль Пятровіч сфар- 
м уляваў вельмі цікавую дум
ку: «У наш час разумный 
галовы будуць каш таваць усё 
дараж эй , нягледзячы на тое, 
што жулікі і прайдзісветы 
выцясняю ць інтэлектуальную 
атмасферу». Нам самім ,у пер
шую чаргу універсітэту, не
абходна клапац іцца аб фармі- 
раванні нацы янальнай інтэ- 
лігенцыі. П акуль гэта прабле
ма вы раш аецца як бы на тэх- 
налагічным узроўні: патрэб
на для рэспублікі сто, дзвесце 
вылускнікоў ф ізф ака  — мы

даём «сваю  прадукцыю». А 
час вымушае нас ісці іншым 
ш ляхам, ствары ць такое ася- 
роддзе, якое б не толькі за- 
паўняла неабходныя грамад- 
скія ячэйкі кваліф ікаванымі 
спецыялістамі, а  на аснове 
агульнага інтэлекту ўзрошч- 
вал а  таленты падобна акадэ- 
мікам Ф. I . Ф ёдараву, М. А. 
Ел яшэвічу, А. Н. Сеўчанку, 
Jl. I. Кісялеўскаму, Jl. A. Ap- 
цымовічу.

Ц ікава яш чэ і тоё, што для 
стварэння такога таленавіта- 
га асяроддзя ёсць некаторыя 
прадумовы ў нас ва універсі- 
тэце. М ож а яны якраз і мо
гуць узяць на сябе дадатко- 
выя матэры яльны я выдаткі. 
Гэта кааператы вы  і малыя 
прадпрыемствы, якіх на ф а
культэце ўж о каля 20. Пакуль 
яны няш мат карысці прыно- 
сяць. А могуць дапам агац ь 
м атэры яльна, удзельн ічаць 
у вучэбным працэсе, рыхта- 
ваць метадычных дыпломні- 
каў, спецыялістаў па зак азах  
прадпрыемстваў. Гэта адзіны 
ш лях для таго, каб факуль- 
тэцкія кааператы вы  выйшлі 
на агульнаградм адскую  спра
ву, а  не заставал іся  толькі 
патрэбнымі іх членам.

Стварэнне не толькі ідэй- 
най, але і матэры яльнай ас- 
новы падрыхтоўкі фізікаў, 
зразум ела, будзе рухаць на- 
перад яш чэ адну вельмі важ 
ную задачу  — выхаванне вы- 
кладчыцкіх і навуковых кад- 
раў.

На факультэце кадравы 
корпус сф арм іраваўся ў кан- 
цы 60 — пачатку 70 гадоў. 
Гэта мае сваю  спецыфіку і ў 
сучасны момант павінен 
быў надысці час змены пака- 
ленняў. Але два-тры  гады на
зад  м оладзь неахвотна іш ла ў 
выкладчыцкія ш эрагі і нават 
у аспірантуру. Гэта звязан а  
і з падзеннем прэстыжу вы- 
кладчы ка універсітэта, а  га- 
лоўнае — з нізкай пачатко- 
вай зарплатай  малады х вы- 
кладчы каў. Таму зм ена пака- 
ленняў як быццам бы пры- 
тарм азілася . Хаця ў апошні

час зазначы ліся ненкія пера- 
мены.

Анатоль Пятровіч расказ- 
вае пра ўсе свае праблемы 
спакойна. А дчуваецца, што 
ён не толькі ведае іх. але і 
ўяўляе сабе, як патрэбна вы- 
раш аць складаны я пытанні 
факультэцкай дзейнасці.

Я пазваніў неяк на ф акуль
тэт, а  «гаспады ня» ф ізф ака 
Т аццяна П удава адказвае: 
« B h  на заводзе  апты чнага 
станкабудавання ў Смарго- 
ні». А казваецца, гэта адзінае 
ў краіне прадпры емства па 
вакуумнай тэхніцы. A спецы- 
ялістаў для яго ў рэспубліцы 
няма. Вось і паўстала пытан
не, як калектыву ф ізічнага 
ф акультэта л іквідаваць гэты 
прабел.

Гэта адзіны ш трышок д а  на- 
пруж анай і ш матграннай пра- 
цы дэкана. Колькі ў яго спраў, 
ведаюць студэнты і выклад- 
чыкі. I не толькі ф ізічнага ф а
культэта.

У дадатак  д а  ўсяго сёлета 
Анатоль Пятровіч працаваў  
сакратаром  прыёмнай камісіі 
універсітэта. I гэта не выпад- 
ковасць. Толькі арганізаваны  
і вы сокаадказны  чалавек мо
ж а  весці такую тонкую спра
ву, як фарм іраванне новага 
пакалення студэнтаў. Пры 
такім вялікім наплыве абіту- 
рыентаў неабходна праяў- 
ляць асаблівую  дал ікатнасць 
і нават віртуознасць у адносі- 
нах да  ўсіх малады х людзей. 
He ўсе адразу  змогуць стаць 
студэнтамі універсітэта — 
пройдуць мацнейш ыя, але 
патрэбна, каб усе захавал і 
надзею і вярнуліся ў другі 
раз. М ож а там  зоркі і слава 
навукі і універсітэта, лічыць 
Анатоль Пятровіч. He прагля- 
дзець іх якраз і залеж ы ць 
ад адказн ага  сакр атар а .

Д ы к што галоўнае ў працы 
дэкана А. П. Клішчанкі? 
Зац ікаўленасць росквітам ро- 
дн ага  ф акультэта д а  сардэч- 
нага  болю.

А. СЛУКА, 
дэкан факультэта 

ж урналісты кі, праф есар .

Д айдж эст

«УЦЕНКА» 
ЗНІШЧАЕ 

НАДЗЕІ
К алі дэмакратычныя краіны «сямёркі», як ія  разгледж - 

ваюць цяпер планы М іхаіла Гарбачова па перабудове 
савецкай эканомікі, захочуць даведацца пра сапраўд- 
ныя прычыны таго, ад чаго яго надзеі асуджаны на 
правал, няхай яны  вывучаць савецкі феномен, вядомы 
як  «вялікая ўцечка розумаў».

Н яхай  яны зададуць сабе пытанне: ці магла б пасля- 
ваенная Японія так  хутка і з  такім  поспехам ад- 
навіцца, калі б з гэтай пераможанай імперыі адбыва- 
лася  «ўцечка розумаў»? Ці магла б разгромленая 
Германія так  хутка і з такім поспехам аднавіцца, калі 
б мела месца «ўцечка розумаў» з гэтай пераможанай 
імперыі? Галоўны сакрэт іх эканамічнага і тэхнічнага 
адрадж эння састаяў не толькі ў іх рыначнай эканомі- 
цы, але, што вельмі важна, і ў цудоўнай адукацыі, высо- 
кай зацікаўленасці працоўнай сілы.

«Уцечка розумаў» з Савецкага С аю за дасягнула та- 
кіх небяспечных маштабаў, што, згодна з паведамлен- 
нем М аскоўскага радыё, была створана міжнародная 
асацы яцы я, ф інансуемая савецкімі і заходнім і аргані- 
зацы ям і, каб знайсці заходнія фірмы для стварэння 
сумесных прадпрыемстваў, як ія  маглі б прымусіць са- 
вецкіх вучоных адмовіцца ад эміграцыі ў краіны з 
больш спрыяльнымі ўмовамі.

Я к адзначаецца ў даследаванні, якое праведзена ня- 
даўна па зак азу  радыёстанцый «Свабодная Еўропа» і 
«Свабода», «масавы ўход вучоных і тэхнічных спецыя- 
лістаў ставіць пад пагрозу будучае савецкай навукі». 
Гэта «ўцечка розумаў», безумоўна, адкіне навуковыя 
даследаванні ў краіне назад  на цэлыя дзесяцігоддзі. 
Згодна з савецкімі статыстычнымі данымі, у 1989 годзе на 
Захад  уехалі 2.653 супрацоўніка Акадэміі навук СССР. 
Гэта ў пяць разоў больш, чым у 1988 годзе. Савецкія 
сацыёлагі прадказваю ць, што, калі палітыка-эканамічная 
сітуацыя ў бліжэйш ае дзесяцігоддзе He палепшыцца, 
краіну пакінуць паўтара мільёна спецыялістаў з вышэй- 
шай адукацыяй.

Галоўная прычына масавай эміграцыі, гаворыцца ў 
дакладзе радыёстанцьгі «Свабодная Еўропа» і «Свабо
да», у тым, што ў гэтай эліты няма ўпэўненасці, што 
ў бліжэйш ым будучым магчыма хоць колькі-небудзь 
значнае паляпш энне ў савецкай эканоміцы.

У той час, калі ваенны сектар, як  лічаць некаторыя, 
усё яш чэ выдаткоўвае 35 працэнтаў савецкага валавага 
нацыянальнага прадукта, што змянш аецца, бюджэт Ака- 
дэміі навук СССР у цвёрдай валюце быў скарочаны на 
50 працэнтаў. Н ягледзячы  на распарадж энне Гарбачо
ва аб павелічэнні платы навуковым работнікам, іх узро- 
вень ж ы цця працягваў падаць.

«ВАШ ЫНГТОН ТАЙМС».

У хвіліну выбару Л1М1И1— I I W M I—

Вы шчаслівыя? А ваш сусед? Калі ў апошні раз вы 
бачылі твар, натхнёны шчасцем? Так, вы маеце рацыю 
— яно звялося, і за  ім застаецца хадзіць на паляванне.

Самае смешнае, што на нашай зямлі ёсць усе ўмовы 
для таго, каб «сапсаваная развагай жывёліка», як пажар- 
таваў пра чалавека Русо, адчувала сябе шчаслівай. Чаму 
нам гэта не ўдаецца? Вас гэта цікавіла? Мяне, уявіце, 
таксама.

На кафедры этыкі і эстэтыкі БДУ, дзе  адбылася 
гутарка з  Інэсай Львоўнай ЗЕЛЯН КОВАЙ, займаюцца, 
акрамя ўсяго іншага, і праблемай шчасця, якую адно- 
сяць д а  этычных.

сягалася зліццем індывідуаль- 
най чалавечай душы з абса- 
лютным сусветным пачаткам. 
Еўрапейцу цяж ка зразумець, 
што такое «нірвана» як  фі- 
ласоф ская катэгорыя, яшчэ 
больш цяж ка — як  стан, 
якога дасягаю ць ёгі.

— Што новага ўнесла ў ра
зумение ш часця хрысціянст- 
ва?

— У этычнай сваёй частцы

лівасцю — тады ў свеце пана- 
ваў прыкладна той ж а кавар
дак, што І зар аз . Рубеж  часоў 
быў блізкі. Таму іх думкі мо
гуць быць сугучны ,наш ым.

Антычная этыка развівала- 
ся пад знакам  эўдэманізму — 
натуральнага імкнення чалаве
ка да шчасця. 3  гэтай пазі- 
цыі падыходзілі да сэнсу 
жыцця, маралі, паводзін. Эпі- 
кур жыў у С таражытнай Грэ-

Пачаўшы размову з таго, 
што этыка — душа філасофіі, 
мы перайшлі да сутнасці гэ
тай навукі. Этыка вызначае 
паняцце «шчасце» як  «асаб- 
лівы стан задаволенасці чала
века сваім жыццём у цэлым». 
Асноўныя мадэлі шчасця даў- 
ным-даўно адкрытыя. У кож 
най — свой выбар умоў для 
дасягнення мэты. Этыка быц
цам прапануе ў дапамогу 
рэцэпты, а  права выбару 
застаецца з а  вамі.

— Інэса Л ьвоўна, як, з 
пункту гледж ання этыкі, мож
на растлумачы ць адсутнасць 
у нечым жыцці ш часця?

— У чалавеку ўкаранілася 
псіхалагічная ўстаноўка на 
тое, што ён ш часця варты і 
яно павінна з  явіцца да яго 
на талерачцы. Рэдкія людзі 
задумваю цца аб тым, што 
шчасце трэба заслужыць. Гэ
та не дар лёсу, а вынік пра
вильных адносін да жыцця. 
Кант лічыў, што чалавек па
вшей думаць не пра шчасце, 
а пра тое, як стаць вартым 
шчасця. Напрыклад, мы ўсе 
хочам кахання. Але каханне 
ўзнікае там, дзе  прысутнічае 
чалавечая ўнікальнасць. He- 
паўторнасць. Калі мы канфар- 
місты — «я як  усе» — то мы 
з каханнем ніколі не сустрэ- 
немся.

Змяняю чы сябе, мы быццам 
праграміруем сваю будучыню.

Д ля таго, каб чалавек быў 
шчаслівы, яму трэба стварыць 
унутраную гармонію, улічваю- 
чы не толькі знеш нія акаліч- 
насці, але і сваю прыроду.

— Якім мадэлям  ш часця 
аддаец ца перавага сёння?

— Вынікі майго анкета- 
вання студэнтаў універсітэ-

He купіць, не ўкрасці, 
не парэзаць на кавалкі
та сведчаць аб росце праг- 
матычных арыентацый сярод 
моладзі. Д зесяць гадоў назад 
амаль ніхто не называў матэ- 
рыяльны дабрабыт у ліку ўмоў 
асабістага шчасця, што сёння 
папулярна. Toe ж  самае ад- 
бывалася ў перыяд зарадж э- 
ння капіталістычнага грамад- 
ства. Там, у царстве ўтыліта- 
рызму, у аснове этыкі ляжы ць 
карысць. Ш часце разумеецца 
як карысць для сябе, калі 
іншыя — толькі сродкі да гэ
тай мэты. Тонкі ўтылітарызм 
(разумны эгаізм ) быў прапа- 
наваны французскімі матэры- 
ялістамі XVIII стагоддзя.

Амерыканскі прагм аты зм  
— гэта ўж о грубая форма 
ўтылітарызму, якая  вядзе, 
па сутнасці, да ліквідацыі 
маралі. Яна яму не патрэбна. 
Там, дзе  галоўнае — дасяг- 
ненне поспеху, мэта апраўд- 
вае сродкі. Гэты ш лях заў- 
сёды быў звязаны  з ама- 
ральнасцю і са скаж эннем са- 
праўднай чалавечай сутнасці. 
Дрэнна тое, што і сёння гэты 
лозунг ляж ы ць у аснове 
палітыкі.

— А як ш часце вы глядае 
з Усходу?

— У сход  ш м атаб л іч н ы . 
У філасофіі Старажытнай 
Індыі, напрыклад, чалавек 
быццам знаходзіўся перад 
тварам космасу, і шчасце да-

хрысціянскае вучэнне шмат 
запазы чы ла ў стоікаў элінскай 
культуры — гэта датычыцца 
разумения душы і цела, сва- 
боды, аскетызму... Але ў хрыс- 
ціянстве прынцыпова іншы 
падыход да шчасця. Этыка 
хрысціянства прапануе знайс- 
ці апору ў Боге, у той час як 
асоба самакаш тоўнасцю не 
прызнавалася. Ёй было вы- 
значана стаць сасудам для 
бажаства.

— Ці ням а ў вас асаблі- 
в ага  рэцэпта на «чорны 
дзень»?

— Н яхай чалавек імкнец- 
ца да шчасця, якое зале
ж ыць ад яго ў болынай сту
пень чым ён сам мяркуе.

Інэса Львоўна заўважыла, 
што менавіта ў эпоху антыч- 
насці бьші выкладзены асноў- 
ныя мадэлі шчасця, якія жы- 
вуць і сёння. Доўгая размова 
аб элінскай культуры, якая 
потым падмацавалася запі- 
самі курса ф іласофскай гісто- 
рыі і цытатамі Сенекі, навяла 
на думку. У знікла ідэя рас
казачь пра два погляды на 
шчасце, пра антычныя філа- 
софскія школы эпікурэйцаў 
і стоікаў, якія пакінулі ў спад- 
чыну XX стагодцзю формулы 
шчасця, ш то ажыццяўляецца 
ў недасканалым свеце. Поз- 
няя антычнасць вельмі нагад- 
вае нашу эпоху сваёй неўстой-

цыі, дзе I заснаваў школу. 
Вучні на працягу больш чым 
600 гадоў беражліва захоўва- 
лі яго спадчыну. Эпікур назы - 
ваў шчасцем «свабоду ад ця- 
лесных пакут і жыццёвых ня- 
год». Ён уяўляў яго як  спакой, 
адлучанасць ад свету, паглыб- 
ленасць у сябе. Дасягненне 
ўнутранай раўнавагі з ’яўляла- 
ся вынікам правільнага філа- 
софскага разумения ж ы цця з 
дапамогай розуму. Гэта не 
геданізм, мэта якога — аса- 
лода. Патрэбы Эпікура мо
гуць здацца аскетычнымі. Яго 
ж мэтай было шчасце праз 
маральнае ўдасканаленне, а 
не праз патаканне целу.

У той неспакойны час чала
веку не было на што абапер- 
ціся ў грамадстве. Д ля паз- 
баўлення ад пакут, меркаваў 
Эпікур, неабходна мець цес- 
нае кола сяброў — аднадум- 
цаў для самарэалізацы і і вы- 
сокае маральнае жыццё. Ano- 
шняе для ф ілосафа — толькі 
сродак для дасягнення мэты, 
асабістага шчасця, хаця і не- 
падзельнае з ім.

Эпікур хацеў пазбавіць ча
лавека ад рэчаў, якія робяць 
яго жыццё суцэльнай пакутай: 
ад страху багоў, смерці, лёсу, 
болю. Ён пакінуў вучням жыц- 
цёвую мудрасць аб безгрун- 
тоўнасці страхаў. Вось пры- 
кладны ўзор яго развагі пра
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Прарэктар БРЫГАДЗІН:

«Ці патрэбны універсітэту пераварот?»
Што здарылася з  намі з а  тры жнівень- 

скія дні і потым? Здаецца, пазнаём адзін  
аднаго па-ранейшаму і старыя звычкі не 
спяшаемся мяняць. Здаецца, імёны ў нас 
тыя ж  і краіна пакуль яшчэ СССР завецца. 
Але нешта няўлоўнае адышло ў ж о  далёка  
ад нас і, пэўна, не вернецца нават тады, 
калі мы канчаткова ўсвядомім, 3  ЧЫМ  
РА ЗВІТА Л ІС Я .

У якой ступені тое, што адбываецца на- 
вокал, закранае жыццё нашай B НУ? Ці 
змяніўся універсітэт пасля 21 жніўня? Пра-  
пануем вам меркаванні прарэктара БДУ  па 
вучэбнай рабоце Пятра Іванавіча БРЫГА- 
Д31НА:

— Думаю, ніхто відавочных 
змен не заўваж ыў. Ж нівень- 
скія падзеі з ’явіліся каталіза- 
тарам таго рэвалюцыйнага 
працэсу, які ўжо ішоў у нашым 
грамадстве. Цяпер мож на адз- 
начыць заканчэнне чарговага 
этапу гэтага працэсу. Наступ
им этап будзе адным з самых 
складаных. Я маю на ўвазе вы- 
хад на палітычную арэну но- 
вага класа, носьбіта новай ула- 
ды — прадпрымальнікаў, біз- 
несменаў і іншых.

Відавочна, што выбар паміж 
заднім ходам і рухам наперад 
мы ўжо зрабілі — пакінулі 
без увагі магчымасць вярнуц- 
ца да старой сістэмы. Так, 
людзі зм яніліся, але не за  
гэтыя тры дні. I не трэба выс- 
вятляць, хто як успрыняў путч 
і як  ставіцца да яго арга- 
нізатараў, бо гэта лёгка вы- 
весці, ведаючы папярэднія па~ 
зіцыі чалавека. Таму ўсялякі 
фалыи, якога так  многа з а 
раз, не мае сэнсу. Але ж  у нас 
генетычна закладзены  страх 
і ён прымушае прыгнуць га- 
лаву нават тых, хто ні ў чым 
не вінаваты. А тут яш чэ жу- 
дасная кампанія ў сродках ма- 
савай інфармацыі пад лозун
гам «Што ты рабіў у тыя 
тры дні?»..

— Ці не павінна цяпер кад- 
равая  паліты ка ва  універсі- 
тэце аж ы цц яўляц ца сугучна

гэтай кампаніі?
— А навошта нам зноў 

ацэньваць лю дзей па іх палі- 
тычных пазіцы ях? Значэнне 
мае не ідэалагічная закваска 
асобы, а яе прафесійная пры- 
годнасць.
. — Гэта даты чы цца і вы- 
кладчы каў грамадскіх навук?

— Зразумела. Хоць тут ста- 
новішча больш складанае. 
Задача універсітэта не ў тым, 
каб правесці «селекцыю» гра- 
мадазнаўцаў, а  ў тым, каб уве- 
сці такія вучэбныя курсы, 
як ія  былі б непадуладнымі ўп- 
лыву ніякай пануючай ідэала- 
гічнай дактрыны. Зы ходзіць з 
агульначалавечы х каш тоў- 
насцей — вось што павінна 
вызначаць наш  падыход да вы- 
вучэння грамадскіх дысцып- 
лін.

Н а шчасце, мы прыйшлі да 
такога вываду не сёння, а знач- 
на раней. З а  гэты час агульны 
штат грамадскіх кафедраў 
універсітэта скараціўся прык- 
ладна на 30 чалавек. Калі б 
мы пачалі гэту работу толькі 
зар аз , страты былі б больш 
адчувальнымі...

Уж о перагледж аны  ўсе 
праграмы па грамадскіх наву- 
ках. Студэнтам прапануецца 
вывучэнне філасофіі з ухілам 
у гісторыю гэтай навукі і сус- 
ветнай цывілізацыі. Курс палі- 
тэканоміі, які выклікаў столь-

кі нараканняў, цяпер завецца 
і выкладаецца інакш: вывучэн
не агульных прынцыпаў, эка- 
намічных катэгорый, затым 
абавязковы набор неабходных 
практычных ведаў — па мар
кетингу, менеджменту, асно- 
вах прадпрымальніцтва.

У курсе паліталогіі болын 
нічога не засталося ад навуко- 
вага камунізму. Распрацавана 
некалькі альтэрнатыўных пра- 
грам і вучэбных дапаможні- 
каў на аснове вопыту аме- 
рыканскіх, польскіх і нямецкіх 
палітолагаў. Часткова абноў- 
лены састаў кафедры.

Самым складаным па-ра- 
нейшаму застаецца пытанне 
з вывучэннем гісторыі. Курс 
п а л і т ы ч н а й  г і с т о р ы і ,  
я кая  раней звалася гісторыя 
КПСС, шмат у чым паўтарае 
школьную праграму па гісто- 
рыі СССР. Зараз рыхтуюцца 
тры варыянты новага курса: 
гісторыя Айчыны, гісторыя 
палітычных партый і грамад- 
скіх рухаў і гісторыя за- 
ходняй цывілізацыі. Пры- 
кладна праз паўгода мы пра- 
вядзём  аналіз таго, як  гэтыя 
в а р ы я н т ы  п р ы ж ы в а ю ц ц а  
ў студэнтаў, і затры м аем ся на 
найбольш удалым.

— А як суаднесці ўсе гэтыя 
змены са  зместам  4-га  пункта 
пастановы калегіі Міністэр- 
с тв а  нар о дн ай  ад у к ац ы і 
БС С С Р ад 26 ж ніўня, дзе 
вучоным саветам  вышэйшых 
навучальны х устаноў рэка- 
мендуецца перавесці дысцып- 
ліны сацы яльна-паліты чнага 
цы кла па ўсіх спецыяльнас- 
цях, акрам я тых, дзе  гэтыя 
дысцыпліны з ’яўляю цца пра- 
філюючымі, у р азр ад  факуль- 
татыўных і адм яніць па іх 
экзамен, у тым ліку д зяр ж аў - 
ны?

— Апошняе пасяджэнне By-

чонага Савета універсітэта 
прыняла рашэнне не ісці ўслед 
за  гэтай рэкамендацыяй лі- 
таральна. ■

Універсітэты заўсёды ад- 
розніваліся фундаментальнай 
гуманітарнай падрыхтоўкай. I 
мы не маем права адмаўляц- 
ца ад ідэі гуманітарызацыі 
ВНУ. Стўдэнтам павінен быць 
прадастаўлены поўны набор 
адукацыйных паслуг, шырокі 
выбар. Сёння 20 працэнтаў ву- 
чэбнага часу на прырода- 
знаўчых факультэтах нашага 
універсітэта аддаецца гума- 
нітарным дысцыплінам, а ў 
многіх ВНУ заходніх краін — 
да 40. Лічбы красамоўныя. 
Мы вызначылі агульныя пры- 
нцыпы і падыходы да за- 
хавання гуманітарных ведаў 
ва універсітэце, а па прыват- 
ных пытаннях рэктар зрабіў 
даручэнне мне як  прарэктару, 
дэканам, загадчыкам кафед- 
раў — перагледзець яш чэ раз 
зм ест курсаў і саставы кафед- 
раў і падрыхтаваць канкрэт- 
ныя прапановы для разгляду 
на пасяджэнні Вучонага Саве
та.

— Якую ролю ў далейш ай 
г у м а н іт а р ы за ц ы і н а ш а г а  
ўніверсітэта м ож а ады граць 
створаны вясной Цэнтр сацы- 
яльна-гум ан ітарны х навук, 
які Вы ўзначальваеце?

— Роля Цэнтра павінна 
быць самай непасрэднай. Ac- 
ноўная ж  яго ідэя — садей- 
нічаць гуманітарызацыі уні- 
версітэцкай адукацыі. Пакуль 
мы толькі вызначылі галоўныя 
напрамкі і зм ест будучай ра
боты, распрацавалі новыя 
спецкурсы, разгледзелі прыя- 
рытэтныя напрамкі дзейнасці 
кафедраў. У бліжэйшы час 
будзе сфарміраваны вучоны 
савет Цэнтра, які зоймецца ка- 
ардынацыяй усёй яго дзейна-

сці. Ёсць надзея на стварэн- 
не болын гібкіх структур і на 
сам астойнае ф інансаванне.

— Петр Іванавіч, мы не Mo- 
ж ам  абысці ўвагай  праблему 
дэпарты зацы і. Чым стал а  яна 
для Вас, бы лога  члена 
КПСС?

— У тым, як  быў аргані- 
заваны  і праведзены путч, 
прагледжваецца дзейнасць 
вышэйшых эшалонаў парт- 
акратыі. Крыўдна і сорамна. 
Адразу пасля сумных жнівень- 
скіх падзей кіраўніцтва уні- 
версітэта прыняла рашэнне аб 
выхадзе з радоў КПСС. А тым 
часам хутка развіваліся па- 
дзеі на сесіі Вярхоўнага Саве
та СССР. Так, гэта было адзі- 
нае выйсце — кіруючая пар- 
тыя, партыя, якая  не адмові- 
лася  ад манаполіі на ўладу, 
павінна была спыніць сваё іс- 
наванне. Але не такім  чынам, 
я ўпэўнены. Было б па-сапраў- 
днаму сумленна і дастойна са- 
браць экстранны Пленум ЦК 
КПСС ці партканферэнцыю  і 
заявіць аб спыненні сваёй 
дзейнасці і прычынах, як ія  да 
гэтага прывялі. Тады б усе чле
ны КПСС былі ў аднолькавым 
становішчы. А так — мільёны 
лю дзей яшчэ вельмі доўга бу- 
дуць адчуваць сябе жудасна 
няёмка...

— Вы хацелі б цяпер усту- 
піць у іншую партыю?

— На гэтым этапе — не. 
Калі шчыра, ні адна палітыч- 
ная партыя сёння мяне не пры- 
ваблівае, ды і палітычная дзей
насць наогул.

— Што, на Ваш погляд, 
згубіў, а што набыў універсі- 
тэт пасля развітання са  сваім 
парткомам?

— Ц яж ка даць адназнач- 
ны адказ на такое прамалі- 
нейнае па фармулёўцы пытан
не. Радыкальных зм ен я  па

куль не адчуў, мож а таму, што 
ў апошнія гады дзейнасць 
парткома была не вельмі пры- 
метнай. Згубіліся яго ііаарды- 
нуючыя функцыі. I сёння уні- 
версітэту трэба шукаць струк
туры, якія б узялі іх на сябе, 
як ія  б займ аліся выхаваўчай 
работай. Зразумела, выхаван- 
не ідзе перш за  ўсё праз 
асобу Педагога, менавіта ён 
застаецца галоўнай фігурай. 
Але не зн ікае і неабходнасць 
у агульнай арганізацыі- гэтай 
справы. Зараз уводзяцца паса- 
ды выхавацеляў, арганізатараў 
культурна-масавай, ф ізкуль- 
турна-аздараўленчай работы. 
Яны будуць працаваць перш 
за  ўсё ў студэнцкіх інтэрнатах. 
На жаль, нашы студэнты не ва- 
лодаюць пакуль самастойнас- 
цю ў поўнай ступені. I ўсё 
роўна яны павінны быць 
суб’ектамі, а не аб ’ектамі вы- 
хавання.

— Як Вы лічыце, Пётр 
І в а н а в іч ,  ці п а т р э б н ы  
сённяшняму універсітэту 
пераварот?

— He, безумоўна. Любая 
рэвалюцыя — бяда, бо нясе 
вялікія страты. Ёсць лепшы 
ш лях — рэф арм іравання. 
Д ля ВНУ ён падыходзіць 
асабліва, бо іх традыцыі заў- 
сёды адрозніваліся дэмакра- 
тычнасцю. I кансерватыўнас- 
цю адначасова: адукацыя — 
гэта ж  назапаш аны вопыт. Т а 
му нам ў нечым лягчэй, чым 
дзярж аве ў цэлым. Трэба 
толькі прадугадваць на адзін 
крок гл аб ал ьн ы я  п ад зе і, 
як ія  адбываюцца ў краіне, 
і паспяваць раней за  яе ра- 
біць свой крок.

Гутарку вяла
B. БЯГУН.

Д Ы .

Ж ах  перад свабодай, якую 
зняваж ылі, быў бічом. Д ля 
мудраца ш часцем была маг
чымасць рэалізаваць сваю во
лю ў патоку лёсу. Стоіку 
прадпісвалася мужна супраць- 
стаяць рокў, весці дастойнае 
жыццё. Дабро там, дзе  даб- 
радзейнасць. Спецыяльна пра 
шчасце стоікі He думалі.

«Ні грошы і ні адзенне не 
зробяць цябе роўным Богу 
— у Бога нічога няма; Бог 
голы, ні погалас, ні ўменне 
паказаць сябе, ні імя, ні сі- 
ла, ні прыгажосць, ні натоўп 
рабоў. Трэба шукаць нешта 
такое, што не трапляе пад 
уладу, якая  не ведае пера- 
шкод. Ш то ж  гэта? Душ а, але 
душа непахісная, высокарод- 
ная, высокая. ЦІ мож на на- 
зваць яе інакш як  Богам, што 
знайш оў прытулак у целе 
чалавека?..» — пісаў Сенека.

Такім чынам, перад вамі 
некалькі варыянтаў разумения 
шчасця. Наогул ж а ім няма 
ліку. Калі не прывабліваюць 
гэтыя, можна пашукаць ін- 
шыя. Зазірнуць у сябе. У вас 
абавязкова знойдзецца што 
дадаць. У вашым разуменні 
шчасця адлюстроўваецца наш 
час.

Н аталля Ж УК.

лення аб дэмакратыі, як 
аб рыначнай плошчы, дзе 
кожны выбаршчык цягне 
коўдру ў свой бок, а яго 
«асабіст'ы» дэпутат у гэтым 
спрыяе. Між тым, не так 
даўно амерыканскія тэарэ- 
тыкі пачалі ставіць гэтую 
эгаістычную мадэль пад 
вялікае сумненне, падкрэс- 
ліваючы важнасць нарады, 
якая б улічвала ўзаемныя 
інтарэсы, і агульнага даб- 
рабыту ўнутры дэмакра- 
тычнага грамадства. Лю
бая жыццяздольная дэма- 
кратыя патрабуе ад гра- 
мадзян думаць не толькі

ЛЕПШ ЗАКЛЮЧЫЦЬ ПАГАДНЕННЕ

з іншымі. Жахліва, што 
пагібель адной партакра- 
тыі ў настолькі спрыяль- 
ных умовах неўзабаве мо
жа нарадзіць новую «чор- 
ную» сілу, хто быў нічым, 
зноў паімкнецца авалодаць 
усім. Будуць новыя ўлада- 
ры і пакрыўджаныя. А мы 
так стаміліся. Так надаку- 
чыла жыццё ад стрэсу да 
стрэсу, якому не бачна 
канца. -

Зрэшты, ці не лепш за- 
ключыць пагадненне? I 
скіраваць свае сілы ў бок 
рашучых узнаўленчых дзе- 
янняў? Каб выжыць!
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смерць: «Чалавек не павінен 
яе баяцца. Пакуль ён жы- 
вы, смерці няма, калі прыхо- 
дзіць смерць — няма чалаве
ка...»

Інакш бачылі свет стоікі. 
Гэта школа таксам а зара- 
дзілася ў С таражытнай Грэ- 
цыі, але найбольш вядомымі 
яе прадстаўнікамі былі рым- 
ляне Сенека, Эпікцет, імпе- 
ратар Марк Аўрэлій. Словы 
Сенекі аб тым, што лепш  да
стойна памерці, чым недас- 
тойна жыць, мож на лічыць 
дэвізам стоікаў. Д ля моцных 
духам жыццё не было дабром, 
а смерць — злом. Адлучэн- 
не ад зн еш няй  кары сці 
з ’яўлялася для стоікаў пад- 
ставай іх унутранай свабо-

Пераварот усё ж адбыў- 
ся. Праўда, з адваротным 
вынікам. I таму так нялёг- 
ка адразу дайсці да ісціны. 
Дзе права? Дзе лева? Хто 
сябар? Хто вораг? Стоп. 
У гэты момант забудземся 
на шырыню нашай славян- 
скай натуры і не паверым, 
калі нас пачнуць перакон- 
ваць, што той, хто не з на- 
мі — супраць. Зрэшты, ці 
не час пазбавіцца ад уяў-

ё с ц ь  прапанова

І 19 стагоддзяў, якія пі- 
салі аб дэмакратыі, бачылі 
ў ёй у першую чаргу маг
чымасць разважаць сумес- 
на на агульную карысць.

Але ж палітычная дум
ка ў нашай краіне пакуль 
даволі далёкая ад філа- 
соф скіх  п еракан ан н яў  
Арыстоцеля. Яна абвяртае 
важнасць парады, патра- 
буючы ўлады для пэўнай 
групіроўкі і яе канфлікта

ад імя «я», супрацьпастаў- 
ляючы яму «яны», але ад 
аб 'ядноўваю чага «мы». 
Г рамадскае абмеркаванне 
агульных праблем — гэта 
і ёсць дэмакратыя. Бо ка- 
лі людзі збіраюцца для 
шчырай размовы (няхай 
сабе і на плошчы, але не 
з такімі непрымірымымі 
тварамі), дыскусія можа 
часам прымусіць удзель-

нікаў убачыць свае інтарэ- 
сы ў святле болыы шыро- 
кіх інтарэсаў грамадства. 
Дэмакратычны працэс у 
ідэале вырашае канфлікты 
не толькі воляй славутай 
большасці, але і пошукам 
рашэнняў, якія б утрымлі- 
валі інтарэсы шматлікіх 
«меншасцей».

Палітолаг Джэйн Мэнс- 
брыдж, напрыклад, упэў-

нена, што першапачаткова 
дэмакратыя і была дарад- 
чай. Арыстоцель, хаця і 
не быў дэмакратам, вы- 
водзіў, што здольнасць 
людзей раіцца нават у 
самыя крытычныя моман- 
ты, пакінуўшы ў баку ва- 
рожасць, можа прывесці 
іх да прыняцця па многіх 
пытаннях лепшых рашэн- 
няў. Вялікія аўтары 18



Д А ВЯ РА Й , 

А Л Е  ВЕД А Й ...
С яброўства сяброўствам . Ш эфская дап ам о га  дапам огай. 

Але раптам  знойдуцца сярод гаспадарн ікаў  ам атары  ж ар- 
таў  над недасведчаны м студэнтам. Мы ж  на ўсялякі 
вы падак (кры й, бож а, каб спатрэб ілася!) сумесна з Ca- 
ветам М іністраў Б С С Р  і М іністэрствам народнай адукацыі 
рэспублікі падры хтавалі несамавітую, але карысную ш пар
галку:

Аперацыя «Бульба»
Аддзяленне сувязі

КАЛГАСНІКІ НА МЕСЯЦ

П А -П Е РШ А Е : рэктар ам
вышэйшых навучальных у і- 
таноў дазволена пры неаб- 
ходнасці пераносіць вучэбныя 
заняткі студэнтаў, заняты х 
на сельгасработах, на тэрмін 
не звыш аднаго месяца (гл.: 
Пастанова Савета Міністраў 
БССР ад 22 сакавіка 1991 г. 
№  103).

ПА -ДРУ ГО Е: улічваючы се- 
зонны характар удзелу сту- 
дэнтаў у сельскагаспадарчых 
работах і ўзровень іх матэ- 
р ы ял ьн ай  за б я с п е ч а н а с ц і, 
студэнты вызваляю цца ад 
уплаты падаходнага падатку з 
заробку, атрыманага ў час гэ- 
тых работ (гл.: пункт 4 ар- 
тыкула 4 Закона СССР ад 23 
красавіка 1990 г.).

П А -ТРЭЦЯЕ: недапушчаль- 
на выкарыстоўваць студэн- 
таў на работах са шкоднымі 
ўмовамі працы і на тэрыторы- 
ях радыеактыўнага забрудж а- 
ння. (Згодна артикула 4 З а 
кона БССР «Аб сацыяльнай 
абароне грамадзян, якія па- 
цярпелі ад катастрофы на 
Чарнобыльскай АЭС» ад 22 

лютага 1991 г., тэрыторыяй 
радыеактыўнага забрудж ан- 
ня лічыцца тая, дзе назіра- 
ецца стойкае забрудж анне на- 
вакольнага асяроддзя радые- 
актыўнымі рэчывамі і дзе па- 
трабуецца правядзенне спе-

A «яіпа»
будзе...

Л ЕН А , СВЕТА І ТАМАРА, 
студэнткі 7-й групы 2-га кур
са  м еханіка-м атэм аты чнага 
факультэта:

— Мы нічога суп рац ь  
«бульбы» не маем. Чаго тут 
абурацца? На першым курсе 
яна наогул неабходна, бо на 
занятках  так не пазнаёміш ся, 
як у час сумеснай працы...

Намеснік дэкана папярэ- 
дзіў нас: т.ыя, хто праігнаруе 
сельгасработы без уважлівай 
прычыны, будуць адлічаны з 
універсітэта. Але ж  мы веда
ем — як заўсёды, знойдуцца 
і ліпавыя меддаведкі, і іншыя 
«ўважлівыя» прычыны.

— Ці каш туе, на ваш no- 
г ' • ' д апам ога  студэнтаў

. існікам I ых, ведаў, якія 
губляю цца за  час сельгас- 
работ?

— Калі працаваць, як мы 
ў мінулым годзе ў Стаўбцоў- 
скім раёне, то, пэўна, лепш 
вучыцца. A калі работа добра

цыяльных ахоўных мер (плот- 
насць забрудж ання глебы ра- 
дыенуклідамі цэзія-147 або 
стронцыя-90 ці плутонія адпа- 
ведна 1,0; 0,15; 0,01 К й/кв. 
км і больш).

П адзея амаль эпахальная  — студэнцкая «бульба»! 
Ніякая іншая не стварае ва  універсітэцкіх корпусах і 
дварах такога своеасаблівага  настрою, ніякая іншая не 
паўтараецца з  такой строгай перыядычнасцю, не даючы пры 
гэтым надзею  на апошні раз. Ужо столькі пакаленняў 
сталі студэнтамі і пакінулі ВНУ, а «бульба» жыве! I 
застаецца той абавязковай часткай студэнцкага жыцця, 
якой належыць найбольш істотны ўплы ў на падзеі і 
дзеючых асоб.

Адметнасць селетняй «бульбы»  — перш акурснікі не па- 
ехалі. Але цяжка паверыць, што гзта доля міне іх на- 
ступнай еосенню. Бо нават самыя адчувальны я палітыч- 
ныя і эканамічныя пераплёты не здольны пазбавіць сту- 
дэнтаў «бульбы »  — сёлетні жнівень доказ таму.

М ногія студэнты універсітэта а д ’яздж алі ў  калгасы  з 
плошчы Леніна. А ле не заразіліся «бунтарскімі флюі- 
дамі» гэтага месца. На гэты р а з  мітынг на плошчы не 
адбы ўся. He было ў студэнтаў такой нагоды?

С кладанае становіш ча з за- 
беспячэннем  н асел ьн іц тв а  
краіны прадуктамі харчаван- 
ня аб ав я зал а  адміністрацыю 
БД  У не паруш аць традыцыі.

Голад — не цётка, прыму.- 
сіў змяніць м алагабары тны я 
аўдыторыі на неабсяж ны я 
калгасны я палеткі. У рэшце 
рэш т урадж ай  пойдзе не на 
чыйсці стол — на наш. Так 
што выбар паміж  галоднай 
зімой і месяцам працы зра- 
біць нескладана.

С тудэнты  трох курсаў  
ж урф ака  (другога, трэцяга 
І чацвёртага) працую ць у 
гэтым годзе ў кал race  «Юр- 
кавічьі», што пад Л агойскам . 
Трэцякурснікам д а л а  прыту- 
лак вёска. Амаль што палову 
дня аўтобус р аз я зд ж аў  па

ёи — калгаснае кіраўніцтва 
дам аўлялася  з нянадта гас- 
ціннымі мясцовымі ж ы хара- 
мі наконт кватарантаў . То 
згад ж аец ц а  гаспадар , то не... 
Але і тыя, хто здабы ў пры- 
тулак, не адчувалі сябе на- 
дзейна. Д вое студэнтаў былі 
вымушаны перабівацца пер
шую ноч у... хлеве, другую — 
у сталоўцы на голых сталах. 
Бры гадзір вельмі м арудна вы- 
р аш аў ж ы ллёвае пытанне. 
Старш ыня на сходзе абм еж а- 
ваўся заклікам і: «Бяры пабо- 
лей, кідай далей!» Вывад: для 
іх мы толькі дар м авая  пра- 
цоўная сіла, на сацы яльнае 
ўладкаванне якой не абавяз- 
кова звяртаць увагу. Вядома, 
як гукнеш, так  і адгукнецца, 
нават калі напярэдадні раз- 
лічвалі студэнты папрацаваць 
ад  ш чы рага сэрца.

А. АРШ АНСК1, 
студэнт ф акультэта 

ж урналістыкі.

Вясковая
прыгажуня

Вы  на
«бульбе»?
Спачуваем. Нічога добрага 

ад яе не дачакаеш ся. Пыл, 
дож дж  і вецер не прамінуць 
здзейсніць сваю «чорную спра
ву». Калі ім не пераш кодзіце 
вы самі.

Вось некалькі рэцэптаў, якія 
дапамогуць і ў вясковых умо- 
вах заставацца прываблівай. 

П АМОЧ Hl ЦА-М АРКОЎКА
асвяж ае твар і жывіць яго. 

Д зве морквы трэба пацерці, 
дабавіць сыры яечны жаўток, 
некалькі кропляў алею. Тры- 
майце маску 20— 25 хвілін, за- 
тым апаласніце твар халоднай 
вадой.
MACKA 3 БУ Л ЬБЫ

калі пацерці яе і дабавіць 
чайную  л ы ж к у  т а л а к н а , 
атрыманую кашыцу нанесці на 
20 хвілін, змы ць цёплай, а за- 
тым халоднай вадой, папярэ- 
дзіць высыханне скуры тва- 
РУ-

арганізавана і ўсе ставяцца 
да яе добрасумленна (чаго не 
было ў нас летась), тады ад 
дапамогі будзе карысць. Бо 
акрам я студэнтаў, здаецца, 
і няма каму працаваць. Міну- 
лай восенню мы толькі адной- 
чы бачылі на палетках школь- 
нікаў і рабочых. Наўрад ці 
нас «ізалявалі» наўмысна...

Прывітанне
гаспадаркі

Словы В ячаслава Канстан- 
цінавіча Ш А Ф РАНСКАГА,

старшыні калгаса  «Ш лях Ле- 
ніна» К руглянскага раёна 
М агілёўскай вобласці, куды

бульба, і гэта лепш ая маг
чымасць зарабіць гроціы — 
асабліва старанныя могуць 
разлічваць нават рублёў на 
500. Старшыня шчыра спа-

Без студэнтаў -  ніяк!
накіраваліся разам  з іншымі дзяваўся на добрыя адносіны 
мехматаўцамі нашы знаёмыя са студэнтамі, тым больш, што 
Лена, Света і Тамара, так- ў калгаса багаты вопыт у гэ- 
сама не,садзейнічалі мітынго- тым сэнсе — ужо 15 гадоў 
ваму настрою на плошчы, а ён супрацоўнічае з БДУ у 
наадварот. Ён прыехаў су- час восеньскіх сельскагаспа- 
праваджаць сваіх шэфаў. I на- дарчых работ, 
пярэдадні ад’езду паведам- Галоўнае, чым хацеў пара- 
ляў ім выключна прыемную даваць сваіх ш эфаў Вячаслаў
інфармацыю.

«Ш лях Леніна», калі ве- 
рыць старшыні — сапраўды 
зам ож ная гаспадарка, таму 
студэнтам гарантуюцца доб
рыя ўмовы ж ыцця І працы: Ча- 
кае ІХ  на палетках лён, а не

К а н ст а н ц ін а в іч ,— ін ф а р м а - 
цыя аб узроўні радыяцыі ў 
Круглянскім раёне. Старшыня 
запэўніў, што ён ніжэй нават 
натуральнага фону, і паабяцаў 
студэнтам магчымасць пера- 
канацца ў гэтым — дазімет- 
ры ў калгасе ёсць.

Каб забяспечыць кампе- 
тэнтным меркаваннем усіх 
тых, хто не адмовіўся б выйс- 
ці на мітынг з гучным пы
тан нем «А навошта студэнту 
«бульба»?», мы звярнуліся ў 
Міністэрства сельскай гаспа- 
даркі і харчавання БССР.

А дказвае галоўны аграном 
у п раўлен н я  н аву к о ва-тэх - 
нічнага прагрэсу ў расліна- 
г ад о ў л і М ін с е л ь га с х а р ч у  
А л я к с а н д р  Г а ў р ы л а в іч  
БЕЛАВУСАЎ:

— Сёння у рэспубліцы 
толькі 73 працэнты бульбя- 
ных палеткаў убіраюцца кам-

■

B

m

байнамі (у Мінскай вобласці, 
куды паехала працаваць боль- 
шасць студэнтаў універсітэта, 
яшчэ менш — 67), а астатнія 
моцна забруджаны камен- 
нем, таму ім неабходны чала- 
вечыя рукі, якіх не хапае.

Пасля моцных веснавых 
дажджоў 11 тысяч гектараў 
палёў Беларусі не было 
засадж ана бульбай — з-за  
празмернай вільготнасці Гле
бы. Да таго ж, у гэтым го
дзе чакаецца меншы ўра- 
джай, чым летась: прыкладна 
134 цэнтнеры з гектара ў па- 
раўнанні з мінулагоднімі 150.

Усім!

У В А Г А : ДЗЕЦ І!
Сакрэт фірмы

П Д Д  — не проста вы
думка Д А І, парушэнне 
якой пагр аж ае  ш трафам . 
П Д Д  — абаронцы спа- 
койнага ж ы цця. Н аш ага з 
вамі І нашых дзяцей . На 
ж аль, пры агульнай не- 
ахайнасці П Д Д  — не вы- 
ратаванне. інакш  не ат- 
ры м алася б так, што за 
сем м есяцаў бягучага  го
д а  загінула 5, траўм ірава- 
на 60 дзяцей, а  ў жніўні 
гэты сумны спіс не быў бы 
прадоўж аны  двум а загі- 
нуўшымі і ш аснаццацю  
параненымі.

Мы заклікаем  вадзіце- 
ляў быць уваж лівы мі аса- 
бліва ў зоне школ і дзіця-

чых садкоу.
Мы звяртаем ся д а  да- 

рослых, у чыіх сілах пра- 
духіліць дарож на-транс- 
партнае здарэнне, сваім 
прыкладам і імкненнем 
навучыць дзяцей  пра- 
вільна пераходзіць ву- 
ліцу.

П раз тры дні рэйд «Ува- 
га: дзеці!» закончы цца.
Але патрэба ва ўваж лівы х 
адносінах паміж  вадзіце- 
лямі і маленькімі пешахо- 
дамі бы ла і застанец ца на 
ўсе часы.

М. Д ЗЕ РГА Ч О У , 
дзярж аўтаінспектар 

ДА  I М аскоўскаМ  ' 
раена.

HA УСІХ ІНТЭРНАТАЎ 
HE Х О П ІЦ Ь

Д а нядаўняга часу ўсімі 
пытаннямі, звязаны м і з інтэр- 
натамі, займ аўся ў Гомель
ским дзярж аўны м універсітэ- 
це імя Ф. Скарыны прафком 
студэнтаў. Цяпер ж а ў ГДУ 
пачаў дзейнічаць спецыяльна 
створаны аддзел па рабоце 
ў інтэрнатах, які падпарад- 
коўваецца прарэктару  па 
кадрах і сацыяльна-бытавых 
пытаннях.

У функцыі адцзела ўва- 
ходзіць засяленне, кантроль 
за  пражываннем, арганізацыя 
культурна-выхаваўчай работы 
ў інтэрнатах, якіх ва універ- 
сітэце чатыры. Разлічаны яны 
на 2052 месцы.

Натуральна, што парадак 
■ атрымання месца ў інтэрнаце

хвалюе перш за  ўсе перша- 
курснікаў, як ія  прыехалі на 
вучобу з розных месц Гомель- 
скай вобласці, рэспублікі, 
краіны. Сёлета для іх выдзе- 
лена ў інтэрнатах 180 месц. 
Такім чынам, ад маючых 
патрэбу ў жыллі студэнтаў- 
першакурснікаў яго атры- 
маюць прыкладна 50 працэн- 
таў. Астатнім давядзецца 
шукаць жыллё на прыватных 
кватэрах.

Д А Б ІЛ ІС Я  Д А П Л А ТЫ

У сакавіку бягучага года 
ў выканком Усесаю знай фе- 
дэрацыі прафсаю заў работ- 
нікаў народнай адукацыі і 
навукі з просьбай разгледзець 
пытанне аб даплатах за  шкод-

насць пры рабоце з дыспле- 
ямі звярнуўся прафком Pa- 
стоўскага дзярж аўнага уні- 
версітэта.

У красавіку атрымана тлу- 
мачэнне, што загадам  Д зярж - 
адукацыі СССР №  579 ад 
20.08.90 г. па ўзгадненню з 
выканкомам УФП зацверджа- 
на Палаж энне аб парадку 
ў стан аў л ен н я  д а п л а т  за  
неспрыяльныя ўмовы працы 
ва ўстановах і арганізацыях 
сістэмы Д зярж адукацы і СССР 
і пералік работ з цяжкімі і 
шкоднымі ўмовамі работы.

Ba ўказаны  вышэй пералік 
відаў работ, на якія ўстанаў- 
ліваюцца даплаты да 12 пра- 
цэнтаў ад заробка, уключана 
і работа за  дысплеямі ЭВМ. 
Такім чынам, зварот прафкома 
РДУ знайш оў сваё вырашэнне.

БУД HI ХІМ ІЧНАЙ 
КАТАСТРОФЫ

Ужо сёння сінтэзавана 7 
мільёнаў новых хімічных рз- 
чываў. Да іх смертаноснага 
ў зд зея н н я  чал ав ек  гене- 

тычна абсалютна не падрыхта- 
ваны. Толькі ў нашай краі- 
не штогод здараецца мільён 
атручванняў, з іх 50 тысяч — 
са смяротным вынікам. I ме- 
дыкі далёка не заўсёды веда- 
юць, якія метады дэтаксікацыі 
арганізма трэба прымяняць.

Толькі прадукцыя падмас- 
коўнага BA «Ф асфат» штогод 
пазбаўляе жыцця 2200 чала
век, 3000 чалавек паміраюць 
ад звычайнай воцатнай кісла- 
ты, якую выпускае Дзмітраў- 
скі завод.
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