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B a універсітэце з'явілася новае падраздзялённе — 

Агульнаправавы аддзел. Аддзел створаны ў адпавед- 
насці з рашэннем Вучонага савета і ў мэтах уда- 
сканалення арганізацыйна-прававога забеспячэн- 
ня кіраўніцкай дзейнасці, паляпшэння работы па 
аказанню прававой дапамогі супрацоўнікам і сту- 
дэнтам. Штатныя пасады, якія ўваходзяць у склад 
Агульнаправавога аддзела, існавалі раней: гэ-
та работнікі канцылярыі, другога аддзела, 
юрисконсульты рэктарата, Оухгалтары і супрацоў- 
нікі навукова-даследчай часткі. Начальнікам аддзела 
прызначаны Анатоль Міхайлавіч ЧЖ А Н , вызволе
ны ў сувязі з гэтым ад абавязкаў начальніка 
другога аддзела.

*  *  *
У сувязі са стварэннем Агульнаправавога аддзе

ла мяняецца парадак работы з документами Ця- 
пер усе праекты загадаў, інструкцый, палажэнняў і 
іншых афіцыйных папер, якія прадстаўляюцца 
на подпіс рэктару або прарэктарам, павінны быць 
абавязкова завізіраваны начальнікам Агульнапра
вавога аддзела. Асобы, якія рыхтавалі документ, 
абавязкова ўказваюць у левым ніжнім вугле вон- 
кавага боку апошняга аркуша сваё прозвішча і ну- 
мар службовага тэлефона. Паперы, якія не адпавя- 
даюць гэтым патрабаванням, прымацца на nonic 
не будуць.

*  *  *
Ш эраг змяненняў напаткаў штатны расклад фі- 

лалагічнага факультэта. Кафедра беларускай літара- 
туры падзелена на кафедру беларускай літаратуры  
XX стагоддзя і кафедру тэорыі і гісторыі літара- 
туры. Кафедра беларускай мовы — на кафедру су- 
часнай беларускай мовы і кафедру гісторыі белару
скай мовы. Кафедры ж  рускай класічнай літара- 
туры І рускай савецкай літаратуры, наадварот, аб'яд- 
наны ў адну — кафедру рускай літаратуры.

Агульнауніверсітэцкая кафедра беларускай мо
вы і літаратуры перайменавана ў кафедру белару- 
сазнаўства і ўключана ў склад філалагічнага фа
культета.

Перайменавана таксама І кафедра аўтаматызацыі 
навуковых даследванняў — цяпер яна называецца 
кафедрай інтэлектуальных сістэм.

*  *  *
Яшчэ адно новае падраздзяленне створана на геаг- 

рафічным факультэце —• навукова-даследчая лабо
ратория комплексного картаграфавання і геаэкала- 
гічнага прагназіравання пры кафедры геадэзи І 
картаграфіі. Асноўнымі навуковымі напрамкамі 
дзейнасці лабараторыі будуць наступныя: комплек
сное картаграфаванне природных рэсурсаў і нава- 
кольнага асяроддзя з выкарыстаннем камп’ютэр- 
най тэхналогіі для ацэнкі экалагічных сітуацый і 
геаэкалагічнага прагназіравання з  мэтай забеспячэн- 
ня ўстойлівага развіцця эканомікі Рэспублікі Бе
ларусь. Навуковымі кіраўнікамі новай НДЛ прызна
чаны прафесар P. А. Жмойдзяк і дацэнт B. А. 
Я рмоленка.

НАПЯ РЭДАДНІ

...I ПЛАНАЎ ГРАМАДА
Задзіночанне Беларускіх Студэнтаў рыхтуецца правесці 

12— 14 снежня Рэспубліканскую студэнцкую канферэнцыю  
«Н ацы янальная вышэйшая школа на Беларусь». Фунда- 
тарам і выступаюць упраўленне ВН У і педадукацыі Міні- 
стэрства адукацыі і К амітэт па справах м оладзі пры Ca- 
веце М іністраў Рэспублікі Беларусь.

Плануецца, што канферэн- 
цыя будзе працоўнай, хоць 
знойдзецца ў ёй месца I для 
культурнай праграмы. Apra- 
нізатары форуму абяцаю ць, 
акрамя пленарных пасяджэн- 
няў, правядзенне семінара 
«Студэнцтва I рэформа вы- 
шэйшай школы», сустрэчы з  
кіраўнікамі ўрада, Міністэр- 
ства адукацыі і камісій Вяр- 
хоўнага С авета. П раца будзе 
разгорнута ў некалькіх сек
циях: «А рганізацы я наву-
чальнага працэсу», «Н ацы я-

нальнае аблічча вышэйшай  
школы», «М ова ў сістэме 
вышэйшай адукацыі».

Намеры ў арган ізатараў  
канферэнцыі самыя добрыя, а  
мэты велічныя: стварэнне
канцэпцыі нацыянальнай вы
шэйшай адукацыі і студэнц- 
кіх рабочых структур для яе 
далейшай распрацоукі I рэалі- 
зацы і; прыцягненне ўвагі д а  
праблем, узнятых на канфе- 
рэнцыі, рознымі магчымымі 
сродкамі; абмен практычным 
вопытам, усталяванне сяб-

роўскіх I дзелавы х кантактаў  
паміж беларускімі студэнтамі 
з  розных куткоў рэспублікі і 
з -за  яе меж аў; стварэнне сту- 
дэнцкай інфармацыйнай слу
жбы.

Д ля ўдзелу ў канферэнцыі 
запрош аны госці з  беларуска- 
га аддзялення Віленскага пе- 
дагагічн ага універсітэта, з  Бе- 
л арускага А б’яднання Сту - 
дэнтаў у Польшчы, з тавары -  
ства беларускіх студэнтаў у 
М аскве «П агон я» і Ca Спілкі 
Украінскіх студэнтаў.

Па папярэдніх падліках, 
на студэнцкую канферэнцыю  
збяруцца каля сотні дэлега- 
таў  ад  навучальных устаноў 
Беларусі.

М ожна чакаць значных 
змен у сістэме адукацыі і ў 
студэнцкім жыцці, калі планы 
ін іц ы ятар аў  канф ерэнцы і 
«Н ацы янальная вы ш эйш ая  
школа на Беларусі» спраў- 
дзяцца.

УКРА1НЦЫ

Я Д Н А Ю Ц Ц А

ЗДАРАВЕНЬКІ
БУІІЫ!

Правила свой першы арга- 
нізацыйны сход беларускай 
асацыяцыя ўкраіністаў — ар- 
ганізацыя, якая будзе праца- 
ваць пры Нацыянальным на- 
вукова-асветніцкім  цэнтры 
імя Ф . Скарыны як адна з 
нацыянальных філій Міжна- 
роднай асацыяцыі ўкраіні- 
стаў. Беларускія ўкраіністы 
вызначылі свае задачы: вы- 
вучэнне і прапаганда духоў- 
най і-матэрыяльнай культуры 
ўкраінскага народа, ведаў пра 
Украіну, даследванне і далёй- 
шае мацаванне беларуска- 
ўкраінскіх культурных уза- 
емасувязей. Выбраны камі- 
тэт Беларускай асацыяцыі 
ўкраіністаў. Яго старшынёй 
стала вядомая даследчыца бе- 
ларуска-ўкраінскіх літаратур- 
ных узаемасувязей, дацэнт 
Беларускага дзярж аўнага уні- 
версітэта Таццяна Кабржыц-

Б У Д П Л Я Ц О Ў К А

ЦІ ДОЎГА ЛЯЖАЦЬ 
ПЕРШАМУ КАМНЮ?

Ш м ат разоў  м.ы звярталіся да тэмы будаўніцтва но- 
в ага  універсітэцкага гарадка. Н яўж о яш чэ знойдуцца сту
денты, якія н ават  не падазраю ць аб  тым, што прыкладна 
ў пачатку наступнага стагоддзя БД У  стане навасёлам  — 
пераедзе ў свае новыя карпусы, што будуюцца за р а з  у 
Ш чамысліцы.

Як справы на будаўніцтве новага універсітэцкага гарад
ка сёння?

— Ужо падведзены інжынерныя сеткі да аб ’екта,— па- 
ведамляе Сяргей Архіпавіч СІД АРАЎ, дырэктар дырэк- 
цыі аб ’ектаў Белдзярж універсітэта, якія будуюцца. — Хутка 
працягнецца пракладка першай лініі метро, адна са станцый 
якой будзе назы вацца «У ніверсітэцкая». Такім  чынам, пер
шы камень, як гаворыцца, ужо закладзены.

— Ці не баіцеся вы, што яму давядзец ц а вельмі доўга 
ляж ац ь аднаму? Ці не ператвараецца тэта будаўніцтва 
ў чаровы даўгабуд?

— Думаю, гэтага не здарыцца. Хоць цяжкасці з фі- 
нансаваннем будаўніцтва існуюць. Цяжка лапіць коўд- 
ру, у якой столькі дзірак... Але тэта аб ’ект уключаны ў 
дзярж заказ, таму Міністэрства адукацыі будзе выдзяляць 
на яго грошы. Уявіце, што сабекошт толькі галоўнага 
корпуса І факультэта прыкладной матэматыкі складае 
ў цэнах 1990 года 40 мільёнаў рублёў...

Ці доўга ляж аць першаму камяню — пакаж а час. A 
нам застаецца спадзявацца на лепшае.

. Т ам ара Ш ЛЯ Й КО,
студэнтка 2-га курса факультэта журналістыкі.

А Д К Р Ы В А Е М  А М Е Р Ы К У

m m  ш ц

ЦІ Ж ТЭТА МЫ?

«Навіны могуць быць добрымі. Навіны могуць быць дрэннымі. Мы скажам  
вам праўду» ,— паабяцаў «Голас Амерыкі» ў сваім першым выпуску, які прагу- 
чаў у лютым 1942 года. Сёння гэта радыёстанцыя вяшчае на 47 мовах свету і 
мае 127 мільёнаў слухачоў штотыднёва.

Цікава, як мы ўспры- 
нялі б тэту інфармацыю га- 
доў дзесяць назад? Тады 
«Голас Амерыкі» афіцый- 
на лічыўся ў нас «фабры- 
кай хлусні і ідэалагічных 
цыверсій». Праўда, гэта 
не перашкадшала нам слу- 
хаць яго перадачы і разам 
з тым заставацца савец- 
кімі грамадзянамі...

А сёння адзначаем юбі- 
лей той самай радыёстан- 
цыі. У бібліятэцы універ- 
сітэта, на другім паверсе 
галоўнага корпуса, раз
горнута выстаўка «50 га- 
доў «Голасу Амерыкі» 
(разам з фотаэкспазіцыяй 
«Новая Англія»), Вам не 
спатрэбіцца шмат часу на 
яе — тут усяго некалькі 
стэндаў, (высокай якасці, 
дарэчы). Пазнаёмцеся з імі 
і зазірніце ўнутр самога 
сябе. Ці такімі вы былі 
раней? Што страцілі, а што 
набылі? Ці прыемна вам 
усведамляць, што так 
значна змяніўся свет за тэ
ты час і мы разам з ім? 
Ці вы наогул не згодны з 
гэтым?

Супермадэль
з машых

Таццяна МАХНАЧ, вы пус- 
кніца механіка-матэматы ч- 
нага факультэта наш ага уні- 
версітэта, стала «суперма- 
дэллю  к а с т р ы ч н ік а »  — 
пераможцай конкурсу, аб ’яў- 
ленага агенствам Сашы Bap- 
ламава і газетай «Знамя 
юности».

Таццяна ўдзельнічала ў 
конкурсе, які нравадзіла 
ў Мінску Дамінік Кафін, і... 
не перамагла ў ім. Але фран
цуженка адзначыла яе і мела 
сумненні нерад тым, як ад- 
даць перавагу іншым.

У час вучобы ва універ- 
сітэц е Т а ц ц я н а  М ахнач 
удзельнічала ў пастаноўках 
студэнцкага тэатра і адна- 
часова працавала вечарамі 
манекеншчыцай у Беларускім 
цэнтры моды. П аспрабавала 
сябе і ў ролі настаўніцы 
матэматыкі ў школе — пра
цавала там паралельна з ву- 
чобай на чацвёртым курсе. 
Але нарэшце аддала гіеравагу 
іншай гірафес.іі. I ўжо ведао, 
што такое поспех. Віншуем!

П РА Ч Ы ТА Й  I

П Е Р АД АЙ

Д РУ ГО МУ

HE ПЛАЦІЦЕ 
I

ЛЯЦІЦЕ
Хочаш вучыцца ў Злу- 

чаных Ш татах?
Гэта не здзек. I не трэ- 

ба, як раней, думаць, што 
за  мяжой могуць атрымлі- 
ваць адукацыю толькі «да- 
стойныя» — у сэнсе блат- 
ныя. Вы можаце таксама! 
Калі маладзейшыя за  40 
гадоў, калі маеце дыплом 
аб вышэйшай адукацыі, 
атрыманы на працягу апо- 
шніх пяці гадоў (ці атры- 
маеце яго ў канцы гэтага 
навучальнага года), і, зра- 
зумела, калі дасканала ва- 
лодаеце англійскай мовай, 
а таксама ўпэўнены ў сва- 
іх прафесійных здольна- 
сцях.

Х аця — не, прабачце. У 
гэтым годзе вы ўжо спазнілі- 
ся. Але не засмучайцеся: 
пры наяўнасці вышэйназва- 
ных умоў у вас, магчыма, 
будзе шанц трапіць на вучобу 
ў ЗШ А  у наступны раз.

Два дні збіраліся ў актавай 
зале галоўнага корпуса маг- 
чымыя кандидаты на атры- 
манне амерыканскай адука- 
цыі, каб паслухаць выключна 
англійскамоўнае выступление 
прадстаўніцы Фонда Айрэкса, 
які фінансуе вядомую стыпен- 
дыяльную праграму Бенжа- 
міна Франкліна. Пакідалі за
лу рэдка, але, напэўна, гэта 
яшчэ не падстава лічыць, што 
астатнія разумелі ўсё.

У любым выпадку, усе жа- 
даючыя і ўпэўненыя ў сваіх 
сілах павінны запоўніць на 
англійскай мове даволі аб ’ём- 
ную I мудрагелістую анкету і 
заверыць яе ў навуковага кі- 
раўніка. Нават калі змест і 
выгляд анкеты будзе ідэаль- 
ным, гэта яшчэ не гарантыя 
поспеху. Наступны этап — 
тэстыраванне. Прапануецца 
тэст на веданне англійскай 
мовы і яшчэ адзін — на пра- 
фесійную прыдатііаі ці, (у за- 
лежнасці ад абранай спецы- 
яльнасці). Вынікі будзе нра- 
вяраць камісія ў складзе аме- 
рыканскіх спецыялістаў, якія 
выбяруць 150 шчасліўчыкаў, 
якія ў жніўні 1993 года па- 
чнуць вучобу ў Злучаных 
Ш татах па праграме прафе- 
сійнага ўдасканалення. Яны 
будуць займацца па адной са 
спецыяльнасцей: кіраванне
бізнесам, кіраванне на дзяр- 
ж аўных прадпрыемствах, эка- 
номіка і юрыспрудэнцыя.

Акрамя грамадзян Белару- 
сі, у конкурсе ўдзельнічаюць 
прадстаўнікі Арменіі, Азер
байджана, Грузіі, К азахста
на, Кыргызстана, Латвіі, Літ- 
вы, Малдовы, Расіі, Таджы- 
кістана, Украіны, Узбекістана 
і Эстоніі.



г ЗА ШТО I ЯК БУДУЦЬ СУДЗІЦЬ НА БЕЛАРУСІ
Цяперашні Крымінальны кодэкс рэспублікі, прыняты 

яшчэ ў I960 годзе, трыццаць гадоў вагаўся разам  з лініяй 
партыі і, нягледзячы на актыўныя намаганні заканадау- 
цаў зрабіць у ім дэмакратычны капітальны рамонт, пэўна, 
так і не прыжывецца ў посткамуністычнай Беларусі. 
Сёння ў рэспубліцы ўжо ёсць два праекты новага KK- 
Прычым разам  з афіцыйным варыянтам Крымінальнага ко- 
дэкса, які падрыхтаваны Міністэрствам юстыцыі, упершы- 
ню з'явіўся і альтэрнатыўны нраект, распрацаваны гру- 
пай вучоных-юрыстаў пад кіраўніцтвам загадчы ка кафед- 
рай крымінальнага нрава Белдзяржуніверсітэта Аляксанд- 
ра БАРКО ВА. 3  ім гутарыць аглядальнік «Н арод
ной газеты ».

— Аляксандр Уладзімі- 
равіч, што прымусіла вас 
узяцца з а  стварэнне альтэр- 
натыўнага праекта Крымі-

спынюся толькі на прынцы- 
пова важных.

Па-першае, мы лічым, што 
г а л о ў н ы м  п р ы н ц ы п а м  

нальнага кодэкса рэспублікі? новага Крымінальнага ко- 
Няўжо варыянт, падрыхтава- дэкса рэспублікі павінна 
ны Мінюстам, такі ўжо дрэн- быць абарона правоў і інтарэ- 
ны? саў чалавека. А таму, у пры-

— Перш за ўсё адзначу, ватнасці, прапануем павысіць 
наш варыянт KK — альтэр- ролю таго, хто пацярпеў 
натыўны па сваёй сутнасці, ад злачынства, на судовым 
але афіцыйна пакуль такім не працэсе, каб меркаванне гэ- 
аб ’яўлены. Мы рыхтавалі да- тага чалавека таксама ўліч- 
дзены дакумент не па нечым валася пры прызначэнні гіа-

карання.
Па-другое, калі мы аб- 

вясцілі сябе сувярэннай дзяр- 
ж авай, неабходна закласці 
ў новы KK прынцып, адпа- 
ведна якому грамадзянін 
нашай дзярж авы не можа 
быць выдадзены ўладам ін- 
шай краіны, дзе здзейсніў 
кры м інальнае злачы н ства.

заказе ці даручзнпі. тзта наша 
навуковая праца, галоўная за
дача якой — максімальна аба- 
гульніць дасягненні сучаснай 
юрыдычнай навукі. I, зразу- 
мела, калі пашанцуе, увасо- 
біць гэтыя навуковыя распра- 
цоўкі ў жыццё. Hi аб якой 
канкурэнцыі ці саперніцтве з 
Мінюстам размовы быць не
можа. Дарэчы, міністэрскі Выключэнне з гэтай агульна- 
праект KK амаль адпавядае прынятай міжнароднай нор- 
патрабаванням сённяш няга мы павінны складаць толькі 
дня. Але ў гэтым якраз яго выпадкі, якія прадугледжаны 
кансерватызм, бо пісаўся да- міжнароднымі пагадненнямі, 
дзены Крымінальны кодэкс, ратыфікаванымі рэспублікай. 
на мой погляд, толькі зыхо- На жаль, аўтарам мінюстаў- 
дзячы з той судовай прак- ската праекта Крымінальнага 
тыкі, якая склалася сёння. кодэкса цяжка пазбавіцца ад 
А трэба было зазірнуць хаця старой ідэалагаічнай прадузя- 
б на некалькі гадоў уперад, тасці. Напрыклад, адпавед- 
каб потым зноў не выкід- на гэтаму праекту тэрары- 
ваць устарэлы KK на смет- стычным актам трэба лічыць 
нік гісторыі. • замах на жыццё толькі палі-

— Якія канкрэтныя адроз- тычных дзеячаў. Ну, а калі,

L
HeHHi паміж вашым і мі- скажам тэрарызуюцца ферме- 
нюстаўскім праектамі Крымі- ры? Тут ж  таксама магчымы 
нальнага кодэкса? палітычны матыў — не да

— Ix даволі многа. Таму лусціць адраджэння пры-

ватнага ўласніка. Таму па- 
н я ц ц е  д а д з е н а г а  з л а 
чынства мае патрэбу ў даклад- 
ненні.

Ш м ат . гаворы цца зараз
пра арганізаваную  злачын- 
насць і карупцыіо. У мэтах 
барацьбы з першым злом мы 
п р а п а н у е м  з а к а н а д а ў ч а  
вызначыць формы саўдзелу, 
а дакладней — увесці адказ- 
насць за стварэнне і ўдзел 
у злачыннай арганізацыі. 
Гэта дазволіла б прыцягваць 
да суду і кіраўнікоў злачын- 
ных суполак, якія, як правіла, 
самі асабіста не робяць кра- 
дзяжоў, грабяжоў, разбояў і 
г. д.

Для барацьбы з карупцыяй 
у нас асаблівых новаўводзін 
не патрабуецца. Наогул мяне 
здзіўл яе, чаму работнікі
праваахоўных органаў сталі 
так наракаць на недаскана- 
ласць K K  і патрабаваць, каб 
парламентарыі далі закана- 
даўчае вызначэнне гэтаму віду 
злачынстваў. A навош та? 
Карупцыя ж — цэлая 
гама асобных злачынстваў, 
за якія ў Крымінальным ко- 
дэксе, што дзейнічае сёння, 
прадугледжана адказнасць. 
Напрыклад, галоўнай праявай 
карупцыі, на наш погляд, 
з ’яўляецца хабарніцтва. У 
многіх краінах гэта злачын
ства так і завецца — «каруп- 
цыо». Адпаведныя артыку- 
лы ёсць і ў цяперашнім K K. 
мы прапануем дапоўніць іх 
паняццем ускоснага хабар- 
ніцтва, калі ўзнагароджанне 
атрымліваюць сваякі службо- 
вай асобы. He абавязкова 
спыняць усе службовыя зло- 
ўжыванні чыноўнікаў толькі з 
дапамогай  К ры м ін альн ага 
кодэкса. Дастаткова было б 
і норм закона аб дзяржаўнай 
службе, якога, на жаль, па
куль няма.

— Ui прадугледж ана ў 
вашым праекце KK1 таксам а  
як і ў варыянце Міністэрства
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К А М П ’ Ю Т Э Р - А Й Б А Ш Т
Знаёмы малюнак, ці не праўда? Вы наведваеце  

ўчастковага ўрача, скардзіцеся на недамаганне, а 
ўзамен атрымліваеце гару паперак-накіраванняў  
на аналізы, кансультацыі розных спецыялістаў.  
Тыдні, нават месяцы блуканняў з кабінета ў кабінет 
заканчваюцца, хутчэй за  ўсё, безвынікова. I зу- 
сім не таму, што ўсе ўрачы ў нас — невукі. Проста  
ў аснову нашай сістэмы аховы здароўя пакладзены 
прынцып масавасці, ад якога вельмі далёка да інды- 
відуальнай работы з пацыентам. Дыягностыка так
сама калектыўная: кожны спецыяліст робіць свае  
высновы.

А вось у камп’ютэрным цэнтры дыягностыкі 
«Бел H И КО» усё наадварот. Hi цяганіны, ні «абяз-  
лічкі». Два-тры дотыкі анодам — і- дыягназ вядо- 
мы. Больш падрабязна знаёімць нас з метадам кі- 
раўнік цэнтра Віктар НІКАЛАЕЎ.

— Кожнае цела ў Сусве- 
це мае вызначаную хімічную 
структуру, валодае спецыфіч- 
нымі спектральна-хвалевымі 
характары сты камі і электра- 
магнітным полем. Гэта кадзі- 
раваны партрэт жывой і не- 
жывой прыроды. У  аснове 
кам п’ютэрнай электраакупун- 
ктурнай дыягностыкі ляжыць 
з ’ява электрамагнітнага рэ- 
занансу. Хворы чалавек уяў- 
ляе сабой электрамагнітны 
контур, які хістаецца. A 
мы маем спецыяльныя тэсці- 
раваныя ампулы — назоды, 
якія ўтрымліваюць інфар- 
мацыю пра тое ці іншае за- 
хворванне. Назод — як эле- 
ктрамагнітны ключ: падбіра- 
ючы іх, мы штучна етвара- 
ем пэўную гаму ўзбуджаль- 
нікаў захворвання ці экалагіч- 
на шкодных фактараў. Бія- 
лагічна актыўныя кропкі на 
целе чалавека адразу ж  сіг- 
налізіруюць у адказ на «зн а
ёмы» назод. У знікае электра- 
магнітны рэзананс, які фіксі- 
руецца прыладай. Гэты спо- 
саб дазваляе правесці ран
нюю дыягностыку, калі яшчэ 
адсутнічаюць клінічныя пры- 
кметы захворвання.

У аснову метаду электра- 
акупунктурнай тэрапіі пакла
дзены працы нямецкага ўра- 
ча і вучонага Рэйнгальда Ф о
ля і яго ііас.іядоўнікаў. Ство- 
рана Міжнароднае таварыст-

ва электраакупунктуры па 
Фолю, распрацаваны прын- 
цыпы дыягностыкі і тэрапіі 
шырокага кола захворванняў, 
прылады і праграмна-апарат- 
ныя комплексы, новыя лекі. 
A ў Мюнхене нават заснава- 
ны Нацыянальны інстытут 
па вывучэнню біяфізічных ас- 
ноў метада P. Ф оля і элект- 
рафізіялагічных асаблівасцей 
біялагічна актыўных кропак 
чалавека.

— Віктар, вы не толькі 
ўдакладняеце дыягназ, але і 
праводзіце лячэнне?

— I тое, і другое. Прычым 
строга індывідуальна. Тэорыя 
акупунктуры грунтуецца на 
прынцыпах старажытнакітай- 
скай медыцыны. Органы і сі- 
стэмы арганізму энергаўзае- 
мазвязаны. I таму мы выбра- 
лі гомеапатычныя і ізапатыч- 
ныя сродкі лячэння. Го- 
меапатыя — лячэнне падоб- 
нага падобным. Захворванні, 
якія вызначаны пэўным віру- 
сам, здольны вылечыць мікра- 
дозы гэтага віруса. Просты 
прыклад: атручванне свінцом 
вылечваюць свінцом жа, толь- 
кі ў малых дозах.

Ізанаты чны я прэпараты  
ўздзейнічаюць на энергааб- 
менным узроўні. У «Бел- 
НИКО» ёсць свая фіта- і 
гомеапатычная аптэка.

— Удакладніце, калі ласка, 
якія захворванні вы дыягна-

стуеце?
— Практычна ўсе. Банк 

нашых дадзеных — тры тыся- 
чы тэстаў на выбар. Мы мо- 
жам высветліць узбуджальні- 
каў хвароб і іх таксіны, су- 
мяшчальнасць медпрэпаратаў 
у выдадзеным вам рэцэпце, 
адчувальнасць мікрафлоры да 
антыбіётыкаў, наяўнасць у 
аргапізме рад ы ен укл ід аў . 
«БелН Й КО » цесна супрацоў- 
нічае з заходнегерманскай 
фірмай «Пітэрлінг электро- 
нік», якая з ’яўляецца ўла- 
дальнікам навукова-даслед- 
чага патэнцыялу P. Фоля. 
Яе спецыялісты разумеюць, 
як патрэбна ранняе дыягна- 
ставанне і прафілактычнае аб- 
следванне жыхарам Беларусі, 
у якіх, як вынік аварыі на 
ЧАЭС, імунітэт зніжаны. У 
перспектыве кам п’ю тэрнае 
дыягнаставанне прыйдзе ў 
кожны абласны і раённы 
цэнтр («БелН Й К О » ужо вы- 
вучае магчымасці набыцця 
абсталявання, падрыхтоўкі 
спецыялістаў — а гэта павін- 
ны быць урачы са стажам 
работы не менш 10 гадоў, 
якія валодаюць пэўнай тэра- 
пеўтычнай практы кай).

— Але ж  усім нам, асаб- 
ліва жанчынам, заўсёды  хо- 
чацца быць не толькі здаро- 
вымі, але і добра выглядаць...

— I ў такім выпадку 
«БелН И КО » — ваш памоч- 
нік. Мы вызначаем, якое 
ўздзеянне (станоўчае ці ад- 
моўнае) аказваю ць на ар- 
ганізм упрыгожванні з каш- 
тоўных металаў і камянёў. 
Выяўляем алергены. У на
шим цэнтры спецыяльна рас
працаваны праграмы і метады 
падбору індывідуальнай кас- 
метыкі, калі разам з касме- 
тычным улічваецца і лячэбны 
эфект. Мы не толькі падка- 
жам, што для вас лепш — пча- 
лінае малачко ці мятнае мас
ла, але і па дагавору з цэнт- 
рам фірма «Белйта» падрых- 
туе індывідуальныя наборы 
крэмаў і шампуняў.

Гутарку вяла  
Алена Ц Я РЭН Ц ЬЕВА .

юстыцыі, захаванне смярот- 
най кары?

— Сярод распрацоўшчыкаў 
кодэкса няма прыхільнікаў 
смяротнай кары, але ніхто не 
выказаўся і за скасаванне 
вышэйшай меры ў явачным 
парадку. Справа ў тым, што 
наша грамадства яшчэ не 
падрыхтавана да такога гу- 
маннага кроку. Таму мы вы- 
рашылі захаваць прымяненне 
смяротнай кары толькі за зла- 
чынствы, якія звязаны з наў- 
мысным замахам на жыццё 
чалавека пры абцяжарваючых 
выніках. Кафедра супраць 
прымянення вышэйшай меры 
за згвалтаванне малалетніх, 
бо гэта прывядзе да таго, што 
злачынцы будуць забіваць 
свае ахвяры. Такая тэндэн- 
цыя была заўваж ана пасля 
ўвядзення смяротнай кары 
за згвалтаванне ў 1962 годзе.

— А як вы прапануеце зма- 
гацца са злачынствамі ў сфе
ры эканомікі? Якія праявы  
прадпрымальніцтва, адпавед- 
на ваш ам у праекту, павінны 
падпадаць пад артыкулы KK?

— Гэта, бадай, адна з самых 
складаных задач, якая стая
ла перад намі ў час распра- 
цоўкі праекта. Мы прадбачы- 
лі магчымае развіццё падзей 
і ўнеслі ў свой варыянт KK 
некаторыя новыя нормы аб 
злоўжываннях пры прадпры- 
мальніцкай дзейнасці. Напры
клад, парушэнне парадку эмі- 
сіі каштоўных папер, выман- 
тачванне крэдытаў, незакон- 
нае карыстанне чужой дзела- 
вой рэпутацыяй або тавар- 
ным знакам, зрыў публічных 
торгаў, устанаўленне мана- 
польных цэн.

Акрамя таго, у нашым пра
екце прадугледжана .адказ
насць і за кам п’ютэрныя зла- 
чынствы, несанкцыянірава- 
ныя пранікненні ў інфарма- 
цыйную сістэму той ці іншай 
фірмы, камп’ютэрны саба- 
таж. Праўда, падобныя пра-

вапарушэнні сустракаю цца 
зараз не так ужо і часта, 
або зусім не робяцца, але з ця- 
гам часу гэтыя злачынствы, 
шырока распаўсюджаныя сён
ня ў высокаразвітых краінах, 
з ’явяцца і ў нас. Так што трэ
ба быць гатовымі да бараць
бы з імі.

— Аляксандр Уладзіміра- 
віч, а  ці не здаецца вам, 
што вы і ваш ы калегі з Мін- 
юста крыхў паспяшылі з  
распрацоўкай праекта Кры- 
м ін ал ьн ага к од экса? He 
прынята ж  ні новая Кансты- 
туцыя Рэспублікі Беларусь, 
ні асноватворныя нормы гас- 
падарчага, грамадзянскага, 
фінансавага і іншых галін 
права, якія вызначаюць рам- 
кі дазволенага і забароне- 
нага.

— He, з распрацоўкай мы 
не пасняшылі. Нягледзячы 
на адсутнасць новая Кансты- 
туцыі рэспублікі, пэўная ас- 
нова для будучага KK ёсць. 
Гэта перш за ўсё канцэпцыя 
судова-прававой рэформы. Да 
таго ж, мы старанна выву- 
чалі крымінагенную сітуа- 
цыю ў рэспубліцы, выкары- 
стоўвалі дасягненні замежных 
краін у галіне крымінальнага 
права, словам, наш варыянт 
K K  вырас не на пустым мес- 
це. Сапраўды, Канстытуцыя 
з ’яўляецца асновай любога за 
кона, а для Крымінальнага 
кодэкса асабліва. Таму да 
з ’яўлення Канстытуцыі Рэс- 
публікі Беларусь парламента- 
рыям, нягледзячы на ўсе 
довады кіраўнікоў праваахоў- 
ных органаў аб імклівым рос- 
це злачыннасці, ні ў якім ра
зе не трэба прымаць ні новы 
Крымінальны, ні Крыміналь- 
на-працэсуальны, ні Крымі- 
нальна-выканаўчы кодэксы. 
Дадзеныя дакументы право- 
вога рэгулявання найболыц 
цесна звязаны з абаронай пра- 
воў чалавека, і любыя па- 
мылкі ў заканадаўстве будуць 
мець адлюстраванне на кан- 
крэтных чалавечых лёсах.

В ЕДА Й НАШЫХ!

ПАВЫСІМ КОСІНУС АЛЬФА?

ВЫ ЧУЛІ?

Цудоўная прананова! I гэ
та толькі адна з многіх, якія 
прагучалі на працягу тыдня, 
калі праходзілі Усесаюзныя 
Дні фізікаў-6.

Было шмат таго, што сярэд- 
ні абывацелъ назваў бы не 
інакш як вар ’яцтвам. Але для 
ўдзельнікаў і гасцей гэта было

сапраўднае Свята. Такое, аб 
я кІм уздыхаюць потым усё ао- 
татняе жыццё, бо яно больш 
не паўтараецца.

Але ж  Дні фізікаў яшчэ 
будуць, абавязкова. Хутчэй 
за ўсё, без суправаджэння 
слова «У сесаю зны я». А гэта 
ўжо зусім іншае Свята...

НАВЫПЕРАДКІ 

3 ЦЭНАМІ
Стыпендыі зноў павышаны. 

Віншуем задаволены х! Астат- 
нім скаж ам : д а  наступнага 
павышэння! Відавочна, яно не 
з а  гарамі.

3  I л істапада студэнты 
вышэйшых навучальных уста- 
ноў, якія паспяваю ць, бу
дуць атрымліваць 1600 руб- 
лёў у месяц, у тым ліку 
тыя, хто мае толькі добрыя ці 
добрыя і выдатныя адзнакі,— 
1820 рублёў, а  круглыя вы- 
датнікі — 2070 рублёў.

У адпаведнай пастанове 
Д зярж аў н ага камітэта Рэспу- 
блікі Беларусь па працы і 
сацыяльнай абароне насель- 
ніцтва і Міністэрства фінан- 

х а ў  пералічваюцца ўсе катэ- 
горыі студэнтаў і навучэнцаў, 
для якіх прадугледжаны но
выя памеры дапамогі і сты- 
пендый.

Вось некаторыя ўдакла- 
дненні з  гэтай пастановы.

Студэнты, якія вучацца па 
спецыяльнасці 01.01. «Матэ- 
матыка» ў дзярж аўных уні- 
версітэтах, 01.02. «Прыклад- 
ная матэматы ка», 01.03. «Ме- 
хан іка», 22.04. «Праграмнае 
забеспячэнне вы лічальнай  
тэхнікі і аўтаматы заваны х сі- 
стэм», 06.09. «Эканамічная кі- 
бернетыка», будуць цяпер ат- 
рымліваць стыпендыю паме- 
рам 2000 рублёў у месяц, не- 
залеж на ад курса ‘навучан- 
ня, у тым ліку студэнты, якія 
маюць толькі добрыя, а такса
ма добрыя І выдатныя адзна- 
к і, — 2220 рублёў, а толькі 
выдатныя адзнакі — 2470 руб- 
лёў у месяц.

За асаблівыя поспехі ў 
вывучэнні асобных дысцыплін 
і навукова-тэхнічнай твор- 
часці можа прызначацца пер- 
санальная стыпендыя савета 
ВН У  памерам 2100 рублёў у 
месяц.

Імянныя стыпендыі ўсіх ві- 
даў складаюць суму 2730 руб- 
лёў у месяц.

Памер стыпендыі аспіран- 
там вышэйшых навучальных 
устаноў, якія паступілі на ву- 
чобу непасрэдна пасля закан- 
чэння навучальнай установы, 
а таксама з практычнай 
работы са стаж ам да I года 
пасля заканчэння вучэбнай 
установы, і замежным аспі- 
рантам будзе складаць 4000 
рублёў у месяц.

Аспіранты, якія паступілі 
на вучобу па профілю навуко- 
вай спецыяльнасці з практыч
най работы са стажам работы 
больш чым I год, будуць ат- 
рымліваць стыпендыю ў па
меры службовых акладаў спе- 
цыялістаў, якія яны атрымлі- 
валі да паступлення ў аспі- 
рантуру. Аспірантам, якія 
паступілі ў аспірантуру да
1.11.92 г., стыпендыя вы- 
плочваецца ў памеры службо
вых акладаў, якія ўстаноўле- 
ны з 1.11.92 па адпаведных па- 
садах (з улікам каэфіцыентаў 
павышэння ставак і акладаў 
работнікам).

Дактарантам выплочваец- 
ца стыпендыя ў памеры служ- 
бовага аклада, якія яны ат- 
рымлівалі да паступлення ў 
дактарантуру. Асобам, якія 
паступілі ў дактарантуру да
1.11.92 г., памеры стипен
дий устанаўліваюцца на ўзро- 
ўні службовых акладаў, якія 
ўстаноўлены з 1.11.92 г. па 
тых пасадах, на якіх яны пра- 
цавалі ,да паступлення ў да
ктарантуру (з улікам каэфі- 
цыентаў павышэння ставак і 
акладаў работнікам, што пра
дугледжана пастановай Дзяр- 
жкампрацы Рэспублікі Бела
русь ад 30.09.92 г. №  47).

Ш то датычыцца студэнтаў, 
якія займаюцца на ваенных 
кафедрах па праграме афі- 
цэраў запасу, дадатковыя сты- 
пендыі для іх устанаўліваюц- 
ца наступным чынам: тым, 
хто прайшоў сапраўдную вай- 
сковую служ бу,— 110 рублёў 
у месяц, тым, хто не служыў, 
— 160 рублёў у месяц.
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САКРЭТ Ф І Р М Ы HE А Б МІ Н І Ц Е !

ДРЭННАМУ 
РЗКТАРУ 

I СТУДЗНТ 
ПЕРАШ K A P A E

3  дапамогай стачкама 
і акцыі пратэсту вы раш ылі 
зм агацца сугіраць свайго 
рэктара студэнты Кіеўска- 
га інсты тута  культуры. 
Яш чэ два гады назад яны 
аднадушна выступалі за 
яго адстаўку, але тады тэ
та засталося  па-за ўвагай. 
Асаблівае студэнцкае абу- 
рэнне выклікае дазвол, які 
дае кіраўнік іх В Н У , на 
арэнду п ам яш к ан н яў  ін- 
стытута  розным фірмам і 
нрадпрыемствам з падаз- 
ронай рэйутацыяй.

С т у д э н т а ў  ін с т ы т у т а  
культуры  п а д тр ы м л іва -  
юць іх калегі з К іеўскага  
універсітэта, гіедагагічна- 
га, політэхнічнага і ін 
ніых інстытутаў, а так- 
сама Украінскі студэнцкі
саюз.

ПРАТАКОІІ 
ПАТРАБУЕ 

ВЕДАЎ
Я ш цз адна недзяржаў- 

ная В Н У  з ’яв ілася  ў Таш -

кенце — Інстытут прад- 
прымальніцтва і знешне- 
эканамічных сувязей. Ha 
чатырох факультэтах  но
вая навучальнай установы 
будуць ры хтавацца спе- 
цыялісты ў галіне банкаў- 
скай справы, кіравання, 
менеджменту, а яшчэ — 
м іж н ар о д н ага  дакум ен-  
тавання і пратакола.

«AM EPbI KA- 
ХАУЗ» 

ПАКУЛЬ 
HE Ў МІНСКУ
Знакаміты  цэнтр «Аме- 

рыка-хауз» ужо адкрыты 
ў Алма-Аце, а хутка 
з ’явіцца ў Кіеве, Таш кен- 
це і Уладзівастоку. Яны 
павінны стаць крыніцай 
а м ер ы кан скай  інфарм а- 
цыі, эканамічных і сацы- 
яльных вестак, а таксама 
к а м у н ік а ц ы й н ы м  срод- 
кам — ва ўмовах пашы- 
рэння абмену ідэямі і 
таварамі паміж нашымі 
краінамі.

У  кожным цэнтры бу
дуць абсталяваны памяш- 
канні для бібліятэкі і пра- 
вядзення семінараў, з тэле- 
фоннай і электроннай су- 
вяззю  паміж гарадамі, дзе

размесцяцца «А м еры ка-  
х а у зы » ,  і Злучанымі Ш т а 
там!.

Ha стварэнне і адкрыццё 
п ерш ы х трох  ц энтраў  
а м е р ы к а н с к і м  б о к а м  
выдаткоўваецца каля трох 
мільёнаў долараў. Пла- 
нуецца, што бюджэт «Аме- 
рыка-хауз» у былым СССР 
складзе на працягу 1993 
года 11,2 мільёна дола- 
раў.

«УСПОМНІМ...»
Вечар памяці беларус кіх 

акцёраў  з такой назвай 
адбыўся днямі ў Доме лі- 
таратара . Ён сабраў амаль 
усіх зорак  беларускай 
сцэны. Успаміналі Глеба 
Глебава, П аўла Малчана- 
ва, Лідзію Ржэцкую , Ген- 
рыха Грыгоніса, Алену 
Раудэ, Л ьва  Міхайлава, 
Леаніда Крука, Эвеліну 
Аўчыннікаву і іншых.

А рганізавал і гэты вечар 
сам адзейн ае  а б ’ядн ан н е  
т э л е в і з і й н а й  м о л а д з і  
«Дэбют М» і ф ірма «Дай- 
нова». Яны спадзяюцца, 
што такія мерапрыемствы 
стан уц ь трады цы йны м і. 
А таксам а  на болын актыў- 
ны ўдзел студэнтаў Б е
ларускай акадэміі маста- 
цтваў і інстытута культу
ры — на перш ым вечары 
іх было вельмі мала.

УВОДЗІНЫ Ў ЦУДОЎНЫ CBET
Калі вам пеабходны кампетэнтны і ўважлі- 

вы да ваш ы х патрэб дарадчык, штомесяч- 
ны бібліяграфічны бюлетэнь Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі «Новыя кнігі Беларусі»
— лепшы варыянт. Вы хочаце знайсці на па- 
ліцах бібліятэкі самыя цікавыя йавінкі? Ha- 
спеў час пісаць курсавую, дыпломную ці ін- 
шую навуковую працу? Магчыма, вы рыхтуеце 
артыкул для газеты ці часопіса альбо проста 
імкнецеся паніыраці. свой круга-гляд? I раз- 
губіліся, шукаючы ў даведачна-бібліяграфіч- 
ным аддзеле ііатрэбную кнігу? Успомніце 
пра існаванне біо.істэня «Новым кнігі Бела
р у си ! ,

У бюлетэні ёсць традыцыймыя раздзелы, ча- 
с.ткі і рубрыкі, і вам лёгка будзе арыентавацца 
на яго старонках. Першы раздзел — «Навінкі 
беларускага друку» (дзе вы знойдзеце пералік 
не толькі кніг, але і найбольш значных арты- 
нулаў з перыёдыкі) звычайна пачынаецца з 
часткі «П ра Беларусь і яе ж ы хароў». Калі 
вас цікавіць матэрыял аб мінулым і сённяшпім 
дні нашай рэспублікі, аб жыцці беларускага 
замеж ж а, аб развіцці роднай мовы і культуры
— спыніцеся на рубрыках «Мінулае далёкае і 
блізкае», «Постаці м інулага», «Дзень сённяш- 
ні», «Н ашы сучаснікі», «Беларуская культура 
ўчора і сёння» і інш.

Наступная частка першага раздз^ла заціка- 
віць усіх, яна і называецца адпаведна — 
«П апулярна аб усім ». У ёй знойдуць літарату- 
ру для чытання бацькі і хатнія гаспадыні, ула- 
дальнікі прысядзібных участкаў і калекцыяне- 
ры, аматары гісторыі і спартсмены, атэісты 
і веруючыя. Калі ж  вам патрабуецца літара- 
тура па ваш ай прафесіі — шукайце яе (за 
выключэннем вузкаспецыяльных кніг) у пад- 
раздзеле «У  дапамогу прафесійнаму чытан- 
ню».

Н азва яшчэ адной часткі першага раздзе- 
ла — «М астацкая літаратура» — таксама 
гаворыць сама за снбе. Тут пералічваюцца не 
толькі новыя літарагурныя творы, але і тыя. 
што выдаюцца зноў. Асобндя ўвага надаецца 
аўтарам, якія былі незаслужана забыты, 
рэпрэсіраваны і раней публікаваліся вельмі

мала ці не мелі друкаванай трыбуны наогул.
Звссткі аб рэцэнзіях з перыядычнага дру

ку змяш чае наступны раздзел «У  полі зр а
ку рэцэнзента».

Напэўна, прыйдзецца вам даенадобы і бу
дзе карысным раздзел «Памятным даты ». Тут 
упамінаюцца знакаміты я юбіляры і знамяналь- 
ныя падзеі ў жыцці рэспублікі, прычым кож
ная дата суправаджаецца ўступным тзкстам і 
спісам літаратуры.

У сярэдзіне кожнага нумара «Новых кміг 
Беларусі» вы знойдзеце частку. 'якую можна 
аддзяліць і пераплесці асобна. Гэты дадатак 
— самы значны па памеры рэкамендацыйны 
бібліяграфічны сгііс бюлетэня, які можна вы- 
карыстоўваць як самастойны бібліяграфічны 
дйпаможнік. Звычайна тэматыка дадатка вы- 
значаецца актуальнымі грамадска-палітычны- 
мі, народнагаспадарчымі праблемамі, важней- 
шымі падзеямі культурнага жыцця Беларусі. 
Дадатак да «Новых кніг Беларуси  — тэта, ак- 
рамя іншага, цікавае і пазнавалы іае чытанне. 
Напрыклад, у 10-м нумары бю-летэня за гэ
ты год ён выйшаў пад загалоўкам «Адкуль 
пайшлі назвы і імёны ». Відавочна, такая праб- 
лема зацікавіць не толькі тых, хто займаецца 
тапанімікай і антрапанімікай як навукам-і. Да- 
дадак да 8-га нумара быў прысвечаны белару- 
скаму культурнаму замеж ж у і падзелены на 
асобныя параграфы: «М астацтва», «Л ітарату- 
ра», «Н авука». А дадатак да 6-га нумара бю
летэня за гэты год называўся «На хвалі 
дэмакратызацыі» і распавядаў пра творы літа- 
ратуры і перыёдыкі, якія асвятляюць дзей- 
насць нартый, рухаў і іншых грамадскіх 
аб ’яднанняў на Беларусі. Нельга не прызнаць 
каштоўнасць такой інфармацыі. Bbi згодны?

Калі знаёмства з бюлетэнем «Новыя кнігі 
Беларуси  станс для вас падзеяй, увядзе ў 
займальную краіну бібліяграфіі і ў вас з ’явіц- 
ца жаданне прапанаваць ці параіць нешта 
яго стваральнікам, пішыце на адрас:

220636 г. Мінск, вул. Чырвонаармейсквя. 
9. Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Наву- 
кова-бібліяграфічны аддзел.

HA М І Н У Л Ы М  ТЫДНІ

УСПОМНІМ
ПРА

СЛУЦКАЕ

ПАЎСТАННЕ!
Упершыню адкрыта ад- 

значалася гадавіна Слуц- 
кага паўстання 1920 года, 
галоўнай мэтай якога бы
ла абарона незалежнасці 
Беларускай Народнай Рэ- 
спублікі ад акупацыі з бо
ку Польшчы і Савецкай 
Расіі.

Арганізатарамі свята  
былі БНФ, БЗВ, БСДГ і 
некаторыя іншыя аргані- 
зацыі і грамадскія рухі 
рэспублікі.

Фота
М. ЖЫЛІНСКАГА.

ЯКОЙ Б Ы Ц Ь  ВНУ?

Спадары бакалаўры! Каранацыя пачынаецца!
Якія змены адбы ваю цца ў, здавал ася  б, устойлівай струк

туры адукацыі? Б акалаўр, магістр — чым будуць адрозні- 
вацца іх дыпломы ад  дыпломаў мінулагодніх выпускні- 
коў універсітэта? Аб гэтым р азваж ае  дацэнт кафедры агуль- 
най фізікі Леанід Іванавіч БУРАЎ:

— Мне здаецца, гэта перш 
за ўсё — спроба пазбавіцца 
ад ураўнялыіага падыходу да 
асобы. Хоць і нагадвае яна
заходнюю сістэму адукацыі, 
якая нрадугледжвае навучан- 
не ў некалЬкі ступеняў і 
розныя ўзроўні падрыхтоўкі 
студэнтаў.

Першая — базавая адука- 
цыя, калі студэнт атрымлі- 
вае ступень бакалаўра на- 
вук (на ф ізф аку — пасля за- 
капчэння 4 курсаў). Пасля 
гзтага можна ўжо ісці праца- 
ваць.

A самыя здольныя могуць

навучацца яшчэ два гады.
— Пасля здачы дадатко- 

вых экзаменаў?
— Я б прапанаваў уліч- 

ваць вынікі гутаркі. Прадуг- 
леджваецца, праўда, каб сту
дэнт меў яшчэ і рэкамен- 
дацыю вучонага савета фа- 
культэта, але гэта ні больш ні 
менш як бессэнсоўная фар- 
мальнасць. A што калі да 
нас звернецца выпускнік 
іншай ВН У? Ці ў выпадку, 
калі студэнт, атрымаўшы сту
пень бакалаўра, пайшоў пра- 
цаваць, а потым вырашыў 
усё ж працягваць наву- 
чанне? Чыю рэкамендацыю

разглядаць.’’
Да таго ж  было б нядрэн- 

ным увесці на другой ступені 
платнае навучанне, прадуг- 
лоджанае Законам аб аду- 
кацыі. Я згодны працаваць 
іпдывідуалыіа, але я не маю 
стымулу працаваць якасна. 
Справа не толькі ў мізэр- 
най зарплаце, але і ў тым, што 
ўмовы для працы выкладчыкі 
вымушаны ст.вараць самі. Я 
ж упэўнены, што праблемы 
матэрыяльнага забеспячэння 
вучэбнага працэсу не па- 
віпны блытацца пад нагамі 
ў выкладчыка, калі ён зай
маецца асноўнай працай.

— Я згодна, але дазвольце 
аргумент «супраць» — дзе 
знойдзе студэнт, нават выдат- 
нік, грошы, каб заплаціць 
з а  навучанне? Стыпендыі ж 
яшчэ меншыя з а  выкладчыц-

кую зарплату...
— А чаму мы займаемся 

дабрачыннай дзейнасцю, калі 
выплочваем стыпендыю ўсім 
да аднаго? Няхай яе атрым- 
ліваюць дзесяць прац.энтаў 
студэнтаў, але тысяч 8 —9 
у месяц, каб і ў ійшых быў 
стымул старанна вучыцца.

— Прабачце, а якім ж а чы- 
нам?

— Магчыма, студэнту п а-. 
трэбна прадаставіць бес- 
гірацэнтны банкаўскі крэдыт 
з выгілатай пасля заканчэн- 
ня навучання. Або грошы, 
заробленыя над час ажыццяў- 
лення студэнцкага самакіра- 
вання. A яшчэ адна магчы- 
масць — выкананне пэўнай 
часткі даследванняў у межах 
самой ВНУ.

— Дзякуй з а  размову.
Гутарыла Т. КАЗАК.

ПАРАЎНАЕМ?

СТРАЦІЎШЫ -  ЗАПЛАЦІМ
Праграма ажыццяўлення Закона аб мовах «крэ- 

дытавала» з дзяржбюджэта Беларусі ў 1992 годзе 
45 мільёнаў рублёў. Яны размеркаваліся наступным 
чынам: 18 млн. 787 тысяч рублёў выдзелена Mi- 
ністэрству культуры, 17 млн. 322 тысячы — Mi- 
ністэрству адукацыі, 3 млн. 665 тысяч — Міні- 
стэрству інфармацыі, выдавецтву «Беларуская эн- 
цыклапедыя» на падрыхтоўку і публікацыю 6-том- 
нага слоўніка беларускіх пісьменнікаў — I млн. 
200 тысяч. Фонду фундаментальных даследванняў 
на першы том лексічнага атласа беларускіх народ
ных гаворак — I млн. рублёў, на падтрымку часо- 
піса «Вясёлка» — 625 тысяч. Самымі «сціплымі» 
аказаліся выдавецтва «Навука і тэхніка» і іншыя, 
якія дрўкуюць беларускамоўную літаратуру,— ім 
выдаткавана 623 тысячы рублёў, і Акадэмія навук 
Рэспублікі Беларусь — 269 тысяч.

о
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HKBl Н Ш А В А Л Ь Н Ы Я  HATA ГКІ МАЙСТРОЎНЯ
ЯК КВІТНЕУ 

«ПЕРШАЦЬВЕТ»
Што датычыцца прэзентацыі часопіса 

« Першацьвет», якая адбылася 17 ліста- 
пада, дык амаль усе, хто выходзіў на 
сцэну, імкнуліся прымусіць публіку сха- 
піцца за  галаву. Але па-сапраўднаму гэ
та атрымалася толькі ў Анатоля Сыса. 
Юныя Маргарыты — паэткі ў каляро- 
вых ласінах — выбягалі падхопліваць 
паперкі з вершамі, якія класік кідаў 
проста на падлогу.

А потым слова ўзяў сапраўдны пер
шацьвет. Ліцэісту Сяржуку Пацяран- 
скаму доўга павінна грэць сэрца гэтая па- 
дзея — ён сарваў шквал апладысмен- 
таў, прачытаўшы шэраг вершаў, класі- 
фікаваных ім самім ж а як прыдуманыя 
катэгорыі. Вершы гэтыя заслугоўваюць 
цытавання:

Мы аднойчы выйшлі ў горад
I пайшлі, як заўсёды, на мітынг.
Будучы «гандляр» Генадзь Тумаш вы- 

даў нешта больш класічнае. A з ’яў- 
ленне Зміцера Еўтуховіча з акардэо- 
нам і аповедам аб уік-эндзе ў Аме- 
рыцы выклікала стогн залы. Irap Kap- 
повіч пакінуў сваёй надзейнасцю ўра- 
жанне будучага класіка. Юрыя Гуменю- 
ка, здаецца, чакалі ўсе з першаій хвілі- 
ны, такі ўжо эфект гульні фарбаў уяў- 
ляе ён сабой.

Аб паэтах (паэтах!) з «непрэзента- 
цыйнымі» творамі казаць тут не буду, як і 
аб дзецях, якія выйшлі на сцэну пасля 
таго, як развітаўся вядучы...

Ix хацелася слухаць яшчэ і яшчэ.
Адзін раз я апладзіравала ад усёй ду- 

шы. Анатолю Сысу. «Сябры, у нас з вамі 
столькі часу — усё жыццё наперадзе».

Ціна КЛЫКОЎСКАЯ.

Ольга МАМЧИЦ

Что неискренне,
То бренно.
В море позабытых

грез
Окунаемся мгновенно,
Как в троллейбус, на авось.

Грешно выдумывать
кумиров. 

Грешно бросать каменья
в глаз

Тому, кто плачет не о Вас 
И не о Вас в любви хлопочет 
Д а  рожи серые курочит.

Абняслаўленая цёмнай зграяй,
Уцякала Зямля:
Яна ш укала прытулак 
У заціш ш ы .
Толькі ў час той крывава-шэры 
He было ёй прыстання нідзе.

Анна К А Ц А Р

Вучусн  к а  /  курсе ФПМ1. Раней скончы- 
ліцэй пры БДУ. Д ля мяне вершы  —  ма$- 

чымасць вы казаць уласныя пачуцці. П а зак а
зу  пісаць не магу. М ае вершы  —  крык 
Руты.

БЕЗ ТЕБЯ

Нет тебя, и в мире пусто 
И темно.
Нет тебя, а  мне так грустно 
И смешно.
Мне смешно, ведь все ж увижу 
Я тебя.
А пока мне надо выжить 
Без тебя.
Без тебя погасли звезды 
В небесах,
Ну а мне остались грезы 
О 'гл аз  ах.
О глазах, в которых ясный 
Виден свет.
Д а, с тобою все прекрасно,
Плохо — без.
Без тебя умолкли птицы.
Тишина.
Без тебя и мне не спится —
He до сна.
Без тебя другие люди 
Уж не те.
Без тебя удач не будет 
И потерь. -
Нет тебя и нету места 
Для меня.
Все вокруг так бесполезно 
Без тебя.

Алесь П А Ш К Е В ІЧ  нарадзіўся на Случчыне. 
Д зева. Любіць ружы і прыгожыя машыны.  У 
1989 годзе паступіў на філалагічны факуль
тет БДУ.

Вершы друкаваліся ў часопісе «П олы мя», 
«П ерш ацьвет», «З рок », газетах  «Л іМ », «Чыр- 
воная змена»...

У вы давецтве «М астац кая  л ітаратура» ча- 
кае выхаду ў свет яго зборнік верш аў «Н я  
бесная сірвента».

Алесь П АШ КЕВІЧ

АПАКАЛІПСІС
Праламауея чарэн усёбачнай Галгофы, 
і вулканам прарваўся абуджаны гнеў. 
Галубамі з каўчэга *  на Божы пасеў 
паляцелі мае ўратаваны я строфы...

У скалыша й расколе шляхі землятрус, 
і тады мірыяды агністых вуголляў 
пахаваю ць навекі маю Беларусь...

...Ды ў апоншюю ноч людалюбны Icyc 
нрыбівацьме нябёсы цвікамі сузор’яў.

...мова — адзежа душы. 
Ф ранціш ак БА ГУ Ш Э В ІЧ .

Hanoi ла поўня бубнам ціш 
на сценах хмарных веж. 
Маркота-драч, чаму не спіш, 
палотны злосна рвеш?

Сутану цёмную нябёс 
прапаліць сонца жар. 
1’ачулкі сівавокіх слёз 
не вымьпоць абшар.

А на грудзях зямлі драчы 
ірвуць кашулю траў.
Хто, беларус, з тваёй душы 
і вопратку сарваў?

ТРОЕ

'IIv  й хапай за мокрыя абцасы, 
разлівзй на капялюш ваду.
H ж яе дамоў хутчэй тым часам 
ад тваіх абдымкаў гіавяду...

Толькі ноччу не ўздымай фіранкі, 
не ламі ў тузе букет з галля.
Мы сустрэнемся аблудным ранкам: 
ты, Паненка Чорная і я.

Распранулася пры мне нясмела, 
але ў сэрцы схаладнела кроў. 
Туманы змачылі сумам белым 
касмылі лістотных віхуроў.

Да распусты ўжо ахвоту страціў, 
і туга па іншаму бярэ...
Эх, навошта падарыла маці 
гожасці каўтун у галаве?!

Біблейскі кагчэг Поя.

Расцалуй, слюнявая залева, 
чыйеьці хінаваты парасон.
He глядзі, што сёлета нясмела 
лістапады таньчаць «М ендельсон».

Прыгубляй, вятрыска мой цыбаты, 
.гужаў непр.ыстойнае нітво.
А мяне сягоння на гарбату 
запрасіла Чорнае брыво.

I жагнуся.
I пяро, як рожкі...
Д’ябал. заўтра нойдуць за табой 
дакасіць апошнія валошкі 
разам з пазалеташняй травой.

Нейкім ранкам лёд падставіць лёзы 
І да моцных коўцікаў дубоў, 
і дзяўчаты абстрыгуць скрозь слёзы 
касмылі лістотных віхуроў...

Мікола В ІЧ  вучыцца на 4-м курсе філала- 
гічнага факультета. Як і большасць студэн- 
таў, любіць піва і не м ож а жыць без прыго- 
ж ы х дзяўчат. A яш чэ ён піша добрыя вер
шы, у чым вы мож аце ўпэўніцца.

Мікола ВІЧ

Я складу свае вершы пад камень, 
што самотна ў полі ляжыць...
Каб ён змог, не скрануты вякамі, 
мае вершы з зямлёй ажаніць!

...«Ё н  ж а змог, а ты і ня сц ям іў»,— 
калі-небудзь выхлусіць мне лес. 
Толькі ведаю я: гэта камень, 
а не вершы мае...
Гэта камень
у зямлю каранямі прарос.

ПАЭТ

С яржук М ІН С К Е В ІЧ  —  адзін з  прадстаў- 
нікоў нетрадыцыйнай беларускай паэзіі, паэ- 
тычнага авангарду. У жыцці ж  гэта звычайны  
(ці, м ож а, гэта толькі зд аец ц а?) гарадскі хло
пец, які любіць пафранціць у доўгім шэрым  
плашчы і капелюшы.

Сяржук М ІН С К ЕВ ІЧ

Мокры орук. Х м ар а ,.я к  капялюш.
Рыпіць коламі прывідны кэб.
Кронлі... Кроплі — халодны салют...

Ha далоні дрыжыць чэрствы хлеб.

Аплаўляе завулкі змярканне.
Крык ліхтарны згасае на тле 
JTaoiрынта пакут і жаданняў...

Адзіноцтва вага — чэрствы хлеб.

I l iызм сон — тое выцяжка з дзеі; 
Абязмежаны куб — горкі стэп 
Прадчування мінулых гіадзей...

Пахне рэхам дарог чэрствы хлеб...

Эх, напіцца б любові да ўпаду,
Дый угіасці за дзверы, за склеп! —
Пад бязладны струмемь вадаспаду...

Храбусціць на зубах чэрствы хлеб.
*  *  *

Калі свет —
Крохкі сподак крыштальны 
Раскалоўся перад вачыма,
I час —
Чорны бясплынны слізняк 
Паглынае надзею,
A ў розуме ззяе таўро:
«Усё... гэта

К анец!» - »
Растапчы аношні аскепак

крыштальны, 
Прымусь С Я Б Е  адштурхнуць 
Абглыданы трунчык надзеі,
Без літання аб бедным С Я Б Е  
Ты будзеш самы магутны.
Ты будзеш угіэўнена ведаць:
Канец — заўжды новы начатая!

Максіму БАГДАНОВІЧУ

На- крывіцкай зямлі срэбны суджаны кош, 
разбівае ганебныя крушні.
Срэбны вершнік нясе незгасальны агонь 
душ аў продкаў у нашыя душы.

Так нясе нам Паэт праз пакуты І боль 
думку-мару, цяжарную вершам, 
што народзіцца й будзе гарэць, як сымболь, 
як наш срэбны і суджаны вершнік.

Б ’ецца жоўты прамень 
У празрыстую шыбу,
Прагна просіць сябе прапусціць 
У пакой, у халодны і цёмны куток, 
Каб святым цудадзейным німбам 
Зіхацець над жалезным ложкам, 
Зіхацець над памятай падушкай,
Дзе з-пад коўдры дзіцячыя хмурацца

Але плача фіранка.

сляды

СЛОВА
Пог.г яд разбіўся аб слязу,
Я кая сцякла па шчацэ 
I упала на шэры асфальт.
Ён расплавіўся...
3  цёмнага ж алабка 
Спакваля-спакваля 
Паднялася кветка,
I промні вясёлкі
Зрабілі сямівострую зорку.
Вышэй.

Вышэй.
Вышэй.

Заграпяталі маленькія скрыдэлкі. 
•ТІяціць беларуская калібры.

Грым ночы —
Чорны ліпкі слой

на твары,
Заляпіў вочы 
След кары —
Вязкі плявок

на закурэлым шкле,
Я к негатыў,
Які ў зле
Ж орсткай рукой засвятліў  
Бяслітасны кат —
Ісціна...
He, праявіў!

ITa белым снезе чорныя сляды, 
бы чорпыя квадраты ў бёлым полі — 
тут людзі выбівалі дываны 
дый гаварылі: «Снег нам вочы коліць...»^

На снезе тым чырвоныя сляды, 
і людзі каж уць: «К роў!»
Ды нехта ўлезе — 
і пабрыдзе чорт ведама куды 
за нейчым ботам кроў па белым снезе...

На белым снезе белыя сляды...
За іх ніколі і ніхто ня судзіць, 
бо белыя сляды на снезе не відны,
І кожны ў іх, 
ми хочучы, 
уступіць.

Янку КУПАЛУ

Так цяжка жыць, кахаць... пасля Яго. 
А гаварыць — яшчэ цяжэй.
Пакутна
сваю душу — і кідаць у агонь 
Ягоных словаў вечных і магутных. 
Таму маўчу я. Мову адняло.
He, гэта Ён адняў у вуснаў мову.
Між намі рэха зорнае лягло.
I да Яго — мае нямыя словы:
— Ты іх пачуй І да мяне прыйдзі 
па рэху іх, як па слядах падковы. 
Даруй нямоту —

і агаласі 
мао ним ми спраўджаныя словы!

БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ
220079, I-ы Загарадны зав., 3.
Miнекая йаліграфічная-фяпрыка 

Чырвоная зорка» /МНИЛ 
імя Я. Коласа.
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