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ВЕДАЙ НАШЫХ!

20 мая каманда KBH Беларускага дзяржаў- 
нага універсітэта перамагла ў Маскве на сцэ- 
не Палаца моладзі сваіх сапернікаў і выйшла 
ў 1 /2  фіналу. На фоне выступленняў астатніх 
каманда нашага універсітзта глядзелася ўсё ж 
такі няблага. Стшдзяемся, што ў далейшым ка
манда БДУ будзе перамагаць не за кошт слаба- 
сці сваіх сапернікаў, а за кошт такой жа добрай 
уласнай гульні, як і зараз. Віншуем з перамогай 
і чакаем выходу ў фінал!
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Ш када, што ў нашым універсітэце амаль згарнулі азда- 
раўляльную праграму для дзяцей праз адсутнасць фінан- 
савання з бюджэту. У былыя гады дзецям выкладчыцка- 
га саставу выдаваліся пуцёўкі ў піянерскія лагеры. Аднак з 
кожным годам гэтых пуцёвак станавілася ўсё менш. A сёле- 
та ўжо вядома, што колькасць іх у параўнанні з мінулым го
дам будзе скарочана ў тры разы. I нават на чэрвень не 
паступіла ніводнай пуцёўкі, бо Федэрацыя прафсаюзаў 
Беларусі толькі нядаўна вылучыла нейкую суму грошай, 
каб усё ж  такі падтрымаць дзіцячы адпачынак.

Але, як кажуць, «голь на выдумки хитра». Было выра- 
шана стварыць заезд для дзяцей і іх бацькоў у прафілакто- 
рый БДУ. Аднак заяў ад бацькоў на такі адпачынак яшчэ 
не шмат. Відаводчна, што яны хацелі б хоць месяц у год ад- 
пачыць ад сваіх дзяцей.

Алеся Т.

•  АБІТУРЫЕНТЫ — 95

Эшмеаы можна не здащь
Алімпіяда па фізіцы была праеедзена 21 мая на факуль- 

тэце радыёфізікі і электронікі. Сярод яе ўдзелыйкаў (больш  
за  120 чалавек) большасць была з Мінска, а 27  —  непа- 
ерэдна з Л ІЦ 9 Я  БДУ. Удзелыша павінны былі рашыць 
5 задач.

Пераможцамі стам Заігрзеў I. С. (Барысаўскі 
політэхнічны ліцэй), Дзік А. У. (Мінск, CUI №  50), Тка- 
чоў-В. С. (Шнек, ліцзй БДУ). 16 чалавек (восем з іх —  

ліцэісты БДУ)  атрымам прызы с былі рэкамендаваныя да 
эалічэння на факультэт без здачы ўступных экзаменаў.

•  БЯРЫ Д А  ГАЛАВЫ

Нягледзячы на ўсе цяжкасці грамадскага жыцця, 
літаратурны працэс у горадзе Мінску ідзе сваім чарадом. 
Доказ таму — першы зборнік вершаў Мінскага літаратур- 
нага аб’яднання «Полоцкая ветвь», які выйшаў пад наз- 
вай «Октава». У прадмове сказана, што назва зборніка кан- 
статуе прыналежнасць аўтараў да сучаснага літаратур- 
нага працэса і разам з тым прыпадабняе кожнага з 
іх адной з васьмі ступеняў гукараду. Усе аўтары публіку- 
юцца ўпершыню.

У той час, калі паліцы кнігарняў запоўнены кні'гамі ў 
рознакаляровых вокладках з сумнеўным зместам, выхад 
гэтага зборніка пераконвае, што ёсць яшчэ энтузіясты, 
якія ўсё ж такі спрабуюць данесці людзям е в а ё ’ 
мастацтва.

дэкан факультэта радыё- 
фізікі і электронікі БДУ, 
праф еса р ,  су с та р ш ы н я  
ар гкам ітэта  алімпіяды; 
Шкляр B. Б .— дырэктар 
фірмы Compuferland, к ан 
ди д ат  тэхнічных навук, 
сустаршыня аргкамітэта 
ал ім п іяд ы ; В а р а т н іц к і  
Ю. L— намеснік першага 
прарэктара па інфарма- 
тыцы БДУ, дацэнт; Ma- 
лафееў  B. М .— намеснік 
дэкана па навучальнай 
рабоце факультэта радыё- 
фізікі і электронікі БДУ; 
Стрыкелева Л .  У.— д а 
цэнт кафедры інфарматыкі 
БДУ; Серыкава H. У.— 
старшы выкладчык к а 
федры інфарматыкі БДУ,

сакратар  аргкамітэта алі- 
мпіяды; Галіноўскі A. L — 
кіраўнік цэнтра Compu- 
ferland.

Дыплом першай ступені 
атрымаў Андрэй Юркевіч 
з Салігорска, другое месца 
заняў  Мйксім Пашкевіч з 
Мінска, трэцяе — Irap 
Скачынскі з горада Kac- 
цюковічы Магілёўскай во- 
бласці. Трэба адзначыць, 
што сярод удзельнікаў 
алімпіяды было шмат на- 
вучэнцаў ліцэя пры БДУ. 
A Сяргей Сцепанцоў, які 
вучыцца яшчэ ў 10 класе 
ліцэя, заняў  4-е месца.

Д л я  перамож цаў алім- 
піяды фірма Com puter- 
Iand устанавіла каштоў- 
ныя прызы і тры стыпен- 
дыі на 1995— 1996 наву- 
чальны год у памеры 200 
долараў  ЗШ А  кож ная пры 
ўмове паступлення ў Бел- 
дзяржуніверсітэт на спе- 
цыяльнасці, звязаны я з 
інфарматыкай, электроні- 
кай, радыёфізікай. Д а  та- 
го ж  арганізатары алім- 
піяды будуць рэкаменда- 
ваць для залічэння ва 
універсітэт без экзаменаў, 
акрамя перам ож цаў, Я ўге- 
на Раўнейку з Мінска, 
Сяргея Сінкевіча з M ari-  
лёва, П аўла  К оласа з Мін- 
ска і Р ам ан а  Шарыкіна 
з Гродна.

Аляксандр
КЛАСКОУСКІ, 

вучань U класа
СШ №  55.

Ф а к у л ь т э т а м  рад ы ё-  
фізікі і электронікі БДУ 
20 мая быў праведзены 
другі тур алімпіяды па 
інфарматыцы сярод выпу- 
скнікоў сярэднеадукацый- 
ных школ рэспублікі з мэ- 
тай выявіць і падтрымаць 
школьнікаў, якія цікавяц- 
ца інфарматыкай, прыцяг- 
нуць увагу вышэйшай 
школы да спецыяльнасцяў 
інфарматыка, электроніка, 
радыёфізіка, укаранення 
камп’ютэрнай тэхналогіі 
ў навучальны працэс. У 
першым (завочным) туры 
прынялі ўдзел 47 школь- 
нікаў (20 — з Мінска, 
27 — з іншых рэгіёнаў 
рэспублікі. H a другі тур

прайшло 17 чалавек. Усе 
выдаткі, звязаны я з арга- 
нізацыяй і правядзеннем 
алімпіяды, узяў  на сябе 
навучальны цэнтр C om pu
terlan d /T ra in in g  C en ter, 
які размешчаны ў нашым 
універсітэце. Тэхнічнае аб- 
сталяванне цэнтра дазво- 
ліла правесці алімпіяду 
на вельмГвысокім узроўні. 
Алміпіяда была своеасаб- 
лівай прэзентацыяй новай 
спецыяльнаеці факультэта 
радыёфізікі і электро- 
нікі — камерцыйная дзей- 
насць на рынку радыё- 
электронных сродкаў і- ін- 
фармацыйных паслуг. С я 
род арган ізатараў  алімпі- 
яды Мулярчык C. P  —

H a фотаздымках: 
Удзельнікі алімпіяды . 
Сустаршыні аргкамітэ- 

та Шкляр B. Б. і М у
лярчык C. P . віншуюць 
перам ож цаў.



САКРЭТ ФІРМЫ

У се  —  на Kfnp. 
Вучыцца

Сярод многіх прадпрыемстваў, банкаў і бізнесменаў 
краін СНД стала папулярна адпраўляць моладзь атрым- 
ліваць адукацыю ў Інтэрколедж, які знаходзіцца на Kin- 
ры. Дэвіз Інтэрколеджа: «Вучым гэтаксама, як у ЗША 
і Велікабрытаніі, але нашмат танней».

Кошт навучання, калі Вы жадаеце атрымаць ступень 
бакалаўра,— каля 4000 долараў у год, але гэтая сума мо- 
ж а быць болей ці меней у залежнасці ад выбранай сту- 
дэнтам колькасці курсаў і гадзін. Пры добрым атэстаце 
ў першы год робіцца скідка да 20 %, пры выдатным наву- 
чанні — да 50 %.

Канешне, грошы патрабуюцца не толькі дзеля навучання, 
але і на жыццё. Ha 9 месяцаў пражывання выдаткоў- 
ваецца ў сярэднім каля 5000 долараў.

Вялікія сувязі Інтэрколеджа дазваляюць студэнтам 
перавесціся ў іншыя універсітэты Еўропы і Амерыкі. Ахвот- 
ныя могуць атрымаць там сама і дыплом.

Сярод студэнтаў з СНД найбольш папулярныя курсы: 
бізнес, менеджмент, маркетынг, турызм, гатэльная і бан- 
каўская справа. Апроч гэтага ёсць яшчэ праграмы па са- 
цыялогіі, камп’ютэрах, дызайну, чалавеказнаўству і г. д.

Галоўная праблема ў тых, хто паступае ў Інтэрколедж, 
— невысокі ўзровень ведання англійскай мовы, на якой вя- 
дзецца выкладанне. Але гэтую праблему дапамагаюць 
вырашыць паскораныя моўныя курсы на Кіпры.

I i p p i  «Чыпм натра»
Дэкада «Чыстае паветра», якая праводзілася ўвесну 

1995 г., паказала, што частка вадзіцеляў аўтатранс- 
партных сродкаў парушае нормы выкідаў адпрацаваных 
газаў у атмасферу. Толькі па Маскоўскаму раёну за гэты 
час былі аштрафаваныя 6 пасадовых асоб, 81 вадзіцель.

Каб пазбегнуць непрыемнай сустрэчы з кантрольнымі 
пастамі раім вадзіцелям давесці выкіды вуглякіслага 
газу ў атмасферу да нормы.

. Старшы дзяржаўтаінспектар
Маскоўскай ДА I 

B. АДАМОВІЧ

3 чэрвеня ў  Д К  чы гуначнікаў (Ч калава , 7) юрыдыч- 
ны факультэт праводзіць вечар сустрэчы вы пускнікоў мі- 
нулы х гадоў. У праграме  —  сустрэчы з выкладчыкамі 
і аднакурснікамі, канцэрт з  удзелам  зорак беларускай  эст
рады і А ндрэя  Ермалінскага. П ачнецца  вечар у  17.30. Бі- 
леты можна набыць на ю рфаку (вул . М аскоўская, 17, 
6-ты наверх). Тэл. д ля  даведак: 25-32-90.

Прафілактыка харчовых атручванняў
Лета — пара падарож жаў. Рэзкая  змена пад час па- 

ездак рэжыму харчавання, нязвыклыя стравы, часам 
проста змена характару і складу ежы прыводзіць да ча- 
совага расстройства дзейнасці кішэчніка. Але не любое рас
стройства дзейнасці кішэчніка — вынік парушэння звы- 
чнага рэжыму харчавання. Менавіта ўлетку знешняе 
асяроддзе вельмі спрыяе росту, размнажэнню і доўгаму за- 
хоўванню мікробаў, якія пры пападанні на прадукты мо
гуць выклікаць харчовыя атручанні, якія суправаджаюцца 
растройствам страўнікава-кішэчнага тракта, павышэннем 
тэмпературы і іншымі прыкметамі.

Малако — унікальны прыродцы прадукт, які ўладае высо- 
кахарчавой каштоўнасцю. I ў той ж а час малако — цудоў- 
нае асяроддзе бурнага развіцця мікробаў, якія трапілі ў яго. 
Таму для кожнага павінна стаць правілам: калі ма
лако куплялі не ў краме ў адпаведнай упакоўцы, яго 
трэба кіпяціць. Нельга есці сыраквашу з самаадвольна 
скіслага некіпячонага малака. Малочнакіслыя прадукты мо
гуць стаць прыдатным пажыўным асяроддзем для 
мікробаў. Таму яны аднесеныя да групы асабліва хутка- 
псавальных прадуктаў і могуць захоўвацца тодькі ў хала- 
дзільніку: смятана —• не больш за 72 гадзіны, вяршкі — 
36 гадзін.

Цудоўным асяроддзем для размнажэння мікраарганіз- 
му і іх таксінаў, стафілакока з ’яўляюцца крэмавыя вы- 
рабы, торты, пірожныя. Таму захоўванне іх дапускаецца 
таксама толькі ў халадзільніку не больш за 72 гадзіны 
для тортаў і пірожных з бялкова-узбітым крэмам і фрук- 
товай начынкай, з вяршковым крэмам — 36 гадзін.

Садавіну і гародніну не залежна ад месца набыцця трэ
ба старанна мыць у праточнай вадзе, як і ўсё, што выро- 
шчвалі на асабістым садовым участку. Халаднік і іншыя ха- 
лодныя супы, салаты рыхтуйце толькі перад падачай на 
стол.

Такім чынам, каб не . дапусціць атручання, неаб- 
ходна:

— старанна мыць рукі з мылам пасля наведвання 
прыбіральні, перад прыгатаваннем ежы і перад ежай;

— кіпяціць любое малако апроч таго, якое прадаецца ў 
крамах у бутэльках і пакетах;

— з тварагу ў гарачую пару года лепей рабіць запякан- 
кі, сырнікі, варэнікі; .

— мець у гаспадарцы некалькі апрацоўчых дошак, і 
адну з іх выдзеліць толькі для сырога мяса і сырой птуш- 
кі. Скончыўшы разбіранне гэтых прадуктаў, абавязкова 
вымыць з мылам і старанна абдаць кіпенем дошку і нож;

— прадукгы і стравы, якія перад ужыткам не вараць і 
не смажаць: салата, заліўное, студзень, паштэт — рыхтуй
це толькі ў такой колькасці, якую сям’я можа з ’есці за адзін 
раз. Калі ж  частка стравы засталася, неадкладна пры- 
бярыце яе ў халадзільнік;

— у дарогу ці паход бярыце з сабой толькі такія пра
дукты, якія на працягу двух-трох дзён не сапсуюцца: 
сыр, вэнджаную кілбасу, крутыя яйкі, кансервы, 
печыва. Можна браць з сабой садавіну і гародніну. 
Але іх трэба старанна вымыць дома: наўрад ці ў вас 
у дарозе будуць для гэтага ўмовы.

Доктар-тэрапеўт 
2-ой гарадской клінічнай бальніцы 

ВАЛЫНЕЦ I. М.

KapofRis імстгі аб сщгрум, якая дмякпала ў гады 
иямецка-фашысцш акуіацыі ў Mhcay на гародамамй бая

У год 50-годдзя Перамогі мы друкуем унікальны ма- 
тэрыял, запісаны ў 1966 годзе і атрыманы рэдакцыяй

хутчэйшага афармлення і пе- 
радачы звестак разведваль- 
нага характару ў спецгрупу 
была накіраваная радыстка 
з рацыяй. рацыю ўсталя- 
валі на гароднінавай базе, 
і адсюль на працягу года 
вялася перадача звестак не- 
пасрэдна ў «Цэнтр».

Спецгрупа пачала фар- 
мавацца яшчэ ў красавіку 
1942 г. па заданию каман- 
давання партызанскага атра- 
да «Ш турм». У першы
час спецгрупа займалася
забеспячэннем атрада ме
дикаментам!, соллю, выкон- 
вала асобныя заданні ат
рада. Пазней перайшла да 
збору звестак агентурнага
характару.

У чэрвені 1943 г. спецгру
пу перадалі ў распараджэн- 
не спецыяльнай партызан- 
скай брыгады (камандзір
брыгады — палкоўнік Ka- 
мароўскі). У гэты час для

Спецгрупе ўдалося аргані- 
заваць кругласутачнае назі- 
ранне за  рухам воінскіх 
эшалонаў на ўсіх чыгунач- 
ных лініях, якія адыходзілі 
ад горада. Апроч таго зве- 
сткі разведвальнага харак
тару збіралі ў самім гора-

газеты «Беларускі універсітэт» 
пандэнта. Аўтар матэрыялу -
дзе  і яго н авак о л л ях . 
Спецгрупа складалася з 11 
чалавек. У яе  ўваходзілі: 
радыстка Сасноўская В. I., 
Ласоўскі Ю. I.— намеснік кі- 
раўніка спецгрупы, Ласоў- 
ская С. I., Рыжанкоў А. С., 
Трацэўскі I. Б., Фалько Д., 
Арлоў, Багданчык П., Куд- 
рыцкі А. і Таміліна 3.

З а  выключэннем Рыжанко- 
ва, Багданчыка і Тамілі- 
най усе астатнія члены спец
групы працавалі на гародні- 
навай базе. Сувязь з «Цэнт- 
рам» спецгрупа мела да вы- 
звалення Мінска. Перадача

ад пазаштатнага карэс- 
колішні дэкан геафака.
звестак вялася з тэры- 
торыі гароднінавай базы, 
дзе знаходзілася рацыя. I 
толькі тады, калі нямецкія 
акупанты перад тым, як 
пакінуць Мінск, падпалілі 
гароднінавую базу, рацыя 
была перанесеная ў дом Ca^ 
віч В.

За  актыўную работу мно- 
гія члены спецгрупы былі 
ўзнагароджаны ордэнамі і 
медалямі.

Былы кіраўнік 
спецгрупы 

М. РАМАНОУСКІ 
9.XI.1966

HA ВУЧОНЫМ САВЕЦЕ

СПРАВАЗДАЧА АБ НАВУKOBA-
РАБОЦЕ УНІВЕРСІТЭТА

У мінулы м нумары мы пачалі друкаваць справа- 
здачу аб навукова-даследчай дзейнасці універсітэта 
за 1994 год. Д а к ла д  рабіў на паседж анні Вучонага  
Савета прарэктар па навуковай  рабоце Анатоль 
Іванавіч  Л Е С Н ІК О В ІЧ . Д а  ўвагі чытачоў — закан- 
чэнне справаздачы .

(НЕК АТОРЫ Я
К О Л Ь К А С Н Ы Я
П А К А ЗЧ Ы К І)

Выдаткі на Н Д Р склалі ў 
1994 г. 5 млрд. 995 млн. руб.; 
48% гэтай сумы атрымана ад 
Мінадукацыі, 40,5% — па 
праграмах, асобных праектах 
і заказах і 11,5% — па не- 
бюджэтных гасдагаворах. У 
1993 г. доля гасдагаворнага 
фінансавання была меншай 
— 7,5%. Каля 80% фінан- 
савання гасдагаворных работ 
даводзіцца на Н ІЦ  і НДІ 
ФХП.

У пачатку даклада я казаў 
аб некаторым змяншэнні ліку 
навуковых супрацоўнікаў, 
аднак яно было звязана не 
толькі са скарачэннем па 
фінансавых прычынах, але і з 
рэарганізацыяй з мэтай упа- 
радкавання структуры і пры- 
вядзення яе ў адпаведнасць 
з новымі ўмовамі. Так, у НДЧ 
закрыты 13 слабых лабара- 
торый, у НДІ ПФП — 4 
лабараторыі. Значная доля 
фінансавання пайшла на су- 
мяшчальнікаў, у тым ліку сту- 
дэнтаў і аспірантаў (іх было 
больш за  400 чалавек, што 
складае болей за  1/4 усіх 
сумяшчальнікаў). Пры гэтым 
хацеў бы адзначыць Міжна- 
родны лазерны цэнтр, які 
меў суадносіны штатных 
супрацоўнікаў і студэнтаў 
1:1, а таксама факультэты 
ФПМ, фізічны, радыёфізікі і 
хімічны. Пры параўнаўча вя- 
лікім фінансаванні мала сту- 
дэнтаў працавала на геагра- 
фічным факультэце.

У цэлым можна канстата- 
ваць, што рашэнне Савета аб 
выдзяленні 10% базавага фі- 
нансавання на студэнтаў і 
аспірантаў не выконваецца.

Размяркоўваючы базавае 
фінансаванне, мы ў значнай 
ступені нівелюем фінансаван- 
не ў разліку на I супрацоўні- 
ка. Істотнае, але цалкам 
зразумелае адрозненне за- 
хоўваецца толькі паміж фа- 
культэтам і, як ія  маю ць 
штатных супрацоўнікаў і якія 
не маюць іх. У гэтым плане 
нават няма асаблівых адроз- 
ненняў паміж гуманітарнымі 
і прыродазнаўчымі падраз- 
дзяленнямі, г. зн., дыскры- 
мінацыі гуманітарных падраз- 
дзяленняў няма. Хачу падкрэ- 
сліць важную ролю базавага 
фінансавання ў справе пад- 
трымкі Н Д Р менавіта пера-

дусім ў падраздзяленнях са- 
яльна-гуманітарнага профі- 
лю. Усяго базавае фінанса- 
ванне было размеркаванае 
па 83 тэмах.

Расходы на набыццё абста- 
лявання склалі 791,7 млн. 
руб., у тым ліку 192,6 млн. 
з  ФНТСР БДУ. Частка 
абсталявання куплялася ў ка- 
лектыўнае карыстанне, у тым 
ліку выдавецкі комплекс ти 
пу рызограф для выдання 
кніг тыражом 300—500 эк- 
земпляраў.

Д рукаваная прадукцыя. 
Калі параўноўваць па нека- 
лькіх апошніх гадах, то ста- 
новішча з публікацыямі мож
на ацаніць як станоўчае: спа
ду не назіраецца; па ліку ар- 
тыкулаў і тэзісаў на I наву- 
ковага супрацоўніка мы ідзем 
нароўні з Акадэміяй навук, 
а па ліку кніг нават абганя- 
ем яе, расце копькасць ар- 
тыкулаў у міжнародных ча- 
сопісах. Кепскія справы з вы- 
находніцкай работай. Аднак, 
можна спадзявацца, што сі- 
туацыя тут палепшыцца: ат
рымана 33 патэнты, 31 з іх 
— за мяжой, у тым ліку і 
патэнт ЗШ А; заключены 
дагаворы аб уступцы правоў 
патэнтаўладальніка універсі- 
тэту, і па іх пачалі выплоч- 
вацца заахвочвальныя ўзна- 
гароджванні (3 мінімальных 
заробкі). Сярод 40 вынаход- 
цаў 1994 г. 4 аспіранты і 
3 студэнты, што ў працэнтных 
адносінах нямала.

Калі палічыць колькасць 
апублікаваных артыкулаў на 
аднаго навуковага і навуко- 
ва-педагагічнага супрацоўні- 
ка і кошт аднаго артыкула 
ў розных падраздзяленнях, 
то выявіцца, што падраз- 
дзяленняў, якія па абодвух 
паказчыка.х вылучаюцца ў 
лепшы бок ад сярэдняга 
паказчыка, вельмі мала. Гэта 
механіка-матэматычны ф а
культэт, фізічны факультэт, 
юрыдычны, журналістыкі і 
філалагічны. Атрымліваюцца 
цікавыя цыфры. Я не маю ча
су падрабязна іх камента- 
ваць. Скажу толькі, што 
адзін артыкул на ФЭФ каш- 
туе даражэй, чым на фізічным 
факультэце.

Узаемадзеянне з інавацый- 
нымі прадпры мальніцкім і 
прадпрыемствамі ўсё ў боль
шей ступені пачынае ажы- 
ццяўляцца праз «Тэхна- 
парк», хаця ён і не мае яшчэ

магчымасці па-сапраўднаму 
разгарнуцца ў сваёй дзей- 
насці. У 1994 г. па распра- 
цоўках БДУ ў «Тэхнапар- 
ку» створаны 3 новыя прад- 
прыемствы, для якіх знойдзе- 
ны партнёры ў Германіі. Па- 
чаў работу бізнес-інкубатар 
па праекту фонду «Еўразія». 
« Т э х н а п а р к а м »  б ы л а  
арган ізаваная  бясплатная 
экспазіцыя 25 распрацовак 
навукоўцаў БДУ на Між- 
народным Лейпцыгскім кір- 
машы, якая атрымала ста- 
ноўчыя водгукі ў друку.

У цэлым выставачная дзей- 
насць ва універсітэце акты- 
візавалася. Экспанаты уні- 
версітэта выстаўляліся 296 
разоў на 6 міжнародных і 
7 рэспубліканскіх выстаўках, 
у выніку чаго былі заключа- 
ныя 32 камерцыйныя здзел- 
кі.

Н а б а зе  ун ів ер с ітэта  
праведзена 14 міжнародных, 
I мідзяржаўная, 6 рэспуб- 
л ікан скіх  і 4 універсі- 
тэцкіх канферэнцый.

У 1994 г. студэнтамі 
самастойна або ў сааўтарст- 
ве апублікавана 388 артыку- 
лаў і тэзісаў дакладаў, 
атрымана 2 станоўчых ра- 
шэнні і пададзена 3 заяўкі 
на патэнты Рэспублікі Бела
русь.

Ha Рэспубліканскім кон
курсе на лепшую студэнцкую 
работу па прыродазнаў- 
чых, тэхнічных і гуманітарных 
навуках 36 работ адзнача- 
ныя Дыпломамі Міністэ- 
рства адукацыі і навукі Рэс- 
публікі Беларусь.

В ы дадзен а 4 зборнікі 
матэрыялаў студэнцкіх на
вуковых канферэнцый, у якіх 
апублікаваныя 354 тэзісы да- 
кладаў.

Хацеў бы звярнуць увагу 
кіраўнікоў студэнцкіх работ, 
што навуковы ўзровень гэ
тых тэзісаў часта прыму- 
шае, мякка кажучы, чакаць 
лепшага. Прывяду адзін пры- 
клад. Студэнтка V -ra курса 
ф ілалагічн ага ф акультета 
піша ў тэзісах, названых 
«Вобраз Бабы Ягі ў чара- 
дзейнай казцы»:

«Баба Яга — прадстаўнік 
іншасвету... Яна валодае 
таямнічымі ведамі і дапама- 
гае герою знайсці яйка Каш- 
чэя, якое сімвалізуе еднасць 
сусветных таямніц Кахання, 
Ж ы ц ц я , Б ессм яротн асц і. 
Б аба Яга — прадстаўнік па- 
пярэдняй біялагічнай ра
сы. У дадзеным выпадку 
маецца на ўв азе  Р аса  
Гермафрадытаў, бо вышэй- 
прыгаданая істота мае прык- 
меты як мужчынскага, так і 
жаночага полу».

Я размаўляў з кіраўніком 
работы. Па-мойму, біялогія не 
ведае такой расы, дый за

што ужо так крьіудзіць 
бабулю!

На ўпершыню праведзеным 
ва універсітэце конкурсе 
на лепшую навуковую работу 
студэнтаў у галіне сацыяль- 
ных, гуманітарных, прырода- 
знаўчых і тэхнічных навук 
студэнтка факультета журна- 
лістыкі Мурылёва Л . У. за р а 
боту «К рыты ка-публіцыс- 
тычная спадчына М. I. Гарэц- 
кага і асэнсаванне яе ў сучас- 
ным друку» (навуковы кі- 
раўнік — прафесар Бонда- 
рава Е. Л .) узнагароджана 
прэміяй і дыпломам лаўрэата 
ў галіне гуманітарных навук, 
а студэнт хімічнага факуль
тета Лабарэвіч I. I. за  рабо
ту «Электрахімічныя працэсы 
ў нанамерных электронных 
сістэмах» (навуковы кіраўнік
— дацэнт Стральцоў Я. Л.)
— у галіне прыродазнаўчых 
навук.

Студэнт II курса Дзетліко- 
віч Алег і Васілішына Юлія 
прынялі ўдзел у рабоце Фо
рума Еўрапейскіх журналі- 
стаў-студэнтаў у П разе (са- 
кавік 1994 г ), студэнты
П. Каранеўскі (IV курс) 
і Чуясаў B. (III курс) у 
рабоце Міжнароднай навуко- 
ва-практычнай канферэнцыі 
студэнтаў-журналістаў краін 
Еўропы (Будапеш т, сне- 
ж ань 1994 г.).

АСПІРАНТУРА 
I ДАКТАРАНТУРА

Прыём у аспірантуру. 
У 1994 г. на 151 планавае 
месца было пададзена 172 за 
яви, г. зн. 1,14 чалавека на 
месца. Д ля параўнання ад- 
значу, што аспірантура АН 
PB была запоўнена на 
89%, а дактарантура — на 
50%. Неабходна адзначыць, 
што здача ўступнага экза
мена па замежных мовах для 
многіх паступоўцаў становіц- 
ца каменем спатыкнення. 
Асабліва гэта тычыцца ан- 
глійскай мовы па прырода- 
знаўча-навуковых спецыяль- 
насцях. Так, у 1994 г. на 
ўступных экзаменах па за- 
межнай мове 6 чалавек 
атрымалі нездавальняючыя 
адзнакі, 39 чалавек здалі 
замежную мову на «здаваль- 
няюча», з Ix 33 чалавекі — па 
англійскай мове. Паколькі ў 
аспірантуру паступаюць збо- 
льш ага выпускнікі універсі- 
тэта, якія маюць у дыпломе 
па замежнай мове «выдатна» 
і « д о б р а » ,-  то  а л ь б о  
адзнакі адпаведна завышаны 
ці заніжаны, альбо нешта 
трэба мяняць у навучанні 
замежным мовам.

Падрыхтоўка ў мэтавай ас- 
пірантуры практычна звя- 
лася да нуля. У 1994 г. па 
плану было толькі 8 мэтавых 
месцаў. Залічаны 4 чалавекі.

s- ж : Б Е Л А Р У С К І  УН I В Е Р С І Т Э Т »



► АКТУАЛЬНА РЫХТУЙЦЕ, ХЛОПЦЫ, ЮРЗАВЫЯ БОТЫ!

f / t r t  

- 3/1 ВЕРУ, 
ЦЕЗАРЯ 
И O T E -чество!

He будзе перабольшаннем сказаць, што 
аб’ява аб адмене ваеннай кафедры ўсхва- 
лявала многіх. Няўжо нашым хлопцам да- 
вядзецца ізноў, як і да 1989 года, ісці пасярод 
навучання ў войска?

Карэспандэнт «Беларускага універсітэта» 
М. Тапіля звярнуўся на ваенную кафедру 
БДУ, дзе меў магчымасць азнаёміцца з ды- 
рэктывай Д-5 ад 9 лютага 1995 года, у якой мі- 
ністр абароны Рэспублікі Беларусь Анатоль 
Кастэнка загадаў: «Набор студэнтаў на ва- 
енныя кафедры вышэйшых і сярэдніх наву- 
чальных устаноў па праграме афіцэраў 
запасу ў 1995 годзе не праводзіць». Як 
стала вядома, тлумачыцца гэта залішняй 
колькасцю афіцэраў запасу малодшага ка- 
манднага саставу.

Аднак афіцэры ваеннай кафедры Бел- 
дзяржуніверсітэта не пагаджаюцца з мэтазго- 
днасцю такой дырэктывы. У прыватнасці, 
у дакладной запісцы, пададзенай на імя

рэкгара БДУ Ф. М. Капуцкага, начальнік 
ваеннай кафедры палкоўнік Трафімычаў 
адзначае: «Ba ўсіх нацыянальных ВНУ іс- 
нуе форма навучання студэнтаў па праграме 
афіцэраў запасу, і ліквідацыя кафедры БДУ 
з ’яўляецца ўшчамленнем гонару і годнасці 
нацыянальнай ВНУ». Далей адзначаецца, 
што пры неабходнасці кафедру можна рэ- 
фармаваць, але пакінуць яе патрэбна. За- 
канчаваецца дакумент наступнымі словамі: 
«Відавочна, што выдаткі на ўтрыманне 
ваеннай кафедры нязначныя ў параў- 
нанні з тым, што яна дае і можа даць 
ВНУ, MA, Рэспубліцы ў цэлым. Відавоч- 
на таксама, што эканомія ад скарачэння ка
федры БДУ можа абярнуцца ў дзярж аў- 
нае злачынства і пацягнуць за сабой бясспрэч- 
ныя і незваротныя страты і шкоду».

У прыватнай гутарцы палкоўнік Трафі- 
мычаў зазначыў, што нацыянальная ВНУ,

•  •о»

галоўная ВНУ краіны проста павінна даваць 
усебаковую адукацыю, дзеля чаго неабход- 
на захаваць ваенную кафедру: прыкладамі 
могуць быць і нашы суседзі (Расія, Украіна, 
Польш ча), і іншыя дзяржавы. Згубнасць 
палітыкі адмены ваеннай кафедры ўжо прая- 
вілася ў Эканамічным універсітэце, дзе не- 
калькі гадоў таму адбылося падобнае. 
Уяпер узнікла патрэба ў аднаўленні работы 
кафедры, але няма ўмоў: адсутнічае база, 
пазвальняліся выкладчыкі... Toe самае можа 
чакаць і ваенную кафедру пры БДУ.

Напрыканцы размовы начальнік ваеннай 
кафедры сказаў, што студэнты павінны 
самі адстойваць свае правы, беручы за 
ўзор, напрыклад, студэнтаў Pacii. Па словах 
спадара палкоўніка, ваенная кафедра і кіраў- 
ніцтва універсітэта падтрымаюць патрабаван- 
ні сгудэнцтва. ■■

Што адкажуць самі студэнты?

ДАСЛ ЕДЧАЙ 
ЗА  1994 ГОД

Ha астатнія заяўленыя ад 
ВНУ мэтавыя месцы канди
даты не былі присланы. 
He ў малой ступені гэта звя- 
зана з тым, што сёння ВНУ, 
у тым ліку камерцыйныя, 
імкнуцца мець аспірантуру 
ў сябе, уключаючы і тыя 
спецыяльнасці, па якіх у гэ- 
тых ВНУ няма навукова- 
даследчыцкай базы.

Падбор кандыдатаў у аспі- 
рантуру факультэтам і ка
федрам неабходна право- 
дзіць больш старанна. Вы- 
яўлены выпадкі падробкі да- 
кументаў. Выпускнік бія- 
лагічнага факультэта Пры- 
шчэпа C. Г. падманным 
шляхам атрымаў рэкамен- 
дацыю Савета факультэта 
ў асп ірантуру  і п адаў  
дакументы ў вочную аспіран- 
туру фізічнага факультэта. 
У ды пломе гэтага  вы- 
пускніка было 14 здаваль- 
няючых адзнак, прычым па 
ўсіх асноўных прадметах.

Другі факт — адлічэнне з 
аспірантуры аспіранта ка
федры сусветнай і айчыннай 
гісторьіі Багуцкага А. Д., 
на якога  ў цяпераш ні 
час заведзеная крымінальная 
справа ў сувязі з падробкай 
дакументаў на атрыманне 
завыш анай  стыпендыі. Гэтага 
аспіранта неабходна было ад- 
лічваць з аспірантуры за  Спы- 
ненне работы над дысертацы- 
яй, але кафедра на працягў 
года не магла звязацца з 
навуковым кіраўніком (праф. 
Мяшкоў М. М.) і атрымаць 
заключэнне аб рабоце ас- 
піранта, хаця навуковы кіраў- 
нік рэгулярна атрымліваў 
аплату за  кіраўніцтва. У цэ
лым кафедры аслабілі кант- 
роль за  работай аспірантаў. 
Дагэтуль не атэставаныя за 
м інулы  год  н а в у ч а н н я  
3 аспіранты кафедры тэарэ- 
тычнай фізікі.

Выпуск аспірантуры і дак- 
тарантуры. У 1994 г. аспі- 
рантуру скончылі 88 чала- 
век. Абаранілі ў тэрмін і 
прадставілі дысертацыі да 
абароны 36 чалавек, г. зн. 
рэзультатыўнасць — 40% (у 
AH PB — 27% ), а разам 
з іншаземцамі — 48%. Дак- 
тарантуру скончылі 6 чалавек, 
2 чалавекі абаранілі доктар- 
скія дысертацьіі ў тэрмін, 
у астатніх дысертацыі ў 
цэлым гатовыя, але ўзнікаюць 
праблемы пераваж на фі- 
нансавага характару — з 
публікацыямі і афармленнем 
дысертацый.

Пэўную і даволі значную 
ролю ў змяншэнні ў 1994 г. 
абарон кандыдацкіх дысер
тацый адыграла «Інструк- 
цыя па афармленню ды
сертацый», зац вер д ж ан ая  
БелВАКам, якая карэнным 
чынам змяніла афармленне

і структуру дысертацый. Гэта 
адбылося ў момант выпуску 
аспірантаў, калі ў многіх ды- 
сертацыі былі гатовыя па 
старой інструкцыі. У цяпера- 
шні час пераафармленне 
звязана з вялікімі матэрыяль- 
нымі затратамі, што не пад 
сілу аспірантам зрабіць у 
кароткі тэрмін. Неабходна 
прадугледзець меры фінанса- 
вай падтрымкі дысертан- 
таў.

АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ 
РАБОТА, ПЕРСПЕКТЫВЫ  

I ПРАБЛЕМ Ы

У мінулым годзе, у пачатку 
гэтага года Савет універсі- 
тэта, рэктарат даволі многа 
ўвагі надавалі пытанням ар- 
ганізацыі і стану Н ДР ва 
універсітэце. Дастаткова ска
заць, што гэта трэці запар 
Савет, на якім разглядаю- 
цца пытанні навуковай рабо
ты. У выніку структура 
апарата Н ДЧ зазнала істот- 
ныя змены з тым, каб 
актывізавць інфармацыйна- 
маркетынгавую і менеджэр- 
скую работу, стварэн не 
банкаў данных як распра- 
цоўшчыкаў навукова-тэхніч- 
най прадукцыі, так і яе спа- 
жыўцоў, а таксама заказчы- 
каў Н ДДК Р. З ’явіўся новы 
накірунак у рабоце аддзела 
стандартызацыі і метралогіі. 
Аддзел бярэ на сябе функцыі 
серты ф ікац ы і п р ы б о р аў , 
арганізацыі метралагіраван- 
ня іх і атэстацыі методык. 
Работа будзе праводзіцца ў 
інтарэсах распрацоўшчыкаў з 
камерцыйнай мэтай — про
даж  прыбораў, методык і тэх- 
налогій. У цэлым кіраўніцтва 
Н ДЧ пасля рэарганізацыі 
скарацілася на 11 штатных 
адзінак. У цяперашні час, 
калі не лічыць людзей, заня
тых у бухгалтэрыі, ПФА і AK, 
у апараце НДЧ працуе толькі 
17 чалавек, так што ўжо 
адчуваюцца пэўныя цяжка- 
сці.

Глыбокую структурную рэ- 
арганізацыю, якая закранула 
10 лабараторый, завярш ае 
Н Д І ПФП у сувязі з пера- 
арыентацыяй тэматыкі наву- 
ковых даследаванняў з аба- 
рончых праблем на патрэбы 
народнай гаспадаркі Белару
сь Д акладна вызначаны ас- 
ноўныя навуковыя накірункі 
даследаван н яў  інстытута, 
прызначаны 6 новых загадчы- 
каў лабараторый. У выніку 
значна палепшыўся фінанса- 
вы стан рэарганізаваных л а 
бараторый. Пры інстытуце 
створаны і дзейнічае шэраг 
новых прадпрыемстваў з дзя- 
ржаўнай і змяшанай формай 
уласнасці для падтрымкі і 
пасоўвання распрацовак ін- 
стытута.

Кіраўніцтва Н ДІ ПФП і 
НДІ ЯП аб’ядноўваюць на- 
маганні па размяшчэнню і 
эксплуатацы і ун ікальны х 
установак і пераносяць іх 
з арэндаваных плошчаў на 
плошчы НДІ ПФП. Гэты крок 
мог бы паслужыць пачаткам 
стварэння міжвузаўскага цэ- 
нтра унікальнага і дарагога 
абсталявання, аднак гэгае 
пачынанне можа прывесці 
да вынікаў толькі пры пад- 
трымцы яго Міністэрствам.

Вызначаліся асноўныя на- 
кірункі дзейнасці і НІЦ:

1. Перапрацоўка адходаў 
каштоўных металаў, пад якую 
завярш аецца рэканструкцыя 
будынка і аб якой я ўжо. 
казаў.

2. Тэхналагічнае прыбора- 
будаванне і абсталяванне 
(у значнай ступені — заміж 
навуковага прыборабудаван- 
ня) .  У перапрафіляванні  
прыборабудаўнічага накірун- 
ку вырашальную ролю ады- 
гралі як самі супрацоўнікі 
Н1Ц, т а к  і ф акул ьтэт  
радыёфізікі і электронікі. 
Фактычна ў рамках гэтага 
накуірунку пачалася вы- 
творчасць установак для 
атрымання дэфіцытнага пе- 
наполіурытана і іх экспарт 
у Расію.

3. Вакуумна-фізічныя і хі- 
мічныя метады мадыфікацыі 
паверхні. Тэты накірунак 
р асп р ац о ў в аец ц а  пакуль 
сумесна толькі з факуль
тэтам радыёфізікі і электро- 
нікі, аднак распрацоўкі ў 
гэтай галіне маюцца таксама 
на фізічным і хімічным фаг 
культэтах. Пуск невялікай 
вытворчай лініі ў рамках гэ
тага накірунку намячаецца 
на канец 1995 г.

У святле вышэйсказана- 
га я яшчэ раз хачу пад- 
крэсліць, што не магу пагадзі- 
цца з тым, што Н ІЦ  нібы- 
та не ведае, чым яму заняц- 
ца, як гэта прагучала на 
мінулым Савеце. Праблемы 
ў Н ІЦ  ёсць, і немалыя. 
П ра іх на тым ж а Савеце 
казаў рэктар. Аднак, калі 
мы паглядзім на Н ІЦ  на 
фоне разбурэння вытвор- 
часці, то нельга не заўва- 
жыць, што цэнтр усё-такі 
выжывае ў гэгых умовах і мае 
перспективу развіцця. Нават 
калі нейкі прыбор не знай- 
шоў попыту, то ён пайшоў на 
кафедру і там выкарыстоў- 
ваецца для навуковых і наву- 
чальных мэт, а гэга ўжо 
карысць і немалая ва ўмовах 
дэфіцыту абсталявання; і калі 
б Н ІЦ  выконваў толькі гэтую 
функцыю, то яго наяўнасць 
ва універсітэце ўжо можна 
было б лічыць апраўданай.

Ca шматлікіх праблем 
Н ІЦ а я б адзначыў тры.

1. Удзел у навучальным 
працэсе. П ра гэта шмат каза- 
лі, лічу, што вырашэннем 
гэтага пытання павінна наў- 
прост заняцца ВМУ уні- 
версітэта.

2. Арганізацыя навукова- 
ёмістай таварнай вытворчас- 
ці. Гэтая праблема — такса
ма не толькі цэнтра, але не 
ў меншай ступені і кафедраў 
прыродазнаўчых факультэ- 
таў. Цэнтр існуе для рэалі- 
зацыі распрацовак кафедраў, 
а дзе гэгыя распрацоўкі, 
дзе прапановы? На конкурсе 
прапаноў 1994 і 1995 гг. 
асабліва і не было з чаго вы- 
біраць.

3. Грашовае ўзнагароджа- 
нне распрацоўшчыкаў тавар
най прадукцыі. Калі яго не 
будзе альбо яно будзе 
сімвалічным, у Н ІЦ  ніхто не 
аддасць вартую распрацоўку. 
Хутчэй наадварот, забяруць 
яе з Н ІЦ  у выглядзе 
распрацаванай там канст- 
руктарскай дакументацыі і 
паціху рэалізуюць у якой- 
небудзь са шматлікіх фірм. 
Неабходна тэрмінова распра- 
цаваць і зацвердзіць пала- 
жэнне аб правах і абавязках 
распрацоўшчыкаў, механіз- 
мах матэрыяльнай кампен- 
сацыі.

Ha заканчэнне хацеў бы 
падкрэсліць два наступныя 
моманты.

Навуковыя даследаванні ў 
свеце ўсё больш і больш 
пачынаюць фінансавацца са 
стабільных міжнародных кры- 
ніц. Гэтыя крыніцы значна 
важнейшыя за  дабрачын- 
ныя, паколькі апошнія звы- 
чайна нядоўгачасовыя. Таму 
цэнтр цяж ару трэба перано- 
сіць на міжнародныя пра- 
грамы і праекты. Аднак пе- 
рамагчы ў конкурсе добра ас- 
нашчаныя калектывы заход- 
ніх навукоўцаў будзе ўсё ця- 
жэй, калі мы не адмовімся ад 
цяпсрашняй псіхалогіі «Усе 
грошы — на заробак!»

Відавочна, што ў бліжэй- 
шай перспективе асноўнымі 
кры ніцам і ф ін а н с а в а н н я  
навуковых даследаванняў  
будуць усё ж унутры- 
дзяржаўныя крыніцы. У сувя- 
зі з гэтым я хацеў бы 
нагадаць вядомае ўсім жар- 
таўлівае выказванне нашага 
выпускніка, вядомага фізіка 
Л ьва Арцымовіча аб тым, што 
навука — гэта спосаб зада- 
вальнення сваёй цікаўнасці за  
кошт дзяржавы. Аднак менш 
вядомыя яго цалкам сур’ёз- 
ныя словы: «Навука знахо- 
дзіцца на далоні дзяржавы 
і саграваецца цеплынёй гэтай 
далоні». Так што ўнутраныя 
крыніцы фінансавання і ў 
перспективе, відаць, застану- 
цца важнейшымі пры нар- 
мальным развіцці падзей у 
дзярж аве. Белдзяржуніверсі- 
тэт мае ўсе падставы раз- 
лічваць на дзярж аўнае фі- 
нансаванне, бо, як было ві- 
даць з прыведзеных фактаў, 
расходы  на навуку ва 
універсітэце цалкам акуп- 
ляюцца.

Першы крок  —  

пачатак шляху
Чытаючая публіка атрыма- 

ла першы нумар навукова- 
практычнага часопіса «Веснік 
Б еларускага д зярж аўн ага  
эканамічнага універсітэта»,

Часопіс адкрываецца раз- 
дзелам «Праблемы эканаміч- 
най тэорыі і эканамічнай 
палітыкі». Кандыдат экана- 
мічных навук, віцэ-прэм’ер 
Рэспублікі Беларусь М. У. 
Мясніковіч у артыкуле «Да 
пытання аб тыпе рыначнай 
эканомікі ў Рэспубліцы Бе
ларусь» прасачыў развіццё 
рыначнай эканомікі, зрабіў 
глыбокі навуковы аналіз 
галоўных рухаючых сіл ры
начнай эканомікі ва ўмовах 
нашай рэспублікі. Вялікую 
ўвагу прыцягвае да сябе і ар 
тикул кандыдата эканаміч- 
ных навук, дацэнта М. М. Ho- 
вікава «Межы вытворчай 
сферы дзейнасці рыначнай 
эканомікі». Аўтар падкрэс- 
лівае, што адной з аснова- 
творчых асаблівасцей ста- 
тыстычнай сістэмы рынач
най эканомікі з ’яўляецца но
вы падыход да вызначэн- 
ня межаў вытворчай сферы 
дзейнасці. Дырэктар Інстыту- 
та эканомікі AH Беларусі 
акадэмік Г. М. Лыч высту
пав з артыкулам «Рэфар- 
міраванне эканомікі — на на- 
вуковую аснову».

3 цікавымі фактамі і аба- 
гульненнямі чытач пазнаёмі- 
цца і ў артыкулах доктара 
эканамічных навук, прафеса- 
ра БДЭУ М. Г. Муталі- 
мава «Размеркавальныя ад- 
носіны ва ўмовах пераходу да 
рыначнай эканомікі» і докта
ра эканамічных навук, прафе- 
сара БДЭУ Е. I. Ківейшы 
«Праблемы аграрнай рэфор- 
мы ў перыяд пераходу да 
рыначнай эканомікі: аналі-
тычная запіска», якія змеш- 
чаны пад рубрыкай «Шляхі 
рэформ».

У часопісе шырока прад- 
стаўлены раздзел «Распра- 
цоўкі — практикам». Ha 
фактах апошніх год, з бага- 
тым выкарыстаннем айчын- 
ных і замежных літаратур- 
ных крыніц пабудаваны ар
тикулы кандыдата тэхніч- 
ных навук, дацэнта М. П. 
Кахно «Развіццё вытворчасці 
— аснова станаўлення эка- 
номікі», кандыдата эканаміч-u 
ных навук, прафесара БДЭУ 
B. I. Выбарнага «Сучас- 
ныя праблемы вымярэння і 
ацэнкі эканамічнай эфек- 
тыўнасці вытворчасці», наме- 
сніка начальника аддзела 
фінансавых адносін Міністэр- 
сТва эканомікі Рэспублікі Бе
ларусь C. М. Каморнага 
«Аб методыцы дапасавання 
сацыяльнай, бюджэтнай, крэ- 
дытна-грашовай і знешне- 
эканамічнай палітыкі», кан
дыдата эканамічных навук, 
дацэнта БДЭУ Б. Д . Ся- 
мёнава «Фактары, вызначаю- 
чыя поспех інавацыйнага ме
неджменту (аналіз замежна- 
га вопыту»), кандыдата эка- 
намічных навук, дактаранта 
Г. А. Шмарлоўскай «Падат- 
кавае рэгуляванне інвесты- 
цый (замежны  .вопы т)», 
доктара філасофскіх навук, 
прафесара БДЭУ Я. 3 . Волча- 
ка «НТР: праблемы і выра-

П а праблемах сацыялагіч- 
ных навук пад рубрыкай 
«Пункт погляду» змешчаны 
цікавыя артыкулы дырэктара 
Інстытута сацыялогіі AH Бе- 
ларусі акадэміка Я. М. Бабо- 
сава «Рост цэн, сацыяльныя 
спадзяванні насельніцтва і 
станаўленне сацыяльна-ары- 
ентаванай эканомікі», канды
д ата  філасофскіх навук, 
прафесара БДЭУ М. B. 
Рабаконя «Стимулы сацы- 
яльнага дзеяння асобы», д а 
цэнта кафедры паліталогіі 
БДЭУ I. М. Браіма «Праф- 
саюзы: пошукі альтэрнатыў».

Змястоўнай з ’яўляецца ру
брика «Развіццё адукацыі і 
культуры ў Рэспубліцы Бе
ларусь». Асноўная ў іх — бе- 
ларуская тэматыка. Так, док- 
тар сацыялагічных навук Г. 
А. Несвятайлаў, кандыдат 
філасофскіх навук М. I. Ap- 
цюхін і студэнт БДУ Д . У. 
Пшанічны прысвячаюць сваё 
выступление такому важнаму 
пытанню, як склаўш аяся 
сітуацыя на рынку працы 
спецыялістаў, а дацэнт БДЭУ 
У. У. Качаноўскі ў артыкуле 
«Суверэнная Рэспубліка Бе
ларусь I задачы развіцця 
беларускай нацы янальнай 
культуры» вызначае асноў- 
ныя ўмовы развіцця бела
рускай нацыянальнай куль
туры, паказвае накірункі 
культурней йалітыкі нашай 
рэспублікі.

Мы так падрабязна спы- 
ніліся на гэтым нумары нова- 
га навуковага часопіса наў- 
мысна. Па-першае, ён першы, 
першая ластаўка і, шчыр^ 
кажучы, патрабуе падтрымкі. 
Рэдакцыйная калегія, несум- 
ненна, падрыхтавала цікавы 
па зместу і разнастайны па 
тэматыцы нумар. Праўда, не 
ўсе аўтары змаглі вытрымаць 
патрабаванні рэдкалегіі адно- 
сна стылю, даходлівасці мо- 
вы. У некаторых месцах папу- 
лярнасць зроблена за  кошт 
зніжэння тэарэтычнага ўзроў- 
ню. Па-другое, рэдкалегія ў 
сваім звароце да чытачоў 
заяўляе, што «ўсіх, у каго 
ёсць што сказаць чытачам, 
запрашаем да актыўнага су- 
працоўніцтва...» Зыходзячы з 
першага нумара хацелася 
выказаць некаторыя пажа- 
данні. Магчыма, яшчэ трэба 
падумаць над фармулёўкамі і 
зместам рубрык, хаця іх і ня- 
мала. Здаецца, напрыклад, 
мэтазгодным сістэматычна 
друкаваць кароткія матэрыя- 
лы пад рубрыкамі «Сёння на 
кафедрах», «М іжнародныя 
сувязі», «Навуковае жыццё». 
I ўсё ж першым нумарам 
часопіса заяўка зроблена. 
I заяўка добрая. Важнасць 
праблем, якія ўзнялі вучо- 
ныя БДЭУ, пераплятаецца 
з разнастайнасцю і бага- 
ццем тэматычнага зместу ўся- 
го часопіса. I гэга трэба 
зразумець, бо ён разлічаны 
не толькі на выкладчыкаў 
і студэнтаў, але і на шыро- 
кую грамадскасць.- Дык у 
добры ’* шлях, паваж аны я 
калегіС.

Петр БАРАНОУСК», 
адказны сакратар 

навукова-тэарэтычнага 
часопіса «Веснік БДУ».
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A Ў НАС! A Ў ВАС:

Вясна — час кахання. Аднак пралятае яна ў адно імг- 
ненне. Ужо адцвілі сады — вясна скончылася, наступае 
лета. А з ім — пара экзаменацыйнай сесіі, час напру- 
жанай працы. Аднак вольную хвіліну ўсё ж  такі раім знай- 
сці, бо праграма сучаснага французскага кіно, якая носіць 
назву «Хроніка кахання», заслугоўвае ўвагі.

У нашай свядомасці, свядомасці гледача французскае 
кіно 60-х, 70-х, 80-х — тэта фільмы, поўныя рамантызму, 
кахання (нават назвы — «Мужчына і жанчына», «Муж- 
чынскае і ж аночае»). А што ўяўляе з сябе сучаснае 
французскае кіно?

Праграма французскіх фільмаў прадстаўлена Пасоль- 
ствам Францыі на Беларусі і пройдзе ў тэатральнай зале 
Палаца прафсаюзаў 31 мая — 3 чэрвеня.

Адкрыецца праграма дылогіяй «Панна Ж анна», часткі 
якой называюцца «Бітва» (31 мая) і «Турмы» (I чэрвеня). 
Гледачам прапануецца яшчэ адна версія надзвычайнай 
гісторыі Жанны д’Арк, Арлеанскай Панны — сялянкі, 
да якой прыслухоўваліся каралі.

3  гісторыяй і сённяшнім днём аднаго з прыгажэйшых 
паркаў свету пазнаёміць фільм «Люксембургскі сад» 
(2 чэрвеня).

Фільм «Закаханыя» пройдзе 3 чэрвеня.

У Доме настаўніка э 16 па 18 мая праходщ  міжнародны
какгрэс беларусістаў. Значнасць гэтага форуму несумнен- 
ная і для беларусістаў усяго свету, і для Беларусі. Але кан- 
чатковыя яго вынікі будуць вгдаць па выхаду зборшка 
«Беларусіка», у  якім будуць змяшчацца доклады і высту
пы, а пакуль хацелася б падзяліцца сваімі ўражаннямі 
ад каягрэса. Паколый загадзя быў вызначаны суб'ектыўны 
характер гзтых штатах., то я дазволіў сабе ўюйочыць у іх 
толыа показкі ды нечаканасці, неспадэяванкі — гое, чаго 
xanae i на кожным іншым мерапрыемстве такого кштал- 
ту, і ў нагиым паўсядзённым жыцці.

НЕСПАДЗЯБАНКА I

Напярэдадні адкрыцця кангрэса, 15 мая, прайшла прэс- 
канферэнцыя для журналістаў, на якой высветлілася, што 
ў Адама Мальдзіса, які ўзначальвае Міжнародную асацыя- 
цыю беларусістаў (М АБ), галоўнага арганізатара кан
грэса,— інфаркт, і таму ягоная прьісутнасць на кангрэсе 
пад пытаннем. Як гэта паўплываё на работу беларусістаў?..

НЕСПАДЗЯBAHK A 2 ■

На адкрыццё сабралася мора народу, народных пісьмен- 
нікаў было аж  пяць (Барадулін, Брыль, Быкаў, Гілевіч, 
Чыгрынаў), не-народных (а якіх?) яшчэ болей. Усіх дэ- 
легатаў на з ’езд — болей за 200 чалавек з 17 краінаў свету...

Пленарнае пасяджэнне пачалося ў актавай зале Дома 
настаўніка пры поўнай адсутнасці як дзяржаўных сімва- 
лаў (што дзіўна на сходзе такога ўзроўню), так 
і эмблемы самой МАБ. Рыгор Барадулін, які па-студэнцку 
ўсеўся на адным з апошніх шэрагаў, гэтаксама па-сту
дэнцку загалёкаў адтуль пра дзяржаўныя сімвалы і каму- 
ністычны шабаш.

ПОКАЗКА I

У сваім выступе на пленарным пасяджэнні віцэ-прэ- 
зідэнт AH Беларусі Радзім Гарэцкі распавёў прысутным 
агульнавядомую гісторыю аб прычыне знікнення мамантаў 
— іх з ’елі людзі. Але далейшая гаворка была больш ціка- 
вай. Гучала гэта прыкладна так: «Паводле навуковых зве- 
стак, апошняга маманта з ’елі на тэрыторыі Беларусі». Так 
што ў нас з вамі, шаноўныя чытачы, ёсць падставы для 
гонару: апошняга маманта, каб яму не сумна было, з ’елі, 
магчыма, нашыя продкі.

НЕСПАДЗЯБАНКА 3 ’

У час, калі пачалася работа па секцыях, арганізатары 
кангрэса паведамілі ўдзельнікам, што ў 16.10 адбылася за 
мена дзярж аўнага сцяга на будынку, які займае Прэ- 
зідэнт Рэспублікі Беларусь.

НЕСПАДЗЯВАНКА 4

Зранку 17-га мая на кангрэсе з ’явіўся Адам Маль- 
дзіс, што ўзрадавала ўдзельнікаў сустрэчы.

ПОКАЗКА 2
Як высветлілася, польская дэлегацыя прыехала ў Бе

ларусь у сваім вагоне, які прадаставілі ім для гэтага 
польскія фундатары. I на працягу трох дзён усе 27 чалавек 
жылі ў гэтым вагоне. Зрэшты, вагон быў значна больш 
камфортны, чым нашыя...

ПОКАЗКА 3

Нахекцыі «Міжнацыянальныя адносіны» выступав Ібра- 
гім Канапацкі, які ўзначальвае аб ’яднанне татараў Бе
ларуси гаворыць аб традыцыях беларускіх татараў. Cna- 
між іншага адзначае і такі даісламскі звычай: у час за- 
сушы купляць на агульныя грошы чорнага барана і 
забіваць яго.

— Вось і летась, у 94-м годзе, на засуш я казаў: 
давайце, маўляў, скінемся, купім чорнага барана...

Міхась Біч, кіраўнік секцыі:
— Купілі барана?
— Ды не. Вось усё Гпагарэла...

ПОКАЗКА 4

Ha секцыі «Міжнацыянальныя адносіны» адзін з выстў-

БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ М ін ская  п ал ігр аф іч н ая  ф абры ка 
« Ч ы рвон ая  зорка»  М ВПА 

імя Я . К о л аса .

I чэрвеня 
Зак. 657.

ЗАСНАВАЛЬНІК
C F  П Д D V r  Д TA

ГАЗЕТЫ — РЭКТАРАТ
IIQQD W  Л « U  A r A
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1-ыЗарарадны зав., 3. Т. 1000 экз.

220080, М інск-80, УHlBEPCI - 
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ТЭЛНФОН 20-68-27.
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Т. М. К А ЗА К

Вітаем!0  ТУСОЎКА
Гэта мы прывіталіся з тымі, хто любіць чытаць мала- 

дзёжную непадлеглую прэсу.
Няма нічога дзіўнага, што свободная газэта атрымала 

назоў «Kaktus Bielaruski», які большасцю здаровых людзей 
успрымаецца як  сымболь Волі. Cronl Загаварыдіся...

A цяпер крыху з жыцьцяпісу выданьня. «Kaklus» пачаў 
выходзіць з восені 1994 года, як  пісала «пісьмянецтва» 
(г. зк. рэдакцыя) — «калі эаўгодна», але досыць сыстэ- 
матычна. Мейсца народзінаў: г. Менск, вул. K• Маркса, 
31 ( філфак). Цяпер газэта знаходзіцца ў дзіцячым узро- 
сце, але, здаецца, пачынае станавіцца на ногі.

Так што чытайце «Kakfus Bielaruski»/ Чакаем вашых 
допісаў! Вольному студэнцтву — вольную газэтуі

Пісьмянецкая 
сябрына «КЗ».

ВОЛЯ 
3 УСХОДУ

Мужыкі сядзелі на прызьбе, 
курылі цыгарэты «Беламор» 
і глядзелі на ўсход.

Ha ўсходзе было прыгожа: 
некуды за  лес садзілася 
сонейка, чулася шчабятанне 
птушак, адтуль ж а дзьмуў і 
лёгкі салодкі ветрык.

П апраўдзе кажучы, «Бела
мор» зь  іх не курыў ніхто, 
бо быў 1926-ы. Усе — дзед 
Міхась, рудабароды, сарака- 
гадовы Антось, маленькі й 
плюгавы Стахван і шырокі, 
разважлівы Вінцук дымілі 
самакруткамі. Дзед Міхась 
смачна сплюнуў на зямлю, 
шморгнуў носам і нейкім 
скрыпучым голасам сказаў: 
«Слухайце, браткі...» — але 
дагаварыць сваю думку яму 
не ўдалося. 3  усходу пачу- 
лася рыканьне машыны, якое 
пакрысе набліжалася да му- 
жыкоў. Калі машына пад’еха- 
ла, зь яе выйшлі маладыя 
хлопцы ў «коженках», нарко-

маўках, як іх называў Він- 
цук, і з «Маўзэрамі». Гэта 
была сьвядомая моладзь.

Мабыць, галоўны, першы 
падышоў да мужыкоў, пагля- 
дзеў на запляваную імі зямлю 
і ск азаў : «Ну, браткі-
дзядкі... Што, усё яшчэ ку- 
рым? А вы ведаеце, колькі 
вы вось так дарэмна выплёў- 
ваеце тытуню? Гэта ж колькі 
папірос можна было б зра- 
біць! A калі вы ўступіце ў 
калгас і будзеце вырашчваць 
там тытунь, то будзеце пля- 
ваць ва ўсе бакі колькі сабе 
пажадаеце. Вы зразумелі?!»

Мужыкі маўчалі.
— Вы зразумелі?! — гарк

ну ў севядомы хлопец І трэс- 
нуў рукаяткай «Маўзэра» 
па патыліцы плюгавага Стах- 
вана. Стахван заліўся крывёю 
й паваліўся.

Хлопец у «наркомаўцы» 
разам зь іншымі клясава 
сьвядомымі ўскочыў у маши
ну й рушыў назад, на ўсход.

Тут устаў дзёд Міхась:

«Дык слухайце, браткі, што 
я хацеў вам сказаць. Трэба 
нам уступіць у калгас»,— 
прамовіў ён І сплюнуў на не- 
рухомага Стахвана.

Кузьма ШЭРЫ

КАЗКА ПРА ТОЕ,
ЯК КГБ ПРЫ РОДУ
, АХОЎВАЛА

Аднойчы ўчора кіроўца 
аўтобусу № 5 праспаў на 
працу. У выніку чаго ў 
ягонае кватэры трэснуў аква- 
рыюм. 3 акварыюму выліла- 
ся вада й Чырвоная Рыбка.

Быў адзін з тых прыгожых 
летніх днёў, калі сонца сьве- 
ціць так прыемна, а зоркі ва- 
бяць нас да сябе яму наўз- 
дагон.

Але Рыбка выратавалася: 
яна залезла на сасну ды 
зьвіла там сабе гняздо. 
Ці доўга, ці нядоўга яна 
там жыла — гэтага ніхто не 
ведае. Акрамя падпалкоўніка 
КГБ Ніколая Дмітріевіча, 
які сядзеў у дупле і назі- 
раў за  Чырвонаю Рыбкаю. 
E h  думаў, што яна — варо- 
жы агент. Падазрэньне гэтае 
грунтавалася на тым, што ле
тась пад сасною пралятала 
Падазроная Страказа, зь 
якой Рыбка з усёй верагод- 
насцю магла выскачыць з 
парашутам.

А гэтым часам Рыбка жы
ла й не тужыла. Хадзіла ў 
лес па грыбы і ягады. Ды па- 
цягнула яе ўсё ж  у родную 
стыхію.

Сядзела аднойчы Рыбка ў 
гнязьдзе, сядзела, ела гарэхі, 
ды паглядзела ўніз і ўбачыла 
мора.

— O! Мора! — узрадава- 
лася Рыбка й скокнула з 
гнязда. Але вострае саба- 
чае чуцьцё падвяло Рыбку. 
Гэта было зусім не мора, гэта 
была рэчка. Стукнулася Рыб
ка галавой аб рэчку і памер- 
ла.

— Рубон! Памерла Рыб
ка! — узрадаваўся падпал- 
коўнік КГБ Ніколай Дмі- 
тріевіч ды выйшаў зь гнязда, 
якое, дзякуючы вывучцы пад- 
палкоўніка КГБ, ён змайстра- 
ваў у густым зарасьніку 
кустоўя.

Юзук ЗЮ ЗЮ К 
НАВІНКІ д р у к у

У кніжнае сэрыі «Нашыя 
славутыя землякі» хутка 
выйдуць дзьве новыя бра- 
шуры, што аб’яднаныя адной 
тэмай — «Ураджэнцы Усход- 
няе Беларусі па-за межамі 
Бацькаўшчыны».

Першая кніжка мае назоў 
«Люблю я вас, но странною 
любовью». Яна распавядае 
пра жыцьцёвы й творчы шлях 
Барыса Майсеева.

Другая — «Зарабіў не 
як Заблоцкі на мыле, або Ba- 
лянцін Пімштэйн і ягоныя 
мыльныя опэры».

Пытайцеся ў кнігарнях го- 
рада!

БОЛМАТ-САМАСУЙ

поўцаў чытаў даклад пра беларускую гутаркова-дыя- 
лектную лексіку, якую варта ўвесці ў літаратурны ўжытак. 
3 якой гэта нацыяй у нас такія стасункі? Ці гэта быў ціхі 
беларускі «міжсабойчык»?

НЕСПАДЗЯВАНКА 5

. Падчас работы польска-беларускага стала Аляксандр 
Баршчэўскі (Полынча) паведаміў, ш тоз 8 чалавек, якія па
дал! заявы ў Люблінскі універсітэт на аддзяленне бела- 
рускай філалогіі, 4 забралі заявы, як даведаліся аб рэфе- 
рэндуме.

НЕСПАДЗЯВАНКА 6

Ha заключным пасяджэнні на сцэне з ’явіліся і 
дзяржаўны сцяг і дзяржаўны герб...

*  *  *

Канешне, не гзтыя моманты былі асноўныш ў рабоце 
кангрэса. А ле жанр гзтых нататак не вымагае ў аўтара 
неабходнасці пісаць аб сур'ёзных навуковых докладах і 
палеміцы. Аб гэтым — хто-небудзь іншы.

СНОБ
М алюнак Окричя Кромешиего.

У н ас ту п н ы м  н у м ар ы  ч ы т а й ц е  а р т ы к у л  н а ш а г а  к а р э с п а н д э н т а  п р а  тое, 
ш то  H E  т р э б а  л а м а ц ь  м эблю , в ы с а д ж в а ц ь  ш ы бы  і з а л а з і ц ь  з  н а г а м і  н а  па-

Кангрэс
неспадзяванках 

I показках


