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Чалавек першай паласы

“Сёння наш універсітэт трымаецца на энтузіястах”

Наш суразмоўца  —  Анатоль Ізотавіч Зелянкоў, доктар філасофскіх 
навук, праф есар, прарэктар па вучэбнай рабоце, загадчык каф едры  
ф іласоф іі і  метадалогіі навукі, к іраўн ік  лабараторыіі сацыяльна- 
экалагічных даследаванняў. Нядаўна ён быў узнагароджаны прэміяй  
імя У.І.Пічэты за цыкл работ па філасофіі ( метадалогіі навукі.

— Анатоль Ізотавіч, 
скаж ы це, кал і л а ска , 
якое значэнне для Вас, 
філосафа ўж о, можна  
сказаць, з сусветны м  
імем, мае прэмія наша- 
га універсітэта?

— Я, шчыра кажучы, не 
збіраўся ўдзельнічаць у 
конкурсе да апошняга мо
менту, але так склаліся 
абставіны, што калегі на- 
стойліва парэкамендавалі 
прыняць у гэтым удзел. 
Канешне, грашовае ўзна- 
гароджанне ў 30 мінімаль- 
ных заробкаў носіць сімва- 
лічны характар. Але для 
мяне значэнне прэміі імя 
У.І.ПІчэты перш за ўсё ў 
тым, што было вельмі пры- 
емна: мае калегі, універсі- 
тэцкія навукоўцы, думка 
якіх для мяне мае вялікую 
значнасць, ацанілі маю 
сціплую працу. Тым больш, 
мне прыемна і тое, што 
высокая камісія аддала пе- 
равагу менавіта класічнай 
праблематыцы. Я ўжо 9 
гадоў маю гонар кіраваць 
кафедрай філасофіі і мета- 
далогіі навукі, і гэтая' праб- 
лематыка для нашай ка
федры — цэнтральная.

— Канеш не, раска
зачь пра ўсе філасоф- 
скія працы за час Вашай 
навуковай дзейнасці не- 
магчыма. Але, усё ж ,

хацелася б ведаць пра 
асноўныя, што былі вы- 
лучаны на конкурс...

— Усяго ў мяне надру- 
кавана больш за 100 прац. 
Значная частка іх — гэта 
працы па філасофіі і мета- 
далогіі навукі,. Гэтая праб- 
лематыка цікавіла мяне, ла 
сутнасці, з самага пачатку 
маёй дзейнасці як навуко- 
вага работніка. Гэтай тэме 
прысвячаліся і кандыдац- 
кая, I доктарская дысерта- 
цыі. Непасрэдна на конкурс 
быў прадстаўлены цыкл з 
16 навуковы х прац за 
апошнія 10 год.

Адна з іх — персаналь- 
ная манаграфія, другая — 
таксама манаграфія, дзе я 
быў рэдактарам-укладаль- 
нікам. Астатнія — раздзе- 
лы ў кнігах, артыкулы і г.д. 
Усе працы былі аб’яднаныя 
адной праблематыкай — 
філасофія і метадалогія 
навукі. Калі казаць канкрэт- 
на аб пытаннях, якія там 
разглядаліся, то можна 
вылучыць чатыры тыпы 
праблем. Першы накірунак 
быў звязаны з аналізам 
вельмі важнай для метада- 
логіі праблемы пераем- 
насці ў развіцці навукова- 
га пазнання. Гэтая прабле- 
ма была цэнтральнай у 
маёй доктарскай дысерта- 
цыі і актыўна абмяркоўва- 
лася ў спецыяльнай мета-

далагічнай літаратуры, не 
столькі, магчыма, у нас, 
колькі за мяжой, асабліва 
ў англамоўных краінах — 
перш за ўсё ў ЗША. Я кан- 
тактаваў з супераўтарытэт- 
нымі людзьмі ў гэтай галі- 
не. У мяне нават ёсць ліст 
ад Пары Лаўдана. Гэта 
сапраўды сусветная славу- 
тасць. Вось тэта першы 
блок праблем, які звязаны, 
уласна, з акадэм ічнай 
праблематыкай метадалогіі 
і філасофіі навукі.

Другі блок прысвечаны 
аналізу пытанняў структу
ры і развіцця экалогіі як 
навукі. Гэта ўжо прыклад- 
ны аспект. У мяне ёсць кні- 
га, прысвечаная прабле- 
мам рэканструкцыі ў ста- 
наўленні і развіцці экалогіі 
як навуковай дысцыпліны.

Трэці накірунак непас
рэдна звязаны з дзейнас- 
цю лабараторыі сацыяль- 
на-экалагічных даследа- 
ванняў пры нашай кафед
ры. Мы правялі вялікі цыкл 
работ, звязаных з пытан- 
нямі рэабілітацыі насель- 
ніцтва ў сацыяльна-псіха- 
лагічным аспекце. Hac ці- 
кавілі менавіта тыя людзі, 
якія падпалі пад постчар- 
нобыльскі сіндром.

I чацвёрты блок пытан- 
няў — аб метадалогіі сацы- 
яльна-гуманітарнай адука- 
цыі. Гэта больш ужо звя- 
зана непасрэдна з маёй

работай як прарэктара. 
Паколькі я курырую сацы- 
яльна-гуманітарную адука- 
цыю ва універсітэце, у мяне 
ёсць спробы прыкласці гэ- 
тыя схемы, метадалагічныя 
стандарты, імператывы, 
прынцыпы, якія напрацоў- 
валіся на акадэмічным ма- 
тэрыяле, да розных фор- 
маў сацыяльных тэхнало- 
г ій , да розных сф ераў 
дзейнасці, каб паказаць іх 
рацыянальнасць, іх рэаль- 
ны статус.

— Анатоль Ізотавіч, у 
складзе дэлегацыі на- 
шага універсітэта не так 
даўно Вы пабывалі за  
мяжой Беларусі...

—Амаль два тыдні мы 
знаёміліся з вопытам пра
цы шэрагу універсітэтаў 
Францыі і Бельгіі. Для нас 
арганідавалі вельмі зла- 
джаную праграму. Магут- 
ныя порцыі інфармацыі. 
Адтуль мы прывезлі кніг і 
розных інф армацыйных 
матэрыялаў больш за 20 кі- 
лаграмаў. А больш за ўсё 
ўразілі сучасныя інавацый- 
ныя тэхналогіі адукацыі. Я, 
натуральна, цікавіўся гума- 
нітарнай адукацыяй. Cyc- 
тракаўся з прафесарам Ле 
Клерам, які спецыяльна 
займаецца сучаснымі ме- 
тадалогіямі навучання. У 
Ам’ене мы прымалі ўдзел 
у канферэнцыі “Дні навукі". 
Прадстаўлялі наш універсі- 
тэт. Вельмі шмат цікавага і 
карыснага даведаліся ад- 
носна ўкаранення вынікаў 
ун іверс ітэцкай  навукі ў 
практыку.

Там па-іншаму аргані- 
заваны навучальны пра- 
цэс. Ha аднаго прафесара 
прыпадае 100 студэнтаў у 
той час, як у нас — 8. I мы 
ўсё адно гаворым, што 
гэта шмат. Ba універсітэт 
там на першы ўзровень 
адукацыі могуць запісацца 
амаль усе ахвотныя. Але 
зус ім  іншыя падыходы: 
прымушаць ніхто не будзе. 
Аднак студэнтаў не пакіда- 
юць на волю лёсу, а наву- 
чаюць вучыцца. У нас жа 
— метадалогія нейкага ся- 
рэднявечча, калі сядзяць 
студэнты ўаўдыторыі, пры- 
ходзіць выкладчык і дыктуе 
лекцыю. А студэнт занатоў- 
вае па пунктах. I потым, на 
экзамене, у лепшым вы- 
падку вяртае ў нейкай сту- 
пені перайначаную версію 
канспекта.

Канешйе, там зусім

іншая інфраструктура арга- 
нізацыі працы, добрае аб- 
сталяванне і гэтак далей. 
Студэнты не губляюць часу 
дарма. На занятках яны 
вучацца вырашаць варыян- 
тныя задачы творчага  
тыпу. Сапраўды, чалавек 
увесь час павінен выра
шаць якія-небудзь прабле
мы. I тут ён навучаецца іх 
тыпалагізаваць, фармуля- 
ваць канкрэтна праблем- 
ную сітуацыю, шукаць ней- 
кія падыходы для яе выра- 
шэння. Па сутнасці, пат- 
рэбна гэта. Там не наву- 
чаюць яко м у-н е буд зь  
прадмету, які неабходна 
вызубрыць, здаць І забыць. 
Сапраўды, зараз столькі 
інфармацыі. I калі пайсці па 
экстэнсіўнаму шляху, то 
гэта не прынясе ніякай ка- 
рысці, бо зусім немагчыма 
ўсё ведаць і ўсё памятаць. 
А там навучаюць шукаць І 
браць такую інфармацыю, 
якая патрэбна табе. Нават 
ёсць магчымасць увайсці ў 
базу данных, напрыклад, 
бібліятэкі амерыканскага 
Кангрэса альбо Брытан- 
скага музея. Нам такое 
пакуль не даступна. I калі 
паглядзець на ўсё гэта, то, 
на жаль, узнікае ўражанне, 
што мы адсталі амаль на- 
заўсёды.

Але рабіць штосьці трэ- 
ба. Вельмі ўразілі мяне но- 
выя методыкі, новыя фор
мы работы. У нас таксама 
ўсё гэта, у прынцыпе, мож
на наладзіць. Проста неаб
ходна гэтым займацца, 
распрацоўваць такога  
кшталту задачы, зусім па- 
іншаму арганізаваць і пра- 
цэс навучання...

— Безумоўна, сістэ- 
ма адукацыі — гэта не 
толькі інавацыйныя тэх- 
налогіі, новыя методыкі, 
іншыя прынцыпы аргані- 
зацыі навучальнага пра- 
цэсу...

— Калі мы хочам сёння 
выйсці з гэтага крызісу, 
неабходныя значныя інвес- 
тыцыі ў адукацыю. Для Бе- 
ларусі іншага выйсця няма. 
Сапраўды, калі прафесар 
атрымлівае за сваю працу 
менш за сярэднюю зара
ботную плату па рэспублі- 
цы, пра што тады можна 
гаварыць!..

— Анатоль Ізотавіч, а 
што Вы можаце сказаць 
пра ўзровень адукава- 
насці нашых студэнтаў і

замежных?

— Я меў магчымасць 
сустракацца са многімі сту- 
дэнтамі. I вельмі ўважліва 
імкнуўся пранікнуць у пры- 
чыны такога цікавага, не- 
зразумелага парадоксу: на 
першых, другіх узроўнях 
універсітэта нашы студэн
ты выглядаюць на некалькі 
парадкаў вышэй, чым іх 
замежныя равеснікі, — яны 
лепш падры хтаваны я, 
больш адукаваныя ў агуль- 
ным сэнсе, ведаюць гісто- 
рыю, літаратуру, асновы 
прыродазнаўчых ведаў. 
Але калі мы выходзім на 
ўзровень, скажам, доктара, 
а тым больш на ўзровень 
функцыянуючых навукоў- 
цаў, мы не дасягаем такіх 
поспехаў, як навукоўцы, 
напрыклад, ЗША. Сапраў- 
ды, Нобелеўскіх лаўрэатаў 
больш за ўсё менавіта з 
гэтай краіны. Канешне, тут 
шмат розны х нюансаў: 
можа быць і лабіраванне, І 
пратэкцыянізм, — але гэта, 
згадзіцеся, і а б ’ектыўна. 
Можна яшчэ знайсці тлу- 
мачэнне: лепшая прыбор- 
ная база, абсталяванне ў 
прыродазнаўчых навуках, 
але ж І з гуманітарнымі — 
аналагічнае становішча. 
Там сапраўды ідзе жорст- 
кая селекцыя. Уся сістэма 
адукацыі накіраваная на 
пэўны канчатковы вынік, і 
ён, як правіла, атрымліва- 
ецца вышэйшым, чым у 
нас.

Напрыклад, калі я паў- 
года чытаў лекцыі ў ЗША 
амерыканскім студэнтам, 
многія з іх уразілі мяне не 
тое што наіўнасцю, а про
ста нейкім прымітывізмам. 
Асноўныя каштоўнасці ў іх 
— здароўе, знешні выгляд, 
фізічныя данныя, потым — 
грошы, кар’ера. Гэта, без- 
умоўна, цудоўна. Але зда- 
ецца, што ўсё астатняе для 
большасці з іх адыходзіць 
на перыф ерыю свядо- 
масці.

— Анатоль Ізотавіч, 
Вы ўзгадалі пра лекцыі 
ў ЗШ А...

— Так, з таго часу ўжо 
прайшло пяць гадоў. Я ат- 
рымаў даволі прэстыжны 
грант Фулбрайта, які фі- 
нансаваў ам еры канскі 
ўрад. I чытаў я 36-гадзін-

(Працяг на ст. 2)



Чалавек пергиай паласы Весткі з Галоунага корпуса

“Сёння наш універсітэт 
трымаецца на энтузіястах”

Інфармацыйная база 
“PASCAL” у бібліятэцы 
Белдзяржуніверсітэта(Пачатак на ст. 1)

ны курс “Філасофія навукі і 
сацыяльныя каштоўнасці". 
Праф есар ф іл а с о ф іі'з  
СССР для амерыканцаў 
уяўляўся такім дзедам 60
70 гадоў, Маркс, Энгельс, 
Ленін. А тут атрымалася 
трошку іначай. Таму ціка- 
васць была вельмі вялікая. 
Я наведаў 17 універсітэтаў 
у розных гарадах гэтай 
краіны. У мяне да сёння за- 
хаваліся цудоўныя ўра- 
жанні аб гэтых візітах і цёп- 
лым прыёме, які мне паў- 
сюль аказвалі.

— Анатоль Ізотавіч, 
як Вы м я р куе ц е , што  
неабходна зм яніць ва 
універсітэце, каб палеп- 
шыць становішча?

— Канешне, змяніць 
неабходна шмат. Перш за

У мэтах паляпшэння ар- 
ганізацыі засялення замеж- 
ных грамадзян устанаўліва- 
ецца настулны парадак 
афармлення пражывання ў 
інтэрнатах Белдзяржунівер- 
сітэта:

I. Для замежных наву- 
чэнцаў Белдзяржуніверсі- 
тэта:

1. Пасяленне ў інтэрнат 
універсітэта адбываецца на 
падставе накіравання, якое 
выдаецца:

а) для студэнтаў — дэ- 
канатамі факультэтаў,

б) для аспірантаў — ад- 
дзелам аспірантуры,

в) для стажораў — 
упраўленнем па міжнарод- 
ных су вязях.

2. Выдадзенае накіра- 
ванне з ’яўляецца падставай 
для заключэння Дадаткова- 
га кантракта аб прадастаў- 
ленні замежнаму навучэнцу 
жылплошчы ў інтэрнаце, які 
заключаецца паміж замеж- 
ным навучэнцам І рэктара- 
там БДУ.

3. У кантракце, які афар- 
мляецца дырэкцыяй студэн- 
цкага гарадка, агаворваюц- 
ца выдзяляемая плошча, 
кошт, тэрміны аплаты, вы- 
дзяленне дадатковай жыл
плошчы, сумеснае пражы- 
ванне сваякоў, абавязкі 
бакоў.

4.Дадатковы кантракт 
падпісваецца рэктарам (пра- 
рэктарам) універсітэта, візі- 
руецца ва ўпраўленні па між- 
народных сувязях і з ’яўляец- 
ца падставай для ўнясення 
замежным навучэнцам апла
ты ў бухгалтэрыю універсі- 
тэта.

5. Накіраванне, кантракт 
і квітанцыя аб аплаце, якія 
з'яўляюцца падставай для 
выданы ордэра на засялен- 
не на адзін навучальны год, 
у абавязковым парадку рэ-

ўсё трэба радыкальна пе- 
райначыць стаўленне да 
працэсу працы выкладчы- 
каў са студэнтамі. Мы ад- 
разу сутыкаемся з рэчамі 
базавымі. I я думаю, што 
сёння наш універсітэт тры
маецца на энтузіястах, 
працуюць людзі, якія без 
універсітэта сябе ўжо не 
ўсведамляюць. Я рызыкну 
і сябе аднесці да гэтай ка- 
горты. Амаль 30 год я звя- 
заны з універсітэтам. Хаця, 
канеш не, варыянты ку- 
дысьці пайсці былі, і яны 
з ’яўляюцца час ад часу. 
Там, магчыма, больш вы
годна, І заробак вышэйшы. 
Але для гэтага, як мне па- 
даецца, трэба пераступіць 
цераз сябе. Перажываеш 
неяк за ўсё гэта І хочаш, 
каб наш універсітэт быў 
сапраўды па-за канкурэн-

гіструюцца і захоўваюцца ў 
дырэкцыі студэнцкага гарад
ка.

6. Адрыўны талон ордэ
ра на засяленне захоўваец- 
ца ў каменданта інтэрната і 
рэгіструецца ў спецыяльным 
журнале ўстаноўленай фор
мы.

7. Пры засяленні загад- 
чык інтэрната (камендант) 
афармляе ўліковую картку 
замежнага навучэнца. Загад- 
чык інтэрната разам з паш- 
партыстам студэнцкага га
радка штомесяц праводзіць 
праверку пражывання за
межнага навучэнца паводле 
выдадзенага ордэра. Вынікі 
праверкі заносяцца ваўліко- 
вую картку замежнага наву
чэнца за подпісамі асобаў, 
якія праводзілі кантроль. 
Інфармацьію па выніках пра- 
веркі па ўсіх інтэрнатах Бел- 
дзяржуніверсітэта ў пісьмо- 
вай форме пашпартыст сту
дэнцкага гарадка накіроўвае 
ва ўпраўленне па міжнарод- 
ных сувязях.

8. У выпадках парушэн- 
няў пашпартнага рэжыму 
(пражывання без прапіскі і 
ордэра, непражывання па 
месцы прапіскі ў інтэрнаце, 
пражывання з пратэрмінава- 
най прапіскай) пашпартыст 
аператыўна ў пісьмовай 
форме інфармуе ўпраўлен- 
не па міжнародных сувязях.

II. Для замежных спе
цы ялістаў:

1. Падставай для часо- 
вага прадастаўлення жыл
плошчы ў філіяле інтэрната 
№ 9 і інтэрната № 8 з ’яўля- 
ецца пісьмовая заява фа- 
культэтаў, аддзелаў, кафед- 
раў, падраздзяленняў Бел- 
дзяржуніверсітэта, а таксама 
іншых арганізацый з рэзалю- 
цыяй рэктара (прарэктара). 
У рэзалюцыі ўказваюцца тэр- 
міны пражывання, умовы ап
латы.

цыяй, як і раней. Я не ска
жу, што зараз мы ніжэй за 
іншыя ВНУ, але па некато- 
рых паказчы ках мы, на 
жаль, губляем свае пазіцыі.

Неабходна па-новаму 
падысці І да статусу пра- 
фесара ва універсітэце, 
выкладчыка, зарыентавац- 
ца на новыя формы наву- 
чальнага працэсу. Аднак 
адразу паўстае праблема 
камп’ютэрнай базы, асаб- 
ліва для гуманітарных фа- 
культэтаў. Але трэба ру- 
хацца і рабіць першыя 
крок і. Мы губляем час, 
рытм. Гэта вельмі небяс- 
печна. Неабходна інтэнсіў- 
на зараз асвойваць сучас- 
ныя падыходы І формы ар- 
ганізацыі інфраструктуры 
універсітэта. I самае важ- 
нае — гэта тэхналогіі дзей- 
насці ва ўсіх сферах: і ар-

2. Заява ў абавязковым 
парадку візіруецца ва ўпра- 
ўленні па міжнародных сувя
зях.

3. Пісьмовая заява з ад- 
паведнай рэзалюцыяй рэгіс- 
труецца ў спецыяльным жур
нале, які знаходзіцца ў ка
менданта філіяла інтэрната 
№ 9.

4. На каменданта філія- 
ла інтэрната N2 9 і дырэкцыю 
студэнцкага гарадка ўскпа- 
даюцца: абавязак арганіза- 
цыі аплаты за пражыванне І 
кантроль за яе своечасовас- 
цю, кантроль за рэгістра- 
цыяй замежных спецыяліс- 
таў у ABIP ва ўстаноўленым 
парадку.

Кош т  п р а ж ы в а н н я  
скл ад ае :

У філіяле інтэрната № 9 
Б е л д з я р ж у н ів е р с іт э т а  
(вул.К.Маркса, 22)

1. для замежных гра
мадзян, я кія прыбылі ў 
г.Мінск па лініі іншых ведам- 
стваў:

— ложка-месца ў пакоі — 
10 долараў ЗША за суткі,

— аднапакаёвая кватэра 
—■ 20 долараў ЗША за суткі,

— двухпакаёвая кватэра
— 30 долараў ЗША за суткі,

— трохпакаёвая кватэра
— 45 долараў ЗША за суткі;

2. для спецыялістаў, якія 
прыбылі па запрашэнню уні- 
версітэта для выканання су- 
месных праграм за свой 
кошт:

— ложка-месцаў пакоі—■ 
5 долараў ЗША за суткі,

— аднапакаёвая кватэра
— 10 долараў ЗША за суткі,

— двухпакаёвая кватэра
— 20 долараў ЗША за суткі,

— трохпакаёвая кватэра
— 30 долараў ЗША за суткі;

3. спецыялісты, запро- 
шаныя ў Белдзяржуніверсі- 
тэт за кошт рэктарата зася-

ганізацыі навуковых дасле- 
даванняў, І навучальнага 
працэсу. Зараз мы выму- 
шаныя (І гэта не ад добра- 
га жыцця) у асноўным усе 
сілы, энергію накіроўваць 
на тое, каб дастаць грошы, 
цяпло, газ, святло І г.д. Але 
так універсітэт можна зусім 
ператварыць у нейкую кан
тору. Таму асноўная зада
ча сёння, пры ўсіх цяжкас- 
цях,—-утрымацца на ўзроў- 
ні высокіхакадэмічных, уні- 
верс ітэцкіх  стандартаў. 
Наш універсітэт павінен за- 
стацца класічным не фар- 
мальна, а па сутнасці.

Матэрыял 
падрыхтавала 
Таццяна Казак

ляюццаў інтэрнаты бясплат- 
на.

У студэнцкіх інтэрнатах:
1. замежныя навучэнцы 

(студэнты, аспіранты і стажо- 
ры), якія навучаюцца ў Бел- 
дзяржуніверсітэце па накіра-
ваннях Міністэрства адукацыі 
і навукі або кантрактах, ап- 
лочваюць ложка-месца ў 
інтэрнаце па нормах, вызна- 
чаных для навучэнцаў-гра
мадзян Рэспублікі Беларусь. 
Замежны навучэнец можа 
быць вызвалены ад аплаты 
за інтэрнат, калі гэта агаво- 
рана ў кантракце або адпа- 
ведных міжвузаўскіх ці між- 
дзяржаўных пагадненнях. 
Рашэнне аб вызваленні ад 
аплаты адлюстроўваецца ў 
рэзалюцыі начальніка ўпра- 
ўлення па міжнародных су
вязях на накіраванні на за
сяленне і ў дадатковым кан
тракце.

2. замежныя навучэнцы, 
якія заключылі кантракт на 
навучанне ў Белдзяржуні- 
версітэце з кампенсацыяй да 
400 долараў ЗША ў год, ап- 
лочваюць ложка-месца ў 
інтэрнаце ў суме 20 долараў 
ЗША ў месяц.

3. для сем’яў замежных 
навучэнцаў:

— дадатковае ложка- 
месца — 20 долараў ЗША ў 
месяц,

— пакой — 40 долараў 
ЗША ў месяц.

4. замежныя аспіранты і 
студэнты завочнай формы 
навучання:

— дадатковае ложка- 
месца — 20 долараў ЗША ў 
месяц,

— пакой — 40 долараў 
ЗША ў месяц.

NI. Аплата за пражы
ванне адбываецца як у 
замежнай валюце, так і ў 
беларускай (па курсу Ha- 
цыянальнага банка Бела- 
русі).

Як мы ўжо паведам- 
лялі вам у мінулых нума- 
рах нашай газеты, у жніўні 
1995 года бібліятэка БДУ 
атрымала ў рамках міжна- 
роднай праграмы “ТЕМ- 
PUS" базу данных на CD- 
ROM дысках “ PASCAL" І 
абсталяванне для карыс- 
тання ёй. Многія навукоў- 
цы і спецыялісты, а такса
ма выкладчыкі, аспіранты 
І студэнты БДУ і іншых ВНУ 
ўжо паспелі як след аца- 
ніць гэтую навінку. Калі ж 
вы чуеце пра гэта ўпершы- 
ню, то наступная інфарма- 
цыя — для вас.

База данных “PASCAL" 
— выдатная дапамога для 
ўсіх, хто займаецца наву- 
ковай дзейнасцю. Яна ад- 
лю строўвае дасягненн і 
сусветнай навукі і тэхнікі ў 
галіне прыродазнаўчых 
навук (фізікі, хіміі, біялогіі), 
а таксама прыкладных на
вук, сельскай гаспадаркі, 
медыцыны.

База данных “PASCAL” 
створана ў інстытуце на- 
вукі і тэхнал о гіі INIST 
(Францыя). Гэта адзін з 
буйнейшых міжнародных 
інфармацыйных цэнтраў, 
які на сённяшні дзень мае 
ў сваіх фондах больш за 
25500 перыядычных вы- 
данняў з усяго свету па 
ўсіх галінах навукі і тэхнікі, 
36000 навуковых дакладаў 
французскіх прыватных .і 
дзяржаўных фірм і аргані- 
зацый, 47000 справаздач 
НДР, 6300 дысертацый 
навукоўцаў Ф ранцы і. 
Больш таго, INIST мае до
ступ да баз данных еўра- 
пейскай навуковай літара- 
туры. Базу данных INISTa 
в ы к а р ы с т о ў в а ю ц ь  
навукоўцы і спецыялісты 
многіх краін свету, а з ня- 
даўняга часу і нашай краі- 
ны.

Х раналагічна база 
ўключае інфармацыю, якая 
паступіла ў INIST з 1987 па 
сакавік 1995 года, прычым 
штогадова мяркуецца яе 
папаўненне новымі дыс- 
камі.

Уся інфармацыя ў базе 
данны х “ PASCAL"
прадстаўленая на англій-

скай, французскай, іспан- 
скай мовах, а звесткі па 
металургіі — на нямецкай. 
Кожны бібліяграфічны за- 
піс апроч звестак аб аўта- 
ры, назве і крыніцы ўтрым- 
лівае адрас першага аўта- 
ра, назву краіны, горада, 
арганізацы і, а таксама 
анатацыю і спіс ключавых 
слоў. Па ключавых словах, 
якія ўтрымліваюцца ў назве 
дакумента ці анатацыі, вы 
Знойдзеце ўсю неабходную 
інфармацыю. Пошук можа 
адбывацца і па іншых па
раметрах: мове, аўтару, 
тыпу дакумента, крыніцы і 
г.д., — прычым як паасоб- 
ку, так і па ўсіх параметрах 
адначасова. Гэта вельмі 
зручна. У рамках тэматыч- 
нага пошуку запыт па жа- 
данню можна пашырыць, 
звузіць ці ўвесці абмежа- 
ванні.

Адзначым, што такая 
сістэма не толькі зручная, 
але і даволі простая. Адзі- 
нае, што вам неабходна,— 
гэта веданне замежных 
моў. Каманды падказкі да- 
юцца на французскай і ан- 
глійскай мовах. Артыкулы і 
кнігі рускіх аўтараў даюц- 
ца ў лацінскім алфавіце.

Абсталяванне склада- 
ецца з сістэмнага блока 
камп’ютэра, стойкі дыска- 
водаў CD-ROM, дысплея, 
лазернага прынтэра. Па- 
куль з базай данных мож
на працаваць толькі ў біб- 
ліятэцы, але вельмі хутка за 
чыста сімвалічную плату вы 
зможаце не толькі раздру- 
каваць тую ці іншую інфар- 
мацыю на прынтэры, але і 
скідваць яе на сваю дыс- 
кету.

Запрашаем навукоў- 
цаў, спецыялістаў, навуко
вых супрацоўнікаў, аспі- 
рантаў і студэнтаў, якія 
займ аю цца навуковай 
дзейнасцю, азнаёміцца з 
базай данных “ PASCAL". 
Тут вы не толькі знойдзеце 
масу карыснай для сябе 
інфармацыі, але І зэкано- 
міце цэлыя гады каштоўна- 
га часу.

Вольга Хадарэнка

Пра суседзяў

Гэтай вясной, у канцы красавіка, у Беларусь збяруцца 
90 студэнтаў-архітэктараў і іх выкладчыкаў з усёй Еўропы, 
каб прыняць удзел у тыднёвай акцы і “Сховіш ча”, 
прысвечанай гадавіне Чарнобыльскай катастрофы. 
Акцыя арганізаваная для прыцягнення ўвагі міжнароднай 
грамадскасці да праблемаў навакольнага асяроддзя і, у 
прыватнасці, радыяцыйнай бяспекі. Катастрофа і 
архітэктура, архітэктура як стварапьнік асяроддзя і ладу 
жыцця — такія пытанні будуць стаяць перад удзельнікамі. 
АрганІзатарам акцыі з'яўляецца Беларуская Асацыяцыя 
студэнтаў-архітэктараў. Падрыхтоўка вядзецца ўжо 
напоўніцу. Да ўдзелу запрашаюцца студэнты іншых ВНУ.

П.Грушына

Афійыйна

П алаж энне  аб  п ар а д ку  засялення ў інтэрнаты 
універсітэта зам еж ны х грам адзян і аплаты за

пражы ванне
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С упрац оўн ік і  —  ф ірм ам , 
работа  —  студэнтам

Нвдаўна лакальны камі- 
тэт “AJESEC" упершыню ў 
М інску правёў “Д зень  
кар’еры” . “AJESEC” — не 
біржа працы і не камерцый- 
ная арганізацыя, гэта M ix - 
народная арганізацыя сту- 
дэнтаў і маладых спецыя- 
лістаў, якія вывучаюць эка- 
номіку. Заснаваная ў 1948 
годзе ў Стакгольме, сёння 
яна аб'ядноўвае звыш 60 
тыс. чалавек з 87 краін све
ту. Асноўнай мэтай “AJE
SEC" з ’яўляецца ўстанаў- 
ленне эканамічнага, навуко- 
вага і культурнага  
супрацоўніцтва паміж мо- 
ладзю краін—членаў асацы- 
яцыі, а таксама падрыхтоў- 
ка маладых спецыялістаў у 
галіне эканомікі, кіравання 
і фінансаў. Як паведаміў 
прэзідэнт камітэта Сяргей 
Карпенка, у праекце “Дня 
кар’еры” прынялі ўдзел каля 
400 студэнтаў розных ВНУ 
г.Мінска: БДЭУ, БДУ, Інсты- 
тута сучасных ведаў, Лін- 
гвістычнага універсітэта, 
інш. Студэнты і выпускнікі 
атрымалі вычарпальныя 
звесткі аб патрабаваннях, 
якія фірмы прад’яўляюць 
пры прыняцці на працу. Ак- 
рамя таго, яны маглі непас- 
рэдна кантактаваць са спе- 
цыялістамі кампаній, дамо-

віцца аб працы, прахо- 
джанні практыкі ці далей- 
шым субяседванні. Вынікі 
анкетавання студэнтаў былі 
занесены ў базу данных, 
так што ў фірмаў будзе маг- 
чымасць карыстацца гэтай 
інфармацыяй пры адборы 
патрэбных ім спецыялістаў.

У праекце  прымалі 
ўдзел такія вядомыя фірмы, 
як “Fico", “Wrigley’s", “Ame
rican Business Centre”, інш. 
А генеральным спонсарам 
праграмы выступіла кампа- 
нія “Procter & Gamble”. Каля 
50 фірм прысутнічалі на “Дні 
кар’еры” ў якасці назіраль- 
нікаў. Адна з іх — “Даміна- 
тар"-- нават узялася спан- 
сіраваць конкурс студэнц- 
кіх курсавых работ экана- 
мічнай тэматыкі. Большасць 
прысутных тут фірмаў вы- 
казалі жаданне ўдзельні- 
чаць у праекце “Дзень 
кар’еры-ІГ, які плануецца 
правесці вясной наступна- 
га года. 3 аптымізмам гля- 
дзяць у будучыню і студэн
ты, бо калі такія праекты 
будуць праводзіцца часцей, 
то студэнты і выпускнікі ат- 
рымаюць рэальную магчы- 
масць уладкавацца на пра- 
ЦУ-
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Аля цябе

Ш ко л а  
сучаснага  

этыкету
Кацярына Вялікая неяк 

сказала, што чалавек паві- 
нен быць уважлівым да 
сваіх нават самых нязнач- 
ных учынкаў, таму што на- 
вокал куды больш людзей, 
якія заўважаюць розныя 
дробязі, чым тых, якія M O - 

гуць адзначыць сапраўды 
добрыя справы. Гэта вы- 
казванне справядлівае і 
сёння. Ёсць шмат людзей, 
што ў час размовы хутчэй 
адзначаць не разумныя 
думкі і прапановы, а ня- 
правільнае вымаўленне 
слоў, нейкія промахі ў эты- 
кеце. Можна, вядома, не 
звяртаць на гэта ўвагі, але 
куды лепш паглядзець за 
сабой. Добрае выхаванне 
яшчэ нікому не прыносіла 
шкоды. Таму, калі вы хо- 
чаце дасканала авалодаць 
вытанчанымі манерамі і 
нормамі сучаснага еўра- 
пейскага этыкету, то са
мым разумным рашэн- 
нем тут будзе звярнуцца 
ў школу сучаснага эты
кету, якая знаходзіцца ў 
Траецкім прадмесці, 7а.

Па словах дырэкта- 
ра Людмілы Каташынс- 
кай, школа працуе з ве- 
расня гэтага года і цяпер

E B

тут праходзіць ўжо 2 -гі 
цыкл заняткаў. Экспрэс- 
курсы складаюцца з пяці 
тэатралізаваных заняткаў, 
праходзяць 1 раз у ты- 
дзень, па пятніцах, з 16-00 
да 19-00, і каштуюць усяго 
толькі 90 тысяч рублёў. Тут 
можна навучыцца таму, як

правільна весці дзелавыя 
перамовы, сустракаць у 
сваім офісе калег і партнё- 
раў, абмяркоўваць і заклю- 
чаць розныя дагаворы, як 
вымавіць першую фразу і 
задаць пытанне, як зайсці 
і выйсці з транспарту, як 
трэба быць апранутым у

тым ці іншым выпадку і г.д. 
Бо эты кет — паняцце 
шматграннае. Службовы, 
дзелавы, свецкі, нават ся- 
мейны этыкет — неабход- 
ныя кожнаму нормы паво- 
дзін, якія дапамогуць лёг- 
ка і камфортна адчуваць 
сябе ў самых розных сіту- 
ацыях. А часам адзін пог- 
ляд, жэст ці нават няпра- 
вільна пададзены кубак 
кавы м огуць ады граць 
сваю ролю ў выніковым 
рашэнні вашых калег.

А яшчэ тут можна на
вучыцца раскаванасці ў 
зносінах з другімі людзьмі, 
набыць упэўненасць у сябе 
і, вядома, новых сяброў. 
Дарэчы, сярод слухачоў 
курсаў шмат студэнтаў. 
Мабыць, таму, што набы- 
тыя тут веды і салонныя 
зносіны ніяк нельга параў- 
ноўваць з вычытаным з кні- 
жак альбо часопісаў. Па 
заканчэнні ж курсаў слухач 
мае права стаць членам 
ствараемага на аснове гэ
тай школы элітнага арт-
клуба.

Святлана 
Шаблінская

Коратка
•3 29 лістапада гэтага 

года адбудзецца чарговы 
заезд у санаторый-прафі- 
лакторый БДУ. Для тых, хто 
збіраецца адпачыць менаві- 
та ў гэты заезд,— прыемны

сюрпрыз: IX зноу чакае трох- 
разовае харчаванне пры тым, 
што кошт пуцёўкі застаўся 
ранейшым — 100 тысяч 
рублёў, але адбудзецца гэта 
за кошт змяншэння колькасці 
дзён знаходжання з 24 да 21.

•3 1 снежня адкрыецца 
выстава, прысвечаная 75- 
годдзю БДГІА. Будуць 
выстаўленыя працы студэн- 
таў Політэхнічнай акадэміі. 
Арганізацыя выставы — поў- 
ная ініцыятыва студэнтаў.

П а л а ж э н н е  а б  а ф а р м л е н н і  к а н т р а к т а ў  з  за м е ж н ы м в  г р а м а д з я н а м і  
на н а в у ч а н н е  ў  Беларускі/л  дзярж аўны /л  у н ів е р с іт э ц е

1. Кантракт адзіна- 
га эацверджанага ўзору на 
навучанне замежнага гра- 
мадзяніна ў Белдзяржуні- 
версітэце заключаецца за- 
межным навучэнцам з ад- 
наго боку і дэканам фа
культета  (за га д чы ка м  
агульнауніверсітэцкай ка
федры) з другога. Візіру- 
ецца ва ўпраўленні па між- 
народных сувязях, бухгал- 
тэрыі і ўступае ў сілу пасля 
яго падпісання рэктарам 
(першым прарзктарам ). 
Кантракт падпісваецца ў 
пяці экземплярах: 1 — на- 
вучэнцу, 1 — дэканату (ка
федры), 1 — упраўленню 
па міжнародных сувязях, 1 
— бухгалтэрыі, 1 — у аса- 
бістую справу замежнага 
навучэнца. Заключаны кан
тракт у абавязковым па
радку рэгіструецца ў спе- 
цыяльным журнале, які 
знаходзіцца ва ўпраўленні 
па міжнародных сувязях.

2. Для закпючэння кан- 
тракта замежнаму навучэн- 
цу неабходна прадставіць 
наступныя дакументы:

А. Для кандыдата ў сту
дэнты:

— пашпарт з адзнакай 
аб рэгістрацыі ABIP УУС 
Мінгарвыканкома (для тых, 
хто навучаўся раней у 
г.Мінску ці прыбыў у Бела
русь па прыватных, служ- 
бовых, дзелавых, турыс- 
тычных візах),

або пашпарт і ўяздную 
візу ў Рэспубліку Беларусь 
з адзнакай “на вучобу” (для

грамадзянаў, якія прыехалі 
з-за мяжы),

або пашпарт з адзна
кай ABIP УУС горада СНД 
“выбыў на вучобу ў горад 
Мінск" (для замежных гра- 
мадзян, якія -пры бы л і ў 
г.М інск для працягу наву- 
чання з гарадоў СНД),

— дакумент аб сярэд- 
няй адукацыі ці яго копія, 
завераная натарыяльна, з 
перакладам на беларускую 
(рускую) мову,

— медыцынская давед- 
ка аб стане здароўя і да- 
ведка аб выніках аналізу на 
CHI д,

— аўтабіяграфія з пе
ракладам на рускую (бела
рускую) мову.

В. Для кандыдата ў ас- 
пірантуру ці стажыроўку:

— пашпарт, адзнака аб 
рзгістрацы і пашпарта ў 
М інску ці віза на знахо- 
джанне ў Мінску (гасцявая, 
прыватная, дзелавая) з 
адзнакай аб рэгістрацыі ў 
органах АВІР,

— дакументы аб вы- 
шэйшай адукацыі (ступень 
магістра) альбо іх копіі, за- 
вераныя натарыяльна, з 
перакладам на беларускую 
(рускую) мову,

— медыцынскія даку
менты,

— лісток па ўліку кад-
раў,

— заява з візай дэка- 
на, назуковага кіраўніка.

3. 3 кандыдатам на ву
чобу дэкан праводзіць су- 
бяседванне і вы значае

ўзровень падрыхтоўкі і мэ- 
тазгоднасць заключэння 
кантракта.

4. Дэкан факультэта 
(загадчык кафедры) і наву- 
чэнец абмяркоўваюць суму 
кампенсацыі за адзін наву- 
чальны год. Ніжняя мяжа 
кампенсацыі ўстанаўліва- 
ецца рэктарам і складае на 
1 верасня 1995 года:

— для студэнтаў гума- 
нітарных факультэтаў — 
1300 долараў ЗША ў год,

— для студэнтаў юры- 
дычнага і прыродазнаўчых 
факультэтаў, аддзялення 
міжнародных зносін, ад
дзялення міжнародных эка- 
намічных зносін — 1500 
долараў ЗША ў год,

— для аспірантаў, дак- 
тарантаў прыродазнаўчых 
факультэтаў, юрыдычнага 
факультэта, аддзялення 
міжнародных зносін — 2000 
долараў ЗША ў год,

— для аспірантаў, дак- 
тарантаў гумангтарных фа- 
культдтаў — 1800 долараў 
ЗША ў год,

— для аспірантаў-заво- 
чнікаў — 400 долараў ЗША 
ў год (з разліку 200 дола- 
раў ЗША ў месяц),

— для студэнтаў-заво- 
чнікаў (другая вышэйшая 
адукацыя) — 850 долараў 
ЗША ў год,

— для стажораў прыро- 
дазнаўчых факультэтаў — 
200 долараў ЗША ў месяц,

— для стажораў гума- 
нітарных факультэтаў — 
180 долараў ЗША ў месяц,

— для стажораў рускай 
мовы — 80 долараў ЗША ў 
месяц.

5. Кош т навучання 
можа быць зменшаны ў 
выпадку адначасовага за
ключэння кантракта з гру- 
пай замежных грамадзян, . 
накіраваных у Белдзяржу- 
ніверсітэт замежнымі арга- 
нізацыямі, фірмамі, ВНУ- 
партнёрамі.

6. У якасці аплаты за 
навучанне навучэнец можа 
паставіць абсталяванне, 
неабходнае універсітэту. 
Пытанне аб заклю чэнні 
кантракта на пастаўку аб- 
сталявання папярэдне  
ўзгадняецца з рэктарам 
(першым прарэктарам). 
Адказнасць за пастаноўку 
на баланс набытага па кан- 
тракту абсталявання нясе 
дэкан факультэта (загад
чык агульнауніверсітэцкай 
кафедры).

7. У якасці аплаты па 
кантракту з боку замежна
га навучэнца можа быць 
прынятае яго садзейнічан- 
не Беларускаму дзяржаў- 
наму універсітэту пры пра- 
вядзенні заняткаў, кансуль- 
тацый па замежных мовах, 
гісторыі і г.д.

8. Аплата па кантракту 
ўносіцца за адзін навучаль- 
ны год ці ўвесь тэрмін на
вучання да пачатку вучобы. 
Пытанне аб змяненні тэр- 
міну І парадку аплаты вы- 
рашаецца рэктарам (пер
шым прарэктарам) на пад- 
ставе заявы навучэнца і

хадайніцтва факультэта.
9. Перад пачаткам ву

чобы факультэт, аддзел 
аспірантуры рыхтуюць за- 
гад аб залічэнні замежна
га грамадзяніна ў БДУ пры 
наяўнасці медыцынскай 
даведкі, выдадзенай 33-й 
паліклінікай горада Мінска 
і квітанцыі аб аплаце (для 
тых, хто паступае на кан- 
трактнай аснове). Копія 
загаду перадаецца ў аба
вязковы м  парад ку  ва 
ўпраўленне па міжнарод- 
ных сувязях для далейшай 
рэгістрацыі замежнага гра- 
мадзяніна ў ABIP1 падрых- 
тоўкі дакументаў на прапіс- 
ку па месцы пражывання.

10. У тыднёвы тэрмін 
пасля пачатку вучобы фа
культэт, аддзел аспіранту- 
ры забяспечваюць прахо- 
джанне штогадовага меды- 
цынскага агляду замежных 
навучэнцаў. Замежны гра- 
мадзянін, які паступае на 
вучобу ў Белдзяржунівер- 
сітэт, абавязаны аформіць 
медыцынскую страхоўку.

11. Замежнаму гра- 
мадзяніну прадастаўляец- 
ца месца ў інтэрнаце з ліку 
месцаў, выдзеленых фа- 
культэту, аддзелу аспіран- 
туры, упраўленню па між- 
народных сувязях. Замеж- 
ныя навучэнцы аплочваюць 
пражываннеў інтэрнаце па 
нормах, устаноўленых для 
н а в у ч э н ц а ў -гр а м а д зя н  
Рэспублікі Беларусь. За
межны навучэнец можа 
быць вызвалены ад апла

ты за інтэрнат, калі гэта 
агаворана ў кантракце або 
адпаведных пагадненнях.

12. Пры скасаванн і 
кантракта сума, унесеная 
навучэнцам, не вяртаецца.

13. Стыпендыя наву- 
чэнцам-кантрактнікам не 
выплочваецца.

14. У завочную аспі- 
рантуру могуць прымацца 
толькі замежныя навучэн
цы, якія ў дастатковай 
меры валодаюць рускай 
(беларускай) мовай.

Універсітэт не нясе вы- 
даткаў па размяшчэнню 
асп ірантаў-завочн ікаў у 
інтэрнаце.

Рэгістрацыя пашпартаў 
і прапіска на час заняткаў 
замежных аспірантаў-эаво- 
чнікаў ажыццяўляецца на 
тэрмін не большы за два 
месяцы ў год, калі іншае не 
агаворана ў кантракце.

15. Для ўзмацнення 
зацікаўленасці факультэтаў 
у навучанні замежных на- 
вучэнцаў факультеты ма- 
юць права выкарыстоўваць 
да 50% валютнай выручкі, 
атрыманай па кантракту, 
на закупку абсталявання, 
камандзіраванне супрацоў- 
нікаў за мяжу.

16. Па рашэнню Саве- 
та БДУ для замежных на- 
вучэнцаў, якія паказалі вы- 
датныя вынікі, прадастаў- 
ляецца магчымасць наву
чання ў аспірантуры на 
ільготных умовах, прадуг- 
леджаных для грамадзян 
Рэспублікі Беларусь.
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Крайні злева — Уладзімір Пучынсю-Пірог, ужо знэемы чытачам нашай газеты. 
Справа ад фотаздымка -  ягоныя "апірагізмы"

•Такое мог прыдумаць 
толькі сапраўдны сябар:

Я паверыць Пірагу
He пажадаў бы і врагу.
Такое прыдумаў толькі 

сапраўдны сябар. У ліпені 
94-га года.

•Памятаеце час, калі 
цяжка было знайсці ў кра
мах яйкі? То было мараль- 
нае падзеньне курэй. Яны, 
як і людзі, перасталі кла- 
'паціцца пра нашчадкаў, аб 
прадаўжэньні роду. Таму...

Апошнім часам праве- 
дена зь імі вялікая растлу- 
мачальная работа,— і яек 
поўна ў крамах, а курэй — 
усё-роўна мала; неабход
на тэрм інова правесыді 
растлумачальную работу 
сярод людзей...

•Размаўляем з Аленай 
Сярко пра вядомы эстрад
ны калектыў:

— Гэтыя хлопчыкі... не- 
вядома якога полу...

(Хто здагадаўся, пра 
каго?..)

•У размове зь дзяўчы- 
наю выказаўся:

— Я буду глядзець на 
Вас заплюшчанымі вачы- 
ма.

O гэтае ка ханьне ...

Чаго толькі ня зробіш.

•Ca Зьм іцерам Д зя- 
дзенкам вырашаем, што 
неабходна памяняць кам- 
прамат на кантрамаркі. 3 
каго пачаць?

•Сябры мае, заломні- 
це на ўсё жыццё: як важна 
мець сапраўднага сябра, 
на якога ў цяжкую хвіліну 
можна “ наехаць"...

• “Ягоныя маленькія бе- 
лабрысыя вочкі сталі адра- 
зу па шэсьць капеек,”— 
казаў.В. пра свайго знаё- 
мага.

•Сьпявачка Анжаліка 
Худзік, цалуючы сваю дач
ку Алу, прызнаецца: “Я хут- 
ка зубы зламаю, любячы 
сваё дзіця...”

•3  Тацыдянай Пяхотай 
“дагаварыліся":

— Праўда, якая коле 
вока...

— ... і рэжа слых...

•Крышачку тэалагічных 
вынаходстваў. Тацыдяна 
Грынок дзеліцца ўражань- 
нямі пра лекцыю, на якой 
расказвалі, “як Адама і Еву 
спакусіў д'ябал і як яны ўку-

сілі яблык” .
A Натальля Навумчык 

мела гонар чуць ад прапа- 
ведн іка -м ісы янера , што 
“Адама і Еву спакушалі за- 
бароненай садавінаю” .

Та-ак, няма мяжы на- 
вуковаму самаўдаскана- 
леньню...

•У перадачы пра вай- 
скоўцаў у Кобрыне 20 ве- 
расьня гэтага года сказалі: 
“ Ваенныя людзі будуць 
увесь час жыць у гэтым 
вайсковым гарадку, ваен
ныя людзі будуць увесь час 
харчавацца гэтай вадою.” 
Размова ішла пра благую 
пітную ваду ў кватэрах...

•Вуліца Петруся і Воўкі.

• Надыдзе гой час: бу- 
дзем “Hershi" лапцямі хля- 
баць!

•Пісьменьнік Э.Е. катэ- 
гарычны: “Жаночыя ногі — 
прыгожыя ногі. Усё астат- 
няе — сродак перамяшчэн- 
ня".

• “А н к л -б а н к ” — на- 
дзейны банк старога Аф- 
рыканскага кантынента!

•На ўрачыстасыді з на-

годы 60-годзьдзя музычна- 
га ліцэя адзін віншавальнік 
выказаўся наступным чы- 
нам:

— Я прыстасоўваюся 
да ўсіх пажаданьняў, што 
прагучалі тут раней.

•Яшчэ адна разумная 
мысьля:

— Ня бойцеся сказаць 
падонку, што ён падонак. 
Бойцеся, што ён усё ж зра- 
зумее...

•Дыктар радыё аб’яў- 
ляе: “ Ну вось, вы слухалі 
песьні беларускіх кампазі- 
тараў. А зараз паслухаем 
музыку.”

. «Дыялог:
— Як вам думаецца?
— Дзякую, пакуль ня 

скарджуся. Псыхіятру.

Hy й хопіць на сёньня. 
Як любіць запрашаць гой 
самы Зьміцер Дзядзенка, 
будзеце праходзіць міма — 
праходзьце.

Фестывалі 
Стагоддзе кінематографа

Выклікаўшы шмат розна- 
баковых водгукаў. адшумеў 
восеньскі кінафестываль "Ліс- 
тапад — 95” . Без пераболь- 
шання можна сказаць, што ён 
нікога не пакінуў абыякавым: 
ні кінакрытыкаў, ні журналіс- 
таў, ні гледачоў.

Стагоддзе кіно — стагод
дзе прыдуманай рэчаіснасці 
— сыходзіць у мінулае. A што 
застаецца з чалавекам? Мы 
сустрэліся з Вольгай Смалю- 
говай і Яўгенам Блізнюком — 
памочнікамі арганізатараў 
ф естывалю (пам ятаеце 
спрытных дзяўчынак і хлапчу- 
коў у белых футболках з эм
блемам! фестывалю), каб па- 
размаўляць з імі.

— Якую ролю вы вы- 
конвалі на фестывалі?

Жэня:
— Кожны з нас выконваў 

пэўную функцыю. Я сустракаў 
усіх прыезджых і рассяляў іх 
у гатэлі "Беларусь”. Гэта было 
асноўнае задание, а так уво- 
гуле мы ўсе выконвалі рабо
ту адзін аднаго. Вось, напрык- 
лад, Вольга была гандлёвым 
агентам і, сустракаючыся з 
гледачамі, якія прыйшлі на 
фестываль, прадавала ім 
нашы сувеніры.

Оля:
— Адначасова я займала- 

ся арганізацыяй сустрэч, якія 
праходзілі ў актавай зале 
БДУ, з акцёрамі і рэжысёрамі, 
што прыехалі да нас на фес
тываль. Трэба сказаць, што 
гэта было вельмі ц ікава. 
Людзі ўсе яны цудоўныя, і сус- 
трэчы з імі дастаўлялі мне аг-

ромнае задавальненне.
— Галоўнае — гэта зно- 

сіны з людзьмі. Xto зрабіў 
на вас большае ўражанне?

Оля: *
— Напэўна, найбольш яс- 

крава запомніўся Андрэй Пар
ных, рэжысёр карціны "Сакрэт 
вінаробства”. Карціна цудоўная, 
а чалавек ён яшчэ больш цу- 
доўны. Ha працягу ўсяго фес
тывалю лейтматывам у нас гу- 
чала мелодыя Гершвіна ( вы яе 
маглі пачуць на адкрыцці), ло- 
тым яна неаднаразова гучала 
ў выкананні Андрэя Парных — 
ён выдатна грае на фартэпія- 
на, спявае.

Жэня: '
— Мне запомнілася сус- 

трэча з Дзмгтрыем Астраханам. 
Я паглядзеў яго фільм, і мы з 
ім шмат гаварылі, спрачаліся 
аб мастацтве. Недзе нашыя 
погляды судакраналіся, недзе 
разыходзіліся, але гэта было ў 
рамках мастацтва. Мы зразу- 
мелі адзін аднаго, бо ён лічыць 
асноўнай мэтай мастацтва 
ўздзеянне на эмацыянальны 
стан гледача. Гэта сапраўды 
можа быць адной з найбольш 
важных мэтаў мастацтва і кіно 
ў асаблівасці. 3 ім вельмі ціка- 
ва гаварыць, таму што Дзміт- 
рый не толькі рэжысёр кіно, але 
і тэатра. Я пытаўся аб стане 
тэатраў і спектакляў у Санкт- 
Пеиярбургу (сам ён адтуль), аб 
рэжысёрах. Мы ж, на жаль, не 
маем магчымасці пабываць 
там, папрысутнічаць на спек
таклях. I .толькі праз такіх лю
дзей атрымліваем інфарма- 
цыю.

— Вы ўспрымалі фільмы 
як гледачы ці як прафесія- 
н алы?

Жэня:
— Паколькі мы вучыліся на 

рэжысуры, то і кіно, і спектаклі 
ўспрымаем як рэжысёры, а не 
гледачы. У нас ужо ёсць пра- 
фесійны падыход.

Оля:
— Гэта ўсё-ткі фестываль 

для гледачоў, І таму сам ацэнь- 
ваеш як прафесіянал, а пры 
дапамозе тых, хто сядзіць по- 
бач,— як глядач.

Жэня:
— Думку гледача не ўліч- 

ваць нельга, бо кіно робіцца 
для гледача.

— Ці вярнуў фестываль 
гл ед ачо ў  у глядзельны я  
залы?

Жэня:
— Скончыўся час, калі гля

дач не хадзіў у кіно, пачынаец- 
ца пара адраджэння, залы за- 
паўняюцда. Фестываль паказаў 
высакаякаснае, добрае кіно для 
ўсіх.

— Вы ўдзельнічалі пры 
падліку галасоў. Ц і часта су
па д ала дум ка гледачоў  / 
журы?

Оля:
— He, гэта бывала рэдка. 

Адзіная карціна — “Жыццяпіс 
юнага акардэаніста" Сатабал- 
ды Нарымбетава.

— Ц і патрэбны такія 
фестывалі?

Оля:
— Г эта своеасаблівая шко

ла, з якой можна атрымаць 
шмат разнастайнай інфарма- 
цыі.

Жэня:
— Хай на гэтае пытанне 

адкажуць гледачы.

П.Грушына

Курсавая работа
(памятка студэнту)

1. Як выбіраць тэму кур- 
савой работы.

Гэта найбольш распаў- 
сюджаная памылка. Выбіраць 
трэба не тэму, а кіраўніка. Як 
назвать работу — гэта зусім 
іншая справа. Лепш за ўсё 
браць назвы абстрактныя, на- 
прыклад: "Роля прыроды ў тво- 
рах Пракопія Кесарыйскага", 
"Іван Грозны І Хрыстафор Ka- 
лумб” , "Скрыты сэнс у археа- 
лагічных раскопках БДУ" І г.д.

2. Як ры хтавацца да 
курсавой работы.

Пакапайцеся ў бібліятэках

I напішыце доўп спю кніг па 
патрэбнаму пытанню. Зразуме- 
ла. чытаць кнігі не трэба. інакш 
вы такога панапісваеце...

3. Як пісаць курсавую 
работу.

Уступ можа быць аб чым 
пажадаеце. Але не перастарай- 
цеся. Калі работа называецца 
"Роля прыроды... '. то не трэба 
пісаць аб заваяванні Сібіры Ер
маком. Гэта дарэчы і ў "Іване 
Г розным І Хрыстафоры Калум- 
бе".

Асноўная частка пішацца 
так, каб яе ніхто не мог зразу-

мець. уключаючы вас саміх. 
Напрыклад. можна сказаць. 
што Іван Грозны сустракаўся з 
Хрыстафорам Колумбам на Ky- 
ліковым полі. Пішацца гэта так: 
“Даследаванні рукапісаў (глядэі 
вышэй) паказваюць. што з пры- 
чыны (глядзі ніжэй) акалічнас- 
цей сустрэчы. якая, па сцвяр- 
джэннях гісторыкаў (глядзі на 
адвароце)- была арганізавана 
з ...’ І г.д. Поспех гарантаваны.

“Наш а ж ы ццё"  
(Насценгазет а IY  

курса аддзялення  
гісторыі). 3  архіва  

рэдакцы і. 1 9 7 5  год.

Э к з а м е н а ц ы й н ы я  п а р а д ы :
Студэнту Экзаменат ару

1. Будзь стрыманым. Калі атрымаў "зда- 
вальняюча” . не кідайся экзаменатару на шыю. 
Падумай, што будзеш рабіць. калі атрымаеш 
"добра” .

2. Будзь самакрытычным. Апраўдваючыся. 
не гавары: "Гэта мы не праходзілі” . Лепш ска
заць: "У маіх канспектах гэтага няма".

3. Будзь ветлівым. Калі экзаменатар сам 
адказвае на ўласнае пытанне. не перапыняй яго 
фразамі накшталт: "Але, я гэтак жа думаю".

4. Будзь тактоўным. He раздражняй экза- 
менатара пагрозай прыйсці яшчэ раз. Гэта так 
жа непрыстойна, як самому напрошвацца ў госці.

5. Будзь аптымістам. Калі ты прыйшоў зда- 
ваць фізіку, а высветлілася, што сёння — экза
мен па хіміі, не кідайся ў роспач. Усё напера- 
дзе: І экзамен па фізіцы, і пераэкзаменоўка па 
хіміі.

1. Будзьце аб'ектыўнымі. Калі студэнт цы- 
туе вашы навуковыя працы. але не чуў про Дар- 
віна. не думайце.пра Дардіна дрэнна.

2. Будзьце велікадушнымі. Калі студэнт на- 
зваў Феербаха Каем Юліем. не паводзьце сябе 
так. быццам вы Феербах І Цэзар у адной особе.

3. He будзьце самаўпэўненнымі. Памятай- 
це, што дакладна ацаніць веды можа толькі вы- 
лічальная машына. калі яна экзаменуе другую 
вылічальную машыну.

4. Будзьце ласкавымі. Калі студэнт хоча 
ўзяць трэці білет, не забудзьце сказаць яму: 
"Калі ласка!"

5. Будзьце стрыманымг He гаварыце сту
дентам: "Я б на вашым месцы... Калі вы былі 
на гэтым месцы, вам маглі б гаварыць тое ж 
самае.

3  ар х ів а  р э д а кц ы і. 1978  год.
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