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Рыхтуйся загадзя

Як становяцца ,
Як часта нам даводзіц- 

ца сутыкацца з тым, што 
маладыя людзі, якія пераў- 
зыходзяць здольнасцямі 
сваіх аднагодкаў, не мо- 
гуць рэалізаваць сябе. Ад- 
бываецца гэта праз ро- 
зныя абставіны: канфлікты 
з настаўнікамі, спецыфіч- 
ная сістэма адукацыі, раз- 
мовы аб зменах якой вя- 
дуцца ўжо даўно і беспас- 
пяхова. A вось факультэт 
прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі шукае мала
дыя таленты і не дае ім згу- 
біцца. Выкладчыцкі састаў 
стараецца ўгадаць сваіх 
будучых студэнтаў не 
толькі на ўступных экзаме
нах, а яшчэ на школьнай 
лаве. Работа са школьні- 
камі — традыцыя факуль- 
тэта. Доўгі час тут існава- 
ла “Школа юнага прагра- 
міста” , якую многія школь- 
нікі закончвалі з поспехам 
і атрымлівалі пэўныя ільго- 
ты на ўступных экзаменах. 
Зараз падобныя формы 
адраджаюцца, і ў рабоце з 
адоранымі ш кольн ікам і 
факультэт прыкладной ма- 
тэматыкі і інфарматыкі ак- 
тыўна распрацоўвае тры 
асноўных накірункі: наву- 
чальна-метадычны, наву- 
кова-даследчы, алімпіяд- 
ны.

У навучальна-метадыч- 
най галіне выкладчыкамі 
ФПМІ праводзяцца заняткі 
па матэматыцы. За рабо
ту са школьнікамі выклад- 
чыкі факультэта Б.В.Зад-

ворны і У.Г.Галухаў атры- 
малі званне “Сорасаўска- 
га настаўніка” .

У навукова-даследчым 
накірунку традыцыяй ста
ла арганізацыя пастаянна- 
га навукова-даследчага 
матэматычнага семінара 
школьнікаў, у межах якога

распрацаваныя розныя 
формы спецыяльных за- 
няткаў. A мінулым летам у 
Віцебскай вобласці ўпер- 
шыню была створана лет
няя навукова-даследчая 
школа настаўнікаў і вучняў, 
якая дзейнічала два тыдні.

Алімпіядны напрамак — 
бадай, самы важны ў ра
боце са школьнікамі. Ён 
уключае ў сябе арганіза- 
цыю алімпіядаў ад раённых 
да міжнародных. Вялікае 
значэнне для таленавітых 
маладых матэматыкаў, якія 
жывуць у правінцыі, мае 
штогадовая Рэспубліканс- 
кая алімпіяда па матэматы
цы і Інфарматыцы, якая 
праводзіцца факультэтам. 
Пераможцы ўсіх трох тураў 
алімпіяды залічваюцца на 
факультэт без экзаменаў.

Вялікая роля ў падрых- 
тоўцы камандаў школьнікаў 
для ўдзелу ў міжнародных 
ал імпіядах належыць 
С.А.Мазаніку і У.М.Котаву. 
Каманды з Беларусі стана- 
віліся пераможцамі і пры- 
зёрам і на м іжнародных 
алімпіядах у Грэцыі (1991 
год), Германіі (1992 год), 
Аргенціне (1993 год), Шве- 
цыі (1994 год). Летась ка- 
манда заваявала адзін 
срэбраны і тры бронзавыя 
медалі на алімпіядзе ў Га-

ладыі і Венгрыі.
Па выніках алімпіядаў 

кожны год прыблізна 15 
чалавек залічваюцца на 
факультэт без экзаменаў. 
А гэта амаль 10% ад агуль- 
нага набору першакурсні- 
каў!

Каб скаардынаваць усе 
намаганні па рабоце са 
школьнікамі сёлета быў 
створаны Навукова-дас- 
ледчы і метадычны цэнтр 
выкладчыкаў і навучэнцаў 
“Юні-цэнтр-ХХІ” , у рамках 
якога арганізоўваецца ра
бота па ўсіх трох напрам
ках.

Многія 3 ТЫ Х, XTO яшчэ 
школьнікам браў удзел у 
алімпіядах, стаўшы студэн- 
тамі ФПМІ, удзельнічаюць 
у разнастайных студэнцкіх 
алімпіядах. I з упэўненас- 
цю можна сказаць, што ўся 
работа са ш кольнікам і, 
якая вядзецца на факуль- 
тэце, цалкам апраўдвае 
сябе. Мабыць, таму самая 
большая колькасць студэн- 
таў, якія атрымалі зван не 
“ С орасаўскі студэнт" у 
1995/1996 навучальным 
годзе, была з факультэта 
прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі.

П.Грушына

Канферэнйыі
15 лютага 1996 года на ric- 

тарычным факультэце прайшла 
навуковая ка н ф ер э н ц ы я  
"М.М.Улашчык і праблемы бе- 
ларускай гістарыяграфіі, крыні- 
цазнаўства і археаграфіі ( да 
90-х угодкаў вучонага)” . Яна 
была праведзена сумесна з Бе- 
ларуокім інстытутам дакумен- 
тазнаўства, археаграфіі і архіў- 
най справы і прысвячалася па- 
мяці выдатнага беларускага гіс- 
торыка, выпускніка гістарычна- 
га факультэта, доктара гіста-

рычных навук Мікалая Мікапае- 
віча Улашчыка (1906-1986). Ha 
пленарным пасяджэнні канфе- 
рэнцыі, якое адкрылі сустаршыні 
а р гка м ітэ та  п раф есары  
П.А.Шуплякі У.М.ІУІіхнюк, высту- 
пілі з дакладамі народны паэт 
Ъеларуы, прафесар Н.С.Гілевіч, 
д о кта р  ф ілалагічны х навук 
А .К.Каўка (Масква), кандыдат 
філалагічных навук В.А.Чамя- 
рыцкі, кандыдаты гістарычных 
навук В.У.Скалабан і М .Ф.Ш у- 
мейка і інш. Праца канферэн- 
цыі адбывалася па трох секцы- 
ях, на пасяджэннях якіх у сувязі

з навуковай творчасцю I дзей- 
насцю М.М.Улашчыка былі аб- 
меркаваныя пытанні беларускай 
гістарыяграфіі, археаграфіі, кры- 
ніцазнаўства і краязнаўства. У 
канферэнцыі прынялі ўдзел на- 
вукоўцы з Масквы, Смаленска, 
Гродна, Брэста, Віцебска і іншых 
га р а д о ў , а такоам а сваякі 
М.М.Улашчыка, у прыватнасці, 
яго сын А.М.Улашчык. Да кан- 
ферэнцыі Беларускім інстыту- 
там дакументазнаўства, археа- 
графіі і архіўнай справы быў вы- 
дадзены бібліяграфічны пака- 
зальнік працаў М.М.Улашчыка і

артыкулаў аб ім.
Незадоўга да правядзення 

канферэнцыі, 13 лютага адбы- 
ліся навуковыя чытанні выклад- 
чыкаў і студэнтаў гістарычнага 
факультэта, прысвечаныя па- 
мяці М.М.Улашчыка. 3 дакла- 
дамі выступілі дэкан факультэ
та прафесар П.А.Шупляк, загад- 
чык аддзела Інстытута літарату- 
ры AH Беларусі В.А.Чамярыцкі, 
д а ц э н т У .А .С осна, асп ірант 
А.Г.Гануш.

У Доме літаратара 14 лю
тага адбылася вечарына, пры- 
свечаная памяці навукоўца.

AAI паведамляе

Да ведама ўладальнікаў транспартных сродкаў
№ .

У перыяд правядзення тэхнічнага агляду ў  1996 годзе будзе 
арганізаваная замена нумарных знакаў:

— старога ўзору (белыя сімвалы на чорным фоне), устаноў- 
леных на транспартных сродках індывідуальных уладальнікаў, а 
таксама прадпрыемстваў, арганізацый і ўстановаў; .

— старога ўзору (чорныя сімвалы на белым фоне) серыяў 
БНС, BTC, ГСС, ГКС, МИС, МБС, ОЛМ, ТХА, устаноўленых на 
транспартных сродках індывідуальных уладальнікаў, прадпрыем- 
стваў і арганізацыяў.

Пры правядзенні тэхнічнага агляду рэкамендуецца ўладаль- 
нікам транспартных сродкаў зрабіць замену нумарных знакаў з 
улікам іх абавязковай паўсюднай замены ў  1997 годзе. За заме
ну нумарных знакаў уладальнікам аўтатранспартных сродкаў, якія 
маюць тэхнічны пашпарт старога ўзору, дзе прадугледжваецца

ўнясенне аб змяненні нумарных знакаў, прозвішча і ініцыялы ўла- 
дальніка, вызначаецца аплата ў суме 200 тыс.рублёў. Уладапьні- 
кам транспартных сродкаў, якія маюць пасведчанне аб рэгістра- 
цыі транспартных сродкаў, дзе не прадугледжваецца ўнясенне 
аб зм я н е н н і нум ар н ога  знака , неаб ход на  за п л ац іц ь  360 
тыс.рублёў. .

Тэхнічны агляд аўтамашынаў, матацыклаў, матаролераў і 
прычэпаў у 1996 годзе пачынаецца з 1 красавіка і праводзіцца 
па раёнах у наступныя тэрміны:

Першамайскі раён: аўтамашыны — з 1 красавіка па 2 мая, 
матацыклы — 17, 19,'20, 24, 26 мая;

Цэнтрапьны раён: аўтамашыны — з 3 па 19 мая, матацыклы 
— 15, 16 мая;

Савецкі раён: аўтамашыны — з 20 мая па 19 чэрвеня, мата-
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аб'яЎляе конкурс  на замяшчэнне 

пасал:

Загадчыкаў кафедраў: тэорыі функцый, 
фізіялогіі чалавека і жывёл, нямецкай мовы;

Прафесараў кафедраў: ураўненняў матэ- 
матычнай фізікі, метадаў аптымальнага кіраван- 
ня, агульнага землязнаўства (0,5 стаўкі);

Дацэнтаў кафедраў: тэарэтычнай фізікі, 
фізічнай электронікі, вылічальнай матэматыкі, 
вышэйшай матэматыкі, агульнай матэматыкі, 
арганічнай хіміі і хіміі высокамалекулярных злу- 
чэнняў, фізічнай хіміі, фізічнай геаграфіі маце- 
рыкоў і акіянаў, замежнай літаратуры, класічнай 
філалогіі, рускай літаратуры, найноўшай гісто- 
рыі славянскіх краін, гісторыі старажытнага све
ту і сярэдніх вякоў, археалогіі, этнаграфіі і дапа- 
можных гістарычных дысцыплін, расійскай і сла- 
вянскай гісторыі са старажытнага часу да па- 
чатку XX стагоддзя, этыкі і эстэтыкі, эканаміч- 
ных навук, філасофіі і метадалогіі навукі;

Старшых выкладчыкаў кафедраў: тэарэ
тычнай механікі і робататэхнікі, лікавых метадаў 
і праграміравання, археалогіі, этнаграфіі і дапа- 
можных гістарычных дысцыплін, медыцынскай 
падрыхтоўкі, эканамічных навук, нямецкай мовы;

Выкладчыкаў кафедраў: класічнай філа- 
логіі, нямецкай мовы, тэарэтычнага і славянска- 
га мовазнаўства, гісторыі беларускай літарату- 
ры;

Асістэнтаў кафедраў: фізічнай электронікі, 
вышэйшай матэматыкі, тэорыі функцый, лікавых 
метадаў і праграміравання.

Тэрмін конкурсу -- адзін месяц з дня 
апублікавання аб'явы.

Адрас: 220050, г.Мінск, праспект Ф.Скарыны, 
4, Белдзяржуніверсітэт, аддзел кадраў, пакой 
233, тэл. 26-59-39.

Аб'ява надрукавана ў газеце "Беларускі 
універсітэт" 14 сакавіка 1996 года.

цыклы — 27, 29 мая, 3, 5 чэрвеня;
Фрунзенскі раён; аўтамашыны — з 20 чэрвеня па 31 ліпеня, 

матацыклы — 12, 15, 17, 18, 22, 24 ліпеня.
Уладапьнікі аўтамашын, матацыклаў, матаролераў абавяза- 

ныя мець пры сабе асабісты пашпарт, тэхнічны пашпарт на аўта- 
машыну (матацыкл) і сертыфікат, талон тэхнічнага пашпарта (для 
прычэпаў), вадзіцельскае пасведчанне, талон папярэджання, да- 
ведку аб паўторным медыцынскім аглядзе, квітанцыю аб аплаце 
збору за тэхнічны агляд.

У выпадку немагчымасці прадставіць транспарт на агляд, яго 
ўладальнік абавязаны асабіста ці праз давераную асобу прад- 
ставіць у  аўтаінспекцыю тэхнічны пашпарт для адпаведнай рэгіс- 
трацыі.

Паўторны агляд транспартных сродкаў ажыццяўляецца па 
аўторках, сярэдах, чацвяргах і пятніцах з 18 да 20 гадзінаў пасля 
аплаты вызначанай сумы збору за паўторны агляд.
Старшы дзяржаўтаінспектар Маскоўскага 

ДА! маёр Вячаслаў Адамовіч



Афійыйна

Палажэнне аб арганізацыі выхаваўчай работы, якую праводзяць 
падраздзяленні і грамадскія арганізацыі Белдзяржуніверсітэта

Падрадзяленні Бел- 
дзяржуніверсітэта:

А ддзел па справах  
моладзі:

— распрацоўвае адзі- 
ную комплексную праграму 
выхаваўчай работы БДУ і 
перспектыўны план работы;

— уносіць прапановы па 
фармаванню бюджэтных 
сродкаў для правядзення 
выхаваўчых мерапрыемст- 
ваў, фінансаванню работы 
гурткоў і спартыўных сек- 
цый, узмацненню і развіц- 
цю матэрыяльна-тэхнічнай 
базы;

— каардынуе ўсю выха- 
ваўчую работуў паслянаву- 
чальны час;

— аказвае падтрымку 
грамадскім арганізацыям і 
аб’яднанням па выкананню 
імі задачаў паводле Стату
та Белдзяржуніверсітэта;

— распрацоўвае меха- 
нізм правядзення рабочых 
акцый студэнтаў;

— аказвае падтрымку 
зацікаўленым ведамствам і 
арганізацыям па пытаннях 
адпачынку, медыцынскага 
абслугоўвання;

— арганізуе выхаваўчую 
работу ў інтэрнатах Бел- 
дзяржуніверсітэта, сумесна 
з дзканатамі ажыццяўляе 
кантроль за работай выха- 
вальнікаў, культарганізата- 
раў, спортарганізатараў у 
інтэрнатах;

— аказвае падтрымку 
замежным студэнтам у ар- 
ганізацы і і правядзенні 
культурна-выхаваўчых ме- 
рапрыемстваў;

— каардынуе д зе й - 
насць па сацыяльнай аба- 
роне студэнтаў;

— праводзіць прававое

выхаванне студзнтаў, сво- 
ечасова рзагіруе на факты 
правапарушэнняў, якія да- 
пускаюцца студэнтамі;

— выконвае арганіза- 
цыйную і планавую работу 
па падрыхтоўцы пасяджэн- 
няў Савета па выхаваўчай 
рабоце і сочыць за выка- 
наннем рашэнняў Савета.

Дэканаты факультэ-
таў:

— распрацоўваю ць 
праграму выхаваўчай рабо
ты на факультэце;

—згодназ распрацава- 
най праграмай арганізоўва- 
юць падрыхтоўку і правя- 
дзенне выхаваўчых і куль- 
турна-масавых мерапры- 
емстваў;

— аказваюць дапамогу 
ў рабоце маладзёжных ар- 
ганізацый, аб’яднанняў у 
развіцці студэнцкага сама- 
кіравання;

— аказваюць дапамогу 
ў правядзенні выхаваўчай 
работы ў інтэрнатах, 
удзельнічаюць у камісіях па 
праверцы ўмоваў пражы- 
вання і вольнага часу сту- 
дэнтаў у інтэрнатах;

— абмяркоўваюць пару- 
шэнні студэнтамі зака- 
надаўства Рэспублікі Бела
русь, нарматыўных актаў 
Міністэрства адукацыі і на- 
вукі, Статута БДУ і прыма- 
юць адпаведныя меры 
ўздзеяння;

— кантралююць работу 
замацаванага за факульте
там выхавальніка інтэрната;

— арганізоўваюць што- 
гадовыя медыцынскія агля- 
ды.

Студэнцкі гарадок:
—  непасрэдна выхаваў- 

чая работа ў студэнцкім га- 
радку плануецца аддзелам

па справах моладзі, узгад- 
няецца з Саветам па выха- 
ваўчай рабоце, зацвярджа- 
ецца рэктарам і арганізуец- 
ца ў інтэрнатах выхавальні- 
камі, культарганізатарамі і 
спортарган ізатарам і ў 
шчыльнай узаемасувязі з 
дэканатамі, дырэкцыяй па 
справах культуры, спарты- 
ўным клубам, грамадскімі 
арганізацыямі, органамі 
студэнцкага самакіравання;

— выхавальнікі, культ- 
арганізатары, спортаргані- 
затары праводзяць работу 
па маральнаму, працоўна- 
му, эстэтычнаму і фізічна- 
му выхаванню, прымаюць 
меры для стварэння ўмоваў 
змястоўнага баўлення воль
нага часу студэнтаў, занят- 
каў мастацкай і тэхнічнай 
творчасцю, фізічнай культу- 
рай, грамадска карыснай 
дзейнасцю;

— выхавальнікі, культ- 
арганізатары, спортаргані- 
затары інтэрнатаў разам са 
студсаветам інтэрната і 
прафкамам студэнтаў уно- 
сяць прапановы па паляп- 
шэнню жыллёва-бытавых 
умоваў студэнтаў, садзей- 
нічаюць забеспячэнню эстэ- 
тычнага афармлення жылых 
памяшканняў, забяспечва- 
юць арганізацыю і правя-, 
дзенне культурна-масавых 
мерапрыемстваў;

— выхавальнікі, культ- 
арганізатары і спортаргані- 
затары садзейнічаюць ства- 
рзнню і курыруюць створа- 
ныя на базе студэнцкіх 
інтэрнатаў гурткі па інтарэ- 
сах, клубы, аб’яднанні сту- 
дэнтаў.

Дырэкцыя па справах 
культуры:

—  далучае студэнтаў і 
аспірантаў універсітэта да

дасягненняў у галіне куль
туры і мастацтва;

— аказвае дапамогу ў 
стварэнні сістэмы па арга- 
нізацыі змястоўнага вольна
га часу студэнтаў БДУ;

— выкарыстоўвае гас- 
падарча-разліковую дзей- 
насць з мэтай далейшага 
развіцця матзрыяльна-тэх- 
нічнай базы творчых калек- 
тываў;

— рыхтуе -правядзенне 
агульнауніверсітэцкіх ме- 
рапрыемстваў, распрацоў- 
вае сцэнарыі да іх;

— ажыццяўляе паста- 
ноўкі спектакляў, тэатралі- 
заваных шоў, канцэртных 
праграмаў, падрыхтоўку і 
паказ культурных і мастац- 
кіх праграмаў, відэатэк і 
г.д.;

— праводзіць масавыя 
святы, фестывалі, конкур
сы., лекцыі, дыспуты, агля- 
ды, маладзёжныя балі, кан- 
цэрты, сустрэчы з цікавымі 
людзьмі;

— удзельнічае ў плана- 
ванні работы культарганіза- 
тараў інтэрнатаў.

Спартыўны клуб:
— удзельнічае ў плана- 

ванні і выбары асноўных 
накірункаў работы спортар- 
ганізатараў інтэрнатаў БДУ;

— арганізуе і право- 
дзіць спартыўна-масавыя 
мерапрыемствы ў пасляна- 
вучальны час;

— праводзіць спартакі- 
яды студэнтаў, якія пражы- 
ваюць у інтэрнатах;

—- стварае спартыўныя 
секцыі і зборныя БДУ па ві- 
дах спорту;

—- развівае сўвязі і су- 
працоўніцтва са спартыў- 
н.ымі арганізацыямі замеж- 
ных краін. ■

Бібліятэка:

—  рыхтуе выбарку ма- 
тэрыялаў з перыядычнага 
друку, навуковай і метадыч- 
най літаратуры па выхаваў- 
чай рабоце і сацыяльных 
пытаннях моладзі;

аказвае метадычную 
дапамогу падраздзяленням 
БДУ, супрацоўнікам і сту
дентам у арганізацыі і пра- 
вядзенні культурна-маса
вых мерапрыемстваў;

— афармляе выставы і 
прагляды літаратуры да 
знамянальных датаў і свя- 
таў нацыянальнага і універ- 
сітэцкага значэння;

—-займаецца прапаган- 
дай твораў мастацкай і на
вуковай літаратуры, пра- 
водзячы чытацкія канфе- 
рэнцыі;

— уносіць прапановы па 
планаванню выхаваўчай 
работы, якую праводзяць 
.падраздзяленні БДУ.

Грамадскія арганіза- 
цыі Белдзяржуніверсітэ- 
та:

Прафкам студэнтаў:
— аказвае прававую 

дапамогу і абараняе сваіх 
членаў у дзяржаўных і гра- 
мадскіх арганізацыях па 
пытаннях працоўных, экана- 
мічных і сацыяльных адно- 
сінаў;

— аказвае фінансавую 
дапамогу пры правядзенні 
культурна-адукацыйных і 
спартыўных мерапрыемст- 
ваў;

— праводзіць лячэбна- 
прафілактычныя і аздараў- 
ляльныя мерапрыемствы 
студэнтаў;

— уносіць прапановы па 
стварэнню  неабходных 
умоваў для паспяховага

навучання, рацыянальнага 
выкарыстання навучальна- 
га і вольнага часу студэн- 
таў;

— уносіць прапановы аб 
паляпшэнні арганізацыі гра- 
мадскага харчавання, аб 
забеспячэнні. месцамі ў 
інтэрнатах студэнтаў, якія 
маюць у гэтым патрэбу;

— сочыць за санітарна- 
гігіенічнымі ўмовамі ў наву- 
чальна-вытворчых памяш- 
каннях і інтэрнатах, апера- 
тыўна інфармуе аб недахо- 
пах адміністрацыю БДУ.

Камітэт Беларускага 
саю за м о л а д з і Бел- 
дзяржуніверсітэта:

— аказвае арганізацый- 
ную і прававую падтрымку 
мерапрыемствам і ініцыя- 
тывам, накіраваным нааба- 
рону і рзалізацыю інтарэсаў 
моладзі БДУ;

— далучае студэнтаў 
БДУ да нацыянальнай бе- 
ларускай культуры, садзей- 
нічае развіццю студэнцкіх 
традыцый;

— актыўна ўдзельнічае 
ў арганізацыі вольнага часу 
студэнтаў: праводзіць фес- 
тывалі, конкурсы, дыскатэкі, 
сустрэчы з цікавымі 
людзьмі;

— пашырае міжнарод- 
ныя студэнцкія сувязі і ма
ладзёжныя абмены, супра- 
цоўнічае ў гэтым накірунку 
з дзяржаўнымі і грамадскімі 
структурам і;

— ,,прымае актыўны 
ўдзел у распрацоўцы і рэа- 
лізацыі маладзёжнай палі- 
тыкі на ўсіх узроўнях дзяр- 
жаўнай улады праз падрых- 
тоўку дэпутацкіх запытаў і 
іншых дэмакратычных ініцы- 
ятываў.

Палажэнне аб аглядзе-конкурсе на званне "Лепшы інтэрнат БДУ"
1. Агляд-конкурс на 

званне “Лепшы інтэрнат 
БДУ” праводзіцца з мэ
тай:

—  ацэнкі работы, якая 
праводзіцца ў інтэрнаце 
студсаветам, выхавальні- 
кам, адміністрацыяй інтэр- 
ната, культарганізатарамі, 
інструктарамі па спорту;

— развіцця прынцыпаў 
студэнцкага самакіравання 
ў інтэрнатах БДУ, арганіза- 
цыі вольнага часу студэн- 
таў і аспірантаў, абагуль- 
нення навыкаў у развіцці 
студэнцкага самакіраван- 
ня;

— абагульнення пера- 
давога вопыту і яго ўкара- 
нення ў іншых калектывах 
інтэрнатаў.

2. Агляд-конкурс на 
званне “Лепшы інтэрнат 
БДУ” праводзіць рэкта- 
рат з удзелам:

— аддзела па справах 
моладзі,

— прафкама студэнтаў,
— дырэкцыі студэнцка

га гарадка,
— дырэкцыі па справах 

культуры,
— спартыўнага клуба.
3. Агляд-конкурс на 

званне “Лепшы інтэрнат 
БДУ” праводзіцца кож- 
ны навучальны год.

4. Пры правядзенні 
агляда- конкурсу на 
званне “Лепшы інтэрнат 
БДУ” ацэньваюцца на- 
ступныя паказчыкі:

а) санітарны стан 
інтэрната:

— з удзелам актаў Цэн- 
тра эпідэміялогіі і гігіены,

— звестак з журналаў 
санітарна-тэхнічнага стану 
кожнага паверха (журнал 
знаходзіцца ў загадчыцы 
інтэрната);

б) правядзенне зася- 
лення студэнтаў і аспіран- 
таў у інтэрнат:

— па заключению інды- 
відуальных дагавораў аб 
захаванасці маёмасці;

в) правядзенне выся- 
лення з інтэрната:

па тэрміну засялен-
ня,

— па тэрміну высялен-
ня,

— па захаванасці маё- 
масці інтэрната, уключанай 
у індывідуальны дагавор,

— па санітарнаму ста
ну асобных пакояў;

г) тэхнічны стан інтэр- 
ната:

— па тэрмінах выканан- 
ня заявак, зарэгістраваных 
у журналах заўваг і прапа- 
ноў электрыка, сантэхніка 
і сталяра;

д) супроцьпажарны 
стан інтэрната:

— улічваюцца акты па- 
жарнай аховы,

— ацэньваецца работа 
адміністрацыі інтэрната па 
выяўленню правілаў па- 
жарнай бяспекі студэнтамі 
і аспірантамі, якія пражы- 
ваюць у інтэрнаце (заўвагі 
ўносяцца студгарадком 
інтэрната ў індывідуальны 
дагавор студента, аспіран- 
та);

е) паказчыкі па тэхніцы 
бяспекі:

— па наяўнасці бальніч- 
ных лістоў і даведак па ча- 
совай непрацаздольнасці, 
выкліканай парушэннем 
правілаў тэхнікі бяспекі 
асобамі, якія пражываюць 
або працуюць у інтэрнаце. 
Таксама ацэньваецца ра
бота адміністрацыі інтэрна- 
та па выяўленню парушэн- 
няў правілаў тэхнікі бяспекі 
студэнтамі і аспірантамі, 
якія пражываюць у інтэрна- 
це (заўвагі ўносяцца студ
гарадком інтэрната ў інды- 
відуальны дагавор студэн- 
та, аспіранта);

ж) работа студсавета 
інтэрната:

— па наяўнасці спісаў 
жыльцоў,

— па наяўнасці прата- 
колаў пасяджэнняў студса
вета,

— па арганізацыі дзя- 
журства на вахце, кухні,

— па адсутнасці пару- 
шэнняў “Правілаў унутра-

нага распарадку” , заяваў з 
РАУС,

— па мерапрыемствах, 
якія праводзяцца ў інтэр- 
наце, і арганізацыі вольна
га часу студэнтаў;

з) пры абмеркаванні 
лепшага пакоя сярод інтэр- 
натаў у конкурсе прымае 
ўдзел адзін пакой ад кож
нага інтэрната;

і) пры абмеркаванні 
лепшага паверха сярод 
інтэрнатаў у конкурсе пры
мае ўдзел адзін паверх ад 
кожнага інтэрната. 

Заўвага:
1. К ал і некал ькі 

інтэрнатаў маюць ад- 
нолькавыя паказчыкі, то 
пры вызначэнні месца, 
яколе займае інтэрнат у 
а гл я д зе -ко н кур се  на 
званне “Лепшы інтэрнат 
БДУ”, асноўнымі крытэ- 
рыямі ацэнкі з ’яўляюцца 
паказчыкі, якія характа- 
рызуюць санітарна-тэх- 
нічны стан інтэрната.

2. Пры в ы р аш эн н і

спрэчных пытанняў маг- 
чыма ўзаемная ацэнка 
работы адміністрацыі 
інтэрната, выхавальнікаў 
і студсавета.

3. Узнагароды калек- 
тыву інтэрната за пера- 
могу ў аглядзе-конкурсе 
на званне “Лепшы інтэр- 
нат БДУ” наступныя:

— уручэнне вымпела 
“Лепшы інтэрнат БДУ”,

— узнагародж анне  
каштоўнымі падарун- 
камі;

— дадатковае прэмі- 
раванне актыву студэн- 
таў, якія пражываюць у 
інтэрнаце, выхавальні- 
каў і адмініс трацыі інтэр - 
на та;

— пуцёўка за мяжу 
жыхарам лепш ага па 
коя.

Падрыхтавана па 
рашэнню Савета 

БДУ аддзелам па 
справах моладзі
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Актуальна

Калі няма чаго даць 
даюць свабоду

Кожнае рэвалюцыйнае 
пераўтварэнне (а менавіта 
такі этап перажывае наша 
грамадства) абуджае ініцы- 
ятыву, прыводзіць у рух 
назапашаны духоўны і інтэ- 
лектуальны патэнцыял, ак- 
тывізуе разнастайную гра- 
мадскую дзейнасць, патра- 
буе канкрэтных крокаў І 
прыводзіць да пэўных аба- 
вязковых вынікаў.

У гэтай сувязі пытанне 
аб тым, выжыве ці не вы- 
жыве вышэйшая школа ў 
сучасных умовах, не павін- 
на ставіцца. Самая прэс- 
тыжная галіна народнай 
гаспадаркі, надзвычай за- 
манлівая сфера нашага 
су^ыцця адзін з аснава- 
творных накірункаў пасту- 
пальнага руху, ды каб на 
ладан дыхаў — тут штосьці 
не так.

Барон Мюнхаўзен сам 
сябе выцягваў з багны, 
ухапіўшыся рукой за вала- 
сы на ўласнай галаве.

Ці не можам мы самі 
сабе дапамагчы? Няхай 
дзяржава. Асацыяцыі І ак- 
дыянерныя таварыствы, 
канцэрны, фонды і фірмы 
плацяць за навучанне І пад- 
рыхтоўку спецыялістаў для 
сябе. Сёння новыя камер- 
цыйныя ВНУ з поспехам 
маглі б працаваць у межах 
дзяржаўных формаў, на 
той жа матэрыяльна-тэх- 
нічнай базе. Неабходна 
рэзка пашырыць сферу 
агульнаадукацыйных і глы- 
бока прафесійных паслуг — 
ад падрыхтоўкі для паступ- 
лення ў ВНУ да выканання 
спецыяльных навуковых 
распрацовак. У нас маглі б 
стварацца студэнцкія твор- 
чыя трупы, малыя прад- 
прыемствы, студэнцкія ла- 
бараторыі, навуковыя ка- 
лектывы.

Варта смела ісці на 
ўтварэнне новых адцзялен- 
няў, факультэтаў (у тым 
ліку факультэтаў па павы- 
шэнню кваліфікацыі) у са
мых розных сферах — па 
універсітэцкіх шматпро- 
фільных праграмах. Мы тут 
усё яшчэ непаваротлівыя. 
У свой час, калі, як абухом 
па галаве,'усіх аглушыла 
слова “ беларусізацы я" 
пасля хімізацыі, механіза- 
цыі, матэматызацыі, незлі- 
чоная колькасць выпускні- 
коў ВНУ кінулася на філфакі 
БДУ, іншых навучальных 
устаноў, каб навучыцца 
роднай мове, успомніць 
даўно і яшчэ не наглуха 
забытае, аднавіць у памяці 
тое, што ведалі, а філфакі 
не маглі іх усіх прыняць на 
вучобу і дапамагчы ў пера- 
падры хтоўцы . У вы ніку 
страцілі тое, што страцілі. 
Цяпер якраз адкрываюць 
перападрыхтоўку па бела- 
рускай і рускай філалогіі.

Хоць бы адзін на горад 
адкрыць Вячэрні народны

ун іверс ітэт (платны) па 
тыпу агульнаадукацыйных 
курсаў, якія былі ў свой час 
у Маскве і Пеидрбургу, на 
некаторых з якіх вучыліся 
нават нашы пісьменнікі- 
класікі. He прыватны, а 
дзяржаўны, ды ўсё ж плат
ны, на самаакупнасці. Такі 
універсітэт, дзе б любы, 
хто пажадае, не мяняючы 
асноўнай прафесіі, змог бы 
атрымаць другую спецы- 
яльнасць. Каб было права 
выбару прафесіі.

У кожнай ВНУ вучацца 
студэнты з-за мяжы, на 
гэта выдаткоўваюцца не
малый сродкі (якія ў боль- 
шасці апраўдваюцца ды 
яшчэ з лішкам), робяцца 
намаганні стварыць для іх 
больш-менш прыстойныя 
бытавыя ўмовы пражыван- 
ня, але, калі б усё тое 
аб'яднаць, дык на той жа 
базе з мінімальнымі затра
там! ўпаўне мог бы пра
цаваць на Беларусі Міжна- 
родны універсітэт накштапт 
таго, сусветна вядомага — 
“Дружбы народаў” , які мог 
бы стаць акном беларускай 
культуры ў Еўропу і ў су- 
светную супольнасць, цэн- 
трам прыцяжэння інтэлек- 
туальных сіл Захаду І Ус- 
ходу. Тут, у нас, на нашай 
роднай зямельцы.

Найбольшая ўдзельная 
вага пры тым кладзецца на 
гуманітарныя і ўласна пра- 
фесійныя профілі ў наву- 
чанні. У сувязі з волевыяў- 
леннем народа на выбарах 
і рэферэндумах асаблівая 
роля ўскладаецца на філа- 
лагічныя факультэты вы- 
шэйшых навучальных уста- 
ноў. Філалагічны факультэт 
— аснова гуманітарнай 
падрыхтоўкі спецыялістаў з 
вышзйшай адукацы яй, 
прафесіяналаў і аматараў, 
фанатаў сваёй справы і 
проста эруДытаў, інтэлек- 
туалаў, кніжнікаў і прамоў- 
цаў. Слова — не цацка, не 
забаўка, і сапраўдная 
любоў да слова можа мець 
энергію пераўтваральную.

A дзе яны, маладыя 
прафесіяналы?

Працэсы абуджэння 
нацыянальнай самасвядо- 
масці павінны ў першую 
чаргу закранаць і ўздымаць 
да дзеяння тых, хто непас- 
рэдна, штодня з гэтым звя- 
заны, для каго, скажам, 
гэтыя зрухі з ’яўляюцца хле
бам надзённым, асновай 
існавання. Каб другі артыст 
народны не мог прамовіць 
двух народных слоў? Пры 
сённяшнім дэфіцыце жыт- 
нёвага і пшанічнага хлеба, 
каб пракарміць народ, у 
нас, думаецца, не можа І 
не павінна адчувацца няс- 
тача хлеба духоўнага. Таму 
так рэзка ўзрастае роля і 
ўздзеянне вялікага атраду 
беларускамоўнага студэн- 
цтва, няўрымслівых юнакоў

і дзяўчат, апантаных, глы- 
бока тэарэтычна падрыхта- 
ваных будучых спецыяліс- 
таў — знаўцаў і прафесія- 
налаў беларускасці, заці- 
каўленых у пашырэнні 
ведаў пра Беларусь, у ду- 
хоўным узбагачэнні як са- 
міх студэнтаў, так і насель- 
ніцтва ў цэлым, у напаў- 
ненні суверэнітэту рэаль- 
Аым зместам.

Ці не варта зрабіць так, 
як зрабілі гэта, напрыклад, 
у Кіеўскім універсітэце, дзе 
філфакі “пайшлі ў народ” , 
с ту д э н ты -ф іл ф а ка ў ц ы  
стварылі суполкі на іншых 
факультэтах, курыруюць іх, 
групуюць зацікаўленых сту- 
дэнтаў, вядуць растлума- 
чальную і агітацыйную ра
боту ва ўсім універсітэце і 
сярод студэнтаў горада, у

Неабходна тут заха- 
ваць прынцыпы “люстэрка- 
васці” — аднолькавага па- 
шырэння і развіцця як бе
ларускай, так і рускай 
мовы, старанна аберагаю- 
чы гэты прынцып, каб пры 
наймалейшым змяненні 
ракурсу не скасабочылася 
адпюстраванне.

3 гэтымі мэтамі, дума
ецца, варта ўнесці наступ- 
ныя змяненні:

1. Адзін з буйнейшых у 
БДУ філалагічны факультэт 
можа і павінен адыграць 
большую ролю ў распаў- 
сю джванні беларускай 
мовы як мовы штодзённа- 
га ўжы тку, пашырэння 
сфер яе ўжывання, актыў- 
нага ўкаранення яе на 
іншыя факультэты, у сту- 
дэнцкае асяроддзе. Зусім 
невыпадкова, што Тава- 
рыства беларускай мовы 
імя Ф.Скарыны на факуль- 
тэце з цягам часу вычар- 
пала сябе. Абмежаванае ў 
сваёй дзейнасці рамкамі 
факультэта, яно не бачыць 
перспектыў сваёй дзей- 
насці, бо агітаваць за мову 
тых, хто па абавязку свай- 
го занятку, па роду сваёй 
дзейнасці павінен гэта ра- 
біць,— бессэнсоўна.

школах, пры бібліятэках, у 
прафесійных вучылішчах, 
рабочых інтэрнатах, па 
месцах жыхарства, у да- 
школьных установах, дзіця- 
чых садках, дамах-інтэрна- 
тах, у дзіцячых клубах пры 
домакіраўніцтвах і г.д.?

2. Абуджэнне нацыя
нальнай самасвядомасці 
звязана з імёнамі слаўных 
дзеячоў Адраджэння. 
Прайшлі 100-гадовы юбі- 
лей класіка беларускай лі- 
таратуры М.Багдановіча, 
чарговыя юбілеі Я.Коласа, 
Я.Купалы. Надзвычай юбі- 
лейны сёлетні год — I.LUa- 
мякін, К.Крапіва, М.Гарэцкі, 
Я.Чачот, Я.СІпакоў, А.Куд- 
равец і інш. Чаму магут- 
нымі сіламі факультэта не 
маглі быць наладжаны ве- 
чары ўслаўлення духоў- 
насці беларускай нацыі, 
вечары высокамастацкага 
беларускага слова ў БДУ 
для ўсіх прафесараў, вы- 
кпадчыкаў, аспірантаў, сту- 
дэнтаў, супрацоўнікаў? Для 
горада, раёна, у тэхнікумах 
і на заводах, у калгасах?

3. “Свята беларускага 
слова” , яно магло б стаць 
традыцыйным ва універсі- 
тэце, адзін раз у год, але 
для ўсіх, хто працуе ў БДУ.

Гэта маглі б быць “Вечары 
беларускай паэзіі” , “Вечар 
жаночай паэзіі” (да 8 сака- 
віка) з запрашэннем бела- 
рускіх паэтаў, паэтэс ро
зных пакаленняў І розных 
творчых манер. “Паэтыч- 
ныя вечары ў Палітэху” ў 
Маскве 60-х гадоў памята- 
юць і дагэтуль, традыцыю 
можна ажывіць на нашай 
роднай глебе.

4. Маладыя паэты “Ту- 
тэйш ы я” зб ірал і вялікія 
аўдыторыі ў свой час. Jli- 
таратурнае аб’яднанне па- 
этаў БДУ “Узлёт” зараз чу- 
ваць вельмі мала. A ўсё 
гэта маглі быць вечары тэ- 
матычныя: “Нацыянальная 
гісторыя ў беларускай лі- 
таратуры ” , “ П аэты -ме- 
дыкі” , “Паэты-хімікі” , “Па- 
эты-фізікі” . Тут маглі б у 
гарадскім, раённым ма- 
штабе быць прадстаўле- 
ныя творцы іншых тэхніч- 
ных спецыяльнасцей.

5. He адчуваецца абу
джэння ўласна студэнцкай 
мастацкай самадзейнасці ў 
тым ліку, асабліва на на
цыянальнай глебе. А яна ж 
магла быць прыбытковай, 
такая ўдзячная сфера. Ужо 
даўно зусім не чуваць роз- 
галасу студэнцкага тэатра 
“Летуценнік” , ён не мае ці 
не шукае свайго студэн
цкага репертуару. Увогуле, 
мусіць, ні ў адной ВНУ бе
ларускай сталіцы няма на- 
цыянальнага студэнцкага 
тэатра са сваёй трупай, са 
сваім  рэпертуарам . He 
падключаюцца сюды І сту- 
дэнцкія клубы. А варта 
было б, каб БДУ стаў іні- 
цыятарам руху ўтварэння 
студэнцкіх самадзейных (а 
мо і прафесійных) тэатраў, 
каб сцэнічнай вобразнай 
мовай гаварыць аб нашых 
праблемах, абуджаць дух 
нацыянальнай самасвядо- 
масці.

6. He чуваць абуджэн
ня і студэнцкага менавіта 
беларускага друку — аль
манах!, зборнікі, газеты, 
л істкі, літаратурныя да- 
даткі, старонкі, дыскусіі ў 
“Беларускім універсітэце” . 
Такой “самвыдатаўскай” 
творчасці было хоць адбаў- 
ляй, калі гэта ўсё знахо- 
дзілася пад забаронай, а 
цяпер — маўчанне. Ці 
толькі забаронены плод са- 
лодкі?

7. Конкурсы прыга- 
жунь, студэнцкай моды, 
клубы маладой гаспадыні, 
традыцыйныя нашы запра- 
шэнні ў госці аднаго фа
культэта да д р уго га , 
імкненне культываваць на
родный рысы гасціннасці, 
вячорак, вечароў адпачын- 
ку, прапаганда народных 
рамёстваў, разьбярства і 
г.д. Ці не з філфака яны 
павінны пачынацца?

8. Даўно ці зусім не 
было “Вечара беларускай

песні” — самадзейнай, ха- 
равой. Вось бы ўсім разам 
нам і прапагандаваць на
родную беларускую песню.’ 
У двары універсітэта зра- 
біць па вясне ці па восені 
традыцыйнае студэнцкае 
свята — з харавымі. і тан- 
цавальнымі калектывамі, 
задорнае, масавае.

9. Была колісь у філфа- 
ка “Вязынка” . Дзе цяпер 

тое свята студэнцтва? Як 
уліць у яго новы нацыя- 
нальны каларыт? У Вільню- 
се ў такіх цудоўных мясці- 
нах, як наша Вязынка, што- 
год праходзіць свята ўступ- 
лення ў сталы юначы 
ўзрост. Можа б, і філфак 
стаў пачынальнікам Усебе- 
ларускага Свята студэнцт
ва ў Мінску? У даўніну го
рад ажываў, калі ў яго ўва- 
ходзілі гусары. А тут — сту
дэнты! А мо патрэбен Кон
курс студэнцтва? Каб узяць 
на сябе ролю галоўнага 
завадатара сярод студэн- 
таў універсітэтаў у Рэспуб- 
ліцы Беларусь.

10. Групаваць калек- 
тыў, складаць яго, даць 
новае дыхание можна 
толькі кансалідуючы ро
зных людзей, розныя твор- 
чыя індывідуальнасці вакол 
канкрэтнай справы — на 
ніве адраджэння трады- 
цый, пашырэння нацыя- 
нальнага будаўніцтва. Гу
кание вясны, провады 
зімы, сёмуха, фэсты, кір- 
машы, аўкцыёны, народ
ный гульні — варта, каб пра 
ўсё гэта універсітэт давед- 
ваўся з нетраў такога фа
культэта як філалагічны, 
дзе ўсё гэта жыве. У ВНУ 
маюць быць свае студэнц- 
кія “хаўрусы” па прапаган- 
дзе нацыянальных святаў, 
абрадаў, звычаяў, клубы 
моладзі па інтарэсах, па 
захаванню нацыянальных 
традыцый, гурткі І аб’яд- 
нанні аматараў нацыяналь
ных строяў, нацыянальнай 
кухні І г.д.

11. Самае галоўнае — 
такія факультэты, як філа- 
лагічны, павінны ўплываць 
на змены ў змесце грамад- 
скай свядомасці высока- 
кваліфікаванымі кадрамі. 
Даўно, напрыклад, гіа бе
ларускай філалогіі не аба- 
раняліся доктарскія дысер- 
тацыі, бо няма свайго Ca- 
вета ў ВНУ такога ранжы- 
ру, а, зразумела, іх лік па
вшей узрасці зараз. Праз 
іх, а таксама праз канды- 
дацкія і дыпломныя, якія 
маюць практычны выхад, 
можна дамагчыся і сур’ёз- 
ных зрухаў у пашырэнні 
беларускай ідэі ў масах.

(Працяг чытайце 
на 4 -й  паласе)
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Шлюб можа быць розным? Чаму б і не!
У гэтым нумары рэдакцыя "Беларускага універсітэта" прадстаў- 

ляе чытачам заканчэнне матэрыяла аб нетрадыцыйных формах шлю- 
бу, перададзенага нам студэнткамі філасофска-эканамічнага факуль
тэта.

Узровень інф арма- 
ванасці Студэнтаў у сек
суальней сферы

Вы светл ілася, што 
большасць студэнтаў лі- 
чыць свой узровень ведаў 
у сексуальнай сферы ся- 
рэднім — гэта значыць, 
веды ёсць, але іх недастат- 
кова. Тых жа, хто лічыць, 
што ведаў у іх амаль няма, 
у тры разы менш, чым тых, 
хто ацэньвае свай узро
вень інфармаванасці як
ВЫСОКІ.

Больш “дасведчанымі" 
у сексуальнай сферы (вы
сока ацанілі свой узровень 
ведаў у гэтай галіне) ака- 
заліся студэнты філасофс- 
ка-эканамічнага факультэ
та БДУ і правазнаўцы.

У цэлым па даследа- 
ванню можна зрабіць вы- 
снову, што студэнты В НУ 
Мінска лічаць сябе дастат- 
кова інфармаванымі ў сек
суальнай сферы.

Асноўныя -крыніцы  
гэтых ведаў

Як высветлілася, вяду- 
чае месца займае спецы- 
яльная л ітаратура. 72%

называюць яе крыніцай 
сваіх ведаў аб сексуальных 
адносінах, паводзінах І нор
мах. Калі раней у нас у кра
ше падобнай літаратуры 
было вельмі мала і знаё- 
май з ёй была невялікая 
колькасць людзей, то ця- 
пер дзякуючы зменам у 
падыходзе да разгляду 
інтымных адносінаў паміж 
мужчынам і жанчы най, 
каштоўнасцей і нормаў гэ
тых адносінаў з боку спе- 
цыялістаў, грам адскай  
думкі і г.д. з ’явілася дас- 
таткова шмат падобных 
выданняў. У вялікай ступені 
гэтаму спрыяла плынь па
добнай літаратуры з-за  
мяжы.

Зносіны моладзі з сяб- 
рамі і знаёмымі настолькі 
ж значныя для павышэння 
інфармаванасці. Варта ад- 
значыць, што крыху больш 
за палову студэнтаў указ- 
вае, што атрымлівае свае 
веды з асабістага вопыту,
І крыху менш за палову — 
ад сексуальнага партнёра. 
Гэта ўскосны м  чынам 
сведчыць аб тым, што не 
менш за палову студэнтаў 
мае сексуальныя адносіны 
да шлюбу.

Дарэчы, толькі палова 
маладых людзей задаволе- 
ная сваім сексуальным 
жыцдём, кожны чацвёрты ж 
не зэдаволены ім. Астатнія 
не змаглі адказаць.

На апошнім месцы ся- 
род крыніцаў атрымання 
інфармацыі такога кштал- 
ту стаяць сям’я і свая'кі.

Інфармаванасць сту- 
дэнтаў аб нетрадыцый
ных формах шлюбу і аб 
распаўсю джанасці па
добных формаў

Звесткі для нагляд- 
насці размесцім у табліцы. 
У ёй указваюцца формы 
шлюбу, якія з ’яўляюцца 
нетрадыцыйнымі для на- 
шага грамадства. Па мен- 
шай меры, так лічылася да 
апошняга часу. У табліцы, 
апрача формаў, указваец- 
ца працэнтнае размерка- 
ванне адказаў студэнтаў на 
пытанне аб вядомасці ім 
падобных формаў і аб існа- 
ванні знаёмых, якія пры- 
трымліваюцца гэтых фор- 
маў у сваіх сексуальных 
адносінах. Цікава, што та- 
кіх знаёмых мае большасць 
апытаных, у пятай часткі

Формы шлюбу

Студэнты,
я'кія

ведаюць
гэтую
форму

Студэнты, 
якія маюць 
знаёмых- 

прыхільнікаў 
гэтых 

формаў

1. Сужыццё -- двое жывуць разам без 
юрыдычнага афармлення шлюбу 94.7% 72.8%

2. Паўторны шлюб — шлюб, у які ўступаюць 
разведзеныя ці ўдовыя 90.0% 63.8%

3. Бяздзетны шлюб -- свядомая адмова 
супругаў ад нараджэння дзяцей 69.1% 34.2%

4. Адкрыты шлюб — шлюб, у якім дапускаецца 
сямейная нявернасць з узаемнай згоды абодвух 
бакоў

63.5% 28.2%

5. Асобнае пражыванне -- супругі добраахвотна 
і пастаянна пражываюць у розных месцах 56.5% 25.6%

6. Полігамны шлюб — мужчына ці жанчына мае 
некалькі шлюбных партнёраў 44.2% 13.3%

7. Жанатыя і нежанатыя пары аб’ядноўваюцца і 
мяняюцца шлюбнымі партнёрамі 27.2% 4.3%

8. Камуна -- сумеснае пражыванне i вядзенне 
гаспадаркі некалькімі шлюбнымі парамі 25.9% 6.0%

9. Суінгерства -- с'ямейныя пары практыкуюць 
абмен жонкамі і мужамі 19.9% 1.7%

апытаных такіх знаёмых 
шмат. A такія формы як 
сужыццё і паўторны шлюб 
ужо сталі нормай для на- 
шага грамадства.

Даследаванне праводзілі студэнткі ад- 
дзялення сацыялогіі філасофска-экана- 
мічнага факультэта К.Герасіменя, Н.Міц- 
кевіч, Т.Хрышчановіч

Актуальна

Калі няма чаго даць — даюць свабоду
(Заканчэнне. Пачатак 

на 3-й паласе)

12. Нарэш це, нашы 
універсітэты ў цэлым і фа
культеты павінны, могуць, 
гатовы стаць акамулюю- 
чым цэнтрам усіх ведаў і 
ўсіх звестак пра Беларусь і 
беларусаў, пра нацыяналь- 
ны духоўны космас бела
рускага народа, здабыткі 
ягоныя ва ўсіх галінах гас- 
падаркі.

Дзе на ўсё гэта ўзяць 
сродкі? Паўтараем, тыя 
формы, згаданы я намі, 
самі сябе могуць забяспе- 
чыць — трэба разбудзіць 
творчую энергію саміх сту- 
дэнтаў, скіраваць яе ў па- 
трэбны бок.

A вось прыклад іншага 
парадку, калі сродкі, што 
называецца, пад нагамі ва- 
ляюцца, мы ходзім па іх 
штодня. Калі няма чаго 
даць — даюць свабоду. 
Свабоду дзеянняў, толькі 
ўзаконеных. Ha філалагіч- 
ным факультэце БДУ — 
лепшая актавая зала на

800 месцаў ва ўсім гора- 
дзе (цёплая, утульная, па- 
найноўшаму абсталяваная, 
з мноствам пакояў-гры- 
мёрных за кулісамі, шыкоў- 
най і прасторнай сцэнай), 
ёсць яшчэ і ,зала меншая 
(на 200 месцаў). Чаму на 
гэтай базе не стварыць 
“Тэатр паэзіі і песні” для 
студэнтаў і жыхароў гора- 
да?

У сваім паступальным 
руху наперад мы павінны 
якраз і абапірацца на жы- 
вую творчасць мае, абу- 
джаць ініцыятыву многіх і 
многіх, намагацца з ня- 
зменным поспехам выка- 
рыстоўваць энергію разня- 
воленага, неўтаймаванага 
пачуцця, скіраванага на 
пабудову новага, а не на 
разбурэнне старога.

Наш магутны стара- 
даўні беларускі фальклор 
— таксама жывая твор 
часць мае, наш калектыў- 
ны грам ад скі набы так. 
Колькі прываблівых най- 
каштоўнейшых залацінак 
ён утрымлівае ў сабе, ды

такіх, якімі мог бы ганарыц- 
ца любы народ, але бяда, 
што ў іншых народаў свету 
(асабліва Еўропы) многае 
з таго ўжо беззваротна 
страчана ці вось-вось бу- 
дзе страчана наззўсёды. 
Толькі, прынамсі, сярод бе- 
ларусаў можна падмеціць 
нешта такое, адметнае і 
простае, кшталту: “Ганна! 
ГаннаІ Ці чуеш, ці не?”— 
пытаецца д зя д зь ка . A 
Ганна яму ў адказ: “Хачу 
— чую, а хачу — не!” Вось 
і “падсякла” . Мы сапраўды 
становімся глухімі і сля- 
пымі, калі часам сутыкаем- 
ся са складанымі і вострымі 
праблемамі. He дастукац- 
ца, не дакрычацца. Духоў- 
ная немата і глухата, якія ў 
паасобны х выканаўцаў 
узяты ледзь не за норму 
паводзін, тут “падсякаюц- 
ца” пад корань. He чуць 
пасля такой заўвагі немаг- 
чыма. Дык каб такія дыя- 
менты жывой творчасці 
мае зніклі бясследна? A 
пагроза ёсць. “Распалась 
связь времён” , — гаварыў

пра такую з ’яву паэт. Што 
можа быць страшней? Каб 
не разарвалася сувязь 
часу, сувязь пакаленняў, 
варта ратаваць і аберагаць 
духоўны скарб народа і 
шчодра перадаваць новым 
пакаленням. А на філфаку 
БДУ ні студэнты беларус
кага, ні студэнты рускага 
аддзяленняў трэці год за- 
пар не выязджаюць на лет
нюю фальклорную практы- 
ку ў вёску.

Няма патрэбы гава- 
рыць, што значыць для бу- 
дучага спецыяліста па род- 
най мове і літаратуры з 
універсітэцкім дыпломам 
праходжанне фальклорнай 
практы кі, арганізаванай 
пад кіраўніцтвам вопытных 
спецыялістаў, непаерэдныя 
сустрэчы , праф ёсійныя 
кантакты студэнтаў перша- 
га курса з носьбітамі бага- 
тай духоўнай спадчыны бе
ларускага варода. Агульна- 
вядома, што скарбы ў на
рода не могуць існаваць 
вечна, усё меней становіц- 
ца тых, хто памятае ад сва-

іх прадзедаў, дзядуль І ба
буль сапраўдныя ўзоры 
вусна-паэты чнай твор- 
часці, глыбокай народнай 
мудрасці, філасофіі, света- 
сузірання. На вачах мяле- 
юць крыніцы народнага 
духу.

Фальклорныя запісы, 
зроблены я студэнтам і, 
апрацоўваюцца і сістэма- 
тызуюцца ў навукова-дас- 
ледчай лабараторыі бела
рускага фальклору і дыя- 
лекталогіі, якая налічвае 
багацейшыя фонды. Вы- 
дадзены цэлы шэрагзбор- 
нікаў рэгіянальных фаль- 
клорны х матэрыялаў, 
вельмі многа іншых друка- 
ваных матэрыялаў па 
фальклору. Страчанае ці не 
дабранае зараз з духоўнай 
культуры беларусаў можа 
згінуць бясследна і назаў- 
сёды.

Фальклорная практыка 
студэнтаў непасрэдна ў ра- 
ёнах і абласцях Беларусі — 
магутны інструмент прафе- 
сійнай падрыхтаванасці бу- 
дучых спецыялістаў вы-

шэйшай кваліфікацыі, адзін 
са значных сродкаў выха- 
вання любові да роднага 
бацькоўскага -краю.

'Усё  сказанае вышэй 
дасць мажлівасць сканцэн- 
траваць усе стваральныя 
сілы на падрыхтоўцы спе- 
цыялістаў вышэйшай ква- 
ліфікацыі: будучых экана- 
містаў, філосафаў, культу- 
ролагаў, псіхолагаў, сацы- 
ёлагаў, настаўнікаў рускай 
і беларускай мовы і літа- 
ратуры, славістаў, заўт- 
рашніх дзеячоў літаратуры 
і культуры. Менавіта сярод 
іх першакурснікі сёлетняга 
набору стануць першымі 
выпускнікамі новага, XXI 
стагоддзя.

Уладзімір 
Навумовіч, 

загадчык 
кафедры БДУ, 

кандыдат 
філалагічных 

навук, дацэнт
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