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•,ЗІ-'інзМ 
„упса 3 В|ТЭ

«гг* 1 >

Ш тогадовую прэм ію  
імя У.Пічэты атры- 

маў доктар фіяасофскіх навук, 
прафесар Шапькевіч Вячаслаў 
Феліксавіч за цыкл работ па 
гісторыі палітычнай і сацыяль- 
най думкі ў Беларусі XVI-XIX 
стагоддзяў. Прэмія імя А.Сеў- 
чанкі прысуджана доктару хі- 
мічных навук, прафесару Кабо 
Генадзю Якаўлевічу за цыкл 
работ “Даследаванні тэрмады- 
намічных уласцівасцяў арганіч- 
ных рэчываў” .

Лепшай студэнцкай наву- 
ковай работай у галіне сацы- 
яльных і гуманітарных навук 
прызнаная “Эвалюцыя прынцы- 
пу наследавання вялікакняска- 
га прастолу ў Старажытнай Pyci 
(IX-XII ст.)” студэнтаў гістарыч- 
нага факультэта Цёмушава B. і 
Цёмушава C., у галіне прыро- 
дазнаўчых навук — работа “Не- 
каторыя пытанні тэорыі акус- 
тычнага лазера (САЗЕРА)" сту- 
дэнта фізічнага факультэта 
Волкава I.

Кожны студэнт 
дзяржаўнай ВН У  

павінен быць гатовы 
да размеркавання

Аб гэтым сказаў Прэзідэнт 
краіны, выступаючы днямі ў Бе
л а р у с и  дзяржаўным эканаміч- 
ным універсітэце. Праўда, у пер
шую чаргу абавязковае размер- 
каванне закране тых, хто атрым- 
лівае дэфіцытныя спецыяльнасці, 
напрыклад, выкладчыкаў замеж- 
ных моў і ўрачоў.

Па даручэнню кіраўніка 
дзяржавы міністр адукацыі паві-

нен будзе ў бліжэйшы час вы- 
несці на разгляд Прэзідэнта да- 
кумент аб методыцы заключэн- 
ня кантрактаў са студэнтамі, якія 
паступаюць у дзяржаўную ВНУ. 
Той, хто падпісаў такі кантракт, 
павінен ведаць, што пасля закан- 
чэння ВНУ ён можа быць накіра- 
ваны на работу туды, дзе маюць 
асаблівую патрэбу ў такіх спе- 
цыялістах. Пры гэтым будуць 
прапаноўвацца на выбар некалькі 
месцаў для работы.

Вынікі

Ia запрашэнню адміню 
трацыі універсітэта з 5 

па 9 сакавіка БДУ наведвала 
маладзёжная дэлегацыя Mac- 
коўскага дзяржаўнага універсі- 
тэта імя М.В.Ламаносава. Пра 
перспектывы супрацоўніцтва 
маладзёжных структураў абод- 
вух ун іверс ітэтаў расказаў 
старшыня Савета студэнцкага 
саюза МДУ Андрэй Сайкоў. 
Госць адзначыў, што добрай 
формай выхаваўчай работы з 
моладдзю, што варта пераняць 
і МДУ, з ’яўляецца сістэма да- 
платаў студэнцкаму актыву. Ак- 
рамя таго, ён выказаў спадзя- 
ванне, што студэнты і маладыя 
навукоўцы БДУ прымуць удзел 
у міжнароднай канферэнцыі 
студэнтаў і аспірантаў па фун
даментальных навуках “Лама- 
носаў-97" у кр а са в іку  гэтага 
года.

Падвядзенне вынікаў зімо- 
вай сесіі паказала, што непе- 
раўзыдзены мі “ чэм п іёнам і” 
сталі пяцікурснікі: з велізарным 
адрывам апярэдзілі яны ўсіх 
астатніх (95,6% ад агульнай 
колькасці студэнтаў-пяцікурсні- 
каў паспяхова здалі сесію). Ha 
другім месцы апынуўся, як гэта 
ні дзіўна, другі курс (86%), яко- 
му літаральна “дыхаў у спіну” 
чацвёрты (85,7%). Але най- 
больш дзіўным сярод вынікаў 
сесіі было тое, што першакур- 
снікі (84,6%) апярэдзілі студэн- 
таў трэцяга курсу (84%). Няў- 
жо да трэцяга курсу можна на- 
столькі стаміцца ад працэсу 
навучання, каб заняць апошняе 
месца па выніках сесіі?

Гаворачы пра першынства 
спаміж факультэтаў, варта за- 
значыць, што на Алімпе паспя- 
ховасці сёння філалагічны і 
юрыдычны ф акультеты (па 
94%). Ізноў жа, як і ў выпадку з 
пяцікурснікамі, адрыў ад іншых 
факультэтаў значны: ніхто бо
лей не ‘'дацягнуў’’ да 90%. Са
мая вялікая колькасць тых, хто 
паспяхова "заваліў” сесію на- 
зіраецца на біялагічным фа- 
культэце — “здаліся" толькі 
77% студэнтаў. Дарэчы, гэты 
адрыў таксама немалы: на ric- 
тарычным і механіка-матэма- 
тычным факультетах, якія дзе- 
ляць між сабой перадапошняе 
месца, тых, хто паспяхова здаў 
сесію ўсё ж  істотна болей — 
83%.

Хочацца верыць, што лет
няя сесія зменіць гэтыя лічбы ў 
бок павелічэння.

М . ТАПШЯ

3 н а г O д ы

Заслужены работн ік адука 
цыі Рэспублікі Беларусь, 

прафесар кафедры стылістыкі і лі- 
таратурнага рэдагавання факуль
тэта журналістыкі, доктар філапа- 
гічных навук Міхаіл Яўгенавіч Ці- 
коцкі падчас вайны быў узнага- 
роджаны ордэнам Айчыннай вай
ны I ступені і двум а медалямі "За 
адвагу” . Ягоная дзейнасць была 
адзначана Ганаровай граматай 
Вярхоўнага Савета БССР, дзвю - 
ма граматамі Вярхоўнага Савета 
БССР, ганаровым знакам “ За вы- 
датныя поспехі ў  працы” М іністэр- 
ства вышэйшай адукацыі СССР.

Пералічваем гэтыя ўзнагаро- 
ды не дзеля праф ормы, а таму, 
што Міхаіл Яўгенавіч — чапавек 
шматгранны і ўсім і любімы. Званні 
ж , хоць і не адпю строўваю ць гэ 
тага, але даю ць зразумець, што 
гаворка ідзе пра асобу не арды- 
нарную — проста так яны не да- 
юцца. Што ж  зрабіў гэты чалавек? 
Працаваў, праводзіў даследаванні 
мовы, пісаў кнігі (пераважна пад- 
ручнікі).

Паводле асабістага прызнан- 
ня Міхаіла Яўгенавіча, лепш за ас- 
татнія атрымапася і пісалася ляг- 
чэй кніга “ Сугучнасць слоў жы-

вых...” , бо мова мастацкай літара- 
туры — тэма дастаткова цікавая.

Аднак вы памыліцеся, калі бу- 
дзеце думаць, што прафесар дзень 
у дзень займаўся толькі напісаннем 
кн іг для студэнтаў. Яшчэ ў  7 гадоў 
ён зацікавіўся тэхнікай акварэлі. I 
зараз у Міхаіла Яўгенавіча вялікая 
колькасць малю нкаў, збольш ага  
пейзажаў. Уявіце, што гэтага маг- 
ло б не бы ць, каб здзейсн ілася 
юнацкая мара праф есара Ц ікоцка- 
га і ён стаў шафёрам...

Але мары не заўсёды збыва- 
юцца, і вось 20 лютага Міхаіл Яўге- 
навіч справіў сваё 75 -годд зе  вы- 
датным дзеячам навукі, сярод цу- 
доўных людзей і сяброў — выклад- 
чыкаў журфака.

Далучаемся да іх віншаванняў 
і ж адаем  праф есару заставацца 
такім жа прыемным суразмоўцам , 
як  і зараз! '

Валерыя А ЎСЯН ІК

А б ' я в ы

f  Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь і  Беларускі каардынацыйны 

цэнтр навукова-даследчых работ  
студэнтаў абвяшчаюць конкурс на 
лепшы эскіз медаля "За лепш ую  
студэнцкую навуковую  работ у" і 

знака "Лаўрэат конкурсу навуковых 
работ студэнтаў Беларусі".

П ерам ож ца конкурсу на лепш ы э с к із  медаля ўзна- 
гародж ваецц а  граш овай прэм іяй  у пам еры  20 м ін і- 
мальны х заробкаў.

П ерам ож ца конкурсу на э с к із  зна ка  ўзна га ро дж - 
ваецца граш овай  прэм іяй у пам еры  15 м ін імальны х 
за р о б ка ў .

У кон кур се  м огуць пры м аць удзе л  усе  ахвотныя. 
Прапановы  (эск ізы  на аркуш ах ф арм ату А4) пра- 

дастаўляю цца да 30 чэрвеня 1997 года  на адрас: 
220050, Мінск, пр-т Ф.Скарыны, 4, Белдзяржуні- 
версітэт, БКЦ НДРС (на конкурс). Тэлеф он для да- 

^вед ак: (017) 226-57-10.___________________________^

РЭКТАРА T ^
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА  

ПРАЦОЎНАГА  
ЧЫРВОНАГА СЦЯГА 

ДЗЯРЖ АЎНАГА  
УНІВЕРСІТЭ TA

аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:

Загадчыкаў кафедраў: матэматычнага забеспячэння 
ACK, аналітычнай хіміі, матэматычнага забеспячэння САПР;

Прафесараў кафедраў: тэарэтычнай фізікі, інтэлекту- 
альных сістэм, педагогікі;

Дацэнтаў кафедраў: інтэлектуальных сістэм, матэма
тычнага забеспячэння САПР, матэматычнага забеспячэння 
ACK, вылічальнай матэматыкі, біяфізікі, фізікі паўправадні- 
коў, вышэйшай матэматыкі, фізіялогіі раслін, неарганічнай 
хіміі, фізічнайхіміі, аналітычнай хіміі, агульнай хіміі і методыкі 
выкладання хіміі, методыкі выкпадання беларускай мовы і 
літаратуры, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства (с/с), 
крыніцазнаўства і музеязнаўства, гісторыі Беларусі новага і 
найноўшага часу, гісторыі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, 
міжнародных эканамічных адносін (0,5 стаўкі), англійскай 
мовы гуманітарных факультэтаў, англійскай мовы прырода- 
знаўчых факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту, экана- 
мічнай геаграфіі замежных краін, англійскай мовы, педаго- 
гікі, метадаў аптымальнага кіравання;

Старшых выкладчыкаў кафедраў: матэматычнага за
беспячэння ЭВМ, тэхналогіі праграміравання, глебазнаўства 
і геалогіі, эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садруж- 
насці, эканамічнай геаграфіі замежных краін, фізічнай геа- 
графіі і аховы прыроды, рускай літаратуры, беларусазнаў- 
ства, расійскай і славянскай гісторыі са старажытных часоў 
да пачатку XX стагодцзя, англійскай мовы прыродазнаўчых 
факультэтаў, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, фі- 
зічнага выхавання і спорту, англійскай мовы;

Выкпадчыкаў кафедраў: рускай мовы, рускай літарату- 
ры, рыторыкі і методыкі выкладання славянскіх моў і літара- 
тур, беларусазнаўства, міжнародных эканамічнах адносін 
(0,25 стаўкі), нямецкай мовы, англійскай мовы гуманітарных 
факультэтаў, англійскай мовы, фізічнага выхавання і спорту;

Асістэнтаў кафедраў: метадаў аптымальнага кіраван- 
ня, аналітычнай хіміі, інтэлектуальных сістэм.

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

Адрас: 220050, г.Мінск, праспект Ф.Скарыны, 4, Бел- 
дзяржуніверсітэт, адцзел кадраў, пакой 233, тэл. 2-26-59
39.

Аб'ява надрукавана ў газеце "Беларускі універсітэт"
13 с а к а в ік а  1997 года.
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B і н ш у е м ! К о н к у р с ы

Cnic маладых навукоўцаў, якія 
атрымалі па выніках конкурсу 1996 

года гранты Рэспубліканскага фонду 
фундаментальнах даследаеанняў

Біялагічныя навукі
Пячкоўскі Д.У. Залуцкая В.М. 

Нікаленка А.М.
НДІ пульманалогіі і фтызіятрыі Міністэрства 

аховы здароўя PB

Ігнаценка К.В. Ягораў А.А. 
Лукашэнка Ю.А. Інстытут біяхіміі АНБ

Звярынскі І.У. Макарчыкаў А.Ф. 
Мельнічонак Н.Г. Інстытут біяхіміі АНБ

Міхайлоўскі І.С. Краўчанка І.Я. 
Савіцкі В.П. Беларускі дзяржаўны універсітэт

Варанкова А.В. Сакалова А.У. 
Дзядзюля К.Л. Інстытут генетыкі і цыталогіі АНБ

Гарбузенка Т.С. Кірэева A.L 
Рукша А.В.

НДІ гематалогіі і пералівання крыві 
Міністэрства аховы здароўя PB

Чубанаў У.С. Сямак I.B. 
Цалініна В.І. Беларускі дзяржаўны універсітэт

Шчэрбін Д.Р. Паўлючэнка А.У. 
Паўлоўская LA. Інстытут фотабіялогіі АНБ

Навіцкі А.І. Навіцкая А.П. Шчур 
А.В. Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія

Джус М.А. Беларускі дзяржаўны універсітэт

Сяньковіч В.А. Інстытут фотабіялогіі АНБ

Гігалашвілі Т.С. Інстытут эксперыментальнай батанікі АНБ

Шаверда А.У. Інстытут заалогіі АНБ

Гуманітарныя навукі
Яскевіч А.А. Інстытут літаратуры АНБ

ГрынюкЖ.У. Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт

Салдаценка Н.Д. Інстытут мовазнаўства АНБ

Тэхнічныя навукі
Зайцава А.М. Левашэнка B.P. 

Чавушаў В.А.
Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі 

і радыёэлектронікі

Каспер М.В. Самсоненка М.У. 
Халявін Д.Д.

Інстытут фізікі цвёрдага цела і паўправаднікоў 
АНБ

Шахлевіч Н.У. Інстытуттэхнічнай кібернетыкі АНБ

Кудзіна А.Ф. Вягера H.B. Інстытут механікі металаполімерных сістэм 
AH Б

Калганава Т.Г. Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі 
і радыёэлектронікі

Коваль В.М. Макаранка А.А. Інстытут механікі металаполімерных сістэм 
AH Б

Суслаў А.А. Камкоў А.Ю. Гайдук 
' Н.Б.

Інстытут механікі металаполімерных сістэм 
АНБ

Вокунь А.Р. Інстытугтэхнічнай кібернетыкі АНБ

Сарокін У.У. Інстытут радыяцыйных фізіка-хімічных 
праблем АНБ

Краўчук А.С. Корзан Л.А. Інстытут надзейнасці машын AHБ

Дзімакоў В.Н. Савіцкі Ю.В. 
Гладышчук B.B. Брэсцкі політэхнічны інстытут

Фізіка-матэматычныя навукі
Калашнікаў У.Л. Палойка І.Г. 

Аўтух А.С. Міжнародны лазерны цэнтр БДПА

Лагвін Ю.А. Навуменка А.В. 
Бабушкін I.B. Інстытут ф ізікі АНБ

Галіеўскі В.А. Сазановіч I.B. 
Яроцкі Д.А. Інстытут малекулярнай і атамнай фізікі АНБ

Бондараў I.B. Шахалевіч C.I. НДІ ядзерных праблем пры БДУ

Афоненка А.А. Наліўка С.В. 
Вушакоў Д.У. Беларускі дзяржаўны універсітэт

Гарабец В.А. Інстытут фізікі АНБ

Пятроў Я.П. Віткін А.Э. 
Кручонак Ю.В. Інстытут ф ізікі АНБ

Капітонаў А.М. Б ібікА.І. Інстытут фізікі АНБ

Гелін М.Ф. Лалубісак С.А. Інстытут малекулярнай і атамнай фізікі АНБ

Савасценка Н.А. Ісакаў С.М. Інстытут малекулярнай і атамнай фізікі АНБ

Старадубцаў Я.Г. Гомельскі дзяржаўны універсітэт

Дуброў Б.М. Камракоў Б.Б. 
Чыж А.П. Міжнародны цэнтр "Софус Лі"

Шулякоўскі Р.Г. Шапораў В.А. Беларускі дзяржаўны універсітэт

Макарава Л.М. Інстытут фізікі AHБ

Тышчанка В.Ю. Гродзенскі дзяржаўны універсітэт

Зажогін А.А. Аляксеенка Н.А. 
Ксянзоў В.А. Беларускі дзяржаўны універсітэт

Mirac Д.Б. Шапашнікаў В.Л. 
Холад А.Н.

Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі 
і радыёэлектронікі

Бародзіч А.І. Волкаў LA. НДІ ядзерных праблем БДУ

Шчарбіцкі В.Г. Лагацкі А.А. 
Падліпенскі А.В. Міжнародны лазерны цэнтр пры БДПА

Раманаў А.Г. Мельнікава А.А. 
Агішаў І.М. Беларускі дзяржаўны універсітэт

Пісараў В.А. Навуменка А.В. Інстытут малекулярнай і атамнай ф ізікі АНБ

Бараноўскі Д.І. Самбар Я.Г. Інстытут малекулярнай і атамнай ф ізікі АНБ

Талкачова А.Г. Губар Н.Б. 
Клебча С.М. Інстытут фізікі АНБ

Фядотава В.М. Інстытут фізікі цвёрдага цела і паўправаднікоў 
АНБ

Хімічныя навукі і навукі аб Зямлі
Рагач А.Л. Ламака C.B. 

Каваленка М.А. НДІ фізіка-хімічных праблем БДУ

Акаеў Я.Б. Міхалёнак С.Г. Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт

Царэнка І.У. Інстытут механікі металаполімерных сістэм 
AH Б

Асіповіч М.П. Астапчык М.А. НДІ фізіка-хімічных праблем БДУ

Гапонік М.П. Лунін А.Я. Шчукін 
Д.г. НДІ фізіка-хімічных праблем БДУ

Кельін А.У. Казыркоў Ю.Ю. Беларускі дзяржаўны універсітэт

Шутава Т.Г. Інстытут фізіка-арганічнай хіміі АНБ

1. Беларускі рэспублі- 
канскі фонд фундаменталь
ных даследаванняў (далей у 
тэксце — Фонд) арганізуе 
конкурс на саісканне гран- 
таў фінансавай падтрымкі 
матэрыяльна-тэхнічнай базы 
навуковых даследаванняў.

2. У конкурсе могуць 
удзельнічаць выканаўцы 
праектаў, якія ф інансуе 
Фонд.

3. Заяўкі наўдзел у кон
курсе на саісканне грантаў 
падтрымкі матэрыяльна-тэх- 
нічнай базы навуковых да- 
следаванняў падаюцца ў вы- 
канаўчую дырэкцыю Фонду 
на працягу года і разгляда- 
юцца пры наяўнасці ў Фон
ду сродкаў на гэтыя мэты.

4. Экспертыза заявак, 
якія паступаюць на конкурс, 
праводзіцца секцыямі саве- 
та Фонду з прыцягненнем у

Умовы конкурсу
Бепарускага рэспубліканскага фонду 
фундаментальных даследаванняў на 

саісканне грантаў фінансавай падтрымкі 
матэрыяльна-тэхнічнай базы навуковых 

даследаванняў на 1997 год

выпадку неабходнасці эк
спертных саветаў.

5. Заяўка на саісканне 
гранта фінансавай падтрымкі 
матэрыяльна-тэхнічнай базы 
навуковых даследаванняў 
(да 1000 долараў ЗША па 
курсу Нацыянальнага банка 
Рэспублікі Беларусь) склада- 
ецца з ліста-абгрунтавання, 
падпісанага кіраўніком арга- 
нізацыі — выканаўцы праек-

та, дзе змяшчаецца разліко- 
вы рахунак арганізацыі — 
атрымальніка гранта Фонду, 
разлік неабходнага аб'ёму 
фінансавання і абавязацель- 
ства мэтавага выкарыстання 
выдзеленых сродкаў.

6. Усё набытае на сродкі 
Фонду навуковае абсталя- 
ванне і вылічальная тэхніка 
з ’яўляюцца дзяржаўнай ма- 
ёмасцю, знаходзяцца ў гас-

падарчым вядзенні арга- 
нізацыі, праз якую ажыццяў- 
ляецца фінансаванне праек- 
та, і перадаюцца на яе ба
ланс.

Навуковае абсталяванне 
і вылічальная тэхніка, набы- 
тыя на сродкі Фонду, заста- 
юцца ў гэтай арганізацыі для 
выкарыстання ў навуковых 
даследаваннях і распрацоў- 
ках без права продажу ці 
здачы ў арэнду ў выпадку 
паспяховай рэалізацыі пра- 
екта.

7. Заяўкі на конкурс на- 
кіроўваюцца на адрас выка- 
наўчай дырэкцыі Беларуска- 
га рэспубліканскага фонду 
фундаментальных даследа- 
ванняў на адрас: 220072, 
Мінск, пр. Ф.Скарыны, д. 66, 
пакой 414, тэлефоны для да- 
ведак 268-48-90, 268-57-22, 
факс (017) 239-31-62.

Умовы конкурсу
Беларускага рэспубліканскага фонду 
фундаментальных даследаванняў на 

саісканне грантаў фінансавай падтрымкі для  
ўдзелу ў  міжнародных навуковых 

мерапрыемствах на 1997 год

Умовы конкурсу
Беларускага рэспубліканскага фонду  

фундаментальных даследаванняў на саісканне 
грантаў фінансавай падтрымкі ў  арганізацыі 

рэспубліканскіх і міжнародных навуковых 
мерапрыемстваў на 1997 год

1. Беларускі рэспублі- 
канскі фонд ф ундамен
тальных даследаванняў 
(далей у тэксце — Фонд) 
арганізуе конкурс на саіс- 
канне грантаў для ўдзелу 
ў міжнародных навуковых 
мерапрыемствах (кангрэ- 
сах, сімпозіумах, канфе- 
рэнцыях І г.д.).

2. У конкурсе могуць 
удзельнічаць выканаўцы 
праектаў фундаменталь
ных і пошукавых даследа- 
ванняў, якія ф інансуе 
Фонд, і ўладальнікі грантаў 
Фонду для маладых наву- 
коўцаў.

3. Заяўкі на саісканне 
грантаў для ўдзелу ў між- 
народных навуковых ме
рапрыемствах падаюцца ў 
вы канаўчую  ды рэкцы ю  
Фонду на працягу года, 
але не пазней, чым за ме
сяц да пачатку навуковага 
мерапрыемства.

4. Заяўка на саісканне 
гранта для ўдзелу ў замеж- 
ным навуковым мерапры- 
емстве павінна змяшчаць;

— хадайніцтва-абгрун- 
таванне кіраўніка праекта 
з указанием месца і тэрмі- 
наў правядзення мерапры
емства І звестак аб пры- 
цягнутых крыніцах фінан- 
савання паездкі;

— хадайніцтва адмініс- 
трацы навуковай установы 
ці ВНУ, у якой выконваец- 
ца праект;

— паведамленне між- 
народнага аргкамітэта пра 
тое, што прадстаўлены за- 
яунжам даклад уключаны ў 
праграму мерапрыемства 
(з указанием аўтараў, на- 
звы і тыпу дакладу);

— копію тэзісаў дакла-
ду;

— разлік выдаткаў на 
ўдзел у міжнародным навуг 
ковым мерапры ем стве. 
Пры гэтым запрошаная су
ма не павінна перавышаць 
суму, адпаведную 800 до- 
ларам ЗША.

Усе матэрыялы на за- 
межных мовах мусяць су- 
праваджацца перакладамі 
на рускую ці беларускую 
мову.

Ф онд не прымае да 
разгляду заяўкі навукоўцаў 
на аплату ўдзелу іх у наву
ковым мерапрыемстве на 
тэрыторыі Беларусі і краі- 
наў былога СССР.

5. Экспертыза заявак, 
якія паступаюць на конкурс 
на саісканне грантаў для 
ўдзелу ў міжнародных на
вуковых мерапрыемствах, 
праводзіцца секцыямі са- 
вета Фонду з прыцягнен
нем экспертных саветаў 
Фонду.

6. Пры разглядзе за
явак улічваецца:

— адпаведнасць прад- 
стаўленых на навуковае 
мерапрыемства матэрыя- 
лаў тэматыцы выконваема- 
га праекта;

— магчымасць фінан- 
савай падтрымкі з іншых 
крыніцаў фінансавання.

7. Выдзяленне грантаў 
адбываецца, як правіла, па 
прынцыпу “адна канферэн- 
цыя — адзін грант” , г.зн. фі- 
нансавая падтрымка для 
ўдзелу ў канкрэтным наву
ковы м м ерапры ем стве  
можа быць аказаная толькі 
аднаму ўдзельніку з Бела
русь

Ha кожны праект можа 
быць выдзелены толькі 
адзін  грант на працягу 
ўсяго тэрміну яго выканан- 
ня.

8. Канчатковае рашэн- 
не аб выдзяленні гранта на 
паездку прымаецца бюро 
савета Фонду.

9. Грант фінансавай 
падтрымкі для ўдзелу ў 
міжнародным навуковым 
мерапрыемстве афармля- 
ецца як састаўная частка 
фінансаванага Фонда да- 
гавору на выкананне пра
екта.

10. Заяўкі на саісканне 
грантаў накіроўваюцца на 
адрас выканаўчай дырэк- 
цыі Беларускага рэспублі- 
канскага фонду фундамен
тальных даследаванняў на 
адрас: 220072, Мінск, пр. 
Ф.Скарыны, д. 66, пакой 
414, тэлефоны для даведак 
2 6 8 -4 8 -9 0 , 2 6 8 -5 7 -2 2 , 
факс (017) 239-31-62.

■’ 1. Беларускі рэспублі- 
канскі фонд ф ундамен
тальных даследаванняў 
(далей у тэксце — Фонд) 
арганізуе конкурс на саіс- 
канне грантаў фінансавай 
падтрымкі ў арганізацыі 
рэспубліканскіх і міжнарод- 
ных навуковых мерапры- 
емстваў (кангрэсаў, сімпо- 
зіумаў, канферэнцый і г.д.).

2. У конкурсе могуць 
удзельнічаць Арганізацый- 
ныя камітэты рэспублікан- 
скіх і міжнародных навуко
вых м ерапры ем стваў , 
уключаныя ў планы правя
дзення навуковых мерап- 
рыемстваў, зацверджаныя 
Саветам Міністраў РБ на 
1997 год.

3. Заяўкі на саісканне 
грантаў падаюцца ў выка- 
наўчую дырэкцыю Фонду 
на працягу года, але не 
пазней, чым за месяц да 
пачатку гэтага навуковага 
мерапрыемства.

4. Заяўка на саісканне 
гранта павінна змяшчаць:

— хадайніцтва-абгрун- 
таванне Арганізацыйнага 
камітэта з указанием мес
ца і тэрмінаў правядзення 
мерапрыемства, звестак 
аб уключэнні гэтага наву
ковага мерапрыемства ў 
вышэйзгаданы план І пры- 
цягнутых крыніцах фінанса- 
вання, а таксама разліко- 
вы рахунак, на які нале- 
жыць перавесці выдзеле- 
ныя сродкі;

—■ разлік выдаткаў на 
правядзенне навуковага 
мерапрыемства, пры гэ
тым агульная запрошаная 
сума не павінна перавы
шаць 9,0 мільёнаў рублёў;

— навуковую праграму 
мерапрыемства;

— хадайніцтва адмініс- 
трацыі навуковай установы 
ці ВНУ, пры якіх мяркуец- 
ца правядзенне навукова
га мерапрыемства, якое 
змяшчае гарантыйнае аба- 
вязацельства мэтавага вы
карыстання атрыманых ад 
Фонду сродкаў.

Н еабходнай умовай 
выдзялення гранта з ’яўля-

ецца абавязацельства арг- 
камітэта мерапрыемства 
даць у публікаваных матэ- 
рыялах м ерапры ем ства  
інфармацыю пра фінанса- 
вую падтрымку Фонду.

5. Экспертыза заявак, 
што паступаюць на кон
курс, праводзіцца непа- 
срэдна ў секцыях савета 
Фонду з прыцягненнем, у 
выпадку неабходнасці, эк
спертных саветаў Фонду.

Пры разглядзе заявак 
улічваецца:

— ступень асвятлення 
ў прадстаўленых на наву
ковым мерапрыемстве ма- 
тэрыялах фундаменталь
ных аспектаў адпаведнай 
галіны ведаў;

— магчымасць фінан- 
савай падтрымкі мерапры
емства з іншых крыніцаў 
фінансавання.

Пры разглядзе заявак 
перавага аддаецца регу
лярна праводзімым сімпо- 
зіумам , канферэнцыям і 
г.д.

67 Канчатковае рашэн- 
не аб выдзяленні гранта 
прымаецца на паседжанні 
бюро савета Фонду. Інфар- 
мацыя пра ўдзел Фонду ў 
ф інансаванні навуковага 
м ерапры ем ства павінна 
змяшчацца ў друкаваны> 
матэрыялах гэтага мера
прыемства.

7. Фінансаванне гран- 
таў фінансавай падтрымкі 
ў арганізацыі рэспублікан- 
скіх і міжнародных навуко
вых м ерапры ем стваў  
ажыццяўляецца за кошт 
сродкаў рэспубліканскага 
бюджэту, якія выдзяляюц- 
ца Фонду на правядзенне 
фундаментальных І пошу
кавых даследаванняў.

8. Заяўкі на саісканне 
грантаў накіроўваюцца на 
адрас выканаўчай дырзк- 
цыі Беларускага рэспублі- 
канскага фонду фундамен
тальных даследаванняў на 
адрас: 220072, Мінск, пр. 
Ф.Скарыны, д. 66, пакой 
414, тэлефоны для даведак 
2 6 8 -4 8 -9 0 , 2 6 8 -5 7 -2 2 , 
факс (017) 239-31-62.
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К о н к у р с ы

Умовы конкурсу
выдавецкіх праектаў Веларускага 

рэспубліканскага ф онду фундаментальных 
даследаванняў на 1997 год

Умовы конкурсу
праектаў фундаментальных і пошукавых 

даследаванняў Веларускага рэспубліканскага 
ф онду фундаментальных даследаванняў 

"НАВУКА-97"

Умовы конкурсу
на саісканне грантаў Веларускага 

рэспубліканскага фонду фундаментальных 
даследаванняў для мал а дых навукоўцаў  

"НАВУКА-97M  "

Агульныя палажэнні

1. Беларускі рэспубл і- 
канскі фонд фундаментальных 
даследаванняў (далей у тэкс- 
це — Фонд) праводзіць конкурс 
праектаў фундаментальных і 
пошукавых даследаванняў 
“ НАВУКА-97’’ з мэтай выяўлен- 
ня і ф інансавай падтры мкі 
творчых навуковых калектываў 
і асобных навукоўцаў, якія зай- 
маюида вырашэннем актуаль
ных навуковых праблемаў з 
улікам тэндэнцыяў развіцця 
сучаснай навукі, у інтарэсах 
эканамічнага і культурнага раз- 
віцця Беларусі.

2. Конкурс “ НАВУКА-97” 
праводзіцца па наступных га- 
лінах фундаментальных дасле- 
даванняў:

— біялагічныя навукі,
— гуманітарныя навукі,
— тэхнічныя навукі,
— фізіка-матэматычныя 

навукі,
— хімічныя навукі і навукі 

аб Зямлі.
3. На конкурс прымаюцца 

заяўкі навуковых калектываў і 
асобных навукоўцаў Рэспублікі 
Беларусь, у тым ліку на выка- 
нанне праектаў фундаменталь
ных і пошукавых даследаван- 
няўсумесна з навукоўцамі за- 
межных краін.

Конкурсны адбор сумес- 
ных з замежнымі навукоўцамі 
праектаў ажыццяўляецца на 
агульных падставах.

4. Па выніках конкурсу 
ажыццяўляецца мэтавае фінан- 
саванне фундаментальных і 
пошукавых даследаванняў, якія 
прайшлі адбор у экспертных 
саветах і секцыях савету Ф он
ду на падставе закпючэнняў 
незалежных экспертаў і былі 
прынятыя да фінансавання са- 
ветам Фонду.

5. Фінансаванне працаў па 
праектах ажыццяўляецца на 
аснове дагавораў паміж выка- 
наўчай дырэкцыяй Фонду і ар- 
ганізацыямі — выканаўцамі 
праектаў за кошт сродкаў рэс- 
публіканскага бюджэту.

6. Гранты Фонду, па якіх 
выканаўцы не заключылі дага- 
воры на працягу двух месяцаў 
з дня абвяшчэння вынікаў кон
курсу, анулююцца.

Патрабаванні да праектаў, 
прадастаўленых на конкурс

7. На конкурс вылучаюцца 
праекты , здольныя ўнесц і 
істотны ўкпад у пашырэнне і 
паглыбленне навуковых ведаў, 
адрозныя па навізне і арыгі- 
нальнасці ў пастаноўцы і ме- 
тадах правядзення фундамен
тальных і пошукавых даследа- 
ванняў і накіраваныя на дасяг- 
ненне якасна новых навуковых 
вынікаў, якія маюць вялікую 
тэарэтычную і практычную  
значнасць.

8. Пры разглядзе праектаў 
ацэньваюцца:

— навуковая і практычная 
значнасць чаканых вынікаў;

— актуальнасць тэматыкі;
— навуковая кваліфікацыя 

кіраўніка праекта і ўсяго наву- 
ковага калектыву;

— дастатковасць навуко- 
вага зачыну і неабходнай ма- 
тэрыяльна-тэхнічнай базы.

9. Тэрмін выканання пра
екта не павінен перавышаць 
два гады.

Дубляванне планавай тэ- 
матыкі не дапускаецца.

Праекты, якія ўдзельнічалі 
ў папярэдніх конкурсах Фонду 
і не атрымалі фінансавай пад- 
трымкі, да ўдзелу ў конкурсе 
“НАВУКА-97" не дапускаюцца.

10. Заяўка на праект уно- 
сіцца паводле ўсталяваных са- 
ветам Фонду формах П1-П5 у 
3-х асобна змацаваных асоб- 
ніках. У абавязковым парадку 
прадстаўляецца таксама дыс- 
кета з копіяй файлу заявачных 
матэрыялаў (у фармаце ASCII).

Матэрыялы заяўкі павінны 
ўкпючаць:

— тытульны аркуш заяўкі;
— анатацыю;
— абгрунтаванне праекта, 

якое змяшчае характарыстыку 
прапанаванай тэматыкі з ука
занием мэты даследавання і 
дакладнай фармуліроўкай на- 
вуковай ідэі, аналіз стану раз- 
глядаемай праблемы з улікам 
дасягненняў сусветнай навукі, 
праграму даследавання, аб 
грунтаванне арыгінальнасці 
прапанаваных вырашэнняў, на- 
вуковую І практычную знач
насць чаканых вынікаў, харак
тарыстыку навуковага калекты
ву; .

— навуковую біяграфію кі- 
раўніка праекта;

— каштарыс выдаткаў па 
праекту з абгрунтаваннем ар- 
тыкулаў выдаткаў, пры гэтым 
колькасць штатных адзінак не 
павінна перавышаць пяці;

— інфармацыю аб удзеле 
кіраўніка праекта ў папярэдніх 
конкурсах Фонду.

Фонд устрымліваецца ад 
рэкамендацыяў па змяненню ці 
дапаўненню фармуліровак пра- 
ектаў, прадстаўленых на кон
курс.

Да матэрыялаў заяўкі да- 
даюцца ў двух экземплярах 
копіі апублікаваных на працягу 
трох апошніх гадоў навуковых 
працаў па тэме праекта.

Тэрміны і ўмовы ўдзелу ў 
конкурсе

11. Заяўкі на конкурс прад- 
стаўляюцца да 4 красавіка 1997 
года ўключна. Для іншагарод- 
ніх дата вызначаецца па штэм- 
пелю на паштовым адпраў- 
ленні.

Заяўкі, аформленыя з ад- 
хіленнямі ад правілаў ці прад- 
стаўленыя пасля абвешчанага 
тэрміну, да конкурсу не дапус
каюцца. He дапускаюцца да- 
лейшыя замены старонак І зме- 
ны ў тэксце пададзенага пра
екта.

Інфармацыя пра паступ- 
ленне ў Фонд і рэгістрацыю за- 
явак выдаецца аўтарам на іх 
запыт.

12. Ф онд  паведамляе 
толькі канчатковыя вынікі кон
курсу, публікуючы спісы пад- 
трыманых праектаў.

Прадстаўленыя на конкурс 
матэрыялы не вяртаюцца.

13. Матэрыялы на конкурс 
накіроўваюцца ў выканаўчую 
дырэкцыю Беларускага рэс- 
публіканскага фонду фунда
ментальных даследаванняў на 
адрас: 220072, М інск, пр. 
Ф.Скарыны, д. 66, пакой 414, 
тэлёфоны для даведак 268-48
90, 268-57-22, факс (017) 239- 
S I-62.

Формы заявачных матэры- 
ялаў, а таксама кансультацыя 
па іх запаўненню могуць быць 
атрыманыя ў выканаўчай ды- 
рэкцыі Фонду ці высланыя на 
запыт.

Агульныя палажэнні
1. Беларускі рэспублі- 

канскі фонд ф ундам ен
тальных даследаванняў 
(далей у тэксце — Фонд) 
арганізуе конкурс выдавец- 
кіх праектаў з мэтай выяў- 
лення і фінансавай пад- 
трымкі выдання манагра- 
фіяў, якія асвятляюць акту- 
альныя навуковыя прабле
мы сусветнай І айчыннай 
навукі, фундаментальныя 
пы танн і э канам ічна га  і 
культурнага развіцця Бела
русь

2. На конкурс выдавец- 
кіх праектаў прымаюцца 
заяўкі, якія прадугледжва- 
юць толькі выданне. кніг. 
Пры гэтым аб’ём кнігі, вы- 
данню  якой можа быць 
аказаная фінансавая пад- 
трымка, не павінен перавы
шаць 20 умоўн. выд. арку- 
шаў. М агчымы долевы 
ўдзел Фонду ў фінанса- 
ванні выдавецкага праекта.

3'. На конкурс выдавец- 
кіх праектаў прымаюцца 
заяўкі аўтарскіх калектываў 
і асобных аўтараў — гра- 
мадзянаў Рэспублікі Бела
русь незалежна ад таго, ці 
з ’яўляецца прапанаваная 
на конкурс кніга вынікам 
выканання даследаванняў, 
сфінансаваных Фондам, ці 
яна створана пры выкарыс- 
танні іншых крыніцаў фінан- 
савання.

4. Ф інансавая пад- 
трымка выданняў ажыццяў- 
ляецца за кошт сродкаў 
рэспубліканскага бюджэта, 
якія выдзяляюцца Фонду 
на правядзенне фундамен
тальных і пошукавых да- 
следаваннняў.

Патрабаванні да 
праектаў, прадстаўленьіх 

на конкурс
5. На конкурс выдавец- 

кіх праектаў вылучаюцца 
праекты выдання манагра- 
фіяў, якія абагульняюць 
вынікі фундаментальных 
даследаванняў у розных 
галінах ведаў, маюць вялі- 
кую тэарэтычную і прак
тычную значнасць.

6. Заяўка на выдавецкі 
праект павінна змяшчаць:

— заяву аўтара ці кіраў- 
ніка аўтарскага калектыву,

— рукапіс манаграфіі,
— выпіску з пратакола 

паседжання вучонага (на
вуковага) савета арганіза- 
цыі, у якой выканана да- 
следаванне, дзе змяшча- 
ецца хадайніцтва аб пад- 
трымцы выдання,

— водгукі рэцэнзентаў,
— калькуляцыю, якая 

абгрунтоўвае выдаткі на 
выданне.

Экспертиза выдавецкіх 
праектаў

7. Экспертыза прад- 
стаўленых на конкурс вы- 
д а в е ц к іх  праектаў 
ажыццяўляецца непасрэд- 
на ў адпаведных секцыях 
савета Фонду з прыцягнен- 
нем, пры неабходнасці, эк
спертных саветаў Фонду і

незалеж ны х экспертаў . 
Пры разглядзе праектаў 
ацэньваюцца:

— актуальнасць і навіз- 
на тэматыкі выдання;

— навуковая кваліфіка- 
цыя аўтара або аўтарска- 
га калектыву;

— навуковая і практыч
ная значнасць вынікаў да- 
следаванняў.

Канчатковае рашэнне 
аб выдзяленні грантаў фі- 
нансавай падтрымкі вы
дання манаграфіі прымае 
бюро савета Фонду.

Умовы фінансавання 
выдавецкіх праектаў

8. Тэрмін выканання 
выдавецкага праекта — 1 
год. У выпадку выпуску 
шматтомнага (серыйнага) 
выдання на чарговы кон
курс заяўляюцца тамы, 
падрыхтаваныя да здачы ў 
выдавецтва.

9. Ф інансавая  пад- 
трымка праекта Фондам 
адбываецца праз арганіза- 
цыю, якая з'яўляецца ініцы- 
ятарам  выдання, пасля 
прадастаўлення гарантый- 
нага ліста аб мэтавым вы- 
кары станн і выдзеленых 
сродкаў.

Н еабходнай уМовай 
выдзялення гранта з ’яўля- 
ецца абавязацельства  
аўтараў манаграфіі даць у 
ёй інфармацыю пра фінан- 
савую падтрымку Фонду.

Фінансавая падтрымка 
выдаецца Фондам на бяз- 
выплатнай аснове.

10. Заработная плата 
кіраўніку праекта І членам 
аўтарскага калектыву, а 
таксама набыццё абсталя- 
вання, камандзіровачныя і 
экспедыцыйныя выдаткі, 
звязаныя з выданнем ма- 
награфіі, не прадугледжва- 
юцца.

11. Фонд пакідае за са
бой права рэкамендаваць 
аўтарам выдавецтва.

12. Ф інансавая пад
трымка выдання адбыва
ецца пры ўмове, што част- 
ка яго тыражу (да 10 %) 
будзе перададзена на бяз- 
выплатнай аснове навуко- 
вым бібліятэкам і бібліятэ- 
кам адпаведных вышэй- 
шых навучальных устано- 
ваў І навукова-даследчых 
інстытутаў.

Тэрміны і парадак 
прадстаўлення матэрыя- 

лаў на конкурс
13. Заяўкі на конкурс 

прадстаўляюцца да 30 кра- 
савіка 1997 года ўключна. 
Для іншагародніх дата вы
значаецца па штэмпелю на 
паштовым адпраўленні.

14. М атэрыялы 
накіроўваюцца на адрас 
выканаўчай дырэкцыі Бе
ларускага рэспубліканска- 
га фонду фундаменталь
ных даследаванняў на ад
рас: 220072, М інск, пр. 
Ф.Скарыны, д. 66, пакой 
414, телефоны для даве
дак 268-48-90, 268-57-22, 
факс (017) 239-31-62.

Агульныя палажэнні
1. Гранты Беларуска

га рэспубліканскага фон
ду фундаментальных да- 
следаванняў(далей у тэк
сце — Фонд) для маладых 
навукоўцаў устанаўліваюц- 
ца ў мэтах прыцягнення 
таленавітай моладзіда вы
канання фундаментальных 
і пошукавых даследаван- 
няў, стварэння дадатковых 
стымулаў для эфектыўнай 
навуковай творчасці і па- 
вышэння якасці падрых- 
тоўкі навуковых кадраў.

2. На 1998 год выдзя- 
ляецца 50 грантаў Фонду 
для маладых навукоўцаў. 
Гранты прызначаюцца на 
тэрмін да 2 гадоў асобным 
маладым навукоўцам ці 
трупам даследчыкаў.

Склад групы даслед- 
чыкаў не павінен перавы
шаць трох чалавек.

Дубляванне планавай 
тэматыкі не дапускаецца.

3. Пры разглядзе за- 
явак на саісканне грантаў 
ацэньваюцца:

— актуальнасць тэма- 
тыкі і навуковая значнасць 
чаканых вынікаў;

— навуковая кваліфіка- 
цыя к іраўн іка  праекта і 
ўсяго навуковага калекты
ву;

— дастатковасць наву
ковага зачыну і наяўнасць 
м атэры яльна -тэхн ічнай  
базы.

Патрабаванні да саіс-
кальнікаў грантаў

4. Гранты Фонду для 
маладых навукоўцаў на- 
даюцца творча адораным 
малады м л ю дзям , якія 
праявілі здольнасці да на- 
вукова-даследчай работы 
і маюць апублікаваныя на
вуковыя артыкулы.

5. Саіскальнікамі гран- 
таў для маладых навукоў- 
цаў могуць быць навуко
выя работнікі, спецыяліс- 
ты, аспіранты, студэнты 
вышэйшых навучальных 
установаў Рэспублікі Бела
русь ва ўзросце  да 33 
гадоў.

Парадак прадстаўлення
заявак на гранты

6. Для ўдзелу ў конкур
се “ НАВУКА-97М” неаб- 
ходна прадставіць у Фонд 
заяўку, якая змяшчае на- 
ступныя дакументы:

— тытульны аркуш за- 
яўкі па ўсталяванай фор
ме;

— выпіску з рашэння 
вучонага (навуковага) са
вета арганізацыі (устано- 
вы) з асноўнага  месца 
працы саіскальніка, якая 
змяшчае рэкамендацыю 
аб допуску заяўкі да кон
курсу, ці хадайніцтва, уне- 
сенае акадэмікам або чле- 
нам-карэспандэнтам АНБ;

— характарыстыку тэ- 
матыкі даследавання з ука
занием яго мэтаў, абгрун
таваннем арыгінальнасці 
методыкі іўказаннем наву
ковага значэння чаканых 
вынікаў і іх навуковай і 
практычнай значнасці;

— навуковую біяграфію 
кіраўніка праекта;

— заверены пералік на
вуковых працаў усіх выка- 
наўцаў праекта і коліі ас- 
ноўных працаў (1 асобнік);

— праект каштарысу 
выдаткаў з разлікамі. Пры 
гэтым заработная плата па 
праекту вы значаецца з 
разліку максімальна 48 мі- 
німальных заработных пла- 
таў на год на члена калек
тыву выканаўцаў. Набыццё 
абсталявання не фінансу- 
ецца.

7. Заяўкі падаюцца ў 
двух асобна змацаваных 
экзем плярах у тэрм іны , 
вызначаныя ўмовамі кон
курсу. У абавязковым па
радку прадстаўляецца так
сама дыскета з копіяй фай
лу заявачных матэрыялаў 
(у фармаце ASCII).

Тэрміны і ўмовы ўдзелу 
ў конкурсе

8. Заяўкі на конкурс 
прымаюцца з 15 верасня 
па 31 кастрычніка 1997 
года ўключна. Для іншага- 
родніх дата вызначаецца 
па штэмпелю на паштовым 
адпраўленні.

Заяўкі, аформленыя з 
адхіленнямі ад правілаў ці 
прадстаўленыя пасля аб
вешчанага тэрміну, да кон
курсу не дапускаюцца. He 
дапускаю цца далейшыя 
замены старонак і змены ў 
тэксце пададзенага пра
екта.

Інфармацыя пра па- 
ступленне ў Фонд і рэгіс- 
трацыі заявак выдаецца 
аўтарам на іх запыт.

Ф онд  павед ам ляе  
толькі канчатковыя вынікі 
конкурсу, публікуючы спісы 
падтрыманых праектаў і 
паведамляючы кіраўнікам 
праектаў на працягу меся
ца пасля яго завяршэння.

Прадстаўленыя на кон
курс матэрыялы не вярта
юцца.

9. Матэрыялы на кон
курс накіроўваюцца ў вы- 
канаўчую дырэкцыю Бела
рускага рэспубліканскага 
фонду фундаментальных 
даследаванняў на адрас: 
220072, Мінск, пр. Ф .Ска
рыны, д. 66, пакой 414, 
тэлеф оны  для д авед ак 
2 6 8 -4 8 -9 0 , 2 6 8 -5 7 -2 2 , 
факс (017) 239-31-62.

Формы заявачных ма- 
тэрыялаў, а таксама кан
сультацыя па іх запаўнен- 
ню могуць быць атрыма
ныя ў выканаўчай дырэк- 
цыі Фонду ці высланыя на 
запыт.
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В е с т к і  з б і б л і я т э к і Наша з д а р о ў е

Прыг а та ванне 
настояў у  

хатніх умовах

Лекавыя ўласцівасц і 
многіх раслін былі вядомыя 
яшчэ задоўга да нашай эры 
ў Егіп це, Кітаі, Індыі.

Найбольш распаўсю- 
джанай і мэтазгоднай фор- 
май прымянення лекавых 
раслінаў з ’яўляюцца све- 
жапрыгатаваныя настоі і 
ўзвары — водныя выняткі з 
расліннай сыравіны. Сама- 
стойна прыгатаваць настоі 
і ўзвары можна толькі з тых 
лекавых раслінаў, якія не 
ўтрымліваюць моцнадзей- 
ных і атрутных рэчываў, якія 
можна ўжываць на працягу 
доўгага часу, не баючыся 
шкодных уплываў.

Для прыгатавання на- 
стояў здробненую сыравіну 
заліваюць гарачай кіпячо- 
най вадоў, закрываюць на- 
крыўкай і награваюць у кіпні 
(на вадзяной лазні) 15 хві- 
лінаў, памешваючы. Потым 
даюць астыць 45 хвілінаў 
пры пакаёвай тэмпературы, 
сцэджваюць, астатнюю сы- 
равіну выціскаюць, аб’ём 
атрыманага настою даво- 
дзяць гатаванай вадой да 
першапачатковага.

Настоі гатуюць з пладоў 
чарніцаў, малінаў, чорнай 
парэчкі, карэнішчаў з кара- 
нямі валяр’яны, лістоў мяты
І Г.Д.

Плады шыпшыны пры- 
мяняюць у якасці вітамінна- 
га сродку. Для прыгатаван
ня настою бяруць 10 г пла- 
доў (1 сталовая лыжка) на 
200 мл вады. Прымаюць 
унутр па 1/2 шклянкі двой- 
чы ў дзень пасля ежы.

У якасці адхарквальна- 
га сродку пры захворван- 
нях верхніх дыхальных шля- 
хоў ужываюць лісты падбе- 
лу (мать-и-мачеха). Настой 
гатуюць з разліку 5 г (1 ста
ловая лыжка) на 200 мл 
вады. Ужываюць унутр у 
цёплым выглядзе па 1/2
1/3 шклянкі 2-3 разы на 
дзень за гадзіну перад 
ежай.

Як патагонны сродак 
пры прастудныхзахворван- 
нях ужываюць кветкі ліпы: 
10 г (3 сталовыя лыжкі) на 
200 мл вады. Прымаюць 
гарачым па 1-2 шклянкі 2-3 
оазы на дзень пасля ежы.

Настоі захоўваюць у ха- 
ладнаватым месцы не даў- 
жэй за 2 сутак. Перад ужы- 
ваннем іх рэкамендуецца 
ўзбоўтваць.

Водныя выняткі з рас- 
ліннай сыравіны аказваюць 
мяккі ўплыў, добра перано- 
сяцца хворымі і забяспеч- 
ваюць добрую біялагічную 
даступнасць дзейсных рэ- 
чываў.

Л .М .ХО М Ч А Н КА , 
правізар

З таго часу, як 
б іб л ія т э ч н ы  
фонд пераваліў 
за 500 тысячаў экземпля- 

раў, на якія было разліча- 
нае сховішча, колькасць 
праблемаў у гэтай сферы 
павялічылася. Спачатку па- 
чал! размяшчаць літарату- 
ру на розных факультэтах 
у чытальных залах, а затым 
— па профільных бібліятэ- 
ках. Тэта прывяло да раз- 
групавання кніг: на адным 
факультэце ёсць, на дру- 
гім няма, а ў галоўным кор
пусе — адзін экземпляр 
(трэба сядзець у чыталь- 
най зале). Але такое раз- 
мяшчэнне не выратавала 
становішча. Больш паловы 
літаратуры застаецца ў га- 
лоўным корпусе, а гэта 
каля мільёна кніг.

Анекдатычна сумная сі- 
туацыя: яшчэ пры праекта- 
ванні галоўнага корпуса 
была парушаная гідраіза- 
ляцыя сценаў. I цяпер 
лужы, дождж, талыя воды 
пераходзяць з паверхні ў 
сховішча (сочацца праз бе-

Хто дапаможа бібліятэцы?

Аддзел камплектавання і апрацоўкі: Касцевіч С.С.. Пацко Т.В.. Карбановіч Н.Л., Ф іліпенка Г.В., 
Дудко Т.Л., Рахманчык Л .I., Лакевіч В.П., Вярыга А.В., М ітрохіна I.Я.

чога не значыць, бо на вер- 
хнім ярусе ўсё адно няма 
разетак. Мокрай анучкай 
па ўсіх выданнях не прой- 
дзешся, тым больш, што

Абанемент навукова-мастацкай літаратуры. Казачэнка Т.Р.

ТОН).
Некаторыя працаўнікі з 

жахам узгадваюць, як у ва- 
лёнках дзяжурылі ў схові- 
шчах аднойчы зімой, калі 
прарвала ацяпляльныя тру
бы. Д ум ал і, што канец 
прыйшоў. Цяжка ўявіць, 
якімі намаганнямі слабой 
палове чалавецтва ўдаец- 
ца захаваць прысутнасць 
духу: атрымаць вышэйшую 
адукацыю, каб цягаць уго
ру стосы кн іг (сховішча 
знаходзіцца на два паверхі 
пад зямлёй) — гэта і ма- 
ральна цяжка.

Калі ўлічыць, што вен- 
тылятар не працуе І запы- 
ленасць перавышае норму, 
можна толькі здзівіцца, як 
жанчыны ўмудраюцца за
хаваць прыгажосць І энер- 
гію. Абяспыліць памяшкан- 
не сваімі сіламі фізічна не- 
магчыма. У бібліятэцы ёсць 
два пы ласосы  (праўда, 
працуе адзін), але гэта Hi-

гэта не пажадана (кнігі псу- 
юцца).

Затое са святлом  
праблемаў няма: гарыць па 
ўсяму сховішчу ўвесь дзень 
— аўтаномных выключаль- 
нікаў для асобных куткоў 
няма. Час ад часу галоўны 
шчыток перагарае, і схо- 
вішча застаецца без асвят- 
лення, але пры ход з іць  
электры к — і ўсё вяртаец- 
ца да “нормы” .

А самае “смеш нае” , 
што нават калі універсітэт 
“паднапружыцца” І выра- 
шыць пусціць свае сродкі 
на рамонт сховішча, у яго 
нічога не атрымаецца. Ад
нойчы спроба такая рабі- 
лася. Было прапанавана 
скласці кнігі ў актавай зале 
і зрабіць у сховішчы капі- 
тальны рамонт. Але інжы- 
неры падлічылі, што падло- 
га залы проста не вытры- 
вае кніг і зваліцца на па- 
верх ніжэй, які, у сваю чар

ту, таксама можа не вы- 
трываць і г,д., вынікам чаго 
стане актавая зала недзе 
ў пяць паверхаў вышынёй. 
A кніжкі вернуцца на сваё 
законнае месца. Таму іх 
усё ж такі вырашылі пакуль 
не чапаць, а дачакацца пе- 
раменаў І якога-небудзь 
памяшкання. Тым больш, 
што нягледзячы на склада- 
нае эканамічнае становіш- 
ча рэктарат непакоіцца І аб 
бібліятэцы. Магчыма, што 
пасля аднаўлення старога 
будынку фізфака яе пера- 
нясуць туды, І праблема 
вырашыцца. А пакуль біб- 
ліятэкары кожную гадзіну 
спускаюцца ў сховішча з 
патрабаваннямі чытачоў па 
стромай высокай лесвіцы і 
кожную гадзіну падымаюц- 
ца адтуль з кнігамі. Пры- 
чым, за адзін раз жанчына 
прыносіць у сярэднім каля 
сямі кілаграмаў літаратуры. 
Ёсць ліфт, але ён рэгулю- 
ецца толькі з падвала: 
спусц іўся ўніз, націснуў 
кнопку — пабег уверх. Вы
нес кніжкі на другім павер- 
се і бяжыш зноў у падвал, 
каб накіраваць астатнія на 
трэці.

Якіх толькі ідэяў не

было ў працаўнікоў біблія- 
тэкі. Хацелі, напрыклад, 
прабіць сцяну, паставіць 
вертыкальныя трубы, па 
якіх можна было б кідаць

тут нічога не папішаш — так 
спраектаваны.

Ёсць і іншыя хваля- 
ванні. Калі, крый божа, біб- 
ліятэка загарыцца, напрык
лад, ноччу, то пакуль не 
запалае поўнасцю , пра 
гэта наўрад ці хто даведа- 
ецца. Нейкі кааператыў 
зрабіў у сховішчы супраць- 
пажарную сігналізацыю, 
але яна чамусьці не пра
цуе. Так і працягваецца 
жыццё далей: спакойна, 
без мітусні. Да ўсяго мож
на прыстасавацца. Каб не 
бегаць уніз часцей неаб- 
ходнага, вывучылі попыт на 
літаратуру і самую неаб- 
ходную пакінулі наверсе. 
Робяць усё дзеля чытача, 
а чытач...

“ Чытач стаў варва
рам!”— сцвярджаюць у біб- 
ліятэцы. Што там вырва- 
ныя з найкаштоўнейшых 
кніг старонкі, якія не пад-

Спірыдонава А.

бланкі патрабаванняў чы- 
тачоў адразу ў сховішча 
ўвесь час. Але ідэя не ўва- 
собілася ў жыццё: пера- 
ш код з іў  гардэроб , дый 
зрабіць такую канструкцыю 
было б занадта дорага. 
Што датычыцца ліфта, дык

Чытальная зала замежнай літаратуры. Лукашэвіч А.А.

лягаюць аднаўленню! Гэта 
стала звычайнай справай. 
Людзі заходзяць у біблія- 
тэку ў верхнім аддзенні і 
нават “Добры дзень” не ка- 
жуць. He так даўно на па- 
трабаванне паставіць кнігу 
назад пад шкло, адзін ма- 
лады чалавек, паляпаўшы 
бібліятэкара па плячу, ад- 
казаў: “Сама паставіш!”

Канешне, не ўсё так 
дрэнна. Другі студэнт вы- 
рашыў стаць спонсарам 
бібліятэкі і падараваў ёй 
кававарку, што ўзрушыла 
да глыбіні душы ўвесь ка- 
лектыў. Прачнулася спа- 
дзяванне на дапамогу чы- 
тачоў. Быў і яшчэ адзін па- 
дарунак ад рэктарата і 
прафбюро — сервіз, што 
таксама ўзняло настрой. 
Ах, гэтыя жанчыны, не мо
гуць яны ўстаяць перад 
знакамі ўвагі!

Хоцацца верыць, што 
падарункі на гэты м  не 
скончацца і з ’явяцца новыя 
ідэі вырашэння бібліятэч- 
ных праблем.

Ваперыя А ЎСЯН ІК
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