
Ганаровы доктор Mirpanалir Дамаск!и

На мінулым тыдні адбы- 
лося ўрачыстае пасяджэн- 
не Вучонага Савета універ- 
сітэта. На ім Высокапра- 
асвяшчэннейшаму Дамаск- 
іну Папандрэў, Мітрапаліту 
Швейцарскаму, Э кзарху 
ўсёй Еўропы Сусветнага 
Патрыярхата быў уручаны 
дыплом ганаровага докта- 
ра Белдзяржуніверсітэта.

3 1992 года (а менавіта 
тады ў БДУ паявіўся пер- 
шы ганаровы доктар) гэта 
ўжо трынаццаты дыплом. 
Такое пачэснае званне на- 
дадзена рэктарам Маскоў- 
скага і Кіеўскага універсі- 
тэтаў, Мітрапаліту Мінскаму 
і Слуцкаму Філарэту, а так- 
сама навукоўцам некаторых 
еўрапейскіх краінаў. Дарэ- 
чы, апошні раз Вучоны Ca- 
вет універсітэта збіраўся з 
гэтай нагоды толькі ў 1996 
годзе.

Мітрапаліт Дамаскін на 
працягу многіх гадоў часта

наведваў Рэспубліку Бела
русь, выступаў з яскравымі 
лекцыямі, у тым ліку і ў на- 
шым універсітэце. Ён удзель- 
нічаў у семінары праваслаў- 
нага духавенства “ Царква і 
Чарнобыль” , перадаваў ахвя- 
раванні ў фонд ахвярам Чар- 
нобыльскай катастрофы. Ду- 
хоўным навучальным устано- 
вам Беларусі М ітрапаліт 
Швейцарскі падарыў 300 та- 
моў “ Хрысціянскіх крыні- 
цаў” . Ён пастаянна садзей- 
нічае навучанню выпускнікоў 
Мінскай духоўнай семінарыі 
ў грэчаскіх багаслоўскіх фа- 
культэтах.

Мітрапаліт Дамаскін — 
аўтар двухсот працаў у галі- 
не багаслоўскіх навук. Яго 
кніга “ Праваслаўе і свет” пе- 
ракладзеная на рускую мову.

Свае даследаванні Мітра- 
паліт Дамаскін спалучае з 
плённай дзейнасцю ў якасці 
рэктара Паслядыпломнага 
інстытута Праваслаўнага Ба-

гаслоўя пры Праваслаўным 
Цэнтры Сусветнага Патрыяр
хата, першага віцэ-старшыні

Міжнароднай акадэміі бага- 
слоўскіх  навук і многім і 
іншымі абавязкамі.

За вялікі ўклад ва ўма- 
цаванне міжправаслаўных 
адносінаў Праваслаўнай цар- 
квы ён мае многія высокія 
ўзнагароды Патрыярхатаў і 
іншых Аўтакефапьных цэр- 
кваў.

За выдатныя дасягненні 
ў багаслоўскіх навуках, ума- 
цаванне міжцаркоўных адно- 
сінаў, міратворчае служэнне 
Вучоны Савет БДУ па хадай- 
ніцтву Мітрапаліта Мінскага
1 Слуцкага Філарэта, Патры- 
яршага Экзарха Усёй Бела- 
русі і Вучонага Савета філа- 
соф ска-эканам ічнага фа- 
культэта на сваім пасяджэнні
2 лютага гэтага года пры- 
судзіў яму званне Ганарова
га доктара Белдзяржунівер- 
сітэта.

— Я глыбока крануты 
гонарам, як і аказаў мне 
Белдзяржуніверсітэт, на- 
даўшы мне гэтае званне, 
якое з удзячнасцю пры-

маю,— сказау у адказ на 
прывітальнае слова рэктара 
А. У. Казуліна Мітрапаліт 
Дамаскін.— Я расцэньваю

гэта званне як гонар, аказа- 
ны Сусветнаму Патрыярха- 
ту і наогул усяму Правас- 
лаўю, якому я служу як сак- 
ратар па падрыхтоўцы Свя- 
тога Вялікага Сабору Пра- 
васлаўнай Царквы.

Потым трымаў слова 
Мітрапаліт Філарэт, які ска- 
заў:

— 3 вялікай радасцю я 
вітаю ў гэты ўрачысты мо
мент Мітрапаліта Дамаскіна. 
Я віншую яго з высокай 
ацэнкай яго міжхрысціянс- 
кай дзейнасці. Упэўнены, 
што Уладыка Мітрапаліт 
Дамаскін будзе актыўным 
удзельнікам у карпарацыі 
універсітэта і ў тым, што вя- 
лікая спадчына старажыт- 
най Элады ва ўсіх сферах 
чалавечай творчасці стане 
больш даступнай нашаму 
універсітэту.

Пасля ўрачыстага пася- 
джэння ганаровы доктар 
БДУ Мітрапаліт Дамаскін меў 
экскурсію па універсітэту.

Марына АВЕРКІНА
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Першае веснавое свята 
прыйдзе да жанчын універ- 
сітэта на дзень раней, чым 
пазначана ў календары . 
Прафкам супрацоўнікаў па- 
клапаціўся пра гэта, набыў- 
шы білеты ў Нацыянальны 
акадэмічны тэатр оперы і ба
лета на 7 сакавіка. У гэты 
дзень жанчын чакае “ Вечар 
рамансаў". Антракт паміж 
аддзяленнямі будзе хучэй за 
ўсё павялічаны, каб цудоўная 
палова універсітэцкіх супра- 
цоўнікаў змагла атрымаць 
асалоду не толькі ад таго, 
што бачыць на сцэне, але і 
ад прыемных святочных раз- 
моў за кубачкам кавы.

Аб тым, як псіхалагічна 
зрабіць для сябе кожны  
дзень святочным, чытайце на 
апошняй старонцы.

4  Г  HACl А  Pr BAC?
Паўт ары гадзіяоы з ажерыжамсшіж лектарам

На факультэце журналі- лекцыю на актуальную ва 
стыкі прайшла сустрэча бе- ўсім свеце тэму па прабле-
ларускіх студэнтаў з Паслом 
ЗШ А ў Беларусі Дэніэлам 
Спекхардам і прафесарам 
журналістыкі амерыканскага 
універсітэта Тэнесі Дэніэлам 
Фоўлі.

Спадар Спекхард павітаў 
маладых журнал істаў, пажа- 
даўшы ім поспехаў. Пасля 
гэтага студэнты праслухалі

а/ншг&т

мах прафесійнай этыкі жур- 
налістаў. Прысутныя проста 
закідалі лектара Фоўлі пы- 
таннямі. Моладзь больш за 
ўсё цікавіла палітычнае жыц- 
цё Амерыкі. За час сустрэ- 
чы паважаны прафесар не- 
аднойчы трапляў у склада- 
нае становішча, апе з поспе- 
хам спраўляўся з аўдыторы-

яй цікаўных беларускіх сту- 
дэнтаў.

На жаль, госці хутка па- 
вінны былі ад’язджаць. Ha 
жаль — таму што гаспада- 
рам факультэта журналістыкі 
было аб чым яшчэ з імі па- 
гаварыць.

Кацярына БАРАНАВА, 
студэнтка факультэта 

журналістыкі

Дэкан факультэта міжна- 
родных адносін прафесар 
Аляксандр Віктаравіч LUapa- 
па прызнаны Чалавекам 
года.

Гэтае ганаровае званне 
надаецца рэдактарскай і эк- 
спертнай радамі Міжнарод- 
нага біяграфічнага цэнтра ў

Кембрыджы (Англія) за вы
датныя дасягненні і аргані- 
за та р ск ія  зд ольнасц і ў 
міжнароднай супольнасці. 
Дзесяткі тысяч біяграфіяў 
вывучаюць штогод гэтыя 
рады, і толькі невялікая час- 
тка мае гонар атрымаць гэ
тае званне. Разам са зван

ием Чалавек года атрымлі- 
вае ганаровы медаль.

Міжнародны біяграфічны 
цэнтр — адзін з вядучых вы- 
даўцоў біяграфічных давед- 
нікаў "Хто ёсць хто” . Сярод 
іх такія, як "Хто ёсць хто ў 
музыцы” , "Міжнародныя аў- 
тары і пісьменнікі" і г. д.

Р Э К Т А Р А Т  Б Е Л А Р У С К А Г А  
Д З Я РЖ А Ў Н А Г А  У Н ІВ Е Р С ІТ Э Т А

а б ’я ўл я е  к о н к у р с
на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: лазернай фізікі І спектра- 
скапіі, фізікі, крыніцазнаўства і музеязнаўства, рускай літарату- 
ры, рамана-германскіх моў;

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: англійскай мовы гуманітар- 
ных факультэтаў, мікрабіялогіі;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: тэарэтычнай фізікі, фізікі цвёр- 
дага цела, агульнай фізікі, лазернай фізікі і спектраскапіі, тэо- 
рыі імавернасцей і матэматычнай статыстыкі, інфарматыкі, тза- 
рэтычнага і славянскага мовазнаўства, археалогіі, этнаграфіі і 
дапаможных гістарычных дысцыплін, гісторыі новага і наўноў- 
шага часу, гісторыі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, дылла- 
матычнай і консульскай службы, педагогікі і праблем развіцця 
адукацыі, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, англійс- 
кай мовы, біяхіміі, фізічнага выхавання і спорту;

CTAPLLIbIX ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: англійскай 
мовы, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, медыцынскай 
падрыхтоўкі, фізічнага выхавання і спорту;

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: міжнароднага права, ан- 
глійскай мовы, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, ме
дыцынскай падрыхтоўкі (0,5 стаўкі), фізічнага выхавання і спорту;

Чр АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: біяхіміі, заалогіі.
Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб’я-

вы.
Адрас: 220050, г. Мінск, проспект Ф.Скарыны, 4> 

Белдзяржуніверсітэт, аддзел кадрау, 
пакой 233, т. 2-26-59-39.
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f f ,'Армія павінна быць
амвалам духоўнага

здароуя нацыsUf

Госць рэдакцы і — палкоўн ік  Вячаслаў Сярге- 
евіч ТРАФ/МЫЧАУ, начальнік военной кафедры Бел- 
дзяржуніверсіт эт а.

— Вячаслаў С ярге- 
евіч, Узброеным Сілам 
Беларусі — 80 гадоў. Вы 
аддалі арміі ўжо больш 
за 32 гады. На Ваш по- 
гляд, ці иожна назваць 
яе інстытутам мараль- 
насці?

— Я мяркую, армія была, 
ёсць І, спадзяюся, будзе ду- 
хоўным арганізмам, жывым 
і дзейсным, са шматгадо- 
вымі традыцыямі. Армія 
павінна быць сімвалам зда- 
роўя нацыі і захавальнікам 
яе святыняў.

— Ды к што, армія  
можа выратаваць свет?

— Гэта магчыма не 
толькі тэарэтычна, але і 
практычна, калі рэформы, 
якія праводзяцца ва Узбро- 
еных Сілах, будуць ажыц- 
цяўляцца дзеля маральна- 
эстэтычнага пераўтварэння 
арміі.

— Якая роля ваеннай 
кафедры ў вырашэлні гэ- 
тай задачы?

— Наш галоўны аб’ект 
духоўнага пераўтварэння — 
студэнты ВНУ. I калі за два 
гады навучання і выхаван- 
ня яны атрымаюць дадатко- 
вы духоўны набытак, то па- 
кінуць кафедры не з блука-

ючым позіркам, а 
сабранымі, прас- 
в е т л е н ы м і  
людзьмі. Ваен- 
ная каф едра 
сёння звяртае 
вялікую ўвагу на 
духоўна-мараль- 
нае станаўленне 
афіцэраў запасу.

— I які чы- 
нам вам гэта 
Ўдаецца?

— Мы поўнас- 
цю перагледзелі 
тэхналогію наву- 
чальнага працэсу 
і адначасова 
паднялі планку 
маральнай ад- 
казнасці прафе- 
сарска-выклад- 
чыцкага саставу 
не то л ьк і за 
культуру паводз-

інаў, але і за культуру мыс- 
лення студэнтаў.

— Але ж культуру  
нельга ні пабачыць, ні 
дакрануцца да яе...

— Сапраўды, пабачыць 
гонар, вернасць, годнасць 
немагчыма. Але вынікі што- 
гадовых сацыялагічных да- 
следаванняў студэнтаў-вы- 
пускнікоў на ўсіх цыклах ка
федры паказваюць, што ды- 
япазон іх духоўна-мараль- 
най арыентацыі за час ву- 
чобы значна пашырыўся і 
паглыбіўся. I гэта нас радуе.

— Я кія  Вы бачыце 
перспектывы ў гэтай сфе
ры і

— Галоўнае — пазбаві- 
цца ад пласта маральнага 
фармалізму ў навучанні сту- 
дэнтаў. 3 улікам навацыяў, 
якія  ёсць, распрацаваць 
комплексную праграму ду- 
хоўна-маральнага выхаван- 
ня. Мы жадалі б бачыць 
афіцэра запасу сапраўдным 
носьбітам культуры, трады- 
цыяў і рыцарскага кодэксу.

— Поспехаў Вам і са 
святам!

Гутарыў дацэнт 
Анатоль KOHAHA Ў
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Гэт ы д з е н ь  
у  ж ы ц ц і у н ів е р с іт э т

С П А Ч У В А Е М
Рэктарат, прафсаюзныя камітэты супрацоўнікаў 

і студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта 
выказваюць глыбокае спачуванне першаму прарэк- 
тару, прафесару Пятру іванавічу БРЫГАДЗІНУ ў 
сувязі са смерцю бацькі.

У п р а ў л е н н е  м іж н а р о д н ы х  с у в я з я ў  у н ів е р с іт э т а  в а л о д а е  к а ш т о ў -  
н а й  ін ф а р м а ц ы я й , я к о й  а х в о т н а  д з е л іц ц а  з  у с ім і  с у п р а ц о ў н ік а м і і  н а -  
в у ч э н ц а м і Б Д У . 3  гэт а га  н у м а р а  п р ы кл а д н а  р а з  у  м е с я ц  у  в а с  ёсць  
м а гчы м а сц ь  ін т эгр а в а ц ц а  ў  свет  з  д а п а м о га й  р у б р ы к і “ С акрэт  ф ір м ы ”.

Дзяржаўны I 
прыватны сектар
супрацоўніцтва

20-23 мая 1998 года на эканаміч- 
ным факультэце універсітэта горада 
Любляны (Славенія) адбудзецца міжна- 
родная канферэнцыя “Дзяржауны і 
прыватны сектар супрацоўніцтва Ac- 
ноўнай задачай канферэнцыі з ’яўля- 
ецца правядзенне сумеснай работы ў 
сферы супрацоўніцтва ў бізнесе, а так- 
сама лепшага разумения выніку ўзае- 
мадзеяння дзяржаўнага і прыватнага 
сектара ў эканоміцы. Падрабязную 
інфармацыю па канферэнцыі можна 
атрымаць па наступных адрасах: 

United Kingdom, Luis Montanheiro 
SHU-Sheffied Business School Policy 
Research Center B-ITC Building, City 
Campus Sheffie ld  S I 1WB UK E
Mail: 1.c.montanheiro@shu.ac.uk альбо 
S loven ia  Dr. Nevenka H rova tin  
Ekonomska faculteta Univerza v Ljubljani 
Kardeljeva ploscad 17 1000 Ljubljana 
SL0VEN IJA  E-Mail: nevenka.
hrovatin@uni-lj.si, надрукаваўшы копію 
даклада i камп’ютэрную дыскету 3.5 у 
фармаце WP5.1 альбо WORD5/6. 

Сакратарыят канферэнцыі:
Mrs. Jenny Chambers, SHU-SheffieId 

Business, Policy Research Center, B-ITC 
Building, Pond Street, City Campus, 
Sheffield SI 1WB, UK Tel: 00 44 114 
225 4466 Fax: 00 44 114 225 4467.

кай новай кнігі альбо курсу лекцыяў, а 
таксама супрацоўнікі, якія да гэтага не 
навучаліся на Захадзе. Па дадатковую 
інфармацыю можна звяртацца на ад- 
рас: вул. Сурганава, 15, пакой 11, біблія- 
тэка Я. Коласа, факс 017 2628888, тэл.: 
017 2684170, альбо ва Упраўленне 
міжнародных сувязяў (галоўны корпус 
БДУ, пакой 318).

Палітычныя
даследаванні

Універсітэт у Манчэстэры ў сферы 
палітычных даследаванняў прапануе 
праграму даследаванняў па наступных 
тэмах: Еўрапейская палітыка і палітыкі, 
Палітычнае развіццё краінаў трэцяга 
свету, Палітычная тэорыя, Міжнародная 
палітычная эканомія, Міжнародныя су- 
вязі. Для ўдзелу ў праграме неабход- 
на выканаць некалькі ўмоў:

1. Да ўдзелу дапускаюцца асобы, 
якія маюць універсітэцкую ступень у 
палітычнай навуцы, гісторыі, філасофіі, 
сацыялогіі, эканоміцы і праве.

2. Кандыдаты павінны на добрым 
узроўні валодаць англійскай мовай.

3. Праграма адкрытая для людзей, 
якія жывуць у Рэспубліцы Беларусь.

4. Кандыдаты мусяць быць мала- 
дзейшымі за 35 гадоў.

5. У праграме не павінны ўдзельні- 
чаць асобы, якія працавалі альбо наву-

У Оксфардскую  
бібліятэку

чаліся за мяжой.
Усю неабходную інфармацыю (на ан- 

глійскай мове) вы можаце атрымаць ва 
Упраўленні міжнародных сувязяў БДУ 
альбо па адрасу: вул. Сурганава, 15, каб. 
11, факс 017 2628888, тэл.: 017 2684170.

Оксфардскі універсітэт і Брытанскі 
Савет прапануе праект для рэалізацыі 
ў краінах Усходняй Еўропы і былога 
СССР, уключаючы Беларусь. Гэты пра
ект датычыць выкладчыкаў універсітэ- 
та, якія жадаюць працаваць у Оксфар- 
дскай бібліятэцы. У сувязі з гэтым 
могуць быць рэалізаваныя дзве праг- 
рамы:

1. Аднамесячны візіт у адзін з ка- 
леджаў Оксфарда ў летні перыяд.

2. Трохмесячны візіт у Nuffield 
College (з 27 красавіка па 3 ліпеня ці з 
18 кастрычніка па 18 снежня 1998 года).

Грант прадугледжвае аплату праез- 
ду, размяшчэнне, харчаванне, карыстан- 
не ксераксам, кнігамі і асабістыя вы- 
даткі. Неабходна свабоднае валодан- 
не англійскай мовай. Перавагу атры
маюць тыя, хто займаецца распрацоў-

Выкладчыкі з ЗША
Ёсць магчымасць запрасіць у Бел- 

дзяржуніверсітэт на 1998-1999 наву- 
чальны год для працы выкладчыкаў з 
3LLIA па наступных накірунках: права, 
міжнародныя адносіны, сацыялогія, эка- 
номіка, гісторыя, палітыка, у межах пра- 
екта “ Грамадзянская адукацыя” . Вык- 
ладчыкі маюць намер навучаць студэн- 
таў на англійскай мове. Аплата (пра- 
езд, пражыванне, знаходжанне) право- 
дзіцца за кошт накіроўваючага боку. 
Выкладчыкі забяспечваюцца метадыч- 
нымі матэрыяламі таксама за кошт на- 
кіроўваючага боку. Па дадатковую 
інфармацыю можна звяртацца ва Уп- 
раўленне міжнародных сувязяў.

Упраўленне міжнародных сувязяў БДУ 
(тэл.: 220 88 21, галоўны корпус, 

пакой 318)
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У н ікальн ая
“ Брытаніка”

I інш ы я
Чатыры гады таму ў біблія- 

тэцы Белдзяржуніверсітэта ад- 
крылася чытальная зала за- 
межнай літаратуры. Ha сён- 
няшні дзень яе фонд налічвае 
каля 12 тысячаў экземпляраў 
кніг і часопісаў. Чытачы ма
юць магчымасць азнаёміцца з:

— перыядычнымі выдан- 
нямі, якія на працягу двух га- 
доў пастаўляе амерыканская 
Асацыяцыя па прагрэсу ў на
вуцы, часопісамі, якія можна 
набыць толькі за валюту, а так
сама выданнямі, атрыманымі 
па замежнаму кнігаабмену;

— навучальнымі дапамож- 
нікамі на нямецкай мове з аў- 
дыя- і відэакасетамі;

— кнігамі па эканоміцы, 
псіхалогіі, сацыялогіі, якія мы 
атрымалі з дапёкага замежжа.

Да паслуг чытачоў у чы- 
тальнай зале знаходзіцца відэ- 
аплеер для прагляду відэака- 
сетаў, спадарожнікавае тэлеба- 
чанне з інфармацыйнай праг- 
рамай перадачаў на нямецкай, 
англійскай, французскай і іта- 
льянскай мовах.

Чытачы маюць магчымасць 
азнаёміцца з мноствам каш- 
тоўных даведачных выданняў, 
энцыклапедыяў, слоўнікаў, ся- 
род якіх сусветна вядомая эн- 
цыклапедыя на англіскай мове 
“ Брытаніка” . Гэтыя 32 тамы 
энцыклапедыі ўпрыгожваюць 
бібліятэкі каралевы Елізаветы 
II, Маргарэт Тэтчэр. Сёння і 
наша бібліятэка можа гана- 
рыцца тым, што ў яе фондах 
знаходзіцца такое каштоўнае 
выданне. Сярод іншых энцык- 
лапедыяў свету толькі “ Бры- 
таніка” мае самы вялікі аб’ём 
інфармацыі — 65000 артыку- 
лаў, 6000 аўтараў са 100 краі- 
наў, 24000 ілюстрацый. Акра- 
мя таго, бібліятэка Белдзярж- 
універсітэта мае ўсе 32 тамь 
апош няга  выдання “ Бры 
та н ік і” на адным CD-Rom 
Запрашаем усіх азнаёміцца 
гэтым унікальным выданнем

А.А.ЛУКАШЭВГ 
галоўны бібліятэкс 

чытальнай зал
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Y  Б ел а р уеі дум а ю ц ь п р а
Н ядаўна адбы лося рабочае  па ся дж энне  ка л е г іі 

Д зярж кам іт эт а па справах моладзі, на як ім  абмяр- 
коўвалася планаванне работ ы  м а ладзёж ны х аргані- 
зацыяў на 1998 год. 3  гэтай нагоды карэспандэнт  
“Б У "  суст рэўся са старшынёй Д зярж кам іт эт а А ляк- 
сандрам  Пазняком.

10.03 — 60 гадоў з дня адкрыцця Усебеларускай канфе- 
рэнцыі пралетарскага студэнцтва. Прысутнічапі 100 дэлега- 
таў.

10.03 — 70 гадоў з часу, як стаў абавязковым экзамен па 
беларускай мове пры паступленні ў БДУ.

10.03 — 70 гадоў з дня пачатку працы ў БДУ курсаў 
краязнаўства.

10.03 — 75 гадоў з дня нараджэння Мікалая Якаўлевіча 
Зайцава, Героя Савецкага Саюза (1945 год). Скончыў БДУ ў 
1967 годзе. 3 1967 года працаваў выкладчыкам, а з  1983 — 
дацэнтам БДУ.

16.03 — 20 гадоў з дня прысваення студэнцкаму тэатру 
БДУ ганаровага звання "Народны” .

22.03 — 20 гадоў таму была створаная кафедра педа- 
гогікі і методыкі выкладання грамадскіх навук ІПК БДУ.

23.03 — 35 гадоў з дня стварэння пры камітэце камса- 
мола БДУ штаба працоўных спраў, які заняўся арганізацыяй 
працы атрадаў студэнтаў у капгасах і саўгасах Беларусі. Яны 
і паклалі пачатак студэнцкаму будаўнічаму руху.

26.03 — 50 гадоў з дня правядзення першай пасля ад- 
наўлення работы універсітэта студэнцкай навуковай канфе- 
ренцыі.

Рубрыку вядзе А. ЗЕЛЬСКІ, загадчык музея гісторыі БДУ

— Чаго ўсё ж  было 
больш у мінулым годзе — 
поспехаў ці правалаў?

— He хачу паказацца 
нясціплым, але я вельмі за- 
даволены праведзенай рабо
тай. Сярод краінаў СНД Бе
ларусь найбольш адказна 
ставіцца да маладзёжнай 
палітыкі. Скажам, Нацыяналь- 
ны сход унёс змяненні і да- 
паўненні ў шэраг законаў, 
якія рэгламентуюць працоў- 
ную занятасць. Г эта азначае, 
што кожны малады чалавек 
рэспублікі мае неблагі шанц 
атрымаць працоўнае месца. 
3 мэтай матэрьгяльнай пад- 
трымкі моладзі Дзяржкамі- 
тэт паспяхова развівае праг- 
рамы паўторнай занятасці. 
Калі ў 1996 годзе ў гэтых 
праектах удзельнічалі капя 5 
тысячаў чалавек, то ў 1997 
— ужо 9,5 тысяч.

— A якое дасягненне 
ў сваёй рабоце Вы лічыце 
самым вялікім?

— Існаванне сістэмы
ільготнага крэдытавання для 
маладзёжнага будаўніцтва. 3 
дзяржаўнага бюджэту было

выдзелена 800 мільярдаў 
рублёў, але ў канцы года крэ- 
дытная лінія ўжо складапа 
1 трыльён 207 мільярдаў. 
Гэта вялікі практычны крок, 
паколькі 10,5 тысячаў мала
дых людзей атрымалі ільгот- 
ныя крэдыты. Да таго ж, былі 
выдзеленыя 30 мільярдаў 
рублёў на завяршэнне будаў- 
ніцтва маладзёжных жыллё- 
вых комплексаў.

— Быццё, зразумела, 
вызначае свядомасць. Але 
не хлебам адным жыве ча
лавек — асабліва, калі ён 
малады...

— Мы пра гэта помнім. 
У мінулым годзе былі пра- 
ведзены фестывалі патрыя- 
тычнай песні: "Афганістан 
баліць у маёй душы” і “ Песні 
маладосці нашых бацькоў” . 
Сярод дзяцей на базе газе
ты "Переходный возраст” 
праводзілася літаратурнае 
спаборніцтва “ Чароўны ліхта- 
рык” , а таксама конкурс на 
лепшую работу сярод мала
дых журнапістаў. Літаратур- 
ны конкурс “ Дэбют” будзе 
працягнуты і ў 1998 годзе.

— A якія прыемныя 
нечаканасці сустрэнуць 
моладзь у бягучым годзе?

— Аб’ёмны план, які быў 
зацверджаны на калегіі, скла- 
даецца з дзвюх асноўных ча- 
стак. У першай пазначаны 
ўсе тыя праекты, якія збіра- 
ецца непаерэдна рэалізоў- 
ваць сам Дзяржкамітэт па 
справах моладзі з дапамогай 
аблвыканкамаў, райвыканка- 
маў і маладзёжных гра- 
мадскіх аб'яднанняў (дарэчы, 
іх у рэспубліцы каля- 70). 
Другая частка — гэта падт- 
рымка заявак ад грамадскіх 
арганізацыяў і дзяржаўных 
структураў, якія займаюцца 
праблемамі моладзі. Дзярж- 
камітэт гарантуе арганіза- 
цыйную, фінансавую, мета- 
дычную і любую іншую да- 
памогу.

Асноўныя праграмы ма
ладзёжнай палітыкі: жыллё- 
вае будаўніцтва, занятасць і 
паўторная занятасць, ства- 
рэнне бясплатных сацыяль- 
на-псіхалагічных службаў, 
шматпрофільных цэнтраў па 
рабоце з моладдзю (у буду- 
чым магчыма гэтыя цэнтры 
пераўтворацца ў адзіную на- 
вукова-метадычную сістэму і 
арганізацыйную структуру), 
распрацоўка мерапрыем- 
стваў у сферы духоўнага і 
патрыятычнага выхавання

(стварэнне аператыўных 
радаў па падтрыманню I 

мадскага парадку, адшук 
не месцаў пахавання воі 
якія загінулі ў Вялікай 
чыннай вайне, падарожж 
месцах баявой і працо- 
славы, фестывалі патрыя 
най песні), развіццё мае 
га спорту.

— Якім чынам бу 
фінансавацца ўсе за 
наваныя праекты? Kc 
сродкаў пойдзе на г: 
бюджэту?

— Згодна з Законаі 
бюджэце РБ” . Дзяржк; 
ту па справах молад: 
дзелена 30 мільярдаў 
лёў. Акрамя таго, у ко 
мясцовым бюджэце пі 
быць асобны радок на і 
саванне маладзёжнь 
рапрыемстваў. Ёсць 
адна крыніца фінансі 
— Фонд сацыяльнай 
ны моладзі, дзе скань 
ваныя некал ькі C 
мільярдаў рублёў, якія 
укладзеныя ў развій 
ладзёжнай палітыкі. I 
сродкаў дастаткова. 
нае толькі, каб бы 
эфектыўна ўкладзен
Дыяна БАЛЫКА, сті 

белоруска, 
аддзялення гіста 

факі

mailto:1.c.montanheiro@shu.ac.uk
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М алі S В іта л ік  5ь>гў ржтарал
— Што 6 вы рабілі, каб 

былі рэктарам?
Ha гэтае пытанне амаль 

кожны нармальны студэнт ад- 
казвае звыкла: "3 працай на- 
шых рэктараў я цалкам згод- 
ны” . Нашыя ж калегі з роз
ных факультэтаў БДУ здолелі 
прапанаваць некалькі варыян- 
таў:

1) Ніколі не задумваўся;
2) На шчасце, мне тэта не 

пагражае;
3) Заваліў бы працай не- 

любімых выкладчыкаў;
4) Галава не тым занятая;
5) Калі б я была рэкта

рам, я павесілася б (магчымы 
шырокі выбар прыладаў са- 
мазабойства).

А мы — студэнткі факуль- 
тэта журналістыкі, І таму не 
можам спыніцца на дасягну- 
тым адказе. Нам карціць да- 
ведацца: "Няўжо студэнтам 
не хочацца ш то-небудзь 
змяніць ва ўласным жыцці?”

I тады нават самыя пасіў- 
ныя элементы, якіх “ ну, усё за- 
давальняе", што-небудзь 
сціпла дадавалі.

“ Увогуле, мне не падаба- 
ецца сістэма аплаты за наву- 
чанне,— унёс сваю папраўку 
юрыст Юра,— хаця я не ад- 
маўляю платнага навучання, 
толькі каб да залічэння сту
дэнт ведаў, колькі ён будзе 
плаціць. Каб не было пера- 
заключэння дагавораў І паве- 
лічэння аплаты.” Шмат хто 
ўздымаў гэтае пытанне — ад 
барацьбітоў за элементарную 
справядлівасць да тых, хто 
патрабуе наогул адмены плат
нага навучання.

Абурэнне студэнтаў роз
ных факультэтаў дасягае апа- 
гею пры абмеркаванні арга-

нізацыі вучэбнага плана. “ Мне 
не падабаецца, што тут робіц- 
ца з раскладам. Прыйдзеш І 
не ведаеш, якая пара цябе 
чакае.” 1

Адны студэнты жадаюць, 
каб заняткі не пачыналіся 
рана, другія — каб не закан- 
чваліся позна, трэція прапану- 
юць, каб пары не цягнуліся 
"гадзіну дваццаць” , бо стам- 
ляешся. Затое чацвёртыя 
робяць напамін, што ёсць та- 
кія рэчы, як "фонд свабодных 
аўдыторыяў” і “ акадэмічная

выкладалася больш гадзінаў. 
He хапае і падручнікаў.” А 
Віталік сцвярджае, што “ ве- 
данне замежных моў зале- 
жыць ад самога студэнта: пры 
жаданні ён можа знайсці, дзе 
І як вывучаць.”

А як наконт фізкультуры? 
“ Вось у мяне на 5-м курсе яе 
няма,— адзначае Віталь з 
фізфака,— калі яе няма, ад- 
чуваеш сябе не зусім добра. 
Гэта своеасаблівая разрадка” .

Андрэй з ФПМ прапануе 
праводзіць болей спартыўных 
спаборніцтваў і жадае, каб

гадзіна” . А студэнт Віталік 
прапануе ўвесці вольнае на- 
ведванне заняткаў, якое бу
дзе ляжаць на сумленні сту- 
дэнтаў.

Частку моладзі не зада- 
вальняе, як выкладаюцца за- 
межныя мовы ва універсітэ-
це' „"Лінгафонныя кабінеты 
(многія факультэты не маюць 
І гэтага) — гэта мала, хай бы

спартыўныя секцы і былі 
агульнадаступнымі.

He хапае фізкультуры і 
дзяўчатам. "У нас пасля трэц- 
цяга курса,— заўважыла Тац- 
цяна з мехмата, — фізкульту- 
ра закончылася. А я б, на- 
прыклад, хацела займацца 
якой-небудзь аэробікай ці 
чы м -небудзь падобным, 
для падтрымкі жыццёвага 
тонусу."

A калі мы запыталі ў Віта- 
ліка: "Вось ці хацеў бы ты, каб 
было вольнае наведванне
спортзалау7” ен адказау,
што гэта было б выдатна, 
"але гэта толькі для сумлен- 
ных студэнтаў".

Вось чаго не хапае БДУ 
— супрацоўніцтва з іншымі 
ВНУ. Як прапанавала Валя з 
мехмата, “ нядрэнна было б 
рабіць абмен студэнтамі. Ha- 
прыклад, з МДУ — гэта ж 
зусім побач".

Добра было б наладзіць 
шчыльныя сувязі факультэтаў 
БДУ. Як прапанаваў Міхась з 
ФПМ, "каб святкаванне дзён 
факультэтаў было даступна 
студэнтам іншых аддзялен- 
няў” .

Шмат хто заклікае ўзяц- 
ца за ліквідаванне масавых 
беспарадкаў у інтэрнаце. 
Саша І Коля, студэнты мехма
та, прапагандуюць “ культур
нее жыццё ў інтэрнаце": 
“Дыскатэкі ў нас праходзяць 
на нізкім узроўні І рэдка. Хо
чацца, каб, напрыклад, некалькі 
разоў на тыдзень мы цвёрда 
ведалі, што можна прыйсці на 
сваю “ тусоўку". А так даво- 
дзіцца недзе шукаць, вяртаем- 
ся позна — ці мала што можа 
здарыцца.”

Так, дыскатэк студэнтам у 
БДУ сапраўды не хапае.

Прыкладныя варыянты 
адказаў студэнтаў:

1) Дыскатэк бы паболей
2) Трэба многа дыскатэк. 

Ну, калі не многа, дык хоць 
калі-небудзь.

3) А што, яны нават быва- 
юць, так?

Трэба вызначыць пэўныя 
дні, калі будуць праходзіць 
дыскатэкі (можна ў адным

корпусе ці замацаваць за фа- 
культэтамі).

— А вясновы студэнцкі 
фестываль у Вязынцы?

— Гэта, наогул цудоўна. 
He пашкодзіла б часцей

“ Інфармацыййы бок дрэн- 
на развіты,— гаворыць Віталь 
з фізфака.— Калі дзесьці 
што-небудзь адбываецца, дык 
можна І не даведацца” . Віталь 
прапанаваў увесці камп’ютэр- 
ныя гульні, баталіі, спаборніц- 
твы: "У нас многія цікавяцца 
камп'ютэрамі” .

Дзяніс, студэнт геафака, 
лічыць, што "спачатку не за- 
шкодзіла б давесці да патрэб- 
нага ўзроўню тое, што ўжо 
існуе. Бо хапае добрых ідэ- 
яў. Вось толькі на ўсё патрэб- 
ныя грошы. Шмат залежыць 
ад саміх жа студэнтаў. Доб
ра было б стварыць студэнц- 
кія камітэты, якія б займаліся 
падрыхтоўкай і арганізацыяй 
студэнцкіх мерапрыемстваў.”

Па словах студэнтаў, кож
ны рэктар павінен звяртаць 
увагу на арганізацыю працы і 
адпачынку моладзі. Някепска 
павялічыць колькасць летніх 
студэнцкіх атрадаў. Паступіла 
прапанова стварыць сваю сту- 
дэнцкую біржу працы пры 
БДУ. Палепшыць выгляд усіх 
будынкаў у студэнцкім гарад- 
ку, папрацаваць над іміджам 
БДУ ў замежжы, весці старон- 
ку БДУ ў “ Інтэрнэце” .

А вы ведаеце, чаго не ха
пае студэнту Віталіку?

— Маленькага культур- 
нага бара.

А што, чым дрэнна?
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ, 
Кацярына БУРЫК,

студэнткі факультета 
журналістыкі

Ведай 
нашых!
П р и е м н а я  вест ка  

прыйшла з Югаславіі. 7 
лютага там праходзіў  
чэмпіянат Еўропы па ка
ратэ-до стилю Фудакан.

За перамогу змагаліся 
15 камандаў, у тым ліку і 
зборная Беларусі пад кіраў- 
ніцтвам майстра спорту 
міжнароднага класа Леані- 
да Лушчыка. Радуе, што на 
п’едэстал гонару (1-е мес- 
ца) ізноў узняўся член 
зборнай Беларусі — сту
дэнт III курса юрыдычнага 
факультэта БДУ Аляксандр 
Таляронак, які стаў заслу- 
жаным чэмпіёнам Еўропы.

Застаецца толькі пара- 
давацца і за Сашу, і за трэ- 
нера Пятра Калініна, і за 
бацькоў чэмпіёна — Тацця- 
ну Васільеўну і Віктара 
Уладзіміравіча, якія выха- 
валі яго сапраўдным спар- 
тсменам.

Будзем спадзявацца, 
што гэтая перамога не 
апошняя на шляху Сашы ў 
вялікім спорце.

Анатоль КОНАНАЎ
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Менш за год т аму быў ст вораны ва універсіт эце  
Цэнтр Еўрапейскай дакумент ацы і і  інфармацыі. Маг- 
чыма, нехт а з супрацоўн ікаў і  ст удэнт аў яшчэ не 
паспеў даведацца, што мэт а яго  — р а спа ўсю д ж -  
ванне сярод грам адскасц і інф арм ацы і а б  дзейнасці 
Еўрапейскага Союза. Tym апрацоўваецца /  захоўва - 
ецца м іж народ ная  інфармацыя. Цяпер і  ў  чытачоў 
газет й ёсць магчымасць азнаём іцца з ёй.

EC азначае многія рэчы

дзяржавы-удзельніцы

для многіх людзей. Для ад- 
ных ён стаў цэнтрам нама- 
ганняў падтрымаць мір на 
працягу 50 гадоў на канты- 
ненце, які ў мінулым быў 
плацдармам для войнаў і 
падазронасці. Аднак іншыя 
гавораць аб яго палітычнай 
імпатэнцыі. Яны пытаюцца, 
чаму гэты палітычны саюз не 
быў здольным эфектыўна 
паўпльіваць на падзеі ў 
Югаславіі.

Для многіх EC уяўляе са
бой агульны рынак і магчы- 
масці, якія ён дае для бізне- 
су, студэнтаў, пенсіянераў і 
адпачываючых.

Некаторыя адчуваюць, 
што зараз становіцца больш 
цяжка разгледзець сутнасць 
працэсаў. Яны аглядваюцца 
назад і задаюць пытанне: ці 
адпавядае існуючая адказ- 
насць EC уяўленням яго 
заснавальнікаў, ці, можа, гэ- 
тыя ўяўленні згубіліся ў Еў- 
ропе пасля халоднай вайны? 
З’яўляецца грунтоўнае пы
танне: чым займаецца EC 
зараз?

Таксама, магчыма, вы жа- 
даеце ведаць, як вы асабіста 
можаце выкарыстоўваць пе- 
равагі EC.

Органы EC штодзённа 
атрымліваюць запыты лю
дзей, якія хацелі б даведац-. 
ца адказы на такія пытанні. 
Вось вам сціслыя, але дак- 
ладныя адказы на найбольш 
частыя пытанні.

У цэлым, EC — гэта не- 
шта большае, чым сума яго • 
частак. Дзяржавы-удзельні- 
цы стварылі яго для таго, каб 
дапамагаць вырашэнню 
праблемаў, якія не могуць 
быць эфектыўна вырашаныя 
краінамі паасобку. Галоўнае 
тое, што ЕС прапануе маг- 
чымасці, а не абмежаванні.

Калі Еўрапейскі Саюз 
вырашыў зрабіць 
адзіную валюту?
Рашэнне прыняць адзіную 

валюту складае неад’емную

павінны пазбягаць празмерна- 
га бюджэтнага дэфіцыту. 
Вынікі іх дзейнасці будуць па- 
раўноўвацца ў адносінах да 
двух паказчыкаў: 3% УНП для 
гадавога дэфіцыту і 60% УНП 
для дзяржаўнай запа- 
зычанасці;

'Т інфляцыя не павінна 
быць вышэй за 1.5 працэнт- 
ныя пункты ў параўнанні з 
вынікамі трох найлепшых 
дзяржаў-удзельніцаў адносна 
цэнавай стабільнасці ў міну- 
лым годзе;

банкнотамі і манетамі, якія бо
лей не маюць прававога за- 
беспячэння.

Як выглядае Еўра? 
Ці будзе яна аднолька- 

вам ва ўсіх краінах- 
членах?

Так. Банкноты Еўра бу
дуць практычна тымі ж  са
мым! ва ўсіх краінах, якія ўвя- 
дуць адзіную валюту; на ад
ным баку яны будуць мець не- 
вялікае месца для ідэнтыфі- 
кацыі краіны, якая іх выпус- 
ціла. У лютым 1996 года Еў-

ныя умовы» для стварэння з 
1 студзеня 1999 года валют- 
нага саюзу. Гэтае рашэнне 
будзе прымацца на падставе 
эканамічных звестак за 1996 
І 1997 гады пасля іх выву- 
чэння Еўрапейскай камісіяй 
і Еўрапейскім  валютным 
інстытутам.

Што азначае 
Эканамічны і валютны 

саюз?
Эканамічны і валютны 

саюз (ЭВС) азначае адзіную

J K A J II« Е Ў Р А »  Б У Д З Е  

Ў  Н А Ш Ь ІХ  К ІШ Э Н Я Х ?
частку Дагавора аб Еўра- 
пейскім-Саюзе, які быў падпі- 
саны дзяржавамі-удзельні- 
цамі ў Маастрыхце ў лютым 
1992 года. Пратаколы да гэ
тага Дагавора дазваляюць 
дзвюм краінам, Злучанаму Ka- 
ралеўству і Даніі, калі яны 
таго пажадаюць, не прымаць 
адзіную валюту ў адпаведны 
тэрмін.

На пасяджэнні Еўрапейс- 
кага Савета ў Мадрыдзе 15 І 
16 снежня 1995 года кіраўнікі 
дзяржаў і ўрадаў «пятнац- 
цаці» вырашылі назваць адзі- 
ную валюту «Еўра» і за- 
цвердзілі канчатковыя працэ- 
дуры для яе ўвядзення. У ад- 
паведнасці з імі замена на 
еўра пачнецца 1 студзеня 
1999 года для тых краінаў, 
якія адпавядаюць неабход- 
ным умовам, прадугледжаным 
у Маастрыхцкім дагаворы (гл.
ТЭКСТ Н ІЖ Э Й ). 0

Неабходныя эканаміч- 
ныя ўмовы для ўдзелу ў 
адзінай валюце

Для далучэння да еўра 
дзяржавы-удзельніцы павінны 
зблізіць свае эканомікі (гэты 
працэс вядомы як дасягнен- 
не «канвергенцыі»). Былі вы- 
працаваныя чатыры крытэрыі 
канвергенцыі для гэтых мэтаў:

У' валюта краіны павін- 
на заставацца ў межах нар- 
мальнай флактуацыі Еўрапей- 
скай валютнай сістэмы (EBC) 
на працягу як мінімум двух га- 
доў;

доўгатэрміновыя пра- 
цэнтныя стаўкі не павінны 
быць вышей за 2 працэнтныя 
пункты над сярэднім паказчы- 
кам трох дзяржаў-удзельні- 
цаў з найменшым узроўнем у 
саюзе.

Калі я буду рэальна 
мець банкноты і 

манеты Еўра ў маёй 
кішэні?

He пазней за 1 студзеня 
2002 года. У гэты дзень бан
кноты І манеты Еўра пачнуць 
цыркуліраваць побач з нацы- 
янальнымі банкнотамі і мане- 
тамі. Таксама, не пазней за 1 
ліпеня 2002 года нацыяналь- 
ныя валюты краінаў-удзель- 
нікаў будуць цалкам замене- 
ныя на Еўра. Пасля гэтай даты 
захаваецца магчымасць бяс- 
платнага абмену нацыяналь- 
ных банкнотаў і манетаў у на- 
цыянальных цэнтральных 
банках, змена валютаў не за- 
кране ўкладаў у банках. Таму 
не трэба клапаціцца пра тое, 
што калі-небудзь вы не бу- 
дзеце ведаць, што рабіць з

рапейскі валютны інстытут 
(EBI) у Франкфурце распачаў 
конкурс на лепшы дызайн 
банкнот Еўра. Удзельнікі мо
гуць выбраць паміж дызайнам, 
які адлюстроўвае розныя пе- 
рыяды I стылі ў гісторыі еў- 
рапейскай інтэграцыі (на
прыклад, партрэты знакамітых 
людзей на фоне помнікаў), 
альбо абмежавацца выключ- 
на абстрактным сучасным ды
зайнам. Па дэнамінацыі бу
дуць выпускацца банкноты ў 
5, 10, 20, 50, 100, 200 I 500 еўра.' 
Таксама будуць зробленыя 
восем розных манетаў ад ад- 
ной сотай Еўра да двух Еўра. 
Вытворчасць манетаў І банк- 
нотаў пачнецца на пачатку 
1998 года. «Пятнаццаць» па- 
гадзіліся 13 красавіка 1996 
года, што Еўра будзе дзяліц- 
ца на сто «цэнтаў».

Хто вырашае, якія 
краіны I калі будуць 

уводзіць Еўра?
Згодна з дамоўленасцю 

на Мадрыдскім Еўрапейскім 
савеце ў снежні 1995 года, 
кіраўнікам дзяржаў і ўрадаў 
«пятнаццаці» належыць выра- 
шыць «як мага хутчэй у 1998 
годзе , як ія  дзярж авы - 
удзельнікі выканалі неабход-

валютную палітыку ў межах 
адзінага эканамічнага рынку, 
і такім чынам лагічна далуча- 
ецца да адзінага рынку. ЭВС 
будзе рэалізоўвацца праз Еў- 
рапейскі цэнтральны банк, не- 
залежны ад нацыянальных 
урадаў і органаў супольнасці. 
Гэта не азначае, што ЭВС 
лрадугледжвае стварэнне па- 
літычнага саюзу; напрыклад, 
тут не будуць прымацца агуль- 
ныя рашэнні па ўзроўню па- 
даткаў, па балансу падаткааб- 
кладання ў такіх выпадках, як 
прамыя і ўскосныя падаткі, па- 
даткі на капітал і працоўную 
сілу. Гэта ўсё будзе па-раней- 
шаму вырашацца ў адпавед- 
насці з нацыянальнымі патра- 
баваннямі і прыярытэтамі 
згодна з прынцыпам субсіды- 
ярнасці.

Што здарыцца пасля I 
студзеня 1999 года?

^  1 студзеня 1999 года 
пачнецца выпуск адзінай ва
люты ў тых краінах, якія бу
дуць адпавядаць крытэрыям 
канвергенцыі, прадугледжа
ным у Дагаворы. 3 практыч- 
нага боку набудуць моц на- 
ступныя дамоўленасці:

'Т безадзыўна зацвяр- 
джаюцца курсы канвертацыі

для валютау, якія замяняюц- 
ца на Еўра (як паміж сабой, 
так І адносна Еўра);

•А фармулюецца адзі- 
ная валютная палітыка, якая 
будзе ажыццяўляцца праз 
Еўрапейскую сістэму цэнт
ральных банкаў (ЕСЦБ), у 
склад якой у 1998 годзе 
ўвойдуць цэнтральныя банкі 
краінаў-удзельнікаў і Еўра- 
пейскі цэнтральны банк 
(ЕЦБ). ЕСЦБ будзе пра- 
водзіць валютныя І абмен- 
ныя аперацыі ў Еўра;

•Г дзяржавы-удзельнікі 
афармляюць свае публічныя 
даўгі ў Еўра;

х фінансавыя рынкі да- 
лучаюцца да выкарыстання 
Еўра, якая адразу зойме на
дежнее месца ў міжнарод- 
най валютнай сістэме.

Ці з’яўляюцца 
крытэрыі 

канвергенцыі занадта 
строгімі? т’

He. Мэты канвергенцыі, 
устаноўленыя ў Дагаворы аб. 
Еўрапейскім Саюзе, з ’яўля- 
юцца рэалістычнымі, і гэта на 
самой справе так, нават для 
адного з найбольш цяжкіх 
для дасягнення краінамі- 
удзельнікамі крытэрыя ўра- 
давага дэфіцыту. Сярэдні 
ўзровень дэфіцыту ў Еўро- 
пе за апошнія два годы істот- 
на знізіўся, з 6.3% ад УНП у 
1993 годзе да 4.7% ад УНП 
у 1995 годзе. Таму намаганні, 
якія трэба зрабіць да канца 
1997 года, будуць працягам 
таго, што было зроблена за 
мінулыя два гады.

Інфармацыя падрых- 
тавана Цэнтрам Еўралей- 
скай дакументацыі / інфар- 
мацыі, як і размешчаны ў 
пакоі 112 галоўнага корпу
са, тэл.220-65-38. Друкуец- 
ца паводле  выдання  
"E uropean  C om m ission. 
Europe... Q uestions and 
A nsw ers. When w ill the 
".Euro" be in our pockets?" 
Бюро афіцыйных публіка- 
цыяў Еўрапейскіх суполь- 
насцяў.
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Каб даведацца пра гэта, 
адкажыце, калі ласка, на 
некалькі пытанняў. Адка- 
зы абазначайце не лічбамі, 
а адпаведна літарамі, пры- 
ведзенымі ў дужках.

1. Што вы зробіце, калі 
даведаецеся, што муж ска- 
заў вам няпраўду:

1) скажу яму, каб пап- 
расіў прабачэння (А);

5. Калі муж ішоў на пра- 
цу, на яго піджаку не было 
гузіка, а калі вярнуўся, ён быў 
на месцы. Што вы робіце?

1) папрашу растлумачыць
(Д); „

2) мне будзе сорам- 
на за тое,

раздражнёны. Як вы рэагу- 
еце на гэта:

1) папярэджу, ш то  
к а л і

2) зраблю
выгляд, што не заўважы- 

ла (Г);
3) выкажу ўсё, што ду

маю (Ж).
2. Калі муж забыўся пра 

гадавіну вашага вяселля, што 
вы зробіце:

1) пакрыўджуся і доўга 
не буду з ім размаўляць (3);

2) напішу гэтую дату на 
сцяне вялікімі літарамі насуп- 
раць таго месца, дзе ён звы- 
чайна сядае па вечарах (Д);

3) пасмяюся з яго (Б).
3. Вы толькі што памылі 

падлогу (альбо нацерлі пар
кет), а муж прыйшоў з вулі- 
цы і ходзіць па кватэры ў 
брудным абутку. Што вы 
будзеце рабіць:

1) пакажу месца, дзе ён 
наслядзіў і прымушу пры- 
браць за сабой (E);

2) наслядзіць магу і я (I);
3) прыпыню яго і скажу, 

каб зняў брудны абутак (B).
4. Калі апошнім часам 

ваш муж вельмі пяшчотны з 
вамі, што вы будзеце рабіць:

1) паспрабую высветліць, 
у чым ён вінаваты (Г);

2) лічу гэта добрым мо
ментам, каб пачаць размову 
пра тое, што мне патрэбна 
футра;

3) адкажу яму пяшчотай
(Б).

што я не 
прышыла гузік (А);

3) не надам гэтаму ўвагі 
(Ж).

6. Калі ў гасцях у вашай 
прысутнасці муж заляцаецца 
да іншай жанчыны, як вы на 
гэта адрэагуеце:

1) тут жа скажу яму пра 
гэта (I);

2j зраблю выгляд, што 
мяне гэта не тычыцца, але, вяр- 
нуўшыся дадому, паспрабую 
высветліць адносіны (E);

3) зраблю так, каб усё гэта 
ператварыць у жарт (В).

7. Вы заўважылі, што ша- 
вялюра мужа стала значна 
радзей, і вырашылі сказаць 
яму пра гэта. У якай форме 
вы гэта зробіце:

1) скажу, што ён усё такі 
ж  прываблівы, але тайком па- 
раюся з урачом, як быць (А);

2) дамагуся таго, каб звяр- 
нуўся па медыцынскую кан- 
сультацыю (Г);

3) пры хатніх сварках не 
забуду ўпікнуць яго ў гэтым
(3).

8. Вы прэзентавалі мужу 
гальштук, які яму не спадаёаў- 
ся. Што будзеце рабіць:

1) вазьму нажніцы і парэ- 
жу гальштук на кавалкі (I);

2) паспрабую пайсці ў ма- 
газін І абмяняць на другі (Б);

3) буду сцвярджаць, што 
гальштук яму вельмі да твару
(Д).

9. Апошнім часам муж 
прыходзіць позна, злосны І

гэта не скончыц- 
ца, мы развядземся (3);
2) праверу, ці не з’явіла- 

ся ў яго новая жанчына (Г);
3) паспрабую выклікаць 

яго на шчырую размову (А).
10. Муж здзейсніў учы- 

нак, які варты сапраўднага 
мужчыны. Ваша ацэнка:

1) вырашу, што гэта вы- 
падкова (I);

2) ацаню, але паспрабую 
не перахваліць (Б);
3) ён варты ўзнагароды (В);

Вынікі
За адказы групы А, Б, В

— па 10 балаў; за адказы 
груп Г, Д, E — па 5;

за адказы групы Ж, 3, I
— пры падліку агульнай 
сумы адыміце па 5 балаў за 
кожны адказ.

V 90 балаў і больш. Вы
— ідэальная жонка. Добрая, 
уважлівая, цярплівая.

V 70—85 балаў. Вы — 
вялікі знаўца мужчынскай 
псіхалогіі. Валодаеце пачуц- 
цём такту і ўмееце захоўваць 
у сям’і мір і згоду.

V 45 — 65 балаў. Вашы 
думкі пра будучае звязаны 
з мужам, але час ад часу вы 
без усякіх падстаў учыняе- 
це яму разборкі. Час адмо- 
віцца ад гэтага!

V 5—40 балаў. У вас з 
мужам не вельмі добрыя ад- 
носіны. Мяркуючы па адка- 
зах, у гэтым ёсць і ваша віна 
за тое, што заўсёды настой- 
ваеце на сваім.

S C  л зен ь  ж /м ч ы н

Тэст. Наколькі здоровы 
лад жыцця вы ведзяце?

Спярша пра харчаванне...
— Для мяне важна, каб 

ежа была здаровай.
— Я задаволеная сваёй 

вагой на дадзены момант.
— Я дастаткова добра 

ведаю, што азначае правіль- 
на харчавацца.

— Я імкнуся купляць са- 
мыя свежыя прадукты, якія не 
ўтрымліваюць шкодных рэ- 
чываў (нават калі яны каш- 
туюць крыху даражэй альбо 
ісці за імі трэба крыху да
лей і інш.).

— Алкагольныя напоі я 
ўжываю час ад часу (не кож
ны дзень) і ў невялікай коль- 
касці (1-2 куфлі піва, віна 
альбо шампанскага).

— Я не палю.
— Я імкнуся прывучыць 

сваіх дзяцей да здаровага 
харчавання.

А цялер увогуле...
— Я заўсёды дакладна 

ведаю, што патрэбна майму 
арганізму ў дадзены момант 
(адпачынак, рух, ежа).

— Я аддаю сну дастат
кова часу.

— Я рэгулярна, 2-3 разы 
ў дзень, чышчу зубы.

— Я рэгулярна займаю- 
ся адным відам спорту аль
бо падтры м л іваю  сваю 
ф ізічную форму якім -не- 
будзь іншым спосабам.

— Я лічу, што я і мая 
фігура ў парадку.

— Я з ахвотай І старанна 
даглядаю сваю скуру і вала- 
сы.

— Я сачу за тым, каб у 
мяне (і ў маіх дзяцей) было 
здаровае адзенне (напрык- 
лад, добры, зручны абутак, на- 
туральныя тканіны).

— Я люблю чытаць літа- 
ратуру пра здароўе (спецы- 
яльную прэсу, новыя выданні 
і г.д.).

— Да прыёму лекаў я 
стаўлюся адказна (па прад- 
пісанню доктара).

— Я добра ўмею рас- 
слабляцца.

— Я свядома і актыўна 
прымаю ўсе меры для аба- 
роны ад СНІДу.

А як справы з душой?
— Мне ўдаецца спраўляц- 

ца з дадатковымі нагрузкамі.
— Я звычайна задаволе

ная сваім жыццём і знахо- 
джуся ў добрым настроі.

— Я лічу сябе ўраўнава- 
жаным чалавекам.

— Я добра ўмею спраў-

ляцца з канфліктамі, спрэч- 
камі ды інш.

— Жыццё дае мне зада- 
вальненне.

— Я задаволеная сваім 
шлюбам.

— Я поўнасцю выкарыс- 
тоўваю свае магчымасці на 
працы.

— У мяне ёсць хобі (інта- 
рэс), якое прыносіць мне вя- 
лікае задавальненне.

' — Часам я магу пабыць 
адна.

— У мяне ёсць добрыя 
сяброўкі І знаёмыя.

А што гаворыць доктар?
— Я рэгулярна прахо- 

джу медыцынскі агляд для 
прафілактыкі раку.

— За апошнія пяць гадоў 
я адзін раз прайшла поўны 
медыцынскі агляд.

— Калі ў мяне ўзнікаюць 
скаргі на здароўе, я адразу 
ж  звяртаюся да доктара.

Што ў вас атрымалася?
Калі ў вас толькі 10 альбо 
менш станоўчых адказаў, па- 
думайце, ці не выбраць вам 
адзін з пунктаў, над якім вы 
будзеце працаваць, пакуль ён 
не зробіцца вашай звычкай. 
Вядог^а ж, у здаровага арга- 
нізма значна павышаецца 
супраціўляльнасць і больш 
энергіі.

Стопрацэнтная 
цуд-дыета

Такой няма, н ікол і не 
было І не будзе.

Спачатку пра харчаванне 
наогул. На жаль, ад забру- 
джанага навакольнага ася- 
роддзя, хімічных дабавак і су- 
часных формаў кансерваван- 
ня, рафінавання і прэпарыра- 
вання многія прадукты хар
чавання не толькі губляюць 
сваю каштоўнасць, але і ро- 
бяцца небяспечнымі для зда- 
роўя.

Паўсюль экзаты чны я 
фрукты, зручныя рэцэпты хут- 
кага гатавання для мікрахва- 
левай печы, гатовыя стравы з 
бляшанак, пакетаў, кулькоў 
для глыбокага замарожван- 
ня... Cnic гэтых прадуктаў 
можна падоўжыць. Агульнае 
ў іх адно — пасля апрацоўкі 
ўтрыманне спажыўных рэчы- 
ваў ў іх наўрад ці можна па- 
раўнаць з першапачатковым. 
Яны, праўда, насычаюць, але 
садзейнічаюць захворван- 
ням.

Зразумела ж, мы не маем 
м агчы м асці вырош чваць 
сваімі рукамі кожны ліст са
латы, але можна скарыстац-

ца некалькімі карыснымі па
радамп

•— Па меншай меры ў 
канцы працоўнага тыдня вы 
маглі б закупляць свежыя 
прадукты.

— Той, хто замест бела- 
га хлеба і булачак есць хлеб 
з мукі грубага памолу, ужо 
зрабіў крок у бок здаровага 
харчавання. Паспрабуйце, і 
вы пераканаецеся ў тым, што 
гэта не толькі садзейнічае 
страваванню, але і больш 
смачна!

— Паспрабуйце больш 
рухацца, есці здаровую ежу 
(сырую гародніну, садавіну, 
квашаную капусту) ці выпі- 
вайце нашча стакан міне- 
ральнай вады, каб ачысціць 
кішэчнік.

— Хаця б раз на тыдзень 
замяніце “ перакусванне" за 
працоўным сталом прагулкай 
на паўгадзіны. Усё адно кан- 
цэнтрацыя ўвагі рэзка зніжа- 
ецца м акс ім ум  праз 90 
хвілінаў, калі вы засяродж- 
ваецеся на адной справе. 
Лепш зрабіць кароткачасовы 
перапынак, чым прымушаць 
сябе працаваць: эфект буд
зе большым!

— Выпівайце ў дзень не 
менш за 1,5 л вадкасці (па 
магчымасці не “ Колу” і не 
каву).

— На дзелавых прыёмах 
адмоўцеся ад маленькіх бу
лачак і закажыце салату.

— Раніцай замест тых жа 
булачак снедайце мюзлямі 
— але толькі ў тым выпадку, 
калі вы іх люёіце.

Трэба яшчэ адмовіцца ад 
цуд-дыетаў. Калі вам патрэб
на скінуць 2-3 кілаграмы, каб 
лепш выглядаць падчас ура- 
чыстага мерапрыемства, 
прысвечанага Дню  ж ан- 
чын,— гэта не праблема. 
Адмоўцеся ад прынцыпу: ад 
гэтага таўсцеюць, ад гэтага 
худзеюць. Можна есці ўсё, 
што хочаце, але з асалодай, 
засяродзіўшы ўвагу на ежы. 
Бутэрброд, які запіхваецца ў 
рот, калі вы чытаеце важны 
дзелавы ліст, не толькі не за- 
даволіць голад, але і не пры- 
нясе вам аніякага задаваль- 
нення. Вучыцеся есці так, як 
гэта робяць зграбныя ад 
прыроды людзі:

— не прымайце ежы, калі 
нечым усхваляваныя;

— ешце толькі тое, што 
вам падабаецца;

— трэба заўсёды зася- 
роджваць увагу на ежы;

— прыслухоўвайцеся да 
ўнутранага сігнала, які заў- 
сёды падкажа, калі ўжо 
хопіць.

.
Д а першага веснавога свята, якое, безумоўна, чакаюць усе жанчыны, 

заст алося не т ак у ж о  шмат часу. Але ёсць сярод прадст аўніцаў пры гож а- 
га полу І  тыя, хт о  напярэдадн і з  ж а х а м  пазірае ў  лю ст эрка: адзіная свя
точная сукенка  ізноў “лезе па ш вах". 1м, ды /' ўс ім  астатнім, мы прапануем  
у  апошнія зімовыя д н і нарэшце звярнуць увагу не на справы на рабоце, не на  
хат нія  клопаты, не на проблемы дзяцей, а на ўласны арганізм. Ен, паверце, 
будзе ўдзячны. Пачынаць будзем  не з пры гаж осці, а са здароўя, бо т олькі 
здоровая ж анчы на м о ж а  быць пры гожай, ш часлівай  /  ўпэўненай у сабе.

Н аколькі сур 'ёзна вы ст авіцеся да свайго здароўя? Н аколькі здоровы лад  
ж ы ц ц я  вы ведзяце? Задумацца пра гэта вам  дапам ож а  наступны тэст. 
К а л і вы станоўча а дкаж ац е  (т олькі шчыра!) больш чым на 20  пытанняў, 
м о ж а ц е  пахлопаць сябе па плячу. Ваш ф ізічны  /  псіх ічны  стан у парадку. У  
кого менш  за  JO  ст аноўчы х адказаў, той выкарыст аў яшчэ не ўвесь свой 

^патэнцыял для барацьбы супраць стрэсу.___________________________________ ^
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