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Усе на крое! сабраліся глебазнаўцы
21 верасня ў Шчамысліцы 

факультэт радыёфізікі і элект- 
ронікі наладзіў крос для студэн- 
таў. Надвор’е спрыяла спарт- 
сменам. У забегах на 1000 м і 
500 м прынялі ўдзел 250 чала- 
век. Сярод хлопцаў у забегу на 
1000 м перамог першакурснік 
I. Марзан з вынікам 2 хвіл. 57 
с. Сярод дзяўчат у кросе на 500 
м перамога дасталася K. Пя- 
рэдні: яе вынік — 1 хвіл. 33 с.

Апяксей ПАЎТАЎ, 
Ганна ПАЖЫТНЫХ

Навукова-практычная канферэнцыя, прымеркаваная да 70-год- 
дзя кафедры глебазнаўства і геалогіі геаграфічнага факультэта 
нашага універсітэта, прайшла 17— 19 верасня. Ha ёй разглядаліся 
сучасны стан меліяраваных зямель і развіццё глебавых даследа- 
ванняў на тэрыторыі Беларусі і памежных краінаў.

У рамках мерапрыемства адбылася палявая навуковая экспеды- 
цыя ў Валожынскі раён, дзе на прыкладзе 2 калгасаў абмяркоўва- 
ліся праблемы эвалюцыі зямлі пад уплывам гаспадарчай дзейнасці, 
эрозія глебаў і барацьба з ёй.

Апроч беларускіх навукоўцаў, у мерапрыемстве лрынялі ўдзел 
глебазнаўцы з Расіі, Украіны, Польшчы, Малдовы.

Паводле інф армацы і БЕЛТА

Павіншуй БД9!
Студэнт!
30 кастрычніка адбудзецца падзея рэслублі- 

канскага маштабу: Беларускаму дзяржаўнаму уні- 
версітэту — ВНУ, у якім ты навучаешся, споўніц- 
ца 82 гады.

Змены, будынкі, якімі славіцца БДУ апошнім 
часам, як і навуковыя распрацоўкі не мелі б ані- 
якага сэнсу, калі б не было студэнтаў. Вы тая 
змена, якая падтрымлівае імідж БДУ як вядучай 
ВНУ краіны. Студэнты — гэта асаблівы клас гра- 
мадства, які не гарыць у агні, не “ тоне" падчас

іспытау (максімум — плавае ) I весела жыве 
пад гукі медных труб паміж сесіямі (дый падчас 
іх таксама), нягледзячы на ўсе форс-мажорныя 
абставіны.

Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі БДУ 
абвяшчае конкурс літаратурных твораў на тэму 
“ Студэнцкае жыццё” , прысвечаны 82-й гадавіне 
БДУ. Павіншуйце свой універсітэт з днём нара- 
джэння, напішыце пра яго, пра свае “ прыколы” 
са студэнцкага жыцця, свае ўражанні і спадзя- 
ванні. Прымаюцца творы любых стыляў і жан- 
раў. Пераможцаў чакаюць каштоўныя прызы. 
Найлепшыя творы будуць надрукаваныя ў газе- 
це "Беларускі універсітэт” . Прыносьце свае гісто- 
рыі на адрас: прасп. Ф.Скарыны, 4, галоўны 
корпус БДУ, пакой 205, тэл. 209-52-61.

найлелшыя традыцыі савецкан 
школы, сёння неабходна адпра- 
цаваць уваходжанне ў адзіную 
сусветную адукацыйную прасто- 
ру ўсіх навучальных установаў Бе- 
ларусі. Да 2009 г. разам з завяр- 
шэннем рэформы сярэдняй шко
лы ВНУ павінны перайсці на двух- 
ступенную сістэму адукацыі, пры- 
нятую ва ўсім свеце. Ужо сёння 
вядучыя універсітэты краіны пра- 
водзяць эксперымент, паводле 
якога навучанне ў ВНУ падзеле- 
нае на 2 ступені: пасля 4 гадоў 
студэнт атрымлівае званне бака- 
лаўра, пасля 5 — спецыяліста. 
Толькі пасля 6 гадоў навучання і 
напісання навуковай работы мож- 
на атрымаць званне магістра.

Паводле інф армацыі AHT
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адно дома нас чакалі самыя 
лепшыя лЮдзі...

Але ёсць дзеці, у якіх няма 
гэтага “ бацькоўскага тылу” за 
спінай: яны ждівуць у дзіцячых 
дамах. Магчыма, таму яны так ра- 
дуюцца ўвазе з боку іншых лю- 
дзей. Пабачыўшы, якое шчасце 
прынесла леташняя акцыя “ Мы 
разам” дзецям інтэрната № 4, 
Беларускі рэспубліканскі саюз 
моладзі БДУ вырашыў арганіза-

ганізатараў ужо з’яўляюцца сто- 
сы дзіцячых кніг і іншых рэчаў, 
якія атрымаюць гадаванцы інтэр- 
ната на Новы год.

Дзякуй усім, хто дапамог нам! 
Усіх, хто хоча дапамагчы, мы ча- 
каем у пакоі 205 галоўнага кор
пуса БДУ.

Тамара СУВОРАВА, 
студентка гістарычнага 

факультэта

Ддбылася парада
рэктараў ВНУ краіны

Б ліскучая перамога

Сёння мы студэнты, дастатко- 
ва дарослыя і дасведчаныя 
людзі. Але паспрабуйце вярнуц- 
ца крыху ў дзяцінства. Прыга- 
дайце, як часта, стаміўшыся ад 
бацькоўскай увагі, мы сыходзілі 
гуляць з сябрамі. Ca сваімі ад- 
нагодкамі мы вучыліся сябра-

Ha нарадзе рэктараў ВНУ, 
якая адбылася 19 верасня на 
базе Беларускага дзяржаўнага 
эканамічнага універсітэта, стар- 
шыня Камітэта дзяржаўнага кан- 
тролю Анатоль Тозік прапана- 
ваў у наступным годзе замяніць 
уступныя іспыты ў ВНУ на цэнт- 
ралізаванае тэсціраванне.

На наступны год прапануецца 
распрацаваць адзіныя правілы 
прыёму ва ўсе ВНУ Беларусі, уліч- 
ваючы профільныя асаблівасці на- 

установы. Алрача таго,

у 2004 г. для ўсіх абітурыентаў 
можа быць уведзена новая фор
ма ўступнага іспыту — адзіны 
дзяржаўны экзамен у тэставай 
форме па беларускай і рускай 
мовах, матэматыцы ў маі-чэрвені. 
Астатнія прадметы ў форме тэс- 
таў можна будзе здаваць добра- 
ахвотна, аднак паступова спіс 
прадметаў для цэнтралізаванага 
тэсціравання мусіць пашырацца.

Міністр адукацыі Аляксандр 
Радзькоў у сваім дакладзе зазна- 
чыў: хаця ў нас удалося захаваць

Урачыстае ўшанаванне пе- 
раможцаў і  прызёраў X  Міжна- 
роднай студэнцкай матэматыч- 
най алімпіяды ( /MCJ адбылося 
17 верасня ў гобеленовой зале 

рэктарата.
Гэтая алімпіяда, у якой узялі 

ўдзел каманды 40 вядучых уні- 
версітэтаў з 24 краінаў, прахо- 
дзіла 25—31 ліпеня ў Румыніі. 
Зборную Беларусі прадстаўлялі 
10 студэнтаў розных курсаў фа
культэта прыкладной матэма- 
тыкі і інфарматыкі нашага уні- 
версітэта: Дзмітрый Дудко (I 
курс), Максім Жыховіч, Сяргей 
Маркоўскі, Мікіта Селінгер (II 
курс), Давід Змейкаў, Аляксандр 
Усніч (III курс), Дзмітрый Ба- 
дзягін, Яўген Зорын, Трафім 
Ласы, Іван Лосеў (IV курс). Усе 
яны прайшлі суровы адбор на

універсітэцкай і рэспубліканс- 
кай алімпіядах, пацвердзілі свае 
веды ў адборачных і трэніро- 
вачных турах.

Вынік — бліскучая перамо
га ў Румыніі. 8 залатых меда- 
лёў камандзе прынеслі I. Ло- 
сеў, А. Усніч, Т. Ласы, Дз. Ба- 
дзягін, М. Селінгер, C. Map- 
коўскі, М. Жыховіч, Я. Зорын. 
Срэбраным медалём быў ад- 
значаны Д. Змейкаў, а бронза- 
вым — Дз. Дудко.

I. Лосеў і А. Усніч падзялілі 
паміж сабой абсалютнае пер- 
шае месца, набраўшы 232 балы 
з 240 магчымых, і атрымалі гран- 
пры спаборніцтваў. Варта за- 
значыць, што I. Лосеў дамага- 
ецца абсалютнай перамогі ўжо 
другі раз запар. У неафіцыйным 
камандным заліку зборная БДУ

стала найлепшай на алімпіядзе, 
апярэдзіўшы бліжэйшага спа- 
борніка — каманду Венгрыі на 
25 балаў.

Удзельнікі алімпіяды атры- 
малі і грашовыя прэміі: ула- 
дальнікі гран-пры па 700 тыс. 
руб., залатых медалёў — па 500 
тыс. руб., срэбранага і бронза- 
вага — 400 і 300 тыс. руб. ад- 
паведна. Апроч таго, прызёры 
атрымалі і каштоўныя падарункі: 
мабільныя тэлефоны, трЗ-плэ- 
еры, лічбавыя фотакамеры, а 
І.Лосеў стаў уладальнікам вад- 
какрышталёвага манітора LG.

Па інф армацы і 
прэс-службы БДУ  

падрыхтавапа 
Сняжана ЛІСОЎСКАЯ  

Фотаздымкі 
Генадзя КРАСКОЎСКАГА
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КОНКУРСЫ

ЗДТ “ АКБ “ Інф абанк”

У 2003 ГОДЗЕ ПРАФСАЮЗНЫМ 
АРГАНІЗАЦЫЯМ БДУ СПАЎНЯЕЦЦА 80 ГАДОЎ

абвяшчае конкурс сярод сту- 
дэнтаў эканамічнага факультэ- 
та БДУ і факультэта фінансаў І 
банкаўскай справы БДЭУ на на- 
пісанне навуковых работ па тэ
мах "Перспектывы развіцця бан- 
каўскай сістэмы РБ” ці “ Плю
сы і мінусы ўвядзення расійскага 
рубля на тэрыторыі РБ” .

Прыняць удзел у конкурсе 
змогуць студэнты I—V курсаў 
вочнай формы навучання (як 
бюджэтнай, так і платнай).

Работы прымаюцца ў друка- 
ваным выглядзе. Аб’ём работы 
не павінен перавышаць 25 дру- 
каваных старонак.

Тэрмін падачы работ — да 
I  снежня 2003 года. Абвя- 
шчэнне пераможцаў — 15 
снежня 2003 года.

У склад журы ўваходзяць 
кіруючыя работнікі банка, пра-

фесары І дацэнты БДУ. Журы 
будзе ацэньваць практычнае 
значэнне, арыгінальнасць І на- 
візну работы.

За першае месца прызнача- 
ецца прыз у памеры 100 дола- 
раў, 2 другія месцы ацэньваюц- 
ца ў 50 долараў, 3 трэція месцы 
ацэньваюцца ў 30 долараў кож- 
нае. Пераможцы конкурсу ап- 
рача грашовага ўзнагароджан- 
ня атрымліваюць пластыкавую 
картку “ Інфабанка” . Акрамя 
таго, студэнты, якія напішуць най- 
больш цікавыя работы, могуць 
быць запрошаныя ў банк для 
праходжання практыкі І далей- 
шай працы.

Работы накіроўваць на ад- 
рас: 220035, г.Мінск, вул.Ігна- 
ценкі, 11, “інфабанк” з пазна- 
кай “Конкурс”. Тэлефон для 
даведак 223-24-67.

ПРЭЗЕНТАЦЫІ

“Свет і Беларусь: аспекты 
устонлівага развщця”

Прэзентацыя кнігі "Свет І Беларусь: аспекты ўстойлівага развіцця” , 
падрыхтаванай Інстытутам Сусветнага банка, адбылася 17 верасняў 
Нацыянальным прэс-цэнтры. У падрыхтоўцы выдання прынялі ўдзел 
прадстаўнікі Нацыянальнага інстытута адукацыі, а таксама нашага 
універсітэта. Публікацыя змяшчае статыстычныя звесткі пра экана- 
мічнае, сацыяльнае і экалагічнае становішча Беларусі, а таксама ка- 
ментарыі па найбольш важных пытаннях. Кніга адрасуецца стар- 
шакласнікам, настаўнікам, студэнтам.

У прэзентацыі кнігі бралі ўдзел намеснік міністра эканомікі Анд- 
рэй Тур, кіраўнік прадстаўніцтва Сусветнага банка ў Беларусі Вадзім 
Варонін, намеснік міністра адукацыі Казімір Фарына, дэкан экана- 
мічнага факультэта БДУ Міхаіл Кавалёў, дырэктар Нацыянальнага 
інстытута адукацыі Уладзімір Пархоменка.

Паводле інф арм ац ы і BEJlTA

ДАЛУЧАИЦЕСЯ!

Вы ш энш ая ш кола  
э к с к у р с а в о д а ў

Ад 1999 года ў БДУ працуе 
Вышэйшая школа экскурсаводаў 
і менеджэраў, створаная паводле 
прапановы Міністэрства спорту і 
турызму Рэспублікі Беларусь. За 
гэты час ужо адбыліся 3 выпускі 
менеджэраў па турызме, а такса
ма экскурсаводаў і кіраўнікоў ту- 
рысцкіх групаў. Усе выпускнікі 
паспяхова працуюць у сферы ту- 
рысцкага бізнесу нашай краіны і 
маюць права атрымліваць ліцэн- 
зію і арганізоўваць самастойную 
турысцкую дзейнасць.

Навучальныя планы школы 
складзеныя так, што за 2 гады на
вучання слухачы вывучаюць цэлы 
шэраг дысцыплінаў, адаптаваных 
да патрэбаў турызму: туман Пар
ных, сацыяльна-эканамічных і спе- 
цыяльных. Яны дазваляюць сфар- 
маваць у слухачоў цэласнае ўяў- 
ленне пра ўсе асаблівасці абра- 
най прафесіі. Тэарэтычныя веды 
дапаўняюцца практычнымі навы
кам!, якія слухачы набываюць на 
практычных занятках, вучэбных 
практыках у турысцкіх фірмах 
Мінска. Заняткі ў школе право- 
дзяць высокакваліфікаваныя вы- 
кладчыкі БДУ, спецыялісты 
Міністэрства спорту і турызму, Бе- 
ларускай асацыяцыі экскурсаво- 
даў і гідаў-перакладчыкаў, Бела- 
рускай федэрацыі турызму, ра- 
ботнікі турысцкіх фірмаў.

У кастрычніку 2003 г. школа 
пачынае чарговы цыкл навучан
ня. Слухачамі, разам з асобамі, 
якія маюць вышэйшую і сярэд- 
нюю спецыяльную адукацыю, 
могуць стаць студэнты нашага 
універсітэта і іншых ВНУ, атры- 
маўшы гэтак яшчэ адну спе- 
цыяльнасць. Студэнтам школа 
дае льготы ў аплаце за наву- 
чанне. Формы навучання — ве- 
чаровая гзавочная. Працягласць 
навучання менеджэраў па турыз
ме — 2 гады, экскурсаводаў і 
кіраўнікоў турысцкіх групаў — 
8 месяцаў.

Вышэйшая школа экскурса- 
водаў і менеджэраў турызму 
ажыццяўляе таксама дзейнасць 
па аказанні турысцкіх паслуг. 
Турысцкі аддзел прапануе раз- 
настайныя турысцкія маршруты 
па Беларусі і за яе межы, адпа- 
чынак для студэнтаў і супра- 
цоўнікаў універсітэта, прафары- 
ентацыйныя э к с ку р с іі для 
школьнікаў-выпускнікоў, азнаям- 
ляльныя экскурсіі па БДУ для 
студэнтаў.

Чакаем вас па адрасе: 
г.Мінск, вул.Ленінградская, 16 
(корпус геафака~БДУ), пакой 
108, тэл./факс 209-54-38.

TA. ФЕДАРЦОВА,
намеснік дырэктара, дацэнт

УДАКЛАДНЕННЕ

У газеце “ Беларускі універсітэт” N» 13 (1878) ад 11 верасня 
2003 года ў рубрыцы "Аб ’явы" па віне рэдакцыі была дапушчана 
памылка. Правільны тэлефон факультэта нерухомай маёмасці БДУ 
— 206-58-98. Прыносім свае прабачэнні.

Яўген Туромша: "Прафсаюзы 
не даюць, а абараняюиь”

У  верасні профсоюзной арганізацыі супрацоўнікаў Б Д У  спаўняецца 80 гадоў. У  весь гэты час 
яна абараняе ноты інтарэсы і  дапамагае ў  цяж кія  хвіліны. Тому што прафсаюзныя работ нікі 
— гэта добразычлівыя і  клапатлівыя людзі, якія як н іхт о ведаюць, што такое спагада. Д а  іх  
адносіцца і  наш суразмоўца — старшыня профсоюзного камітэта універсітэта Яўген Пятровіч 
Туромша.

— Яўген Пятровіч, 80 га- 
доў — гэта дата, нагода ўзга- 
даць, з чаго ўсё пачалося...

— Цікава тое, што прафса- 
юз супрацоўнікаў БДУ ўзнік 
крыху пазней, чым прафсаюз 
студэнтаў. I гэта зразумела, калі 
ўлічыць, што слухачоў у 1921 
годзе было ўсяго 736, а вы- 
кладчыкаў, значыць, і таго 
менш. Аднак адразу пасля 
ўтварэння ў 1923 годзе праф
саюз супрацоўнікаў пачаў зай- 
мацца распрацоўкай калектыў- 
нага дагавора паміж лраўлен- 
нем і мясцовым камітэтам 
прафсаюзаў. I адно з першых 
пытанняў, якое ў ім было ўзня- 
та, — павышэнне заработнай 
платы выкладчыкам. Ужо ў 
першыя чатыры месяцы свай- 
го існавання камітэт звярнуў- 
ся ва ўпраўленне БДУ з 
просьбай выдаткоўвання на 
заробак усіх наяўных грошай.

Праз 80 гадоў калектыўны 
дагавор застаецца вельмі важ
ным дакументам, бо гэта пагад- 
ненне паміж наймальнікам у 
асобе кіраўніцтва універсітэта і 
прафсаюзамі, якія прадстаўля- 
юць увесь калектыў БДУ і яго 
інтарэсы. Зразумела, што калек- 
тыўны дагавор павінен рыхта- 
вацца такім чынам, каб паляп- 
шаліся ўсе ўмовы працы работ- 
нікаў, а не толькі фінансавае 
становішча. Пры гэтым патрэбна 
ўлічваць і бытавыя праблемы 
супрацоўнікаў, і праблемы павы- 
шэння якасці адукацыі, а такса
ма аснашчэння аўдыторый, каб- 
інетаў і г.д. У апошнім кірунку 
зараз шмат чаго робіцца. I прык- 
лад таму — капітальны рамонт 
фізічнага і геаграфічнага фа- 
культэтаў, а таксама прыгажун- 
ліцэй. Усё гэта мяняе адносіны 
да вучэбнай установы і да пра
цы ў ёй.

— Якім і дамоўленасцямі ў  
калектыўным договоры праф
саюз м о ж а  ганарыццасёння?

Чаго ўдалося дасягнуць за 
апошні час?

— Я лічу, што ў нашым да- 
гаворы з ’явілася нямала ка- 
рысных дапаўненняў. Згодна 
з ім, дзецям супрацоўнікаў, якія 
вучацца ва універсітэце на 
платнай аснове, зніжана апла- 
та на 50 %. Праўда, тут уліч- 
ваецца стаж супрацоўнікаў: ён 
павінен быць не менш за 5 
гадоў. Яшчэ адно: жанчынам, 
якія  выхоўваюць аднаго ці 
больш дзяцей да 16 гадоў, па
водле іх заявы кожны месяц 
прадастаўляецца адзін сва- 
бодны дзень з захаваннем ся- 
рэднямесячнай заработнай 
платы. Такія ж  гарантыі пра- 
дастаўляюцца і бацьку, які 
адзін выхоўвае дзяцей.

Да ўсяго, паколькі зараз ідзе 
тэндэнцыя павелічэння нагрузкі 
на выкладчыкаў па ўсёй краіне, 
мы ў сваім калектыўным дага- 
воры пастараліся абмежаваць яе 
700 гадзінамі ў год.

Яшчэ вельмі важнае пытан- 
не, якім займаецца прафсаюз, 
— гэта ахова працы. Хоць у 
нас не вытворчая сфера, мы ўсё 
роўна памятаем пра бяспеку 
нашых супрацоўнікаў І шчыль- 
на супрацоўнічаем з універсі- 
тэцкім упраўленнем аховы 
працы.

А вось заработнай платы 
заўсёды хочацца большей. 
Хоць для універсітэта каэфіцы- 
ент яе павышэння ўстаноўлены 
1,5, аднак гэта не мяжа, калі 
ўлічыць, што ў 1949 годзе пра- 
фесар у нашай краіне атрымлі- 
ваў 5000 рублёў, а рабочы вы- 
сокай кваліфікацыі — 600. Pa- 
дуе, што ў новым Законе аб 
адукацыі запісана, што зарпла
та выкладчыцкага саставу па- 
вінна ў паўтара раза пераўзы- 
ходзіць зарплату служачых у 
прамысловасці.

Трэба сказаць, што калек- 
тыўны дагавор налічвае ажно

11 раздзелаў, у якіх адлюстроў- 
ваюцца ўсе бакі жыцця універ- 
сітэта і яго супрацоўнікаў.

— У  ім  з а п іс а н а  і  а б  
р азв іцц і сацыяльнага парт
нёрства. Як з гэтым ва уні- 
версітэце?

— I адміністрацыя, і праф
саюзы — усе мы робім адну і 
тую ж справу, працуем на ка- 
рысць універсітэта. Без дапа- 
могі адміністрацыі многія па- 
чынанні не скрануліся б з мес
ца. Сумесна мы вырашаем мно- 
гія пытанні. Універсітэт павод
ле рашэння прафсаюзаў можа 
аказваць матэрыяльную дапа- 
могу. Згадаем хоць бы тыя ж 
падарункі дзецям супрацоўні- 
каў на Новы год: у прафсаю- 
заў аніяк бы не хапіла сродкаў, 
каб кожны год набываць каля 
3000 падарункаў.

— Ba універсітэце шмат на- 
маганняў робіцца, каб  аргані- 
заваць для супрауоўнікаў ад- 
пачынак / санаторно-курортное 
лячэнне...

— Паколькі санаторна-ку- 
рортным лячэннем у Беларусі 
займаецца Рэспубліканскі камі- 
тэт па санаторна-курортным ля- 
чэнні і аздараўленні насельніц- 
тва, з паездкамі ў санаторыі краі- 
ны ў нас праблем няма. Падаём 
заявы — і адзін раз у квартал 
нам выдзяляюцца пуцёўкі.

Іначай абстаяць справы з 
адпачынкам. Апошнія гады мы 
арганізоўвалі яго на вучэбнай 
базе геаграфічнага факультэ
та, што ў Валожыне. Сёлета 
становішча кардынальна змя- 
нілася. У нашым распараджэн- 
ні з ’явіўся спартыўна-аздараў- 
ляльны комплекс “ Брыганці- 
на” . I гэтым летам там змаглі 
адпачыць каля 300 дзяцей су- 
працоўнікаў дый самі работнікі 
нашага універсітэта. Прафса
юз і адміністрацыя універсітэ- 
та аплацілі большую частку 
кошту пуцёвак.

Часткай адп'ачынку мы 
ўспрымаем І сваю спартыўна- 
аздараўленчую дзейнасць. Па- 
куль не быў закрыты на рамонт 
спартыўны комплекс па вуліцы 
Кастрычніцкай, прафсаюз ут- 
рымліваў 20 груп здароўя І 
аплачваў працу іх выкладчыкаў. 
Апошнім часам груп стала кры
ху менш, але вядуцца заняткі ў 
трупах валейбола, баскетбола, 
аэробікі. Хутка пачне праца- 
ваць басейн на вул. В. Xapy- 
жай. Аднак мы сутыкнуліся з 
тым, што многіх работнікаў ніяк 
не прымусіць заняцца сваім 
здароўем.

— Самое вострае пытан- 
не, якое м ногіх цікавіць, — 
жыллё. Што робіцца ў  гэтым 
плане?

— Тут праблемы вялікія. На 
чарзе на паляпшэнне жыллё- 
вых умоў ва універсітэце стаіць 
350 чалавек. Кватэры будуюц- 
ца, але за ўласны кошт супра- 
цоўнікаў. 10 кватэр прадас- 
тавіў універсітэту Мінгарвыкан- 
кам з нагоды 80-годдзя БДУ. 
Думаю, што ўдалым было ра- 
шэнне рэктарата аб наданні 
статусу сямейнага інтэрнату па 
вул. Крапоткіна, 51 і перадачы 
77 блокаў сем’ям работнікаў 
БДУ.

— Ці часта звяртаюцца да 
вас па дапамогу?

— Дзверы нашай аргані- 
зацыі заўсёды адкрытыя. Але 
людзям часцяком даводзіцца 
тлумачыць, што прафсаюзы 
павінны не даваць, а абара- 
няць, і спажывецкае стаўлен- 
не да нас — гэта перажытак 
мінулага. Каб абараніць інта- 
рэсы нашых работнікаў, за
прещаем на пасяджэнні праф- 
саюзнага камітэта (якія адбы- 
ваюцца адзін раз у месяц) 
начальніка ўпраўлення права- 
вой работы БДУ і г.д.

— Lji часта вас просяць да- 
памагчы ў  працоўных канфлік- 
rrax?

— Рэдка. Дый потым, у 
такіх выпадках ствараецца су- 
месная з адміністрацыяй ВНУ 
камісія па працоўных спрэчках, 
якая дзейнічае год. БДУ вылу- 
чаецца добразычлівай атмас- 
ферай у калектыве.

— Lji падтрымлівае праф
саюз БД У сувязі са сваім і ка- 
легамі за м яжой?

— Вядома. Наша навучапь- 
ная ўстанова ўваходзіць у Еўра- 
зійскую асацыяцыю універсітэ- 
таў, віцэ-прэзідэнтам якой з’яў- 
ляецца наш рэктар А.У. Казулін, 
а я з’яўляюся віцэ-прэзідэнтам 
Еўразійскай асацыяцыі прафса- 
юзных арганізацый універсітэтаў. 
Паводле такога ж узору мы ства- 
рылі Савет старшынь прафсаю- 
заў ВНУ Беларусі. Тут я ўжо вы
ступаю ў ролі старшыні Савета.

Любыя справы заўсёды лепш 
вырашаць разам. I нас вельмі 
шмат. Прафсаюз работнікаў аду- 
кацыі і навукі — адзін з самых 
вялікіх у Беларусі: ён налічвае 
469 756 членаў. Адных толькі 
студэнтаў — каля 100 000 ча
лавек. У вышэйшых навучальных 
установах краіны працуе каля 
26 000 работнікаў. У сістэме 
Міністэрства адукацыі PB — 24 
ВНУ. Важна падкрэсліць, што 
нашы прафсаюзы вылучаюцца 
высокім інтэлектуапьным патэн- 
цыялам.

Гэнна Л А ГУ Н
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На абароне інтарзсаў студэнтаў

Н .М . Род зев іч

Студэнцтва — найбольш інтэ- 
лектуальная, творча развітая час- 
тка моладзі. Студэнцкі ўзрост — 
гэта пара актыўнага станаўлення 
асобы: усведамленне сябе гра- 
мадзянінам, пачатак прафесійна- 
га шляху, узрост кахання, стварэн- 
ня сям’і, усведамленне адказнасці 
і самастойнасці. Для падтрыман- 
ня студэнцтва і была створана 
пярвічная прафсаюзная арганіза- 
цыя студэнтаў БДУ.

Заснаваная ў красавіку 1923 
г. прафарганізацыя студэнтаў 
БДУ з’яўляецца адной з найста- 
рэйшых арганізацый нашай ВНУ. 
На сёння яна налічвае больш за 
10 ООО чалавек, уключае 16 фа- 
культэцкіх і 530 групавых аб’- 
яднанняў. Прафкам студэнтаў 
разам з прафсаюзным актывам 
вырашае ўвесь комплекс праб- 
лемаў у сферы сацыяльна-побы- 
тавых пытанняў, арганізацыі 
вольнага часу студэнцкай мо- 
ладзі, аздараўлення і г.д. Anpa- 
ча таго, прафсаюзная арганіза- 
цыя нашага універсітэта ўва- 
ходзіць у Федэрацыю прафса- 
юзаў Беларусі (ФПБ), таму сту- 
дэнцкі прафкам універсітэта 
прадстаўляе інтарэсы студэнцт
ва на ўсіх узроўнях улады, ук- 
лючаючы і ўрад Беларусі.

Кожны студэнт хаця б раз 
проста чуў пра існаванне праф- 
саюза. Многія з задавальненнем 
карыстаюцца паслугамі, якія пра- 
дастаўляе гэтая арганізацыя. А

іншыя нават не падазраюць, для 
чаго патрэбны прафсаюз. У сва- 
ёй працы прафкам студэнтаў 
кіруецца галоўнай задачай — 
гарантыяй і абаронай прафе- 
сійных, працоўных, сацыяльна- 
эканамічных правоў і законных 
інтарэсаў сваіх членаў.

Слова “ прафсаюз'’ звычай- 
на асацыіруецца з аказаннем 
матэрыяльнай дапамогі тым, каму 
яна патрэбная, размеркаваннем 
пуцёвак і арганізацыяй культур- 
на-масавых мерапрыемстваў. 
Магчыма, нехта па няведанні 
лічыць гэтую арганізацыю нечым 
кшталту камсамолу, водгуллем 
мінулага ідэалагізаванага гра- 
мадства. Дарма! У задачы праф- 
саюза найперш уваходзіць аба- 
рона правоў грамадзяніна, кло- 
пат пра тое, каб чалавек ведаў 
свае правы і карыстаўся імі. Гэ- 
тым і займаецца прафкам сту- 
дэнтаў нашага універсітэта. Зга- 
дзіцеся, што гэта нямала — і за 
досыць сціплыя ўзносы: 1 % 
стыпендыі для бюджэтнікаў і 
1 % мінімальнай базавай велі- 
чыні для “ платнікаў” .

Якія ж  канкрэтна задачы да- 
водзіцца вырашаць студэнцкай 
прафсаюзнай арганізацыі? Па- 
водле словаў старшыні пярвіч- 
най прафсаюзнай арганізацыі 
студэнтаў БДУ Ніны Міхайлаўны 
Радзевіч, прафкам студэнтаў — 
тэта сацыяльны партнёр калек- 
тыву студэнтаў і адміністрацыі 
навучальнай установы. Студэнт 
прыходзіць у ВНУ па веды, але ў 
працэсе навучання ўзнікаюць пы
таны, звязаныя з сацыяльнай 
сферай. Іншымі словамі, жыццё 
працягваецца, і праблемы азда- 
раўлення, харчавання, вольнага 
часу, жыцця ў інтэрнаце заста- 
юцца.

Прафкам студэнтаў — гэта 
арганізацыя, якая абараняе інта- 
рэсы студэнцкага калектыву пе- 
рад адміністрацыяй ВНУ. Калі 
ўзнікае нейкая праблема, то яе 
можна вырашыць пры ўдзеле 
студпрафкама. Напрыклад, дзяў- 
чына-інвалід з інтэрната № 4

звярнулася з просьбай палеп- 
шыць умовы яе пражывання. 
Паводле хадайніцтва прафкама 
яе перасялілі ў інтэрнат № 7, дзе 
цяпер выдзеленыя 24 месцы для 
такіх студэнтаў.

Прафкам з’яўляецца ў ней- 
кай ступені і псіхалагічнай служ- 
бай — тут ёсць магчымасць па- 
гаварыць шчыра, адкрыта. Часта 
прыходзяць студэнты з такімі 
пытаннямі, з якімі нельга падысці 
да дэкана, з нейкімі асабістымі 
праблемамі. I тут заўжды дадуць 
патрэбную параду, выслухаюць, 
дапамогуць. Прафсаюз становіц- 
ца на абарону студэнта, калі ад- 
міністрацыя парушае правы на- 
вучэнца. Вядома, калі студэнт 
прагульвае заняткі ці нездаваль- 
няюча вучыцца, ніхто яго аба- 
раняць не стане.

Адным з асноўных накірун- 
каў працы прафсаюза з’яўляец- 
ца аздараўленне і адпачынак 
студэнтаў. Вядзецца пастаянная 
работа па прапагандзе здарова- 
га ладу жыцця. Ca сродкаў 
прафсаюзнага камітэта перада- 
ецца матэрыяльная дапамога 
для набыцця медыкаментаў ма- 
лазабяспечаным студэнтам са

слабым здароўем. Выдзяляюц- 
ца грошы таксама і на частко- 
вую аплату кошту пуцёвак сана- 
торна-курортнага прызначэння, 
на правядзенне спаборніцтваў 
паміж факультэтамі БДУ і прэмі- 
раванне спартсменаў, якія занялі 
прызавыя месцы. Размеркаван
нем пуцёвак займаецца камісія 
па аздараўленні ў адпаведнасці 
з колькасцю студэнтаў на фа- 
культэце.

Студэнцкі прафкам рыхтуе і 
прымае ўдзел у агульнауніверсі- 
тэцкіх культурна-масавых мера- 
прыемствах. Тут можна назваць 
святочныя юбілейныя вечары — 
навагоднія, да Міжнароднага дня 
студэнтаў, агульнауніверсітэцкае 
пасвячэнне першакурснікаў, уга- 
нараванне студэнцкага актыву. 
Ca сродкаў прафкама вылуча- 
юцца грошы для арганізацыі 
факультэцкіх пасвячэнняў пер- 
шакурснікаў, вечароў адпачынку. 
Праз структуры прафкаму рас- 
паўсюджваюцца білеты на раз- 
настайныя культурныя мерапры- 
емствы.

Да навагодняга свята студэн
там, у якіх ёсць дзеці, выдаюць 
навагоднія падарункі. Пры экст- 
раннай неабходнасці ці асаблі- 
ва бедным студэнтам выдаецца 
матэрыяльная дапамога. He за- 
стаюцца па-за ўвагай і студэн-

ты-сіроты, інваліды, чарнобыль- 
цы. Паводле заявак студэнцка
га прафкама, прэміі выдаюцца 
студэнтам, якія  займаюцца 
спортам, творчасцю, грамадскай 
працай. Улетку прафкам займа
ецца працаўладкаваннем студэн- 
таў і арганізацыяй адпачынку.

У далейшым прафкам плануе 
працягваць працу па ўжо згада- 
ных накірунках: культурна-маса- 
вая работа, арганізацыя адпачын
ку, кансультацыі студэнтаў па раз- 
настайных пытаннях, вырашэнне 
праблемаў, звязаных з інтэрнатамі, 
сталовымі, бібліятэкамі, прапаган- 
дай здаровага ладу жыцця. Пла- 
нуецца, што факультэцкія бюро 
будуць мець больш самастой- 
насці ў вырашэнні пытанняў.

Прафкам студэнтаў працуе ў 
адпаведнасці з зацверджаным 
планам. Штотыдзень праводзяц- 
ца пасяджэнні, на якіх выраша- 
юцца пытанні, звязаныя з праф
саюзным жыццём універсітэцка- 
га студэнцтва. Але якія б праб
лемы ні ставіла жыццё, уся дзей- 
насць прафкама студэнтаў і яго 
актыву накіраваная на вырашэн
не адной галоўнай задачы — 
сацыяльнай абароны інтарэсаў 
кожнага студэнта і ўсяго студэн
цтва ў цэлым.

Віталь Ю ГАЙ

Е Е Ш У Ш И Ш Ш Ш

Профсоюзный підэры студэнтаў. Выпуск 2 0 0 3  г.
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Выканбюро прафсекцын
Думка аб утварэнні адзінага 

цэнтра існуючых у Б.Дз.У. сту- 
дэнцкіх арганізацый узнікла 
праз год пасля адчынення уні- 
версітэта. Ды І наогул была не- 
абходнасць дакладна азначыць 
функцыі і ўвязаць працу многіх 
існуючых у той час арганізацый. 
Апошнімі былі на факультэтах 
акадэмічныя секцыі, а на меды- 
цынскім факультэце — эканом- 
секцыя з кааператывам. Коль- 
касць студэнтаў паступова ўзра- 
стала; жыццё магутна патраба- 
вала шырокага разгортвання па- 
літыка-асветнай працы і арганіч- 
най сувязі студэнцтва з 
пралетарскай грамадскасцю. У 
снежні 1922 г. гэтая думка была 
праведзена ў жыццё. Студэнцт
ва Б.Дз.У. , па прыкладу іншых 
В.Н.У/ніверсітэт/аў, пачало ар- 
ганізавацца І аб’яднацца па пра- 
фесіянальнаму прынцыпу (па 
прыналежнасці да таго ці інша- 
га прафсаюза) у адпаведныя 
прафсекцыі з цэнтральным орга
нам — выканбюро прафсекцый 
на чале. Апрача ўзмацнення су- 
вяз! студэнцтва з тым альбо 
іншым прафсаюзам, гэтым аб’- 
яднаннем дасягнута была сувязь 
паміж студэнтамі розных фа- 
культэтаў, бо ў прафсекцыі ўва- 
ходзілі сябры прафсаюзаў, не- 
залежна ад факультэтаў, на якіх 
яны вучыліся. У далейшым, па- 
чынаючы ад 1924 года, прафсек-

цыі пачалі перабудоўвацца па 
вытворча-факультэцкіх адзнаках, 
якія прывялі да таго, што ўсе 
медыкі знаходзіліся выключна 
ў прафсекцыі медсантруд, пед- 
факаўцы — у прафсекцыі пра- 
ц /аўн ікоў / асв/еты / і г.д. У маі 
1923 года была склікана 1-ая 
канферэнцыя студэнтаў Б.Дз.У., 
сяброў прафсекцый, якая вы- 
дзеліла выканбюро 1-га склі- 
кання. У далейшым на гэтых кан- 
ферэнцыях абмяркоўваліся роз- 
ныя пытанні жыцця і працы уні- 
версітэта і студэнцтва.

3 першых крокаў сваёй пра
цы выканбюро прыходзілася 
аддаваць найбольшую ўвагу 
эканамічнай працы з прычыны 
таго, што матэрыяльнае стано- 
вішча студэнтаў было вельмі 
цяжкім. Пры выканбюро існа- 
валі з самага пачатку 4 аддзе- 
лы: эканамічны, палітыка-асвет- 
ны, арганізацыйны і акадэміч- 
ны. / . . . /

Ha вясновым 1923 года / . . . /  
V Усебеларускім з’ездзе праф- 
саюзаў выканбюро прафсекцый 
прыняло актыўны ўдзел, атры- 
маўшы два мандаты, ад імя ар- 
ганізаванага студэнцтва Бел. 
Дзярж. Універсітэту. 3 восені 
1923 года вялася падрыхтоўчая 
праца па арганізацыі “Тыдня 
пралетарскага студэнцтва” , які 
праводзіўся ў снежні па Бела- 
русі і Гомельшчыне з вялікім по-

спехам як у сэнсе эканамічным, 
так і ў сэнсе разгортвання палі- 
тыка-асветнай працы, прапаган- 
ды задач Б.Дз.У. як культурна- 
га цэнтра, і ў сэнсе ўзмацнення 
сувязі студэнцтва і універсітэта 
з шырокімі рабоча-сялянскімі 
масамі.

/ . . . /  1923-24 навучальны год 
паставіў перад выканбюро ва 
ўсю шыр пытанне аб узняцці гра
мадскай актыўнасці студэнтаў. 3 
прычыны таго, што Ц.В.К. Бела- 
русі адпусціў зверх стыпендыі 
штомесячную субсідыю ў 3000 
руб., эканамічнае становішча сту- 
дэнтаў значна палепшылася. Ад- 
начасова праўленне касы ўзае- 
мадапамогі паспела так разгар- 
нуць сваю працу, што здолела 
абслугоўваць, галоўным чынам у 
эканамічных адносінах, усё боль
шую і большую колькасць сваіх 
сяброў шляхам выдачы аднача- 
совых пасобій і пазык “ возврат
ных” і “безвозвратных". Праф- 
секцыі колькасна павялічваліся 
/ . . . / •

Усяго ва універсітэце было 
18 прафсекцый з колькасцю сяб- 
роў звыш 530 чалавек з агуль- 
най колькасці 3300 студэнтаў. 3 
гэтага часу пачалася праца па 
ўцягванню ў прафсекцыі студэн- 
таў з працоўнага сялянства, якія 
з’яўляліся сябрамі касы ўзаема- 
дапамогі. У лістападзе 1924 г. 
была склікана IV канферэнцыя, 
якая выбрала выканбюро 3-га 
склікання. Яна вырашыла пытан
не кааперыравання студэнтаў на 
льготных умовах (скарачэннем 
паявых, сяброўскіх І адначасовых 
узносаў). / . . . /

Эканамічнае становішча сту- 
дэнтцтва к восені 1924 г. выяві- 
лася ў наступным: больш-менш 
абсталяваная сталоўка адпушча- 
ла штодзённа 1800 абедаў па са- 
бекошту 18—20 кап., прычым 
абеды выдаваліся не толькі сты- 
пендыятам, але І тым сябрам касы 
ўзаемадапамогі, якія мелі ў іх 
асаблівую патрэбу; цырульня 
прапушчала штодня 150 студэн- 
таў; бясплатна ў пяці студэнцкіх 
інтэрнатах знаходзілася да 300 
студэнтаў.

Разгортвалася палітыка-ас- 
ветная праца. Пры палітасвет- 
аддзеле існавалі наступныя 
гурткі: мастацкі — 42 чал., ха- 
равы і музычны —- 131 чал., 3 
драматычных гурткі: беларускі, 
яўрэйскі і расейскі —- 130 чал.; 
ячэйка П.Н. — 200 чал.; лек- 
тарскі калектыў — 28 чал.; бяз- 
божнікаў — 77 чал.; фізкуль- 
туры — 70 чал. і гурток "Куль
турная дапамога вёсцы” — 150 
чал. Апошні ў 1925 годзе ўліўся 
ў ІІІэфвобчаства, якое выконва- 
ла шэфства над Самахвала- 
віцкім раёнам Менскай акругі. 
Наступная чарговая канферэн
цыя арганізаванага студэнцтва 
адбылася ў кастрычніку 1925 
года.

/ . . . /  Прыняты шэраг канк- 
рэтных мер у адносінах бела- 
русізацыі. У 1924/25 нав. го
дзе апараты выканбюро і яго 
аддзелы на мясцох у сваёй пра
цы перайшлі .выключна на бе- 
ларускую мову. У 1926 годзе 
ўзмацнілася праца краязнаўча- 
га таварыства, была наладжана 
сувязь з аб’яднаннем "Малад-

няк” , Інбелкультам. Бібліятэка 
напоўнена бел. літаратурай і 
г.Д .

Палітаддзел праз свае сек- 
цыі кіраваў працай наступных 
арганізацый: ячэйкі ПН — 419 
ч „ МОПР’у — 560 ч „ Нот. -  36 
ч., Авіяхім — 200 ч., Краязнаў- 
чае таварыства — 75 ч., OCO
— 80 ч., Радыё — 60 ч., Бяз- 
божнік — 35, эсперанта —36, 
струнна-музычны гурток — 82, 
драмгурток — 80, ІЗО — 25, 
спартгурток — 250, шахматны
— 110 чал. Такім чынам, у ак- 
тыўную палітыка-асветную пра
цу ВНУ ўцягнута 2081 чал., што 
складае каля 60 прац.

Падаецца поводле сучасна- 
го права nicy у  скарачэнні з вы- 
дання “Беларускі дзяржаўны  
універсітэт. 1921— 1927. Да  
IО-й гадавіны Кастрычнікавай 

рэвалюцыі". Mh., 1927.
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АРГАНІЗАЦЫЙ БДУ
18 сакавіка 1922 г. Савет Бе- 

ларускага дзяржаўнага універсі- 
тэта пастанавіў стварыць секцыю 
работнікаў асветы пры БДУ. У прэ- 
зідыум былі абраныя У. Ляпёшкін, 
C. Вальфсон, K. Гадзіцкі-Цвірка. 
Паводле прапановы Саюза работ- 
нікаў асветы Беларусі, Савет уні- 
версітэта пастанавіў утварыць сек
цыю навуковых работнікаў пры Ca- 
юзе работнікаў асветы.

9 лістапада 1922 г. Апублі- 
кавана Палажэнне УЦСПС аб ар- 
ганізацыі пралетарскага студэн
цтва вышэйшай школы ў прафе- 
сійныя секцыі.

27 сакавіка 1923 г. Прыня
ты статут касы ўзаемадапамогі. 
Kaca ўзаемадапамогі студэнтаў 
БДУ мела на мэце паляпшэнне 
эканамічнага становішча най
больш бедных студэнтаў, працаў- 
ладкавання студэнтаў і г.д.

4 красавіка 1923 г. У БДУ 
скончыўся працэс стварэння 
прафсекцый — пярвічных ар- 
ганізацый пралетарскага студэн
цтва. Усе прафсаюзы вылучылі 
ўпаўнаважаных для працы са 
сваімі членамі ў ВНУ. Ha агуль- 
ных сходах факультэтаў члены 
саюзаў абралі факкамітэты, на 
канферэнцыі якіх было абранае 
выканаўчае бюро.

Жнівень 1923 г. Адбылося 
аб’яднанне студэнцкіх прафар- 
ганізацый БДУ. Пры выканаўчым 
бюро прафсекцый БДУ створа- 
ны эканамічны аддзел і каса ўза- 
емадапамогі.

23 верасня 1923 г. У дакла- 
дзе старшыні выканаўчага бюро 
Я. Шапіры адзначалася, што ў 
БДУ 1400 чалавек арганізаваныя 
ў прафсекцыі, што складае 40 % 
усіх студэнтаў, студэнцкія канфе- 
рэнцыі праводзяцца двойчы ў 
год. Выкананнем дырэктываў 
выканаўчага бюро і акадэмічнай 
працай займаюцца факультэцкія 
прафсаюзныя камітэты. Апроч 
акадэмсекцыі пры выканаўчым 
бюро існуюць два аддзелы — 
палітыка-асветніцкай і эканамі- 
чнай працы.

24 верасня адбыўся сход на
вуковых работнікаў Мінска. Пас
ля даклада дэлегата Усерасійскай 
нарады навуковых работнікаў 
праф. C. Вальфсона было абра- 
на часовае бюро секцыі навуко
вых работнікаў пры Беларускім 
саюзе работнікаў асветы. У склад 
секцыі ад БДУ ўвайшлі С. Валь
фсон, А. Яўлахаў, У. Пічэта.

Канец верасня 1923 г. Ство- 
раны мясцкам работнікаў БДУ, 
старшыня мясцкама — М. Вей- 
нгер.

12 студзеня 1924 г. Загадам 
рэктара БДУ па адміністрацый- 
на-тэхнічным персанале ствара- 
лася камісія са старшыні мясц
кама службоўца М. Вейнгера І 
іншых для распрацоўкі калек- 
тыўнага дагавора паміж праўлен- 
нем І мясцкамам.

Кастрычнік 1924 г. Выйшаў 
першы нумар штомесячнай га
зеты выканаўчага бюро праф
секцый БДУ “ Беларускі студэнт” .

Лістапад 1924 г. У БДУ на- 
лічваецца 17 прафсекцый, якія 
аб’ядноўваюць 1211 чалавек.
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бывалі ў розны х гарадах 
Польшчы: у Варшаве, Кракаве, 
Вроцлаве, Познані, Любліне, — а 
вось у Беласток ехалі ўпершы- 
ню. I таму нам цікава было да- 
ведацца, як жывецца беларусам 
Беласточчыны. Але пра ўсё па 
парадку.

Мы выехалі суботнім ранкам 
а 9-й і ўжо апоўдні былі на 
мяжы. Пераехалі мяжу — узі- 
раемся ў вокны: утульныя дамкі, 
чыста, шмат кветак. Без цяж- 
касцяў чытаем шыльды. Дабра- 
ліся да невялічкага турыстычна- 
га атэля "Trzy sosny” (Тры хвоі): 
тут нас смачна і ўежна пакармілі, 
пачаставалі халодным півам і 
смачным марозівам. За вячэрай 
знаёмімся са спадаром Янам 
Сычэўскім — старшынёй Бела- 
рускага таварыства, і яго ня- 
зменнай памочніцай дзелавой і 
абаяльнай спадарыняй Валянці- 
най Ласкевіч. Мы вельмі ўдзяч- 
ныя сп. Сычэўскаму за прапа- 
нову наведаць сядзібу тавары
ства, бліжэй пазнаёміцца з яго 
дзейнасцю. Фестываль, ганаро- 
вымі гасцямі якога мы былі, — 
гэта толькі адна маленькая, хаця 
і важная справа, якую так удала 
арганізавалі і правялі нашыя бе- 
ластоцкія гаспадары.

Ha канцэртнай пляцоўцы мы 
адразу трапілі ў святочную ат- 
масферу: гучала народная му

зыка, усюды сустракаліся па-свя- 
точнаму апранутыя людзі. Тут 
жа працаваў і імправізаваны 
кірмаш, дзе можна было набыць 
розныя самадзейныя вырабы з 
саломкі, упрыгожанні, кветкі, 
ільняныя ручнікі ды сурвэткі. 
Нашу асаблівую ўвагу прыцяг- 
нулі столікі з беларускай літа- 
ратурай. Каля аднаго з іх стаяў 
чалавек, у якога можна было на
быць кнігу з аўтографам. Ім ака- 
заўся вядомы на Беласточчыне 
паэт Віктар Швед.

Адзін за адным выходзілі на 
сцэну беларускія і польскія ка- 
лектывы. 3 хлебам-соллю вый- 
шла наша пастаянная вядучая 
Таццяна Смольская і шчырымі 
словамі 'прывітала ўдзельнікаў 
фестывалю. Думаю, не трэба ка- 
заць, з якімі пачуццямі выходзіў 
наш калектыў: першыя хвіліны 
на сцэне заўжды хвалююць як 
аматараў, так і прафесіяналаў. 
Але палілася лірычная пяшчот- 
ная мелодыя — і ўжо няма хва- 
лявання: мы ўсе ва ўладзе песні. 
Адна за адной гучалі ў нашым 
выкананні народныя песні “ Гне- 
ваецца маці", "Шумяць вербы” , 
"Цераз рэчаньку’’ і інш.

Калі я глядзела на запоўне- 
ныя трыбуны амфітэатра, пра- 
светленыя твары, дык зразуме- 
ла, што такія імпрэзы даюць 
тамтэйшым беларусам адчуван-

не еднасці і далучанасці да род- 
най зямлі. Пасля канцэрта да 
нас падыходзілі гледачы, і, пры- 
знаюся, нам было прыемна чуць 
шчырыя словы ўдзячнасці...

Ha святочнай вячэры пасля 
фестывалю нам давялося па- 
знаёміцца з тамтэйшымі бела- 
русамі — сціплымі і шчырымі 
людзьмі, з дапамогай якіх адбы- 
лося гэтае свята.

Мы вельмі ўдзячныя аргані- 
затарам фестывалю і яго слон- 
сарам і за культурную прагра- 
му, прапанаваную нам. Мы на
ведал! Супрасльскі манастыр. 
Праўда, галоўны храм цяпер 
стаіць у рыштаваннях (ідзе рэс- 
таўрацыя)...

Хутка прамінуў час — трэба 
вяртацца дадому. Мы развітва- 
ліся з гасціннымі 'гаспадарамі: 
“ Бывай, Беласточчына! Жыві 
шчасліва! Няхай заўсёды гучыць 
на тваёй зямлі родная беларус- 
кая песня!”

Л.У. ХРЫШЧАНОВІЧ, 
дацэнт філалагічнага 

факультета 
P.S. Народны хор “ Родні- 

ца” распачаў свой 25-ы сезон 
і аб’яўляе дадатковы набор 
удзельнікаў хору. Рэпетыцыі 
праходзяць у панядзелак і се- 
раду з 17.30 да 19.00 у аўды- 
торыі 433 галоўнага корпуса.

в ы ш д ч ы к а ў ,  навўкоўцаў...

выя ўражанні летняга адпачын- 
ку. Мне ж  хочацца распавесці 
пра свае.

Адбылося гэта пры канцы 
ліпеня. Народны хор народнай 
песні нашага універсітэта "Род- 
ніца” , які ў гэтым навучальным 
годзе адзначыць сваё 25-годдзе, 
быў запрошаны Беларускім гра- 
мадска-культурным таварыствам 
ў Польшчы на Xl Міжнародны 
фестываль польскай і беларус
кай песні, што праходзіў у Бе- 
ластоку. Многія з нас ужо па-

Рэспублікі Беларусь у якасці 
навучальнага дапаможніка, 
увайшлі больш за 170 заданняў 
і тэстаў па некаторых раздзелах 
малекулярнай генетыкі і мале- 
кулярнай біялогіі гена.

АнтонеВйч AS., Рады но Я. B. 
Функциональный анализ и ин
тегральные уравнения. Пад- 
ручнік з грыфам Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь

напісаны ў адпаведнасці з пра- 
грамай для матэматычных спе- 
цыяльнасцей універсітэтаў.

Медведев Г.А Математичес
кие основы финансовой эконо
мики. Часть 1. Мартингальный 
подход. У навучальным дапамож- 
ніку з грыфам Міністэрства аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь вы- 
кладаюцца асноўныя раздзелы 
курсаў “ Матэматычныя асновы 
фінансавай эканомікі” і "Мар- 
тынгалы і каштоўныя паперы” .

Горбачев АЮ . Современная 
русская литература. Писатели- 
почвенники 60—90-х годов XX 
века. Выданне, дапушчанае 
Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь у якасці наву
чальнага дапаможніка, дае аналіз 
асноўных тэндэнцый развіцця 
літаратуры другой паловы XX ст.

Поклонский Н.А. Точечные 
группы симметрии. У навучаль
ным дапаможніку, выдадзеным з 
грыфам Міністэрства адукацыі 
Рзспублікі Беларусь, выкладаюц- 
ца асновы тэорыі канчатковых 
труп пераўтварэнняў еўклідавай 
прасторы з яе дадаткамі да атам- 
ных і малекулярных сістэм, 
крышталяў. Кніга прызначаецца

студэнтам фізічных спецыяль- 
насцей.

Скатецкий В  Г., Свиридов Д  В., 
Яшкин В.И. Математическое мо
делирование физико-химичес
ких процессов. У навучальным 
дапаможніку з грыфам Міністэр- 
ства адукацыі Рэспублікі Бела
русь даецца вялікая колькасць 
прыкладаў, якія ілюструюць асаб- 
лівасці прымянення матэматыч
ных метадаў для рашэння задач 
фізіка-хімічнага зместу.

Основы таможенного дела. 
Пад рэд. А. М. С іроцкага , 
У.А. Гошына. Падручнік, дапу- 
шчаны Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, разглядае 
прававыя, эканамічныя і аргані- 
зацыйныя аспекты мытнай спра

вы, аналізуе пытанні рэалізацыі 
мытнай палітыкі нашай краіны.

Сокольницкий Михал. “ Ис
полнено по Высочайшему по
велению... Складанне, прадмо- 
ва, заўвагі А .А. Яноўскага. Вы

данне, створанае ў выніку суп- 
рацоўніцтва гісторыкаў БДУ і 
Францыі, распачынае новую 
кн іж н у ю  серыю " S c r i p t o r  
universitatis” . У кнізе змешчаны 
рапарт Напалеону ад польскага 
генерала Міхала Сакальніцкага, 
напісаны напярэдадні расійскай 
кампаніі французскага імпера- 
тара.

Джерджен Кеннет Дж. Со
циальный конструкционизм: 
знание и практика. Пад аг. рэд. 
А.А. Палоннікава. У кнізе пада-

Менавіта з такім разлікам выдаюцца кнігі ў  БДУ: падручнікі, вучэбныя дапаможнікі, вучэбна-метадыч- 
ныя комплексы, курсы лекцый, манаграфіі, даведачная літаратура па Qcix напрамках ведаў.

На пачатак верасня ва ўпраўленне рэдакцыйна-выдавецкой работы паступілі 423рукапісы. Падпіса- 
на ў друк 216 арыгіналаў-макетаў, пабачыла свет 218 выданняў.

Цяпер пачынаецца праца па фарміраванні Тэматычнага плана на будучы 2004 год. Просім усіх  
зацікаўленных адгукнуцца на нашы прапановы. Больш падрабязную інфармацыю оўтары універсітэта 
знойдуць у электронной папцы ўпраўлення.

Свирид Ю.В. Основы теории социология. Вучэбна-метадыч-
информации. Курс лекцый 
змяшчае ўводзіны ў тэорыю 
інфармацыі і яе дадаткі. У кнізе 
даказваюцца тры фундаменталь
ный тэарэмы кадзіравання — аб 
сцісканні даных, аб перадачы 
даных і аб сцісканні І перадачы 
даных. Даюцца таксама тэарэ- 
тыка-інфармацыйныя асновы 
крыпталогіі.

ЧумакЛ.Н. Синтаксис. У кур
се лекцый для студэнтаў-замеж- 
нікаў філалагічнага профілю 
выкладаецца тэарэтычны курс

сінтаксісу сучаснай рускай мовы 
на аснове тэкстацэнтрычнай кан- 
цэпцыі. Даюцца таксама матэры- 
ялы для семінарскіх заняткаў, у 
дадатку ўтрымліваюцца тэарэ- 
тычныя звесткі з акадэмічных 
граматык рускай мовы і слоўнік 
сінтаксічных тэрмінаў з перекла
дам на англійскую, нямецкую і 
кітайскую мовы.

Титаренко Л.Г. Гендерная

ны комплекс для студэнтаў фа- 
культэта філасофіі і сацыяльных 
навук апрача плана курса, асноў- 
най тэматыкі лекцыйных і семі- 
нарскіх заняткаў змяшчае так
сама заданні для самастойнай 
працы студэнтаў і тэставыя за- 
данні.

Ж ук О.Л. Педагогика. Вучэб- 
на-метадычны комплекс змя
шчае праграму курса "Педагогі- 
ка” , тэматыку рэфератаў, курса- 
вых і дыпломных праектаў, твор- 
чыя заданні, тэсты для самастой
най працы студэнтаў, спіс літа- 
ратуры, кароткі тэрміналагічны 
слоўнік.

Ф илософ ия. Пад рэд. 
A.I. Зелянкова. У вучэбна-мета- 
дычны комплекс увайшлі сціслы 
лекцыйны курс, арыентаваны на 
засваенне класічнай філасофс- 
кай традыцыі ў рамках прагра- 
мы падрыхтоўкі бакалаўраў, і 
практыкумы і заданні для сама
стойнай працы студэнтаў.

Брычыкава А. А., Гусак А. А. 
Асновы вышэйшай матэматыкі. 
У 2-х частках. Частка 1. Выдан
не дапушчана Міністэрствам аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь у 
якасці навучальнага дапаможні- 
ка для студэнтаў прыродазнаў- 
чых спецыяльнасцей. У выданне 
ўвайшлі два раздзелы: алгебра 
і аналітычная геаметрыя, матэма- 
тычны аналіз функцый адной 
зменнай.

Бри гадин а О. В., Литвиновс- 
кий И. А., Меньковский В. И., Сав

чук Е.Ф., Сальков А.П  Новей
шая история восточных славян 
(1917—2000 гг.). Вучэбна-мета- 
дычны комплекс адлюстроўвае 
асаблівасці правядзення прак- 
тычных заняткаў са студэнтамі 
гістарычнага факультета І пры-

значаецца для самастоинага вы- 
вучэння асноўных раздзелаў 
курса.

Функциональный анализ и 
интегральные уравнения. Лаба- 
раторны практыкум пад рэд. 
А. Б. Антаневіча І Я. В. Радыны. 
У навучальным дапаможніку з 
грыфам Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь падаюцца 
найбольш тыповыя задачы з кур
са. Структура практыкума І яго 
тэрміна)югія адпавядаюць ад- 
найменнаму падручніку А.Б. Ан- 
таневіча І Я.В. Радыны.

Максимова Н.П. Молекуляр
ная генетика. У зборнік, дапуш- 
чаны Міністэрствам адукацыі

В а н р о у к а  «Родніцы»
9 Беласток

юцца выбраныя працы сучасна- 
га амерыканскага сацыяльнага 
псіхолага Кенета Дж. Джэрд- 
жэна.

Кононов C. Г., Тышкевич P. И., 
Янчевский В.И. Введение в ма
тематику. В 3-х частях. Часть
1. Множества и функции. У пер- 
шай частцы навучальнага дапа- 
можніка разглядаюцца асноў- 
ныя тэарэтыка-множныя паняцці 
і канструкцыі, а таксама пачаткі 
матэматычнай логікі.

Кононов С. Г., Тышкевич Р. И., 
Янчевский В.И. Введение в ма
тематику. В 3-х частях. Часть
2. Числа и координаты. У наву
чальным дапаможніку выклада
ецца аксіяматычная тэорыя на
туральных лікаў.

Мурина Л.А, Игнатович Т.В., 
Рубаник Т.В. Риторика. У прак- 
тыкуме выкладаюцца асноўныя 
пытанні рыторыкі, арыентаванай 
на юрыстаў.

Упраўленне рэдокцыйно- 
выдавецкай работы БДУ

Вось і прайшло лета. Гэта 
адчуваецца не толькі па халод- 
ных начах і пажоўклай лістоце, 
але і па значнай змене рытму 
гарадскога жыцця. Горад пры- 
кметна памаладзеў — вярнула- 
ся пасля вакацый студэнцкая

моладзь. Сцены нашага універ- 
сітэта запоўніліся маладымі га- 
ласамі, жыццё ўваходзіць у звык- 
лую працоўную каляіну.

У гэтыя вераснёвыя дні мож
на пачуць багата размоваў, ус- 
памінаў, гаворак пра самыя ціка-
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