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Таленавітыя студэнты БД9 
падтрыйліваюцца Ппэзідэнтак

29 верасня ў зале пася- 
джэнняў Вучонага савета БДУ 
адбылося ўшанаванне студэн- 
таў Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта, якія сталі лаўрэа- 
тамі спецыяльнага фонду Прэ- 
зідэнта Рэспублікі Беларусь па 
сацыяльнай падтрымцы адора- 
ных навучэнцаў і студэнтаў. 
Удзельнікамі гэтага мерапры- 
емства сталі прызёры міжна- 
родных і рэспубліканскіх сту- 
дэнцкіх алімпіядаў і.лаўрэаты 
Рэспубліканскага конкурсу па 
гуманітарных, сацыяльна-экана- 
мічных, прыродазнаўчых і тэх- 
н ічн ы х на в ука х .

3 прывітальным словам да 
прысутных звярнуліся старшы- 
ня фонду Міхаіл Аўласевіч і 
прарэктар па навуковай рабо- 
це БДУ Сяргей Рахманаў.

Міхаіл Аўласевіч зазначыў, 
"іто Прэзідэнт нашай краіны 
шмат увагі надае падтрымцы 
маладых талентаў, якія скла- 
даюць інтэлектуальны патэн- 
цыял беларускай нацыі. Міхаіл 
А л я кса н д р а в іч  р а ска за ў  
удзельнікам мерапрыемства 
пра спецыяльны фонд Прэзі- 
дэнта Рэспублікі Беларусь, які 
ён узначальвае. Фонд быў 
створаны ў 1996 годзе і з таго 
часу падтрымаў матэрыяльна 
каля 10 тысяч навучэнцаў, сту- 
дэнтаў, педагогаў і навуковых 
супрацоўнікаў, якія займаюцца 
з адоранай моладдзю. Прэзі- 
дэнцкія стыпендыі насённяшні 
дзень атрымліваюць каля 100 
студэнтаў дзяржаўных ВНУ на
шай краіны. Гэта дадатковыя 
100 тысяч рублёў да звычай- 
най павышанай стыпендыі вы- 
датніка.

Стала правілам, што прэміі 
выдзяляюцца і пераможцам 
разнастайных міжнародных і 
рэспубліканскіх алімпіядаў і 
конкурсаў. Трэба сказаць, што 
пераможцамі м іж народны х 
алімпіядаў у Беларусі кожны 
год становяцца да 30 чалавек, 
пераможцамі рэспубліканскіх 
алімпіядаў — ш тогод каля 
200— 300 навучэнцаў і студэн- 
таў. Тыя, хто заняў лепшыя мес- 
цы, абавязкова карыстаюцца 
ўвагай фонду. Акрамя таго, 
кожны год фонд фінансава 
падтрымлівае каля 100— 120 
выкладчыкаў, навуковых су-

Пацчас уручэння ўзнагарод 

працоўнікаў, якія адкрываюць 
таленты. Пры гэтым улічваец- 
ца, колькі здольных маладых 
людзей яны падрыхтавалі да 
алімпіядаў і конкурсаў, якія ме- 
тодыкі для заняткаў з імі рас- 
працавалі.

М іха іл  Аўласевіч  паве- 
даміў, што фонд сочыць і за 
дзейнасцю творчых аб’яднан- 
няў навучэнцаў і студэнтаў. 
За апошнія 8 гадоў гэтая ар- 
ганізацыя выдзеліла матэры- 
яльную падтрымку некалькім 
такім аб'яднанням, якія атры- 
малі грамадскае прызнанне.

Прэзідэнт Беларусі скіроў- 
вае работу фонду і на выяў- 
ленне адораных маладых лю
дзей у сельскай мясцовасці. 
Прыкладам асяродка талентаў 
стала Лужаснянская гімназія- 
інтэрнат, дзе вучацца дзеці- 
сіроты і дзеці са шматдзетных 
сем’яў. Гэта гімназія штогод 
рыхтуе пераможцаў міжнарод- 
ных і рэспубліканскіх спабор- 
ніцтваў.

А м аль усе перам ож цы  
алімпіядаў сярод навучэнцаў 
паступаюць вучыцца ў Бела
руси дзяржаўны універсітэт, і 
прытым без экзаменаў. Таму 
натуральна, што прафесарска- 
выкладчыцкі састаў БДУ нясе 
вялікую адказнасць за далей- 
шае развіццё здольнасцей гэ-

тых студэнтаў, дадаў Міхаіл 
Аўласевіч.

Пад канец цырымоніі пер- 
шы прарэктар БДУ Сяргей 
Кімавіч Рахманаў падзякаваў 
старшыні спецыяльнага фон
ду Прэзідэнта Рэспублікі Бе
ларусь па сацыяльнай пад

трымцы адораных навучэнцаў 
і студэнтаў за падтрымку і сты- 
муляванне таленавітай моладзі 
нашага універсітэта.

Гзнно ЛАГУН  
Фотаздымак 

Генадзя КРАСКОЎСКАГА

Нагрудны знак “Лауреата спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных на- 
вучэнцаў і студэнтаў” і пасведчанні атрымалі пераможцы Міжна- 
роднай студэнцкай алімпіяды па матэматыцы (2003 год, Румы- 
нія): Дзмітрый Бадзягін (выпускнік 2004 года, факультэт пры- 
кладной матэматыкі і інфарматыкі (ФПМІ), Максім Жыховіч (IV 
курс, ФПМІ), Яўген Зорын (выпускнік 2004 года, ФПМІ), Трафім 
Ласы (выпускнік 2004 года, механіка-матэматычны факультэт), 
Іван Лосеў (выпускнік 2004 года, ФПМІ), Сяргей Маркоўскі (сту- 
дэнт IV курса, ФПМІ), Мікіта Селінгер (студэнт IV курса, ФПМІ), 
Аляксандр Усніч (студэнт V курса, ФПМІ), Давід Змяйкоў (сту
дэнт V курса, ФПМІ), Дзмітрый Дудко (студэнт IN курса, ФПМІ).

Пасведчанне лаўрэата фонду за высокія паказчыкі ў вучэб- 
на-пазнавальнай і творчай дзейнасці ўручана Івану Мяцельска- 
му, студэнту 4 курса, ФПМІ.

Пасведчанні і грашовыя прэміі атрымалі пераможцы Рэс- 
публіканскай алімпіяды па інфарматыцы: Яўген Ганчар (IV курс, 
ФПМІ), Аляксей Данчанка (V курс, ФПМІ), Іван Заўгароднеў (V 
курс, ФПМІ), Irap Зубчонак (V курс, ФПМІ), Аляксей Кіркоўскі (V 
курс, ФПМІ).

Такія ж пасведчанні і прэміі атрымалі і пераможцы Рэспуб- 
ліканскай алімпіяды па матэматыцы: Арцём Кохан (V курс, ФПМІ), 
Яўген Зорын (выпускнік 2004 г., ФПМІ), Сяргей Кацуба (IV курс, 
ФПМІ), Уладзімір Колбун (III курс ФПМІ), Алена Пірутка (NI курс, 
ФПМІ).

Акрамя ўсяго пасведчанні і грашовыя прэміі атрымалі Аляк
сандр Іёкша (II курс, геафак), Кірыл Волкаў (II курс, геафак), 
Настасся Клімовіч (II курс, філфак).

Пасведчанні і грашовыя прэміі былі ўручаны лаўрэатам Рэс- 
публіканскага конкурсу па гуманітарных, сацыяльна-эканаміч- 
ных, прыродазнаўчых і тэхнічных навуках 2003 года: Дзмітрыю 
Бузуну (V курс, гістфак), Сяргею Бухтаяраву (аспірант БДУ), Ha- 
таллі Казлоўскай (выпускніца 2004 г., біяфак), Дзмітрыю Baci- 
левічу (выпуснкік 2003 г., юрфак), Івану Савунову (аспірант БДУ), 
Дзмітрыю Шырокаму (выпускнік 2004 г., фізфак), Юрыю Свеш- 
нікаву (аспірант БДУ), Алене Стальмашонак (аспірантка БДУ).

Цёплыя словы, віншаванні прагучалі на мерапрыемстве і ў 
адрас трэнераў, якія падрыхтавалі пераможцаў, — Уладзіміра 
Іванавіча Котава, Людмілы Уладзіміраўны Пеўзнер, Юрыя Ба- 
рысавіча Сыроіда; навуковых кіраўнікоў, лаўрэатаў Рэспублі- 
канскага конкурсу па гуманітарных, сацыяльна-эканамічных, пры- 
родазнаўчых і тэхнічных навуках 2003 года Алены Мікалаеў- 
ны Балыкінай, Уладзіміра Аляксеевіча Ямелічава, Таццяны Іва- 
наўны Дзітчанка, Сяргея Міхайлавіча Сіўца, Уладзіміра Арка- 
дзьевіча Астапенкі, Irapa Андрэевіча Ганчарэнкі, Уладзіміра Ba- 

у^сільевіча Вуглова. Усе яны атрымаюць грашовыя прэміі. у j

АКТУАЛЬНА

Урал Латыпаў сустрэуся са с т у д ш а м і і супрацоўнікані БДУ
29  ве р а сня  ў  акт овой  

зале ліцэя Б Д У  адбылася су- 
стрэча кіраўніка Адміністра- 
цыі прэзідэнта Рэспублікі Бе
ларусь, прафесара, доктора 
юрыдычных навук Урала Jla- 
тыпава са ст удэнт амі і  су- 
працоўнікам і нашага універ- 
сітэта.

У.Р. Латыпаў расказаў пра 
сітуацыю, якая склалася ў 
краіне напярэдадні важных 
падзей у жыцці Беларусі — 
рэферэндуму і выбараў у пар
ламент.

Параўноўваючы сітуацыю з 
выбарамі ў парламент 2000 
года і сёлета, У.Р. Латыпаў звяр- 
нуў увагу на тое, што на гэты 
раз сярод кандыдатаў у дэпу- 
таты на 110 месцаў — каля 150

чалавек, якія прадстаўляюць 
апазіцыю, і ніякіх перашкод пе- 
рад імі няма.

Згадваючы пра рэферэн- 
дум, У.Р. Латыпаў падкрэсліў, 
што гаворка ідзе не пра вы- 
бары прэзідэнта, а толькі пра 
дазвол дзеючаму кіраўн іку  
дзяржавы ўдзельнічаць у такіх 
выбарах у 2006 годзе.

К ір а ў н ік  А д м ін істр а ц ы і 
п р э з ід э н та  р а стл ум а чы ў , 
чаму асабіста ён будзе га- 
ласаваць "з а ” : у 2006 годзе 
сярод кандыдатаў у прэзі- 
дэнты будзе чалавек, які ўжо 
даказаў сваё ўменне к іра- 
ваць дзяржавай. I ў гісторы і 
ён застанецца як сапраўд- 
ны будаўнік беларускай не- 
залежнай дзяржавы , усіх яе

асноўных інстытутаў, боега- 
тоўнага войска і г.д. Адра- 
джаюцца малыя гарады Бе
ларусь будуецца шмат знач- 
ных для кр а іны  а б ’ектаў. 
Э каном іка працуе стабільна. 
Напрыклад, траціна сусветна- 
га рынку вел ікагрузных са- 
мазвалаў заваяваў БелАЗ. 
500 млн. долараў у год дае 
прадпрыемства “ Беларусь- 
кал ій ” . Краіна пазбегла па- 
л ітычных і этнічных канф лі- 
ктаў. У.Р. Латыпаў зазначыў, 
што 17 кастрычніка выраша- 
ецца лёс цяперашняга кур 
са развіцця краіны .

Н а пр ы кан ц ы  сустр эчы  
Урал Латыпаў адказаў на 
шматлікія пытанні студэнтаў і 
супрацоўнікаў. Сярод хвалю-

ючых — пытанні пра будучы 
рэферэндум, пра нізкія стыпен- 
дыі, зарплаты, рэформы ў сістэ- 
ме адукацыі, нават пра перс- 
пектывы развіцця турызму ў 
Беларусі. Паводле словаў Ура
ла Латыпава, нягледзячы натое, 
што на адукацыю ідзе 25 % 
бюджэту краіны, гэтага сапраў- 
ды недастаткова. Тым прыем- 
ней, што з 1 лістапада плануец- 
ца павысіць стыпендыі і зар
платы.

Паводле словаў У.Р. Ла
тыпава, студэнцтва — гэта 
самая адчувальная частка 
грамадства, яго нерв. I такія 
сустрэчы ён мае намер пра- 
весці са студэнтамі ўсіх ВНУ 
сталіцы.

Таццяна КУХАРЧУК
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ДАЛУЧАИЦЕСЯ!

Лёс к р а ін ы  в ы р а ш а е  студэнт
Н апярэдаднірэф ерэндум у і  вы бараў у  Палату прадст аўнікоў Нацыянальнага сходу  Рэс- 

публікі Беларусь м ы  звярнуліся да студэнтаў з  пытаннямі “Ц і адчуваеце вы падтрымку з  боку 
дзярж авы ? 3  я к ім і д ум ка м і вы пойдзеце на рэф ерэндум  і  выборы ?"

Віталь Да- 
марад (ФФСН, 
V курс):

— Я аба- 
вязкова пайду 

галасаваць. Чаму хтосьці за 
мяне павінен рабіць выбар? 
Упэўнены, што моладзь павінна 
актыўна ўдзельнічаць у такіх 
важных палітычных падзеях — 
ад гэтага залежыць наша буду- 
чыня. На маю думку, дзяржава 
сапраўды надае шмат увагі сту- 
дэнтам. Я гэта бачу па тым, як 
палепшылася сітуацыя ў БДУ, —

напрыклад, у плане тэхнічнага 
аснашчэння, выкарыстання ў на- 
вучальным працэсе інфармацый- 
ных тэхналогій. Цяпер у нас ёсць 
магчымасць свабоднага досту
пу ў Інтэрнэт. Універсітэт вельмі 
змяніўся за апошнія гады. Дый 
стыпендыі ў нашых студэнтаў 
добрыя. Сярэдняя складае 
больш за 50.000 руб. Прэзідэнт 
абяцаў з 1 лістапада павялічыць 
яе на 50 %. Гэта намнога бо
лей, чым у той самай Расіі, дзе 
стыпендыя — каля 13 долараў.

Па праўдзе, я яшчэ He знаё- 
мы з праграмамі кандыдатаў у

дэпутаты па сваім участку, але 
калі пабачу сярод іх выпускні- 
ка БДУ ■— выберу яго, таму 
што для мяне гэта будзе га- 
рантыяй прафесіяналізму, кан- 
структыўнага стаўлення да пра- 
цы, высокага ўзроўню адукава- 
насці. Ha пытанне рэферэнду- 
му адкажу "за” , бо лічу, што 17 
кастрычніка мы не выбіраем 
новага прэзідэнта ці пакідаем 
дзейнага, а падтрымліваем ста- 
більнасць у нашым грамадстве, 
ствараем умовы, каб выбары 
2006 г. прайшлі ў спакойнай аб- 
станоўцы.

Святлана Мілановіч (ФПМІ, H 
курс):

— Наша краіна кожнаму дае 
j магчымасць атрымаць адукацыю, 

і ўжо ад самаго чалавека зале- 
1 жыць — якую. Студэнты маюць 

магчымасць вучыцца бясплатна. Вядома, я б хаце- 
ла, каб наша краіна развівалася толькі ў лепшы 
бок. Каб да ўлады прыходзілі толькі актыўныя, 
працавітыя дэпутаты, якія будуць працаваць у інта- 
рэсах моладзі. Мне здаецца, што яны павінны быць 
больш маладымі, каб лепей разумець праблемы і 
патрэбы моладзі.

Д з м і т р ы й  Ч у р н о с а ў  
(ДзІКСТ, Il курс):

— Я адчуваю падтрымку 
дзяржавы, бо магу працаваць.
Зараз я супрацоўнік упраўлен- 
ня выхаваўчай работы з молад- 
дзю, сакратар камітэта БРСМ 
ДзІКСТ. Да таго ж, я маю маг
чымасць удзельнічаць у культурным жыцці краі- 
ны, прымаць удзел у розных рэспубліканскіх ме- 
рапрыемствах. Хачу бачыць Беларусь моцнай, каб 
яна квітнела і развівалася.

Тамара Суворава (гістфак, 
I V курс):

— Менавіта дзяржава дае 
I  мне адукацыю. I ўвогуле, кож- 
ны мае магчымасць вучыцца 
на бюджэтнай форме наву- 

I чання і атрымліваць стыгіен- 
дыю. Я лічу, што наша краіна павінна быць та
кой, каб кожны мог рэалізаваць сябе, знайсці сябе 
ў чымсьці, І каб на гэтым шляху было як мага 
менш перашкод.

Аляксей Макушкін (ФПМІ,
Il курс):

— Падтрымка студэнтаў 
дзяржавай выяўляецца ў тых 
ільготах, якія даюцца моладзі.
Акрамя таго, зараз усе спартыў- 
ныя секцыі платныя, а ў БДУ ёсць магчымасць 
займацца спортам бясплатна. Я лічу, што ў бліжэй- 
шы час сітуацыя ў краіне карэнным чынам не 
зменіцца. Мне хочацца бачыць Беларусь неза- 
лежнай, цывілізаванай І моцнай.

Марыя Мяцельская (ФПМІ, Il курс):
— У нас у краіне ёсць бясплатныя паліклінікі, дзе можна атрымаць квапіфікава- 

ную дапамогу. Гэта гарантуецца дзяржавай. Але мне ўсё ж  такі здаецца, што ўлада 
павінна больш увагі надаваць медыцыне і адукацыі. Я лічу, што ў ВНУ краіны павінна 
паступаць больш матэрыяльных сродкаў. ,

Апытанне праводзіла Юлія Г1АПОВА  
I jj Фотаздымкі аўтара

ДАЛУЧАИЦЕСЯ!
“Б еларускі ун іверсіт эт " 

звярнуўся да супрацоўнікаў 
БДУ, каб пачўць іх  меркаванні 
про будучы рэферэндум.

Анатоль Аляксандравіч Га- 
лаўко, прафесар кафедры кан- 
стытуцыйнага права юрыдыч- 
нага факультэта БДУ, доктар 
юрыдычных навук, Заслужаны 
юрыст Рэспублікі Беларусь:

— Рэферэндум — гэта 
буйная палітычная падзея. 
Гэта прамая форма дэмакра- 
тыі, калі кожны чалавек мае 
права на волевыяўленне па 
важных палітычных пытаннях.

Н а в у к о у ц ы  робяць вы бар
У Швейцарыі — радзіме рэ- 
ферэндумаў яны адбываюцца 
часта. Арганізацыя рэферэн- 
думаў гаворыць пра дэмакра- 
тычную накіраванасць грамад- 
ства і пра павагу да людзей. 
Аднак у нашай краіне рэфе- 
рэндумы праводзяцца рэдка. 
I мы павінны да такой з ’явы 
яшчэ прывыкнуць. Таму зра- 
зумела, калі падчас рэферэн- 
думу ў нашай краіне можа на- 
зірацца сутыкненне поглядаў.

Што датычыцца мяне, то я 
толькі за рэферэндум — за 
любы, на якім можна выказаць 
сваю жыццёвую пазіцыю. Ду
маю, на рэферэндуме 17 каст- 
рычніка многія выкажуцца ў 
падтрымку Прэзідэнта. Чаму не, 
калі ёсць чалавек, які бярэцца 
за справу і яна ў яго добра 
атрымліваецца. Вядома, нябла- 
га было б, каб у яго быў кан- 
курэнт. Але такога няма. А 
значыць, няма І замены.

Іван Іванавіч Пляхімовіч, дацэнт кафедры 
канстытуцыйнага права юрыдычнага факуль
тэта БДУ:

— Адпаведна Канстытуцыі крыніцай улады 
ў краіне з ’яўляецца народ. Асноўнай непа- 
срэднай формай выказвання меркавання на
рода з ’яўляецца рэферэндум. Правядзенне рэ- 
ферэндуму ў дзяржаве — сведчанне непасрэд- 
най дэмакратыі. На рэферэндум будзе прапа- 
навана пытанне аб унясенні зменаў у Кансты- 
туцыю, паколькі згодна з дзеючай Канстытуцы- 
яй адна І тая ж  асоба не можа займаць пасаду 
прэзідэнта больш за два тэрміны. Каб цяпе- 
рашні Прэзідэнт меў магчымасць выбірацца

яшчэ на адзін тэрмін, неабходна ўнесці папраўкі 
ў Канстытуцыю.

Як юрыст я добра разумею, што ўдзел у 
рэферэндуме — гэта права, а не абавязак. Але 
як грамадзянін я зацікаўлены ў добрым стане 
дзяржаўных спраў і ўдзел у рэферэндуме раз- 
глядаю як грамадзянскі абавязак. Таму ў рэ
ферэндуме ўдзельнічаць буду І спадзяюся, што 
мой голас дапаможа прыняць такое рашэнне, 
якое паслужыць на карысць беларускага на
рода. Няхай мой голас будзе мець і нязнач- 
ную ролю ў агульнай масе меркаванняў гра- 
мадзян, але я буду ведаць, што зрабіў усё, што 
залежыць ад мяне.

АБ’ЯВЫ

В у ч э б и а я  д ы с к у с і я :  
а д  з а с в а е н н я  

да к а н с т р у я в а н н я  в ш у

Цэнтр праблем развіцця адукацыі 
БДУ запрашае выкладчыкаў універсі- 
тэта прыняць удзел у метадычным се- 
мінары “ Вучэбная дыскусія: ад засва
ення да канструявання ведаў” (3— 5 
лістапада 2004 г.).

Спосаб працы на семінары праду- 
гледжвае: выкарыстанне розных ме- 
тадаў арганізацыі дыскусіі (акадэміч- 
ная дыскусія, каскадная дыскусія, пры- 
няцце рашэння, “ акварыум” і інш.); 
аналіз відэазапісаў; працу з навукова- 
метадычнымі тэкстамі і г.д.

Ha працягу семінара ўдзельнікі 
змогуць прадставіць і абмеркаваць 
свой вопыт выкарыстання дыскусіі на 
занятках, атрымаць разнастайныя ме- 
тадычныя матэрыялы, якія можна вы- 
карыстоўваць у выкладчыцкай дзей- 
насці.

Для ўдзелу ў семінары неабходна 
запоўніць анкет у (гл. на сайце  
gazeta.bsu.by) і  адправіўь яе да 15 ка- 
стрычніка 2004г. на адрас: БДУ, Цэнтр 
проблем развіцця адукацыі, прасп. 
Ф. Скарыны, 4, 220050, г. Мінск, ц і на 
электронны адрас edc@bsu.by.

Па пытаннях удзелу ў семінары 
звяртайцеся па ўказаных адрасах ц і 
па тэл. 209-59-65 да Дзмітрыя Губа- 
рэвічо, Алены Карпіевіч, Таццяны Крас
нобай.

Фадзей Фадзеевіч Кама- 
роў, загадчык кафедры фізіч- 
най электронікі факультэта 
радыёфізікі і электронікі, док
тар фізіка-матэматычных на
вук, прафесар, член-карэспан- 
дэнт HAH Беларусі:

— За апошнія 2— 3 гады 
ўдалося аб’яднаць намаганні 
БДУ, БДУІР, Інстытута элект- 
ронікі, Інстытута фізікі цвёрдага 
цела і паўправаднікоў HAH Бе
ларуси УП “ Белмікрасістэмы” 
HBA “ Інтэграл” і інш. і стварыць 
падпраграму “ Новыя навука- 
ёмістыя тэхналогіі”  навукова- 
тэхн ічнай праграмы “ Бел

 '

электроніка", адной з найбуйней- 
шых у краіне. Дзякуючы гэтаму 
нялёгкі шлях ад навуковай рас- 
працоўкі да ўкаранення ў пра- 
мысловасць стаў значна кара- 
цейшым. Мы маем магчымасць 
выпрабоўваць нашыя распра- 
цоўкі непасрэдна на прадпры- 
емстве. Гэта вельмі актуальна 
для краіны. Прыемна адзначыць, 
што за апошнія гады пашыры- 
лася міжнародная кааперацыя 
навукоўцаў. Мы супрацоўнічаем 
з Германіяй, Польшчай, Даніяй, 
Францыяй. Такія сумесныя на- 
маганні дапамагаюць вырашаць 
многія праблемы ў навуцы на
шай краіны. За апошнія гады

дзякуючы падтрымцы Прэзідэн- 
там нашай краіны маладых та- 
лентаў назіраецца прыток 
вельмі здольных мападых лю
дзей у навуку. Гэта вельмі важ
на для перспектывы.

Увогуле, гэта нармальная з’я- 
ва, калі ў краіне праводзяцца 
рэферэндумы, выбары. Я мяр- 
кую, што ў нашай сітуацыі, калі 
толькі пачынае фарміравацца 
дзяржаўнасць, калі маладая не
залежная краіна шукае свой 
шлях развіцця, трэба трымацца 
нашага цяперашняга лідэра.

Апытанне праводзіла 
Гэнна ЛАГУН

СУПРАЦОЎНІЦТВА

С т ш н к і я  л і д з р ы  абмяркоўваю ць стратзгію развіцця БД9
3 1 па 3 кастрычніка ў спартыўна- 

аздараўленчым комплексе “ Брыган- 
ціна” адбыўся семінар студэнцкага 
актыву “ Перспектывы развіцця БДУ". 
У гэтым мерапрыемстве ўзялі ўдзел 
каля 200 маладзёжных лідэраў з 
БРСМ, Студэнцкага саюза, прафсаю- 
за, Савета па якасці адукацыі, Савета 
старастаў, а таксама прадстаўнікі сту- 
дэнцкаУа самакіравання.

Работу семінара 2 кастрычніка ад- 
крыў рэктар нашага універсітэта, пра
фесар B.I. Стражаў. Яго выступ да- 
тычыўся Стратэгіі развіцця БДУ на 
2004—2011 гг. Васіль Іванавіч пад- 
крэсліў, што стратэгія развіцця уні- 
версітэта разглядалася на сустрэчы 
рэктара БДУ з Прэзідэнтам Беларусі 
А.Р. Лукашэнкам. Кіраўнік дзяржа
вы адзначыў важнасць запланаваных 
мерапрыемстваў па рэфармаванні 
БДУ і абяцаў сваю падтрымку ў вы- 
рашэнні гэтага пытання.

Вядома, любыя меркаваныя мера- 
прыемствы па ўмацаванні айчыннай 
вышэйшай школы магчымыя толькі ва 
ўмовах стабільнасці, калі чалавек ба
чыць рэальныя перадумовы спрыяль- 
нага развіцця. У сувязі з гэтым вызна- 
чапьнай для будучага нашага універсі- 
тэта з’яўляецца найважнейшая падзея 
гэтай восені — рэспубліканскі рэфе
рэндум. Свабодны выбар грамадзян 
Рэспублікі Беларусь павінен быць на-

кіраваны на перспектыву, вызначаль- 
нымі ў выбары могуць быць толькі рэ
альныя справы, дасягненні. Падтрым
ка вынесенага на рэферэндум пытан
ня азначае стабільнае развіццё бела
рускага грамадства. I так супала, што 
Стратэгіяй развіцця БДУ менавіта на 
гэты перыяд запланавана рэалізацыя 
асноватворных мерапрыемстваў пра
грамы. Гэта само па сабе ўжо выма- 
гае прыняць рашэнне на карысць род- 
нага універсітэта.

Стратэгіяй прадугледжваецца, што 
асноўны напрамак, у якім будзе пра
цаваць універсітэт ў бліжэйшы час — 
стварэнне ўмоў для павелічення аб’- 
ёмаў плённай самастойнай працы 
студэнтаў. Паводле словаў рэктара, 
студэнт павінен вучыцца сам. Гэты 
метад значна павысіць узровень аду- 
кацыі, І, разам з шэрагам іншых но- 
ваўвядзенняў, дазволіць БДУ стаць на 
адну прыступку з вядучымі еўра- 
пейскімі універсітэтамі.

Ha семінар студэнцкія лідэры 
прыехалі з загадзя падрыхтаванымі 
прапановамі і ў адпаведнасці з інта- 
рэсамі падзяліліся па трупах, дзе пра- 
цавалі па наступных праграмах: “ Абі- 
турыент БДУ (2004-2010 гг.'П *Удас- 
канальванне арганізацыі забеспячэн- 
ня і кантролю якасці самастойнай 
працы студэнтаў (2004—2009 гг.)", 
“ Развіццё формаў і метадаў уклю-

чэння студэнцтва ў арганізацыю на- 
в уч а л ьн а -вы хав а ўча га  працэсу  
(2004—2008 гг.)” , “ Развіццё сацыяль- 
най падтрымкі прафесарска-выклад- 
чыцкага саставу, супрацоўнікаў і сту- 
дэнтаў (2004—2011 гг.)” і "Здароўе 
(2004— 2011 гг.)” . Па выніках працы 
секцый былі падрыхтаваны канкрэт- 
ныя прапановы, якія былі агучаны 
перад удзельн ікам і і накіраваны 
кіраўніцтву універсітэта. Маладзёж- 
ныя лідэры паказалі не толькі доб
рую інфармаванасць у сучасным ста
не вышэйшай адукацыі, яе ролі ў 
жыцці краіны, але і ўменне бачыць 
далёка наперад, на перспектыву.

У сваіх выступах удзельнікі семі- 
нара таксама акцэнтавапі ўвагу на тым, 
што універсітэт як вядучая ВНУ краі- 
ны, найстарэйшы класічны універсітэт 
адыгрывае значную ролю ў вырашэнні 
найважнейшых сацыяльна-эканаміч- 
ных праблем, якія стаяць перад бела- 
рускім грамадствам. I гэтая акаліч- 
насць вызначае асаблівую ўвагу кіраў- 
ніцтва краіны да БДУ. Менавіта А.Р. 
Лукашэнка ў сярэдзіне 90-х зрабіў рэ
альныя крокі па зацвярджэнні БДУ як 
нацыянальнага універсітэта, умацаванні 
матэрыяльных рэсурсаў ВНУ. БДУ пе- 
ратварыўся ў прызнаны ва ўсім свеце 
буйны навучальна-навукова-вытворчы 
комплекс. Аднак рэаліі XXI ст., інфар- 
мацыйная эра патрабуюць пастаянна-

га руху наперад паскоранымі тэмпамі. 
Гэтая ж  задача стаіць і перад БДУ, на 
гэта нацэленая і Стратэгія развіцця 
БДУ на 2004— 2011 гг. Безумоўна, пад- 
мурак для стварэння перадавой, кан- 
курэнтназдольнай у краіне і за мя- 
жой ВНУ, культурнага, навучальнага і 
інавацыйнага цэнтра ўжо пабудаваны, 
аднак трывалыя сцены яшчэ належыць 
пабудаваць. I вялікую ролю ў гэтым 
адыгрывае кіраўніцтва краіны, яго па- 
літычная воля.

Увечары работа семінара працяг- 
валася непасрэдна ў карпусах. Сту- 
дэнцкія лідэры разам з В.і. Стража- 
вым абмяркоўвалі падзеі ў грамадскім 
і палітычным жыцці краіны.

3 кастрычніка перад студэнцкім 
актывам выступіў прафесар С.М. Ча- 
ранкевіч са светапоглядна-адукацый- 
най лекцыяй “ Я, навука, свет” . Сту
дэнты вельмі зацікавіліся тэмай, і пас- 
ля заканчэння лекцыі прафесар яшчэ 
амаль гадзіну адказваў на пытанні.

Паездкі ў гэты комплекс стапі ў БДУ 
традыцыяй, якую актыўна падтрымлі- 
ваюць і студэнты, і выкладчыкі, і рэк- 
тарат. Кастрычніцкі семінар — ужо 
чацвёртае выязное мерапрыемства 
БДУ і далёка не апошняе. Наступная 
паездка ў “ Брыганціну” адбудзецца 
ў снежні. ■

KDniя ПЯТРОВА

mailto:edc@bsu.by
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ПОСТФАКТУМ

Студзнты у парламенце
Прадстаўнікі маладзёжных 

грамадскіх аб’яднанняў і орга- 
наў студэнцкага самакіравання 
БДУ наведалі Нацыянальны 
сход Беларусі. Экскурсію пра- 
водзілі намеснік загадчыка ад- 
дзела па рабоце са CMI сакра- 
тарыята Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэс- 
публікі Беларусь Кацярына 
Аляксандраўна Найдзін і за- 
гадчык аддзела па забеспячэнні 
дзейнасці Пастаяннай камісіі 
Палаты прадстаўнікоў па аду- 
кацыі, культуры, 
навуцы і навуко- 
ва-технічным пра- 
цэсе Валерый Ba- 
ляр’янавіч Гаме- 
за.

Студэнты на
ведал! Авальную 
залу, дзе адбыва- 
юцца пасяджэнні, 
некаторыя кабі- 
неты дэпутатаў. У 
памяшканні прэс- 
цэнтра азнаёмі- 
ліся з працай Па
латы прадстаўні- 
коў. Вынікі рабо
ты дзеючых дэпу- 
татаў даволі знач- 
ныя. Асноўная іх 
задача — гэта за- 
к о н а т в о р ч а я  
дзейнасць, а 
якасць за ко н у

шмат у чым залежыць ад кам- 
петэнтнасці, узроўню адукава- 
насці дый жыццёвага вопыту 
выбраннікаў народа. Парламент 
вырашае і шэраг іншых важных 
для Айчыны пытанняў. Гэта 
асабліва актуальна для нас пе- 
рад выбарамі, якія адбудуцца 17 
кастрычніка. Ад таго, ці будзе 
пазіцыя нашага выбранніка кан- 
структыўнай, а праца — плён- 
най, залежыць наш дабрабыт.

Як адзначыла Кацярына 
Аляксандраўна, такія сустрэчы

адбываюццачаста, прычым пра- 
водзяць іх не толькі прадстаўнікі 
прэс-службы, але і самі дэпута- 
ты. Для ўдзелу ў сустрэчах за- 
прашаюць студэнтаў і школьні- 
каў, прадстаўнікоў мясцовых 
органаў кіравання і самакіраван- 
ня. Добра тое, што можна не 
толькі даць наказ кандыдату ў 
дэпутаты, але і прыйсці потым 
на экскурсію і сваімі вачыма 
ўбачыць яго работу.

Юлія ПАПОВА 
Фотаздымак аўтара

СУПРАЦОУНІЦТВА

Інавацыі ў навуцы
Міжнародная канферэнцыя 

“ Вузаўская навука, прамысло- 
васць і міжнароднае супрацоў- 
ніцтва” адбудзецца ў нашым 
універсітэце 17— 18 кастрычні- 
ка. Удзел у ёй возьмуць спецы- 
ялісты ў інавацыйнай дзейнасці 
з Беларусі, Германіі, Літвы, Нідэр- 
ландаў, Польшчы, Расіі, Украіны. 
Галоўнай мэтай форуму вызна- 
чана наладжванне кантактаў 
паміж прадстаўнікамі вузаўскай 
навукі і бізнес-коламі розных 
краін. Арганізатарамі мерапры- 
емства выступілі міністэрствы 
адукацыі і прамысловасці, Дзяр- 
жаўны камітэт па навуцы і тэх- 
налогіях, Нацыянальная акадэ- 
мія навук Беларусі, БДУ, Дзяр- 
жаўны камітэт па навуцы і тэх- 
напогіях Рэспублікі Польшчы, Ра
бочая садружнасць прамысло- 
вых даследчых аб’яднанняў

Германіі "Ота фон Герыке".
Падчас канферэнцыі будуць 

абмяркоўвацца стан і перспек- 
тывы развіцця прыкладных да- 
следаванняў у ВНУ. Будуць так- 
сама разглядацца праблемы 
інавацыйнай дзейнасці, абаро- 
ны інтэлектуальнай уласнасці, 
падрыхтоўкі спецыялістаў-прад- 
прымальнікаў інавацыйнага 
профілю. У рамках мерапрыем- 
ства адбудзецца прэзентацыя 
м алекулярн а-б іяла гічны х і 
фізіка-хімічных метадаў ідэнты- 
фікацыі прадуктаў харчавання, 
медыцынскіх прэпаратаў і нар- 
катычных рэчываў, пройдзе дэ- 
манстрацыя матэрыялаў і струк
тур сучаснай электронікі.

Як паведаміў "Беларускаму 
універсітэту”  намеснік па на- 
вуковай рабоце першага пра- 
рэктара, н'ачальнік галоўнага

ўпраўлення навукі, доктар 
ф ізіка-матэматычных навук 
Сяргей Афанасьевіч Максімен- 
ка, у рэчышчы палітыкі, якую 
вядзе HAH Беларусі, істотна 
ўзрасла доля фінансавання з 
сродкаў рэспубліканскагабюд- 
жэту заданняў дзяржаўных 
праграм фундаментальных, ары- 
ентаваных фундаментальных і 
прыкладных даследаванняў. У 
нашым універсітэце гэтая доля 
павялічылася з 43 % у 2001 г. 
да 58 % у 2003 г., а на сён- 
няшні дзень складае 80 %. На 
думку С.А. Максіменкі, цяпе- 
рашняя сістэма фінансавання 
навуковых даследаванняў у БДУ 
патрабуе карэкціроўкі: неаб- 
ходна павялічыць долю срод- 
каў, якія накіроўваюцца на пад- 
трымку ўласцівых ВНУ формаў 
арганізацыі і фінансавання на- 
вукі — конкурсаў асобных пра- 
ектаў і студэнцкіх грантаў.

Таццяна КУХАРЧУК

ПАДЗЕІ

Свята маці у БД9
Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню маці, адбудуцца ў нашым 

універсітэце 11 — 14 кастрычніка. Ha працягу ўсіх гэтых дзён 
пройдзе дабрачынная акцыя для жанчын — ветэранак універ- 
сітэта “ Мы памятаем Вас” . 12 кастрычніка адбудзецца сустрэча 
маладых сем’яў з псіхолагамі пры ўдзеле міжнароднага аб’яд- 
нання “ Надзея-Экспрэс” пад назвай “ Студэнцкая сям’я — XXI 
стагоддзе” (інтэрнат № 2, пачатак у 18.00). Дабрачынная ак
цыя “ Шматдзетныя маці” ў падтрымку шматдзетных сем’яў з 
удзелам упраўлення па справах культуры пройдзе 13 кастрыч- 
ніка: народны студэнцкі тэатр "На балконе” пакажа спектакль 
“ Ілюзіён” (5-ы паверх галоўнага корпуса, пачатак у 17.00). Сам 
Дзень маці, 14 кастрычніка, будзе адзначаны святочным канцэр- 
там у актавай зале ліцэя БДУ (пачатак у 18:00). 14 кастрычніка 
ва універсітэце будуць ушаноўваць маці студэнтаў — імянных 
стыпендыятаў спецыяльнага фонду Прэзідэнта. 3 імі сустрэ- 
нецца рэктар нашага універсітэта B.I. Стражаў, будзе наладжа- 
на экскурсія па БДУ.

Юлія ПЯТРОВА

АБ’ЯВЫ

ІНСТЫТУТ
ЯДЗЕРНЫХ ПРАБЛЕМ 

БЕЛАРУСКАГА 
ДЗЯРЖ АЎНАГА 
УНІВЕРСІТЭТА

а б ’яўляе конкурс  
на  замяш чэнне nacad:

лабараторыя рэлятывісцкай 
ядзернай фізікі

старшы навуковы супра- 
цоўнік (1).

Тэрмін конкурсу — адзін 
месяц з дня апублікавання аб’- 
явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, вул. 
Бабруйская, 11, аддзел кадраў, 
пакой 315, тэл. 226-42-31.

3 ПЕРШЫХ КРЫНІЦ

Ba ўсе часы моладзь 
была самай ініцыятыў- 

най часткай грамадства, якая 
мае актыўную жыццёвую пазі- 
цыю, ажыццяўляе свае планы, 
задумы і ідэі разам, дапамага- 
ючы пры гэтым усім навокал. 
Менавіта для такой моладзі і 
створана арганізацыя БРСМ, 
якая мае свае камітэты ў кож- 
най ВНУ краіны.

У арганізацыі БРСМ нашага 
універсітэта 1938 членаў, сярод 
якіх 863 сёлетніх першакурсні- 
каў. Старшыня камітэта БРСМ 
Міхаіл Сіманюкоў распавёў пра 
работу арганізацыі. Мэта БРСМ 
— стварыць умовы для ўсеба- 
ковага развіцця моладзі, рас- 
крыць яе творчы патэнцыял. 
Асноўныя задачы БРСМ БДУ — 
удзел у фарміраванні і рэаліза- 
цыі-дзяржаўнай маладзёжнай 
палітыкі, падтрымка ініцыятыў 
моладзі і ўдзел у распрацоўцы 
і ажыццяўленні адукацыйных, са- 
цыяльных і іншых праграм. Ka- 
мітэт БРСМ БДУ праводзіць аду- 
кацыйныя семінары рознай тэ- 
матыкі, арганізуе турыстычна-эк- 
скурсійныя паездкі па гістарыч- 
ных мясцінах Беларусі, ладзіць 
разнастайныя конкурсы для та- 
ленавітых студэнтаў..

Акрамя таго, камітэт рэапізуе 
комплексную праграму падрых- 
тоўкі студэнцкай моладзі да са- 
мастойнага выхаду на рынак 
працы. У БРСМ БДУ створаны 
Студэнцкі цэнтр занятасці, які 
дае студэнтам магчымасць пра- 
цаваць у вольны ад навучання 
час. Два разы на год БРСМ БДУ 
ладзіць “ Кірмаш вакансій” для 
студэнтаў усіх курсаў: там яны 
могуць атрымаць поўную базу 
вакансій прадпрыемстваў і ар- 
ганізацый горада ў электронным 
выглядзе, а таксама кансульта- 
цыю юрыстаў і псіхолагаў.

3 пачаткам вясны пачынаец- 
ца арганізацыя летняга працоў-

БРСМ яднае ініцы яты ўны х
нага семестра. Набіраюцца тру
пы ў летнія педагагічныя, сель- 
скагаспадарчыя і будаўнічыя ат- 
рады ў Крым, па Беларусі і, у 
прыватнасці, па Мінску.

Яшчэ адзін напрамак дзей- 
насці арганізацыі — падтрым
ка і ўмацаванне універсітэцкіх 
традыцый: Дзень ведаў, Дзень 
студэнта, Дзень нараджэння 
БДУ, Калядныя і навагоднія свя
ты рыхтуюцца пры непасрэд- 
ным удзеле студэнцкага акты- 
ву БРСМ БДУ. Члены мала
дзёжнай арганізацыі ўдзельні- 
чаюць таксама ва універсітэцкіх, 
гарадскіх, рэспубліканскіх ме- 
рапрыемствах, прысвечаных 
знамянальным датам. Трады- 
цыйнай стала дабрачынная ак
цыя ў падтрымку мінскіх дзіця- 
чых дамоў “ Мы разам” , а так
сама шэфства над ветэранскай 
арганізацыяй універсітэта. 3 
гэтага года пачала выпускацца 
газета БРСМ БДУ “ Брызги", га- 
лоўны рэдактар якой студэнт- 
ка Il курса факультэта журна- 
лістыкі Ірына Бажко.

Вялікая ўвага надаецца на- 
вучанню маладзёжнага актыву. 
Штогод на базе Рэспубліканс- 
кага інстытута вышэйшай шко
лы БДУ ладзіцца “ Школа сту
дэнцкага актыву” для азнаям- 
лення студэнтаў з асноўнымі 
напрамкамі дзяржаўнай мала
дзёжнай палітыкі Беларусі, а 
таксама для развіцця творчых 
памкненняў студэнцкай моладзі 
і актывізацыі дзейнасці органаў 
студэнцкага самакіравання.

Каб інфармаваць студэнтаў 
пра мэты, задачы і метады дзей- 
насці арганізацыі, на ўсіх фа- 
культэтах на пачатку навучаль- 
нага года адбываюцца сустрэ
чы першакурснікаў з сакрата-

ром камітэта БРСМ БДУ.
Камітэт БРСМ БДУ ўдзельні- 

чае ў падрыхтоўцы і правя- 
дзенні мерапрыемстваў, якія 
ладзяцца разам з іншымі уні- 
версітэцкімі структурамі — уп- 
раўленнем выхаваўчай работы 
з моладдзю, Студэнцкім саюзам, 
прафсаюзным камітэтам студэн- 
таў, Саветам старастаў, Каарды- 
нацыйным саветам студсаветаў 
інтэрнатаў. ■

У гэтым годзе актыў камітэ- 
та БРСМ БДУ прымаў удзел у 
працы Рэспубліканскага студэн
цкага форуму, на якіх разгля- 
даліся праблемы міжнародна- 
га супрацоўніцтва, праблемы 
арганізацьн другаснай занятасці 
студэнтаў, прыцягнення іх да 
вырашэння задач навукова-да- 
следчай работы, іншыя актуаль
ный пытанні студэнцтва.

“ Наш камітэт праводзіць 
вялікую працу па фарміраванні 
ў студэнтаў актыўнай грамад- 
скай пазіцыі, стварае ўмовы для 
набыцця і развіцця арганіза- 
тарскіх здольнасцей будучых 
спецыялістаў” , — адзначыў М. 
Сіманюкоў.

Юпія ПАПОВА  
Фотаздымак аўтара

АКТУАЛЬНА

Новыя будынкі БД9
Рэалізацыя Стратэгіі раз- 

віцця Беларускага дзяржаўна- 
га універсітэта немагчыма без 
значнага ўмацавання матэры- 
яльнай базы універсітэта. У 
першай палове 90-х пад па- 
грозай было само ажыццяў- 
ленне навучальнага працэсу. 
Будынкі старэлі, прыходзілі ў 
заняпад, пагатоў не было зру- 
хаў з пашырэннем плошчаў. 
Карэнны пералом адбыўся, калі 
БДУ атрымаў прамую падтрым
ку Прэзідэнта. Рамонт і рэкан- 
струкцыя будынкаў, перадача 
новых плошчаў дазволілі уні- 
версітэту значна ўмацаваць ма- 
тэрыяльную базу. Аднак час 
ставіць перад намі новыя за
дачы, атэмпы пабудовы новьіх 
і рэканструкцыі старых аб’ек- 
таў пакуль недастатковыя, без 
дапамогі дзяржавы не абысці- 
ся. Такая падтрымка была абя- 
цана БДУ Прэзідэнтам Беларусі 
на сустрэчы з рэктарам B.I. 
Стражавым ўвесну 2004 г. 
Дзяржаўная дапамога ў развіц- 
ці матэрыяльна-тэхнічнай базы 
дасць універсітэту магчымасць 
зрабіцьякасны рывок, неабход- 
ны для пераходу на інавацый- 
ныя рэйкі развіцця. Частку 
сродкаў, якія універсітэт сёння 
ўкладае ў будаўніцтва і рамонт, 
будзе магчыма перанакіраваць 
на вырашэнне іншых задач, у

тым ліку на матэрыяльнае сты- 
муляванне, выкладчыкаў і сту- 
дэнтаў.

Пра сітуацыю ў будаўніцт- 
ве распавёў газеце «Беларускі 
універсітэт» дырэктар дырэк- 
цыі. аб’ектаў, якія будуюцца ў 
БДУ, Аляксандр Канстанцінавіч 
Казак. Ён адзначыў, што ўжо 
адкрыты вучэбна-гасцінічны 
комплекс Інстытута перапад- 
рыхтоўкі работнікаў юстыцыі, 
судоў і пракуратуры. У буду- 
чым годзе будзе скончаны ка- 
пітальны рамонт спарткомплек- 
су па вул. Кастрычніцкай, за- 
кончыцца таксама капітальны 
рамонт карпусоў юрыдычнага 
і ваеннага факультэтаў.

Разам з тым у бліжэйшыя 
сем гадоў універсітэту неабход- 
на правесці капітальны рамонт 
будынкаў філалагічнага і гіста- 
рычнага факультэтаў, што маг
чыма толькі пасля ўвядзення 
ў дзеянне корпуса гуманитар
ных факультэтаў па вул. Каль- 
варыйскай, для завяршэння 
работ над якім патрабуецца 
каля 7 млн. долараў. У маі 2006 
года ў эксплуатацыю павінен 
быць уведзены новы корпус 
факультэта міжнародных ад- 
носін.

Ha тэрыторыі універсітэцка- 
га гарадка павінен з’явіцца са- 
цыяльна-культурны комплекс з

агульнауніверсітэцкан актаван 
залай, сталовай і нават рэста- 
ранам са “ студэнцкімі цэнамі” . 
Для гэтага ўжо скончаны зное 
будынка каля хімічнага фа
культэта БДУ і расчышчана пля- 
цоўка.

Бібліятэка нашага універсі- 
тэта таксама мае патрэбу ў па- 
шырэнні плошчы фондаў І па- 
вялічэнні памеру чытальняў. 3 
гэтай нагоды абмяркоўваецца 
перспектыва аддаць усё кры
ло галоўнага корпуса БДУ (ча- 
стка гардэроба, актавая зала) 
у карыстанне бібліятэкі.

Пасля капітальнага рамон- 
ту адкрыўся нядаўна інтэрнат 
№ 2. У капітальным рамонце 
маюць патрэбу і іншыя інтэр- 
наты. Праз год-другі цалкам 
будзе падрыхтаваны І абсталя- 
ваны для адпачынку выклад- 
чыкаў і супрацоўнікаў універ- 
сітэта з дзецьмі спартыўна- 
аздараўленчы комплекс «Бры- 
ганціна».

Рэалізацыя ўсіх гэтых пла- 
наў па ўмацаванні матэрыяль- 
на-тэхналагічнай базы, безумоў- 
на, магчыма толькі ва ўмовах 
стабільнага развіцця грамад
ства, станоўчай дынамікі экана- 
мічнага развіцця дзяржавы і 
асабістай увагі Прэзідэнта да 
нашага універсітэта.

Іван ФЕДАРОВІЧ
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У ВОЛЬНЫ ЧАС

З н а ё м ц е с я : с ту д э н ц к і тэатр
Управление па справах культуры БДУ ўж о  day но здзіўляе ўс іхсва ім і грандыёзнымі проек

тамi. На гэты раз яно выступіла заснавальнікам і  арганізатарам Міжнароднага фестывалю 
тэатральнай студэнцкай творчасці "Тэатральны куфар — 2004”, я к і праходзіў у сценах уні- 
версітэта з 29 верасня па 3 кастрычніка. У  мерапрыемстве прыняло ўдзел нямала студэн- 
таў як з-за мяжы, так I  з вышэйшых навучальных устаноў нашай краіны. Студэнцкія тэатры 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта таксама актыўна выступілі. Народны музычна-дра- 
матычны тэатр БДУ "Ho філфаку”  паказаў спектакль "Лісістрата” паводле п ’есы Л. Филато
ва і спектакль “ Чума на абодва вашыя дамы”  паводле п'есы P. Горына.

Народны студэнцкі драматычны тэатр БДУ “На балконе"паказаў спектакль “3N, ц і Newma 
Ыявыказанае N o m i j' паводле п'есы Т. Уільямса, спектакль “CINEMA-ТЭАТР” паводле твораў М. Зо- 
ш чанкііБ. Шоу, спектакль “Жарты пра каханне” паводле твораў А. П. Чэхава, спектакль “Ілюзіён”  
паводле п ’есы А. Курэйчыка. Ідэя правесцітакі фестываль з ’явілася ў мастацкога кіраўніка управлен
ия па справах культуры БДУ Інэсы Корчак ірэжысёра тэатра “На балконе”  Сяргея Турбана. Сяргей 
Турбан выступіў ірэжысёрам свята. Таму сёння ён гаворыць аб выніках.

— Міжнародны фестываль Щ Ш  Ц . I B PJBEM r
тэатральнай студэнцкай твор- я Н к Т  I jL  а,
часці праводзіўся ўпершыню. Ці J U j f  Ж  j f |  . /  '£
ўсё здзейснілася з таго, што за-
думвалася спачатку?  IllP te s , Щ T l Т Р л й ' ' -

— Я лічу, што задумка ажыц- Д  * "Т  S L . , Lyj ,  т Р
цявілася. Я ўж о казаў у * S  - #  ™  ’
шматлікіх інтэрв'ю, што мы як Д р В ;: J jjh r ''.~ ..  - iV  I  I
арганізатары ў першую чаргу y f c  ,, . -шМк 'У Х
імкнуліся пахь рыць тэатраль- . Г ■ . ’
ную тэрыторыю Мінска. Мы ха- | |  *  ъЩ Я Я Я Щ Ш Ш ?  №
целі, каб гэтае свята вылілася ў ..;¾-- ' ":¾ Jfe Ш я
горад, у студэнцкае асяроддзе, і l$ rk  ‘ J lp
каб студэнть даведаліся, што "  • •’ > . ' ' '
лобач з імі жывуць, працуюць PJ 1 [І- 'Г -ш А Д  Jj
маладыя, галенавітыя равеснікі, Ш  \
я к ія  а д ц а д зе н ы  тэ а тр у . В э іс в е г-  ; S .  _ -  ’ ’ - ў  - д Э Р ' й д Я І й і
лілася, што моладзь -е ведае, ;; " \ ' р р Я  - Д ^ Д И Р И Р
што існуе такое паняцце, як сту- 
дэнцкі тэатр. Зразумела, што мы 
паказваем свае пастаноўкі на 
працягу года, сезона, аднак пры- 
ходзяць на іх паглядзець у ас- 
ноўным аматары. Фестываль жа 
— неардынарная падзея і пры- 
цягвае большую колькасць гле- 
дачоў.

— Што можаце скозаць аб 
узроўні тэатральных постановок, 
якія былі прадстаўлены на фес- 
тывалі?

— Канешне, узровень быў

мостоцкі кіраунік тэатро ЬДУ «на балконе» Сяргей ІурОон з акцерамі 
’най Латышавай, Уладзімірам Ваўком і  Вольгай Астравух (справатэатра Святла/ 

налево)

розны. Ёсць тэатры моцныя, з глы- 
бокімі традыцыямі, якія складва- 
ліся дзесяцігоддзямі, а ёсць тэат
ры, якія з’явіліся зусім нядаўна, год- 
два таму. Зразумела, што ўзроў- 
нем прафесіяналізму яны адроз- 
ніваюцца. Аднак мы і імкнуліся 
да таго, каб у праграме прысут- 
нічалі розныя спектаклі — маг- 
чыма, розныя І па ўзроўні. Гэта 
рабілася для таго, каб зразумець,

што адбываецца ў маладзёжным 
театральным асяроддзі.

— / што зраз умел/, калI не 
сакрэт?

— Што ёсць інтарэс да тэ
атральнай студэнцкай творчасці. 
Мне здаецца, адбываецца пэў- 
нае згасанне цікавасці моладзі 
да КаВэЗэшных гульняў І адра- 
джаецца цяга да тэатральных 
пастановак, а з імі І да такіх

АБ’ЯВЫ

Д з я р ж а у н а я  
ў с т а н о в а  а д у к а ц ы і  

“ Р э с п у б л і к а н с к і  
І н с т ы т у т  в ы ш э й ш а й  

ш к о л ы ”
а б ’яўляе  ко н ку р с

н а  з а м я ш ч э н н е  п а с а д  
праф есарска-вы кладчы цка- 
га составу каф едроў:

псіхалогіі і педагогікі — за- 
гадчык (1), дацэнт (1);

сучаснага прыродазнаўства
— выкладчык (1); 

кіравання вышэйшай школы
— дацэнт (1); 

эканамічных навук — загад-
чык (1);

міжнароднага супрацоўніц- 
- тва і сацыяльных камунікацый

— дацэнт з веданнем замеж- 
най мовы (1), выкладчык замеж- 
ных моў (1).

Тэрмін конкурсу — 1 м е
сяц з дня апублікавання аб ’я- 
вы.

Адрас: 220001, г. Мінск, вул. 
Маскоўская, 15, аддзел кадраў, 
пакой 215, тэл. 220-91-07.

КАНФЕРЭНЦЫІ

I l I С у п р у н о ў с к і я  ч ы та н н і
7 кастрычніка 2004 года на 

філалагічным факультэце БДУ 
адбылося ўрачыстае адкрыццё 
міжнароднай навуковай канфе- 
рэнцыі “ Польская мова сярод 
іншых славянскіх моў” , прысве- 
чанай памяці заснавальніка 6е- 
ларускай славістыкі, прафесара, 
доктара філалагічных і педага- 
гічных навук Адама Яўгенавіча 
Супруна (IV Супруноўскія пы
таны). Удзельнікаў і гасцей пры- 
вітаў дэкан філалагічнага фа- 
культэта прафесар I.C. Роўда. 
Прывітальнае слова ад пасла 
Польшчы Т. Паўляка перадаў 
першы сакратар пасольства М. 
Семаковіч. Падзяку польскаму 
пасольству за дапамогу ў арга- 
нізацыі канферэ.нцыі выказаў 
загадчык кафедры тэарэтычна- 
га і славянскага мовазнаўства 
прафесар Б.Ю. Норман.

Афіцыйную частку працягну- 
ла прэзентацыя беларускіх па- 
ланістычных выданняў. Удзель- 
нікі канферэнцыі не абмінулі 
ўвагай імя Кіры Міхайлаўны 
Гюлумянц — заснавальніцы па- 
ланістычнай школы ў Беларусі. 
Загадчыца кафедры класічнай 
філалогіі Г.І. Шаўчэнка прадста- 
віла двухтамовы “ Польска-рускі 
фразеалагічны слоўнік” К.М.

Гюлумянц, з’яўленне якога ста- 
лася значнай падзеяй і дасяг- 
неннем у галіне славянскага 
мовазнаўства і фразеаграфіі. 
Намеснік дэкана С.А. Важнік 
прадставіў штогоднік “ Палаш- 
стыка” — выданне, на старон- 
ках якога друкуюцца працы 
даследчыкаў з Беларусі, Поль
шчы, Расіі, Сербіі і Балгарыі. 
Увазе гасцей быў прапанава- 
ны зборнік матэрыялаў наву
ковай канферэнцыі, прысвеча- 
най памяці К.М. Гюлумянц, “ А к
туальные праблемы філалагі- 
чных навук” .

Шчырыя словы ўспамінаў 
прафесара K. Гадані (Самбах- 
тэй, Венгрыя) пра А.Я. Супру
на прыўнеслі ў акадэмічную 
канферэнцыю атмасферу цеп- 
лыж і сардэчнасці.

Праца канферэнцыі працяг- 
валася да 9 кастрычніка. Ha па- 
сяджэннях выступілі даклад- 
чыкі з Беларусі, Польшчы, Pacii1 
Германіі і Венгрыі.

- A A  КАЗАНЦАВА, 
кандидат 

ф ілалагічных навук, 
выкладчыца каф едры  

тэарэтычнага і славянскага  
мовазнаўства

спрадвечных каштоунасцеи, як ка
ханне, сяброўсгва, узаемаразумен- 
не, гісторыя. Гэта паказаў наш фе
стываль, і гэта паказвае сусвет- 
ная практыка. У многіх буйных 
заходніх універсітэтах студэнцкія 
тэатральныя калектывы падтрым- 
ліваюцца і карыстаюцца ўвагай з 
боку студэнцтва і кіраўніцтва уні- 
версітэтаў.

— Прыз фестывалю — ку
фар — дастаўся прадстаўнікам 
тэатра Цэнтра эстэтычнага вы- 
хавання іразв/цця асобы Санкт- 
Пецярбургскага дзяржаўнага 
універсітэта. Чаму менавіта ім?

— Таму што яны ў поўным 
сэнсе гэтага слова адпавядаюць 
уяўленню пра сапраўдны сту- 
дэнцкі тэатр. I пацвярджаюць, 
што гэта новы дух, новае рашэн- 
не, цікавая рэжысура, добры тэ
атральны ансамбль. Яны — цу- 
доўныя людзі, якія разумеюць, 
што такое сцэна. У тэатра з 
Санкт-Пецярбурга была вельмі 
стыльная пастаноўка, якая вы- 
клікада водгук у гледача нестан
дартным падыходам да матэры- 
ялу. Здавалася б, вядо.мая “ Каз- 
ка” У. Набокава, якую ставяць 
у многіх тэатрах, аднак гэты тэ
атр змог па-новаму падысці да 
рашэння тэмы кахання зусім 
простымі тэатральнымі прыёмамі
— і сцэнаграфічнымі, і рэжы- 
сёрскімі. Шмат у чым гэта за
слуга рэжысёра-пастаноўшчыка 
Аляксандры Івановай.
' — He крыўдна, што лепшымі 

аказаліся He студэнты БДУ?
— Нам не крыўдна. У нас, 

зразумела, ёсць сваё месца І свой 
узровень, і ў некаторыя моман- 
ты мы былі на вышыні. Але для 
таго, каб прыцягнуць увагу да 
фестывалю як міжнароднага 
мерапрыемства, набудучыню, мы, 
як гаспадары, павінны па-філа- 
софску паставіцца да таго, што 
галоўны прыз пакінуў сваю ра- 
дзіму.

— Вам не хацелася б, каб на 
фестываль “Тэатральны куфар
— 2004”  прыехала крыху болей 
замежнікаў?

— Мы рыхтавалі яго ў да- 
волі кароткія тэрміны. I многія з 
замежных тэатраў, якія адгукну- 
ліся і былі не супраць да нас 
прыехаць, не змаглі ў такія 
сціслыя тэрміны сабрацца ў ня- 
блізкую дарогу. Але тыя, хто пе- 
расёк мяжу і прыняў удзел у 
нашым фестывалі, нас вельмі 
парадавалі. Высокі ўзровень 
акцёрскага майстэрства паказалі 
нашы госці з Англіі — тэатр 
“ IFIELD BARN THEATRE” , які 
прадставіў спектакль “ Пяць каш- 
марных сноў гараднічага” па
водле п’есы М.В. Гогаля “ Рэві- 
зор". Дарэчы, паставіў яго ў 
Англіі наш беларускі рэжысёр 
Сяргей Кулікоўскі.

Цікава выступіў студэнцкі тэ
атр са Ш вейцарыі “ Die 
strahlenden Herzen” . Яго спек
такль “Але, калі ласка, са шляге
рам” быў выкананы ў лепшых 
традыцыях папулярнага на За- 
хадзе жанру “ бачнай” песні.

3 айчынных калектываў дас- 
тойна выступіла творчае аб’яд- 
нанне “ Парадокс” , якое прадста- 
віла на суд гледачоў спектакль 
паводле п’есы швейцарскага 
драматурга К. Халлера “ Гульні 
багоў” .

Што датычыцца асабістых 
зносін, дык удзельнікам фесты
валю было цікава І весела. Былі 
наладжаны разнастайныя май-

нэжысер
з удзельнікамі тэатра 

стар-класы па абмене акцёрскім 
майстэрствам. Прайшлі веча- 
рынкі, студэнцкія “ капуснікі", не- 
фармальныя зносіны, якіх не 
бачыў глядач, але якія парада- 
валі і задаволілі арганізатараў.

— Ці прысутнічала ў прафе- 
сійных акцёраў, рэжысёраў ціка- 
васць да вашагамерапрыемства?

— Наколькі мне казалі, ціка- 
васць у прафесіяналаў да наша
га мерапрыемства была: яны пры-

іванова

лоўнае дасягненне першага фес
тывалю тэатральнай студэн
цкай творчасці?

— Далучэнне маладых лю- 
дзей да высокіх культурных каш- 
тоўнасцей. Я маю на ўвазе доб
рую драматургію. На фестывалі 
былі -прадстаўлены цудоўныя 
спектаклі па творах такіх знака- 
мітых аўтараў, як Гогаль, Чэхаў, 
Уільямс, Горын... Былі і спрэч- 
ныя спектаклі. Я лічу: калі мала-

Удзельнікі тэтра «Ззяючыя сэрцы» з Швейцарыі

ходзілі паглядзець. Аднак, трэба 
сказаць, у студэнцкім асяроддзі 
таксама працуе нямала прафе- 
сійных рэжысёраў. У мяне, на- 
прыклад, прафесійная рэжысёр- 
ская адукацыя!

— Вам, дыпламаванаму рэ- 
жысёру, часам не хочацца збег- 
чы да т акіхж а прафесіяналаў? 
He стамляюць студэнты сваёй 
недасведчанасцю ў пытаннях 
акцёрства?

— Часам студэнты даюць 
фору многім прафесійным акцё- 
рам. Яны больш непасрэдныя, 
больш жывыя, больш рухавыя. 
3 імі цікава займацца. Мы ста
раемся рэгулярна праводзіць 
для іх разнастайныя трэнінгі па 
сцэнічнай мове, акцёрскім май- 
стэрстве і г.д. Гэта дазваляе на- 
біраць вопыт. Да таго ж, мы ў 
сваіх пастаноўках звяртаемся 
пераважна да сур’ёзнай драма
турги, што таксама выхоўвае сту- 
дэнта-акцёра і ў прафесійным, і 
ў чалавечым сэнсе. У нас былі і 
антрэпрызныя праекты, паўдзель- 
нічаць у якіх мы запрашаді ак- 
цёраў з прафесійнай сцэны. Гэта 
добра, калі прафесійная актры- 
са дзеліцца сваім умением са сту
дентами

Мы стараемся граць свае п’е
сы кожную суботу. Маглі б І час- 
цей, але ўзнікаюць некаторыя 
праблемы з памяшканнямі.

— На вашу думку, якое га

ды чалавек, напрыклад, пасля 
пастаноўкі англійскага тэатра 
“ Пяць кашмарных сноў гарадні- 
чага” захоча пайсці ў бібліятэ- 
ку, узяць Гогаля І яшчэ раз пра- 
чытаць “ Рэвізора” , каб зразумець 
і параўнаць сваё ўспрыманне з 
тым, што ён бачыў на сцэне, — 
значыць, наша ідэйная І педага- 
гічная мэта як арганізатараў І 
ўдзельнікаў фестывалю дасягну- 
та.

— Я  ўпэўнена, што пасля 
прагляду такой колькосці спек- 
такляў, у якіх удзельнічаюць іх  
равеснікі, не толькі студэнты-гу- 
манітарыі, але і  фізікі, хімікі, ма- 
тэматыкі, зразумелі, што азначае 
слова “творчасць”... He маглі б 
вы растлумачыць яго тым, хто 
не наведаў ніводнай пастаноўкі 
подчас фестывалю?

— Творчасць — гэта ў пер
шую чаргу пошук самога сябе. 
A ўжо пры дапамозе якіх срод- 
каў — справа кожнага. У БДУ 
існуе шмат творчых калектываў.
I самыя няўрымслівыя, неабыя- 
кавыя студэнты могуць выбраць 
сабе калектыў паводле ўласна- 
га густу. Трэба толькі прыйсці 
ва ўпраўленне па справах куль
туры І атрымаць неабходйую 
інфармацыю.

Ганна ЛАГУН 
Фотаздымкі 

Генадзя КРАСКОУСКАГА

БШРШІкЗшІВЕРШЭТ
Выдаецца з 1929 года
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