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18 мая 1989 года у нашай 
газеце быу надрукаваны ма
тэрыял М. Дзябёлы • «Жывая 
вада», у якiм узнiмалас я пра

блема прымянення у сель
екай гаспадарцы рэспублiкi 
полiметалiчных водных кан

цэнтратау {ПВК). Як па_ведамi
лi рэдакцыi, памiж унiверсi
тэтам i Беларускiм навукова
даследчым iнстытутам rле
базнауства заключа'ецца дага
вор аб расшырэннi работ па 
прымяненню ПВК, распра
цоуваецца сумесная навуко
ва тэхнiчная праграма. 

Прывiтан.не, альма-матэр ! Пiнr-п онr 

НАЯf НАЕ I ЖАДАНАЕ 
Цi будзе унiверсiтэт удзель

нiчаць у восеньскiх сельгас
работах? Што да~rычыць мя
не, то я зrодны . Калi толькi 
не будуць nадлiчвацца nо
тым вынiкi nрацоунага ме
сяца у адзiнках загубленага 
часу, а студэнтау не nрыму
сяць nакiнуць месца дысла
кацыi з адчуваннем уласнай 
н·адакучлiвасцi. Як здарылася 
у мiнулым годзе, калi кiрау
нiкi гасnадарак iмкнулiся вы
рашыць свае nраблемы коль
каснымi метадамi. 

Барыс МАЛАШЭНКА, 
сту,!J,~tт . 

_ Як не зразумець асцярог 
Барыса? / Cijnpayды, у мiну
лым годзе, нягледзячы на за

гад № 217 «Аб прьщягнен
нi да восеньскiх палявых ра
бот студэнтау вышэйu.iых на
вучальных устаноу, навучэн

цау прафесiйна-тэхнiчных ву

чылiшчау i. сярэднiх спецы
яльных устаноу», якi дау 

студэнтам права не выходзiць 

на работы, не звязаныя з 

уборкай ураджаю, у выпад-· 

ку адсутнасцi g,ронта работ, 
належных умоу nрацы i 
быту неадкладна узнiмаць пе
рад tлясцовымi органамi 
пытан не аб вяртаннi на 
заняткi. Загад загадам, а 
на месцах здаралася рознае·. 

1 усё ж, узнiмаючы лозунг 
добраахвотнасцi у «бульбя
ной» справе, патрэбна улi
чваць i iншае, аб чым гава
рылi на нарадз~ з прад::
стаунiкамi рэктарата, дэкана

тау i грамадскiх арганiзацый 
кiраунiкi гаспадарак. 

Валянцiна Яфрэмауна СI
НЯ КОВА, вядучы спецы я-

лiст па кадрах, спецрабоце 
i грамадзянскай абароне Бя
лынiцкага РАПА: 

- Камбайны без людзей 
працаваць не будуць. Таму, 
каб сабраць i захаваць УР<'!
джай з плошчы болей за 3 
тысячы гектарау, нам патрэб
на каля 1500 чалавек. Лiчба 
120, якую прапануе_ нам унi 
версiтэт, побач з ёй выглядае 
такой невялiкай! Сваiмi ж сi
ламi ~ы будзем збiраць буль
бу да першага снегу. )'яу
ляеце сабе, якую колькасць 
бульбы мы знiшчым у зям
л i. А колькi такая нядбай
насць будзе каштаваць дзяр
жаве? 

На нараду разам з Валян
цiнай Яфрэмаунай прь1ехалi 

прадстаунiкi гаспадарак, якiя 
засталiся без рабочай сiлы, 
- калгасау «Камiнтэрн», iмя 
У. 1. Ленiна, «Запаветы Ле

нiна», саугаса_ , lскра» Усе 
яны сцвярджалi: «ьез дапа
могi ураджай з.агiне». 

Колькi гадоу «клас iчнай» 

студэнцкай «бульбе»? Неда
пушчальна. Безгаспадарча 

адрываюць студэнтау ад за
няткау на цэлы месяц. 1 усё 
ж «бульба» застанецца спра
вай звычайнай яшчэ гадоУ на 

дзесяць. Па~ль студэнт·ы, 
побач з iншымi 'прьщягнутымi 
сiламi, з ' яуляюцца, па сут
насцi, асноунай вытворчай 
адзiнкай, якая забяспечвае 
уборку ураджаю. Адмаулен
не нельга лiчьщь выйсцем са 
становiшча. А вось аб разум
най арганiзацыi паклапацiц

ца не пашкодзiла 6. 1 Каб 
за непрымальныя умовы пра

жывання, за вымушаныя пра

стоi, за iмкненне да стварэн
ня «гумавых» атрадау нядбай
наму кiраунiку таксама давя-

лося раскашэльвацца. Гэтаму 
павiнна спрыяць заключэнне 

дагаворау на выкананне сель

скагаспадарчых работ сту
дэнцкiм атрад<!l,Л. Прымаю
чыя арганiзацыi у ix абавяз
ваюцца забяспечьщь , пера-

. возку членау атрада ад месца 
фармiравання да месца дыс

лакацыi, а таксама штодзённа 
да месца работы i назад, 

. прадаставiць студэнтам бяс
платнае жыллё i даnа1"Ложныя 
памяшканнi, у якiх маецца 

неабходн01 1 iнвентар i па
сцельны я прыналежнасцi, 

стварьщь бяспечныя умовы 
працы, арга'нiзаваць якаснае 
трохразовае харчаванне. 

Пры невыкананнi абавяза
цельствау з аднаго боку, дру
гi мае права скасаваць дага

вор . 

Тэарэтычна, на пап еры 

праблем у студэнцкiх атрадау 
пакуль няма. Што чакае ix 
далей? 

У наступных нумарах чы
тайце матэрыялы выязной 
рэдакцыi «Беларускага унi
версiтэта». 

Рэспублiканскае аб ' яднан
не «Белсельгасхiмiя» так~ 

сама разгледзела карэспан

дэнцыю «Жыва,я вада» . Стар

шыня аб'яднання В. В. Шува
лау паведамляе: 

«Полiметалiчныя водныя 

канцэнтраты пакуль не уклю

чаны у cnic дазволеных да 
шырокагаl прымяненн·я пад 
сельскагаспадарчыя куль

туры матэрыялау. Таму Бела-· 

рускiм навукова-даследчым 

санiтарна-гiгiенiчным iнсты
_тутам разам з БелНДI земля
робства будуць праведзены 
шматпланавыя даследаваннi 

якасцi сельгаспрадукцыi, ат

рыманай пры дабауленнi 
ПВК, г. зн. будзе вывуча~а 
харчовая i бiялагiчная каш
тоунасць прадуктау, уздзеян
не ПВК на здароуе людзей. 

Толькi пасля атрымання ста
ноучых вынiкау гэтых досле
дау з 'явiцца магчымасць 
шырокага прымянення ПВК», 

Зварот 

Паважаныя студэнты унiверсiтэта! l 
У сувязi з сiтуацыяй, якая склалася на уборцы 

ураджаю у Магiлёускай вобласцi, звяртаемся да 
вас з просьбай: у вераснi гэтага года прыняць 
актыуны удзел у аказаннi дапамогi працаунiкам 
падшэфных раёнау. 
Ваша праца будзе .канкрэтным укладам у 

справу перабудовы. 
РЭКТАРАТ 
ПАРТКОМ 

КАМIТЭТ КАМСАМОЛА 
ШТАБ ПРАЦОУНЫХ СПРАУ 

ПРАФКОМ СТУДЭНТАУ 

Майстры, а не саматужнiкi 

тут камсамол. Членства у 

камсамоле , любой iншай ар
ганiзацыi павiнна быць улас
най справай кожнага i не да
ваць нейкiх прывiлей. 

Сёння нам · патрэбны саюз 
актыуных аднадумцау, якi 

шляхам шырокiх дыскусiй 

выпрацоувае _ ад!!..!lведны 
пункт гледжання на вырашэн

не праблем грамадсУва, мо
ладзi. 1 потым з дапамогай 
сваiх дэпутатау, iншых кан

структыуных магчымасцей 

праводзiць ix у жьщц~. Пры
чым, у гэтай праграме члены 

саюза зыходзяць не толькi з 

асабiстых iнтарэсау, а перш 
за усё з iнтарэсау грамадст-

кова для сучаснага высокёi

квалiфiкаванага спецыялiста. 
Будучым настаунiкам, арганi
затарам вытворчасцi патрэб
на добрая школа грамадскай 
дзейнасцi. Згуртаваць, аб'яд
наць людзей, зразумець ix, 
зацiкавiць, захапiць карыснай 
справай - гэтаму па кнiгах 
не навучышся, праз гэта па

трэf>на прайсцi самому. 

Сёння унiверсiтэт - гэта 
шасцiдзес яцi вас ьмiгадова я 

гiсторыя, гэта 12 факультэ
тау, якiя рыхтуюць спецыя

лiстау для розных галiн на
роднай гacnaдapiti рэспуб
лiкi i краiны. 
Сёння унiверсiтэт - гэта 

недахоп вучэбных аудыто-
', рый, цесныя iнтэрнаты, ад~ 
сутнасць нармальных умоу 

для быту i адпачынку. 1 гэта 
усё на фоне эканамiчнага 
крызiсу у краiне, дэфiцыту 

мыла, пральнага парашку, 

дэфiцыту мiласэрнасцi i 
канструктывiзму. Што далей? 

Куды далей? Нешта ж патрэ
бна рабiць. 

На мой погляд, вялiкую 
· ролю у вырашэннi многiх 

праблем грамадства можа 
i павiнен адыграць камсамол 
i камсамопьская арганiза

цыя унiверсiтэта - як адзiн 
з яго атрадау. Гэта павiнна 

бьщь якасна новая арганiза
цыя моладзi. Грамадству не 

патрэбна «пажарная каман
д\з_ », якую накiроуваюць на. 
затыканне шмёiтлiкiх «дзi-

• раю,, а потым крычаць: «Зноу 
камсамол усё завалiу. Яму 

нiчога нельга даручыць» .J 
Аднак як толькi з'яуляецца 
наступная «дзiрка», зноу па 

трывозе падымаюць камса-

мол. ---1 

Спажывецк~ адносiны 
раз'ядалi таксама камсамол 

1 

знутры. Ад м1J_огiх чпенау 
саюза часта можна пачуць: 

«А што камсамол зрабiу цi 1, 
можа зрабiць для мяне?». 
У адказ заусёды уз1-1iкае жа
данне спытаць: «А што ты 

хочаш ад камсамола?» Што 

ты можаш сам прапанаваць 

~;:ваiм таварышам па саюзу, 
акрамя абс;трактнага крыты

'канства, якiм усе ужо сыты?» 

Такая сiтуацыя зразумелая. 
Нас вельмi доуга прывучалi 
да парадку, калi людзi чакалi 

укаэанняу зверху: калi сеяць, 
калi праводзiць камсамол·ь

скiя сходы, калi. выходзiць 
з перадавымi пачынамi:, Зра

зумела, але ад гэтага не ляг
чэй. 

1 каб ператварьщца з ве
дамства па справах моладзi 

у палiты':!!:!_z.!? камунiс~1чную 
арганiзацыю, камсамолу па

трэбна вs1звалiцца ад лю
дзей, iнтарэсы якiх далёкiя 

~ ПJ!лiтычl!._ай дзейнасцi 
накiраваны толькi на зада
вальненне сваiх попытау. Я не 
асуджваю такiх людзей, вы

бар ладу жьщця - ix права, 
але яны разрыхляюць нашы 

арганiзацыi, робяць ix мала
iнiцыятыунымi, якiя · з . цяж
касцю паддаюцца кiраванню, 

аб ix песiмiзм разбiваiоцца 
многiя нядрэнныя маладзёж

ныя пачынаннi. Няхай · гэтыя 
рабяты будуць нядрэннымi 
студэнтамi, якiя паважаюць 

~ансть_~_туцыю, прыч~м жа 

. ва. 
Нам патрэбны палiтычны 

саюз, якi адмауляецца ад 

манаполii на моладзь. Мы за 
тое, каб маладыя людзi, якiя 
адрознiваюцца ад нас палi
тычнымi поглядамi, у рамках 

Канстытуцыi стваралi свае ар
ганiзацыi. Пара аднадумнас

цi i аднолькавасцi прайшла. 

Гэта рэальнасць жьщця. Та
му камiтэт камсамола унiвер

сiтэта за канструктыуны дыя-· 
лог з yciмi фармальнымi i 
нефармальнымi · ·арганiза

цыямi. Мы за супрацоунiцт

ва, за дыскусiю, за аргумен

таваную крытыку усяго таго, 

чаго не прымаем. 

Галоуную сваю задачу кам
самол БДУ бачьщь у паляп
шэннi падрыхтоукi спецыя

лiстау. Мы вiтаёмтых~з 
першага дня ва унiверсiтэце 

настойлiва угрызаецца у гра

нi~ навукi. Краiне патрэбны 
майстры, а не саматужнiкi. 

Але жьщцё пераконв·ае, 

што абмяжоувацца толькi 

~учобай i н.?вукай недастат-

Так што чакаем вас, нашы 
таварыш~1 па маладзёжнаму 

саюзу, у камiтэце камсамо
ла унiверсiтэта. Чакаем yci~ 
з цiкавымi i нецiкавымi пра
пановамi, з канструктыунай 

крытыкай i жаданнем дзей
нiчаць. А работы сёння не
пачаты край. Хочам стварьщь 

клуб беларускай гiсторь_1i i 
культуры, курсы беларускай 
мовы. Пара абсталяваць 

. утульныя вiдэасалоны у iн 
тэрнатах, расшырыць дзей

насць маладзёжнага гаспа

дарча -ра;зл i ко .о_аг~ прад-

прыемства «Унiверсiтэт», 

якое дасць магчымасць сту

дэнтам зарабляць грошы, 
працуючы па спецыяльнасцi . 

А галоунае, патрэбна ства
раць новую структуру сту

дэнцкага. самакiравання, якая 
6 абараняла iнтарэсы сту
дэнтау, аказвала актыунае 
уздзеянне на павышэнне 

эфектыунасцi вучэбнага пра
цэсу . 

Сёння нiверсiтэт гэта 
То тысяч маладь1х, адукава
ных, энергiчных л!<)дзей,. ад 

якiх залежьщь ix сённяш-нi 
i заутрашнi дзень, сёння i 
заутра Беларускага дзяржау

нага унiверсiтэта. 

В. ШАДУРСКI, 
сакратар камiтэта 

камсамола. 
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176 тысяч ваеннаслужачых-студэнтау па рашэнню cecii 
Вярхоунага Савета СССР вернуцца на вучобу. У лiку шчас
л iучыкау i больш эа 700 навучэнцау нашага унiверсiтэта. 

Адпау яшчэ адзiн штучны бар'ер на (i без таго цярнiстым) 
шляху да ведау. А.qнак не бясследна знiкла гэтая перашко
да. Рэха «студэнцкага прызыву» яшчэ доугi час будзе адгук
вацца у студэнцкiх аудыторыях i лабараторыях. Ужо зараз 
нямала праблем у сувязi са звальненнем такога вялiкага 
кантынгенту навучэнцау уэнiкла ва унiверсi тэце ды i сам iм 

студэнтам напа~атку нялёгка будэе аклiматызавацца. . 
Аб тым, як рыхтуецца сустрэць родная «альма-матэр» 

сваiх дэмабiлiзаваных сыноу, наш карэспандэнт гутарыць з пра
рэктарам па вучэбнай рабоце ВАЛЕРЫЕМ ГУР' ЕВ I ЧАМ 
ЦIХIНЯй. 

- Пастанова · Вярхоунага 
· Савета СССР аб звальненнi 
з абавязковай вайсковай 

службы студэнтау стала для 
самiх навучэнцау i ix выклад
чыкау прыемнай нечакана
сцю. А колькi «нечаканых 
непрыемнасцей» прынесла 

гэта раптоунае рашэнне адмi 
нiстрацыi унiверсiтэта? 

В. Г. ЦIХIНЯ: Пэуныя пра
блемы, вядома, ,узнiклi. 1 са
мая складаная з ix - забес
пячэнне жыллём ycix зволь

неных э радоу СА студэн
тау. Часткова гэтую прабле
му вырашылi агульнымi нама
ганнямi сумесна з Мiнскiм 

i ндустры яльна-педагаг i ч н ым 
тэхнiкумам. У iнтэрнатах 
гэтай навучальнай установы 
сёлета зно'йдуць прытулак 
прыкладна 100 дэмабiлiзава

ных студэнтау . Для таго, каб 
уладкаваць астатнiх, давя

дзецца у некаторыя пакоi 

засяляць па 4 чалавекi. У цес
наце, як кажуць, але не у 

крыудзе. Так што месца у 
iнтэрнаце атрымае кожны 
студэнт, што вярнууся зараз 

э войска. Калi, вядома, мае 
у iм патрэбу. 
Усе гэтыя студэнты, мiж 

iншым, будуць атрымлiваць 

стыпендыю на працягу на-

вучальнага года незалежна 

ад вынiкау cecii. 
- А якая дапамога пра

дугледжана для такiх студэн
тау у плане навучання?. 

В. Г. ЦIХIНЯ: Мы улiчылi 
тую акалiчнасць, што за час 
службы у apмii студэнты мно
гае забылiся з пройд;зенага 
матэрыялу. Шмат часу спа

трэбiцца iм для таго, каб 
увайсцi у «вучэбную каляi
ну». Таму на пасяджэннi рэк

тарата было прынята рашэн
не СТВё\рыць на факультэтах 

спецыяльныя групы для «сту

дэнтау-армейцау». Зан яткi у 

ix \ будуць праводзiцца па 
iндывiдуальнай праграме. 

Думаецца, што за наву
чальны год гэтыя студэнты 

змогуць набьщь такi ж узро
вень ведау, як, i ix аднакурс
нiкi, i у далейшым спецыяль
ныя групы iм не спатрэбяц
ца. 

Дарэчы, будуць створаны 
спецыяльныя групы i для тых, 
хто меу перад прызывам у 
армiю запазычанасцi, не па
спявау па якiх-небудзь · ·дыс
цыплiнах. lм па жаданню 
можна прайсцi пауторна гэты 

ж курс навучання або лiквi
даваць прабел нават да пачат

ку заняткау. Час на гэта будзе. 

- Вы маеце на увазе час 
с'ельrасработ? 

В. Г. ЦIХ.IНЯ: Так. Сту
дэнты., дэмабiлiзаваныя з СА 
у жнiунi-вераснi, не будуць 

задзейнiчаны на сельгас

работах. Хiба што хто выкажа 
жаданне працаваць добра

ахвотна. Ды i увогуле сёлета 
мы плануем пачаць новы 

навучальны год з першага ве

. расня, а не у кастрычнiку, 

як звычайна. 

- У такiм разе, вiдавочна, 
шмат хто са студэнтау-ва- , 
еннаслужачых спознiцца да 
nачатку навучальнага года. 

1, маrчыма, tteнa дзень, не на 
цва. Цi не nрыйдзецца iм nра
ходзiць nауторнае навучанне? 

В. Г. ЦIХIНЯ: Нават, калi 
нехта спознiцца больш чым 
на месяц, усё роуна будзе за
лiчаны на адпаведны курс. А 

пауторнае навучанне мы пра
пануем па жаданню тым, хто 

адчувае у iм неабходнасць. 
Зрэшты, можа здарыцца, 

ШТQ такая форма не спатрэs 

бiцца, бо наурад цi хто захо
ча быць «другагоднiкам». 
Тым больш, што скарг на за
трымку у войску ад студэн

тау унiверсiтэта да нас яшчэ 

не паступала. Будзем спадзя
вацца, што усе нашы наву

чэнцы своечасова пачнуць ву

чобу. 
- Пытанне на перспекты

ву. Сёлетнi вымушаны пера
бор студэнтау другога (у 
асноуным) курса цi не ство
рьщь дадатковыя цяжкасцi 

для ix праз тры гады - у час 
размеркавання? У нас жа 

планавы выпуск спецыялi
стау. 

В. Г. ЦIХIНЯ: Менавiта та
му няма прычын для хваля

вання за будучае размер

каванне сённяшнiм дэмабi
лiзаваным студэнтам i ix 
аднакурснiкам. Дзяржплан 

рэспублiкi дадаткова выдзе
. лiць месцы «звышпланавым» 
спецыялiстам. А вось у нас

·уriным годзе будзе зменша
ны прыём ва унiверсiтэт на 

першы курс прыкладна на 

столькi, колькi студэнтау 
п·рыйшло да нас зараз з вой

ска. Але гэтае скарачэнне на

бору часовае. Чысовымi, спа
дзяёмся, будуць i усе пра
блемы, што узнiклi з датэр
мiновым звальненнем сту

дэнтау. 

Што ж, вайсковая каман 
_да « Вольна!», як бачна, нау
рад цi дазволiць студэнтам 

· расслабiцца у блiжэйшы час 
. у ix цывiльным жьщцi. Цяж

_ кiя буднi службы эменяцца 
напружанымi днямi i, беэу
моуна, начамi вучобы. 1, маг
чыма, пра сваё армейскае 
жыццё хтосьцi не раз яшчэ 
успомнiць са шкадаваннем. 
Тым рольш, што ваеннай 
справай многiя сёлетнiя сту
дэнты-вайскоуцы не буду'ць 
займацца даволi доуга, пры
намсi , усе астатнiя гады вучо-
бы ва унiверсiтэце. · 

- Навучанне на ваеннай 
кафедры для звольненых у 

запас у жнiунi-вераснi гэтага 

года студэнтау не абавязко
ва. Кожны «нежадаючы» 
стаць афiцэрам Савецкай Ap
мii павiнен толькi напiсаць 
рапарт з просьбай вызва
лiць яго ад заняткау на ваен
най кафедры . Пакуль што та-

кiх рапартау няшмат .. Вiдаць, 
не усе дэмабiлiзаваныя сту
дэнты ведаюць пра неабход
насць ix напiсання. Прауда, 
для тых, , хто мае жаданне 

павысiць сваю квалiфiкацыю, 
набьщь афiцэрскае званне, 
дзверы на нашу кафедру не 

зачынены,- паведамiу вы

конваючы абавязкi началь
нiка ваеннай кафедры пад
п1лкоунiк Аляксандр Мi
хайлавiч Г АЛЬПЕРЫН . 

Кагосьцi можа зацiкавiць 
не . толькi маральны, але i 
матэрыяльны стымул. Па ука
занню Мiнiстэрств·а абароны 

СССР i Дзяржкаt.1iтэта СССР 
па народнай адукацыi студэн

там, што праходзяць наву

чанне на ваеннай кафедры, 

будзе штомесячна выплоч
вацца дадат-кова стыпендыя 

памерам ,ад 1 О рублёу i 
больш. 

Хачу, аднак, удакладнiць, 
што прынцып добраахвотнас
цi навучання на ваеннай ка
федры датычь11.,1ь толькi сё

летнiх звольненых у запас 

студэнтау. У далейшым у 
адпаведнасцi з Законам 

Канстытуцыi · СССР аб усе
агульным воiнскiм абавяз

ку кожны студэнт будзе пра
ходзiць адпаведны тэрмiн на

вучання пэунай ваеннай спе
цыяльнасцi. 

Матэрыялы рубрыкi 
падрыхтавау 

М. MACTOfCIO. 
Фота С. ГРЫЦА. 
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~ Экзамен на. юнацкасць i 
• • 
• Калi газета у пiку сваеи lншая справа, што нешта кантныя гiсторыi з асабiстага • 

. : папулярнасцi, яна звяртаецца не задавальняе, не падабаец- жыцця выкладчыкау вам за- : 
111 да чытача. ца. Пiшьще, прьtходзьце у рэ- бяспечаны. • 
: Калi газеце цяжка, яна шу- дакцыю! Паспрабуем знай- «Беларускi унiверсiтэт» - : 
8 кае падтрымкi таксама у чы- ---- 1 сцi узаемавыгаднае рашэн- гэта i канадская газета «Гонт- • 
• тача. не... лiт», дакладней, лепшыя яе 8 

: Ен _ галоуны абвiнавау- ВЕ 44,,"р"""'"'~' пцс· kl's~K,tн,,,,,l.,,,, Неабсалютная большасць матэрыялы спецыяльна ДЛЯ = 
• ца i абаронца ·адначасова. апытаных студэнтау з роз- вас. 8 
• Ен жа - адзiны сведка яе ных факультэтау выказалi «Беларускi унiверсiтэт» • 
• узлётау i яе няудач. цвёрдую рашучасць выпiс- гэта i вашы спробы пяра на • 

: «Беларускаму унiверсiтэ- UHIBEPCllЗT ваць, праглядваць i нават ка- стщ:юнцы «Майс,троуня». : 
•. ту» у гэтым годзе - шэсць- . . лi-нiкалi чытаць «Беларускi «Беларускi унiверсiтэт» •. 

дзесят сем. 1 як наша газета унiверсi э гэта i «ЛIФТ» - лiрычна-
• выглядае у свае 67: прамя- :~~.r_:.r-;i .. ~t~1":i~::-:.~-~~-,."u-"'"" ..... ~. На т т». давер'я iранiчны факультэт для Ycix, 8 

: нiцца юнацкiм iмпэтам цi ужо r ,-_ -:--- ............... и.-., •• ~:::,,;,::-~ мы, р:::~ць~l:!: калегiя, хто валодае пачуццём гу- : 
• труха сыплецца - судзiць не \ ; • " можам толькi запэунiць, мару. • 
• нам, супрацоунiкам рэдакцыi. што: Сачьще за нумарамi газе- • . 
• Але каб пачула яна: «Як доб- _ перадрукоукi i фота- ты! Рубрыкi мяняюцца не з 8 
• ра выглядаеце на свае сем- здымкi з «Плэй боя» i iншых калейдаскапiчнай хуткасцю, • 
: дзесят», трэба, вядома ж, за- паhулярных заходнiх часопi- але пастаянна i насустрач : · 
• думацца крышку раней. 1 не сау; вашым пажаданням. З былых • 
8 толькi стваральнiкам «Бела- _ iнтэрв 'ю з сусветнымi пастаянных рубрык застаюц- • 
: рускага унiверсiтэта». зоркамi кiно, эстрады i шоу- ца яшчэ «Пiнг-понг» - на лю- : 
• Таму i узнiкла адзiнае пы- бiзнесу; бое ваша пытанне адкажа в 
• танне мiкраанкеты: «Вашы - пiкантныя гiсторьli з аса- спецыялiст i «Аддзяленне су- 8 
8 адносiны да падпiскi на «Бе- бiстага жьщця вядомых палi- вязi» - гэта вашы лiсты у : 

ларускi унiверсiтэт?». Апыта- тычных дзеячау рэдакцыю. • 
ныя студэнты хiмiчнага фа- на старонках нашай газеты Вашы усмешкi - нашы ра- : 
культэта, напрыклад, удзель- з'яуляцца не будуць. дасцi. r 
нiчаць у падпiсцы адмовi- Затое: Вашы слёзь1 - наш боль. • 
лiся : ,:Там не пiшуць пра _ калi вы не адчуваеце Калi не яна (газета) дапамо- 1; 
студэнцкае жьщцё!» сябе безнадзейна за рысай жа вырашьщь вашы прабле- : 
Паважаныя таварышы х1м1- беднасцi; мы, зажывiць вашы балячкi, • 

кi!' Ну як жа не пiшуць, ка- _ калi вы хоць крышачку то хто ж тады? • 
лi кожны нумар газеты амаль неабыякавыя ,!',а лёсу сваёй Мы з табой, самы лепшы : 
увесь забiты «студэнцкiмi» газеты; У свеце чытач! • 
матэрыя.памi . 1 пра асабiста - калi вы лiчьще сябе у Мы разам, недаверлiвы • 
вашае жьщцё таксама.' А вы рэшце рэшт проста студэн- падпiсчык! : 

• не хацелi на працягу амаль . там Мы за вас, нашы студэнты i 8 
• усяго вучэбнага года нават iнтэрв'ю са студэнцк,м, выкладчыкi! • 
: забiраць з рэдакцыi «хiмiч- зоркамi вучобы, спорту j д. КОКТЫШ, С 
8 ныя» экземпляры. шоу-бiзнесу, а таксама непi- наш кар. • · 
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· , ЛУМКI УСЛЫХ 

Сёння мы ужо не здзi'у
ляемся, калi чуем аб чарго
вы_м эксперыменце: у пра

мысловасцi, сельскай гаспа

дарцы, сферы ·абслугоування. 
У лепшым выпадку &ептыч
на пасмiхаемся· i цярплiва 
чакаем вынiкау. Зусiм iншая 

справа, калi эксперымент· 

праводзiцца у ВНУ, у час 
уступных экзаменау. Тады 

мы хвалюемся: в ядом а я 

справа - у кожнага з нас 

, ёсць родныя, знаёмыя, сяб
ры, якiя 'мараць стаць сту
дэнтамi. 

выказнiк?», «Якiя вы ведаеце 

лады дзеясловау?», «Вiды 
даданых сказау?». 

- Згадзiцеся, гэта не са

мыя горшыя адказы , калi 
ул1чыць, што у rpyne няма 

медалiстау,- дзелiцца назi

раннямj Марыя Васiльеуна.
Зразумела, хацелася б чуць 
толькi выдатныя адказы. Але 

гэта не ад нас залежыць. 

Справа у тым, што на аддзя
леннi беларускай мовы i лi 
таратуры экзамен па роднай 

мове абавязковы . Таму пы
таннi у бiлетах стаяць вельмi 

зноУ 
ЭКСПЕРЬIМЕНТ 

/ 
Цi будзе ён удальl1!"'? 

Такiх экэаменатараfj я, бадай, бачьи~а fjпершыню. Чулых, 
добраэычлiвых, нават крыхg !lаблажлiвых. Яны раэумелi, што 
ад ix эалежыць многае. /.)>]'б.му не спяшалiся выводзiць у эк
эаменацыйным лiсце «добра» цi «эдавальняюча», а iмкнулiся 
дапамагчы субяседнiку энайсцi неабходныя словы. Задавалi 
наводэячыя пытаннi. Нарэшце, проста суцяшалi: «Не хвалюй
цеся, вы правiльна думаеце». Але iм, абiтурыентам ( асаблi
ва, калi гэта слова спалучалася э тваiм проэвiшчам упер
шыню) супакоiцца было цяжка. Яшчэ цяжэй адкаэаць на тое 
пытанне, якое не nacnefj паfjтарыць, бо часу на падрыхтоfjку 
да уступных экэаменаfj бf>U!O не так ужо i многа. А калi fjлi
чыць, што экзамен гэты па беларускай мове? 

Так здарылася, што экспе
рыменты у вышэйшых наву

чальных установах апошнiм 

часам праходзяць ледзь нi 

штогод. 

Дэмакратыя, -·галоснасць 
унеслi карэктывы у падручнiк 

гiстЬрыi, i у мiнулым годзе 
школьнiкi здавалi асобныя 

раздзелы гэтага прадмета, 

як кажуць, з уласнай галавы, 

амаль не маючы нiякай ары

ентацыi (газетная iнфарма
цыя была часам зусiм су
працьлеглая) . С'ёння н овае 
патрабаванне часу - пашы
рэнне "выкарыстання беларус
кай мовы. 1 на многiх факуль
тэтах уводзяцца уступныя эк

замены па беларускай мове 
i лiтаратуры (вусна цi пiсь
мова) . Добра, калi абiтурыент 
вывучау родную мову у шко
ле, а калi не.? Цi не баiмся 
мы, · паддаушыся эксперы

менту, страцiць здольных 
абiтурыентау, i цi гэтым вы
правiм становiшча, што скла
лася у рэспублiцы? 

Статыстыка сведчыць, што 
беларускай мове у школах 
адведзена амаль у тры разы 

менш гадзiн, чым рускай, што 
94,5 працэнта ycix апытаных 
настаунiкау беларускай мовы 
i лiтаратуры ста школ г . Мiн

ска не задаволены iснуючы

мi вучэбнымi праграмамi . Не 
менш важны бок справы -
матэрыяльны. Дыспрапор

цыя, якая склалася у апла

це працы настаунiкау рускай 
' i беларускай моу (апошнiя 
засталiся у пройгрышы), пры
вяла да падзення прэстыжу 

выкладчыкау нацыянальнай 

мовы, а таксама i узроуню 
падрыхтоукi вучняу. 

... - Скажыце, калi ласка, 
што такое сiнонiмы, i з якой 
мэтай яны выкарыстоуваюц
ца? - пытаецца экзаменатар, 
выкладчыца кафедры . бела

рускай мовы М. В. Дабрыян. 

- Сiнонiмы - гэта сла
вы ... 
А якiя словы, выкладчыкам 

даведацца так i не удаецца. 
Не пачулi члены прыёмнай 
кaмicii i адказы на н екаторыя 
iншыя пытаннi: «Што такое 

падрабязныя, i адказы яны 
патрабуюць таксама канкрэт
ныя, дэталёвыя. Пераканана, 
калi вы наведаеце экзамен па 
беларускай мове i лiтарату
ры, то уражанне будзе знач.
на лёпшае . Там можна, як 
кажуць, сарыентавацца, на

рэшце, нешта апу_сцiць, калi 

не упэунены у правiльнасцi 

адказу, а тут на агульных 

фразах ·далёка не· hаедзеш. 

1 яшчэ пра адно новаувя

дзенне хочацL\а сказаць. У гэ

тым годзе студэнты упер

шьtню здаюць тры экзамены. 

Чацвёрты - пазаконкурсны. 

У чым яга сэнс? 
Расказвае старшыня прад

метнай кaмic ii па беларускай 
мове i лiтаратуры прафесар 
Д. Я. Бугаёу: 

- Мэта новаувядзе.ння -
больш зftачэння надаць спе
цыяльным дысцыплiнам. Зга

дзiцеся, можна выдатна ра
шаць маr_эматычныя урау
неннi i быць не вельмi пiсь
менным (прауда, добра было 
6, каб гэта спалучалася) . 1 
яшчэ . Па('Лен.шыушы cnic 
конкурсных экзаменау, мы 

тым самым скароцiм коль

касць дысцыплiн, якiя выра
шаюць лёс чалавека. 

Усё гэта так. Але, пара
зважаушы, . закралася сум
ненне: цi дапаможам мы гэ

тым новым r;~унктам у Правi

лах прыёму у ВНУ тым , хто 
туды паступае? Мяркуйце са
мi. Атрымаушы тройку па 

звычайнаму экзамену, абi
турыент мае магчымасць 

удзельнiчаць у конкурсе. 

«Незалiк» жа па пазаконкурс
наму прадмету пазбауляе 
яга гэтага. 

Здаецца, зноу перагiнаем 
палку. Давайце падумаем, 
цi здолеем мы, увёушы на 

некаторых факультэтах (у бу
дучым плануецца выключэн

не зрабiць правiлам) экзамен 
па беларускай мове, выра
шыць тыя балючыя пытаннi, 
звязаныя з беларускай мовай 
i наогул з нацыянальнай 

культурай, што хвалююць нас 
сёння? ·. 

З.. АЛЯКСАНДРАВА. 

Вiдавочн_ая прыкмета таго, 

што пачалiся уступныя экза
мены,- паяуленне ва унiвер
сiтэцкiм скверыку, у двары 
(дзе не было .свабодных ла
вак) тат i матуль абiтурыен-. 
тау. Хто спадцiшка («Сын 
даведаецца пакрыудзiц
ца»), хто усёй сям'ёй пры
J:'Одзiлi сюды у тыя днi -
i хвалявалiся не менш за 
экзаменуемага. Калектыуна i 
паасобку. Карацей, чакалi 
сваiх дзяцей - безумоуна, 
з перамогай.-

ПРАЗ ШЧЫЛIНУ У ДЗВЯРАХ " 

«Пяцёрка», мама! 

Экзамены, hытаннi, тэмы 
- тут галоуны прадмет раз
мовы. Думкамi яны, бацькi, 
там, у калiдор·ах i аудыторы
ях унiверсiтэта, куды быу 
уваход па экза"'енацыйных 
\llicтax. 3 хваляваннем суст
ракалi кожнага, хто выходзiу: 
цi не мой? .. 

-'- Мама, «пяцёрка»! ...а. i 
радасныя слёэы,' абдымкi. 
Гэты дзень для Рамуальды 
Размук стау святам. Грама
дазнауства здала' на «выдат
на», i магла лiчьщь сябе сту
дэнткай юрыдычнага факуль
тэта. 

- Рамуальда, хто больш 
хвалявауся: ты цi мацi? 
У адказ - шчаслiвая усме

шка, галава дзяучыны схi
ляецца да пляча мацi: 

- Вой, не ведаю, мы з ма
май - адно цэлае. 
Першы тэлефонны званок 

пасля · экзамена прама з 

унiверсiтэта - дамоу, баць
кам! 

- Папа, поуны парадак! 
- Наташа Кулага паступiла 
на · фiлалагiчны, сачыненне 
напiсала на « выдатна» . 
Але экзамены - гэта яшчэ 

i нечае паражэнне. 1 горкiя 
слёзы - таксама на дваiх 
з мацi . 

С . ГРЬЩ. 

ФОТА АУТАРА. 

.••• ,----·-····,--,-----··--·-----·-,,---·-·----·-···-··-··--------·-·-----·---·-----,···-·--·,···-----,.,--.. ,-,,,,,,,,,,, ................ ,,,, .... ,,, ............. 1 
1 1 . , 
! # 
: 1 
: 1 
: 1 
! Зацверджаны статус фору- наоrул вызвалiць сябе ад iдзе 9- ·13 працэнтау грамадазнаучых дысцыплi.- i 
l му , прадумана яга рабочая льгот для пасажырау (расхо- вучэбнаrа часу, у нах . 1 
j праграма, пачалося стварэн- ды на ix па:,бауляюць нема- З Гэты дакумент пакуль яшчэ 1 
l не дыскусiйных цэнтрау. Пра- лой часткi прыбытку). Ве- ША У навукова- патрабуе дапрацоукi . 1 
l гучала прынцыnовая пад- дамствы клапоцяцца аб сваiх. тэхнiчных ВНУ (!) , .:..._ 1 
! трымка на узроун, Палiт- мiльёнах. А дзяржава, атрым- да 30 працэнтау! f:сць 1 
1 бюро цк КПСС _ цяпер лiваючы спецыялiста з вуз- Аб ф 1 , . над ЧЫМ паразважаць... ормах I справа павiнна пайсцi хутчэй. юм кругаrлядам, цi не страч- ••• 

1 1 Прэс-цэнтр пачау перагаво- вае яна мiльярды? -
1 ц· .. На абмеркаванне членау· 
! ры з праграман «Взгляд». 1 далека зможа заехаць 1 • · ~ н .,. камiтэта кiрау"нiцтвам • 1 Выйшлi у свет першыя прэс- савецю студэнтr е толы,1 ра3В}ЦЦЯ ! рэлiзы... на транспарце. За «круглым Дзяржкамадукацыi былi пра-
' · панаваны «Асноуныя напрам-1 Што высветлiлася на па- сталом» прагучал1 вось та-
1 сяджэннях Падрыхтоучага кiя лiчбы: сёння падрыхтоу- кi перабудовы выкJJадання студэнцкаrа руху 1 
j камiтэта Усесаюзнага сту- ка спецыялiста нават у МДУ грамадазнаучых дысцыплiн У у СССР·. 1

1 •, дэнцкага <Ь. оруму, калi аб- абыходзiцца у· 30-40 разоу· сiстэме народнай адукацыi i 
у·з а · р ·л· • а Да гэтае пары не j мяркоувалася пытанне... (!) танней падрыхтоукi спе- м цненне ix O I У к му- I 

1 цыялiста аналаriчнаrа про- нiстычным выхаваннi мола- вырашана пытанне аб I 
1. фiлю у Вялiкабрытанii; калi дзi» . З'явiцца адзiны курс стварэннi адзiнай i 
1 Аб раней за пяцiгодку на гэтыя «Уводзiны у фiласофiю», знi- студэнцкай ! 
!, льготах мэты iшло 2- 3 мiльярды, то кнуць «Палiтэканомiя сацыя- 1• ••• · · п · · а арганiзацыi. 1 на \3-14- ю пяцiгодкi прыня- л~зму» 1 « ал1тэканом1я к -
, · 18 · пiталiзму»: прадуrледжваец-'• « Сыты не та рашэнне выдзелщь м1ль-• rалоднаrа ярдау, а гэта ужо нешта зна- ца «актыуна выкарыстоуваць Ды й цi патрэбна яна? 
! разумее» я~чэ раз чыць.. . элементы ricтopыi эканамiч- Мяркуючы па колькасцi са: 
1, пераканал1ся . . най думкi, rаспадаркi свету» . мых розных студэнцкiх камi-

Аб 
Будзе уведзены курс « Наву- тэтау, саюэау, карпарацый -! студэнты - удзельнlКI ••• ковы сацыялiзм» , максiмаль- неабходна. Члены Падрых-

! «круrлаrа стала» з на наблiжаны да палiталогii. тоучага камiтэта пр11.nана-
! . прадстаунiкамi _8ЬIКЛ8Д8ННi Захоуваецца дзяржауны эк- валi мноства варыянтау -
j Мiнфiна, Дзяржплана, замен па ·марксiзму-ленiнiзму, стварэнне занальных сту-
! Дзяржкамадукацыi ' • але цяпер змест праграмы вы- дэнцкiх камiтэтау, уласнага · rрамадск1х значаюць саветы каф'едрау прафсаюза, нацыянальнага ! Дзяржкамцэн. грамадскiх навук ВНУ, яны камiтэта, студэнцкага са-
1 ж прадугледжваюць i фор- вета СССР. Пакуль гэта 
! Сiтуацыя, сапрауды, ня- H8B"1t му экзамена - вусны, пiсь- толькi iдэi . Слова за фору-
: простая. Транспартным прад- J а., мовы, абарона рэфератау. мам. 
! прыемствам i арганiзацыям' Могуць быць вызвалены ад Па матэрыялах друку 
! пры пераходзе на новыя фор- У СССР на выкладанне экзаменау студэнты, якiя падрыхтавала 
: мы гаспадарання хацелася б rуманiтарных навук маюць выдатныя адзнакi па М. ПАРХIМОВIЧ. 1 : . r . , 
\,----··------------··-····-·--·-,···---······ .. ·-·,---------,--····-,,-----··---,---,,,., ................ , ...................................... ,. ............... ., .... J. 

:-<--:-о-:..:>-:...:>:-<:>-:-<:>:-6-:о<>:<> • 31 жнiуня 8 «БЕЛАРУСКI УН IВЕРСIТЭТ» 8 3 пар.8 
'. ~ 



САКРЭТ ФIРМЫ _ . ,.--·· . . Д .4ВАйЦЕ ,311АЕМIЦЦА ·. · - ... · 

· у ДЗЕСЯТКУ 
трэба было трапiць 
абiтурыентам, каб 

пачуць ад 

экзаменатарау: 
« Выдатна! » 

Справа адбылася у Ерэван
скiм дзяржауным медыцын
скiм iнстытуце, якi першым 
з ВНУ краiны ацэньвау веды 
на уступных экзаменах па 
дзесяцiбальнай шкале. Па
пярэднiчау справе эксперы
мент. Ен пацвердзiу, што абi
туры(ент пры пяцiбальнай ацэ
нцы не поунасцю раскрывае 
свае веды, мае менш , маг
чым-асцей у вырашэннi задач. 

. lнiцыятыву калектыву iн-· 
стытута падтрымалi у Дзяр
жауным камiтэце СССР па 
народнай адукацыi. Зрэшты, 

абiтурыентам не прыйшлося 
растлумачваць, да якой з 

двух альтэрнатыуных сiстэм 
ставiцца з прыхiльнасцю: но
ваувядзеннем яны задаволе
ны . 

ДАРОГА У КОСМАС 
пачынаецца з 

касмадрома 

lм стау першы у кра!н~ 
lнстытут касмiчl!J!Й тэхн1к1, 
арганБаваны у Краснаярску 
на базе завода-втуза пры 

аб'яднаннi « Красмашзавод», 
Новая ВНУ рыхтуе квалiфi
каваных iнжынерау па вы
пуску вырабау са спецыяль
ных матэрыялау, па электрон
наму машынабудаванню, кас
мiчных лятальных апаратах. 
Атрыма:ущы арганiзацыйную 
i фiнансавую самаtтойнасдь, 
кiраунiцтва iнстытута разлiч
вае адкрыць на базе IKT i 
вытворчаrа аб'мнання · 
« Красмашзавод:о навукова
вытворчае аб'яднанне, а так

сама цэх бесперапыннаrа на
вучання спецыялiстау машы
набудаунiцтва. 

lмерыканскi 
унiверсiтэт- у Маскве 

Нават на фоне ycix 
перамен ва узаема

. адносiнах 
Усход Захад гэта 
прапанова выглядае 

больш чым 
неверагоднай. 

Гэтая шалёная, на поrляд 
абывацеля, iдэя узнiкла 
больш як год назад. Неза
лежныя амерыканскiя унi

версiтэты ужо iснуюць у 
Парыжы, Каiры i iншых ста
лiцах . Адрознiваюцца яны 
толькi тым, што выкладанне 
вядзецца амерыканскiмi пра

фесарамi, безумоуна, на анi-
лiйскай мове. «Урады краiн, 
дзе размешчаны амеры

канскiя унiверсiтэты, прызна.
юць наш дыплом. Гэта, зда
ецца, rалоунае пытанне, якое 
яшчэ трэба вырашыць у 
Маскве»,- сказау у iнтэрв'ю 
rазеце « Известия» адзiн з 
распарадчыкау савецка-аме
рыканскай сустрэчы « Разу
мен не каштоунасцей заход
няй цывiлiзацыi:о Э. Лаз-ан
скi. 

· Бюджэт унiверсiтэта будзе 
невялiкiм - 2-3 мiльёны 
доларау у год. Заснавальнi
кi разлiчваюць атрым,аць 

rэтыя грошы з дабрачынных 
фондау. Студэнтау ,. на фа
культэтах (эканамiчным i па
лiтычных навук) будзе 25-30 

· чалавек. Навучанне будзе 
бясплатным, а студэнцкая 
стыпендыя амаль такая ж, як 

i у савецкiх В НУ. 
Пачаць заняткi у амеры

канскiм унiверсiтэце плану
ецца таксама у неверагодна 
кароткi тэрмiн з ,. 1 верас
ня 1990 года. 

адчуваеw сябе у 
ужо паспеу эауважыць 
версiтэта? 

. Добры 

новай ролi студэнта БДУ? Што 

прыкметнага у жьщцi наwага унi-

· Самая няудзячная справа - даваць парады: . усё роуна 
кожнаму даводэiцца жыць уласным роэумам. Але так хочацца 
навучьщь цябе чаму-небудэь, перасцерагчы ад сваiх былых 
памылак. Напрыклад, не трэба было тады ... А ведае~µ, ужо 
i не памятаю, у чым я пралiчыуся, калi быу перwакурснiкам . 
Цяпер, здаецца, так усё i павiнна было адбывацца. Дык 
няхай i цябе не бянтэжьщь твая нявопытнасць у новым жыцц1. 
Нягледэячы !ia любыя цяжкасцi, гэтыя перwыя вераснёу
скiя днi ва унiверсiтэцкiм дворыку такiмi прыгожымi будуць 
эдавацца табе праэ некалькi год, так эахочацца вярнуць уба
чаныя тады твары i эноу пачуць самыя цiкавыя словы выклад
чыкау ... 

Асаблiва хочацца пазба
вiць цябе самых празаiчных 
клопатаfj: аб харчаваннi, 
жыллi i г. д. Але, на жаль, 
нiкуды табе ад ix не сха
вацца. Можа, ты _бg_дзеш 
гатаваць сабе ежу у 1нтэр-_ 
наце. А можа, такой актыfj
насцю адрознiваешся, што 
пашкадуеш аддаваць вольны 
час каструлям i патэльням. 
Тады - калi ласка, у ця

бе вял1к, выбар: l:!_(}!l.!!!J.G.!!_ 
iJ галоfjным корпусе (нiжэй 
першага паверху), яшчэ адна 
i} хiмiчньщ, таkсама i fj 

Вось i дайшлi да сумнага 
fj нащай ра_ЗМQ!!е. Няхай яно 
не dатычыць . цябе на праця
гу fjcix -пяцi -год вучобы i 
fjcё жыццё, але на fjсялякi 
вьтадак ... 

Ва унiверсiтэце ёсць улас
ная палiклiнiка - у будын

ку па вулiцы, Бабруйская, 
9. Тут можна звярнуцца за 

будынку, дзе займаюцца са
вецкiя студэнты факультэта 
журналiстыкi - па вулiцы 

Свярдлова, 7. Можна падсiл
кавацца i fj нашым унiвер
сiтэt{Кiм кафэ «Гаfjдэамус». 
(яно знаходзiцца fj iнтэрнаце 
№ 7 па вулiцы Кастрычнiц
кай, 10-а). 

Але, захапляючыся «гра
мадскiм» харчаваннем, па

млтай, калi ласка, што сярод 
самых распаfjсюджаных за
хворванняfj у _студэнтаfj 
гастрыт. 

дапамогай да тэрапеfjта i ста
матолага ( атрымаfjшы спа
чатку, як i fj любой палiк
лiнiцы, талон у рэгiстратуры, 
што на першым паверсе ). А 
любога iншага спе'цыялiста 
(няхай усё ж не будзе 
патрэбы fj ix) можна знайсцi 
i} гарадской студэнцкай па
лiклiнiцы № 33. 
А цяпер пра больш цiкавае. 

БEA4PVCKI 
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дзень, 

першакурснiкi ' 

Упэi}нены, шт.о твае першыя 
дзеяннi як студэнта не бу
дуць абмежаваны толькi той 
iнфармацыяй, якую ты знай
шоу у першым нумары нашай 
газеты, бо унi(!_ерсiтэт - гэта 
сапраfjды шмат-шмат цiкава
га. Спадзяёмся, яно не аб
мiне цябе. / fj хуткiм часе ты 
знойдзеш для сябе тую спра
ву, якая найбольш адпавядq.е 
тваiм марам i здольнасцям. 
Можа, на сваiм факультэце, 
"1.ожа, сярод агульнаунiвер
сiтэцкiх аб'яднанняfj. Не 
толькi ж вучоба, цi не так? 
Есць яшчэ палiтычны клуб 
«Палiтыкус», народны фаль
клорна-этнаграфiчны ан

самбль «Неруш», народнь~ 
танцавальны ансамбль «Кры
жачок», народная харавая 
капэла iT д-. - - -
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Безумоfjна, табе захочац1" , 
стаць чытачо11t сама:1 буй-. 
ной у рэспублiцы бiблiятэ
кi - iмл У. 1. Ленiна, тым 
больш, што яна размешчана 
fj зручным месцы. Але fj 
час студэнцкiх сесiй там бы
вае так цесна i душна.. . / та
ды табе лепш звярнуцца fj 
нашу унiверсiтэцкую бiблiя

тэку, ·што на трэцiм паверсе 

галоfjнага корпуса. У пачат
ку навучальнага года тут 

абавязкова дадуць табе 
падручнiкi па большасцi вы
вучаемых прадметаfj. А тыя, 
каторыя табе не дастануцца, 
ты · знойдзеш у чытальных 
залах бiблiятэкi, разам з ма
стацкай лiтаратурай i перы#
дыкай. 

Нядаfjнiя студэнты унiвер: 
сiтэта вельмi пазайздросцяць 
табе: у нас нарэшце пабуда
ваны спартыfjны комплекс 

на ,песцы звыйчанага стады0 

ёна, як раз да твайго паступ
лення - можаш лiчьщь гэта 

падарункам за настойлiвасць 
i экзаменацыйныя хваляван
нi. }f.омплекс уключае чатыры · 
спортзалы, басейн - было б 
толькi жаданне fjдасканаль- • 
ваць сябе фiзiчна. 

Пры.Мi на заканчэнне адно 
зш1рашэнне. Вечнае i на лю
бую колькасць асоб ( М(!!!СНа 
прыходзiць з сябрй.11ti). Мы 
спадзяёмся, што вы _будзеце 

·· не толькi чытачамi газеты,, 
але i яе карэспандэнтамi. 
Заходзьце- да нас, калi ласка, 
з любымi пытаннямi, прабле
мамi, iдэямi i прапановамi. 
Адрас можна знайсцi fj лю
бым нумары «Беларускага 
унiверсiтэта». 

Шчаслiвага вам шляху- у 
навуцы i жыццi! 
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Рэдактар 
М. Г. ЗАГОРСКАЯ. 
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