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Весткі з бібліятэкі

Дапамажыце і нам, і сабе!

Вясна! Хочацца раз- 
маўляць і пісаць аб чымсьці 
радасным, цудоўным. Ну, 
напрыклад, аб летніх кані- 
кулах, якія кожны студэнт 
чакае з вялікай нецярплі- 
васцю. Але...

Канец навучальнага 
года дорыць нам не толькі 
радасць чакання будучага 
адпачынку. 3 годнасцю 
вытрымаць зкзаменацый- 
ную сесію — вось што га- 
лоўнае! I гэтага яшчз не

дастаткова.
Заглянем у нашу біб- 

ліятэку. Абанемент абслу- 
гоўвання вучэбнай літара- 
турай заўжды рады вітаць 
Вас у сваіх сценах. Cynpa- 
цоўнікі бібліятэкі ва ўсім 
дапамогуць Вам, але... Вы 
добра ведаеце, што на- 
прыканцы кожнага наву
чальнага года ўсе павінны 
разлічыцца з бібліятэкай. 
На жаль, не ўсе студэнты 
універсітэта прытрымліва- 
юцца гэтага правіла. Мно- 
гія з вас цягнуць да апош- 
няга, калі ўжо стаяць на 
абанеменце вялізныя чэргі 
і абслугоўваюць вас ужо не 
добрыя прывабныя дзяў- 
чыны, а стомленыя, сагну- 
тыя над цяжарам здадзе- 
най літаратуры бібліятэ- 
каркі.

Напэўна, ніхто з вас не 
ўяўляе сабе, келькі літара-

туры мы павінны прыняць 
у фонд гэтым летам.

Увосень 1995 года 
было выдадзена 57396 эк- 
земпляраў кніг. Да гэтай 
лічбы трэба прыплюсаваць 
яшчэ тую літаратуру, якую 
кожны з вас дабіраў на 
працягу ўсяго навучальна
га года.

Таму мы чакаем ад Вас 
сумленнасці. Дапамажыце 
і нам, і сабе. Тым болей, 
што ў наступным навучаль- 
ным годзе даўжнікі апынуц- 
ца ў незайздросным стано- 
вішчы. Бібліятэка збіраец- 
ца прыняць строгія меры 
да іх. Акрамя гэтага, не 
трэба забываць аб тым, 
што ў той час, калі падруч- 
нікі дарэмна пыляцца ў Вас 
дома, яны так неабходныя 
іншым чытачам.

Асобна хочацца звяр- 
нуцца да выпускнікоў уні-

версітэта. Ад радасці яны 
не памятаюць аб тым, што 
шлях да атрымання дыпло- 
ма ляжыць праз бібліятэ- 
ку. He адкладайце тое, што 
можна зрабіць ужо сёцня.
I тады Вам не трэба будзе 
траціць свае нервы на по- 
шукі згубленай літаратуры, 
а потым бегаць у апошні 
дзень з абхадным лістом па 
ўсіх адцзелах універсітэта.

Да сустрэчы ў бібліятэ-
цы!

Cynpaц оўнік 
аддзела  

абслугоўвання  
вучэбнай  

літаратурай 
бібліятэкі 

А.П.К ібкала

Запраш ае Вязынка
Сёлетні студэнцкі фестываль “Белдзяржуніверсітэт-96”, 

які традыцыйна пройдзе 18 -19  мая ў Вязынцы, прысвечаны 
75-й гадавіне БДУ. Удзельнікаў чакае цікавая праграма.

18 мая, субота .
9.00 Ад’езд у Вязынку камандаў факультэтаў, гасцей ф ес

тивалю. Стварэнне палатачнага гарадка. Знаёмства з музе- 
ем-запаведнікам.

13.00 Конкурс паходнай кухні, мініфутбол, перацягванне 
канату, гіра, спартыўнае арыентаванне, эстафета, конкурс ві- 
зітовак факультэтаў, прэс-канферэнцыя адміністрацыі БДУ, 
аукцыён. Культурная праграма, дыскатэка да світанку.

19 мая, нядзеля
Сустрэча світанку. Прыборка тэрыторыі лагера. Ад’езд  

гасцей фестывалю. Ад’езд камандаў факульЧэтаў.

3  2 6  красавіка па 14 м ая ў  галерэі сучаснага мастацтва “Ш ос- 
тая лін ія" прайшла выстава фотамастака Уладзіміра Блінова "Пасля 
Чарнобыля". Аўтар, як і працуе ў  Інстьпуце заалогіі А кадэм іі навук  
Беларусі, прадставіў свае фотаздымкі з  30-кіламетровай зоны, зр об - 
леныя ў  1989-1995 гадах. Выстава прайшла пры падтрымцы Бела- 
рускага Фонду Сораса.

3  2 0  красавіка  пачалася 
падпіска на газеты і  
часопісы  на д р уго е  

паўгоддзе 1996 года
У часопіса “Веснік БДУ" традыцыйна самая нізкая падпісная 

цана.
Серыя 3, № 2 (ліпень) — гісторыя, філасофія, паліталогія, 

сацыялогія, эканоміка, права (інд. 74853) — 15 тысяч рублёў;
Серыя 4, № 2 (жнівень) — філалогія, журналістыка, педагогі- 

ка, псіхалогія (інд. 7 4 8 5 4 )— 15 тысяч рублёў;
Серыя 1, Ns 3 (верасень) — фізіка, матэматыка, механіка 

(інд. 74851 ) — 15 тысяч рублёў;
Серыя 2, Ns 3 (кастрычнік) — хімія, біялогія, гёаграфія (інд. 

74852) — 15 тысяч рублёў;
Серыя 3, Ns 3 (лістапад) — гісторыя, філасофія, паліталогія, 

сацыялогія, эканоміка, права (інд. 74853) — 15 тысяч рублёў;
Серыя 4, Ns 3 (снежань) — філалогія, журналістыка, педаго- 

гіка, псіхалогія (інд. 74854) — 15 тысяч рублеў.
Падпіска на часопіс "Веснік БДУ” прымаецца ва ўсіх аддзя- 

леннях сувязі і пунктах падпіскі “Белсаюздруку”.
У рознічны продаж часопіс не паступае.

Рэдакцы я і р эд калегіі часопіса

H e п р а м ін іц е ! 
Д н і М М Ф  (м еханіка- 

м  а тэм а тычнага 
факультэта) —  96

У праграме:
—  традыцыйныя забавы (казіно, ЗАГС, бар, 

спіртлато, прэс-канферэнцыя...),
—  нечаканыя сюрпрызы,
—  шмат прызоў —  усё самае цікавае.
25 мая а 10 гадзіне запрашаем Вас на ад- 

крыццё ў  дворы к  гадоўнага корпуса БДУ.

Р Э К Т А Р А  T 
Б Е Л А Р У С К А Г А  О Р Д Э Н А  

П Р А Ц О Ў Н А Г А  
Ч Ы Р В О Н А ГА  С Ц Я ГА  

Д З Я Р Ж А Ў Н А Г А

УН /В Е Р С /ТЭ  TA
аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:

Загадчыкаў кафедраў: сусветнай і айчыннай 
гісторыі, эканамічнай тэорыі, філасофіі і мета- 
далогіі навукі;

Дацэнтаў кафедраў: вылічальнай матэма- 
тыкі, матэматычных метадаў тэорыі кіравання, 
псіхалогіі;

Старшых выкладчыкаў кафедраў: тэарэтыч- 
най механікі і робататэхнікі, тэорыі літаратуры, 
раманскіх моў;

Выкладчыкаў кафедраў: раманскіх моў, псі- 
халогіі, славістыкі;

Асістэнта кафедры дыферэнцыяльных ураў- 
ненняў.

Тэрмін конкурсу -- адзін месяц з дня апублі- 
кавання аб'явы.

Адрас: 220050, г.Мінск, праспект Ф.Скары- 
ны, 4, Белдзяржуніверсітэт, аддзел кадраў, па- 
кой 233, тэл. 26-59-39.

Аб'ява надрукавана ў газеце "Беларускі уні- 
версітэт" 16 мая 1996 года.
V ____________________________________ У

A A I ттавеламляе

За 4 месяцы 1996 года па Мінску адбылося 205 ДТЗ, у якіх 
загінула 30, параненыя 202 чалавекі. За тэты перыяд па Маскоўска- 
му раёну адбылося 22 ДТЗ, у якіх загінулі 2, параненыя 13 чалавек.

У двух ДТЗ вадзіцелі-парушальнікі з ’ехалі, не аказаўшы дапа- 
могі пацярпелым.

Рана ці позна парушальнікаў Правілаў дарожнага руху насцігне 
пакаранне. Лепей выконваць ПДР, а не парушаць іх!

Інспектар па арганізацы і д ар ож нага  
р у х у  м аёр  А .К авальчук

Віншуем !
Народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну было нада- 

дзена званне ганаровага доктара Белдзяржуніверсітэта. Віншу- 
ем Рыгора Іванавіча і з ы ч ь ім  далейшых творчых поспехаў!

Савет ветэранаў БДУ дзякуе рэктарату, прафка- 
му, аддзелу па справах моладзі, ды рэкцы і па справах 
культуры Белдзяржуніверсітэта за цёплыя прывітанні
ў  сувязі з чарговай гадавінай Перамогі.

У к/тайскай трупе щуць занят/а рускай мовы. Выкладчык 
Родзіна Алена Іванаўна.



Калектыўны дагавор прафсаюзнага 
Беларускага дзяржаўнага

Раздзел I
Агульныя палажэнні.
1.1. Гэты калектыўны 

дагавор заключаецца па- 
між калектывам супрацоў- 
нікаў Беларускага дзяржаў- 
нага універсітэта, які прад- 
стаўлены прафсаюзным 
камітэтам, і адміністрацыяй 
універсітэта, якая прадста- 
ўлена рэктарам.

Калектыўны дагавор 
заключаецца тэрмінам на 
тры гады і ўступае ў дзе- 
янне з моманту падпісан- 
ня яго абодвума бакамі. 
Асноўнымі прынцыпамі за- 
ключзння калектыўнага да- 
гав'ору з ’яўляецца сацы- 
яльнае партнёрства і раў- 
напраўе бакоў.

Прынятыя палажэнні 
дагавору распаўсюджва- 
юцца на ўсіх членаў калек- 
тыву, якія з'яўляюцца чле
нам! прафсаюза адукацыі і 
навукі.

Адміністрацыя абавя- 
зуецца знаёміць з калек- 
тыўным дагаворам кожна- 
га, хто паступае на рабо
ту. Адміністрацыя і праф- 
кам абавязуецца праз ме
сяц з дня прыняцця дага
вору памножыць яго і да- 
весці да ўсіх службаў уні- 
версітэта і прафсаюзных 
арганізацый.

1.2. Адміністрацыя, у 
асобе рэктара універсітэ- 
та, і прафсаюзны камітэт, 
у асобе старшыні прафка- 
ма, абавязуецца забяспе- 
чыць бесперапынны кан- 
троль за выкананнем усіх 
дамоў дагавору.

1.3. Справаздачы аб 
ходзе выканання калектыў- 
нага дагавору заслухоўва- 
юць раз у паўгода на су- 
месных пасяджэннях рэк- 
тарата і прафкама з запра- 
шэннем адказных і зацікаў- 
леных асоб. Справаздачу 
аб выніках выканання аба- 
вязацельстваў за год адмі- 
ністрацыя і прафкам уні- 
версітэта праводзіць на 
канферзнцыі прадстаўнікоў 
працоўнага калектыву.

1.4. Адміністрацыя і 
прафкам абавязую цца 
інфармаваць супрацоўнікаў 
універсітэта аб усіх рашэн- 
нях, якія прымаюцца: раз- 
меркаванне жылля, фонда- 
вага абсталявання, прэмі- 
раванне і г.д.

1.5. Бакі абавязуюцца 
Ў выпадку ўзнікнення ка- 
лектыўных працоўных 
спрэчак прымаць неабход- 
ныя меры для вырашэння 
іх шляхам перамоў на пад- 
ставе ўзаемнай павагі і да- 
веру пагаджальным споса- 
бам.

1.6. Рашэнні, прымае- 
мыя канферэнцыяй прад- 
стаўнікоў працоўнага ка
лектыву універсітэта, з'яў- 
ляюцца абавязковымі для 
ўсіх членаў працоўнага ка
лектыву.

1.7. Пры невыкананні 
палажэнняў калектыўнага 
дагавору, паўторным пару-

шэнні тэрмінаў выканання 
абавязацельстваў праф
кам, канферэнцыя прад- 
стаўнікоў працоўнага ка
лектыву разглядаюць пы- 
танне аб адпаведнасці зай- 
маемай пасадзе адказна- 
га выканаўцы.

1.8. Бакі абавязуюцца 
стварыць камісію па кан- 
тролю за выкананнем ка- 
лекты ўнага  дагавору ў 
колькасці 6-х чалавек: па 3 
прадстаўн ік і з кож нага  
боку.

Раздзел 2
Арганізацы я працы, 

н а р м ір а в а н н е , аплата 
працы, заключэнне і  ска- 
саванне працоўных даа- 
вораў.

2.1. Распрацаваць і 
ўвесці ў дзеянне з 1 верас- 
ня 1995 года Правілы ўнут- 
ранага працоўнага распа- 
радку Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта.

Адк.: Рэктарат, агуль- 
на-прааавы адцзел, адцзел 
кадраў.

2.2. Адміністрацыя уні- 
версітэта будзе ажыццяў- 
ляць раўнамерную загруз
ку выкладчыкаў па семес
трах, не дапускаць больш 
6 аўдыторных гадзін па 
асноўнай пасадзе, 9 гадзін 
з улікам сумяшчальніцтва, 
правядзення не больш ад- 
наго экзамена ў дзень.

Работу ў выхадныя дні 
дазваляць у выключных 
выпадках, афармленне яе 
праводзіць у адпаведнасці 
з КЗаП па заяве выклад- 
чыка.

Адк.: Рэктарат, дэканы 
факультэтаў, заг.каф ед- 
раў.

2.3. У мэтах паляпшэн- 
ня ўмоў працы, санітарна- 
гігіенічнага стану памяш- 
канняў, вучобы студэнтаў, 
рацыянальнага выкарыс- 
тання матэрыяльна-тэхніч- 
най базы універсітэта пе- 
рагледзець загад аб зама- 
цаванні за факультэтамі і 
адпаведнымі структурнымі 
падраздзяленнямі аўды- 
торнага фонду з улікам 
а б ’ёму і відаў вучэбнай 
нагрузкі.

Адк.: Вучэбна-мета- 
дычнае ўпраўленне, дзка- 
ны факультэтаў. Штогод, 
да верасня.

2.4. Устанавіць аб’ём 
вучэбнай нагрузкі і разліку 
на выкладчыка у сярэднім 
700 гадзін, пры тым, лек- 
цыйна-семінарская нагруз
ка павінна быць не менш 
130 гадзін. Перавыканан- 
не вучэбнай на гр узк і 
аплочваць ва ўстаноўле- 
ным парадку ў межах па- 
гадзіннага фонду факуль- 
тэта ці агульнаўніверсітэц- 
кай кафедры. Да ўдаклад- 
нення сярэдняй вучэбнай 
нагрузкі звяртацца штогод 
у верасні з улікам прапа- 
ноў вучзбна-метадычнага 
ўпраўлення.

Адк.: Рэктарат, вучэб-

на-метадычнае ўпраўлен- 
не.

2.5. Дазволіць штат
ным супрацоўнікам БДУ па 
ініцыятыве кафедры выка- 
нанне пагадзіннай вучэб
най нагрузкі да 0,5 штат- 
най вучэбнай нагрузкі пры 
адсутнасці работы па су- 
мяшчальніцтву на іншых 
пасадах і да 240 гадзін пры 
наяўнасці работы па су- 
мяшчальніцтву.

Адк.: Дэканы факультэ- 
таў, вучэбна-метадычнае 
ўпраўленне.

2.6. Забяспечыць заха- 
ванне ўсталяванага парад
ку і дысцыпліны ўсімі су- 
працоўнікамі і студэнтамі.

Да студзеня кожнага 
года распрацоўваць і вы- 
даваць вытворчы каляндар 
універсітэта на чарговы 
год.

Адк.: Рэктарат, дэканы 
факультэтаў. На працягу 
ўсяго тэрміну дзеяння да
гавору.

2.7. Да 01.09.1995 г. 
падры хтаваць і выдаць 
нарматыўны дакумент аб 
забароне курэння ў вучэб- 
ных карпусах універсітэта.

Адк.: Агульна-прававы 
аддзел, вучэбна-метадыч
нае ўпраўленне.

2.8. Захаваць ў адпа- 
веднасці з дзеючым пала- 
жэннем для прафесарска- 
вы кладчы цкага саставу 
конкурсны парадак замяш- 
чэння пасад. 3 асобамі 
пенсійнага ўзросту, у якіх 
закончыўся тэрмін выбран- 
ня на пасаду, дазволіць 
адміністрацыі заключаць 
працоўныя дагаворы на ву- 
чэбны год.

Адк.: Аддзел кадраў, 
дэканы факультэтаў.

2.9. Устанавіць аб’ём 
аўдыторных вучэбных за- 
няткаў у 1995-1996 наву- 
чальным годзе не больш за 
36 гадзін у тыдзень.

Адк.: Рэктарат, дэканы 
факультэтаў.

2.10. Звальненне су- 
працоўнікаў, па скарачэнні 
колькасці супрацоўнікаў 
штатаў работнікаў не да- 
пускаецца, калі магчымы 
перавод з іх згоды на іншыя 
вакантныя пасады.

Адк.: Аддзел кадраў, 
агульна-прававы аддзел, 
кіраўнікі структурных пад- 
раздзяленняў.

2.11. Пры скарачэнні 
колькасці ці штату супра- 
цоўнікаў пераважныя пра
вы ў астаўленні на працы ў 
выпадку роўнай кваліфіка- 
цыі аддаецца (апрача ка- 
тэгоры й, пералічаных у 
арт. 34 КЗаП) супрацоўні- 
кам, якія з ’яўляюцца адзі- 
нымі кармільцамі ў сям'і, 
маюць больш працяглы 
тэрмін працы ў універсітэ- 
це.

Адк.: Аддзел кадраў, кі- 
раўнікі факультэтаў, аддзе- 
лаў і службаў.

2.12. Скасаванне пра- 
цоўнага дагавору па ініцы-

ятыве адміністрацыі па п.п. 
1,2,5 арт. КЗаП Беларусі 
праводзіць з папярэдняй 
згодай прафкама, па п. 3, 
4, 7, 8 арт. п. 2, 3 арт. 254 
КЗаП PB — пасля папярэд- 
няга, не раней, чым за два 
тыдні, паведамлення праф
кама.

Адк.: Аддзел кадраў.
2.13. Прадаставіць ад- 

міністрацыі права афар- 
млення на работу грама- 
дзян пенсійнага ўзросту на 
ўмовах тэрміновага дага
вору.

Адк.: Рэктарат, стар- 
шыня прафкама, аддзел 
кадраў.

2.14. Пры своечасо- 
вым фінансаванні аплату 
працы праводзіць у адпа- 
веднасці з зацверджанымі 
стаўкамі і акладамі з 4 па 
6 (разл ік) і з 16 па 18 
(аванс) даты кожнага ме
сяца, а ў выпадку супа- 
дзення дат з выхадным! 
днямі — у дні, папярэднія 
выхадным.

Кожны квартал даво- 
дзіць да ведама падраздзя- 
ленняў аб дэпаніраваных 
выплатах (сумах).

Выплату сты пенды і 
студэнтам  і аспірантам 
ажыццяўляць у адпавед- 
насці з распараджэннямі па 
факультэтах з 22 па 24 
даты кожнага месяца, а ў 
выпадку супадзення назва
ных дат з выхаднымі днямі 
— у дні папярэднія ім.

Выдачу разліковых ліс- 
тоў ажыццяўляць па ўсіх 
відах заработнай платы.

Адк.: Галоўны бухгал- 
тар, дэканы факультэтаў, 
дырэктар ІВЦ.

2.15. Пры недастатко- 
вым фінансаванні аплаты 
працы ў падраздзяленнях 
навукова-даследчай часткі 
прадаставіць адміністрацыі 
права пераводзіць супра- 
цоўнікаў па іх асабістай 
заяве на няпоўны рабочы 
дзень, на няпоўны рабочы 
тыдзень, з зарплатай пра- 
парцыянальна адпрацава- 
наму часу ці прадстаўляць 
ім адпачынак (неаплочва- 
емы) тэрмінам да 3 меся- 
цаў.

Адк.: Аддзел кадраў, 
навукова-даследчая част- 
ка, галоўны бухгалтар.

2.16. Адміністрацыя і 
прафкам абавязуюцца ад- 
стойваць існуючую рэдак- 
цыю абзаца 7 арт. 34 За
кона “Аб адукацыі ў Рэс- 
публіцы Беларусь” .

Адк.: Рэктарат, праф
кам, пастаянна.

2.17. Распрацаваць І 
ўвесці ў дзеянне з 1 кас- 
трычніка 1995 года Пала- 
жэнне аб Заслужаным пра- 
фесары Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта.

Адк.: Агульна-прававы 
аддзел, вучэбна-метадыч
нае ўпраўленне, аддзел 
кадраў, планава-фінансавы 
аддзел, прафкам.

2.18. Распрацаваць у

тэрмін да 1 чэрвеня 1995 
года I зацвердзіць Прык- 
ладнае палажэнне аб прэ- 
м іраванні супрацоўнікаў 
Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта.

Адк.: Агульна-прававы 
аддзел, аддзел кадраў, 
планава-ф інансавы  ад
дзел, бухгалтэрыя, праф
кам.

2.19. Распрацаваць у 
тэрмін да 1 чэрвеня 1995 
года і ўвесці ў дзеянне Па
лажэнне аб матэрыяльным 
заахвочванні супрацоўнікаў 
універсітэта за распрацоў- 
ку вучэбных планаў.

Адк.: Вучэбна-м ета
дычнае ўпраўленне, агуль
на-прававы адцзел, праф
кам.

2.20. Своечасова да- 
водзіць да ведама супра- 
цоўнікаў універсітэта новыя 
стаўкі заработнай платы, 
змены ва ўмовах аплаты 
працы.

Адк.: Аддзел кадраў, 
планава-ф інансавы  ад 
дзел.

2.21. Даплаты спецы- 
ялістам І служачым могуць 
устанаўлівацца за сумя- 
шчэнне абавязкаў часова 
адсутнічага супрацоўніка 
(хвароба, дэкрэтны вод- 
пуск па ўходу за дзіцем да 
3-х гадоў, працяглая ка- 
мандзіроўка) І па рабочых 
пасадах з аплатай да 
100%.

Адк.: Аддзел кадраў, 
планава-ф інансавы  ад 
дзел, агульна-прававы ад
дзел.

2.22. Запаўненне ва
кантных пасад уборшчы- 
каў, дворнікаў, гардэроб- 
шчыц, можа праводзіцца 
па сумяшчальніцтву на по- 
ўную стаўку.

Адк.: Аддзел кадраў, 
планава-ф інансавы  ад 
дзел. Пастаянна.

2.23. Для супрацоўні- 
каў, якія непасрэдна не 
ўдзельнічаюць у вучэбным 
працэсе, усталёўваецца 
пяцідзённы працоўны ты
дзень, які складае 40 гад- 
зін. Пачатак работы з 8.30, 
заканчэнне у 17.30. Пера- 
пынак на абед — з 13.00 
па 14 гадзін. У перадсвя- 
точныя дні працоўны дзень 
заканчваецца ў 16.30.

Адк.: Аддзел кадраў, 
агульна-прававы аддзел, 
аддзел аховы працы І тэх- 
нікі бяспекі.

2.24. Для прафесарс- 
ка-выкладчыцкага саставу 
ўсталёўваецца ш асціга- 
дзінны працоўны дзень, у 
межах якога выкладчыкі 
павінны выконвацьусе віды 
вучэбна-метадычнай І на
вукова-даследчай работы.

Адк.: Дэканы факультэ-
таў.

2.25. Разглядаць скаргі 
і канфліктныя сітуацыі і 
прымаць па іх рашэнні ва 
ўстаноўлены тэрмін.

Адк.: Прафкам.
2.26. Забяспечыць га-

лоснасць І нагляднасць аб 
мерах заахвочвання за до- 
брасумленную працу і дыс- 
цыплінарнага ўздзеяння да 
парушальнікаў працоўнай 
дысцыпліны, грамадскага 
парадку.

Адк.: Прафкам, рэкта
рат. Пастаянна.

Раздзел 3
Паляпшэнне сацыяль- 

н а -э к а н а м іч н ы х  ум оў , 
прадст аўл енне  льгот  
асобным категориям суп- 
рацоўнікаў.

3 .1 . Адміністрацыя і 
прафкам універсітэта аба
вязуецца выканаць усю 
неабходную работу ў 1995 
годзе дзеля пачатку будаў- 
ніцтва на падставе дагаво
ру дома па вул. Аэрадром- 
най.

3 .2 . Прадстаўленне 
жылой плошчы пры ўмове 
выдзялення ажыццяўляць у 
адпаведнасці са спісам 
чаргі на атрыманне жылля 
і ільготным спісам супра- 
цоўнікаў.

Пастаноўку на ўлік у 
чаргу для забеспячэння 
жылой плошчай ажыццяў- 
ляць сумесным рашэннем 
рэктара І прафкама ў ад- 
паведнасці з дзеючым за- 
канадаўствам і нарматыў- 
нымі актамі.

Адк.: Рэктарат, праф
кам, дэканаты.

3.3. Супрацоўнік, які 
аднойчы атрымаў кватэру 
ад універсітэта, можа раз- 
глядацца паўторна на па
ляпшэнне жыллёвых умоў 
толькі ў выпадку перадачы 
займаемай кватэры універ- 
сітэту для паўторнага за- 
сялення.

Адк.: Рэктарат, праф
кам.

3.4. Па меры фарміра- 
вання фонду навукова-тэх- 
нічнага І сацыяльнага раз- 
віцця БДУ выдзеліць з гэ- 
тага фонду не менш 10 
млн. рублёў для частковай 
аплаты пуцёвак у лагеры 
аздараўлення дзяцей.

Адк.: Галоўны бухгал
тар, старшыня прафкама.

3.5. Аплочваць 1 раз у 
тры гады са сродкаў сацы
яльнага страхавання сана- 
торныя гіуцёўкі, якія выда- 
юцца супрацоўнікам уні- 
версітэта, у памеры 90% ад 
іх кошту.

Адк.: Галоўн ы бухгал- 
тар, старшыня прафкама.

3.6. Дазволіць кіраўні- 
кам структурных падраз- 
дзяленняў універсітэта ў 
адпаведнасці з арт. 167(2) 
КЗаП Рэспублікі Беларусь, 
прадастаўляць працуючым 
жанчынам, якія маюць дзя
цей ва ўзросце да 16 год, 
адзін раз у месяц дадатко- 
вы выхадны з захаваннем 
зарабатнай платы. Штоме- 
сячны дадатковы выхадны 
дзень пераносу на наступ- 
ны месяц не падлягае.

Адк.: Кіраўнікі структур-
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камітэта і адміністрацыі 
універсітэта

чэння, аддзел аховы пра- 
цы і TB, кіраўнікі структур-

Дадаткі і 
змяненні

ных падраздзяленняў.
3.7. Жанчынам, якія 

маюць дзяцей ва ўзросце 
ад 3 да 6 год, прадастаў- 
ляць па іх заяве дадатковы 
неаплачваемы водлуск па 
догляду за дзіцем з заха- 
ваннем месца работы (па- 
сады).

Адк.: Аддзел кадраў, 
агульна-прававы аддзел.

3.8. У адпаведнасці з 
арт. 76 КЗаП PB прадас- 
тавіць права адміністрацыі 
даваць неаплочваемы ад- 
пачынак працягласцю да 
аднаго месяца асобам ву- 
чэбна-дапаможнага і аб- 
слугоўваючага персаналу ў 
ліпені-жніўні кожнага года.

Адк.: Рэктарат.
3.9. Аказваць супра- 

цоўнікам і студэнтам матэ- 
рыяльную дапам огу (з 
фонду сацыяльнай дапа- 
могі рэктара і прафкама).

Адк.: Рэктарат, стар- 
шыні прафкамаў.

3.10. Пры прадстаў- 
ленні супрацоўнікам чарго- 
вага адпачынку выплоч- 
ваць дапамогу ў памеры, 
які залежыць ад памераў 
э каном іі фонду аплаты 
працы.

Адк.: Рэктарат.
3.11. Выплочваць ад- 

наразовую дапамогу:
— пры выхадзе супра- 

цоўніка на пенсію па аса- 
бістай заяве ў памеры ме- 
сячнага акладу па займае- 
май пасадзе, у які ўвахо- 
дзіць і двухтыднёвая вы- 
хадная дапамога;

— ся м 'і памерш ага 
супрацоўніка, а таксама 
пры смерці блізкіх сваякоў 
(бацькі, дзеці) у адпавед- 
насці з дзеючым зака- 
надаўствам і ў памеры ад 
фінансавых магчымасцей 
БДУ.

3 .12 . Забяспечыць 
умовы для павышэння ква- 
ліфікацыі выкладчыкаў і 
супрацоўнікаў усіх формаў 
навучання згодна з планамі 
факультэтаў.

Адк.: Дэканы факультэ-
таў.

3.13. Павышаць наву- 
кова-тэхнічную інфармава- 
насць праф есарска-вы- 
кладчыцкага саставу і сту- 
дэнтаўуніверсітэта аб най- 
ноўшых дасягненнях навукі 
і тэхнікі шляхам арганізацыі 
выстаў у бібліятэцы.

Адк.: Дырэктар біблія- 
тэкі, аддзел навукова-тэх- 
нічнай інфармацыі.

3.14. Садзейнічаць вы- 
хаду ў свет заказных ма- 
награфій супрацоўнікаў уні- 
версітэта, якія працуюць 
над доктарскімі дысерта- 
цыямі.

Адк.: Рэктарат.
3.15. Камандзіроўкі ў 

замежныя ВНУ і фірмы 
(стаж ы роўка , вучоба) 
афармляць толькі пры на- 
яўнасці грашовых сродкаў, 
а для навуковай працы — 
пры наяўнасці сродкаў па 
адпаведнай навуковай

тэме кафедры на аснове 
рэкамендацый вучоных са- 
ветаў факультэтаў; у вы- 
падку асаблівай тэрміно- 
васці — па рэкамендацыі 
дэканаў з наступным за- 
цвярджэннем на вучоных 
саветах.

Адк.: Дэканы факультэ- 
таў, начальнік упраўлення 
замежных сувязей.

3.16. Па дамоўленасці 
бакоў адміністрацыя можа 
прадстаўляць супрацоўні- 
кам дадатковы адпачынак 
без захавання заработнай 
платы ў вольны ад занят- 
каў час тэрмінам ад 3 да 
30 календарных дзён, у 
тым ліку ў наступных вы- 
падках:

— уступленне ў шлюб 
— 3 дні

— пахаванне блізкіх ро- 
дзічаў — 3 дні (без уліку 
дарогі).

Адк.: Рэктарат, праф- 
кам.

3.17. У адпаведнасці з 
арт. 199 КЗаП Рэспублікі 
Беларусь супрацоўнікам 
універсітэта, якія паспяхо- 
ва спалучаюць працу з ву- 
чобай у вячэрніх і завочных 
ВНУ або ССНУ, прадастаў- 
ляюцца мінімальныя [льго
ты, прадугледжаныя арт. 
200-204 КЗаП PB.

Адк.: Рэктарат, праф- 
кам.

Раздзел 4
Aifoea працы. У  маца- 

ванне здароўя, арганіза- 
цыя адпачынку супрацоў- 
нікаў і  членаў іх сем'яў.

4.1. Забяспечыць су- 
працоўнікаў універсітэта, 
працуючых у шкодных умо- 
вах, ільготамі згодна з дзе
ючым заканадаўствам.

Адк.: Камісія універсі- 
тэта, кіраўнікі структурных 
падраздзяленняў, аддзел 
аховы працы і TB. Паста- 
янна. _

4.2. Забяспечыць бяс- 
платную выдачу малака 
ўборшчыкам памяшканняў 
і супрацоўнікам кнігасхо- 
вішча бібліятэкі пры наяў- 
насці фінансавых сродкаў 
на гэтыя мэты.

Адк.: Аддзел аховы 
працы і TB, прафкам. Пас- 
таянна.

4.3. Своечасова пра- 
водзіць усе віды інструкта- 
жаў па ахове працы і су- 
працьпажарнай прафілак- 
тыцы, рэгулярна правод- 
зіць навучанне і праверку 
ведаў бяспекі супрацоўні- 
камі, занятымі на работах 
з павышанай небяспекай.

Адк.: Аддзел аховы 
працы і TB, кіраўнікі струк
турных падраздзяленняў.

4.4. Забяспечваць суп- 
рацоўнікаў універсітэта 
спецадзеннем, спецабут- 
кам і мыючымі і ахоўнымі 
сродкамі ў адпаведнасці з 
дзеючымі нарматывамі.

Адк.: Аддзел матэры- 
яльна-тэхнічнага забеспя-

ных падраздзяленняў.
4.5. Перыядычна пра- 

водзіць аналіз паветрана- 
га асяроддзя ў памяшкан- 
нях універсітэта, даваць 
ацэнку эфектыўнасці рабо
ты вентыляцыйных устано- 
вак, праводзіць замеры ас- 
вятляльнасці рабочых мес- 
цаў, тэмпературнага рэжы- 
му ў лабараторыях, аўды- 
торыях і іншых памяшкан- 
нях.

Адк.: Галоўны інжынер, 
аддзел аховы працы і TB, 
лабараторыя службы ра- 
дыяцыйнай бяспекі.

4.6. Асаблівую ўвагу 
звярнуць на ўмовы аргані- 
зацыі працы супрацоўнікаў 
бібліятэкі, працуючых у кні- 
гасховішчы. Падрыхтаваць 
да 1 чэрвеня 1995 хадай- 
ніцтва ў Мінадукацыі PB і 
Камітэт галіновага прафса- 
юза аб магчымасці скара- 
чэння на 1 гадзіну працоў- 
нага дня для гэтай катэго- 
рыі супрацоўнікаў з заха- 
ваннем аплаты працы.

А дк.: Аддзел аховы 
працы і TB, дырэктар біб- 
ліятэкі, прафкам, рэктарат.

4.7. Скараціць да міні- 
мума колькасць вячэрніх 
заняткаў для выкладчыкаў- 
жанчын, якія маюць дзяцей 
школьнага ўзросту, выклю- 
чыць адпаведныя заняткі 
для жанчын, якія маюць 
дзяцей дашкольнага ўзрос- 
ту.

Адк.: Загадчыкі кафед- 
раў, прафбюро факультэ- 
таў.

4.8. Забяспечыць бес- 
перапынную работу ўсіх 
кропак грамадскага харча- 
вання (сталовыя, буфеты, 
кафэ) універсітэта. Дабі- 
вацца паляпшэння якасна- 
га прыгатавання страў.

Адк.: Рэктарат, праф
кам.

4.9. Аказваць за кошт 
пазабюджэтных сродкаў 
фінансавую дапамогу ста- 
ловай для- арганізацыі гра
мадскага харчавання сту- 
дэнтаў і супрацоўнікаў.

Адк.: Рэктарат, праф
кам.

4.10. Ажыццяўляць рэ- 
гулярны кантроль за рабо
тай сталовых, буфетаў І 
кафэ ў мэтах паляпшэння 
санітарна-гігіенічных умоў і 
якасці прыгатавання ежы.

Адк.: Прафкам.
4.11. Забяспечыць ад- 

крыццё з 1 верасня 1995 
года на базе стала заказаў 
ф ірменага прадуктовага 
магазіна ад Аляхновіцкай 
птушкафабрыкі.

Адкрыць філіялы мага- 
зіна на факультэце радыё- 
фізікі і электронікі, геагра- 
фічным факультэце і філа- 
лагічным факультэце. Да 1 
верасня 1995 года.

Адк.: Рэктарат, праф
кам.

4.12. Забяспечыць су- 
працоўнікаў і студэнтаў уні-

версітэта ільготнымі пуцёў- 
камі ў санаторыі, дамы ад
пачынку, пансіянаты . 
Сумесна з рэктаратам на- 
бываць дадатковыя пуцёў- 
кі на лячэнне і адпачынак 
за кошт фонду сацыяльна- 
га развіцця універсітэта.

Адк.: Прафкам.
4.13. Арганізаваць пра- 

вядзенне адпачынку вы- 
кладчыкаў і супрацоўнікаў 
і студэнтаў шляхам прадас- 
таўлення пуцёвак, выдатка- 
ваных абкамам прафсаю- 
за на:

— санаторна-курорт- 
нае лячэнне;

— адпачынак па пуцёў- 
ках міжнароднага турызму;

— адпачынак дзяцей 
супрацоўнікаў у дзіцячых 
лагерах.

Адк.: Прафкам.
4.14. Забяспечыць фі- 

нансаванне груп здароўя ў 
адпаведнасці з каштары- 
сам прафкама.

Адк.: Прафкам.
4.15. Аказваць падраз- 

дзяленням дапамогу ў ар- 
ганізацыі экскурсійных па- 
ездак па гістарычных І куль
турных мясцінах, асабліва 
ў час адпачынку.

Адк.: Прафкам.
4.16. Арганізаваць цэн- 

тралізаванае забеспячэнне 
білетамі на канцэрты, у кіно 
і тэатры.

Адк.: Прафкам.
4.17. Праводзіць ура- 

чыстыя вечары, прысвеча- 
ныя знамянальным датам, 
тэматычныя вечарыны, 
творчыя справаздачы на
родных калектываў, выста- 
вы народнай творчасці.

Адк.: Прафкам.
4.18. Удасканальваць 

сістэму аздараўлення су- 
працоўнікаў універсітэта. 
Наладзіць улік чаргі тых, 
хто мае патрэбу ў лячэнні.

Адк.: Прафкам.
4.19. 3 улікам экалагіч- 

най абстаноўкі і ў мэтах 
своечасовага выяўлення 
захворванняў штогод пра- 
водзіць медыцынскую ды- 
ягностыку ўсіх супрацоўні- 
каў універсітэта.

Адк.: Прафкам.

P э к т а р  

Беларускага  
дзярж аўнага  

універсітэта 
акадэм ік A H  

Бел арусі 
Ф .М .К а п уц к і 

Старшыня 
праф кам а  

супрацоўн ікаў  
ст.навуковы  
супрацоўн ік  
А .В .П а ў л а ў

Раздзел 2
2.8. Даць у наступнай 

рэдакцыі: “Захаваць у адпа- 
веднасці з дзеючым пала- 
жэннем для прафесарска- 
выкладчыцкага саставу кон- 
курсны парадак замяшчэння 
пасад незалежна ад узрос- 
ту. 3 асобамі пенсійнага 
ўзросту дазволіць адмініс- 
трацыі заключаць кантракты 
толькі пасля заканчэння тэр- 
міну выбрання на пасаду” .

2.11. Дадаць: “Тым, хто 
павышае сваю кваліфікацыю 
без адрыву ад вытворчасці 
ў аспірантуры, у вышэйшых 
у сярэдніх спецыяльных на- 
вучальных установах; работ- 
нікам, якім засталося да вы- 
хаду на пенсію па ўзросту не 
больш 2 гадоў” .

2.12. Даць у наступнай 
рэдакцыі: “Скасаванне пра- 
цоўнага дагавора па ініцыя- 
тыве наймальніка па арт. 33 
п.п. 1, 2, 5 КЗаП PB рабіць 
толькі з папярэдняй згоды 
прафсаюзнага камітэта су- 
працоўнікаў універсітэта. 
Скасаванне працоўнага да
гавора па ініцыятыве адмініс- 
трацыі па іншых падставах 
рабіць пасля папярэдняга, не 
пазней чым за 2 тыдні, па- 
ведамлення прафсаюзнаму 
камітэту супрацоўнікаў” .

Раздзел 3
3.2. Дадаць: “Прызнаць 

патрэбу ў паляпшэнні жыл- 
лёвых умоў супрацоўнікаў, 
якія прапрацавалі ва універ- 
сітэце больш 20 гадоў, ма
юць высокія дасягненні ў 
працы і менш 8 кв.м на кож
нага члена сям’і’’.

Дадаць новыя пункты:
3.18. Прадаставіць адмі- 

ністрацыі права павялічваць 
працягласць аплачваемага 
водпуску штатным супрацоў- 
нікам НДЧ, якія працуюць у 
падраздзяленнях, забяспе- 
чаных фінансаваннем, маюць 
вучоную ступень доктара на- 
вук — да48 працоўных дзён, 
кандыдата навук — да 36 
працоўных дзён.

3.19. Ba універсітэце 
прымяняюцца наступныя 
віды матэрыяльнай зацікаў- 
ленасці:

Рэктарам
1. Узнагароджанне каш- 

тоўным падарункам;
2. Выдача грашовай 

прэміі;
3. Абвяшчэнне падзякі і 

выдача грашовай дапамогі;
4. Узнагароджанне Гана- 

ровай граматай і выдача гра
шовай дапамогі.

Рэктарам сумесна з 
прафкамам ажыццяўляецца:

1. Прадстаўленне да 
ўзнагароджання Міністэрст- 
вам адукацыі і навукі PB;

2. Прадстаўленне да 
ўзнагароджання Урадам і 
Вярхоўным Саветам PB.

Раздзел 4
Дадаць пункты:
4.20. Рэгулярна аказ

ваць матэрыяльную дапамо
гу шматдзетным сем'ям (якія 
маюць 4-х І больш дзяцей).

4.21. Стварыць меды-

цынскі пункт у корпусе па 
вул. Бабруйскай, 9 для ака- 
зання медыцынскай Дапа- 
могі першай неабходнасці 
супрацоўнікам універсітэта.

4.22. Дазволіць адмініс- 
трацыі ўводзіць у структуру 
адміністратыўна-кіраўнічага 
апарату (AK) пасады, якія ад- 
павядаюць адукацыйнаму 
ўзроўню і вопыту работы 
супрацоўнікаў.

Дадаць “ Раздзел 5. 
Прававыя гарангыі дзей- 
насці прафкама і яго праф- 
актыву” .

5.1. Рэктарат абавязва- 
ецца:

5.1.1. Даваць прафкаму 
інфармацыю, якая неабход- 
надля вядзення капектыўных 
перагавораў і рэалізацыі 
правоў прафсаюза па абаро- 
не працоўных і сацыяльна- 
эканамічных інтарэсаў супра- 
цоўнікаў.

5.2. Прафкам абавязва- 
ецца:

5.2.1. Праводзіць наву
чанне прафактыву па пытан- 
нях працоўнага заканадаў- 
ства, аховы працы, сацыяль- 
нага страхавання, заробка- 
вай працы.

5.3. Прафсаюзныя акты- 
вісты — члены абраных 
прафсаюзных арганаў вы- 
зваляюццаадасноўнай пра
цы для ўдзелу ў рабоце з'ез- 
даў, канферэнцый, пленумаў 
і іншых статутных мерапры- 
емстваў, а таксама каротка- 
тэрміновай прафсаюзнай 
вучобы з захаваннем сярэд- 
няга заробку. Ім даецца сва- 
бодны час для выканання 
грамадскіх абавязкаў на ка- 
рысць калектыву.

5.3.2. Абраным прафса- 
юзным работнікам пасля 
сканчэння іх паўнамоцтва на 
выбарчай пасадзе даецца 
магчымасць працаваць на 
папярэднім месцы працы 
(пасадзе), а пры яе адсут- 
насці, са згоды работніка,— 
другая раўназначная работа 
(пасада).

5.3.3. Захоўваецца існу- 
ючы парадак платы прафса
юзных узносаў шляхам пера- 
лічэння праз бухгалтэрыю 
універсітэта.

5.3.4. Наймальнікам за- 
бяспечваюцца матэрыяль- 
ныя ўмовы для дзейнасці 
прафкама (прадстаўленне 
памяшканняў без аплаты, 
аргтэхнікі, канцтавараў, па- 
перы, сродкаў сувязі і г.д.).

5.3.5. Звальненне паіні- 
цыятыве адміністрацыі, а 
таксама. прыцягненне да 
дысцыплінарнай адказнасці 
асоб, абраных у састаў 
прафкама універсітэта, 
прафсаюзных бюро і праф- 
груп і не вызваленых ад вы- 
творчай працы, дазваляецца 
з папярэдняй згоды прафка
ма універсітэта.

5.3.6. Вызваленыя праф
саюзныя работнікі з'яўляюц- 
ца раўнапраўнымі членамі 
працоўнага калектыву уні- 
версітэта і карыстаюццаўсімі 
правамі і ільготамі аднолька- 
ва з імі.
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Факсімільныя выданні ў бібліятэцы БДУ
У адцзеле рэдкай і каштоў- 

най кнігі фундаментальней біб- 
ліятэкі экспануецца выстава 
"Факсімільныя выданні ў біблі- 
ятэцы БДУ”.

Ha працягу многіх стагод- 
дзяў па розных прычынах (час, 
войны, прыродныя ўмовы і 
з ’явы, гістарычныя і палітычныя 
катаклізмы) гіне вялікая коль- 
касць кніжных багаццяў. Каб 
зберагчы ацалелыя выданні, 
якія маюць гістарычную, наву- 
ковую і культурную каштоў- 
насць і прадаставіць іх біблія- 
тэкам, музеям, асабістым ула- 
дальнікам, у выдавецтвах све
ту выкарыстоўваецца факсімі- 
ліраванне выданняў.

Слова факсіміле — адла- 
цінскага fac simile — рабі па- 
добнае.

Факсімільнае выданне — 
гэта дакладнае ўзнаўленне 
арыгіналу старадаўніх кніг (ру- 
капісаў, інкунабулаў), кніжных 
рарытэтаў, якія засталіся ў ад- 
ным экземпляры ці выдадзены 
малым тыражом, узнаўляючы 
пры гэтым асаблівасці пере
плёту, якасці паперы, прыме- 
ты старэння, мастацкае афар- 
мленне і розныя паметы выдан- 
ня.

Факсімільна могуць выда- 
вацца рукапісы, кнігі, газеты, 
часопісы, артыкулы.

Факсімільныя выданні звы- 
чайна забяспечваюцца даве- 
дачным і навуковым апаратам 
(прамова, пасляслоўе, камен- 
тарый з короткім суправа- 
джальным артыкулам), што пі- 
шуць вядомыя дзеячы навукі і 
культуры.

Гісторыя выпуску факсі- 
мільных выданняў налічвае каля 
двух стагоддзяў. Выпускаюць 
факсімільныя выданні, у асноў- 
ным, да юбілейных і знамяналь- 
ных дат.

На выставе, дзе экспану
ецца каля 70 факсімільных вы- 
данняў, Вы зможаце ўбачыць 
выданні вядомых выдавецтваў 
былога СССР і рэспублікі Бе
ларусь, выданні кпасічнай рус- 
кай, беларускай ізамежныхлі-

таратур, якія афармляліся мас
такам! XI, XIV-XVI, XIX і XX ста- 
годдзяў на старажытнарускай, 
царкоўнаславянскай, рускай, 
беларускай, украінскай і іншых 
мовах, вялікія фаліянты і ма- 
ленькія кніжачкі. Кожнае з гэ- 
тых выданняў мае сваю гісто- 
рыю і непаўторны шлях.

Так у 1983 годзе выдавец- 
твам “Кніга" была ўзноўлена 
факсімільным выданнем рука- 
піснаякніга “ІзборнікСвятасла- 
ва 1073 года" -- помнік куль
туры трох народаў: рускага, 
украінскага і беларускага. Ары- 
гінал (па фармату вялікі), які 
паслужыў матэрыялам для дад- 
зенага выдання, захоўваецца ў 
Дзяржаўны м  Гістарычным  
музеі ў Маскве ў адцзеле ру- 
капісных і старадрукаваных 
кніг. “Ізборнік Святаслава 1073 
года” — адзін з першых збор- 
нікаў энцыклапедычнага харак
теру. Сёння ён прыцягвае да 
сябе ўвагу многіх даследчыкаў 
у галіне гісторыі, паліграфіі, лі- 
таратуры, мовазнаўства, філа- 
софіі, бо змяшчае ў сабе інфар- 
мацыю аб розных баках жыц- 
ця старажытнай Русі. "Ізборнік" 
напісаны прыгожым, строгім 
рускім уставам з усімі яго асаб- 
лівасцямі. Гэта адзін з нямно- 
гіх рукапісных помнікаў часу 
стаўлення рускай кніжнай тра- 
дыцыі. Яго незвычайнае мас
тацкае ўбранства заслугоўвае 
асаблівай увагі. Своеасаблі- 
васць арнаментальных і кала- 
рыстычных мініяцюр, заставак, 
ініцыялаў — усё гэта адлю- 
строўвае надзвычайную эпоху 
старажытнай культуры ўсход- 
неславянскіх народаў, у якой ён 
ствараўся. Выдавецтва “Аўро- 
ра" (Ленінград) у 1988 годзе 
ўзнаўляе факсімільным выдан
нем вядомую рукапісную кнігу 
“Астрамірава Евангелле", ары- 
гінал якой захоўваецца ў Дзяр- 
жаўнай Публічнай бібліятэцы 
імя М.Я.Салтыкова-Шчадрына 
ў адцзеле рукапісаў і рэдкіх кніг.

“Астрамірава Евангелле" 
было напісана ў 1056-1057 га
дах на пергаменце I змяшчае ў

сабе 294 старонкі прыгожага 
ўстаўнога пісьма ў два слупкі. 
Гэта Евангелле апракас (павін- 
на азначаць нядзельнае, гэта 
значыць размеркаванне па ня- 
дзелях, пачынаючы з Вялікад- 
ня) напісанае на царкоўнасла- 
вянскай мове ў Ноўгарадзе для 
пасадніка Астраміра дыяканам 
Рыгорам (Григорием). “Астра- 
мірава Евангелле", як і "Ізбор- 
нік Святаслава 1073 года", — 
выдатны помнік старажытна- 
славянскай пісьмовасці. Цяж- 
ка пераацаніць значэнне гэтых 
дзвюх найстаражытнейшых ру- 
капісных кніг, якія так многа 
значаць для навукі, для славіс- 
тыкі і для гісторыі культуры.

У 1985 годзе выдавецтва 
"Кніга" выпускав факсімільнае 
ўзнаўленне вядомага твору 
рускага сярэднявечча "Сказа
ние о Борисе и Глебе”, а ў 1986 
годзе гэтым жа выдавецтвам 
ўзнаўляецца факсімільна другі 
вельмі вядомытвор гэтага часу 
“Повесть о Зосиме и Савва- 
тии”.

Усе вышэйназваныя фак- 
сімільныя выданні маюць наву- 
кова-даведачны апарат.

Да 4 0 0 -го д д зя  (1 5 7 4 
1974) першага рускага падруч- 
ніка “Азбука" Івана Фёдарава 
выдавецтва "Асвета” (Масква) 
выпусціла ў 1974 годзе яго M i- 

ніяцюрна-факсімільнае выдан
не, выдавецтва “Мастацкая лі- 
таратура” (Масква) ажыццяві- 
ла выпуск факсімільнага вы
дання кнігі "Юности честное 
зерцало”, арыгінал якога (1717 
года выдання) захоўваецца ў 
Дзяржаўнай Нацыянальнай ра
ссекай бібліятэцы ў Маскве.

Увогуле ў 80-я гады наша- 
га стагоддзя дзяржаўнымі вы
давецтвам! горада Масквы І Ле- 
нінграда было факсімільна  
ўзноўлена шмат твораў рускай 
класічнай літаратуры, якія 
афармляліся вядомымі маста
кам! XIX і пачатку XX стагод- 
дзяў.

Так, у 1985 годзе выдавец
тва "Кніга" факсімільна ўзнаў- 
ляе "Материалы для биографии

А .C .Пуш кина. И здание  
П.В.Аннненкова 1855 года".

У 1987 годзе выдавецтва 
"Мастацкая літаратура” ажыц- 
цяўляе факсімільнае выданне 
паэмы А.С.Пушкіна "Руслан и 
Людмила”. Гэтае ж выдавецт
ва ў 1988 годзе выпускав міні- 
яцюрна-факсімільнае выданне 
з арыгінала 1837 года рамана 
ў вершах “Евгений Онегин".

Ленінградскім ізакамбіна- 
там “М астак РСФСР" было 
факсімільна ўзноўлена нямала 
выданняў у ілюстрацыях і ма- 
люнках вядомых мастакоў.

У ліку вышэйназваных фак- 
сімільных выданняў паэма  
А.С.Пушкіна "Медный всадник” 
(з выд. 1923 года), “Пиковая 
дама" (з выд 1911 года) з ілюс- 
трацыямі і малюнкамі А.П.Бе
нуа, "Казначейша” М.Ю .Лер- 
мантава ў афармленні мастака 
М.В.Дабужынскага (з выд. 1914 
года). У 1985 годзе з малюн- 
камі вядомага м астака  
Д .Н .Кардоўскага выходзіць 
факсімільнае выданне камедыі 
А.С.Грыбаедава "Горе от ума" 
(з выд. 1913 года). Адным з 
найкаштоўнейшых помнікаў 
графікі лічыцца кніга Л.М.Тал- 
стога "Хаджи-Мурат" у ілюстра- 
цыях Е.Е.Лансарэ (з выд. 1916 
года), “История одного города” 
М.Я.Салтыкова-Шчадрына з 
малюнкамі Самахвалава ( выд. 
1935 года).

Волга-Вяцкае кніжнае вы
давецтва ў 1984 годзе (да 170- 
годдзя з дня нараджэння  
М.Ю .Лермантава перавыдае 
выдадзеную пры яго жыцці 
кніжку вершаў з факсімільным 
узнаўленнем тэкста.

Выдавецтва “Навукова 
думка" (Кіеў) у 1989 годзе вы
дав на ўкраінскай мове твор 
Т.Р.Шаўчэнкі "Большая книжка" 
— гэта новае факсімільнае вы
данне рукапіснага зборніка яго 
вершаў.

Беларускі выпуск факсі- 
мільных выданняў пачаўся зу- 
сім нядаўна.Але за гэты невя- 
лікі прамежак часу нямала вы- 
дадзена такіх выданняў, якія

сёння скпадаюць наш нацыя- 
нальны гонар, дый нетолькі Ha- 
цыянальны, яны зрабілі нема
лы ўкпад у сусветную культу
РУ-

У пачатку 80-х гадоў бела- 
рускі народ адзначыў стогадо- 
вы юбілей заснавальнікаў су- 
часнай беларускай літаратуры 
Якуба Коласа і Янкі Купалы. 3 
гэтай нагоды выдавецтва "Мас
тацкая л ітаратура” (М інск) у 
1982 годзе факсімільна ўзнаў- 
ляе "Ж алейку” Янкі Купалы І 
кн іж ку  Якуба Коласа “ Песні 
жальбы” . “Жалейка” Янкі Купа
лы выйшла ў свет вясной 1908 
года ў выдавецтве “Загляне со- 
нца I ў наша аконца". 3  перш а
га выдання мала збераглося 
экземпляраў “Жалейкі", бо яна 
выдавалася малым тыражом. 
Факсімільнае выданне падрых- 
тавана з экземпляраў, якія за- 
хоўваюцца ў літаратурных му
зеях Янкі Купалы і Якуба Кола
са. Дзякуючы гэтаму выданню 
“Жалейкі", сёння мы маем маг- 
чымасць атрымаць тую ж са 
мую кнігу, якая выйшла ў пе- 
цярбургскай друкарні К.Пянтко- 
ўскага. Кніжка “ Песні жальбы” 
Якуба Коласа ўбачыла свет у 
19-10 годзе ў Вільні. Гэта пер
шая кніга класіка беларускай 
літаратуры, выдатнага народна- 
га песняра, якая глыбока рас
крыла душу народную, раска- 
зала пра яго долю, паказала 
веліч зямлі беларускай. Ф аксі- 
мільнае выданне гэтай  кнігі 
падрыхтавана з экземпляраў, 
якія захоўваюцца ў Літаратур- 
ным музеі Якуба Коласа, Цен
тральным дзяржаўным архіве- 
музеі' літаратуры і мастацтва 
РБ, Дзяржаўнай нацыянальнай 
бібліятэцы.

Гэтым жа выдавецтвам у 
1981 годзе факсімільна ўзнаў- 
ляецца адзіны  прыжы ццёвы  
зборнік вершаў Максіма Багда- 
новіча "Вянок", які адразу стаў 
кпасікай. Зборнік “ Вянок” вый- 
шаў у 1913 годзе ў Вільні ў дру- 
карні Марціна Кухты малым ты
ражом і даўно стаў бібліягра-

фічнай рэдкасцю. Сёння Вы ма- 
еце магчымасць з ім пззнаё- 
міцца на выставе.

У 1990 годзе выдавецтва 
"Мастацкая літаратура" факсі- 
мільна выпускав першую кнігу 
Францішка Багушэвіча “ Dudka 
bialaruskaja” , якая была напіса- 
на лацінкай і ўпершыню вы- 
дадзена ў Кракаве ў 1891 го 
дзе. Выданне падрахтавана па 
экземпляру, які захоўваецца ў 
адцзеле рэдкай кнігі Цэнтраль- 
най навуковай бібліятэкі г.Віль- 
нюса.

3  нагоды 500-годцзя з дня 
нараджэння Францыска Скары- 
ны — асветніка, пісьменніка, 
мастака эпохі Адраджэння — 
выдавецтва “ Беларуская Ca- 
вецкая Энцыклапедыя” у 1990 
го д зе  ф аксім ільна ўзнаўляе 
Біблію, выдадзеную Ф.Скары- 
нам у 1517-1519 гадах у трох 
тамах. Біблія, выдадзеная Ска- 
рынам у Празе на мове. бліз- 
кай да мовы свецкай старажыт- 
набеларускай пісьмовасці, зра- 
зумелай простым людзям таго 
часу, застаецца даступнай І для 
сучаснага чытача.

У 1991 годзе выдавецтва 
"Навука і тэхніка" ўзнаўляе фак- 
сімільнае выданне першай бе
ларускай газеты "Наша доля", 
гэтым жа выдавецтвам у 1992 
годзе факсімільна ўзнаўляецца 
газета “ Наша ніва' — першая 
беларуская газета з малюн- 
кам і, вы пуск I .  1906-190В  
гадоў.

Факсімільныя выданні. аб 
якіх тут ішла гаворка, даюць 
нам магчымасць дакрануцца да 
спадчыны, якую на працягу 
многіх стагодцзяў стварала ча- 
лавецтва.

Л. П. M  іцкевіч, 
заг. аддзела  

рэдкіх і 
каштоўных кніг

Адкуль з 'яўляецца жорсткасць? 
Kyды знікае культура/

Так здарылася, што сёле- 
та ў нашай школе не адзначапі- 
ся традыцыйныя "мужчынскае” 
і "жаночае" святы — 23 лютага і 
8 сакавіка. Але напісаць гэтыя 
"несвяточныя занатоўкі” мяне 
прымусілі падзеі, якія адбыліся 
напярэдадні і падчас тых свя- 
таў.

У лютым сваімі сябрамі быў 
забіты вучаньтрэцяга кпаса. Яго 
забойства моцна ўразіла ўсю 
школу. Ba ўсіх класах пачаўся 
збор грошай на пахаванне, як 
раптам — новае здарэнне. У 
адным з першых кпасаў вучань 
паспрабаваў украсці ў настаў- 
ніцы сабраныя на пахаванне 
грошы.

Гэтыя здарэнні прымусілі 
многіх у нашай школе сур’ёзна 
задумацца. Адкуль у шасці- 
васьмігадовых дзяцей, характар 
якіх яшчэ канчаткова не сфар- 
маваўся, столькі жорсткасці і 
абыякавасці да чалавечага жыц- 
ця? Адкуль з ’яўляецца неспа- 
тольная прага да "лёгкіх" гро
шай I жаданне любым коштам 
жыць за кошт іншых людзей? 
Што да гэтага спрычынілася — 
агульны ўплыў грамадскага на- 
двор’я, кепскае хатняе выхаван- 
не або прыроджанае парушэн- 
не псіхікі? A можа, ўсё разам і 
з ’яўляецца сапраўднай прычы- 
най “беспредела” ў школьным 
жыцці, прыклады якога назіра- 
юцца ўсё часцей? Хіба не ад-

люстроўвае школа, як у люстэр- 
ку, усіх тых жудасных працэоаў 
у “дарослым” жыцці, наро- 
шчванне агрэсіўнай жорсткасці 
ў нашым грамадстве?

Тым не менш, цалкам бяс- 
следнымі дпя'вучняў нашай 
школы дні "мужчынскага” і "жа- 
ночага” святаў не прайшлі. Так, 
23-га лютага да нас завітапі кур
санты з міліцэйскай акаддэміі, 
каб распавясці пра сваю нялёг- 
кую службу. Аднак з-за таго, 
што па ўзросту будучыя міліцы- 
янеры амаль не адрозніваліся 
ад старшакласнікаў, прапаган- 
дысты з іх атрымаліся не надта 
выдатныя. Наведаўшы наш 
клас, будучыя работнікі права- 
ахоўных арганаў збянтэжана 
чырванелі пад пільнымі позір- 
камі трыццаці вучаніц, якім ціха 
і бльггана распавялі, што вучо- 
ба ў міліцэйскай акадэміі — 
справа для сапраўдных мужчын, 
пасля чаго паспешліва рэціра- 
валіся.

Справа ўтым, штоўнашым 
класе толькі чацвёра хлопцаў — 
характэрная для старэйшых 
клзсаў з’ява. Таму дзяўчаты вы- 
рашылі самі іх павіншаваць і

“скінуцца” на падарункі. Аднак і 
гэта аказапася няпроста, бо не- 
каторым дзяўчатам не спадаба- 
лася ідэя "складчыны". Але са- 
праўдная прычына не ў цяжкім 
фінансавым становішчы іх баць- 
коў, а ў непазбыўным раз’яд- 
нанні калектыву. Мажпіва, такое 
разлучэнне ўласціва складана- 
му крытычнаму ўзросту, калі 
кожны юнак робіцца максімаліс- 
там, павышаючы патрабаванні 
да свайго асяродцзя. Напэўна, 
гэтым і тлумачыцца тое, што не- 
каторыя нашы аднакласніцы не 
захацелі марнаваць час на та
кое глупства, як віншаванне ад- 
накласнікаў.

Вядома, дзяўчаты стале- 
юць раней за хлопцаў. Кола іх 
поглядаў на жыццё значна па- 
шыраецца, а праблемы робяц- 
ца больш істотнымі ў той час, 
як хлопцы яшчэ не пакутуюць ад 
кахання і межай іх мары з ’яўля- 
ецца пачак добрых цыгарэт. У 
апошніх класах такая духоўная 
розніца значна менш адчуваец- 
ца, і хлопцы спрабуюць завая- 
ваць сэрцы аднакпасніц, якія 
паблажліва ставяцца да равес- 
нікаў, бо самі лічаць за лепшае

Газета падпісана ў д р у к у  12.00.

сустракацца са старэйшымі за 
сябе мужчынамі.

Нашы чатыры рыцары так- 
сама павіншавалі, хаця без пры- 
гожых пажаданняў і крыху няз- 
грабна, аднакласніц 8-га сака- 
віка. Таму можна сцвярджаць, 
што адносіны паміж хлопцамі і 
дзяўчатамі ў нашым класе да- 
волі цёплыя.

На жаль, кпас з такім уз- 
роўнем узаемаадносін можна 
назваць не звычайным, а узор
ным. Бо ў некаторых іншых кла
сах нашай школы паміж хлоп
цам! і дзяўчатамі адбываецца 
сапраўдная вайна. Абраза і пры- 
ніжэнне гонару тут зрабіліся 
звычайнай з’явай.

Наўрад ці такая атмасфе- 
ра спрыяе поспехам у вучобе і 
добраму настрою, затое моцна 
ўплывае на фармаванне харак
теру школьнікаў. Наўрад ці ў 
“дарослым” жыцці яны будуць 
ставіцца памяркоўна да іншых 
людзей, капі свае ж аднаклас- 
нікі прывучылі іх заўсёды быць 
жорсткімі і злымі.

Сучасная школа не надта 
спрыяе таму, каб яе выхаванцы 
навучыпіся паважаць погляды І

меркаванні іншага чалавека не 
залежна ад таго, старэйшы ці 
маладзейшы ён за цябе, хло
пец ён або жанчына. I тут не 
варта шукаць толькі віну адмі- 
ністрацыі школы ці настаўнікаў. 
Вялікі ўплыў аказвае і эталон 
агульных паводзін у грамадст
ве, дзе пануе закон: “Чалавек 
чалавеку — воўк".

Н еаднойчы , крочачы  
школьным калідорам, даводзіц- 
ца чуць штодня брудную лаянку 
паміж вучнямі, якая ледзь-ледзь 
не перарастае ў бойку. Мала 
прыемнага і ў тым, каб штодня 
назіраць за старшакласнікамі, 
якія па заканчэнні заняткаў з 
крыкам расштурхоўваюць лок- 
цямі малалетак, каб толькі хут- 
чэй выскачыць на вуліцу. Або 
дзяўчаты, якія выйшаўшы на га- 
нак, пачынаюць мацярыцца.

У нашай школе вучні хо- 
дзяць "смаліць" на вуліцу. У не
каторых жа іншых школах, як 
чула, "смаляць" проста ў пры- 
біральнях, а калі настаўнік зро- 
біць заўвагу, дык могуць І на тры 
літары паслаць.

Атрымліваецца замкнёнае 
кола: чым ніжэй узровень куль
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туры ў нашых падлеткаў, тым 
болей жорсткасці і агрэсіўнасці 
пануе ў маладзёжны м ася- 
роддзі. Але І злосць, якой апош- 
нім часам зашмат назапасіла- 
ся ў хлопцах і дзяўчатах, не 
спрыяе развіццю культуры ўза- 
емаадносін. I гэтая агульная 
варожасць нарастав нібы снеж
ны ком.

Дзе ж рэальнае выйсце з 
такой жудаснай сітуацыі9 На 
маю думку, яно — у карпатлі- 
вай працы па выхаванню цяр- 
плівасці, узаемапавагі І элемен
тарней культуры, па вяртанні ў 
грамадства ўсяго таго карысна- 
га ў культуры паводзінаў, што 
было страчана ў ліхаманкавыя 
гады "постперабудовы".

Думаю, зусім бы не паш- 
кодзіла, каб у нашых школах 
болей часу ўдзялялі выкладан- 
ню правілаў этыкету І добрых 
манераў. Вялікай шкоды ад та- 
кіх змяненняў у навучальным 
раскладзе ніхто не адчуў бы. 
затое вельмі хутка адчулі б 
практычную карысць. Думаю, 
што такія мерапрыемствы ды й 
шэраг іншых аказалі б станоў- 
чы ўплыў не толькі на паводзі- 
ны школьнікаў, але І на многіх 
дарослых, а ў выніку ў выйгры- 
шы аказалася б усё нашае гра
мадства.

Наталля Ca рока

В.а. рэдактара 
Т.М. Казак
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