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ГАЗЕТА Б ЕЛ АР УС КА Г А  
О Р Д Э Н А

П Р А Ц О У Н А Г А  ЧЫРВОНАГ А  
С ЦЯ Г А  Д З Я Р Ж А Ў Н А Г А  
УНІ ВЕРСІТЭТА

Ю б і л е і M В і н ш у е м ! 1 3  н а г о д ы
Свой 75-1 адовы ю бі- 

лей  адзначы ў 20  лютага 
Заслужены работнік аду- 
кацы і Р э с п у б л ік і Б е л а 
русь, прафесар, доктар 
філалагічных навук M ixa- 
іл Яўгенавіч ЦІКОЦКІ.

С ярод у зн а г а р о д а ў  
юбіляра  — о рдэн  Айчы н- 
най вайны  /  ступені, д ва  
медалі “За адвагу”, гана- 
ровая грамата Вярхоўна- 
га Савета БССР, д з в е  
граматы Вярхоўнага Са
вета БССР, га н а р о вы  
знак “За выдатныя пос- 
пехі ў  працы " Міністэрст- 
ва вы ш эйш ай адукацы і 
СССР.

М ногія студенты ву- 
чыліся па яго падручні- 
ках: “Некаторыя вы падкі 
стылістычнага выкарыс- 
тання сінтаксічных срод- 
каў беларускай мовы", “3  
гісторыі беларускай жур- 
налістыкі", “Практычная 
стылістыка беларускай  
мовы", “Стылістыка бела
рускай мовы", “Стыл/сты
ка публіцыстычных ж ан- 
раў", “Сугучнасць сл оў  
жывых. . . "

Далучаемсяда вінша- 
ванняў М іха ілу Яўгенаві- 
чу!

Прайшоў чарговы Д зень абароны  
Айчыны, які ў  нашай краіне традыцыйна 
адзначаецца я  к  мужчынскае свята. Але 
ж  абарона Айчыны не адзіны абавязак 
сапраўднага мужчыны, у  яго мусяць 
быць і  іншыя мэты ў  жыцці. Ты я ж, каму 
няўсцерп без "мужчынскага свята" (у 
п р о ц іва гу  "ж а н о ч а м у " 8 с а к а в іка ),

могуць браць прыклад з Японіі, д зе  
адзначаецца Дзень хлопчыкаў ( і ніякай 
ваяўнічасці!).

У  сё ж  мы, аддаючы даніну традыцыі, 
віншуем "моцную палову" чалавецтва з 
прайшоўшым святам — Д нём  абароны  
Айчыны і  Узброеных Сілаў Рэспублікі 
Беларусь!

Першыя месяцы новага года сведчаць, што дыс- 
цыпліна на дарогах працягвае парушацца. У Маскоў- 
скім раёне за студзень адбылося 7 дарожна-транспар- 
тных здарэнняў: адзін чалавек загінуў, 6 параненыя.

Усяго па Мінску за гэты месяц адбылося 45 ДТЗ.
Парушаюць правілы дарожнага руху і супрацоў- 

нікі і студэнты БДУ. Так, старэйшы навуковы супрацоў- 
нік А.У.Адамовіч, як і студэнтка А.В.Гурыновіч, не спы- 
ніўся на чырвоны сігнал светлафора. He засвоілі пра- 
вілы дарожнага руху інжынер НДІ Ф.Я.Мазай і студэнт 
А.Р.Марцірасян. Без вадзіцельскіх правоў былі затры-

Д А І  п а в е д а м л я е
маныя за рулём аўтамабіляў студэнты універсітэта 
М.А.Марозаў, У.У.Рытус, А.У.Аляшкевіч. Але правілы 
парушаюць не толькі вадзіцелі. але і пешаходы — сту
дэнты БДУ Ю.У.Маталіцкі, Ю.А.Аніскевіч.

Законы дарог абавязковыя для ўсіх удзельнікаў 
дарожнага руху. Паважаныя супрацоўнікі І студэнты 
вядучай ВНУ краіны, станьце прыкладам у выкананні 
Правілаў дарожнага руху!

А .Кудраўцаў, дзяржаўтаінспектар 
М аскоўскага  Д А /

К о н к у р с ы

У мінулым нумары 
"Б е л а р у с к а г а  
універсітэта" (за 

6 лютага 1997 года) быў 
змешчаны матэрыял на- 
шага карэспандэнта Вале- 
рыі Аўсянік "Свята ўл іцэ і", 
д зе  распявядалася пра 
святкаванне сёмай гадаві- 
ны існавання ліцэя пры 
БДУ. На жаль, артыкул вы- 
клікаў неадназначную рэ- 
акцыю ў нашых чытачоў І 
быў негатыўна ўспрыняты 
калекггывам ліцэя. Прыно- 
сім свае прабачэнні за 
надта легкаважны стыль 
артыкула: ні аўтар, ні рэ- 
дакцыя не меліся абразіць 
нічые пачуцці.

Капектыў 
р э д а кц ы і газеты 

"Беларускі універсітэт"

с у с е д з я ў
На пачатку лютага ў Ki- 

еве адбыўся Шосты з'езд 
Саюза ўкраінскага студэн- 
цтва. Удзельнікі з ’езда за- 
патрабавалі пагасіць запа- 
зычанасць па стыпендыях, 
а таксама абмеркавалі па- 
літычную сітуацыю на Ук- 
раіне.

A ф і ц ы й н а

Рэспубліканскі цэнтр здароўя, 
Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь 

абвяшчаюць конкурс "Маладыя  —  маладым "
Для ўдзелу ў конкурсе 

запрашаюцца студэнты ся- 
рэдніх спецыяльных і вышэй- 
шых навучальных установаў, 
студэнцкія калектывы і аб’яд- 
нанні.

Мэта конкурсу — выяў- 
ленне найбольш эфектыўных 
і пераканаўчых з пункту гле- 
джання маладых людзей 
формаў медыцынскай асве- 
ты і нагляднай агітацыі ў га- 
ліне прафілактыкі залежнас- 
цяў (наркаманія, алкагалізм, 
курэнне).

Крытэрыі ацэнкі:
— арыгінальнасць змес- 

ту і формы;
— накіраванасць на кан- 

крэтную ўзроставую катэго- 
рыю;

— пераканаўчасць;
— даступнасць для 

ўспрымання;
— дакладнасць пададзе- 

ных фактаў.
Спонсар конкурсу — 

цэнтр па прафілактыцы і ля- 
чэнню залежнасцяў Jellinek 
(Нідэрланды).

Прызавы фонд конкурсу:
I месца — пішучы відэапле- 
ер, H і Ill месцы — фотаапа- 
раты. Апрача таго, праду- 
гледжваюцйа заахвочвальныя 
прызы для пераможцаў у кож- 
най намінацыі.

Дадайце запоўнены та
лон з вашым матэрыялам

Звесткі аб аўтарах:
Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара(ў) ці назва аб’яд- 
нання, калектыва
Месца навучання____________________________
Адрас ____________________________________ _
Тэлефон для кантакту________________________
Прадстаўленыя матэрыялы могуць быць як у выгля- 
дзе праектаў, эскізаў, так і ў завершаным выглядзе. 
Калі ласка, адзначце намінацыю, адпаведную ваше
му матэрыялу:
лекцыя, гутарка _____________________________
памятка, буклет, лістоўка_____________________
плакат, насценгазета, бюлетэнь .___________
малыя формы (закладкі, значкі, календары)

масавыя мерапрыемствы (танцавальны вечар, ма-
савае шэсце)_______________________________ _
сцэнарыі тэлевІзійНых перадачаў, конкурсаў, гуль-
няў  ______
камп'ютэрныя адукацыйныя праграмы, камп'ютэр-
ныя гульні__________________________________ _
аўдыя-, відэапрадукцыя (кліп, ролік, песня)

іншае
Апошні тэрмін падачы матэрыялаў (па паштоваму 
штэмпелю) — 31 сакавіка 1997 года.
Матэрыялы падаюцца на адрас: 220099, г.Мінск, вул. 
Казінца, 50-А, Рэспубліканскі цэнтр здароўя з па- 
знакай “на конкурс “Маладыя — маладым” .

Тэлефон для даведак: 277-54-05

Графік прыёму адміністрацыяй 
універсітэта студэнтаў і супрацоўнікаў 

па асабістых пытаннях
Казулін Аляксандр Уладзіслававіч, 

рэктар
1-шы і 3-ці аўторак 

15.00-17.00

Брыгадзін Пётр Іванавіч, 
першы прарэктар

панядзелак 14.00 - 16.00 
чацвер 9.00 - 11.00

Карзюк Віктар Іванавіч, 
прарэктар па вучэбнай рабоце

панядзелак 15.00 - 17.00 
пятніца 9.00. - 11.00

Казлоў Іван Пятровіч, 
в.а. прарэктара па навуковай 

рабоце

аўторак 9.00 - 11.00 
чацвер 15.00 - 17.00

Паўлаў Анатоль Васільевіч, 
прарэктар па вучэбнай рабоце, 
сацыяльных пытаннях і быту 

студэнтаў

аўторак 9.00 - 11.00 
чацвер 15.00 - 17.00

Векша Сяргей Апяксандравіч, 
прарэктар па эканоміцы і 
камерцыйных пытаннях

1-ая серада месяца 
9.00 - 11.00, 15.00 - 17.00

Тарасевіч Уладзімір Іванавіч, 
прарэктар па 

адміністрацы йна-гаспадарчай  
рабоце

1-шы панядзелак 
11.00 - 12.30, 14.00 -16.00

Акрамя таго, усе прарэктары вядуць прыём студэнтаў па 
сярэдах з 9.00 да 11.00 і з 15.00 да 17.00
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А к т у а л ь н а

родцзя, і наяўны нас не за- 
давальняе . Але ўявіце 
жыццё палешукоў у XIX 
стагоддзі: невялікія кавалкі 
зямлі, скрыўленыя (нягле- 
дзячы на багацце лесу) 
хаты, гарод — на пясчаных 
землях, сенакос — на ба- 
лотах. I навокал — хмары 
камароў. Чалавек быў псі- 
халагічна падрыхтаваны да 
змянення асяроддзя свай- 
го пражывання.

Галоўную небяспеку 
прадстаўляе не самое знік- 
ненне балотаў, а аслаблен- 
не тарфянога слоя, які вы- 
значае пладароднасць 
асвоеных тэрыторый. Tap- 
фяны пласт на Палессі ака- 
заўся маламагутным — не 
3-6 метраў, як лічылі, а 
меншым амаль у 10 разоў. 
Пачалі развівацца сухія 
пяскі, знікаць малыя рэкі, 
сохнуць лясныя масівы. 
Гіне лес, які раней ішоў на 
будаўніцтва многіх гарадоў 
Pacil і замежжа. Мне давя- 
лося сустракацца з жыха- 
рамі Буда-Кашалёўскага 
раёна, якія былі сведкамі, 
як напярэдадні вайны па 
дагавору ўраду вывозілі ў 
Германію лес. Ha дзвюх 
чыгуначных платформах 
вывозілі дуб, першы сук 
якога знаходзіўся на вы- 
шыні 18 метраў, а ствол не 
меў ні аднога гнілога мес- 
ца.

— Д зе  шукаць выйс-
це?

— Перад прыняццем 
тых ці іншых рашэнняў трз- 
ба дакладна разабрацца ў 
сітуацыі на Палессі, пра- 
весці інвентарызацыю зя- 
мельных фондаў, вывучыць 
глебавае пакрыццё. Зараз 
такія работы не праводзяц- 
ца. Балюча бачыць, на- 
прыклад, на Арэсе вялікія 
масівы, якія аказаліся за- 
кінутымі. Зямля не апра- 
цоўваецца, у іншым выпад- 
ку — тэта робіцца нядбай- 
на. Пасля інвентарызацыі 
— вызначыць, якія землі 
ўвогуле п'акінуць, на якіх 
перайсці на больш інтэнсіў- 
нае землекарыстанне. Але 
ў любым выпадку — па- 
трэбныя пэўныя даследа- 
ванні палескіх земляў.

— Як “змагаю цца" з 
“галоўным балотам", на- 
пры клад , у  П аўночнай  
Амерыцы?

— У ЗША балота Ara- 
сіц таксама асушаецца, 
але ў значна меншых 
аб'ёмах. Некалькі год таму 
да нас ва універсітэт пры- 
язджаў прафесар універсі- 
тэта Мінесоты Дэвідс Свен- 
сан, якога вельмі цікавілі 
нашыя работы ў галіне 
асваення балотаў. У Шта
тах на асушаных землях 
плануецца вырошчваць 
лес, які будзе выкарыстоў- 
вацца як крыніца паліва для 
цеплавых электрастанцый, 
бо рэсурсы вугалю і газу 
амаль вычарпаныя, і чала- 
вецтву пагражае энерге- 
тычны голад. Да таго ж на 
асушаных землях выро- 
шчваюць буйнаплодныя 
журавіны. Вопыт развя- 
дзення гэтай культуры пе- 
раймаюць ужо і ў нас — на 
тэрыторыі батанічнага сада 
ў Ганцавічах, на плантацы- 
ях пад Пінскам.

А лёна Ш А Ў К У Н

Напэўна , самы 
зацяты двоеч 
нік хаця б раз 

у жыцці бачыў палітычную 
карту свету, якая да ня- 
даўняга часу ўпрыгожва- 
ла нават самыя не пры-

чвэрці XIX стагоддзя асу- 
шана амаль паўтара міль- 
ёны гектараў вільготных 
земляў).

У выніку пераўтварэн- 
няў аграрная эканом іка

юць яе сутнасць. У  чым жа 
я на?

—- Палессе — рэгіён, які 
знаходзіцца ў цэнтры Еўро- 
пы і займае нізкае месца 
(ніжэй — толькі прыбрэж-

джайных гатункаў культур. 
Пры' інтэнсіўным развіцці 
сельскай гаспадаркі пло- 
шчы пад пасевы будуць 
скарачацца. Таму трэба 
было прадуглежваць час,

ных ідаўно  асвоеных зем
лях і  не лезлі б  у  палескі 
гушчар...

— У такім выпадку пы- 
танне трэба ставіць па- 
іншаму. Ці патрэбна увогу-

Палессе: ці не 
стане “галоўнае 
балота Еўропы” 

пустыняй?

стасаваны я для гэт.ага 
месцы. Палітычную не- 
п ісьм еннасць маладога 
пакалення можна спісаць 
на працэсы раз’яднання- 
аб’яднання дзяржаў, што 
атрымалі распаўсюджан- 
не ў 90-х гадах. A вось фі- 
з ічную  ка р ту  с у з ір а ц ь  
маглі толькі добрасумлен- 
ныя наведвальнікі ўрокаў 
геаграфіі. I самыя ўваж- 
лівыя з іх, напэўна, заўва- 
жылі, што на кожным кан- 
тыненце ёсць сваё “галоў- 
нае балота" — нізіна, якая 
звычайна знаходзіцца ў 
цэнтры і ўплывае на клі- 
мат вялікай тэрыторыі, а, 
значыць, на эканамічнае 
разв іцц ё  I сацы яльнае 
становішча жыхароў гэта- 
га рэгіёну. У Паўднёвай 
Амерыцы — тэта трапіч- 
ныя балоты Пантаналь, ў 
Паўночнай Амерыцы —

балоты Агасіц, у Афрыцы
— б а се й н  р а к і К о н га . 
Ролю “ галоўнага балота 
Еўропы” выконвае нізіна, 
размеш чаная на поўдні 
Беларусі і поўначы Украі- 
ны, якая носіць мілагуч- 
ную назву Палескай ці 
проста Палесся.

За вялікую гісторыю 
свайго існавання Палес- 
кая нізіна падвяргалася 
шматлікім уздзеянням з 
боку чалавека, і як вынік
— складаная экалагічная 
сітуацыя ў гэтым рэгіёне. 
Галоўную праблем у на 
сённяш ні д зень  уяўляе 
меліяратыўнае асваенне 
палескіх пясчана-балоціс- 
тых земляў. Ix асушэнне і 
далучэнне да інтэнсіўнай 
сельскагаспадарчай вы- 
творчасці на працягу двух 
апошніх стагоддзяў зна- 
ходзілася ў фарватары 
асноўных эканамічных пы- 
танняў, якія вырашаліся 
Расіяй, Беларуссю і Укра
шай (толькі ў апошняй

Палесся аказалася поў- 
насцю прывязанай да ме- 
л ія р ы р а в а н ы х ^ е м л я ў . 
Экалагічны прэс вельмі 
значна цісне на яе, і тэты

ціск будзе ўзрастаць па- 
стаянна. Па сваёй знач- 
насці экалагічныя прабле- 
мы неаднолькавыя. Адны 
могуць быць вырашаныя 
на м ясцовы м  у зр о ў н і. 
Другія — прывесці да ка
тастроф ы, калі ведаў I 
намаганняў акажацца не- 
дастаткова для іх пера- 
адолення. I меркаванне, 
што ад вядзення сельскай 
гаспадаркі ў гэтым рэгіё- 
не давядзецца адмовіцца, 
калі не развярнуць шыро- 
камаштабнае выратаван- 
не земляў Палесся, мае 
пад сабой рэальную ас- 
нову. М е н а в іта  такой  
думкі прытрымліваецца 
прафесар Віктар Нікіфа- 
равіч КІСЯЛЁЎ, загадчык 
кафедры ф ізічнай геа- 
графіі мацерыкоў і акіянаў 
Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта.

— Віктар Нікіфаравіч, 
многія ведаюць пра праб
лему палескага рэгіёну, 
але толькі адзінк і ўяўля-

ныя раўніны). У сілу пэўных 
заканамернасцяў ён уплы
вав на прыродныя ўмовы 
вялікай тэрыторыі, у пры- 
ватнасці, на pyx паветра- 
ных мае, тэмпературны 
рэжым, рэжым ападкаў. 
Натуральна, калі змяніць 
прыродную аснову палес
кага рэгіёну, адбудуцца 
змены і ў клімаце. Тэта мы 
і маем на самой справе. He 
кажучы ўжо пра змены ў 
прыродзе самога Палесся. 
Змяненне аблічча Палесся, 
звязанае з поўным знікнен- 
нем балот, адмоўна сказа- 
лася на прыродных умовах. 
Дадайце да гэтага наступ- 
ствы катастрофы на Чар- 
нобыльскай атамнай стан- 
цыі — вось прыблізная кар- 
ціна экалагічнай сітуацыі на 
Палессі.

— Наколькі моцна эка- 
лагічныя асаблівасці аказ- 
ваюць уздзеянне на эка- 
намічную сітуацыю ў  па- 
лескім рэгіёне?

— Эканоміка палеска
га краю — гэта пераважна 
аграрны сектар і лясная 
прамысловасць. I галоўная 
асаблівасць у тым, што 
амаль усе работы вядуцца 
на меліярыраваных землях. 
Сфарміраваны пасля асу- 
шэння балот мясцовы клі- 
мат Палесся прынёс поз- 
невясеннія і раннялетнія 
замаразкі. Амаль штогод 
вымярзаюць ласевы буль
бы. Гуркі I памідоры выро- 
шчваюцца ўжо тслькі пад 
плёнкай.

Сельская гаспадарка, 
прывязаная да асушаных 
балот, практычна поўнас- 
цю залежыць (акрамя эка- 
лагічных наступстваў) і ад 
тэхнічнага стану эксплуату- 
емай меліяратыўнай сеткі. 
пачынаючы ад каналізіра- 
ваных рэк, магістральных 
каналаў і заканчваючы ма
лой асушальнай сеткай і 
закрытым дренажом. Ix ка- 
пітальны рамонт і арганіза- 
цыя службы эксплуатации 
толькі адсуне крызіс сель
скай гаспадаркі, над эка- 
номікай якой заўсёды бу
дзе вісець экалагічны прэс.

Ha сённяшні дзень кож- 
ны аграрый разумев, што 
развіццё сельскай гаспа- 
даркі — гэта перш за ўсё 
перадавая тэхналогія і вы- 
карыстанне вы сораўра-

калі вялікая колькасць асу
шаных земляў стане непат- 
рэбнай. Зараз гэтыя землі 
пачалі выводзіць з актыў- 
нага сельскагаспадарчага 
карыстання. I прычына гэ- 
таму — не толькі інтэнсіў- 
нае вядзенне гаспадаркі, 
але і нестабільная экана- 
мічная сітуацыя ў рэспуб- 
ліцы.

— Ц і патрэбна было 
такое маштабнае асуш эн
не балот?

— Маштабы сапраўды 
глабальныя. 3 фотаздым- 
каў з космасу праглядаюц- 
ца толькі пяскі — балот 
амаль не відаць. Атрыма- 
лася так, што ў складзеных 
планах меліяратыўных ра
бот была дапушчана арыф- 
метычная памылка. У вы- 
ніку неабходная для асу- 
шэння плошча была завы- 
шаная амаль на паўмільёна 
гектараў. Выпраўляць па- 
мылку ўдакуменце, прыня- 
тым ЦК КГ1Б і Саветам мі- 
н істраў, зразум ел а, не 
сталі. А для меліяратараў 
былі распрацаваныя новыя 
схемы асушэння І адпавед- 
ная дакументацыя.

— Павысілі б  ураджай- 
насць на ўжо распрацава-

ле асваенне новых земляў? 
ЦІ выгадна было, напрык- 
лад, асвойваць казахстан
скую цаліну, на якой я, да- 
рэчы, адпрацаваў каля 
двух гадоў? Безумоўна, 
выгадна. Пладародныя ца- 
лінныя ^емлі далі адборнае 
зерне для многіх рэгіёнаў 
краіны І за два-тры гады 
вырашылі праблему з хле
бам.

— Патоня па эканаміч- 
ную выгаду абвастрыла 
экалагічную сітуацыю на 
Палессі. Магчыма, трэба 
было знайсці іншыя шляхі 
вырашэння гаспадарчых 
праблемаў?

— Калі ў дзяржаве няма 
зерня (мяса, лесу і г.д.), 
яна зацікаўленая ў ягонай 
вытворчасці. I кан'юнктура 
дыктуе, якім чынам гэта 
ажыццяўляць. I калі крок не 
заўсёды верны, але на пэў- 
ным этапе — адзіны маг- 
чымы. Што датычыць эка- 
лагічнай абстаноўкі на Па- 
лессі, то там яна заўсёды 
была складанай. Проста 
мы сузіраем праблему з 
пункту гледжання жыхароў 
канца XX стагоддзя. Мы 
маем уяўленне пра належ- 
ны стан навакольнага ася-

Пасля асуш эння балотаў

Возера Залувічы, якое /снавала да асуш эння балотаў



краму, каб замяніць яе? упэўнензсць у сабе ны рэжым на увесь гарач камі народнаи медыцыны кл ін ічнай  бальніцы

Прапануем вашай у  вазе малю нкі 
аспіранта нашага універсітэта, які 
друкуецца ў  "Беларускім універсіт эце "  пад  
мудрагелістым псеўданімам Опрйчь 
Кромешний. Чытачы нашай газеты, напэўна, 
памятаюць пра незвычайны, змрачнаваты 
гумар гэтага карыкатурыста. Спадзяемся, 
што яны паставяцца да  гэтых малюнкаў з  
разумением.
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Каардынацыйны Савет студэнцкіх саветаў 
інтэрнатаў Белдзяржуніверсітэта

Інтэрнат Старшыня
студсавета

Камандзір
оператрада

№ 1
Папок Віталь, 

4 курс гістфака, 
пакой 331

Малчанаў Міхаіл, 
2 курс гістфака, 

пакой 320

№ 2
Загорскі Андрэй, 
4 курс фізфака, 

пакой 1205а

Рудой Дзмітрый, 
4 курс фізфака, 

пакой 310а

№ 3
Цімохін Сяргей,

4 курс факультэта 
РФіЭ, пакой 1208а

Пяшко Аляксандр, 
4 курс факультэта 
РФІЭ, пакой 1309а

№4
Новік Алег,

4 курс юрфака, 
пакой 436

Шэлег Павел, 
4 курс юрфака, 

пакой 436

№ 6
Калеснікава Вольга, 

4 курс ФПМІ, 
пакой 619

Чарневіч Васіль, 
5 курс ФПМІ, 

пакой 505

№ 7
Лабкоў Аляксандр, 

4 курс ММФ, 
пакой 1111а

Шчарбіна Аляксандр, 
4 курс факультэта 
РФІЭ, пакой 217а

№ 9-10 Малчанава Валянціна, 
4 курс ФЭФ, пакой 82

Мірончык Дзмітрый, 
4 курс ФМА, 

пакой 34

Каардынатар - Лабкоў Аляксандр, 4 курс ММФ

¥ ? Праблемы выхавання
справа сур ёзная I ?

На базе Беларускай сельскагаспадарчай ака- 
дэмН ў  г.Горк і М агілёўскай вобласці 18-20 люта- 
га адбылася м іжнародная навукова-практычная 
канф ерэнцыя “ Тэорыя  /  практыка выхаваўчай  
работы ў  вышэйшых навучальных установах”. Ад  
Белдзяржуніверсітэта ўдзел у  рабоце канф ерэн- 
цы і прынялі прарэктар па вучэбнай рабоце і  са- 
цыяльных пытаннях А. В. ПАЎЛАЎ, начальнік аддзе- 
ла выхаваўчай работы з  моладдзю  А.БАГДАНО- 
ВІЧ, метадыст аддзела выхаваўчай работы з  м о
ладдзю  А.ЛАПМАХАЎ

3  як ім і ідэям і, прапановам і прыехала дэлега- 
цыя нашага універсітэта? На гэтае пытанне ад- 
казаў начальнік аддзела выхаваўчай работы з  
моладдзю  Аляксей БАГДАНОВІЧ:

— Пошук і адбор, навучанне І выхаванне найболыи 
таленавітай, творчай і інтэлектуальнай моладзі з ’яўля- 
ецца галоўнай задачай структураў па рабоце са студэн- 
цкай моладдзю, грамадскіх арганізацыяў нашага універ-

сітэта. ,
Праблемы выхавання — справа сур’ёзная. Пэўная 

праца па развіццю студэнцкага самакіравання ў БДУ пра- 
ведзеная. У кожным інтэрнаце функцыянуюць студэнц- 
кія саветы. Дзейнасць службовых асобаў інтэрната аб- 
мяжоўваецца рамкамі працоўнага часу, таму краевуголь- 
ным каменем усёй выхаваўчай работы павінна быць вы
хаванне ў студэнтаў пачуцця гаспадара, адказнасці за 
свой інтэрнат. Выхаванне гэтае ў нашым універсітэце 
праходзіць праз дзейснае прыцягненне саміх студэнтаў 
да кіравання інтэрнатам. Асноўным мехнізмам рэаліза- 
цыі служыць актывізацыя дзейнасці студсаветаў. Аднак 
стўдэнцкае самакіраванне разумеецца не як самаўхілен- 
не адміністрацыі і дэканатаў ад працы ў інтэрнатах, а як 
пераход на якасна новы ўзровень выхаваўчай работы, 
які ўключае работу па фармаванню не толькі гаспадара 
інтэрната, але і будучага кіраўніка.

A ўвогуле з матэрыяламі канферэнцыі можна азнаё- 
міцца па зборніку тэзісаў, які ёсць у аддзеле выхаваўчай 
работы з моладдзю (вул.Бабруйская, 7, пакой 417, тэл. 
268-70-98).

Д л я  ц я б е а ш а  з д а р о ў е

Ці ўпэўнены вы ў сабе?
Адказвайце на пытанні “так” або “не”
1. Ці могуць некалькі няўдачаў, якія 

ідуць адна за адной, прымусіць вас сум- 
нявацца ў сваіх здольнасцях?

2. Ці адчуваеце вы страх, апынуўшы- 
ся ў шчыльным натоўпе?

3. Ці пільнуецеся вы моды?
4. Ці часта вы глядзіцеся ў люстэрка?
5. Ці сутуліцеся вы?
6. Ці лічыце вы, што людзі кажуць злое 

на ваш адрас?
7. Ці хвалюецеся вы, калі даводзіцца 

бываць ва ўстановах дзеля ўлагоджвання 
якіх-небудзь непрыемных пытанняў?

8. Ці ўзнікае ў вас часам адчуванне, 
нібы за вамі нехта сочыць?

9. Ці лёгка вы наважваецеся правесці 
свой адпачынак у новым для вас месцы?

10. ЦІ вольна вы пачуваецеся, апынуў- 
шыся ў незнаёмай кампаніі?

11. ЦІ сняцца вам кашмарныя сны?
12. ЦІ аддаяце вы перавагу еамастой- 

наму вырашэнню сваіх праблемаў, не аб- - 
мяркоўваючы іх з блізкімі вам людзьмі?

13. ЦІ адкладаеце вы грошы “на чор- 
ны дзень”? .

14. Ці ўпэўнены вы ў тым, што вашыя 
сябры любяць вас?

15. Ці знаходзіце вы, што кожны дзень 
можна даведвацца для сябе нешта новае?

16. Высветліўшы, што купленая рэч 
вам не падыходзіць, ці вернецеся вы ў

17. Ці ўзнікаюць у вас сумненні на- 
конт таго, ці ўдасца вам ажыццявіць на- 
мечаныя мэты?

18. Ці часта навакольныя звяртаюцца 
да вас па параду?

За кожнае супадзенне вашага адка- 
з у з  вынікам запішыце сабе 2  балы: “не"  
— пытанні 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 
17; “так" — 10, 12, 13, 14, 15, 18. Цяпер 
складзіце балы.

26-36 балаў. Вам ніколі не даводзі- 
лася сумнявацца ў сабе ці ў сваіх здоль
насцях. Навакольныя звяртаюцца да вас 
па параду. Нехта лічыць, што вы ганарыс- 
ты і паводзіце сябе высакамерна.

16-24 балы. Вы ўпэўнены ў сабе, 
хаця, бывае, выяўляеце нерашучасць. 
Тэты тэст дае вам магчымасць больш да- 
кладна ацаніць сябе.

6-14 балаў. Можна сцвярджаць, што 
вы не ўпэўнены ў сабе І вам не ўдаецца 
хаваць гэта ад навакольных. Вы нетава- 
рыскі І стараецеся не трапляць у такое ста- 
новішча, якое вымусіла б вас самастойна 
прыняць важнае рашэнне.

0-4 балы. Такая сума балаў у гэтым 
тэсце сустракаецца, • на шчасце, вельмі 
рэдка. I калі вы шчыра адказалі на ўсе 
пытанні, то вам варта паразмаўляць з псі- 
хатэрапеўтам, які дапаможа вам набыць

Грып — вострае 
інфекцыйнае за 
хворванне, якое 

выклікаецца рознымі ты- 
памі вірусаў (А, В, С). Кры- 
ніцай заражэння служыць 
хворы чалавек: пры размо- 
ве, кашлі і чханні вірус вы- 
дзяляецца ў 
вонкавае ася- 
роддзе (пры- 
чым найбольш 
н е б я с п е ч н ы  
для ,наваколь
ных пачатковы 
перыяд за- 
хворвання).

У тыповых выпадках 
захворванне пачынаецца 
востра, часта з дрыжыкаў, 
ужо ў першыя суткі тэмпе- 
ратура цела дасягае 38-40 
градусаў і трымаецца 2-4 
дні. Хворыя скардзяцца на 
слабасць, боль у мышцах, 
галаўны боль і інш. Гэтыя 
прыкметы суправаджаюц- 
ца кашлем, насмаркам, 
змяненнем голасу.

У лячэнні грыпу, як І 
многіх вірусных захворван- 
няў, спецыфічнай тэрапіі 
няма. Хворых з неўсклад- 
неным грыпам звычайна 
лечаць дома, пад назіран- 
нем доктара. Im пераваж- 
на прызначаецца пасцель-

кавы перыяд. Шпіталіза- 
цыю прызначаюць толькі 
хворым з цяжкімі формамі 
грыпу.

Апрача прызначаных 
доктарам лекаў, выкарыс- 
тоўваюцца “хатнія" сродкі 
— гарбата з малінай, на-

Грып І ЯГО
прафілактыка

стой шыпшыны. Пры пару- 
шэнні носавага дыхания 
ўжываюць санарын, гала- 
залін, нафцізін.

Пэўны эфект зніжэння 
захворвання на грып назі- 
раецца пры правядзенні 
прафілактычных мерапры- 
емстваў, выкарыстанні рэ- 
мантадзіна. Больш чым 
удвая змяншае верагод- 
насць захворвання насавых 
хадоў аксалінавая мазь. 
Высокаэфектыўнымі пра- 
філактычнымі і лекавымі 
ўласц івасцям і валодае 
інтэрферон, які закапваюць 
у нос 1-5 разоў на дзень з 
першых гадзінаў захвор
вання.

Выпрабаванымі срод-

з ’яўляюцца цыбуля і час- 
нок, якія рэкамендуецца 
выкарыстоўваць у ежу без 
кулінарнай апрацоўкі.

Рэцэпты ад грыпу:
• нацерці на тарцы цыбу- 
ліну, заліць адным літрам 
кіпячага малака (але не кі-

пяц іць), на- 
стойваць у цёп- 
лым месцы , 
выпіць на ноч 
палову гарача- 
га настою, ра- 
ніцай — другую 
палову (такса- 

ма гарачай). Праз некалькі 
дзён грып пройдзе без уся- 
лякіх ускладненняў;
• нацерці адну сталовую 
лыжку цыбулі і апусціць у 
кіпячае малако (не менш за 
адну шклянку), прымаць па 
адной сталовай лыжцы 
тройчы на дзень;
• тры сталовыя лыжкі 
дробна нарэзанай цыбулі 
заліць 50 мл цёплай вады і 
дадаць 1/4 чайнай лыжкі 
мёду, настойваць 30 хвілі- 
наў. Тэты настой выкарыс- 
тоўваць для прамывання 
носу I ад кашлю.

/. M . BA ЛЫ НЕЦ, 
д о ктар- тэрапеўт 

2 -й  гарадской



Напрыканцы мінулага года хор народней песн і выкладчыкаў і  
супрацоўнікаў БДУ “Родніца” выступаўна фестываліў Нарвегіі. Сваім і 
ўспам інам і і  ўражанням і пра гэтую падзею, пра экзатычную 
паўночную краіну, пра свае сустрэчы дзеляцца з  чытачамі нашай 
газеты ўдзельн ікіхору, выкладчыкі універсітэта.

M iкола КАВ АЛ Е Н КА

N o rg e
Нарвегія! I горы, і фіёрды...
A людзі — з сонцам у вачах!
Тут не бывае непагоды —
I нам так хораша ў гасцях!

А верасень у восені пытаўся:
Дзе ж ты набрала гэтулькі цяпла,
Што Мінск табой залюбаваўся,
Што Беларусь ў фіёрдах ажыла?

Мы цешымся, Нарвегія, як ты 
Спяваеш, сонечна смяешся.
Jk нас хрысцілі з паднябесся 
Твае нябесныя пярсты!..

3 Атлантыкі тваім атлантам 
Гальфстрымна на тваім плячы.
Табе світальна ў Грыгавых санатах,
Ад зарападаў светла ўначы.

Мы ехалі-плылі, як да легенды ў госці. 
Легенды-сагі творыш ты без меж!
У тваёй нарвежскай прыгажосці 
Ад радасці ну як не запяеш!

Ці вадаспад, ці круцізна дарог,
Што нас вялі аж да самога Бога,—
Бог міласэрдна нас сцярог,
I спевам слалася дарога!

Нарвегія!.. Нарвежымся ў ласках, 
Нарвежна на стале, нарвежна, ўежна нам.
0  Божы рай! Нарвегія — як казка,
Як дзіўны сон, як светлы Божы храм!

1 ні дажджынкі з аблачынкі,
I ні вятроў паўночных шквал —
Як у руках на стрэчах-вечарынках 
У цёплых радасных абдымках 
Ззяў сонцам сонечны бакал!

“Купалінка” І “Мелам бокар” , 
З ’яднаўшыся, кружылі нас.
Была ты клятвай І зарокам, 
Пяшчота песні,—

ў добры час!

Мая любоў — Нарвегія!
Люблю ўсёй душой.
Лірычная элегія,
Страчацца б мне з табой!

Нарвегія — жамчужына!
Фіёрдаў сінява.
Я думаў, ты засцюжана,
А ты — гарачыня!..

Нарвегія!.. Фіёрды, вадаспады, 
Вяршыні гор пад шапкамі снягоў. 
Ты бачыш, Norge, як мы рады 
Да дна нырнуць у светлую любоў!.

Ці налюбуюся Табою!
Ды ісціну ўсё ж пазнаў:
Ты ззяеш

незямной
красою —

Цябе сам Бог каранаваў!

Нарвегія, да новай стрэчы! .
Твая Атлантыка —

мне пошум баравы... 
Дазволь яшчэ разок глынуць тваёй сінечы, 
Дазволь глынуць фіёрднай сінявы!
Мне хочацца спаткацца пад рабінай,
Мне хочацца спаткацца пад вярбой...

Вясной у нас,
вясною салаўінай,

Чакаем стрэчы,
любая,

з Табой!..

Д
ей загад

оугачаканае лада 
рожжа ў Нарвегію 

■было незвычайным 
CBae1Pl загадкавасцю, таямні- 
часцю, хвалявала нечаканасцю 
ўражанняў і пачуццяў. Настро- 
еныя мы быпі на суровасць паў- 
ночнага краю, на стрыманасць 
незнаемых слухачоў і гледачоў.

Усе гэтыя перасцярогі ака- 
заліся абсалютна беспадстаў- 
нымі, у чым мы 
пераканаліся ў 
першыя ж хвілі- 
ны: літаральна 
на нарвежскай 
мяжы нас су- 
стрэла фраў 
Сігрыд Райдун 
Аасен, незвы- 
чайная шчы- 
расць І сардэч- 
насць якой не пакінула і кроплі 
насцярожанасці. Дарэчы, мена- 
віта СігрЫд Аасен прыслала для 
“ Родніцы" запрашэнне на фес- 
тываль, менавіта яна да дро- 
бязей прадумала ўвесь план 
нашага гасцявання. Фраў Cir- 
рыд была нашым гідам, дарад- 
цай перакладчыкам, памочні- 
кам ва ўсіх справах Лес літа- 
ральна падараваў нам гэтую 
незвычайную жанчыну. а разам 
з ёй і тыя незабыўныя 20 дзён 
канцэртнага турнэ па Нарвегіі. 
Наша валадарка-чараўніца рас- 
казала аб плане падарожжа... і 
цуды пачаліся.

Ліліхамэр — першы пры- 
пынак на нарвежскай зямлі. 
Сталіца зімовай Алімпіяды-96 
сустрэла нас ветліва і гасцін- 
на. Першы міні-канцэрт мы далі 
ў дабрачынным таварыстве 
Чырвонага Крыжа, дзе жывуць 
адзінокія старыя хворыя людзі. 
Паводле іх слоў, нашыя песні 
прымусілі іх забыцца на ўзрост 
і хваробы. Кульмінацыйным мо
ментам нашай сустрэчы мож- 
на лічыць тое, што на развітан- 
не і артысты, і многія з гаспа- 
дароў з юнацкім запалам кру- 
жыліся ў “Беларускай польцы”. 
Падарунак у знак падзякі за 
канцэрт — цудоўная экскурсія 
па алімпійскіх мясцінах Ліліха- 
мэра.

Наступны пункт нашага 
прыпынку — горад Лейкангер.

Першы вялікі канцэрт мы далі 
ў царкве. Многім уражвалі мы, 
многае ўражвала нас. Мы — 
разнастайнасцю рэпертуара, 
манерай выканання, здольнас- 
цю прадэманстраваць непаў- 
торнасць, асаблівасць, глыбо- 
кую душэўнасць беларускіх пе- 
сень. Hac — непаддзельная за- 
цікаўленасць слухачоў, невера- 
годны інтарэс людзей іншай

ПДУНОННАЯ КАЗКА 
"РОДНІЦЫ"
песеннай культуры да песні бе
ларускай.  Прычым, публіка 
сабралася вельмі розная па 
ўзросту. Ix знешняя стрыма
насць і насцярожаннасць зніклі 
літаральна пасля першых двух- 
трох твораў, а потым кожны 
нумар заканчваўся громам ап- 
ладысментаў.

Нарвегію называюць краі- 
най хораў. Тут няма прафесій- 
ных калектываў, але менавіта 
таму, што амаль ва ўсіх нар- 
вежцаў абсалютны слых, хоры 
тут вызначаюцда высокапрафе- 
сійнай манерай выканання.. 
Амаль у кожным горадзе нас 
чакала сустрэча з харавым ка- 
лектывам, кожны з іх быў па- 
свойму непаўторны.

Аб эдной такой сустрэчы 
хачу расказаць асобна. Горад 
Сандалсорэ, хор рабочых і слу- 
жачых алюмініевага завода. 
Сапраўдныя артысты, самаад- 
даныя, закаханыя ў сваю спра
ву, а іх велічальная І сёння “гу- 
чыць" у нашых сэрцах. Ніколі 
не забудзем мы канцэрт, раз- 
мовы, экскурсію — падарунак 
сяброў, і развітальную вечары- 
ну.

Пік нашага паўночнага па
дарожжа — фальклорны фес- 
тываль у Модуме. Два дні са- 
мадзейныя харавыя калектывы 
радавалі ўдзячнага слухача, 
цешылі яго сэрца і слых, калы- 
хал! на хвалях высакароднага І

прыгожага, імя якому — песня! 
Кажуць, добра чалавеку, калі 
сэрца спявае. На фестывалі 
гэта адчувалася на кожным 
кроку. “ Родніца” выступіла з 
паказальнай праграмай, пасля 
якой мыатрымалі шматзапра- 
шэнняў: канцэрт у мэрыі, у га- 
радской бібліятэцы, у гандлё- 
вым цэнтры, у сярэдняй шко
ле. He абмінулі гэтую падзею І 

журналісты.
“Радні- 

ч а н ц ы '  
вельмі ста- 
раліся! Ад- 
ка з н а с ц ь , 
гонар за 
свой народ, 
які стварыў 
столькі шэ- 
дэўраў пе- 

сеннага жанру, не дазвалялі 
нам расслабіцца ні на хвіліну.

. . .Зачараваная нашымі 
песнямі "пацяплела"паўночная 
прырода: за 20 дзён ні абла- 
чынкі на небе, сонца ззяла як у 
чэрвені, а сябры-нарвежцы са 
шчырым здзіўленнем ад неха- 
рактэрнага для гэтай пары года 
надвор’я жартавалі. што, маў- 
ляў. тэта вы, беларусы. пры- 
везлі частку цяпла са сваёй 
краіны, а спевамі назаўсёды 
растапілі лёд у сэрцы Снежнай 
каралевы.

Але ў кожнай казцы ёсць 
пачатак і ...канец. Бывай, паў- 
ночная прыгажуня Нарвегія! 
Бывайце, маляўнічыя пейзажы 
і непаўторныя фіёрды! Бывай
це, удзячныя слухачы!

Фраў Сігрыд на развітан- 
не, не стрымліваючы слёз, ска
зала: “Дзякуй вам за тое. што 
20 дзён, якія я правяла з вамі, 
былі самымі лепшымі ў маім 
жыцці".

Дзякуй, шаноўная Сігрыд, 
за такую высокую ацэнку наша
га калектыву!

Дзякуй шматлікім сябрам, 
якіх мы набылі за гэты час!

Дзякуй паўночнай сяброў- 
цы Нарвегіі за тое, што так цёп- 
ла і сардэчна прымала і ўспры- 
мала песні сінявокай Беларусі!

Т. CM ОЛЬ CKA Я

Вершы, прапанаваныя нашым чытачам, належаць супрацоўніцы  
БДУ Кацярыне БРУЕВАЙ. Спадзяемся, што аматарам п а эзіі яны  
іадуць хвіліны  сапраўднае асалоды — яны вартыя таго.

Кацяры на БРУЕВА

П оры  года

I
Вы нечакайце, яна прыйдзе гэтайжа ноччу— 
з пахам хваёвым, з вялікімі гронкамі бэзу — 
і на раяль раптам ляжа, каханне жаночае 
прапанаваўшы Вам палка,

без лішніх імпрэзаў.

Сонны слуга запытаецца некага: — Ваша? 
I, схамянуўшыся, скажатой вельмі нясмела: 
— Так, вось чакаю, пакуль да мяне,

да жалобнага марша, 
дойдзе каханне санаты

і пана Шапэна.

II
Ha нотны сшытак Ганны-Магдалены

свяціла поўня. Жвавая дзяўчынка, 
якая сёння без ляноты ценю 
насілася ў гарэзлівай спаднічцы 
сярод гасцей,

суцішылася сонна, 
мужчын свавольны запалоніў Бахус, 
у садзе пахаваліся ў бутоны 
ўсе кветкі,

раяль стаміўся,
бо на ім

каторы вечар Бах 
іграў парціты Баха.

Восень, гер Людвіг.
Чырвонае лісце ў паветры
тэму складае па знаках адных альтэрацыі.
Жоўтае лісце
сплывае па даху катэдры

ўніз па дажджы 
і стварае свае варыяцыі.
Восеньскі цуд!

Толькі дрэвы нямога аркестра 
не ад яго ў захапленні.

Свае партытуры 
шчыра мяняюць на белыя фракі.

Маэстра,
чуеце восень?

— Няўжо толькі восень і чую?.-.

IV
На гэтым месцы снег змакрэў ад гукаў, 
што не прысніліся ў патрэбны час.
Ён іх жадаў у шчасці, у пакутах, 
і, не знайшоўшы тут,

паціху згас.

Пра гэтую дзівосную прычыну 
так пры жыцці й нікому не сказаў, 
а над сваёю брацкаю магілай 
ён “Рэквіем”

павольна
дапісаў...

V
Да пабачэння.
А мы яшчэ не зведалі кахання.
Заплачуць рукі ад знямення тонкіх струнаў.
I летуценне, нібы дакрананне, 
пралье пяшчоту на абдымкі целаў юных.

Трымценне, шэпты вуснаў, цалаванне, 
уздым і... паляцела — сэрца ў скронях. 
“Чакайце праз стагодцзі. Прывітанне. 
Скрыпач з Венецыі

Тамаза Альбіноні.”

Там, где м ы  были

Вчера мы были там, 
где было нам тепло, 
светло 
и аромат

окутывал сандала.
От остальных миров

оконное стекло 
наш временный приют всего лишь ограждало.

Прозрачный был февраль
за призрачным окном,

здесь — девушка
в руке с фигуркою сурабхи. 

Вчера мы были там. Сегодня —за стеклом. 
Ho тянется душа

к тому теплу,
обратно.

KKiYAPYCItI
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