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Стыпендыяткай Беларуска
га рэспубліканскага камітэта 
прафсаюза работнікаў адукацыі 
і навукі стала старшыня праф- 
бюро IV курса факультэта жур- 
налістыкі Віяпета Сілакова. Сты- 
пендыямі прафкама студэнтаў 
БДУ адзначаныя Вольга Івано- 
ва (прафгрупорг H курса факуль
тэта журналістыкі), Аляксандр 
ІІІкаруба (прафорг Il курса ге- 
аграфічнага факультэта), Павел 
Зянькевіч (член прафбюро фа
культэта радыёфізікі і электро- 
нікі, студэнт IV курса), Сяргей 
Цімохін (старшыня прафбюро 
факультэта радыёфізікі і элек
трон^, студэнт IV курса), Аляк- 
сей Багамазаў (старшыня праф
бюро геаграфічнага факультэта, 
студэнт IV курса).

Вязынкаі
Студэнцкі саюз Белдзяржуніверсітэ- 

та інфармуе:
24-25 мая ў  Вязынцы адбудзецца 

традыцыйны студэнцкі фестываль “Бел- 
дзяржуніверсітэт — 97”.

У  праграме плануюцца конкурс па- 
ходнай кухні, міні-футбол, перацягван- 
не каната, гіра, спартыўнае арыента- 
ванне, армрэслінг, конкурс візітовак фа- 
культэтаў, прэс-канферэнцыя з адмініс- 
трацыяй БДУ, аукцыён, дыскатэка да  
світанку.

"Ш м а тдакладныя ‘ 
студэнты —  падм урак  

навукі .

/ /

Штогод увесну на факуль- 
тэтах БДУ праходзіць навуко- 
ва-практычная канферэнцыя 
студэнтаў. Яе правядзенне па- 
чынаецца пленарным пасе- 
джаннем: акрэсліваецца мэта 
канферэнцыі, пералічваюцца 
секцыі, зачытваюцца найбольш 
цікавыя даклады. А пазней сту
дэнты, замучаныя напружанай 
працай (звычайна усё дапісва- 
ецца напярэдадні), разыхо- 
дзяцца па секцыях, каб апош- 
нім намаганнем волі "выплюх- 
нуць" свае перлы на таварышаў 
і нарэшце адпачыць.

Гэты год не стаў выклю- 
чэннем. Увесь красавік даклад- 
чыкі жылі "ў прадчуванні”: не 
елі, не пілі, на дыскатэкі не ха- 
дзілі (адносна, канешне). I ду
мал! толькі аб тым шчаслівым 
імгненні, калі, акрыленыя сва- 
імі неардынарнымі здольнас- 
цямі і ашаламляльным поспе- 
хам, захваленыя навуковымі кі- 
раўнікамі, яны прыйдуць дадо- 
му і будуць доўга-доўга-доўга 
спаць.

I вось канферэнцыя скон- 
чылася, этап хвалявання — 
пройдзены і забыты...

Ca здзіўленнем для сябе я

заўважыла, што ў праграме 
канферэнцыі сустракаюцца 
імёны людзей, якія чыталі дак
лады адразу на чатырох секцы
ях. Стымулам не маглі быць 
грошы: сродкі на прэміі выдзя- 
ляліся, але не вялікія.

Немалая колькасць сту- 
дэнтаў, адчуваючы няўпэўне- 
насць у будучай сесіі, удзель- 
нічае ў канферэнцыі з мэтай 
паспрыяць лягчэйшай здачы 
экзаменаў. Аднак наўрад ці па 
некалькі дакладаў пішуць ме- 
навіта яны...

Найбольш верагодна, што 
“ шматдакладныя” студэнты 
рыхтуюць падмурак для вялікіх 
справаў у будучыні — аспіран- 
тура на гэтым этапе разгляда- 
ецца станоўча з усіх бакоў (ак- 
рамя матэрыяльнага).

Думаю, што калі імпэт і 
захапленне дакладамі ў студэн- 
таў не знікнуць, а крыніца 
энергіі не перасохне, то кожны 
раз з надыходам навукова- 
практычнай канферэнцыі бу
дуць нараджацца новыя тален- 
ты, што само па сабе паспрыяе 
развіццю навукі.

Валёрыя АЎСЯНІК

24 красавіка ў галоўным 
копусе універсітэта адбыўся 
выбарчы сход Студэнцкага са- 
юза БДУ. Ад адміністрацыі уні- 
версітэта на сходзе прысутні- 
чалі прарэктар па вучэбнай ра- 
боце і сацыяльных пытаннях 
А.У.Паўлаў, начальнік кіраўніц- 
тва перспектыўнага развіцця і 
аналітычнай работы С.А.Чай- 
кун, начальнік аддзела выхаваў- 
чай работы з моладдзю А.Баг- 
дановіч.

Дэлегатамі і гасцямі схо
ду былі заслуханы выступленні 
прадстаўнікоў адміністрацыі 
універсітэта і лідэраў ініцыятьгў- 
ных груп з факультэтаў. Актив
на абмяркоўваліся пытанні па 
станаўленню і будучай дзей-

Падпіска -9 7
15 чэрвеня завяршаецца падпіска на газеты і часопісы 

на другое паўгодцзе 1997 года. Да гэтага часу можна яшчэ 
паспець падпісацца на часопіс “Веснік Беларускага дзяржаў- 
нага універсітэта” , які ў Каталогу рэспубліканскіх падпісных 
выданняў знайсці няцяжка: сярод тоесных выданняў ён адзін 
з самых танных.

Падпісная цана па серыях такая:
Серыя Ill (інд. 74853) — гісторыя, філасофія, сацыялогія, 

эканоміка, права (№ 2, ліпень; № 3, лістапад) — 36000 рублёў;
Серыя IV (інд. 74854) — філалогія, журналістыка, педаго- 

гіка, псіхалогія (№ 2, жнівень; № 3, снежань) — 36000 рублёў;
Серыя I (інд. 74851) — фізіка, матэматыка, інфарматыка 

(№ 3, верасень)— 18000 рублёў;
Серыя II (інд. 74852) — хімія, біялогія, геаграфія (Ne 3, 

кастрычнік) — 18000 рублёў.
Падпіска на часопіс “Веснік Беларускага дзяржаўнага уні- 

версітэта" прымаецца ва ўсіх паштовых аддзяленнях сувязі 
Рэспублікі Беларусь.

У рознічны продаж часопіс не паступае. >

Дзень адкрытых дзвярэй прайшоў у нашым універ- 
сітэце 15 мая. Абітурыенты сустрзліся з кіраўніцтвам 
універсітэта і дэканамі факультэтаў, азнаёміліся з праві- 
ламі прёму ў БДУ на 1997 год, наведалі вучэбныя аўды- 
торыі і лабараторыі.

• • •

Канферэнцыя працоўнага калектыву Белдзяржунівер- 
сітэта лрайшла 16 мая. Размова ішла пра выкананне 
калектыўнага дагавора за 1996 год, а таксама абмяркоў- 
валіся дапаўненні і змяненні ў дагавор на 1997 год.

• • •
3 20 па 22 мая ва універсітэце праходзіла IN Рэс- 

публіканская навуковая канферэнцыя студэнтаў Бела- 
русі, арганізаваная Міністэрствам адукацыі і навукі Рэс- 
публікі Беларусь, Беларускім дзяржаўным універсітэтам, 
Беларускім каардынацыйным цэнтрам навукова-даслед- 
чай работы студэнтаў.

•  •  •

24 красавіка ў інтэрнаце № 7 Белдзяржуніверсітэта 
адбыўся фестываль студэнцкай песні. “Студэнцкая вяс- 
на — 97". У фестывалі прымалі ўдзел студэнты сёмага 
інтэрната, а таксама студэнты іншых інтэрнатаў БДУ. 
Арганізатарам фестывалю выступіў студэнцкі савет інтэр- 
ната пры непасрэднай падтрымцы выхавацеля інтэрна- 
та А.У.Канчэўскай.

М О С К О В С К И М  
ГО С У Д А Р С ТВ Е Н Н Ы Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т  
им. М .В . Ломоносова

от о м . д т . ,
на№

119899, Москва, В-234, Ленинские горы 
Телетайп: 112863, ДЮЗА 
Телекс: 411483 MGU SU 
Телефакс: 939 0 1 26
Телефон: 939 36 10____________________

насці новаи маладзёжнай ар- 
ганізацыі БДУ. У выніку адкры- 
тага галаоавання быў выбраны 
кам ітэт Студэнцкага саюза 
БДУ, куды ўвайшлі прадстаўнікі 
ад ініцыятыўных груп факуль- 
тэтаў, а таксама члены аргка- 
мітэта па стварэнню Студсаю- 
за БДУ. Старшынёй камітэта 
Студэнцкага саюза аднагалос- 
на быў прызначаны студэнт 
мехмата Сяргей Дзіеспераў. 
Прарэктар А.У.Паўлаў пажадаў 
Студсаюзу поспехаў у рабоце І 
заверыў усіх прысутных ва ўсе- 
баковай падтрымцы маладой 
універсітэцкай арганізацыі.

Больш падрабязна пра но
вую студэнцкую арганізацыю 
чытайце ў наступных нумарах
„Бу” .

Оудснчсскому Союзу 
белорусскою госуАВраъениою 
университета

Ректорат и Студенческий Союз Московскою государственного 

университета им. М.В. Ломоносова искрение поадравляют студентов 

белорусскою государственного университет с созданием 

молодежной организации —  Огуденчеосого Союза.

Мы уверены, что новая организации станет мощной силой 

огуАснческою самоуправления я сделает все возможное для 

реализации творческою потенциала, талантов и способностей 

студентов, а также продолжит контакты молодежных структур 

Московскою и белорусскою государственных университетов.

Желаем успехов в работе #0бЩшх^осгижений.

Ректор 
Московского университета, 

член-корреспондент РАН

Президент 
Студенческого Союза 

Московского утверсйтеі

“ Si " enrif i  с J-.з____

В.А. Садовничий

Ю .П. Зинченко

Увага!
Механіка-матэматычны факультэт праводзіць 

традыцыйнае свята “Дні М М Ф  — 9 7 ”, якое ад
будзецца 31 мая.

У  п р а гр а м е  свята:
—  урачыстае выступление дэкана ММФ;
— грандыёзнае шэеце вакол галоўнага корпуса 

БДУ;
— мноства цікавых атракцыёнаў (ЗАГС, казіно, 

выязное фота і інш.);
— пастаянная работа буфета;
— прэс-канферэнцыя з удзелам выкладчыкаў і 

выпускнікоў;
— выступление каманды КВЗ ММФ;
— мноства іншага.
Вечарам адбудзецца дыскатэка. Будзьце 

ўпэўнены, што добры настрой не пакіне вас у  
гэты апошні дзень в я сны.

Пры ходзьце! H e паш кадуеце...
Д а  сустрэчы 31 мая.

Аргкмітэт “Дні ММФ — 97”
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Мал. 1

Мы працягваем знаёміць нашых чытачоў 
з камп'ютэрнай сет кай /нтэрнэт / 

прапануем наступны артикул з серыі 
матэрыялаў, прысвечаных тым, хто 
збіраецца працаваць у гэтай галіне.

IV. Браузер Netscape 
Navigator.

Падрыхтоўка да працы

13. UJto такое брау
зер (англ.: browser)?

Пасля таго, як вы дасце 
камп'ютэру каманду пачаць

Звярніце ўвагу, што надпісы на 
многіх кнопках як бы сцёртыя 
— гэта азначае, што ў выход
ным стане (адразу пасля за
грузи праграмы) такія кнопкі і 
адпаведныя каманды — неак- 
тыўныя.

4. Адраснае поле. У гэтым 
полі мы будзем запісваць URL 
патрэбнага дакумента; тут жа 
мы ўбачым i URL тых старонак, 
на якіх апынемся, рухаючыся па 
сістэме гіперсувязяў. Назва 
поля будзе змяняцца на розных 
стадыях працы: Go to — пры 
запісе адраса, Location — пры 
атрыманні документа, Netsite — 
пры кантакце з сэрверам фир
мы Netscape.

5. Л інейка кно па к да-

Што такое
/нтэрнэт

Для таго, каб збіраць ін- 
фармацыю ў WWW, вы павінны 
мець на сваім камп'ютэры спе- 
цыяльнае праграмнае забеспя- 
чэнне — браўзар (націск на 
першым складзе). Цяпер вядо- 
ма каля трыццаці браўзараў; 
найбольш распаўсюджаныя з іх 
— тэта Netscape Navigator, Mo
saic i Microsoft Internet Explo
rer. Мы ў БДУ працуем з Net
scape Navigator, які пакуль што 
займае першы радок у сусвет- 
ным табелі аб рангах (яго доля 
на рынку складов 70%).

Браўзары трох пакаленняў 
фірмы (асноўныя версіі — Net
scape Navigator, Netscape Na-

працу з праграмай Netscape 
Navigator (напрыкпад, падвой- 
ным шчаўчком па адпаведнай 
іконцы ў стартавай трупе), на 
экране зўявіцца галоўнае акно 
браўзара. Верхняя частка 
акна паказаная на малюнку 1,

Браўзар Netscape Naviga
tor прызначаны для працы ў 
аперацыйных сістэмах Win
dows, таму ў структуры яго 
акна вы ўбачыце не толькі 
спецыфічныя дэталі, але і вя- 
домыя вам элементы (загало- 
вак, меню, кнопкі і г.д.).

1. Загаловак акна. Mec- 
ца для размяшчэння аўтарс- 
кай назвы таго документа, які

ведніка, 3 іх дапамогай мы 
зможам закантактаваць з тымі 
дакументамі і месцамі ў Інтэр- 
нэце, якія рэкамендуе нам фір- 
мa Netscape,

6. Індыкатар стану. Тэты 
касмічны малюнак з'яўляецца 
лагатыпам фірмы Netscape. У 
ас'ноўным стане ён статычны, 
але ў час, калі ваш камп'ютэр 
усталёўвае сувязь з аддаленым 
сэрверам ці прымае інфарма- 
цыю, у акенцы індыкатара кру- 
цяцца Зямля і зоркі.

Сярэдняя частка акна ад
разу пасля загрузкі браўзара 
пустая. Яна прызначаецца для 
размяшчэння той інфармацыі,

X lM <z>
Мал. 2

vigator 2.0, Netscape Navigator 
3.0 "Atlas” ), безумоўна, паміж 
сабою адрозніваюцца па сваіх 
функцыянальных магчымасцях, 
але ў іхнай структуры захоўва- 
ецца пераемнасць. Далейшы 
разгляд будзе датычыцца стан
дартных элементаў усіх версіяў; 
у неабходных выпадках мы бу
дзем спыняць увагу на асаб- 
лівасцях канкрэтнай мадыфіка- 
цыі.

14. Я  K выглядае із  якіх 
частак складаецца галоў- 
нае акно браўзара N e t
scape Navigator ?

P r e f e r e n c e s

вы атрымаеце з WWW.
2. Л ін ей ка  меню . Па 

зместу яна амаль супадае са 
стандартнай лінейкай меню 
Windows. 3 асобнымі пункта- 
мі меню мы пры неабходнас- 
ці будзем знаёміцца падчас 
далейшай працы. Дарэчы, 
напамінаем, што кожны пункт 
меню, калі па ім шчоўкнуць 
левай кпавішай мышкі, рас- 
крываецца ў спіс камандаў.

3. Л інейка інструмен- 
тальных кнопак. Як прынята 
ў с істэм е Windows, гэтыя 
кнопкі функцыянальна дублю- 
юць частку камандаў з галоў-

якую вы будзеце атрымліваць 
з Інтэрнэту.

У ніжняй частцы акна так- 
сама амаль нічога няма, але мы 
ўжо цяпер азнаёмімся з тым. 
што там зможам убачыць у 
працэсе работы (гл. малюнак 
2 ).

7. Індыкатар канфідэнцы- 
яльнасці. Малюнак у выглядзе 
зламанага ключа азначае, што 
ідзе прыём ці перадача некан- 
фідэнцыяльных звестак.

8. Поле паведамленняў. 
Падчас сеансу сувязі тут раз- 
мяшчаюцца тэкставыя паве- 
дамленні аб стане пераносу ін-

Appearance | Fonts j Colors | Images | Apps | Helpers J Language |

Images ------------------- 1--------------- -----------------------------------------

These determine the methods Netscape uses to display images. 

Choosing Colors: <• Automatic:
C  Dither

C  Substitute Colors

Display Images: C  While Loading <• After Loading

OK Cancel Apply ' Help

Мал. 3

2  H

фармацыі. Калі документ атры- 
маны, у гэтым полі запісваюц- 
ца адрасы тых старонак, да якіх 
накіраваныя гіперсувязі,

9. Індыкатар выканання. У 
графічнай форме паказвае 
долю перанесенай у тэты мо- 
мант інфармацыі.

10. Электронная пошта. 
Гэтую праграму цяпер разгля- 
даць не будзем,

15. Як наладзіць браў- 
зар на максімальна маг- 
чымую хуткасць прыёму 
інфармацыі ?

Асноўны фактар, які вы- 
значае малую хуткасць працы 
ў Інтэрнэце — гэта нізкая пра-' 
пускная здольнасць нашых 
тэлекамунікацыйных каналаў. 
Акрамя таго, вы сутыкнецеся і 
з загружанасцю папулярных 
сэрвераў. У такіх умовах праб- 
лема эфектыўнасці прыёму ін- 
фармацыі аказваецца асабліва 
актуальнай,

Web-дакумент звычайна 
складаецца з двух кампанен- 
таў: тэкставага і графічнага, 
прычым менавіта малюнкі па- 
трабуюць многэ месца ў памя- 
ці камп'ютэра. Калі ўлічыць, 
што сэнсавая насычанасць ха- 
рактэрная ў асноўным для тэк- 
ста, то нам мэтазгодна пры-

M fflM iU  Directory Window H 
General Preferences...
Mail and News Preferences... 
Network Preferences...
Security Preferences...

Show Toolbar 
Show Location 
Show Directory Buttons

Auto Load Images

Document Encoding

Save Options
Мал. 4
Loading i After Loading. Уклю- 
чаным (чорная кропка ў белым 
кружку) павінен быць рэжым 
After Loading.

Калі ў белым кружку побач 
са словамі After Loading няма 
чорной кропкі, шчоўкніце па 
гэтаму ўключальніку. Змену рэ- 
жыму зафіксуйце, націснуўшы 
кнопку OK у ніжняй частцы кар- 
ткі. Калі ж вы нічога не змянялі 
ў канфігурацыі ці памыліліся — 
націсніце кнопку Cancel.

Аптымальная канфігура- 
цыя пункту Images меню Opti
ons/Preferences павінна быць 
такой, як паказана на малюнку

не змяняецца, І выканаем яшчэ 
адну аперацыю, якая дазволіць 
ласкорыць працу.

в) Адмова ад праверкі зме- 
наў у документах

Адкрыйце пункт меню Op
tions, потым падпункт Preferen
ces... (варыянт: Network Prefe
rences у браўзары Netscape 
Navigator 2.0) i з картатэкі дас- 
таньце (шчоўкніце па назве) 
картку Cache. Знайдзіце поле 
Verify Documents з уключаль- 
нікамі Once Per Session, Every 
Time і Never. Укпючаным (чор
ная кропка ў белым кружку) па- 
вінен быць рэжым Never.

P r e f e r e n c e s

Cache

-  Cache

Connections Proxies

The Cache is used to keep local copies of frequently accessed documents and 
thus reduce time connected to the network. The Reload button will always 
compare the cached document to the network document and show the most 
recent one.

600

5000

Kilobytes

Kilobytes

Memory Cache:

Qisk Cache:

Disk Cache Directory:

Vetify Documents: C  Qnce per Session

Clear Memory Cache Now)

Clear Disk Cache Now

h: \netscape\Cache

C  Every Time (• SLeverl

OK Cancel Apply Help

Мал. 5

трымлівацца наступнага алга- 
рытму працы: спачатку будзем 
выклікаць тэкставую чаотку 
Web-старонкі, а потым, пры не- 
абходнасці, зноў будзем звяр- 
тацца да таго ж сэрвера па ад
паведныя графічныя фрагмен
ты.

Зоймемся падрыхтоўкай 
браўзара да выканання вышэй- 
названага алгарытма.

(Увага! Далейш ыя апера- 
цыі патрабуюць пільнасці. Па- 
мятайце: адэін  недасведчаны  
чалавек можа так сапсаваць  
канфігурацыю праграмы, што 
задасць ра боты дзесяц і спецы- 
ялістам. Калі дзе-небудзь па- 
мыліцеся  — адразу спыняйце- 
ся і  націскайце кнопку C ance l 
альбо клавішу Esc.)

а) Устанаўленне рэжыму 
прыярытэту для тэкставай час- 
ткі дакументаў.

Адкрыйце пункт меню Op
tions, потым падпункт Prefe
rences... (варыянт: G eneral 
Preferences у браўзары Net
scape Navigatior 2.0) і з карта- 
тэкі .дастаньце (шчоўкніце па 
назве) картку Images. Знайдзі- 
це поле Display Images з ук- 
лючальнікамі рэжымаў While

3 (браўзар Netscape Navigator 
2 .0 ) .

б) Устанаўленне рэжыму 
ручной загрузк і граф ічных 
фрагментаў.

Яшчэ раз адкрыйце меню 
Options i праверце, каб не было 
галачкі ў радку Auto Load Ima
ges. Калі галачка ёсць — змя- 
ніце рэжым, для чаго шчоўкні- 
це па гэтаму радку; калі галач- 
кі няма (патрэбны нам стан) — 
шчоўкніце дзе-небудзь за ме- 
жамі меню, каб спыніць апера: 
цыю.

Аптымальная канфігура- 
цыя пункту Options галоўнага 
меню у нас будзе такой, як па
казана на малюнку 4 (браўзар 
Netscape Navigator 2.0).

Калі вы не памыліцеся. 
выконваючы пункт б, то ўбачы- 
це. што кнопка Images (ліней- 
ка інструментальных кнопак) 
знаходзіцца ў актыўным стане 
(літары і графічныя элементы 
выразна чытаюцца на яе павер- 
хні).

Змест абсалютнай боль- 
шасці Web-старонак натсЗрВе- 
ры абнаўляецца не так ужо і 
часта. Будзем лічыць, што за 
перыяд сеансу сувязі документ

Калі ў белым кружку побач 
са словам Never няма чорнай 
кропкі, шчоўкніце па гэтаму 
ўключальніку. Змену рэжыму 
зафіксуйце, націснуўшы кноп
ку OK у ніжняй частцы карткі. 
Калі ж вы нічога не змянялі ў 
канфігурацыі ці памыліліся — 
націсніце кнопку Cancel.

Выніковая канфігурацыя 
пункту Cache меню O ptions/ 
Preferences паказана на ма
люнку 5 (браўзар Netscape Na
vigator 2.0).

Спецыялісты знойдуць 
яшчэ і іншыя магчымасці палеп- 
шыць канфігурацыю браўзара, 
але мы з вамі на гэтым спы- 
німся. У наступнай частцы 
публікацыі будзе абмяркоўвац- 
ца методыка прыёму інфарма- 
цыі.

А.РАГОЙША
Сорасаўскі вучэб- 

на-інфармацыйны 
цэнтр па хімічнай 
адукацыі

Кафедра агульнай 
хіміі і методыкі выкла- 
дання хіміі

о :о :о :о :о Б Е Л А Р У С И /  У Н ІВ Е Р С І Т Э Т ' о :о :о :о :о :о



Э с э Н а ш а  з д а р о ў е

Ч арнобы льскі боль

Бывав, боль напаўняе сэрца. Ён разам з 
табою —  паўсюдна /  кожную хвіліну. Часам ён 
адыходзіць, але толькі для таго, каб вярнуцца 
зноў. Ад яго не збегчы, не схавацца. /  

застаецца толькі цярпліва несці тэты боль, не 
скардзіцца на лес /  проста жыць.

Чарнобыль — боль, боль
— Чарнобыль... Як незвычай- 
на гучаць гэтыя словы! Ад іх 
павявае нейкім чорным хола- 
дам. Яны нібыта зліваюцца 
разам, вельмі нагадваюць 
тужлівы крык глухіх званоў, 
якія вырашылі данесці свой 
лямант да кожнага чалавека, 
закрануць чуллівыя струны 
душы.

Калі раней над гэтымі 
словамі мы неяк не задумва- 
ліся, то зараз іх сэнс нам 
вельмі добра вядомы: іх злу- 
чыў разам 1986 год.

Мне было тады ўсяго 
сем гадоў. Я з цікавасцю на- 
зіраў, як наваколле афарбоў- 
ваецца ў новыя яркія колеры
— зялёны, жоўты, ружовы. I 
мой настрой адпавядаў гэтай 
святочнай прыгажосці прыро- 
ды: я ведаў, што неўзабаве 
прыйдзе лета, І тады мяне ча- 
каюць цікавыя падарожжы — 
да бабулі ў вёску, на мора...

У адзін з апошніх дзён 
красавіка я прыкмеціў нейкую 
сур'ёзнасць на тварах баць- 
коў, але не надаў гэтаму вя- 
лікай увагі. Навіну пра выбух 
на Чарнобыльскай АЭС так- 
сама сустрэў амаль абыяка- 
ва: што мог зразумець ма- 
ленькі яшчэ хлопчык, якога 
хвалявала толькі адно — ці 
хутка прыйдзе лета? Аб тра- 
гічным сэнсе тых падзей я 
пачаў здагадвацца значна 
пазней, калі ў жыццё імкліва 
ўварваліся незнаёмыя стращ- 
ныя словы "радыяцыя” , “зона 
забруджання” , “адсяленне” .

3 цягам часу я разумею, 
што ў той красавіцкі дзень 
выбухнуў не толькі чацвёрты 
энергаблок АЭС — у тую хві- 
ліну ўзарвалася ўсё наша 
жыццё, на дробныя кавалачкі 
разляцеліся мары аб шчасці. 
Чарнобыль пазбавіў людзей

родных хат, прынес цяжкія 
захворванні, пафарбаваў ча- 
лавечыя жыцці ў змрочныя 
колеры.

Бавячы мінулым летам 
вольны час у сваёй бабулі,

дыяцыю жыцце тут працягва- 
ецца: спраўляюцца вяселлі, 
нараджаюцца дзеці. Вельмі 
ўразіла вяселле, якое я тут 
пабачыў. Узбуджаная, вясё- 
лая кампанія высыпала на па- 
ветра. Я радаваўся разам са 
шчаслівымі жаніхом і нявес- 
тай, пакуль за іх спінамі не 
заўважыў шыльды: "Забаро- 
неная зона! Збіраць ягады і 
грыбы забаронена!” Вось так 
жыццё сустракае гэтых мала- 
дых людзей, якія самазабыў- 
на мараць пра шчасце!..

Мы ўжо не ўздрыгваем 
пры слове "радыяцыя" — яно 
стала звыклым. Нават тое, 
што не знойдзеш ніводнага 
поўнасцю здаровага дзіцяці, 
нас не зачапляе — гэта наша 
жыццё, яго неад’емныя рысы. 
Трэба жыць. Ды маліцца Богу, 

ж

што жыве на Гомельшчыне, 
я заўважыў, наколькі Чарно
быль ператварыў аблічча 
вёскі. Ціха стала тут. Раней 
больш за сотню кароваў, вяр- 
таючыся ўвечары з пашы, 
напаўнялі паветра сваім мы
канием; цяпер іх засталося 
толькі дзве.

I зусім цудам здаецца 
тое, што нягледзячы на ра-

каб захаваў нас ад людской 
нядбайнасці, абараніў ад но
вых нягод.

Кожнаму чалавеку — 
сваё шчасце, кожнаму пака- 
ленню — свой боль: маёй 
бабулі — вайна, мне — Чар
нобыль.

Руслан АНАНЬЕЎ

Шэсць Шаметрад штодня — 
/вы  паспяхова сес/ю
Віншуючы адзін аднаго з д н я м і на- 

раджэння, святамі, мы абавязкова зы- 
чым здароўя, м іжволі падкрэсліваю- 
чы, што ў  аснове нашых поспехаў  / 

дабрабыту ляжыць менавіта здароўе.
Эксперты AAH з  10 найважнейшых 

фактараў, неабходных дл я  паўнацэн- 
нага жыцця чалавека, паставіліна пер- 
шае месца менавіта здароўе.

На жаль, у паўсядзённым жыцці, у 
наплыве побытавых, навучальных І вы- 
творчых клопатаў пра здароўе звычайна 
ўзгадваюць пры яго зніжэнні ці страце.

Далёкае ад жаданага і здароўе сту- 
дэнтаў — адзін з кампанентаў іх прафе- 
сійных якасцяў. Даследаванні зважаюць на 
пагаршэнне здароўя з гадамі навучання ў 
ВНУ. Гэта падкрэслівае, з аднаго боку, 
што навучальны працэс 
ідзе за кош т здароўя, з 
другога боку, што ў студэн- 
таў не сф армаваны і не 
фармуецца прэстыж зда- 
роўя, няма моды на яго, 
большасць з іх не ведае 
сутнасці здароўя.

Уся эвалюцыя чалаве
ка ішла на фоне актыўнага 
выкарыстання рухаў для 
падтрымання і забеспячэн- 
ня сваёй жыццядзейнасці.
Pyx — біялагічная патрэба.
Аднак інтэлектуалізацыя, 
тэхнізацыя і аўтаматыза- 
цыя працы прывялі да таго, 
што доля мышачных рухаў 
усё болей скарачаецца ў 
паўсядзённым жыцці. Даказана, што для 
падтрымання жыццядзейнасці чалавеку 
патрабуецца (як існуе патрэба ў ежы і ва- 
дзе) рабіць 10 тысяч крокаў у дзень. Гэта 
норма актыўнасці, якая пры незапатраба- 
ванасці можа запаўняцца практыкаваннямі 
на занятках па фізічнай культуры. Праў- 
да, заняткі два разы на тыдзень могуць, у 
лепшым выпадку, разглядацца як форма 
актыўнага адпачынку, які змяншае наступ- 
ствы разумовай стомленасці. Таму важна 
самастойная ініцыятыва студэн.таў зай- 
мацца ф ізічнымі практы каванням і, каб 
падтрымліваць аптымальны ўзровень зда- 
роўя. Але апытанні паказваюць, што да 
93 працэнтаў студэнтаў не лічаць неаб- 
ходным самастойна ўключаць фізічныя

практыкаванні ў свой лад жыцця. Нават у 
выхадныя дні студэнты адцаюць перава- 
гу маларухомаму адпачынку, які займае 
65% вольнага часу. •

Каля паловы студэнтаў 18-20 гадзі- 
наў у суткі праводзяць у закрытых памяш- 
каннях. У перыяд здачы экзаменаў назі- 
раецца зніжэнне рухавай актыўнасці на 
30-50% у параўнанні з днямі навучання.

Паводле звестак літаратуры, у студэн- 
таў, якія рэгулярна займаюцца фізічнымі 
практыкаваннямі (наўзроўні масавых раз- 
радаў), агульнае захворванне меншае ў 
1,5-2 разы, а паспяховасць — вышэйшая 
на 0,35-0,60 балы, чым у тых, хто не зай-- 
маецца гэтым.

Відавочна, не выпадкова ў Старажыт- 
най Грэцыі неадукаваным лічыўся той, хто 
не ўмеў лічыць, пісаць і плаваць.

Фізічная культура, як частка агульнай

культуры грамадства, нацэленая на фізіч- 
нае ўдасканаленне чалавека, мусіць адыг- 
раць ролю інтэгратара навучальных дыс- 
цыплінаў.

Жаданне быць здаровым фармуе ар- 
ганізацыя ўсяго навучальнага працэсу ў 
ВНУ, паводзіны яго педагагічнага калек- 
тыву. Аднак і сам студэнт абавязаны жыць 
паводле перафразаванага выслоўя Казь- 
мы Пруткова: “Хочаш быць здаровым — 
будзь ім” .

У.М.ЛЕБЕДЗЕЎ, прафесар 
кафедры фізвыхавання БДУ, 

доктар біяпагічных навук

Д А ! паведамляе
За 1996 год супрацоўнікі ДАІ 270 тысяч разоў 

штрафавалі парушальнікаў на дарогах сталіцы. 
Звесткі за першы квартал гэтага года сведчаць, 
што колькасць ДТЗ расце.

У Маскоўскім раёне за першы квартал за пару- 
шэнне Правілаў дарожнага руху прыцягнутыя да 
адміністрацыйнай адказнасці 17260 парушальнікаў 
(за першы квартал мінулага года — 16052). За кі- 
раванне аўтатранспартам у стане алкагольнага 
ап’янення затрыманыя 237 вадзіцеляў.

Па-ранейшаму расце колькасць парушэнняў да- 
рожнай дысцыпліны з боку супрацоўнікаў і студэн- 
таў БДУ.

24 сакавіка інструктар БДУ K.B.Бабаян была 
затрыманая за кіраванне аўтамашыная ў стане 
ап’янення.

За перавышэнне хуткасці затрыманыя інжынер 
А.М.Баравік, студэнты Д.Казак, А.Гусейнаў.

Парушэнне Правілаў дарожнага руху B .I.Kapni- 
евічам выклікала дарожна-транспартнае здарэннне.

Аспірант А.Хоміч кіраваў аўтамабілем, не маю- 
чы вадзіцельскага пасведчання.

Студэнт П .Дзем ’янкоў быў аштрафаваны за па
рушэнне правілаў пераходу вуліцы.

Усе ўдзельнікі дарожнага руху павінны не толькі 
ведаць правілы, але і выконваць іх.

А.Кудраўцаў, 
дзяржаўтаінспектар 

Д А! Маскоўскага раёна

I'н ф е к ц ы й н ы я

Традыцыйны Дзень 
здароўя, які штогод 
праводзіць Сусветная 
арганізацыя аховы 
здароўя, сёлета меў 
дэвіз “Інфекцыйныя 
хваробы наступаюць 
—  усе на барацьбу з 
глабальнай 
небяспекай!”

3 усёй групы вострых 
кішэчных інфекцыйных за- 
хворванняў найбольш рас- 
паўсюджаныя дызентэрыя 
і сальманелёз.

Д ы зе н тэ р ы я  — вос- 
трае кішэчнае захворванне 
з параж эннем  сл із іс та й  
абалонкі тоўстага кішэчні- 
ка. Крыніца інфекцыі — ча- 
лавек. Заражэнне адбыва- 
ецца праз брудныя харчо- 
выя прадукты: садавіну, га- 
родніну, малочныя прадук
ты.

П ерш ы я п р ы км е ты  
хваробы выяўляюцца ўжо

праз 12 гадзінаў (часам 
праз 2-5 сутак) — павыша- 
ецца тэм пература цела, 
з ’яўляецца недамаганне, 
галаўны боль, можа быць 
ванітаванне. Потым далу- 
чаюцца сімптомы паражэн- 
ня страўн ікава-кіш эчнага 
тракта: боль у жываце, стул 
пачашчаецца да 10 і больш 
разоў за суткі. У экскрэ- 
ментах з ’яўляюцца кроў і 
слізь.

Прафілактыка ды зен- 
тэрыі, як і іншых кішэчных 
інф екцыяў,— у захаванні 
чысціні: абавязкова трэба 
мыць рукі перад ядой, ста- 
ранна мыць садавіну, га- 
родніну, мяса і г.д., кіпяціць 
пры значаную  для п іцця 
ваду, разліўнае малакою

Сальманелёз — агуль- 
ная хвароба жывёлаў і ча
лавека. Яна характарызу- 
ецца востры м  пачаткам 
захворвання ўжо праз не- 
калькі гадзінаў пасля зара-

жэння. Тэмпература цела 
павышаецца да 38-40 гра- 
дусаў, з'яўляюцца сімпто- 
мы агульнай інтаксікацыі, 
млоснасць, ваніты, вадкі 
смуродны стул да 10-15 
разоў за суткі — гэта ўжо 
пагроза для жыцця праз 
абязводжванне арганізма. 
Прафілактыка сальманелё- 
зу — абавязковая старан- 
ная тэрм ічная апрацоўка 
мясных прадуктаў: павер- 
хня, на якой разбіраецца 
сырое мяса, посуд, у якім 
захоўваецца сыры мясны 
фарш, нават нож, якім ка- 
рысталіся для разбірання 
мяса, старанна мыюцца і 
апарваюцца.

П радукты  неабходна 
абараняць ад мух — пера- 
носчыкаў мікробаў.

Халера — адна з самых 
небяспечных, цяжкіх кішэч- 
ных інф екцыйных хваро- 
баў. Яе ўзбуджальнік — ха- 
лерны в ібры ён. Чалавек

можа заразіцца ад хвора- 
га І праз ваду І ежу, зара- 
жаную бактэрыямі. Часам 
у інфіцыраванага (заража- 
нага) чалавека можа не 

быць сімптомаў хваробы ці 
яны м о гу ц ь  вы яўляцца 
вельмі слаба. Асноўны сім- 
птом — часты (да 10-15 
разоў за суткі) вадкі стул. 
Хворы губляе вельмі шмат 
вадкасці, І гэтае абязво
джванне можа прывесці да 
смерці (бывае, на працягу 
3-4 гадзінаў).

Вада лічыцца адным з 
асноўных шляхоў распаў- 
сю дж ання  захворван ня . 
Для прафілактыкі хваробы 
нельга выкарыстоўваць за- 
бруджаную ваду для піцця, 
мыцця посуду, садавіны, 
гародніны, неабходна ка- 
рыстацца толькі кіпячонай 
вадой. Трэба кіпяціць пе
рад ужываннем непастэры- 
заванае малако. He варта 
купацца  ў забрудж аны х 
вадаёмах.

Л.ГАЎРУШЭНКА,
доктар-лабарант 2-й

гарадской клінічнай 
бальніцы
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С п о р т Ф е с т ы в а л і

ч э м п ія н а т
НА КАСТРЫЧНІЦКАЙ

He паспелі нашы футбалісты ўдосталь на- 
крычацца на трыбунах мінскіх стадыёнаў на мат
чах чвэрцьфіналу кубка і чэмпіянатаў краіны, а ў 
дзверы грукае свой чэмпіянат. Распачалі яго 12 
мая ў 15:30 каманды фізікаў і географаў. Трэба 
адзначыць, што выйсці на поле універсітэцкія 
дружыны павінны былі на месяц раней. Гаво- 
раць, што ў прыроды няма дрэннага надвор’я, 
але арганізатары вырашылі не марозіць хлоп- 
цаў.

Упершыню універсітэцкі чэмпіянат прымае 
спорткомплекс па вулійьі Кастрычніцкай. Вельмі 
радуе, што футбалістам І балельшчыкам не трэ
ба цягнуцца ў Шчомысліцу.

Расклад астатніх гульняў:
Трупа А
22.05
Фізічны — журналістыкі (15.30) 
Міжнародных адносін — геаграфічны (16.30) 
Радыёфізікі і электронікі — хімічны (17.30)

Трупа Б
23.05
Ф Э Ф  —  гістарычны (15.30)
Ф ПМ / — механіка-матэматычны ( 16.30) 
Юрыдычны — філалагічны (17.30)

Зацятыя прыхільнікі футбола маглі заўва- 
жыць. што склад груп змяніўся ў параўнанні з 
тым. які быў да 14 красавіка. Тады група A ат- 
рымалася недазволена моцнай. Улічваючы пра- 
вілы. паводле якіх каманды, якія занялі 1-е і 2-е 
месца ў мінулым годзе, павінны быць разведзе- 
ныя па розных трупах, адна з каманд-удзельніц 
падала пратэст.

Каманды згуляюць у трупах паміж сабою. 
Дзве лепшыя з кожнай трупы выйдуць у фіналь- 
ную частку спаборніцтва, дзе будуць гуляць так- 
сама па кругавой сістэме, але ўжо з улікам гуль- 
няў, якія яны правялі паміж сабой у трупах.

Зараз цяжка гаварыць пра фаварытаў. Пер- 
шымі могуць быць некалькі факультэтаў, але ні- 
хто не дасць гарантыі, што хтосьці не паднясе 
сюрпрыз. як гэта зрабілі ў мінулым годзе рады- 
ёфізікі. стаўшы пераможцамі. Няхай юрысты і

страцілі свайго дыспетчара Шалву Гегелію, але 
год таму тэта была самая зладжаная каманда 
універсітэта з вельмі тэхнічнымі, думаючымі фут- 
балістамі. Павел Лутовіч, Саша Сямашка, Сяр- 
гей Ільіч, Вова Матусевіч, Віталь Цімафеевіч. дый 
усе астатнія хлопцы зробяць усё магчымае, каб 
увайсці на першую прыступку, а не застацца ў 
адным мячы ад яе, як было два гады запар.

Даволі моцная і каманда геафака. Праўда, 
яна засталася без некалькіх студэнтаў, што ле- 
тась былі на пятым курсе, але ў яе саставе — 
адзін з лепшых футбалістаў універсітэта Дзміт- 
рый Кадакоў. “кат” юрыстаў Ягор Канончык (ме- 
навіта пасля яго гола юрфак стаў толькі другім), 
адзін з мацнейшых варатароў Віктар Толкач.

Hi ў якім разе не трэба забываць і пра міну- 
лагодняе чацвёртае месца. Каманда мехмата — 
даволі гёнарыстая і, як ужо даказала практыка, 
здольная на многае. Тут шмат што будзе зале- 
жаць ад таго, у якой форме прыйдзе да гульняў 
трэці футбаліст мінулага чэмпіяната і лідэр мех
мата Міхаіл Лукашэвіч.

Павінен сказаць сваё слова і ФЭФ. Каман
да дапоўнілася даволі моцнымі першакурснікамі. 
Шмат турботаў у абаронцаў сапернікаў будзе 
са звязкай Лаўроў-Пеннікаў.

. Ёсць яшчэ адна “цёмная кабылка” — фа
культет міжнародных адносін. Ад гэтай каманды 
невядома чаго варта чакаць. 3 аднаго боку, між- 
народнікі ўпершыню з'явіліся на чэмпіянат, і 
можна меркаваць, што каманда будзе толькі раз- 
гульвацца, каб ужо на наступны год заявіць пра 
сябе на поўны голас. Але... Там знаёмыя ўсё 
твары. Бо юрысты-міжнароднікі гулялі за юрфак, 
гісторыкі-міжнароднікі — за проста гісторыкаў... 
У кампаніі з яшчэ не абстралянымі, але талена- 
вітымі першакурснікамі Дзімам Карабачом, Ан
дреем Вараб’ёвым, Яўгенам Лепцевым будзе гу
ляць дасведчаны Шалва Гегелія. лепшы футба- 
ліст мінулага чэмпіянату.

“Мяч круглы — поле прастакутнае",— лю- 
бяць казаць футбалісты. Ніхто He ведае. што 
будзе з турнірнай пазіцыяй любой каманды. Але 
няма сумненняў, што нас чакаюць вельмі ціка- 
выя гульні.

Вольга KA З Д З Е Р К А

Спявалі барды
23-24 красавіка ў актавай зале філа- 

лагічнага факультета БДУ прайшоў сту- 
дэнцкі фестываль бардаўскай песні. Пры- 
знацца шчыра, жыццё студэнтаў БДУ не 
надта перанасычанае культурна-масавымі 
мерапрыемствамі агульнауніверсітэцкага 
маштабу. Тым больш дзіўна, што падчас 
выступления канкурсантаў глядацкая зала 
была напалову пустая. I дарма — бо па- 
глядзець І паслухаць у гэтыя два вечары 
было што.

Першы дзень быў конкурсны. Трынац- 
цаць удзельнікаў, шго 
паспяхова прайшлі ад- 
борачны тур, выносілі на 
суд гледачоў І журы па 
дзве песні. Старшынёй 
паважанай арбітражнай 
камісіі з ’яўляўся вядомы 
на Беларусі музыкант,
Ідэйны натхняльнік гур
ту “Камэлот" Irap Вой
нич.

Па выніках конкурсу 
ітогавыя месцы сярод 
удзельнікаў фестывалю размеркаваліся 
наступным чынам: лаўрэатамі сталі сту- 
дэнты філфака Андрэй Скурко (першы 
прыз) і Уладзімір Ярмак (другі прыз), а 
таксама прадстаўнік гістарычнага факуль- 
тэта Андрэй Масцераў (трэці прыз). Ha- 
яўнасць у першай тройцы двух артыстаў 
з філфака не вынік нейкай заангажава- 
насці журы, трое з членаў якога выклада- 
юць філалагічныя дысцыпліны, а хутчэй 
заканамернасць. Па-першае, не сакрэт, 
што 99% мужчынскай паловы філфака за- 
ймаюцца літаратурнай творчасцю. А па- 
другое, І Андрэй Скурко, г Валодзя Ярмак 
таленавіта, як кажуць, з душой “ падалі” 
сябе. I таму пры вызначэнні пераможцаў 
ні ў гледачоў, ні ў членаў журы сумненняў

не ўзнікла. Дарэчы, спецыяльны прыз за 
лепшы тэкст атрымаў таксама ўдзельнік 
ад філалагічнага факультэта — Віктар Ka- 
зюлін.

Увогуле, узровень фэсту быў даволі 
высокім. I на другі дзень, калі праходзіў 
гала-канцэрт, многіх канкурсантаў гледа- 
чы сустракалі шквалам воплескаў. Запом- 
ніліся выстулленні Максіма Таранава (фа- 
культэт міжнародных адносінаў), Сяргея 
Пузікава (геаграфічны факультет), Теор
ия Тучкоўскага (выкладчык хімфака), Аляк-

сея Нежаўца (мехмат), Уладзіміра Сма- 
ляка (прыз за самую арыгінальную музы
ку, філфак), Юліі Траякуравай (прыз “Ра- 
зенбаўм у спадн іцы ” , філфак), Міколы 
Адама.

Хацелася б выказаць шчырую падзя- 
ку рэктарату, аддзелу выхаваўчай рабо
ты з моладдзю, Студэнцкаму саюзу БДУ, 
актывістам С тудэнцкага саюза БДУ на 
ф ілф аку, студ энтцы  ф ізф ака Наталлі 
Драздовай за дапамогу ў правядзенні і 
арганізацыі фестывалю. Будзем спадзя- 
вацца, што гэтае свята паэзіі і музыкі ста
не традыцыйным.

Hin Ю З А К ,  
студэнт 4 -га  к у р с а  ф іпф ака

Ш к о л а  п е р ш а к у р с н і к а

Я е кд л ь к і n ap ag ag  выАкывднне 
ст удэнт ям, я к ія  вы лецелі 
в -n a g  G anbkogckara кры ла

Яшчэ год таму я пасмей- 
валася над расповядамі сваёй 
сяброўкі — студэнткі адной ста- 
лічнай ВНУ — пра тое, як ёй 
даводзіцца жыць на адну сты- 
пендыю. далёка ад бацькоў. 
Дурніца! Ды кожная выпускні- 
ца марыла трапіць вучыцца ў 
сталіцу. Далей ад мамы з тэ
там. на поўную свабоду.

Мая мара збылася. Спяр- 
ша былі радасць. шчасце. "Xa- 
раство" пачалося потым, калі 
я пасялілася ў інтэрнаце. Мае 
бацькі. у сілу больш чым сціп- 
лых фінансавых магчымасцяў, 
дапамагаць не маглі. Пра гэта 
я забыла, як толькі атрымала 
свае першыя кроўна заробле- 
ныя грошы. Яны разышліся так 
хутка. што я і зразўмець не пас- 
пела: куды? Дзень памаялася 
так-сяк, на другі дакладна зра- 
зумела — адна, мамы побач 
няма. І яе кашы няма, І баршчу 
няма... А да стыпендыі — ме
сяц. 3 самастойнасцю цябе!

Цяпер ужо, праз год. я на- 
вучылася ўсім прыёмам. маж- 
лівым і немажлівым, чым-і хачу

падзяліцца з тымі, хто ўвахо- 
дзіць у нашую студэнцкую  
''інтэрнатаўскую" сям’ю.

Парада першая. Безнад- 
зейная. Казаць студэнту ў 
дзень стыпендыі: трэба экано- 
міць, думай пра заўтрашні 
дзень — усё адно. што пляваць 
у столь. Студэйцкія пірушкі — 
справа традыцыйная, векавая І 
таму недатыкальная. Нехта, 
канешне, можа сабе дазволіць 
схадзіць у тэатр або "адшпі- 
ліць” палову стыпендыі на кан- 
цэрт заезджай поп-зоркі. Але 
я вам скажу, што найлепшы І 
самы эканомны. спосаб бавіць 
час — у вузкім коле. Тут табе І 
буфет (калі кожны прыцягне 
нешта са сваіх запасаў, стол 
атрымліваецца салідны і раз- 
настайны), і канцэрт (магніта- 
фон, гітара), жарты, смех.

Парада другая. Практич
ная. Пазычаць грошы нядобра. 
He таму, што нядобра ў прын- 
цыпе, а таму, што іх трэба ж 
аддаваць. Лелей пазычаць на- 
турай — прадуктамі. У чым тут 
хітрасць? А хто, скажыце, по

тым у вас запатрабуе вярнуць 
пару бульбінаў, жменю крупаў 
ці кавалак хлеба з маслам? На 
маёй практыцы такога не было. 
Але варта памятаць: закон уза- 
емавыручкі І дагэтуль свята за- 
хоўваецца студэнтамі. Сёння 
ты, заутра табе.

Парада трэцяя . Тран- 
спартная. Транспартныя рас
ходы ў студэнцкім бюджэце

дзірку робяць 'вялікую. I па- 
колькі затраты на паездкі да- 
дому ўсё -так і акупляю цца 
бацькоўскімі харчамі, даводзіц- 
ца эканом іць на гарадскім  
транспарце.

Студэнту, дарэчы, там за
раз вельмі ўтульна: сярод масы 
беспрацоўных і маламаёмас- 
ных "зайцоў” яму згубіцца ня- 
цяжка. Але душа лросіць твор-

часи). Вось і з ’яўляюцца на свет 
адпрасаваныя талончыкі (няхай 
даруюць нам кантралёры!). А 
шчырая, празрыстая сляза і 
расказ пра цяжкое жыццё, які 
не кранае хіба што камень, ды 
яшчэ шырока дэманстраваны 
пусты да непрыстойнасці каша- 
лёк... Спектакль, дый годзе. 
Міжволі думаеш: а ці тую спе- 
цыяльнасць ты абраў? Можа, у 
тэатральны падацца?

Парада чацвёртая. “Ануч- 
ная” . Апрануцца хочацца мод
на і прыгожа. Вельмі хочацца. 
Толькі магчымасці амаль ніколі 
няма.

Мая парада простая І ста
рая: наведайце бабулю або 
цётку, выпатрашыце куфры — І 
цягніце ўсё, што знойдзеце, у 
інтэрнат. Там пад наглядам І па 
падказках дасведчаных швачак 
і дамарослых мадэльераў мож
на змайстраваць сабе вельмі 
нават пристойны гардэробчык.

Дарэчы, настойліва рэка- 
мендую навучыцца шыць-кро- 
іць. Шмат хто з дзяўчат не 
толькі сябе абслугоўвае, але г

бярэ заказы “з боку". Прыстой- 
на, між іншым, зарабляюць.

Парада пятая. Навукова- 
метадычная. Побытпобьггам. а 
пра галоўнае студэнт ніяк забы
ваць не павінен. Пра навучан- 
не. Выкладчыкі, прачытаўшы 
чарговую лекцыю, "сватаюць” 
нам тую ці іншую навучальную 
лгтаратуру, наіўна думаючы, што 
мы адразу ж кінемся па кнігар- 
нях — на апошнія грошы пашы- 
раць свае “інтэрнатаўскія" біб- 
ліятэкі. Марна спадзяюцца. На 
такі подзвіг здольныя або вельмі 
даравітыя, або звар’яцелыя. 
Большасць абыходзіцца мініму- 
мам, толькі зрэдку раскашэль- 
ваючыся на асабліва каштоўныя 
кнігі. Як чалавек дасведчаны, 
рэкамендую звярнуцца да сусе- 
да ці суседкі са старэйшага кур
са і папрасіць “аформіць спад- 
чыну” на падручнікі, канспекты, 
курсавыя І г.д.

Парада шостая. Аптыміс- 
тычная. He палохайцеся цяж- 
касцяў! Hi гэтых, ні якіх-небудзь 
іншых. Студэнцкае жыццё — 
асаблівае, не падобнае ні да 
якога іншага. I хто зведаў яго — 
той быў шчаслівым. А прабле- 
мы, цяжкасці — неадменны яго 
атрибут. I яшчэ — аб’ект сту- 
дэнцкіх жартаў. Тым і адрозні- 
ваемся мы ад іншых "маламаё- 
масных” слаёў насельніцтва.

Iнна Н ІК ІЦ Е Н К А  
(друкуецца са скара- 

чэннямі паводле 
"Знамя ю н о с т и " )
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