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ВІНШУЕМ каманду 
супрацоўнікаў БД  У  па 
футболу з  перамогай  
у  чэм піянаце пам іж  
В Н У сталіцы.

Ш аноўны я студэнты!
Калі вы маеце вольны час / 
жадаеце крыху падзарабіць, 
звяртайцеся ў  аддзел занятасці 
насельніцтва Маскоўскага раёна 
(праспект Дзяржынскага, 10, 
кабінеты 101, 102, 104, 106. 

\Т э л .  220-84-19)_________________
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Студэнцкі фестываль у 

Вязынцы сёлета адбыўся 
24-25 мая. Тэта традыцыя 
нашага універсітэта. Упер- 
шыню арганізацыяй фес
ти в а л ю  за й м а ўся  Сту- 
дэнцкі саюз БДУ. Паколькі 
Студэнцкі саюз — арганіза- 
цыя м алад ая, нядаўна 
ўтвораная, то тэта было 
для яго перш ае буйное 
мерапрыемства.

У сувязі з гэтым хаце- 
лася б выказаць падзяку 
рэктарату, бухгалтэры і і 
а д м ін іс тр а ц ы й н а -га с п а - 
дарчай частцы БДУ. упраў- 
ленню па выхаваўчай ра- 
боце з моладдзю, прафка- 
му студэнтаў, дэканатам 
факультэтаў, кафедры фіз- 
выхавання І спорту, спар- 
тыўнаму клубу універсітэ-

та, ваеннай кафедры і ста- 
ловай БДУ за дапамогу І 
падтрымку ў арганізацыі І 
правядзенні фестывалю, а 
таксама ўсім супрацоўні- 
кам і студэнтам, якія зра- 
білі тэты фестываль па- 
сапраўднам у яскравым І 
святочным.

Сапраўды, спартыўныя 
гульні, творчыя конкурсы 
праходзілі цудоўна, і дзяў- 
чаты і хлопцы з розных фа- 
культэтаў адчувалі сябе 
адным калектывам — сту
дэнтам! Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта. Пад- 
трымаць святочны настрой 
дапамагаў аэрастат з над- 
пісам “ Студэнцкі ф есты
валь БДУ-97” .

Між іншым, хацелася б 
адзначыць, што дзякуючы
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арганізаванай Студэнцкім 
саюзам службе бяспекі ў 
час фестывалю не адбыло- 
ся ніякіх правапарушэнняў.

Сяргей  
ДЗІЕСПЕРА Ў, 

старшыня камітэта 
Студэнцкага 

саю за Б Д У

А.ВЛАЎЛАЎ, прарэктар па вучэбнай рабоце і  са- 
цыяльных пытаннях:

— Арганізацыя фестывалю мне спадабалася. Хаця 
надвор’е было не вельмі гарачым, студэнтаў было дас- 
таткова многа — болей, чым летась. Тэта было відаць і 
па палатках (у кожнага факультэта быў асобны палатач- 
ны гарадок), і на дыскатэцы, дзе прысутнічала каля 600 
чалавек. Больш за ўсё запомніўся азарт студэнтаў, калі 
яны “балелі” за свае каманды.

Для Студэнцкага саюза гэта першае масавае ме
рапрыемства. I хочацца сказаць, што ўсё ў яго атрыма- 
лася добра.

Для падтрымкі пастаян- 
ных кантактаў з уд- 
зельнікамі сеткі інфармацый- 

ных цэнтраў Еўрапейскага Са
юза з мэтай абмену інфарма- 
цыяй БДУ і Камісія EC падпі- 
салі пагадненне. Цяпер ва уні- 
версітэце створаны Цэнтр 
еўрапейскай дакументацыі і 
інфармацыі (ЦЕДІ), які будзе 
спрыяць распаўсюджванню 
інфармацыі аб дзейнасці Еўра- 
пейскага Саюза сярод грамад- 
скасці, азнаямленню з праек- 
тамі і праграмамі Еўрапейска- 
га Саюза. У БДУ будуць прад- 
стаўляцца звесткі аб патэнцы- 
яльных партнёрах з боку ЕС для 
міжнароднага супрацоўніцтва.

Цэнтр будзе атрымліваць 
літаратуру бясплатна. Карыс- 
тацца ёй змогуць усе ахвотныя, 
хто ведае англійскую мову. He-

вялікая колькасць выданняў 
ёсць і на французскай мове.

Ёсць у Цэнтры і каталогі 
літаратуры, па якіх кожны можа 
выпісаць (за свае грошы) кні- 
гу, што знаходзіцца ў якой-не- 
будзь з бібліятэк краінаў EC.

ЦЕДІ будзе камплекта- 
ваць, апрацоўваць, захоўваць 
матэрыялы пра Еўралейскі 
Саюз і іншую міжнародную 
інфармацыю. Гэтая інфарма- 
цыя будзе адкрытая і даступ- 
ная. Акрамя таго, Цэнтр будзе 
інфармацыйна і арганізацыйна 
падтрымліваць навучальныя 
ўстановы ў развіцці прыкпадных 
і навуковых даследаванняў у 
сферы еўрапейскай інтэграцыі.

Наведвальнікі змогуць 
атрымаць інфармацыю аб 
дзейнасці БДУ, бібліяграфічную 
(літаратура, перыядычныя вы

даны і інш.), фактаграфічную 
інфармацыю (навуковыя, палі- 
тычныя, культурныя падзеі, ус- 
тановы і асобы). З ’явіцца маг- 
чымасць карыстацца сучас- 
нымі электроннымі сродкамі 
камунікацыі (у тым ліку сеткай 
Інтэрнэт).

Афіцыйнае адкрыццё Цен
тра — 17 чэрвеня ў галоўным 
корпусе БДУ. А працаваць ён 
пачне, хутчэй за ўсё, з верас- 
ня.

У перспективе ЦЕДІ будзе 
арганізоўваць падрыхтоўчыя 
курсы для супрацоўнікаў і сту- 
дэнтаў навучальных установаў, 
якія выязджаюць за мяжу для 
ўдзелу ў разнастайных праек- 
тах і праграмах. Таксама бу
дуць стварацца дыскусійныя 
клубы, праводзіцца навукова- 
практычныя канферэнцыі, сім- 
позіумы, семінары, выставы.
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Шт о т  а кое /нтэрнэт
Мы працягваем знаём іць нашых чытачоў 
з камп'ют эрнай сеткай !нтэрнэт / 
прапануем наступны артыкул з  серы і 
матэрыялаў, прысвечаных тым, хто 
збіраецца працаваць у  гэтай галіне.

V. П ош ук і  
прыём  

інф армацы і ў  
р эж ы м е  
Browse

16. Browse / Search — 
два  рэжы мы  працы з 
камп 'ютэрызыванай інфар- 
мацыяй.

Web-старонкі, як І ста- 
ронкі звычайнай кнігі, можна 
гартаць (англ.: browse) — 
г.зн. паслядоўна пераходзіць 
ад аднаго дакумента да дру- 
гога па сістэме гіперсувязяў 
альбо задаючы іх адрасы 
(URL). Методыку працы ў рэ
жыме Browse мы будзем раз- 
глядаць зараз.

У наступнай публікацыі 
спынімся на рэжыме Search 
— мэтанакіраваным пошуку 
Web-дакументаў па пэўных іх 
прыкметах. (Калі гаварыць 
пра друкаваныя выданні, то 
рэжыму Search адпавядае 
прайд з бібліятэчнымі катало
гам! і прадметнымі паказаль- 
нікамі). .

17. Як атрымаць даку- 
мент, калі вядомы яго адрас 
(URL)?

Будзем лічыць, што ваш 
браўзар ужо адканфігурава- 
ны так, як рэкамендавалася 
ў папярэднім нумары газеты. 
Знаёмства з методыкай пра
цы правядзем на канкрэтным 
прыкладзе — выклічам Галоў- 
ную старонку электроннай 
базы дадзеных ESToC"Змест 
часопісаў выдавецтва Elsevi
e r Science" (http://www.eise- 
vier.nl/estoc■/).

— URL таго дакумента, 
які трэба атрымаць, запісва- 
ецца ў адрасным полі Go to /  
Location галоўнага акна Net
scape Navigator.

Запішыце ў полі Go to /  
Location адрас http://www.ei- 
sevier.nl/estoc/(пры неабход- 
насці поле папярэдне ачыс- 
ціце ад іншага тэкста) і на- 
цісніце клавішу Enter. '

Ваш камп'ю тэр пачне 
ўсталёўваць кантакт з сэрве- 
рам выдавецтва, аб чым сіг- 
налізуе "ажыўленне" індыка- 
тара — касмічнага малюнка і 
пераход кнопкі Stop у актив
ны стан (на ёй загараецца 
чырвоная кропка).

— Спыніць працэс мож
на, націснуўшы кнопку Stop.

— Аперацыя "націснуць 
кнопку" азначае: змясціць 
курсор на кнопку і адзін раз 
нац існуць левую клавішу 
мышкі.

Паведамленні аб стады- 
ях узаемадзеяння з аддале- 
ным сэрверам вы прачытае- 
це ў ніжняй частцы акна: Con
nect. Contacting host, Host 
contacted. Waiting for reply, 
Document. Received nnn o f  
mmm bytes, i, нарэшце, Do
cument Done. Справа ад гэ- 
тых паведамленняў вы ўбачы- 
це індыкатар, які ў графічнай

форме будзе паказваць долю 
атрыманай інфармацыі.

Сярэдняя плошча экрана 
запаўняецца тэкстам даку
мента.

18. Як выглядае акно 
браўзара з атрыманым тэк
ста вым дакументам?

Цяпер на экране вашага 
кам п 'ю тэра  знаходзіцца  
фрагмент Галоўнай старонкі 
базы дадзеных ESToC (гл. 
малюнак).

Астатнія часткі дакумен
та можна ўбачыць, скарыстаў- 
шыся клавішамі PageDown, T 
ці лінейкай скролінга (1).

Ад падкрэсленых словаў

прыклад: Chemistry and Che
mical Engineering (Навуковая 
галіна) ® S (Літара, з якой 
пачынаецца назва часопіса) 
® Surface Science (Назва ча- 
сопіса) ® Volume 366. Issue3. 
INovember 1996 (Нумар ча- 
сопіса) ® Змест.

Звярніце ўвагу, што ў 
полі Go to/Location  аўтама- 
тычна запісваецца URL таго 
дакумента, які ў гэты час пе- 
раносіцца з сэрвера ці ўжо 
знаходзіцца на экране.

Зазначым яшчэ, што ў 
любы момант мы можам вы- 
зваць іншы дакумент — для 
гэтага трэба спыніцца (Haujc- 
нуць кнопку Stop, калі яна ак- 
тыўная), запісацьновы URLy 
адрасным полі і націснуць 
клавішу Enter.

20. Якім чынам можна 
вярнуцца да ўжо прачытаных 
дакументаў?

Па-першае, Web-даку- 
мент звычайна мае гіперсу- 
вязі не толькі ўглыб інфарма-

Netscape - (K lsev ie r Science Tables o f Contents]
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асяроддзі Windows, звычай
на маюць яшчэ адно меню — 
кантэкставае, якое адкрыва- 
ецца правай клавішай мыш- 
к і. Змясціце курсор на тое 
месца дакумента, дзе няма 
гіперсувязяў і малюнкаў, на- 
цісніце правую клавішу — на 
экране з ’явіцца акенца з 
дзвюма камандамі. Выберы- 
це патрэбны радок (Back  ці 
Forward) і шчоўкніце па ім. ■

А як пераскочыць пра- 
межныя стадыі І адразу пе- 
райсці да пэўнай старонкі? У 
меню каманд адкрыйце пункт 
Go — і вы ўбачыце пералік 
скарочаных назваў усіх даку- 
ментаў, з якімі толькі што 
працавалі. Выбірайце патрэб
ны і рабіце па ім шчаўчок.

Увага — важны нюанс. 
Калі Вы зноў пачнеце па гі- 
персувязях паглыбляцца ў ін- 
фармацыйны масіў, але ін- 
шым шляхам (напрыклад, 
будзеце шукаць змест інша- 
га часопіса), у спісе зафіксу- 
ецца новы набор дакументаў,
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(2) пачынаюцца гіперсувязі. 
Перавядзіце курсор на любы 
з падкрэсленых тэрмінаў — І 
ў полі паведамленняў з'явіц- 
ца URLioifl Web-старонкі, да 
якой накіравана гіперсувязь.

Стандартныя іконкі (3) 
паказваюцц месцы, дзе па- 
вінны быць малюнкі (images).

Стандартныя іконкі (4),' 
абведзеныя каляровымі рам- 
камі, паказваюць месцы, дзе 
павінны быць малюнкі з гіпер- 
сувязямі (часта, але не заўсё- 
ды, побач з такім графічным 
элементам даецца тэкставае 
тлумачэнне, куды накіравана 
гіперсувязь).

19. Як рухацца ад адна
го дакумента да другога па 
сістэме гіперсувязяў?

— Каб перайсці да інша- 
га дакумента па гіперсувязі, 
трэба паставіць курсор на ад- 
паведны падкрэслены тэрмін 
і адзін раз націснуць левую 
клавішу мышкі (далей гэтую 
аперацыю будзем азначаць 
словамі “шчоўкнуць па гіпер- 
сувязі").

Практыкаванне. Выберы- 
це на Галоўнай старонцы ES- 
ToC найбольш блізкую для 
вас навуковую галіну І па- 
спрабуйце дайсці па сістэме 
гіперсувязяў да старонкі са 
зместам якога-небудзь часо- 
піса.

Выконваючы практыка
ванне, Вы будзеце рухацца 
па ланцужку гіперсувязяў, на-

цыинага масіва, але I да па- 
верхні (ада Галоўнай старон- 
кі — амаль заўсёды).

Па-другое, функцыяналь- 
ныя магчымасці браўзара 
дазваляюць хутка, не звярта- 
ючыся да аддаленага сэрве
ра, выводзіць на экран пера- 
несеныя на Ваш камп'ютэр 
Web-старой Kj.

Кнопка Back (першая ў 
шэрагу інструментальных 
кнопак) цяпер знаходзіцца ў 
актыўным стане. Націсніце яе 
— І на экране з ’явіцца пера- 
дапошні дакумент. Так, націс- 
каючы кнопку Back, можна 
вярнуцца да Галоўнай ста- 
ронкі ESToC.

Звярніце ўвагу на адну 
карысную дэталь: словы з гі- 
персувязямі, накіраванымі да 
ўжо прачытаных старонак, 
перафарбаваліся ў іншы ко
лер. Тэта Вамдапаможаары- 
ентавацца ў інфармацыйнай 
прасторы сэрвера.

Зрушыўшыся ў напрам- 
ку да зыходнага дакумента, 
Вы перавялі ў актыўны стан 
кнопку Forw ard  (другую ў 
ш эрагу інструментальных 
кнопак) — яе можна скарыс- 
таць, каб зноў паглыбіцца ў 
масіў.

Гэтыя жаперацыі можна 
выканаць і праз меню каман- 
даў (G o/B ack і Go/Forward). 
Мне ж больш зручным пада- 
ецца іншы метад. Як вядома, 
праграмы, што працуюць у

а частка старога набора (тое, 
што цяпер стала адгалінаван- 
нем ад новага) знікне.

21. Як да тэкставай час- 
ткідакумента дадаць патрэб- 
ныя малюнкі?

Ёсць некалькі варыянтаў 
выканання такой аперацыі; я 
лічу, што адзінкавыя малюн- 
кі мэтазгодна вызываць праз 
кантэкставае меню.

— Каб асобны малюнак 
уключыць у поле дакумента, 
трэба змясціць курсор на 
іконку малюнка, націснуць на 
правую клавішу мышкі і ў кан- 
тэкставым меню шчоўкнуць 
па радку Load this image.

Калі Вы жадаеце толькі 
азнаёміцца з малюнкам, але 
не збіраецеся ўключаць яго 
ў дакумент, то ў кантэкста- 
вым меню трэба шчоўкнуць 
па радку l/iew this image. Ма
люнак будзе выведзены ў 
новае акно; для вяртання да 
тэкставай часткі належыць 
націснуць кнопку Back.

— Каб у поле дакумента 
ўключыць адразу ўсе малюн- 
к і, трэба націснуць кнопку 
Images у шэрагу інструмен- 
тальных кнопак.

Выканайце гэтыя дзеян- 
ні, І Вы пераканаецеся, што 
перанос графічнай інфарма- 
цыі сапраўды патрабуе знач- 
ных выдаткаў часу.

22. LUto рабіць, калі сі-

стэма дае паведамленне аб  
памылцы?

Такія паведамленні звы
чайна дастаткова ясна тлу- 
мачаць сутнасць памылкі і 
даюць рэкамендацыі да да- 

лейшых дзеянняў.
Напрыклад, пры вялікай 

загружанасці аддаленага 
сэрвера ці лініі сувязі пере
дача інфармацыі ідзе на- 
столькі марудна, што спра- 
цоўвае ахоўны м ехан ізм  
Інтэрнэту — кантакт перары- 
ваецца прымусова (Operation 
timed out). Паслухайцеся па
рады сістэмы (Please try again 
soon) — вярніцеся да акна, 
дзе вы запісвалі URL (выка
найце Back), і націсніце кноп
ку Reload, якая знаходзіцца 
ў шэрагу інструментальных 
кнопак.

Больш пытанняў можа 
ўзнікнуць, калі сістэма аб’яў- 
ляе Domain name ... does not 
exist. Часцей за ўсё так яно і 
ёсць — праверце запісаны 
вамі адрас, ці тыя сімвалы 
там стаяць. Kaлі ж памылак у 
URL няма, то такая сітуацыя 
азначае адно з трох: (1) Вы 
маеце няправільны адрас; (2) 
сэрвер змяніў свае каарды- 
наты; (3) як паказала прак- 
тыка, самае верагоднае — 
дзесьці на лініі нешта не 
спрацоўвае. Паспрабуйце 
вызваць гэты сэрвер на на
ступны дзень.

VL Захаванне 
атрыманай 
інф армацы і

23. Якімі спосабамі мож
на захаваць атрыманую з 
інтэрнэту інфармацыю ?

Па-першае, дакладную 
копію дакумента, што ў да- 
дзены момант знаходзійда на 
экране, можна надрукаваць 
на прынтэры (праз меню ка
манд выканаць FUe/Print).

Па-другое, магчыма ска- 
піраваць тэкст у кліпбард І 
перанесці яго ў тэкставы рэ- 
дактар. Алгарытм аперацыі 
стандартны: (а) націснуўшы І 
не адпускаючы левую клаві- 
шу мышкі, пазначыиь патрэб
ны фрагмент (для пазначэн- 
ня ўсяго тэкста неабходна ў 
меню каманд выканаць E d it/ 
Select AU)’, (б) праз меню ка
манд зрабіць Edit/Copy; (в) 
перайсці ў тэкставы рэдактар 
І выканаць Edit/Paste.

Па-трэцяе, Web-старон- 
ку магчыма цапкам захаваць 
на дыску ў фармаце браўза- 
ра, каб потым звяртацца да 
яе з дапамогай Netscape Na
vigator, але не выходзячы ў 
Інтэрнэт. Структурна Web- 
старонка складаецца з тэк- 
ставага і графічных файлаў, і 
таму запіс поўнай інфарма- 
цыі — працэс многастадый- 
ны.

24. Як захаваць тэкста- 
вую частку дакумента асоб- 
ным файлам у  фармаце браў- 
зара?

Выконваецца стандарт
ны Набор дзеянняў па запісу 
інфармацыі на дыск: у меню 
камандаў выбіраецца пункт 
Fiie/Save As... і ў дыялога- 
вым акне новаму файлу пры- 
даецца імя і месца ў пэўным 
каталогу.

Тэкставыя дакументы, 
што прыходзяць з WWW, най- 
часцей маюць пашырэнні 
.htm і .html, радзей — іншыя 
(.shtm/, .rhtm/l г.д.) ці ўвогу- 
ле іх не маюць. Сумненні 
могуць узнікнуць пад час за- 
паўнення поляў File name і 
Save file as type — якім па-

вінна быць трохлітарнае па- 
шырэнне імя? Калі браўзар 
прапануе свой варыянт — 
згаджайцеся; калі выбар да^ 
ручаецца Вам — запісвайце 
універсальны .htm. (Дарэчы, 
калі Вы плануеце ўдалейшым 
працаваць з дакументам 
толькі ў тэкставым рэдакта- 
ры, захоўвайце файл з рас- 
шырэннем .txf).

Левую частку імя (да па- 
шырэння) можна змяніць на 
такую, якая спросціць Вам 
арыентацьіюў рэсурсах свай- 
го камп'ютэра (напрыклад, 
а001, а002 І г д.). Апошняя 
аперацыя. канешне, канчат- 
кова разарве гіпертэкставыя 
сувязі паміж Web-старойкамі, 
прынятымі Вамі, але не імкні- 
цеся захоўвайд сувязі на дыс
ку — аўчынка вырабу не вар
та.

25. Як захаваць графіч- 
ную частку інфармацыі?

Кожны малюнак — гэта 
звычайна асобны файл, і за- 
хоўваць яго трэба асобна.

Змясціце курсор на ма
люнак ці іконку і адкрыйце 
кантэкставае меню (націсні- 

це правую клавішу мышкі). 
Выберыце пункт Save this  
Image as..., пасля чаго ў ды- 
ялогавым акне назначце мес
ца для файла на дыску. Ha- 
зву граф ічнага файла не 
змяняйце.

26. Як з дапамогай браў- 
зара праглядаць Web-даку- 
менты з дыска ?

У меню камандаў браў- 
зара выканайце File/O pen  
File, пасля чаго ў дыялогавым 
акне выберыце патрэбны да
кумент ці графічны файл. (У 
полі List files o f type: папя
рэдне пазначце радок AU Fi
les (*. *), калі імёны вашых 
файлаў маюць розныя трох- 
літарныя пашырэнні.)

27. Як зрабіць, каб і  на 
дыску малюнкі былі звязаны 
з адпаведным тэкставым д а 
кументам? .

Каб з тэкставага даку
мента можна было па гіпер- 
сувязі вызваць адпаведны 
малюнак, каталогавая струк
тура на дыску павінна быць 
такой, якой яна была ў гэтым 
месцы на сэрверы. Звычай
на (але не заўсёды) бывае 
дастаткова стварыць для гра- 
фічных файлаў ўкладзены 
каталог images у тым узроў- 
ні, дзе знаходзіцца тэкставы 
файл.

Інфармацыю аб патрэб- 
ным дрэве каталогаў можна 
атрымаць з паведамлення, 
што паступае на экран, калі 
спробы вызваць малюнак па 
гіперсувязі аказаліся марны- 
мі. Напрыклад, паведамлен
не Netscape is unable to find 
the file /gifs/homepage/join, g if 
азначае, што малюнак jo in .g if 
павінен быць у каталогу ho
mepage, які, у сваю чаргу, па- 
вінен знаходзіцца ў каталогу 
gifs. У такім выпадку дастат
кова было б стварыць пера- 
лічаныя каталогі там, дзе зна- 
ходзіцца тэкставы дакумент, 
леранесці ў іх файл jo in .g if— 
i потым з задавальненнем на- 
зіраць, як упрыгожваецйд сухі 
тэкст.

Л. РАГО Й Ш А  
С орасаўск і вучэб - 
на-інф арм  ацыйны  
цэнтр па х ім ічнай  

адукацы і 
Каф едра агупьнай  

х ім іі і  мет одыкі 
выкладання х ім іі
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К а н ц э р т ы П о с т ф а к т у м

На пачатку чэрвеня 
ў  акта ва й  зале галоўна- 
га корпуса БДУ адбыў- 
ся канцэрт артысткі тэ- 
атра і  кіно Л. Чырковай 
і  акцёра маскоўскага  
тэатра на Ta ганцы  
В. Чарняева. Г  эта ўжо 
не першы выступ ар- 
тыстаў пер ад студэн- 
тамі і  супрацоўн ікам і 
нашага універсітэта.

На гэтым канцэрце, 
як і  мінулым разам, пад 
гі  тару туч алі  песн і Ула- 
д з ім ір а  В ы соц кага . 
Шчырай падзякай ар- 
тыстам былі авацы і і  
букеты кветак.

Падарункі 
для біблія
У кастрычніку 1996 года 

фундаментальная бібліятэка 
універсітэта, як І сам БДУ, ад- 
значыла сваё 75-годцзе. 3 гэ- 
тай нагоды бібліятэкай было 
арганізавана І праведзена шмат 
мерапрыемстваў, звязаных з яе 
гісторыяй і арганізацыяй рабо
ты.

На святкаванне юбілею 
былі запрошаны госці з вузаў- 
скіх бібліятэк Беларусі, кіраў- 
нікі універсітэта, прадстаўнікі 
міністэрстваў адукацыі, культу
ры, супрацоўнікі і студэнты 
БДУ. Госці падарылі бібліятэ- 
цы шмат цікавых выданняў, якія

папоўнілі фонд адцзела рэдкай 
і каштоўнай кнігі.

Так, Нацыянальная біблія- 
тэка падарыла вельмі рэдкае 
выданне "Сборник государ
ственных грамот и договоров, 
хранящихся в Государственной 
Коллегии иностранных дел, 
ч.1". Гэтая частка шматтомна- 
га выдання, надрукаваная ў 
1813 годзе, дагэтуль адсутні- 
чала ў фондзе адцзела. 3 шчы- 
рымі пажаданнямі падарыла 
нам альбом “Вытокі творчасці" 
бібліятэка Беларускай акадэміі 
мастацтваў. Альбом мастакоў 
Рудэнкаў ахвяравалі супрацоў-

нікі бібліятэкі Віцебскага універ- 
сітэта з пажаданнямі натхнен- 
ня і плённай працы. Факультэт 
міжнародных адносін падарыў 
бібліятэцы падручнік па сучас- 
най рыначнай эканоміцы вядо- 
мых прафесараў Масачусет- 
скага Тэхналагічнага інстытута 
С.ФІшара, Р.Дорнбуша, 
Р.Шмалензі "Эканоміка", вы- 
дадзены ў Маскве ў 1993 го- 
дзе.

Бібліятэка БДУ мае мнос- 
тва сталых чытачоў, якія ў свя- 
точныя дні прыйшлі сюды, каб 
выказаць сваю павагу; рэктар 
універсітэта А.У.Казулін, акадэ- 
мікФ.М.Капуцкі, дэкан хімічна- 
га факультэта Г.А.Браніцкі, пра- 
фесары А.І.Зелянкоў, А.А.Гусак, 
А.А.Круглоў і іншыя.

Л.П.МІЦКЕВІЧ, 
заг. аддзела рэдкай  

і  каштоўнай кнігі

Г э т а  я ш ч э  т р э б а  з р а з у м е ц ь !

Инструкция
по попьзованию 
учебником

В ведение. Учебником 
называется прямоугольно 
отформованная и отбелен
ная целлюлозная масса с 
н а н е с е н н ы м и  на нее 
шрифтовыми символами, 
совокупность которых опи
сывает явления окружаю
щей действительности, ко
торым необходимо быть 
за ф и кс и р о в а н н ы м и  н е 
рвными окончаниями под
корки головного мозга ра
зум ны х м лекопитаю щ их 
и н д и в и д уум о в , с п о с о б 
ствует развитию у вышеу
помянутых моноэрудиции 
и активизации интеллекту
альной потенции, усвое
нию и реализации продук

тов цивилизации, прс/изве- 
денных разумными прямо
ходящ ими прим атам и, а 
также позволяет лояльно 
игнорировать тенденции 
парадоксальных эмоций, 
которые имеют место при 
чтении оного докум ента 
ввиду присутствия явного 
отсутствия отождествле
ния изложенного вышена- 
писанного  с логическим  
материализмом.

Занятие первое
1. Возьмите учебник за 

углы большим и указатель
ным пальцами обеих(пра 
вой и левой) рук и, стара
ясь рефлекторно выделять 
смазочную жидкость в сус

тавные сум ки  локтевы х 
суставов передних конеч
ностей при их медленном 
р а з ги б а н и и , о сто р о ж н о  
опускайте учебник прямо 
перед собой, пока он не 
коснется горизонтальной 
п л о ско сти , о свещ енной  
слева ровны м  дневны м  
светом интенсивностью в 
30 люкс.

Дыхание глубокое, ро
вное.

2. Если текст оказался 
перевернутым на 180°(так 
н а зы ва е м о е  п о л о ж е - 
н и е ” кверх н о га м и ” ), что 
несколько затрудняет его 
восприятие, постарайтесь, 
ни в коем случае не меняя 

' I

положение текста, пере
сесть к противоположной 
стороне стола.

3. Работа с текстом:
а) прочтите название;
б) достаточно;
в) попытайтесь с ко н 

центрировать свою интуи
цию в о кр у г полученной 
информации с целью ло
гического вывода соответ
ствия данной информации 
какой-либо из имеющихся 
в наличии дисциплин, на
н е се н н ы х  ш тр и хо в ы м и  
символами на прямоуголь
но отф орм ирован ную  и 
отбеленную целлюлозную 
массу, условно называе
мую “расписанием” прима
тами низшего порядка (не 
путать с прямоходящими 
разум ны м и), хаотически 
меняющими свое местопо
ложение в пространстве 
университета;

г) походите по комна
те, встряхнитесь, не вол
нуйтесь. Дыхание глубо
кое, ровное;

д ) п р о ч т и т е  1 -ую  
страницу учебника (а за 
тем и другие, например,

2-ю, 3-ю , 4-ю и т.д., т.е. 
5-ю, 6-ю 7-ю и остальные, 
как то 8-ю , 9-ю , 10-ю и 
прочие страницы), выпи
сывая в конспект незнако
мые термины в столбик, 
интересные стилистичес
кие обороты через дефис, 
фонемы — лесенкой, мор
фемы — елочкой, латинс
кие пословицы — в косую 
линеечку, ш умеро-аккад
ские логограммы — в ам
барную книгу, эвфемизмы 
— в книгу жалоб и пред
ложений.

4. Прочтите адрес из
дательства — выпускателя 
и фамилию автора-соста- 
вителя.

5. В озьм ите в кулак 
пачку заранее предусмот
рительно генетически раз
деленных Вами же поли
графических единиц печат
ной продукции и направь
те свои головостопы из ис
ходного пункта в сторону 
нахождения издательства- 
выпускателя.

6. Найдите через изда- 
тельство-выпускателя ав- 
тора-составителя.

7. Догоните и повали
те последнего (придайте 
его телоорганизму устой
чиво горизонтальное по
ложение).

8. П остарайтесь как 
можно более ком пактно 
р а зм естить  наибольш ее 
ко л и че ство  отбеленной  
целлюлозной массы, по
крытой шрифтовыми сим
волами различного кегля и 
гарнитуры (см. введение), 
в ротовой полости автора- 
составителя от имени по- 
к у п а т е л я -п о т р е б и т е л я  
(студента-читателя), ста
раясь несколько нарушить 
характер его дыхания, глу
бокого, ровного.

9. В деканате держи
тесь спокойно, с достоин
ством, не сутультесь.

Вас оправдают.
П о А .Кны ш еву  

прош лись, 
издеваясь и 

коверкая, 
В. ТЕЛЯШ УК  

и К . КУРЧЕНКОВА

Д А І  п а в е д а м л я е

А  перацы я "У  вага: д з е ц і!"
У школах скончыўся навучальны год, у дзяцей дадалося воль- 

нага часу. Бавяць яны яго на вуліцах, блізу дарог. За 4 месяцы 
гэтага года ў сталіцы адбылося 17 дарожна-транспартных зда- 
рэнняў з удзелам дзяцей. 3 19 мая па 8 чэрвеня Управлением 
дзяржаўтаінспекцыі Мінгарвыканкама праводзіўся комплекс ме- 
рапрыемстваў, накіраваных на забеспячэнне бяспекі дарожнага 
руху дзяцей I падлеткаў.

Шаноўныя дарослыя ўдзельнікі дарожнага руху! Будзьце пас- 
таянна ўважпівымі на дарозе, бо ад вас залежыць бяспека дзя
цей.

Працягваюцца парушэнні дарожнай дысцыпліны з боку су- 
працоўнікаў БДУ. 12 мая за зняважлівае стаўленне да аховы эка- 
логіі былі аштрафаваныя старшця супрацоўнікі БДУ В.С.Праса- 
ловіч, С.М.Якуценя і інш. За адсутнасць правоў на кіраванне тран- 
спартам аштрафаваны студэнт А.Амельчанка. За парушэнне бяс- 
пекі дарожнага руху аштрафаваны студэнт К.Хоміч.

Дарога патрабуе строгага захавання дысцыпліны. Будзьце 
заўжды ўважлівымі.

А .К У Д Р А Ў Ц А Ў , 
дзяржаўт аінспект ар Д А ! 

М аскоўскага  раёна
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Ізноў у нашай зале (ак- 
тавай зале галоўнага корпу
са БДУ) не было месцаў. 
Месцаў не было і на прыва- 
коннях, а калі скончыліся 
прыстаўныя крэслы, для гле- 
дачоў адкрылі балкон. Такі 
аншлаг выклікала чарговае 
"паседжанне” Клуба вясёлых 
і знаходлівых — універсітэцкі 
чвэрцьфінал.

У першы дзень географы 
і юрысты адкрывалі для сябе 
і нас планету Галівуд. На КВЗ 
вярнуўся СТЭМ — студэнцкі 
тэатр эстрадных мініяцюр, у 
якім спрабавалі сябе нашыя 
акторы. Як сказаў член журы 
Сяргей Балцэвіч, хаця нашым 
“зоркам” яшчэ далёка да га- 
лівудскіх, гэта І добра: яны 
радуюць нас тут І зараз І, у 
адрозненне ад амерыканскіх, 
умеюць жартаваць.

He ведаю, як там у Галі- 
вудзе, а вось “у нас, на “Бе- 
ларусьфільме’’ (так называла- 
ся размінка):

усім жанчынам падарылі 
на 8 сакавіка духі ад "Іў Сен- 
Ларана", а мужчынам — ком
пасы ад “Іван Сусанін";

знялі працяг "Вожыка ў 
тумане”... праўда, атрымалі- 
ся ўсё тыя ж "Людзі на бало- 
це".

I жарцік з шэрагу неда- 
сягальных, на жаль, мараў: на 
"Беларусьфільме" паніка — 
атрымалі "Оскара”.

Адсутнасць сапраўднай

Тэлевізійны Галівуд 
на базе КВЗ

барацьбы ў першы дзень (гіс- 
торыкі па загадкавых тэхніч- 
ных прычынах ад гульні ад- 
мовіліся, і ў паўфінал выхо- 
дзілі абедзве каманды) была 
кампенсаваная на другі.

Рэформы на БТ спраба- 
валі правесці ФПМІ, мехмат і 
ФЭФ (гульня называлася "Viva 
TV"). В ідаць, гэта ў іх 
атрымалася, бо адзін з суд- 
дзяў прызнаўся, што калі ка
манды будуць запрошаныя на 
БТ, то ён пачне яго глядзець...

У размінцы каманды рас- 
казалі пра некаторыя з гэтых 
зменаў:

"Калыханку" адмянілі не 
таму, што дзіцячыя прабле- 
мы нас болей “не колышут” , 
а таму, што ў Бусліка з ’явіў- 
ся брацік, а “Два буслы" — 
гэта ўжо не дзіцячыя гульні;

канцэрт "Иванушки-lnter- 
national" быў адменены, бо 
перад імі Ірына Алеграва 
праспявала “Я тучи разведу 
руками".

Карацей, БТ І "Беларусь- 
фільм" былі прызнаныя невы- 
чэрпнымі крыніцамі жартаў, а 
піва "Портэр" — лепшым за

"Сяброў", асабліва калі сяб- 
роў многа, а піва мала.

Усё журы пагадзілася, 
што каманды былі добра пад- 
рыхтаваныя, што гульня была 
цудоўнай (між іншым, у яе ар- 
ганізацыі “вінаватыя", як заў- 
сёды, рэктарат, дырэкцыя па 
справах культуры БДУ І праф- 
кам студэнтаў).

А за р а з  н е ка л ь к і 
жартаў з  гульні:

— ЧамуАтэла менавіта за- 
душыў Дэздэмону?

— Сапраўдны джэнтльмен 
не можа ўдарыць жанчыну.

Учора ў тралейбусе з над- 
пісам “Цік-Так" ехалі такія дзве 
калорыі!..

— Учора ў Мінск з Гомель- 
скай вобласці прыехаў дзіцячы 
калектыў “Сонейка". Дзеткі 
проста свецяцца...

— Ад шчасця?
— Ды не... Ад Гомельскай 

вобласці.

Ён чалавек новы, крыху 
рускі...

Барыс Маісееў падаў у суд 
на групу "Дзюна” за песню 
“Наш Борька — бабник".

Учора каля піўнога ларка 
за адзін рубель давалі... па 
мордзе.

Кры сціна
КУРЧАН КО ВА
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Чэмпіёнамі 
стал/ ю ры ст ы

Два з паловай тыдні уні- 
версітэт знаходзіўся на "ва- 
енным становішчы": право- 
дзіўся чэмпіяна т факультэтаў 
БДУ па футболу.

У групе А не было роўных 
геафаку. Толькі мінулагоднія 
чэмпіёны, радыёфізікі, капітулі- 
равалі з больш-менш прыстой- 
ным лікам (1:4). A міжнародні- 
кам зусім не пашчасціла (2:9). 
Спыняцца на гульнях больш 
падрабязна няма ніякага сэн- 
су: усе 50 хвілінаў кожнага мат
ча на полі гаспадарылі геогра
фы. Кожную нясмелую спробу 
сапернікаў пашкодзіць зводзілі 
на нішто Андрэй Саевіч і Барыс 
Гарбачоў: ні ў Віці Толкача, ні ў 
другога варатара Мішы Лука- 
шэвіча праблемаў не было нія- 
кіх. У абароне з ’явіўся цікавы 
першакурснік Андрэй Гузін. 
Сапернікі не спраўляліся з Яго- 
рам Канончыкам, Віталём Беш- 
танем, Аляксандрам Дзябкі- 
ным.

A вось іх лідэр Дзмітрый 
Кадакоў толькі час ад часу ра- 
даваў сваіх прыхільнікаў юве- 
лірнай тэхнікай, добрай пера- 
дачай ці выдатным голам. За- 
тое Цімура Швакеля на трыбу- 
нах празвалі Гердам Мюперам. 
Праседзеўшы ўвесь леташні 
чэмпіянат на лаўцы запасных, 
Цімур надоўга запомніцца сва- 
ім удзелам у сёлетнім: з 34 
мячоў геафака — 15 ягоныя.

Ha другім месцы апынулі- 
ся фізікі. Лепей бы географы 
не закідвалі ім у першым мат- 
чы сем мячоў. Каманда мабілі- 
завалася і “раззлавалася". Раз- 
гуляліся Грыгорый Абуладзе, 
Дзмітрый Русальскі.

Магчыма. для іншай ка
манды трэцяе месца ў групе —

гэта поспех, але толькі не для 
радыёфізікаў. A пры іхнай зу- 
сім невыразнай гульні ўвогуле 
адмаўляешся верыць, што пе- 
радтабою экс-чэмпіёны, Пры- 
глянуўся хіба што Сяргей Лісі- 
менка, ды пазней разгуляўся 
мінулагодні "крыўдзіцель мех-

трэбна была ўсяго толькі пера- 
мога над суседзямі-фізікамі. 
Аднак — нічыя, што задаваль- 
няла фізікаў.

Факультэт міжнародных 
адносінаў пачаўдаволі моцна. 
Аднак сказаўся недахоп мена- 
віта футбольнага вопыту. Ha

Мішка.Мішка дзе івая усмешка?

мата Улад Цігін (забіў 2 ''зала- 
тыя" мячы).

Парушальнікі спакою ў тру
пе — журналісты. Нечакана для 
ўсіх перад апошнім турам яны 
займелі рэальныя шансы 
выйсці ў фінал. Для гэтага па-

Цімур забіу чарговую чацверку

полі хапала баскетбалістаў, гі- 
равікоў, а вось футбалістаў...

Хімікі... Ix прыхільнікі пра- 
сілі моцна не крытыкаваць гэ- 
тую каманду. Пяць гульняў — 
пяць паражэнняў. Адзін мяч 
забілі, чатырнаццаць прапус- 
цілі.

Турнірнае становішча
камандаў у групе А
1.Геафак 15ачкоў
2. Фізфак 8 ачкоў
3. Радыёфізікі 7 ачкоў
4. Журфак 7 ачкоў
5. ФМА 6 ачкоў
6. Хімфак O ачкоў

У групе B не было ніякіх 
сюрпрызаў і нечаканасцяў 
Юрысты, як і географы, рас- 
праўляліся з усімі, але не так 
лёгка.

Юрысты — адна з нешмат- 
лікіх камандаў (у дадатак да 
мехмата і журфака). што мае 
чалавека. які карэктуе гульню 
хлопцаў “з-за броўкі" ці, калі 
вам больш падабаецца, з трэ- 
нерскай лаўкі. Віталь Цімафе- 
евіч удзельнічаў у першай гульні 
юрфака супраць мехмата. 
Апе... купіна ля варотаў сапер- 
ніка і — гіпс. Ён па-за полем, 
але не па-за гульнёй.

— Віталь, як ты апынуўся 
на трэнерскім мосціку юрфа
ка?

— Крыкі з трыбуны не заў- 
сёды аб'ектыўныя. А я каман
ду добра ведаю, І каманда ве- 
дае мяне. A ў полі гульню ка
рэктуе Паша Лутовіч.

— У камандэе вопытныя 
ігракі. Яны слухаюцца цябе?

— Калі-нікалі. Мне ж збоку

добра відаць, дзе І хто знахо- 
дзіцца.

Мехмат. Міша Лукашэвіч 
(не блытаць з варатаром геа
фака), Міша Лукашэвіч І яшчэ 
раз MiLua Лукашэвіч. Ён праца- 
ваў за ўсю каманду. Яго пер
шы гол у матчы з гісторыкамі (І 
соты ў чэмпіянаце) можа прэ- 
тэндаваць на лепшы ў сезоне: 
наймагутнейшы ўдар метраў з 
20-ці ў дальнюю “дзевятку” .

Філфак. Запомніўся раз
гром истфака (9:1) і "нічыя” з 
юрыстамі.

Нічога асаблівага нельга 
сказаць пра ФЭФ і ФПМІ. Гіс- 
торыкі —тое, што і хімікі. Толькі 
розніца больш унушальная 
(3:27).

Турнірная табліца групы B
1. Юрфак 13 ачкоў
2. ММФ 12 ачкоў
3. Філфак 7 ачкоў
4. ФЭФ 6 ачкоў
5. ФПМІ 6 ачкоў
6. Гістфак O ачкоў

Фінальную групу распачаў 
матч паміж геафакам і ММФ. 
Геафак падышоў з вялікімі 
стратамі: іспыты ў Канончыка. 
Саевіча, Гарбачова, няма Када- 
кова. А мехмат злавіў сваю 
гульню. і з удару Рамановіча 
адкрыў лік. Праўда, географы 
змаглі адыграцца. Гульня была 
вельмі нервовай, і варатар ге
афака Віця Толкач саступіў 
сваё месца Міхаілу Лукашэвічу 
(не блытаць з капітанам мех
мата). Матэматыкі атрьімалі 
права на штрафны, і Міша Лу- 
кашэвіч (мехмат) забіў мяч 
Мішу Лукашэвічу (геафак). Лік 
так і застаўся 2:1 на карысць 
мехмата.

Юрысты. не вельмі моцна 
напружваючыся, адолелі фізі- 
каў (^:2).

Усё павінна было выра- 
шыцца ў апошні дзень, 28 мая. 
Праўда, юрыстаў віншавалі ўжо 
загадзя: для перамогі ім хапі- 
ла б згуляць з геафакам уні- 
чыю. Ha фізікаў усе глядзелі як 
на смяротцікаў: думалі, мехмат 
заб’е ім столькі, колькі пажа- 
дае. Але... фізікі выйгралі з лі- 
кам 4:3

Ha трыбунах жартавалі: 
адзін ''суперфінал’' (матч за 11 - 
12 месцы) не адбыўся праз 
няяўку гісторыкаў, а што будзе 
ўдругім (юрфак — геафак)? На 
мой погляд. гульня не атрыма-

зіцыі, прастрэлы, навесы —ме- 
навіта такія дзеянні прыводзяць 
у pyx адладжаную машыну юр
фака.

— Саша, упершыню ты 
заявіў пра сябе на універсі- 
тэцкім першынстве год 
таму...

— 3 трох галоў юрфака ў 
фінальнай серыі два былі мае. 
Я гуляю ў футбол з 2-га класа 
ў баранавіцкай СДЮШ у Baci- 
ля Драгуна. У нас была моцная 
каманда. удзельнічалі не ў ад-

Віталь Цімафеевіч

ным турніры. Таму, магчыма, І 
ўліўся ў каманду юрфака даволі 
лёгка.

— Слабое месца юрыс- 
таў?

— Нясыгранасць. Акрамя 
гэтых чэмпіянатаў мы нідз.е ра
зам не гуляем. He заўсёды ад- 
разу разумеем адзін аднаго на 
полі.

— Калі назіраць за та бой 
на полі, то можна заўважыць, 
што ты больш працуеш на
іншых. чым на сябе.

6. Філфак
7. Журфак
8. ФЭФ
9. ФПМІ
10. ФМА
11. Хімфак
12 Истфак

Лепшым бамбардзірам 
турніру стаў географ Цімур 
Швакель (15 мячоў).

Вызначыць лепшага вара
тара, з аднаго боку, было ня- 
цяжка. а з другога — складана.

Аляксандр Ластоўскі

лася. На матч сабралася ўся 
футбольная эліта геафака. Але 
юрфак з першых жа хвілінаў 
гуляў беспамылкова і стаўчэм- 
піёнам з лікам 2:0.

Другакурснік юрфака 
Саша Сямашка ў цэнтры па- 
дзеяў бывае не вельмі часта. 
Ён больш выконвае чарнавую 
працу: праходы па флангу, вы- 
вады партнёраў на ўдарныя па-

— Мяне яшчэ ў спортшко
ле вучылі не шкадаваць мяча. 
Вядома, вельмі прэстыжна са
мому забіць гол, але я так пры- 
вык. Галявы пас цэніцца не 
менш.

Выніковая табліца
1. Юрысты
2. Географы
3. ММФ
4. Фізфак
5. Радыёфізікі

Варатары — слабое месца мно- 
гіх кзмандаў. Колькі мячоў яны 
самі сабе пазапіхвалі! Аднак 
лепшы існуе — Аляксандр Лас- 
тоўскі (журфак):.

— Я? He чакаў. Мне 
больш спадабаўся Віця Тол
кач з геафака. Праўда, дэя- 
куючы выдатнай абароне ге- 
ографаў у  яго працы амаль 
не было, таму і не змогпрая- 
віць сябе. А я шукаю сваю віну 
ў  кожным прапушчаным мною 
мячы.

I — тройка лепшых футба- 
лістаўтурніру (праўда, яна рас- 
цягнулася да чацвёркі). Ma- 
быць, лягчэй за ўсё было вы- 
явіць сапраўды лепшага — ка
штан мехмата Міхаіл Лукашэ- 
віч на парадах мацнейшы за 
ўсіх іншых. Праўда, пасля па- 
ражэння ад фізікаў на яго было 
балюча глядзець: хвілінаў пяць 
ён у самоце сядаеў на полі, па- 
клаўшы галаву на калені. Усмі- 
хаўся пасля гэтага сумна, раз- 
маўляў без запалу.

— У якую каманду цябе 
запрасілі пасля гэтага турні- 
ру?

— Hi ў якую. Ёсць зацэпкі 
ў другой лізе. Але яшчэ год на- 
•вучання, а потым — войска. 
Што будзе далей, ніхто не ве- 
дае, Праўда, не выключаю маг- 
чымасці пайсці ў прафесійны 
футбол.

Ha другім месцы — вара
тар журфака Саша Ластоўскі.

А вось трэціх — двое: ЦІ- 
мур Швакель (геафак) і Паша 
Лутовіч (юрфак).

Вось і  ўсё. Чакаем год.
Вольта KA 3Д ЗЕPKА  

Фота А . Ю РЫНА


