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КРЫШТАЛЬНЫ
КУБАК

ПІРАМОЖЦАМ
Дні нараджэння бываюць не толькі 

ў людзей, але і ў'навучальных устаноў і 
нават у кафедраў. На днях кафедры 
фізічнага выхавання споўнілася 50 
гадоў — ні больш ні менш. Уладзімір 
Даўжэнка, вядучы тэлеклуба "Асілак", 
запрасіў імяніннікаў на здымкі адной 
са сваіх праграм. У  тэлестудыі сабрал- 
іся тыя, хто хоць нейкім чынам звяза- 
ны з універсітэцкім спортам: кіраўнікі 
універсітэта, выкладчыкі і ветэраны ка
федры, студэнты і выпускнікі ВНУ.

Вылучыліся ветэраны кафедры . 
Віктар Фёдаравіч Кавалёў, адзін са ста- 
рэйшых работнікаў універсітэта, які ад- 
значыў сёлета сваё 70-годдзе, за хвіліну 
штурхнуў пудовую гіру 52 разы.

Віктар Фёдаравіч на практыцы да- 
казаў, што заняткі сілавымі відамі 
спорту, якія ён прапагандуе ўсё сваё 
жыццё, карысныя. Сапраўды, далёка не 
кожны мужчына, нават маладзейшы за 
70 гадоў, можа пахваліцца такімі выні- 
камі. '

Выпускнік універсітэта Алег Гумеў 
падняў вагу ў жыме лежачы, якая пера- 
ышае рэкорд рэспублікі. Гэты вынік 

спартсмен прысвяціў імяніннікам.
Быў і бліц-турнір па армрэслінгу. У 

фінале сышліся Дзмітрый Кірыленка і 
Дзяніс Семініда. Нягледзячы на тое, 
што Дзяніс лягчэйшы за свайго сапер- 
ніка к ілаграм аў на 11, выйграць 
Дзмітрыю ўдалося толькі ў трэцяй вы- 
рашальнай схватцы.

Дзве "кафедральныя" каманды і ка- 
манда алімпійцаў БДУ змагаліся ў пе- 
рацягванні каната. Hi ветэраны кафед
ры, ні алімпійцы, у шэрагах якіх быў 
срэбраны прызёр гульняў 1996 года ў 
Атланце, двухразовы чэмпіён Еўропы 
па грэка-рымскай барацьбе Сяргей 
Ліштван, не змаглі супрацьстаяць ” ма- 
ладзёжнай" зборнай кафедры.

Падводзілі вынікі апошняй універ- 
сітэцкай спартакіяды. Вялікі крышталь- 
ны кубак за першае месца ўручылі 
прадстаўнікам юрыдычнага факульте
та. Ha другім месцы — факультэт прык- 
ладной матэматыкі і інфарматыкі, на 
трэцім — механіка-матэматьічны ф а
культэт.

Вольга КАЗДЗЕРКА

3  25 па 27 лістапада гэтага года на 
геаграфічным факультэце 
Белдзяржуніверсітэта пройдуць 
мерапрыемствы, прысвечаныя 90-годдзю  
з дня нараджэння прафесара Васіля 
Аляксеевіча Дзяменцьева. Будзе 
наладжана навуковая канферэнцыя, у 
якой прымуць удзел 80 спецыялістаў 
Беларусі і Расіі.
Плануецца арганізаваць выставу 
малюнкаў, публікацый і рукапісаў 
прафесара B.А. Дзяменцьева ў 
чытальнай зале бібліятэкі геофака.
У  геаграфічным таварыстве Беларусі 
будзе показана асабістая бібліятэка 
В.А. Дзяменцьева, якую ахвяравала 
геаграфічнаму факультэту яго сям’я.

Матэрыялы калег прафесара В.А. Дзямен
цьева чытайце на 4-5ст аронках гэтага ну- 
мара "Беларускага універсітэта".

"СЯМ'Я" ПРАШСАЛАСЯ Y ІНТЭРНАЦКІМ ДВОРЫКУ
У дворыку паміж другім і пятым інтэрнатамі аб адзінаццатай гадзіне 30 верасня, 

не зважаючы на дождж, сабраліся людзі: адкрыццём скульптуры “Сям’я” распачы- 
налася святкаванне 77-годдзя Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

Гэтая скульптура нарадзілася на 1-м міжнародным пленэры скульптараў у 1997 
годзе. Месяц мастакі працавалі пад адкрытым небам ля цырка-шапіто, што на Арлоў- 
скай. А  праз год аўтар Кастусь Селяханаў падарыў свой твор вядучай ВНУ рэспублікі.

Дворык на Кастрычніцкай выбраны не выпадкова. Месца паміж двума інтэрна- 
тамі — ідэальнае для “Сям’і” . Бо ў інтэрнатах жывуць людзі, адарваныя ад сваіх 
родных і блізкіх. А  скульптура нагадвае, што яны не адны ў вялікім горадзе і што іх 
прынялі ў вялікую універсітэцкую сям’ю. Праз некаторы час будзе ўстаноўлена яшчэ 
адна скульптура Кастуся Селяханава — “Дынастыя” .

Ha адкрыцці “Сям’і” выступіла мастацтвазнаўца Ларыса Барысаўна Бортнік. 
Ларыса Барысаўна спадзяецца, што скульптура будзе радаваць вока не аднаго па- 
калення студэнтаў універсітэта. Бо гэты твор мастацтва зроблены з прыроднага 
матэрыялу — даламіту. Застаецца спадзявацца, што “Сям’ю” міне рука вандала.

Вольга КАЗДЗЕРКА

ФРАЩЫСК СКАРЫНА /  MlKAJiAH ГУ CO ЎCKl -  
УMPUl ЫН Ю Ў MIHCKY

30 кастрычніка ў чарговую гадавіну 
стварэння БДУ дворык універсітэцкага га- 
радка ўпрыгожылі скульптуры нашых сла- 
вутых суайчыннікаў — Францыска Скарьі- 
ны і Мікалая Гусоўскага.

Скульптуры — дар Белдзяржуніверсі- 
тэту ад клуба “Спадчына” , які ўзначаль- 
вае Анатоль Белы. Аўтар скульптурнай 
выявы Ф . Скарыны — Сяргей Адашкевіч, 
а М. Гусоўскага — Уладзімір Панцілееў. 
Засталося толькі зрабіць пастаменты.

Дарэчы, гэта першыя скульптуры вя- 
домым беларускім дзеячам у Мінску. I 
вельмі прыемна, што яны з ’явіліся ме- 
навіта ў БДУ. Сапраўды, было б цудоў- 
на, калі б універсітэцкі дворык стаў гас- 
цінным прытулкам і для іншых вялікіх 
людзей — Еўфрасінні Полацкай, Apxa- 
дзя Смоліча, Мітрафана Доўнар-Заполь- 
скага, Усевалада Ігнатоўскага, Уладзімі- 
ра Пічэты і іншых.

Сяргей Д ЗІЕСП ЕРА Ў
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Н авукова-даследчы  ін с ты ту т  ф із ік а -х ім іч н ы х  
праблем Белдзярж ун іверсітэта

аб’яўляе конкурс 
на замяшчэнне вакантных пасад:

• загадчыка лабараторыі лекавых сродкаў на аснове ма- 
дыфікаваных поліцукрыдаў;

• малодшага навуковага супрацоўніка лабараторыі струк- 
турна-хімічнага мадыфікавання палімераў;

• малодшага навуковага супрацоўніка лабараторыі хіміі 
кандэнсаваных асяроддзяў.

Тэрмін падачы дакументаў — адзін месяц з дня 
апублікавання а б ’явы.
Документы прымаюцца па адрасу: 220050, г. Мінск, 
вул. Ленінградская, 14, аддзел кадраў НД / ФХП Б Д У

СТУДЭНЦК1 САЮЗ: ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВЩЦЯ
4 лістапада ў галоўным корпусе універсітэта адбыўся справаз- 

дачна-выбарчы сход Студэнцкага саюза БДУ. Ад адміністрацыі 
універсітэта ў сходзе ўдзельнічалі прарэктар па вучэбна-выхаваў- 
чай рабоце і сацыяльных пытаннях У . Б. Аджаеў, намеснікі дэканаў 
факультэтаў, супрацоўнікі структур па рабоце з моладдзю. Ha сход 
былі запрошаны прадстаўнікі Савета старастаў, прафкома студэн- 
таў, камітэта БПСМ Белдзяржуніверсітэта, іншых грамадскіх арган- 
ізацый, куратары вучэбных груп.

Дэлегатамі і гасцямі сходу былі заслуханыя справаздачны дак- 
лад старшыні камітэта Студэнцкага саюза С.Ю. Дзіесперава, вы
ступы прадстаўнікоў адміністрацыі універсітэта, членаў арганіза- 
цыі. Актыўна абмяркоўваліся накірункі далейшай працы Саюза: 
формы развіця супрацоўніцтва з іншымі маладзёжнымі грамадскімі 
арганізацыямі, міжнародных сувязей, работы ў інтэрнатах. У  выніку 
адкрытага галасавання быў выбраны камітэт Студэнцкага саюза. 
Ha пасяджэнні новага камітэта, што адбылося адразу пасля сходу, 
старшынёй арганізацыі быў абраны студэнт геаграфічнага факуль- 
тэта Аляксей Багамазаў.

н о в ы л  Л Л Р А С Ы
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Пасля аднаўлення старого фізічнага корпуса, які цяпер стаў 
адміністрацыйным, многія службы уніВерсітэта змянілі сваё  
месцапражыванне. Мы друкуем спіс новых адрасоў тых 
падраздзяленняў, якія ўж о пераехалі. tN-Г"*-

Адміністрацыйны корпус 
(вул. Бабруйская, 5 а)
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1-Ы ПАВВРХ

Прарэктар па вучэбнай рабоце
Карзюк Віктар Іванавіч, тэл. 226-59

36 (прыёмная — 268-70-05), прымае гра- 
мадзян па асабістых пытаннях у аўто- 
рак і пятніцу з 9.00 да 11.00

Прарэктар па вучэбна-выхаваўчай 
рабоце і сацыяльных пытаннях 

Аджаеў Уладзімір Барысавіч, тэл. 
226-58-98 (прыёмная — 268-70-05), пры
мае грамадзян па асабістых пытаннях у 
панядзелак з 15.00 да 17.00 і чацвер з
9.00 да 11.00

Начальнік упраўлення кадраў -  
Клімковіч Алег Данілавіч, тэл. 226

55-56
Начальнік упраўлення вучэбнай 

і навукова-метадычнай работы
Самахвал Віктар Васільевіч, тэл. 220

70-37 >
Упраўленне кадраў (прафесарс- 

ка-выкладчыцкі састаў), тэл. 226-59
39

Упраўленне міжнародных сувя
зей, тэл. 220-88-21

2-! ПABEPX
Рэктар
Казулін Аляксандр Уладзіслававіч, 

прымае грамадзян па асабістых пытан
нях у першы і трэці аўторак кожнага 
месяца з 15.00 да 17.00 

Прыёмная
Шуніна Наталля Васільеўна, тэл. 226

59-40
Першы прарэктар 
Брыгадзін Пётр Іванавіч, тэл. 220-67

55 (прыёмная — 226-59-40), прымае гра
мадзян па асабістых пытаннях кожны 
чацвер з 10.00 да 13.00 „

Памочнік рэктара
Паваляеў Сяргей Анатольевіч, тэл. 

226-58-32 '
Начальнік упраўлення лерспек- 

тыўнага развіцця і аналітычнай ра
боты

Чайкун Сяргей Анатольевіч, тэл. 210
44-73

Прарэктар па навуковай рабоце
Рахманаў Сяргей Кімавіч, тэл. 226

55-49 (прыёмная — 220-79-68), прымае 
грамадзян па асабістых пытаннях кож
ны чацвер з 14.00 да 16.00

Прарэктар па вучэбнай і інфар- 
мацыйна-аналітычнай рабоце

Курбацкі Аляксандр Мікалавевіч, тэл. 
220-66-80, прымае грамадзян па асабі- 
стых пытаннях кожны чацвер з 14.00 да
16.00

Прарэктар па міжнародных сувязях
Астапенка Уладзімір Аркадзьевіч, 

тэл. 226-58-78, прымае грамадзян па 
асабістых пытаннях у аўторак з 14.00 
да 16.00

Адміністрацыйны корпус 

(вул. Бобруйская, 7)

Прарэктар па эканоміцы і камер- 
цыйных пытаннях

Векша Сяргей Аляксандравіч, пакой 
416, тэл. 220-42-06 (прыёмная — 220-64
69), прымае грамадзян па асабістых 
пытаннях у сераду з 15.00 да 17.00 

Прарэктар па агульных пытаннях 
Булаўка Уладзімір Германавіч, пакой 

302, тэл. 268-70-63 (прыёмная — 226-55
38), прымае грамадзян па асабістых 
пытаннях у сераду з 15.00 да 17.00 

Прарэктар па адміністрацыйна- 
гаспадарчай рабоце

Тарасевіч Уладзімір Іванавіч, пакой 
203, тэл. 226-44-46 (прыёмная — 220-71
08), прымае грамадзян па асабістых 
пытаннях у чацвер з 14.00 да 16.00

Студэнцкі сектар упраўлення кад- 
раў, пакой 102, тэл. 220-68-93

Канцылярыя БДУ, пакой 100, тэл. 
226-50-59

Корпус БДУ (пр. Ф. Скарыны, <*)де .

Прафком супрацоўнікаў БДУ,
старшыня прафкома Туромша Яўген 

Пятровіч, пакой 214, тэл. 226-57-06
Цэнтр інфармацыйны х тэхна- 

логій,
дырэктар Варатніцкі Юрый Іосіфавіч, 

пакой 218, прыёмная — 220-77-52
Аддзел рэдкай кнігі бібліятэкі 

БДУ, пакой 229, тэл. 268-70-27
Маладзёжныя арганізацыі БДУ, 

пакой 205, тэл. 268-70-76

Хутка пераедуць у пакоі 201-20~ 
прафкомстудэнтаў Б Д У  (тэл. 226-55 
57), а дырэкцыя па справах культуры 
— у пакоі 209 І 211 (тэл. 220-42-07).

Даведачна-інфармацыйная служ
ба БДУ, пакой 334 а, тэл. 226-59-51

Корпус БДУ (вул. Бобруйская, 9)

Намеснік прарэктара па НДР, на
чальна НДЧ

Панарадаў Уладзімір Васільевіч, па
кой 405, прыёмны пакой 403, тэл. 220
74-65

Вучоны сакратар, намеснік на- 
чальніка НДЧ

Янкоўскі Алег Мікалаевіч, пакой 404, 
прыёмны пакой 403, тэл. 220-74-65

Загадчык аддзела аспірантурьі
Яноўская Ларыса Паўлаўна, пакой 420, 

тэл. 220-81-81
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К о ж н ы  чалавек  х о ц ь  
аднойчы , а ле  за б я га ў  
п ер а кус іц ь  у  пункт ы  
гр а м а д ска га  хорчавання . 
Н ядаўна сп оўн іла ся  75  
га д о ў  з дня адкры цця  
перш ай ст удэнцкай  
ст олоўк і Ba ун іверсіт эц е . 
Тэрм ін вялікі. A  ў  як ім  
ст ане зн аход з іц ц а  
ст удэнцкае ха рч а ва н н е  
праз ст олькі га д о ў ?

Сталоўкі БДУ адносяцца да 
рангу студэнцкіх. Студэнты ж, як 
вядома, народ далёка не багаты. 
Для іх даводзіцца шукаць самыя 
танныя прадукты харчавання. У 
асноўным у дзяжурных прадпры- 
емствах, бо ў прыватных — за- 
надта ўжо вялікі кошт.

Для незаможных студэнтаў 
існуюць нават талоны на харча
ванне. Толькі за верасень імі ска- 
рысталіся 1644 чалавекі.

Ёсць праблемы і з дастаўкай 
прадуктаў. Калі раней іх пры-

FATYEM 3 ТВ
в о з і л і  па кольцы : машыны 
харчовых баз развозілі прадук
ты ўсім заказчыкам, — то цяпер 
кіраўніцтву сталовых даводзіц- 
ца самім шукаць машыны. Але 
не толькі гэтыя праблемы тур- 
буюць загадчыцу сталовых уні- 
версітэта Гал іну Рам анаўну  
Плюхіну:

— Апошнім часам цяжэй ста
ла выжываць сталоўкам. Перар- 
валіся былыя сувязі. Калі раней 
у нас не было праблем з дастаў- 
кай прадуктаў, то зараз я І мой 
намеснік Сяргей Міхайлавіч Ma- 
кушчанка павінны самі тэлефа- 
наваць пастаўшчыкам, часам ка- 
рыстаючыся нават рэкламнымі 
газетамі. Вядома, няпроста сён- 
ня знайсці ўсе патрэбныя тава- 
ры па самым танным кошце, але 
пакуль атрымліваецца, І на асар- 
тыменце сталовых крызіс не ад- 
біваецца.

— Я не аднойчы чула на- 
раканні на асартымент ста- 
лоўкі, што ў галоўным корпу
се. Каля чатырох гадзін дня 
ён не зусім багаты...

— Здараецца і такое. Але 
свае хібы мы імкнемся выпраў- 
ляць. .

— Пра што яшчэ баліць га- 
лава ў загадчыка грамадска
га харчавання БДУ?

— Мы не можам заплаціць 
сваім работнікам столькі, колькі 
яны заслугоўваюць. Любы повар 
атрымлівае ў рэстаране больш, 
чым у нас. Узняць цэны мы не 
можам, бо згубім шмат каго са 
сваіх кліентаў. Але, што цікава, у 
нас працуюць па трыццаць — 
сорак гадоў. Як прыйшлі ў ста
новую універсітэта маладзенькімі 
дзяўчатамі, так і пакідаюць яе 
толькі для таго, каб пайсці на пен- 
сію. Вось такія ў нас людзі, ад-

даныя сваёй справе. Дый калек- 
тыў не склочны, не скандальны, 
усе паважаюць адзін аднаго, таму 
і сыходзіць не хочацца.

— У такога калектыву па- 
вінны быць свае традыцыі. Вы 
збіраецеся ў вольную хвіліну 
на сумесныя святы, дні на- 
раджэння?

— На вялікі жаль, мы ўжо 
даўно гэтага не практыкуем. Усё 
больш абслугоўваем чужыя свя
ты: універсітэцкія банкеты, вя- 
селлі, сустракаем замежныя дэ- 
легацыі. Але тэта не азначае, што 
ў нас нядружны калектыў. Усе 
— добрыя работнікі і цікавыя 
людзі. A інакш нельга. Вы веда- 
еце, якія ў нас буфетчыцы? Ды 
яны мне жыцця не дадуць, калі 
чагосьці не будзе хапаць на лат
ках. А повары... Калі дзесьці 
пабачу цікавую страву, заўсёды 
прашу ўвесці ў наш асартымент. 
I не было ніводнага разу, каб яны 
не знайшлі рэцэпта. У нашай 
справе нельга без творчасці.

Вольга КАЗДЗЕРКА

Г эт ы д зень у  ж ьі 
універсіт эт я

U H

01 .11 .-65  год з дня нараджэн- 
ня Вячаслава Уладзіміравіча Адамчы- 
ка, беларускага пісьменніка. Вучыўся 
ў БДУ (у 1952-1957 гадах). Скончыў 
Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Mac- 
кве. Працаваў на кінастудыі ” Бела- 
русьфільм". 3 1982 — галоўны рэ- 
дактар часопіса "Бярозка". Лаўрэат 
літаратурнай прэміі імя I. Мележа, Дзяр- 
жаўнай прэміі Беларусі імя Я . Коласа 
(1988). Аўтар раманаў, аповесцей, апа- 
вяданняў.

01. 11. — 130 год з дня нараджэн- 
ня Дзмітрыя Іванавіча Даўгялы, бе
ларускага гісторыка, архівіста, архео
графа, крыніцазнаўцы. Скончыў Пецяр- 
бургскую духоўную акадэмію. Праца- 
ваў у архівах Віцебска і Вільні. Далу- 
чыўся да беларускага нацыянальна- 
вызваленчага руху, удзельнік Усебела- 
рускага кангрэса (1917). У  1925 — 
член Дзяржаўнай камісіі па вяртанні 
архіваў Беларусі з Расіі. 3  1925 — 
супрацоўнік Інбелкульта, дацэнт БДУ, 
з 1929 — дырэктар бібліятэкі АН Бе
ларуси У 1937 — навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі АН Беларуси Пуб- 
лікаваў помнікі беларускага дзелаво- 
га пісьменства і мовы, першым дасле- 
даваў гістарычную тапаграфію бела- 
рускіх замкаў. Арыштаваны ў 1937. 
Паводле неўдакладненых звестак, па- 
мёр у Казахстане. Рэабілітаваны пас- 
мяротна ў 1964.

01.11. — 70 год з дня нараджэн- 
ня Аляксандра Аркадзьевіча Шлыка, 
беларускага вучонага ў галіне фотаб- 
іялогіі. Член-карэспандэнт АН СССР, 
доктар біялагічных навук, прафесар. 
Скончыў БДУ. 3 1973 працаваў ды- 
рэктарам Інстытута фотабіялогіі AH

Беларусі. Асноўныя працы па дасле- 
даванню біясінтэзу і арганізацыі бія- 
сінтэзу і арганізацыі фотасінтэтычна- 
га апарату раслін.

01.11. — 30 год з дня 'здачы ў 
эксплуатацыю студэнцкага інтэрната 
па вул. Кастрычніцкай.

02.11. — 70 год з дня прыняцця 
рашэння CHK БССР аб адкрыцці ў БДУ 
хіміка-тэхналагічнага факультета.

03.11. — 20 год з дня стварэння 
галіновай НДЛ ф ізічных метадаў і 
сродкаў дыягнастычнага кантролю і 
стану сілавых установак пры кафед
ры радыёфізікі і электронікі.

04.11. -  40 год з дня стварэння 
Вылічальнага цэнтра БДУ.

07.11. — 60 год з дня нараджэн- 
ня Генадзя Аляксеевіча Браніцкага, 
доктара хімічных навук, прафесара. 
Скончыў БДУ ў 1960 годзе, дзе І пра- 
цуе па сённяшні дзень. 3 1978 — у 
НДІ фізіка-хімічных праблем пры БДУ, 
адначасова з 1995 у БДУ. Навуковыя 
даследванні па хіміі фатаграфічных 
працэсаў і хімічным каталізе. Адзін з 
аўтараў новага метаду атрымання 
шматкаляровых адлюстраванняў на га- 
лагенерэбных фотаслаях.

12.11. — 25 год з дня стварэння ка
федры біяфізікі фізічнага факультета.

14.11. — 35 год з дня стварэння 
навукова-даследчага сектара БДУ.

15.11. — 30 год з дня арганіза- 
цыі ў БДУ навукова-метадычнага са- 
вета як дапаможнага органа пры By- 
чоным савеце.

Рубрыку Вядзе загадчык 
музея гісторыі БД У  

Артур ЗЕЛЬСКI
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ПрацягВаецца падпіска на перыядычныя 
выданні на першае паўгоддзе 1999 года

BECHIK БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УН/ВЕРСЮТА
Падпісная цана на часопіс "Веснік Беларускага 

дзяржаўнага універсітэта" па серыях выглядае так:
Серыя I (індэкс 74851) — ф ізіка , матэматыка, 

інфарматыка (№ 1, студзень, № 2, май) — 70000 
рублёў;

Серыя Il (індэкс 74852) — хімія, біялогія, геагра- 
фія (№ 1, люты, Ns 2, чэрвень) — 70000 рублёў;

Серыя Ill (індэкс 74853) — гісторыя, ф іласофія, 
псіхалогія, паліталогія, эканоміка, права (N» 1, сакавік) 
— 35000 рублёў;

Серыя IV (індэкс 74854) — філалогія, журналі- 
стыка, педагогіка (Ns 1, красавік) — 35000 рублёў.

Кагодваем. што ў рознічны продаж часопіс He паступве.

У кожным нумары — "Сюрпрыз' 'і

"Сюрпрыз" — штомесячны часопіс для дзяцей. 
E h  цудоўна ілюстраваны, пазнавальны, забаўляльны і 
вельмі цікавы для хлопчыкаў і дзяўчынак. Маленькіх 
чытачоў чакаюць не толькі чароўныя казкі, захапляю- 
чыя апавяданні, маляванкі I вершы, але I разнастайныя 
красворды, самаробкі, рэбусы, смяшынкі, а таксама 
адрасы сяброў у бліжэйшым і далёкім замежжы. Мно- 
ства займальных конкурсаў, віктарын, латарэй і, зразу- 
мела ж, прызы пераможцам.

’’Сюрпрыз" — маленькае поле цудаў, ў якім уд- 
зельнічаюць усе: і дзеці, і дарослыя. Гэтае выданне — 
добры дапаможнік настаўнікам, бібліятэкарам, мета- 
дыстам і выхавальнікам. >

Падпісны індэкс 74934. Аформіць падпіску на 
"Сюрпрыз" можна па пошце альбо ў пунктах "Белса- 
юздруку". Даведкі па тэлефонах: 229-19-63, 220-55
54.

Ш аноўныя П алок Руслан Лят ровіч 
і  Корвут P a ica  Васільеуна!

Хацелася б праз газету выказаць вам сваю падзяку 
за шчырыя адносіны да вашых падапечных студэнтаў, 
за дабрыню, за клопат і сардэчнасць у адносінах да 
інтэрнацкага студэнцтва. Жадаю вам добрага здароўя, 
шчасця, поспехаў ва ўсіх пачынаннях, дабрабыту і ўвогу- 
ле ўсяго самага найлепшага. Яшчэ раз шчыра дзякую!

3 павагай Галіна Кацуба, былая студэнтка і былая 
жыхарка інтэрната № 4.
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Адзіная ў Беларусі ландшаф

тная школа сфарміравалася на ге- 
аграфічным факультэце Белдзяр- 
жуніверсітэта таксама дзякуючы 
працам выдатнага вучонага, чала- 
века энцыклапедычных ведаў, ня- 
стомнага даследчыка 
прыроды- прафесара ,  
В а с іл я  А л як сеев іч а  
Дзяменьцьева.

СтанаўленНе шко
лы адбылося ў 50-60 
гады, якія сталі перыя- 
дам найвышэйшых творчых по- 
спехаў B. А . Дзяменцьева і па 
часе супалі з буйным росквітам 
навукі ў ВНУ і фарміраваннем 
ландшафтных школ у Маскоўскім, 
Ленінградскім, Кіеўскім, Bapo- 
нежскім універсітэтах. У гэтыя 
гады B. А . Дзяменцьеў разгар- 
нуў маштабныя; экспедыцыйныя 
работы па вывучэнню ландшаф- 
таў поўдня Беларусі і распраца- 
ваў методыку іх палявога кар- 
таграфіравання. Гэта дазволіла 
выявіць марфалагічную будову 
ландшафтаў вывучанай тэрыто- 
рыі і распрацаваць іх класіфіка- 
цыю.

Пад кіраўніцтвам B. А . Дзя
менцьева ўпершыню ў рэспублі- . 
цы распачаліся работы ландшаф- 
тна-пр ы кладнога ха р а к та р у . 
Адна з іх — рэкрэацыйная ацэн- 
ка ландшафтнай зоны адпачын- 
ку "Мінскае мора" — атрымала 
прызнанне ландшафтных архі- 
тэктараў, была выкарыстана пад- 
час планіроўкі гэтай тэрыторыі і 
мела шырокі грамадскі рэзананс.

У апошнія гады жыцця B. А. 
Дзямен'цьеў стварыў навукова- 
даследчую групу, якая складала- 
ся з яго вучняў (Г. I. Марцінкевіч, 
H. K. Кліцунова) і паслядоўнікаў 
(Г. Т. Ханічава, Л. B. Логінава), 
якія займаліся' новай для ланд- 
шафтазнаўства праблемай — вы- 
вучэннем уплыву асушальных ме- 
ліярацый на ландшафты. Мена- 
віта гэтая група з ’явілася ініцыя- 
тарам і асноўным выканаўцам 
прац, якія вылучылі геаграфічны

факультэт БДУ ў шэраг навуко- 
вых цэнтраў фундаментальных 
лан дш аф тн ы х д аследванняў . 
Гэта ў першую чаргу работы ме- 
тадалагічнага характару: распра- 
цоўка падыходаў і прынцыпаў

якія накіраваны на ацэнку ланд- 
шафтаў для розных відаў гаспа- 
дарчага выкарыстання. Работы 
такога плану характэрныя для 
больш маладой генерацыі ланд
шафтнай школы. Вылучаюцца

СТАНА YJIEHHE/  РАЗВЩЦЁ 
ВСЛАРУСКАЙ ЛАНДШАФТНАЙ ШКОЛЫ

класіфікацыі прыродных і ант- 
рапагенных ландшафтаў, развіццё 
канцэпцый прыродна-антрапа- 
геннага ландшафту і праблемы 
лан дш аф тн ага  раян іравання. 
Важна падкрэсліць, што асновай 
працаў у галіне тэорыі ландшаф
ту з ’явіўся вялікі палявы матэ- 
рыял, сабраны ў пра- 
цэсе шматгадовых эк- 
спедыцыйных дасле- 
д а в а н н я ў , як ія  
праводзіліся ва ўсіх 
кутках Беларусі. Гэта 
абумовіла развіццё JJsj 
другога важнага на 
кірунку ландшафтных 
д а с л е д а в а н н я ў  — Vj 
распрацоўкі методыкі м f 
палявога вывучэння i 
кар тагр аф ір ав ан н я  
ландш аф таў ў буй
ным і сярэднім маш- 
табах. Усё гэта дазволіла ажыц- 
цявіць такія значныя працы, як 
складанне і выданне ландшафт
най карты маштабам 1:600, скла
данне карты прыродна-антрапа- 
генных ландш аф таў маштабу 
1:1000000, распрацоўка схем лан
дшафтнага раяніравання. Гэтыя 
карты і схемы выкананы для тэ- 
рыторыі Беларусі ўпершыню. У 
цэлым лан дш аф тн ай  групай 
было апублікавана больш за 130 
ландшафтных карт рэспублікі, 
абласцей і адміністрацыйных 
раёнаў. .

Яшчэ адзін накірунак дасле- 
даванняў ландш аф тнай шко
лы — прыкладныя распрацоўкі,

даследаванні B. H. Губіна (эка- 
лагічная геадынаміка, касмічнае 
л а н д ш а ф та з н а ў с т в а ) , А . H. 
Вітчанка (аграэкалогія), 1.1. Шчас- 
най (рэкрэацыйнае ландшафтаз- 
наўства), B. М. Яцухно, М. H. Бры- 
леўскага (геаэкалагічны аналіз і 
аграландшафтазнаўства).

выбару картаграфічнай мадэлі. 
У сучаснай міжнароднай практы- 
цы для ўпарадкавання прастора- 
вых звестак актыўна выкарыстоў- 
ваюцца ландшафтныя карты. У 
гэтай сувязі ўяўляецца актуаль

ным выкананне цыкла 
работ па фарміраван- 
ню канцэпцыі і дызай- 
ну камп’ютэрнай экс- 
пертнай сістэмы лічба- 
вага ландшафтнага ка
талога для тэрыторыі 

Беларусі.
Вылічальныя і графічныя маг- 

чымасці гаеграфічных інфарма- 
цыйных сістэм (ГІС) выкарыстоў- 
ваюць пры развіцці такога пры- 
кладнога накірунку ў ландшаф- 
тазнаўстве, як экалогія ландшаф
та. Цяпер на базе гіз-тэхналогіі

У  канцы XX ст. перад ланд- 
шафтазнаўствам адкрыліся но- 
выя перспектывы развіцця, звя- 
занныя з наяўнасцю складаных 
комплексных праблем рацыя- 
нальнага прыродакарыстання, 
аховы прыроды, ацэнкі стану на- 
вакольнага асяроддзя, устойліва- 
га развіцця. Вырашэнне гэтых і 
іншых праблем патрабуе. прыцяг- 
нення, аналізу, ацэнкі і захавання 
в ял ік іх  плыняў разнастайнай 
інфармацыі, што магчыма ажыц- 
цявіць з дапамогай камп'ютэрных 
сістэм . Аднак уся атрыманая 
інфармацыя павінна быць пры- 
вязана да канкрэтнай тэрыторыі, 
што абумоўлівае неабходнасць

конваюцца ра
боты па ацэнцы 

экалагічнага стану 
у р б а л а н д ш а ф т а ў  

Мінска. Гэта дазволіць 
даць навукова абгрунтаваныя рэ- 
камендацыі па функцыянальнай 
планіроўцы горада з улікам сацы- 
яльна-эканамічных і экалагічных 
крытэрыяў, патрабаванняў ланд
шафтнай арганізацыі мясцовасці і 
ландшафтнай архітэктуры.

Толькі такім шляхам можна 
прыйсці да эфектыўнага пры
родакарыстання, паслаблення 
негатыўных экалагічных з’яў і 
ўстойлівага развіцця краіны.

Г. / . МАРЦІНКЕВІЧ, 
прафесар кафедры  
фізічнай геаграфіі і 

аховы прыроды, доктар 
геаграфічных наук

ЗАСНАВАЛЬШК БЕЛАРУСКАЙ ГІАМАРФАЛОГП
Яшчэ ў перадваенныя гады прафесар 

Васіль Аляксеевіч Дзяменцьеў, маючы вялікі 
вопыт палявых даследаванняў у Пай-Хое і 
Заходняй Сібіры, разгарнуў навуковую пра- 
цу ў Белдзяржуніверсітэце. Васіль Аляксе- 
евіч праявіў сябе як геамарфолаг, палеагеог- 
раф, ладшафтазнаўца і з ’явіўся заснавальні- 
кам гэтых накірункаў, стварыў навуковыя 
школы і шматлікія працы. Цяпер, калі прай- 
шло шмат гадоў, не перастаеш здзіўляцца

навуковай эрудыцыі I незвычаинаи інтуіцыі 
вучонага, які раскрываў законы прыроды 
практычна на “ голым месцы" без буйнамаш- 
табных геалагічных вышукаў, фінансавых і 
транспартных сродкаў для палявых дасле- 
даванняў. Яго імя стала вядомым ужо ў 1948 
годзе пасля выступления на Il Усесаюзным 
геаграфічным з ’ездзе па праблеме геамар- 
фалагічнага раяніравання Беларусь Прад- 
стаўленая ім схема стала асновай усіх больш 

позніх работ гэта
га накірунку.

У  аснову ву- 
чэння аб геамар- 
ф алогіі Беларусі 

Т Й ” ~ * ’  1 закладзены адзіна
правільны і магчы- 
мы генетычны па- 
дыход — уяўлен- 
не аб узнікненні, 

'  V 1 узросце, развіцці і 
сучасным абліччы 
рэльефа. На гэтай 
аснове былі вылу- 
чаны геамарфала- 
гічныя зоны: Бела- 
рускае Паазер’е, 
Беларуская града,

Прыледніковыя раўніны (Перадпалессе), 
нізіны Беларускага Палесся. У  іх складзе па 
разнастайнасці тыпаў рэльефу вылучаны 32 
геамарфалагічныя раёны. Значнае месца ў 
працах В. А . Дзяменцьева надаецца выву
чэнню рачных далін, тэрасавых комплексаў І 
скразных далін. У спецыяльных артыкулах 
ён раскрывав сутнасць працэсу ва ўмовах 
спуску прыледніковых вадаёмаў, рэгрэсіўнай 
эрозіі і эпігенетычных фактараў. Вялікую 
ўвагу звяртае на практычнае выкарыстанне 
скразных далін, што ў шэрагу выпадкаў пац- 
вердзілася ў наступныя гады. Тэарэтычныя і 
практычныя высновы вучонага знайшлі ад- 
люстраванне ў Атласе БССР 1958 года, дзе 
ўпершыню прадстаўлена геамарфалагічная 
карта рэспублікі, марфалагічныя карты гу- 
шчыні і глыбіні расчлянення рэльефа, сучас- 
ных геамарфалагічных працэсаў. Вынікі геа- 
марфалагічных даследаванняў пакладзены ў 
аснову існуючай цяпер схемы фізіка-геагра- 
фічнага і ландшафтнага раяніравання.

B. Ф. ЯКУШ КА, прафесар 
кафедры агульнага 

землязнаўства, доктар 
геаграфічных навук
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HABYKOBM ш кола
Ba А. ДЗЯМЕНЦЬЕВА

У геаграфічнай навуцы ўжо 
даўно склалася ўяўленне аб на- 
вуковых школах, якія адрозніва- 
юцца адна ад адной сваім твор- 
чым патэнцыялам і перадумовамі 
фарміравання. Аналіз навуковай 
і педагагічнай дзейнасці прафе- 
сара В .А . Дзяменцьева дазваляе 
сцвярджаць, што такая школа 
ўзнікла і ў Беларусі на базе ге- 
аграфічнага факультэта Белдзяр- 
жуніверсітэта.

Галоўнай лерадумовай для 
стварэння навуковай школы з'яў- 
ляецца грамадская запатрабава- 
насць у дадзеным навуковым 
накірунку. Пасля вайны Беларусь 
мела патрэбу не толькі ў развіцці 
эканамічнай базы, але і ў комп
лексным вывучэнні прыроднага 
патэнцыялу ўсёй тэрыторыіі і 
магчымасць выкарыстання яго ў 
практыцы сацыяльна-эканамічна- 
га будаўніцтва. Геамарфалагіч- 
ныя і асабліва ландшафтныя дас- 
ледаванні, якія пачаў праводзіць 
В .А . Дзяменцьеў, адпавядалі гэ- 
тым патрабаванням.

Другой перадумовай нара- 
джэння навуковай школы з ’яў- 
ляецца асоба вучонага, здольна- 
га павесці навуковы калектыў на

тарскія ідэі. Ён здолеў стварыць 
атмасферу навуковага пошуку, 
дапамог моладзі вызначыцца ў 
навуцы і авалодаць новымі ме- 
тадамі даследавання. В .А . Дзя- 
менцьеў імкнуўся раскрыць твор
цы патэнцыял і яго асаблівасці 
ў кожным вучні; ад гэтага сам 
калектыў, якім ён кіраваў, рабіў- 
ся рознабаковым і адыходзіў ад 
вузкай спецыялізацыі.

Навуковая школа, як правіла, 
схіляецца да пастаяннай крыні- 
цы публікацыі ідэі прадстаўнікоў 
і паслядоўнікаў школы. В .А . Дзя- 
менцьеў свае геаграфічныя ра
боты і вынікі даследаванняў сваіх 
вучняў і калег публікаваў у пе- 
рыядычных выданнях універсітэ- 
та. Арганізуючай асновай у гэ- 
тым працэссе стаў філіял Геаг- 
рафічнага таварыства, які доўгі 
час узначальваў В .А . Дзямен- 
цьеў. У тэматычных зборніках та
варыства пастаянна з'яўляліся 
артыкулы самога вучонага і яго 
вучняў. Дзякуючы публікацыям 
калектыў паступова рабіўся вя- 
домым навуковай грамадкасці і 
пачаў актыўна супрацоўнічаць з 
іншымі геаграфічнымі цэнтрамі. 
Вырашальнай перадумовай наяў-

вырашэнне важных праблем на- 
вукі і практыкі. В .А . Дзяменцьеў 
валодаў многімі якасцямі, якія 
дазволілі яму стаць лідэрам — 
прынцыповасць у жыцці і рабо- 
це, прагрэсіўныя пазіцыі ў наву
цы, смеласць у прыняцці рашэн- 
няў, вялікая працаздольнасць. Ён 
быў аўтарытэтам у навуцы для 
сваіх вучняў і паслядоўнікаў.

Нараджэнне і развіццё новай 
навуковай школы абумоўліваец- 
ца усім ходам развіцця геаграфіі. 
Тэта ёсць трэцяя перадумова. У 
пасляваенныя гады ў геаграфіч- 
най навуцы ўжо цвёрда ўсталя- 
валася меркаванне, што ланд- 
шафтазнаўства з ’яўляецца тэо- 
рыяй, метадалогіяй і метадам 
даследавання ўсёй сістэмы геаг- 
рафічных навук. У  навуковай 
дзейнасці В .А . Дзяменцьева ўсе 
гэтыя палажэнні атрымалі пац- 
верджанне.

Важнай асаблівасцю фармі- 
равання навуковай школы з ’яў- 
ляецца наяўнасць калектыву ад- 
надумцаў. В .А . Дзяменцьеў здо- 
леў стварыць моцную творчую 
групу і накіраваць яе на нава-

насці навуковай школы з явіла- 
ся тое, што яна не распалася з 
сы ходам  В .А . Д зям енцьева . 
Прадстаўнікі школы здолелі паг- 
лыбіць і пашырыць яе навуковы 
патэнцыял, убачылі большую пер- 
сперктыву развіцця комплексных 
даследаванняў у сістэме геагра- 
фічных навук, якая вядзе да кан- 
салідацыі і адзінства геаграфіі.

Усё гэта сведчыць пра тое, 
што ў Беларусі пад кіраўніцтвам 
прафесара В .А . Дзяменцьева 
сфарміравалася рэгіянальналь- 
ная навуковая школа географаў. 
Нараджэнне і станаўленне шко
лы працякала ў выніку аб’ектыў- 
ных прычын, якія выяўлены геаг- 
рафічнай навукай на працягу 
ўсёй гісторыі развіцця. Школа 
мае сур’ёзны навуковы творчы 
патэнцыял і ўнесла значны ўклад 
у развіццё тэарэтычных.і прык- 
ладных аспектаў ландшафтаз- 
наўства.

А. H. МАТУСКА, дацэнт 
кафедры фізічнай 
геаграфіі і аховы  

прыроды, кандыдат 
геаграфічных навук

ІВЙН ІВАНЯВІЧ СЙЧЙНКЙ: 
lHOUb ЧЙСТЙ ЙЗІРЙЮСЯ 

HA ПРЙЖЫТЙі,
3 ШКЙВЙСйЮ гляожа 

9 59ЙУЧЫНЮ..."
8 лістапада споўнілася 
60 гадоў доктару 
гістарычных навук, 
прафесару Івану 
Іванавічу Сачанку. Ён 
працуе на факультэце 
жур-налістыкі БД У 28  
гадоў, з іх  14 —  
загадчыкам кафедры  
замежнай журна- 
лістыкі і літаратуры.
Напісаў 7 манаграфій і 
звыш дзесятка брашур, 
падрыхтаваў 13 
аспірантаў, якія 
абаранілі свае 
дысертацыі. Адзін з 
аўтараў падручніка 
"Гісторыя беларускай журналістыкі”, які ў 1982 
годзе на Усесаюзным конкурсе ў МаскВе быў 
прызнаны лелшай работай па гісторыі, тэорыі і 
практыцы сродкаў масаВай інфармацыі. Чытаў 
лекцыі не толькі ў Беларусі, але і за мяжой  —  у 
Сафійскім універсітэце, у Свободным універсітэце 
Заходняга Бёрліна.

Пасля заканчэння факультэта журналістыкі ў 1965 го
дзе Іван Іванавіч пэўны час рэдагаваў газету "Беларускі 
універсітэт". Сёння чытачам прапануецца інтэрв’ю, якое ён 
даў з нагоды свайго юбілея.

— Іван Іванавіч, перш за ўсё дазвольце далучыцца 
да віншаванняў вашых сяброў і супрацоўнікаў, пажа- 
даць надалей здароўя і плённай працы. Ці не маглі б 
вы растлумачыць свой жыццёвы выбар — чаму ім ста
ла менавіта журнал!стыка?

— Дзякуй за віншаванне.
Што ж тычыцца жыццёвага выбару, дык на яго моцна 

паўплывалі абставіны майго дзяцінства. Хаця цяжка назваць 
дзяцінствам перыяд з 1942-га па красавік 1945-га, калі мяне 
вывезлі ў канцэнтрацыйны лагер Дахаў пад Мюнхенам. У 
памяці захавалася шмат жахлівага з той пары. У бараку, дзе 
жьіў, было шмат дзяцей з розных краін Еўропы. Кармілі 
няолага і рэгулярна бралі кроў для нямецкіх салдат. Многія 
дзеці, зусім абяскроўленыя, паміралі. Смерць даводзілася 
бачыць штодзень. Ha вачах вязняў жудасна катавалі, вешалі, 
стралялі, палілі ці замарожвалі жыўцом. He кожны мог за- 
хаваць нармальную псіхіку, убачыўшы такое. Фашысты зні- 
шчылі маё дзяцінства. I помню, з таго часу зашчыміла сэрца 
непераадольнае жаданне — расказаць пра перажытае. Xa- 
целася крыкнуць на ўвесь свет пра тое, што людзей, якія 
толькі нарадзіліся, павінны акружаць не гора і смерць, як у 
мяне, а пяшчота і ласка.

Пасля вызвалення апынуўся ў амерыканскай акупацый- 
най зоне. Нас перавезлі ў Майнц і заклікалі ехаць у Амеры- 
ку. Многія з былых вязняў, суайчыннікаў, эмігравалі. Ледзь 
не вывезлі ў Злучаныя Штаты і мяне, шасцігадовага хлапчу- 
ка. Але на той час быў такі саслабелы, што ледзь перасо- 
ўваўся. Пакуль лячыўся, савецкі ўрад рашуча запатрабаваў 
ад саюзнікаў, каб усіх грамадзян СССР прымусова вярнулі 
на радзіму. У сваю родную вёску Вялікі Бор Хойніцкага 
раёна прыехаў апрануты ў чорную уніформу ” Гітлер-югенд“. 
Па тых часах на іншую адзежу нельга было і разлічваць. 
Калі пайшоў у школу, у першых класах давялося нанава 
вывучыцца роднай мове. За часы зняволення чуў толькі ня- 
мецкую мову, на ёй толькі размаўляў, у памяці засталося 
некалькі рускіх і беларускіх слоўцаў.

(Заканчэнне на б-й стар.)
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ІВЙН ІВЙНЙВІЧ СЙЧЙНКЙ: 
KOUb ЧЙСТЙ ЙЗІРЙЮСЯ 

Нй ПРЙЖЫТПЕ,
з ш кйВйсию  гл яаж у  

9 БУПУЧЫНЮ..."
А  жаданне расказаць пра свой лёс 

жыло па-ранейшаму ў сэрцы. Таму стаў 
пісаць матэрыялы для хойніцкай газеты 
"Ленінскі сцяг". Аднак у часы Сталіна 
расказваць пра зняволенне небяспечна. 
Ты х , хто  трапіў у Нямеччыну, л ічылі 
здраднікамі народа з усім і адпаведнымі 
вынікамі. Дык пісаў матэрыялы на іншыя 
тэмы. іх ахвотна друкавалі, а ў апошнім 
класе школы рэдактар ’’Ленінскага сця- 
га“ расказаў, што ў Мінску ёсць факуль- 
тэт, дзе рыхтуюць прафесійных журнал- 
істаў, і раіў туды паступаць. Так  і зрабіў 
пасля таго , як адслуж ы ў у войску.

Па сённяшні час яшчэ не здзейсніў 
мару — пакуль не напісана кніга аб пра- 
жытым. А ле , спадзяю ся, напіш у...

— 3 якімі думкамі сустракаеце 
ю білей?

— Ш эсцьдзесят гадоў надышлі не- 
чакана хутка . Некалі нават не верылася, 
што дажыву да такога ўзросту. I разам 
з тым, вельмі рады, што даж ы ў да так іх  
гадоў. I сёння, хоць часта азіраю ся на 
пражытае, з цікавасцю глядж у ў будучы- 
ню. Мне ўсё яшчэ здаецца, што да ста- 
расці далёка. Зусім  не пагадж аю ся, калі 
мне кажуць "пажылы мужчына". Пэўна, 
на такое светаўпрыманне ўплываюць 
зносіны са студэнтам і, аспірантамі. Зна- 
ходзячыся побач з імі, чытаючы лекцыі 
ці праводзячы семінары, міжволі імкнеш- 
ся быць такім ж а маладым, мэтанакіра- 
ваным...

Мінаючы гэты рубеж, думаеш пратое, 
што жыццё працягваецца, што можна 
зрабіць яшчэ шмат карыснага, што мож
на і далей жыць і працаваць у цікавым 
калектыве нашага ф акультэта .

— Як вы ацэньваеце сучаснае 
ста н о в іш ч а  факультэта журналі- 
сты кі?

— Я даўно працую на ф акультэце , 
прайшоў тут ступені — ад студэнта  да 
прафесара. I рады бачыць, што апошнім 
часам тут стала працаваць значна ціка- 
вей. Новы дэкан Вас іль  Пятровіч Ba- 
раб’ёў надаў новы імпульс ф акультэц- 
каму жыццю. З ’явіл іся новыя каф едры , 
новыя накірункі ў падрыхтоўцы кадраў. 
У  сувязі з тым, што наша каф едра за- 
межнай ж урналісты кі і л ітаратуры  — 
асноўная адзінка ў падрыхтоўцы жур- 
налістаў-міжнароднікаў на Беларусі, паў- 
стала шмат пытанняў і праблем пры ства- 
рэнні новых курсаў і спецкурсаў, пры ад- 
наўленні стары х праграм . Н еабходна 
тэрмінова ствараць новыя падручнікі, 
вучэбныя дапаможнікі. Імкнемся арган- 
ізоўваць эфектыўную  вытворчую прак- 
ты ку для студэнтаў-м іж народн ікаў не 
толькі на бацькаўшчыне, але і за  мяжой. 
Шмат што зроблена на гэтай ніве, ад 
нак галоўная праца яшчэ наперадзе.

— Над чым вы зараз працуе?
— Рыхтую  падручнік "Уво дзіны  ў 

міжнародную ж урналісты ку". Шмат часу 
адымае праца з аспірантам і. Ha бліжэй- 
шы_ час запланавана абарона дысерта- 
цый у трох аспірантаў, як іх  ры хтаваў.

— Дык дазвольце пажадаць вам 
поспехаў!

Г у тары Q Ягор КО Н ЕЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 5-й стар.)

САМАЯ «ЗАХОДНЯЯ» 
АДУКАЦЫЯ

Ірландыя — апошні фарпост еўрапей- 
скай сушы на захадзе (далей — толькі 
Атлантычны акіян), а таксама апошняя 
апора старажытнай кельцкай культуры 
і дыялектаў кельцкай мовы, якія захоў- 
ваюцца тут. А  яшчэ — у Шатландыі, Уэль
се і Брэтані. Апошнім часам гэтую краіну 
паглынула хваля еўрагіейскіх студэнтаў, 
якія выбралі для сваіх навуковых дас- 
ледаванняў мову і традыцыі легендар
ных друідаў і фамораў.

Між ты м , дзяр ж аўн ай  мовай 
Ірландскай Рэспублікі і цяпер з ’яўляец- 
ца англійская — на ёй размаўляе пера- 
важная частка насельніцтва, а таксама 
тыя сто тысяч студэнтаў, якія прыязджа- 
юць сюды на вучобу. Дарэчы, у сярэдне- 
веччы «зялёны востраў» называлі яшчэ 
«востравам святых і шкаляроў» і апо- 
рай еўрапейскай культурней думкі: 
ір лан дск ія  манахі прапаведавалі і 
адукоўвалі людзей па ўсёй Еўропе.

Ірлан ды я дараж ы ць сваім і 
універсітэцкімі традыцыямі і захоў- 
вае рэпутацыю «калыскі культу
ры». Асноўныя звёны сістэмы 
адукацыі — школы, каледжы і 
універсітэты — атрымліваюць нема- 
лы я д зяр ж аўн ы я су б с ід ы і. 
Універсітэтаў у Ірландыі шэсць: Ha- 
цыянальны Ірландскі, Дублінскі, 
Дублінскі Гарадскі, універсітэт у 
Лімерыке, Каралеўскі універсітэт у 
Белфасце і Ольстэрскі. Усе яны 
дзяржаўныя. Адукацыю тут можна 
атры м аць па сам ы х розны х 
профілях (чым, дарэчы, універсітэты 
і адрозніваюцца ад звычайных 
ВНУ).

Сістэма адукацыі — брытанская. 
Кожны універсітэт прапаноўвае 
праграмы на суісканне ступеняў ба- 
калаўра, магістра і доктара. Галіны 
ведаў традыцыйна падзяляюцца на 
навуковую, тэхнічную, сацыяльную, 
медыцыну, бізнес і гуманітарную 
(яна ўключае ўсё, што звязана з 
літаратурай, гісторыяй і культурай). 
Першую ступень універсітэцкай 
адукацы і (тры-чатыры гады ў 
за ле ж н а сц і ад праграмы  
спецыялізацыі) вянчае дыплом ба- 
калаўра, які студэнт атрымлівае пас
ля вывучэння шэрага курсаў. Сту
пень магістра дасягаецца за адзін- 
два гады шляхам курсавой альбо 
даследчыцкай работы. Але ж кур- 
савая ірландскага студэнта — гэта 
зусім не тое, што пісьмовая работа 
б е л а р у ск а га . Г э та  раб о та  ва 
ун іверсітэце  на працягу ўсяго  
тэрміну магістратуры, праслухоў- 
ванне курсаў, здача залікаў. Даслед- 
чы цкая ж раб о та  (у нашьім 
разуменні дыпломная) — самастой- 
ныя вынаходніцтвы ў якой-небудзь 
галіне. Ступень доктара прысвой- 
ваецца студэнту толькі на аснове 
самастойных навуковых даследа-

ванняў. Для прысуджэння ўсіх навуко
вых ступеняў універсітэты запрашаюць 
незалежных экзаменатараў, каб выклю- 
чыць нават самыя дробныя сумненні ў 
захаванні высокіх стандартаў навучан- 
ня. •

Што ж датычыць жыцця «бедных» 
студэнтаў, то ў Ірландыі распаўсюджа- 
ны школы-інтэрнаты для навучэнцаў 
другой ступені. Студэнтам больш стала- 
га ўзросту лягчэй: існуе практыка жыц
ця ў сем’ях. Як правіла, гаспадары кор- 
мяць пастаяльца два разы на дзень (абе- 
даюць многія студэнтьі ва універсітэцкіх 
кавярнях і сталоўках — на гэта ідзе не 
так ужо і шмат грошай), можна дамовіцца 
аб правядзенні штодзённай прыборкі ў 
пакоі і не трэба думаць аб аплаце ра- 
хункаў за кватэру і святло. Хаця боль- 
шасць універсітэтаў і каледжаў мае свае 
інтэрнаты, у буйных гарадах студэнты 
самі аддаюць перавагу кватэрам (зды- 
маюць яе альбо кожны для сябе, аль
бо для ўсёй кампаніі адразу). A выра- 
шае праблему пошукаў неабходнага 
жылля спецыяльны аддзел навучальнай 
установы.

о : о : о : о : о : о : о : о : : о : о : о : о : о : о : о : о



Жыццё ў Ірландыі абыходзіцца сту- 
дэнту ў сярэднім у сто ірландскіх фун- 
таў у тыдзень, уключаючы жыллё, транс- 
парт, харчаванне. Гэта амаль 150 дола- 
раў ЗШ А. Кошт самога навучання зале- 
жыць ад месца і абранай студэнтам праг- 
рамы. У  сярэднім год навучання на пер- 
шай ступені ва універсітэце каштуе каля 
5200 фунтаў для будучых гуманітарыяў 
і бізнесменаў, 7000 для тых, хто займа- 
ецца навукамі і інжынернай справай, ад 
12 500 для занятых медыцынай і звяза- 
ных з ёй прадметаў. Асобна аплочваюц- 
ца такія паслугі, як трансфер, экскурсіі, 
забаўляльныя праграмы. Цэны ў Дубліне 
(дый іншых буйных гарадах) некалькі 
вышэй, чым у правінцыі, затое варыянтаў 
больш і заўсёды ёсць шанец знайсці што- 
небудзь больш таннае.

Што датычыць медыцынскіх паслуг, 
дык на тэрыторыі кампуса яны аказва- 
гацца бясплатна, хоць увогуле ў краіне 
медыцына платная. Ba ўсіх ВНУ абавяз- 
кова ёсць аддзел, персанал якога дапа- 
магае і айчынным, і замежным студэн
там прызвычаіцца да мясцовага ладу 
жыцця, а таксама атрымаць максімум 
карысці ад выбранай імі праграмы на
вучання.

Зам еж н ікам  паступ іць  у любы 
ірландскі універсітэт не так і проста. 
Таму многія з іх выбіраюць такі шлях: 
прыязджаюць у Ірландыю загадзя, пас- 
тупаюць у старэйшыя класы школ і зда- 
юць разам з ірландскімі дзецьмі экза
мен, які дае права быць прынятым у 
ВНУ.

XTO ПАТРЭБНЫ 
Y XXI СТАГОДДЗІ?

К ал ісьц і сам ым і паваж аны м і 
спецыялістамі ў СССР лічыліся ф ізікі, у 
пачатку 90-х народ спяшаўся заняць 
абітурыенцкае месца ў медыцыне і 
біялогіі. A  якія спецыялісты спатрэбяц- 
ца Беларусі ў наступным тысячагоддзі?

, Нядаўна ў рэспубліцы быў створаны 
м іж ведамасны  савет па пы таннях 
прафесійнай падрыхтоўкі і працаўлад- 
кавання моладзі. Адным з накірункаў яго 
работы будзе прагназіраванне сітуацыі 
на рынку працы.

Ужо сёння навукоўцы расійскай 
Акадэміі прагназіравання лічаць, што на 
2003-2005 гады прыйдзецца пік патрэ- 
бы ў хіміках, спецыялістах па стварэнню 
і павышэнню якасці прадуктаў харчаван- 
ня. Ад хімікаў будуць чакаць распрацо- 
вак больш рацыянальных тэхналогій 
перапрацоўкі леса, «засваення» сінтэзу 
ш тучнага б ялко вага  стр ав ав ан н я , 
біятэхналогій вытворчасці харчавання з 
арганічных выкапняў, прыёмаў выкары- 
стоўвання ў мэтах харчавання беспаз- 
ваночных і планктону. Грамадства бу
дзе мець патрэбу ў новых сістэмах для 
захавання прадуктаў і перапрацоўкі ад- 
ходаў. Міжнацыянальныя эканамічныя 
прадпрыемствы будуць мець патрэбу ў 
упраўленчых кадрах. А  яшчэ ў эру 
інфармацыйных тэхналогій плануецца

вялікі попыт на спецыялістаў у галіне 
сродкаў сувязі.

У  2002-2004 годзе пачне назірацца 
недахоп, а ў 2008-2010 гадах адбудзец- 
ца сапраўдны бум на прафесіі, звязаныя 
з лясной гаспадаркай. Спатрэбяцца так
сама энергетыкі і будаўнікі, якія вапода- 
юць зусім новымі тэхналогіямі. Прыклад- 
на ў 2010 годзе пачне расці патрэба ў 
спецыялістах па маніторынгу, упраўлен- 
ню навакольным асяроддзем, рэге- 
нерацыі адходаў. Грамадства будзе па- 
ранейшаму зацікаўлена ў развіцці ме- 
дыцыны, ахове здароўя насельніцтва, але 
ўжо на новым якасным узроўні. Неда
хоп такіх спецыялістаў адаб’ецца на нас 
ужо ў 2015-2018 гадах.

Атрымліваецца, што ў наступным 
тысячагоддзі знойдуць прымяненне сваім 
ведам якраз тыя, хто сёння пакуль не 
запатрабаваны.

A  пакуль сярод зарэгістраваных у 
Мінскай гарадской службе занятасці 
13.533 беспрацоўных амаль 17 працэн- 
таў маюць вышэйшую адукацыю. I больш 
за  ўсё  бесп рац о ўн ы х інж ы нераў , 
эканамістаў, бухгаптараў. У  15 разоў пра- 
панова перавышае попыт на таваразнаў- 
цаў, у 27 разоў — на юрыстаў, у пяць 
разоў больш патрэбнага работнікаў 
культуры, спецыялістаў у галіне марке- 
тынгу і менеджменту. Няма заявак на 
ф ілосаф аў, гісторыкаў, архітэктараў, 
ф інансістаў, банкаўскіх службоўцаў, 
інжынераў-эканамістаў. Самы вялікі по
пыт у службе занятасці на гувернантак. 
Патрабуюцца архіварыусы, выхавальнікі 
дзіцячых садкоў, настаўнікі школ, медыкі. 
А  прасцей за ўсё знайсці працоўнае 
месца маладым спецыялістам, якія ма
юць дыпломы Сельскагаспадарчай 
а к а д э м іі , Б е л а р у с к а га  а гр ар н ага  
тэхнічнага універсітэта ці сярэдніх спе- 
цыяльных сельскагаспадарчых навучаль- 
ных устаноў.

ВУЧЫЦЦА BA УШВЕРОТЭЦЕ 
НА ЧУЖОЙ ПЛАНЕЦE

Грамадзянін Беларусі мае права ат
рымаць адукацыю ў любой краіне све
ту. Трэба толькі мець неабходную коль- 
касць грошай. Па звестках упраўлення 
па замежны х сувязях М іністэрства 
адукацыі, сёння за мяжой навучаюцца 
135 беларускіх студэнтаў дзяржаўных 
ВНУ. Пераважна гэта так званае ўклю- 
чанае навучанне тэрмінам ад трох меся- 
цаў да года. Тых, каму выпала магчы- 
масць атрымаць поўнасцю замежную 
адукацыю (у асноўным у ВНУ Кітая, 
Балгарыі, Румыніі, Польшчы), не набярэц- 
ца і дзесятка.

На самой справе, атрымаць адукацыю 
за межамі роднай краіны не так ужо і 
лёгка. Нават калі не трэба плаціць за 
навучанне, неабходна мець грошы, каб за- 
бяспечыць сябе жыллём, медыцынскай 
страхоўкай, мець магчымасць карыстацца 
бібліятэкай, купляць падручнікі. Стыпендыі 
на гэта амаль ніколі не хапае.

Найболыи вабілі заўсёды нашых сту- 
дэнтаў ВНУ Германіі і ЗШ А. Кошт адна- 
го года навучання ў прэстыжным 
універсітэце ЗШ А ад 25 да 40 тысяч 
долараў . Праўда, больш асць аме- 
рыканскіх студэнтаў вучыцца за кошт 
спонсараў, а не ўласных бацькоў. У бе- 
ларусаў, якія вырашылі навучацца ў ЗШ А, 
ёсць І яшчэ адна праблема — віза. Яе 
цяжка атрымаць І яшчэ цяжэй падоў- 
жыць тэрмін яе дзеяння. Візавая служ
ба павінна быць упэўнена, што вы 
зб іраецеся толькі навучацца, а па 
заканчэнні тэрміну навучання абавязко- 
ва пакінеце краіну.

У  Германіі Навучанне бясплатнае, але 
замежным грамадзянам трэба мець пэў- 
нуЮ суму на рахунку ў банку. На пра- 
жыццё і на вы падак магчымай 
дэпартацыі на радзіму.

Калі ўсе фармальнасці будуць на- 
рэшце выкананы, трэба падрыхтавацца 
да ўсялякага роду нечаканасцей: не вык
лючена, што на лекцыях давядзецца ся- 
дзець на падлозе. Некаторыя прэстыж- 
ныя універсітэты перапоўнены настолькі, 
што на адно месца ў аўды то ры і 
даводзіцца два студэнты.

Найбольш аптымальны варыянт для 
тых, хто вырашыў усё ж абзавесціся за
межным дыпломам, — атрымаць ступень 
бакалаўра у Беларусі, а магістра — за 
мяжой.

Дарэчы, у Еўропе І Амерыцы высока 
ацэньваюць беларускіх праграмістаў, 
інжынераў, фізікаў, матэматыкаў, біёлагаў. 
На жаль, прайшла мода на рускую мову. 
Цяпер яе выкладчыкі замежным грама
дзянам не патрэбны. A  вось каму ўвогу- 
ле не «свеціць» абзавесціся працоўным 
месцам на Захадзе, дык гэта айчынным 
эканамістам. У  заходніх універсітэтах 
студэнтаў рыхтуюць зусім па іншых праг- 
рамах, вельмі далёкіх ад тых, якія ў нас 
прынята вывучаць па спецыяльнасці 
«міжнародная эканоміка». Няма ніякіх 
шанцаў легальна ўладкавацца на рабо
ту ў галіне медыцыны ці права: прак- 
тычна ва ўсіх краінах прызнаюць толькі 
нацы янальны я дыпломы па гэтай  
спецыяльнасці.



Яго ахрысцілі самым інтэ- 
лектуальным і дзёрзкім рэжы- 
сёрам XX стагоддзя. Ен ва- 
лодае пяццю мовамі. Вучыў- 
ся ў Варідаўскім універсітэце 
па спецыяльнасці ф із іка , у 
Ягелонскім універсітэце — на 
філасофскім факультэце, на- 
ведваў кінашколу ў Лодзі. 
Вядомы рэжысёр з ’яўляецца 
кансультантам Камісіі панты- 
фікату па пы
таннях культу
ры (Ватыкан).
Нядаўна нашу 
краіну наведаў 
ён, творца з сус- 
ветнай вядо- 
масцю Кшыш- 
таф Занусі.

В ізіт яго быў кароткім. 
Але за палову дня, праведзе- 
ную ў Беларусі, ён паспеў 
адказаць на пытанні на прэс- 
канферэнцыі, сустрэцца са 
студэнтамі і гледачамі кіна- 
тэатра "Піянер", дзе дэманст- 
раваўся яго фільм.

Размова пана Кшыштафа 
з навучэнцамі адбылася ў 
корпусе філасофска-эканам- 
ічнага факультэта БДУ. Вы- 
бар такі быў зроблены не- 
здарма, бо філасофія — адна 
з прафесій рэжысёра, "хаця я 
канчаткова не ўпэўнены, што 
ф іласо ф ія  — гэта прафе- 
сія“ , — адзначыў.ён. Вельмі 
шкадаваў Занусі, што ” не 
знайшоў агульнай мовы" з 
эканомікай. Але ў студэнтаў 
склапася адваротнае ўражан- 
не: ’Трошы не павінны ля- 
жаць у банку. Ix трэба інвес- 
ціраваць, каб яны працавалі 
на цябе",— разважаў пан 
Кшыштаф.

Цікавілі беларускую мо- 
ладзь і іншыя пытанні...

— Як вы ставіцеся да 
сучаснай музыкі?

—  Я вучуся яе слухаць: 
рок, напрыклад. Мне здаецца, 
усё трэба слухаць, каб быць 
адукаваным чалавекам.

— Што, на ваш погляд, 
свабода? Ці адчувалі вы 
калі-небудзь ціск з боку 
кагосьці?

— Так. Рэжысёр заўсёды 
ад некага залежыць. Свабо- 
ду не атрымоўваюць як па- 
дарунак. Г эта працэс бараць- 
бы — супраць сябе.

—  X to  можа называц- 
ца творцам, мастаком?

— Гэта адораны чалавек, 
якому ёсць чым падзяліцца са 
слухачом, гледачом, чытачом. 
Але ён ні ў якім разе не па
вшей быць Нарцысам — лю- 
бавацца на сябе, хваліць.

— Я к ія  п іс ь м е н н ік і 
прывабліваюць вас?

— Я быў выхаваны на 
Томасе Мане, Альберы Камю. 
3 рускай літаратуры? Калі ў 
Тургенева- я яш чэ магу 
знайсці штосьці блізкае сабе, 
то Дастаеўскі і Талстой — 
гэта іншая планета, іншы мен- 
талітэт, норавы...

— Раскажыце пра сваю 
сям’ю, калі ласка.

— У мяне адна жонка. 
Доўгі час мы былі абвянча- 
ныя, а юрыдычна аформілі 
наш саюз намнога пазней. 
Дзяцей у нас, на жаль, няма.

— Ці падкормліваеце 
вы ўсё яшчэ студэнтаў на 
сваёй дачы?

— О, я вельмі рады, што 
хтосьці аб гэтам ведае. Я не 
жартую. Я на самой справе 
запрашаю да сябе ў госці 
людзей з усіх куточкаў. Зап
рашаю І вас. (Смех у зале.) 
Ды не, не смейцеся! Прыяз- 
джайце ўсе, хто паверыў мне. 
Дарэчы, свет я пабачыў у 
многім дзякуючы людзям, 
прозвішчы якіх я не памятаю, 
але якія былі ў мяне, а потым 
у свой час дапамагалі мне 
павандраваць.

— Зараз шмат гаворыц- 
ца пра канец стагоддзя, 
постмадэрнізм... Што вы 
аб гэтыМ думаеце?

—. Мяне заўсёды трохі 
палохаюць так ія  пытанні. 
Мода на постмадэрнізм... Я 
вас папярэджваю: мода прай- 
шла. Калі жартаваць, то по- 
стмадэрнізм — гэта такая 
дактрына, якая параўноўвае 
вегетарыянцаў і канібалаў.

Журналістаў цікавілі пы- 
танні трохі іншага кшталту.

— Што вы можаце ска- 
заць пра беларускі кінема- 
тограф?

— Мне вельмі цяжка што- 
небудзь гаварыць, бо ў савец- 
кія часы глядзелі ўсе фільмы, 
дубліраваныя на рускай мове, 
і не ведалі, якой рэспубліцьі

належыць тая ці іншая карц- 
іна. Таму я ўстрымліваюся ад 
ацэнак.

— Зараз грамадства ў 
захапленні ад камп’ютэ- 
раў, мала хто ходзіць у тэ- 
атр... Ці не баіцёся вы, што 
сапраўднае мастацтва і 
якасн ы  к ін е м а то гр а ф  
прыйдуць у заняпад?

— Гэтага не будзе. Камп’- 
ютэрныя гульні не могуць 
замяніць усё. Але ўвогуле 
няма незаменнага: не будзе 
к ін ем ато гр аф а  — б уд зе  
штосьці іншае. I не трэба так 
баяцца — мастацтва не пам- 
рэ.

...Праціснуцца ў малень
кую залу кінатэатра ”Піянер“ 
было вялікай цяжкасцю, а 
сесці — яшчэ большай. Таму 
многія мінчукі засталіся без 
м есцаў . Чыя гэта  в іна? 
Польскі інстытут, арганізатар 
візіту рэжысёра, выбраў у 
якасці супрацоўніка "Кінак- 
луб“ , які вырашыў правесці 
акцыю ў "Піянеры". Інстытут 
жа перастараўся з рэкламай. 
Нармальная чалавечая рэак- 
цыя: сеанс бясплатны, рэжы
сёра хваляц ь  — тр эб а  
схадзіць. Але каардынатары 
праекта не чакалі такога на
плыву людзей. Да таго ж, для 
польскіх гасцей і прадстаўні- 
коў творчай інтэлігенцыі пра- 
д у гл е д ж в а л іся  "зап р а- 
шальнікі". Таму некаторыя 
гледачы  с та я л і. А ле  пан 
Кшыштаф быў вельмі ўсцеша- 
ны, што карыстаецца ў Бела- 
русі такой вялікай папуляр- 
насцю. I абяцаў прыехаць 
яшчэ раз.

Так  ці інакш , а паказ 
здзейсніўся. Фільм створаны 
пры ўдзеле італьянскіх і гер- 
манскіх кінапрадзюсераў. У 
аснову пакладзены сцэнарый 
так і не пастаўленай п’есы Ka- 
раля Вайтылы, на той час не- 
вядомага святара, а цяпер — 
Папы Рымскага Яна Паўла II. 
У  многім твор аўтабіяграфіч- 
ны. Ён расказвае пра пошукі 

чалавекам 
м есца ў 
грамадстве, 
ж а д а н  не 
рэалізаваць 
сябе. "Свет 
вырывае з 
нашых сэр- 
цаў LU TO - 

дзённа і штогадзінна ўсё са- 
мае лепшае, забірае любоў да 
людзей, шчасце і спакой, заб- 
ірае ад нас Бога і неба. Me- 
навіта дзеля гэтага я ўступаю 
ў брацтва; калі я згублю душу, 
што мне застанецца?” — ra- 
ворыцца ў лісце Адама Хмя- 
леўскага, галоўнага героя, які 
адмаўляецца ад усяго, што 
мае, і знаходзіць сваё прыз- 
ванне ў служэнні Госпаду.

Прэм’ера фільма адбыла
ся ў Кракаве год таму. Зараз, 
акрамя Польшчы, яна ідзе ў 
Італіі, Германіі. Першым па- 
купніком, на здзіўленне Занусі, 
стала Японія. Карціна зроб- 
лена на англійскай мове, каб 
яна магла разлічваць на шы- 
рокі пракат, што было дасяг- 
нута. Склад акцёраў інтэрна- 
цыянальны: галоўную выкон- 
вае амерыканскі артыст Скот 
Уілсан, удзельнічаюць такса- 
ма польскі і рускі.

Фільм — не для шэраго- 
вага гледача. Адсутнасць 
простага сюжэта і філасофс- 
кая аснова робяць яго скла- 
даным для ўспрымання. Але 
рэжысёр папярэдзіў залу аб 
гэтым. I тыя, хто выседзеў 
дзве гадзіны, адчулі сябе чыс- 
цей і лепш.

— Мы грэшныя,— сказаў 
Кшыштаф Занусі журналі- 
стам.— I калі-небудзь канец 
свету абавязкова настане. 
Але, спадзяемся, не ў 2000 
годзе, бо нам свет пакуль што 
моцна падабаецца.

Ала САПУН, H курс 
факультэта 
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