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ВІНШАВАННІ 3 НАГОДЫ 80-ГОДДЗЯ БДУ

Коллективу Белорусского  
государственного университета

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 80-летием Бе

лорусского государственного университета.
Мне приятно выразить свое доброе отноше

ние к студентам, профессорам, преподавателям, 
аспирантам и научным сотрудникам ведущего 
научно-образовательного и культурного центра 
страны. Ваш коллектив имеет крупные дости
жения. Он успешно осуществляет подготовку 
специалистов по широкому спектру современ
ных специальностей. Возрастает международ
ный авторитет диплома вуза: на факультетах, в 
магистратуре, аспирантуре и докторантуре обу
чаются и проходят стажировку иностранные 
граждане.

Высокий статус университета обязывает ваш 
коллектив к приумножению лучших традиций 
национальной системы образования. Общество 
заинтересовано в новом качестве подготовки и 
воспитания специалистов, более эффективном 
использовании научного, методического и ма
териально-технического потенциала каждого 
высшего учебного заведения.

Убежден, что профессорско-преподаватель
ский состав, научные сотрудники и студенты уни
верситета внесут достойный вклад в социаль
но-экономическое и духовное развитие Бела
руси, укрепление нашей государственности в 
наступившем XXI веке.

Творческого вам вдохновения и счастья.

Президент Республики Беларусь 
Александр ЛУКАШ ЕНКО

Коллективу Белорусского государственного университета

Сердечно приветствую профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов, всех 
работников вуза с памятной датой в его истории — 80-летием со дня образования.

Все эти годы Белорусский государственный университет был признанным очагом образования, 
науки и культуры на своей земле и одним из известных в мире научных и образовательных 
центров. В его стенах созданы и динамично развиваются авторитетные научные школы, получены 
весомые результаты в различных сферах познания.

Вместе с вами мы отдаем дань уважения выдающимся ученым, стоявшим у истоков науки и 
образования в Беларуси и положившим начало творческим связям с Украиной, — Н.А. Прилежа
еву, Е.Ф. Карскому, Н.М. Гайдукову, Ф.Ф. Ивановичу, В.И. Пичете и другим.

Желаю коллективу-юбиляру и впредь идти в авангарде развития классического университетского 
образования в Республике Беларусь, приумножить традиции предшествующих поколений ученых и 
педагогов.

Убежден, что дружба украинского и белорусского народов, преодолевая проблемы и трудности, 
будет служить дальнейшему укреплению их взаимосвязей, утверждению идеалов добра, истины и 
мира.

Искренне желаю вам счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе.

Президент Республики У краина Леонид КУЧМА

Уважаемый Александр Владиславович!

Сердечно поздравляю Вас, профессорско-пре
подавательский состав, аспирантов и студентов с 
замечательной датой — 80-летием со дня обра
зования Белорусского государственного универ
ситета.

Являясь базовым учебным заведением стра
ны, университет осуществляет большую работу 
по подготовке высококвалифицированных кад
ров для экономики страны, а также выполняет 
функции органа государственного управления в 
области развития и научно-методического обес
печения системы высшего университетского об

разования, определения основных направлении 
научно-технических исследований Республики 
Беларусь.

Как Почетный доктор БГУ я внимательно сле
жу за деятельностью флагмана высшего обра
зования Беларуси и радуюсь его успехам вмес
те с Вами.

Пользуясь случаем, желаю коллективу уни
верситета новых высот и достижений в деле под
готовки кадров и воспитания молодежи.

Президент Республики Казахстан 
Нурсултан НАЗАРБАЕВ

Уважаемый Александр Владиславович!

Поздравляю Вас и- в Вашем лице профессорско-преподавательский состав, сотрудников и студен
тов Белорусского государственного университета с 80-летием со дня образования ведущего учебно
го центра страны.

Убежден, что выдающиеся заслуги университета перед народом будут приумножены новыми 
завоеваниями во имя интеллектуального и духовного развития Беларуси в интересах всех граждан 
Союзного государства.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председатель Парламентского собрания 

Союза Беларуси и России Геннадий СЕЛЕЗНЕВ

Пусть каждый день приносит вашему храму 
науки радость общения со студентами, свет зна
ний и уверенность в завтрашнем дне.

Уважаемый Александр Владиславович!

Примите сердечные поздравления по случаю 
80-летнего юбилея Белорусского государствен
ного университета.

Искренне желаю Вам и всему преподавательс
кому составу дальнейших успехов в такой непро
стой, ответственной, но творческой работе, креп
кого здоровья, благополучия, личного счастья.

П о л н о м о ч н ы й  представитель 
Президента Российской Федерации  
в Центральном федеральном округе 

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО

Рэктару Беларускага дзяржаўнага універсітэта

У дзень славутай гадавіны сардэчна вітаю і віншую студэнтаў і выкладчыкаў слаўнай беларускай 
ВНУ, зычу ўсім поспехаў і ўдачы ў справе навучання і навуковай дзейнасці на карысць беларускай 
нацыянальнай дзяржаве.

Народны пісьменнік Беларусі Васіль БЫКАЎ

Подчас юбілейнай прэс-канферэнцыі ў  Нацыянапьным прэс-цэнтры 
Фота Андрея Дука .

Уважаемый господин ректор!

От имени Совета Европы я хотел бы поздра
вить весь академический корпус Белорусского 
государственного университета, который сегод
ня отмечает свое 80-летие.

Ваш университет является старейшим учеб
ным заведением Республики Беларусь. Лучи его 
славы распространились далеко за пределами 
Беларуси благодаря тем выпускникам, которые 
получили в нем образование и играют важную

роль в политической, экономической, культурной 
и научной жизни вашей страны, и благодаря тем, 
кто преподает в университете.

Примите, уважаемый господин ректор, мои 
поздравления по случаю этой важной годовщи
ны и наилучшие пожелания в будущем для ва
шего университета.

Директор 
Управления образования 

Совета Европы 
Габриель МАЗЗА

Уважаемый ректор Белорусского 
государственного университета, 
профессор А. В. Козулин!

С огромным удовольствием по поручению и 
от имени Европейской комиссии я шлю Вам по
здравления по случаю 80-й годовщины вашего 
университета и пожелания еще больших успехов 
в будущем.

Белорусский государственный университет яв
ляется одним из наиболее значимых партнеров 
Европейской комиссии в Беларуси. Он очень ус
пешно участвовал в реализации многих проектов 
ТЕМПУС и ТАСИС, а также двусторонних проек
тов государств-членов ЕС. В университете чита
ются многие курсы по европейским исследова
ниям, в частности, создана кафедра европейско
го права.

На базе Белорусского государственного уни
верситета создан первый в Беларуси Центр ев
ропейской документации. Этот Центр БГУ яв
ляется ключевым звеном в распространении

знаний и поощрении имиджа Европейского со
юза и европейских институтов среди студентов 
и широкой общественности Беларуси. Центр 
европейской документации принимал участие 
в реализации ряда проектов ТАСИС, в настоя
щее время он реализует проект в рамках про
граммы гражданского общества.

Я хотел бы выразить надежду на то, что это 
плодотворное сотрудничество станет еще силь
нее в будущем. Европейская комиссия высоко 
оценивает вклад БГУ, Ваш личный вклад, а так
же всех профессоров и сотрудников универси
тета в обеспечение демократического будущего 
независимой Беларуси посредством высокого 
уровня обучения студентов и постоянного улуч
шения образовательных методик и технологий.

Директор Генерального 
директората по внешним связям 

Европейской комиссии 
Тимо СУММА

Глубокоуважаемый Александр Владиславович!

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук сердечно поздравля
ет Вас и руководимый Вами славный коллектив Белорусского государственного университета со 
знаменательным юбилеем — 80-летием со дня его основания!

У Физтеха давние дружеские и партнерские связи в сфере науки и подготовки научных кадров 
Республики Беларусь, создавшиеся и крепнувшие долгие годы еще в нашем общем государстве — 
Союзе Советских Социалистических Республик. Часть этих связей сохраняется и сегодня: в Физтехе 
выполняется ряд совместных с белорусскими учеными научных проектов в области физики полупро
водников и в других научных областях. Продолжаются творческие контакты на конференциях и 
симпозиумах. Надеемся, что эти контакты и научные связи будут крепнуть и развиваться в рамках 
Союза России и Беларуси.

Белорусский государственный университет — одно из крупнейших и важнейших образователь
ных учреждений Республики Беларусь, которое за 80 лет своей деятельности подготовило много
численные квалифицированные кадры специалистов в самых различных областях науки и инжене
рии как для своей республики, так и для Российской Федерации, а также других республик СССР. 
В их числе такие всемирно известные ученые, как Л.А. Арцимович, Н.А. Борисевич и многие 
Другие.

Поздравляя Вас со славным юбилеем, физтеховцы желают больших успехов Белорусскому 
государственному университету, а его профессуре, научным работникам, преподавателям и студен
там — крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Директор Физико-технического института им. А .Ф . И оф ф е,
а кад ем и к Ж орес АЛФЕРОВ
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ВІНШУЕМ! ЮБ1ЛЕИНАЯ ПОШТА

Наш рэктар -  
Ганаровы прафесар ИДУ

Вучоны Савет Маскоўскага дзяржаўнага уні- 
версітэта імя М.В. Ламаносава на сваім схо- 
дзе пастанавіў надаць рэктару БДУ, прафеса- 
ру А.В. Казуліну званне Ганаровага прафеса- 
ра Маскоўскага універсітэта за ўклад у развіццё 
адносінаў у галіне навукі і адукацыі паміж на- 
вукоўцамі Pacii і Беларусі.

Адзначаныя граматамі
Ганаровай граматай Совета М ініст раў  

Р эспубл ік і Беларусь узнагародж аны я:
дырэктар юрыдычнага каледжа БДУ, кандыдат 

юрыдычных навук, дацэнт I.P. Вярэнчыкаў;
загадчык кафедры атамнай фізікі і фізічнай 

інфарматыкі фізічнага факультэта, доктар фізіка- 
матэматычных навук, прафесар А.П. Клішчанка;

загадчык адцзела фізікі высокіх энергій навукова- 
даследчай установы "Інстытут ядзерных праблем” БДУ, 
кандыдат фізіка-матэматычных навук М.В. Коржык;

намеснік дырэктара па навуковай рабоце наву- 
кова-даследчай установы "Інстытут прыкладных 
фізічных праблем імя А.Н. Сеўчанкі” БДУ, доктар 
фізіка-матэматычных навук П.В. Кучынскі;

дэкан факультэта прыкладной матэматыкі і. 
інфарматыкі, кандыдат фізіка-матэматычных навук, 
дацэнт П.А. Мандрык;

прафесар кафедры геаграфічнай экалогіі геа- 
графічнага факультэта, доктар геаграфічных на
вук, прафесар ГЛ. Марцынкевіч;

намеснік дырэктара па навуковай рабоце наву- 
кова-даследчай установы "Інстытут прыкладных 
фізічных праблем імя А.Н. Сеўчанкі” БДУ, доктар 
фізіка-матэматычных навук, прафесар А.А. Мінько;

дэкан факультэта радыёфізікі і электронікі, док
тар тэхнічных навук, прафесар С.Р. Мулярчык;

дэкан філалагічнага факультэта, доктар філа- 
лагічных навук, прафесар Л.А. Мурына;

начальнік Галоўнага ўпраўлення вучэбнай і на- 
вукова-метадычнай работы, доктар хімічных навук, 
дацэнт В.В. Самахвал;

загадчык кафедры матэматычнага мадэліравання 
і аналізу даных факультэта прыкладной матэма- 
тыкі і інфарматыкі, доктар фізіка-матэматычных 
навук, прафесар Ю.С. Харын;

дырэктар Нацыянальнага навукова-вучэбнага 
цэнтра фізікі часціц і высокіх энергій, доктар фізіка- 
матэматычных навук, прафесар М.М. Шумейка;

дэкан механіка-матэматычнага факультэта, доктар 
фізіка-матэматычных навук, прафесар М.I. Юрчук.

Г анаровай  грам ат ай  Н ацы янальнага  
с х о д у  Р э с п у б л ік і Б е л а р у с ь  у з н а г а р о 
д ж а н ы я :

. дэкан фізічнага факультэта, доктар фізіка-ма- 
тэматычных навук, прафесар В.М. Анішчык;

загадчык кафедры вылічальнай матэматыкі факуль
тэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, доктар фізіка- 
матэматычных навук, прафесар У.В. Бабкоў;

дэкан факультэта ўпраўлення і сацыяльных тэхна- 
логій, доктар юрыдычных навук, дацэнт С.А. Бала- 
шэнка;

дэкан хімічнага факультэта, доктар хімічных 
навук, прафесар Г.А. Браніцкі;

дырэктар студэнцкага гарадка, намеснік пра- 
рэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяль
ных пытаннях, кандыдат хімічных навук П.М. Быч- 
коўскі;

дырэктар Цэнтра інфармацыйных тэхналогій, кан
дыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт Ю.І. Ba- 
ратніцкі;

загадчык лабараторыі навукова-даследчай уста
новы “ Інстытут прыкладных фізічных праблем імя А.Н. 
Сеўчанкі” БДУ, доктар фізіка-матэматычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік М.А. Ксенафонтаў;

дэкан біялагічнага факультэта, кандыдат бія- 
лагічных навук, дацэнт У.В. Лысак;

намеснік прарэктара па навуковай рабоце, на
чальна Галоўнага ўпраўлення навукі, кандыдат 
фізіка-матэматычных навук С.А. Максіменка;

дэкан геаграфічнага факультэта, доктар геаг- 
рафічных навук, прафесар 1.1. Пірожнік;

намеснік дэкана факультэта журналістыкі 
А.А. Рудэнка;

дэкан гістарычнага факультэта, кандыдат гіста- 
рычных навук, дацэнт С.М. Ходзін;

дэкан факуль.тэта міжнародных адносін, доктар 
гістарычных навук, прафесар А.В. LUapana.

Ганаровай граматай М інскага городско
го Совета дэпут атаў узнагародж аны я:

дэкан факультэта дауніверсітэцкай адукацыі для 
беларускіх і замежных грамадзян В.М. Малафееў;

дацэнт кафедры фізічнай геаграфіі мацерыкоў, 
акіянаў і методыкі выкладання геаграфіі, кандыдат 
геаграфічных навук Г.Я. Рылюк;

начальнік упраўлення міжнародных сувязей, 
кандыдат хімічных навук А.М. Рухля;

прафесар кафедры педагогікі і праблем развіцця 
адукацыі, доктар педагагічных навук А.П. Сманцэр;

прарэктар па адміністрацыйна-гаспадарчай ра
боце У.I. Тарасевіч. /п  ~ .

г  (П рацяг на  3-и ст ар.)

3 усяго свету
У юбілейныя дні БДУ атрымаў мноства 

віншаванняў з усіх куткоў свету. Павіншавалі 
наш універсітэт Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
Аляксандр Лукашэнка, а таксама Нацыяналь- 
ны сход Рэспублікі Беларусь, урад Беларусі, 
Нацыянальная Акадэмія навук Беларусі, кіраў- 
ніцтва Мінска.

3 віншавальнымі словамі да Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта звярнуліся Прэзідэнт 
Рэспублікі Казахстан, Ганаровы доктар БДУ 
Нурсултан Назарбаеў, Прэзідэнт Рэспублікі Ук- 
раіна Леанід Кучма, экс-прэзідэнт Рэспублікі 
Малдова, Ганаровы доктар БДУ Пётр Лучынскі, 
член Савета Федэрацыі Федэральнага сходу 
Расійскай Федэрацыі, Ганаровы доктар БДУ 
Рамазан Абдулатыпаў, Ганаровы доктар БДУ 
Анджэй Цеханавецкі, Ганаровы доктар БДУ 
Вацлаў Жыдліцкі, Ганаровы доктар БДУ Эд
мунд Ленгфелдэр (які падарыў БДУ абсталя- 
ванне коштам 1 млн. нямецкіх марак), Патры- 
яршы Экзарх усяе Беларусі, Мітрапаліт Мінскі 
і Слуцкі, Ганаровы доктар БДУ Філарэт, прэз- 
ідэнт Міжнароднай акадэміі навук вышэйшай 
школы, Ганаровы доктар БДУ Валянцін Шук- 
шуноў, Старшыня Дзяржаўнай Думы Расійскай 
Федэрацыі Генадзь Селязнёў, лаўрэат Нобелеў-

скай прэміі Жарэс Алфёраў, міністр адукацыі і 
падрыхтоўкі кадраў Сацыялістычнай Рэспублікі 
В'етнам Нгуен Мінь Хіен (выпускнік фізічнага 
факультэта БДУ), кіраўнік прадстаўніцтва кар- 
парацыі "Джойнт” Ахува Розен, член Бундэс- 
TaFa, старшыня нямецка-беларускай парламен- 
цкай трупы Ута Цапф, віцэ-прэзідэнт ландтага 
зямлі Шлезвіг-Гальштэйн Габрыеле Кетчаў, прэ- 
зідэнт фірмы “ Еноптык” Лотар Шпэт, народны 
пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў, прадстаўнік 
фонду “ Славяне” Захары Захарыеў, старшыня 
таварыства "Польшча— Беларусь” Баляслаў 
Хмялінскі, акадэмік, дырэктар Інстытута філа- 
софіі PAH Уладзімір Сцёпін.

Цёплыя словы ў адрас БДУ выказалі дырэк
тар упраўлення адукацыі Савета Еўропы Габры- 
ель Маза, дырэктар Генеральнага дырэктарата 
па знешніх сувязях Еўрапейскай камісіі Ціма 
Сума, выканаўчы сакратар Выканаўчага камітэта 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў Юрый Яраў, 
Старшыня Эканамічнага суда Садружнасці Не
залежных Дзяржаў Аўязнур Кажэнаў.

Сярод замежных ВНУ, якія павіншавапі БДУ, 
былі навучальныя ўстановы Польшчы (Яге- 
лонскі, Варшаўскі універсітэты, а таксама уні- 
версітэты Лодзі і імя М. Складоўскай-Кюры, 
Політэхнічная акадэмія з Беластока), Чэхіі (Кар- 
лаў універсітэт), Германіі (Рурскі, Вайнгардэнскі 
універсітэты, а таксама універсітэты імя Ф. Шы-

3 НАВАСЕЛЛЕМ!

йдноўлены будынак фізічнага факультэта
Пасля р э ка н с тр у кц ы і ад- 

кры ўся корпус ф із ічнага  фа
культэта БДУ. Адбылася гэтая 
падзея 1 лістапада.

Гісторыя ф ізічнага ф акуль
тэта пачалася ў 1922 годзе , 
калі было адкрыта ф із іка -м а- 
тэматычнае аддзяленне педа- 
гагічнага  факультэта Беларус
ка га  дзярж аўнага  ун іверсітэ- 
та. У  1931 годзе аддзяленне 
ператварылі ў ф із іка -м атэм а- 
тычны факультэт. У  самастой- 
ную структуру ф ізічны  ф акуль
тэт быў выдзелены ў 1958 го- 
дзе.

Рэканструкцыя значна змя- 
ніла як знеш няе, так і ўнутра- 
нае аблічча факультэта. Ba ўсіх 
а ўд ы торы ях з ’яв ілася новая 
зручная мэбля, канды цы яне- 
ры. У  новым корпусе 5 кам п ’- 
ю тэрных і 2 відэакласы, наву
чальныя і навуковыя лабара- 
торы і, аснашчаныя найноўшым 
абсталяваннем.

Фота Андрэя Дука

лера, Вюрцбург-Швейнфурт, Расток), Швецыі 
(універсітэт Векшы), Вялікабрытаніі (Кінгстанскі 
універсітэт), Нідэрландаў (Эйндховенскі універ- 
сітэт тэхналогій), Іспаніі (Гранадскі універсі- 
тэт), Югаславіі (Бялградскі універсітэт), ПАР 
(Універсітэт Прэторыі), ЗШ А (Эканамічны 
інстытут), Кітая (Каледж міжнародных адносі- 
наў), Францыі (Міжнародны франкамоўны ун- 
іверсітэт, Пікардыйскі універсітэт імя Ж. Вер
на), Літвы (Інстытут міжнародных адносінаў і 
палітычных навук Вільнюскага універсітэта), 
Латвіі (Даўгаўпілскі дзяржаўны універсітэт, 
Латвійскі універсітэт). Далучыліся да віншаван- 
няў і універсітэты краінаў СНД (Азербайджан, 
Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Малдова, 
Расія, Таджыкістан, Узбекістан, Украіна).

Свае віншаванні БДУ даслалі прадстаўнікі 
дыпламатычнага і консульскага корпусу, акрэ- 
дытаванага ў нашай краіне (ЗШ А, Вялікабры- 
таніі, Італіі, ФРГ, Турцыі, Кыргызстана, Украі- 
ны, Расіі, Арменіі, Казахстана, Таджыкістана, 
Літвы, Малдовы, Балгарыі, Чэхіі, Югаславіі, 
Румыніі, Польшчы, Ізраіля, Ірака, Кітая, Ірана, 
Кубы), а таксама прадстаўнікі беларускіх амба- 
садаў, акрэдытаваных за мяжой. Павіншавалі 
наш універсітэт і калегі з іншых ВНУ Бела
русь а таксама шматлікія выпускнікі і сябры 
БДУ.

ПРЭМІІ

Лепшыя навукоўцы БДУ 
па в ы н і ш  года

У нашым універсітэце завяршыліся конкур
сы на соісканне прэмій імя А.Н. Сеўчанкі і  
У. /. Пічэты і  на лепшыя навуковыя работы сту- 
дэнтаў у галіне прыродазнаўчых і  тэхнічных 
навук, о таксама гуманітарных і  грамадскіх 
навук. Вынікі працы камісій былі зацверджа- 
ныя на ўрачыстым пасяджэнні Вучонага Со
вета БДУ 29 кастрычніка 2001 года.

Лаўрэатамі конкурсу на саісканне прэ- 
мій імя А.Н. Сеўчанкі сталі калектывы супра- 
цоўнікаў фізічнага факультэта і інстытута фізіка- 
хімічных праблем:

доктар хімічных навук, акадэмік HAH Бела
русь загадчык аддзела хіміі полісахарыдаў НДІ 
ФХП Ф.М. Капуцкі, кандыдат хімічных навук, 
загадчык лабараторыі лекавых сродкаў на ас- 
нове мадыфікаваных полісахарыдаў НДІ ФХП 
Т.Л. Юркштовіч за цыкл працаў “ Сінтэз, фізіка- 
хімічныя і медыка-біялагічныя ўласцівасці ма- 
дыфікаваных полісахарыдаў і лекавыя прэпара- 
ты на іх аснове” ;

кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт 
кафедры ф ізікі цвёрдага цела фізічнага факуль
тэта В.В. Хадасевіч, кандыдат фізіка-матэматыч- 
ных навук, дацэнт кафедры ф ізікі цвёрдага цела 
ф ізічнага факультэта У.В. Вуглоў, кандыдат 
фізіка-матэматычных навук, дацэнт кафедры фізі- 
кі цвёрдага цела фізічнага факультэта У.В. Па- 
нарадаў, кандыдат фізіка-матэматычных навук, 
дацэнт, загадчык навучальнай лабараторыі ка
федры фізікі цвёрдага цела фізічнага факуль
тэта С.I. Жукава за цыкл працаў “ Іоннапромне- 
вая мадыфікацыя ўласцівасцяў металаў і спла- 
ваў” .

Лаўрэатамі конкурсу на саісканне прэ- 
мій імя У.І. Пічэты сталі:

прафесар кафедры філасофіі культуры фа
культэта філасофіі і сацыяльных навук І.Л. Зе- 
лянкова за цыкл працаў “ Серыя навучальных 
дапаможнікаў” ;

доктар філалагічных навук, прафесар кафед
ры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства 
філалагічнага факультэта Н.Б. Мячкоўская за цыкл 
працаў "Мова і грамадства” .

Лепшай навуковай работай студэнтаў у 
2001 годзе ў галіне прыродазнаўчых і тэх- 
нічных навук прызнаная работа студэнткі 
V курса кафедры ММАД факультэта прыклад
ной матэматыкі і інфарматыкі I. Лобач “ Ідэнты- 
фікацыя мадэляў часавых шэрагаў у прасторы 
станаў", а ў галіне гуманітарных і грамадскіх 
навук — работа студэнта V курса юрыдычнага 
факультэта кафедры крымінальнага працэсу і 
пракурорскага нагляду В. Самарына “Удзел Рэс- 
публікі Беларусь у міжнароднай арганізацыі кры- 
мінальнай паліцыі” .

Аляксандр ЗАХАРАЎ, 
начальнік аддзела 

навукова-даследчай работы студэнтаў
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Вострау радасці і весялосці
У 11 гадзін 3 лістапада разгарнуўся перад 

Палацам спорту палатачны гарадок “ Кірмаш фа- 
культэтаў” . У ім удзельнічалі ўсе факультэты, Ліцэй 
універсітэта, юрыдычны каледж і радыёстанцыя 
БДУ "Юністар” . У палатачным гарадку факуль
тэты прадставілі ўсе віды мастацкай самадзей- 
насці, конкурсы, спаборніцтвы, забаўляльныя 
мерапрыемствы. Былі арганізаваныя выступленні 
факультэцкіх камандаў КВЗ, бардаў і г.д. Гара
док стаў востравам радасці і весялосці, студэнц- 
кай бесшабашнасці і задору. Дапамаглі гэтаму 
паказальныя выступленні беларускага спецназу, 
байк-шоу, конна-спартыўны турнір. A яшчэ, ма- 
быць, дапамагла салдацкая каша, якую можна 
было пакаштаваць на палявой кухні. Фота Андрэя Цука

УЗНАГАРОДЫ ■ « ' • ’ I

З аслугі пры знаны я
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

№ 612 ад 1 лістапада 2001 года ў сувязі з 80- 
гадовым юбілеем Беларускага дзяржаўнага уні- 
версітэта і ў знак прызнання заслуг прафесарс- 
ка-выкладчыцкага саставу, навукоўцаў, іншых су- 
працоўнікаў, іх асабістага ўкладу ў развіццё уні- 
версітэта дзяржаўнымі ўзнагародамі быў узна- 
гароджаны шэраг супрацоўнікаў БДУ.

Дырэктар навукова-даследчай установы 
“ Інстытут ядзерных праблем” БДУ, доктар 
фізіка-матэматычных навук, прафесар Уладзімір 
Рыгоравіч Барышэўскі ўзнагароджаны ордэ- 
нам Францыска Скарыны за выдатныя наву- 
ковыя дасягненні ў галіне тэарэтычнай ядзер- 
най фізікі, вялікі асабісты ўклад у развіццё но- 
вага навуковага накірунку — ядзернай оптыкі па- 
лярызаваных асяроддзяў. У.Р. Барышэўскі — 
сусветна вядомы навуковец. Аўтар 2 навуковых 
адкрыццяў у галіне ядзернай ф ізікі, аўтар 2 ма- 
награфій і больш чым 200 навуковых прац.

Дырэктар установы "Міжведамасны цэнтр 
праблем нацыянальных паркаў і запаведнікаў” 
БДУ, доктар біялагічных навук, член-карэспан- 
дэнт Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі 
Аляксандр Паўлавіч Астапеня ўзнагароджа- 
ны медалём Францыска Скарыны за вялікі 
асабісты ўклад у развіццё навуковага накірун- 
ку — прадукцыйнай гідрабіялогіі і функцыяна- 
вання водных экалагічных сістэм. А.П. Астапе
ня — аўтар больш чым 150 навуковых прац, у 
тым ліку 3 манаграфій. Пад яго кіраўніцтвам 
распрацаваная і рэалізаваная сістэма экалагіч- 
нага маніторынгу азёраў Нарачанскай групы.

Генеральны дырэктар навучальна-навукова- 
вытворчага рэспубліканскага прадпрыемства БДУ 
“ Унітэхпрам” , загадчык кафедры аналітычнай хіміі 
(на грамадскіх пачатках), доктар хімічных навук, 
дацзнт Яўген Міхайлавіч Рахманько ўзнага- 
роджаны медалём Францыска Скарыны за 
вялікія заслугі ў арганізацыі і правядзенні наву
ковых даследаванняў, асабісты ўклад у практыч- 
ную рэалізацыю іх вынікаў у народнай гаспадар- 
цы Рэспублікі Беларусь. Я.М. Рахманько — аў- 
тар больш чым 600 прац, у тым ліку больш за 
100 патэнтаў. Ён арганізаваў распрацоўку і вы- 
творчасць шырокага асартыменту дыягнастычных 
матэрыялаў для біяхімічных даследаванняў у 
медыцыне, што дазволіла вырашыць буйную 
праблему забеспячэння лекава-прафілактычных ус- 
тановаў Рэспублікі Беларусь уласнымі рэагентамі.

Вадзіцель першага класа аўтагаспадаркі БДУ 
Мікалай Міхайлавіч Азарко ўзнагароджаны 
медалём “За працоўныя заслугі” за шматга- 
довую плённую працоўную дзейнасць, асабісты 
ўклад у забеспячэнне безаварыйнай працы аўта- 
транспарту. М.М. Азарко працуе ў БДУ на пасадзе 
вадзіцеля з 1973 года, і за тэты час ён He здзейсніў 
аніводнага дарожна-транспартнага здарэння.

Прарэктару па вучэбнай і інфармацыйна-ана- 
літычнай рабоце, доктару тэхнічных навук, пра- 
фесару Аляксандру Мікалаевічу Курбацка- 
му нададзена ганаровае званне "Заслуже
ны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь” за 
вялікія дасягненні ў галіне навуковых даследа- 
ванняў, асабісты ўклад у практычную рэаліза- 
цыю іх вынікаў у народнай гаспадарцы Рэспублікі 
Беларусь. A.M. Курбацкі — вядомы ў Беларусі 
спецыяліст у галіне інфарматыкі, пад яго кіраў- 
ніцтвам і пры асабістым удзеле распрацавана 
Канцэпцыя інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь, 
інфарматызацыі сярэдняй і прафесійна-тэхніч- 
най адукацыі. Ен з’яўляецца аўтарам больш за

100 навуковых прац, у тым ліку 4 манаграфій. 
Пад яго кіраўніцтвам выканана рэфармаванне 
зместу курса інфарматыкі для сярэдняй школы.

Дэкану эканамічнага факультэта, доктару 
фізіка-матэматычных навук, прафесару Міхаілу 
Міхайлавічу Кавалёву нададзена ганаровае 
званне “Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі 
Беларусь” за вялікія дасягненні ў галіне наву
ковых даследаванняў, асабісты ўклад у практыч
ную рэапізацыю іх вынікаў у народнай гаспа
дарцы Рэспублікі Беларусь. М.М. Кавалёў унёс 
істотны, прызнаны ва ўсім свеце ўклад у развіццё 
тэорыі аптымальнага прыняцця рашэнняў і ма- 
тэматычнай эканомікі. Ен з’яўляецца аўтарам 
больш за 400 навуковых прац (у тым ліку 6 
манаграфій і 4 навуковых дапаможнікаў), шмат 
з якіх перакладапася за мяжой.

Прарэктару па навуковай рабоце, доктару 
хімічных навук Сяргею Кімавічу Рахманаву 
нададзена ганаровае званне “Заслужаны 
дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь” за вялі- 
кія дасягненні ў арганізацыі і правядзенні наву
ковых даследаванняў. Пад кіраўніцтвам С.К. Pax- 
манава ў БДУ створана навукова-вытворчая 
структура, якая не мае аналагаў у СНД І забяс- 
печвае вырашэнне шэрага важных эканамічных 
праблем у фінансавай сістэме і ў сістэме аховы 
здароўя краіны. C.K. Рахманаў — аўтар капя 
200 навуковых прац, у тым ліку больш за 30 па- 
тэнтаў.

Загадчыку кафедры тэарэтычнага І славянс- 
кага мовазнаўства, доктару філалагічных навук, 
прафесару Барысу Юсцінавічу Норману на
дадзена ганаровае званне “Заслужаны ра- 
ботнік адукацыі Рэспублікі Беларусь” за 
шматгадовую плённую навукова-педагагічную 
дзейнасць, вялікі асабісты ўклад у падрыхтоўку 
высокакваліфікаваных спецыялістаў. Б.Ю. Нор
ман — вядучы ў Беларусі спецыяліст у галіне 
славянскага і рамана-германскага мовазнаўства 
і псіхалінгвістыкі. Ён аўтар больш за 200 наву
ковых прац, у тым ліку 8 падручнікаў і наву- 
чальных дапаможнікаў, 10 манаграфій. Б. Ю. Нор
ман — аўтар тыпавых праграм для ВНУ Рэспублікі 
Беларусь і СНД па ўвядзенні ў мовазнаўства, 
балгарскай мове, супастаўляльнай граматыцы 
славянскіх моваў і інш.

Прафесару кафедры крыніцазнаўства, доктару 
гістарычных навук, прафесару Уладзіміру Нічы- 
паравічу Сідарцову нададзена ганаровае зван
не “ Заслужаны работнік адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь” за вялікі асабісты ўклад у па- 
вышэнне якасці падрыхтоўкі спецыялістаў у га- 
ліне гісторыі, развіцця тэарэтыка-метадапагічных 
асноваў беларускай гістарычнай навукі. У.Н. Ci- 
дарцовым створана беларуская навуковая шко
ла ў галіне метадалогіі гісторыі. Ён аўтар больш 
за 150 навуковых прац, па яго навучальных да- 
паможніках па сусветнай гісторыі, гісторыі Бе- 
ларусі, метадалогіі гісторыі і гістарычнай інфар- 
матыцы навучаюцца вучні сярэдніх школ і сту- 
дэнты ВНУ. У.М. Сідарцоў заснаваў новыя на- 
кірункі гістарычнай навукі ў Беларусі — метада- 
логію гісторыі, гістарычную інфарматыку, псіха- 
гісторы ю . Уперш ыню ў Беларусі стварыў 
элёктронны падручнік.

Начальніку ўпраўлення па справах культуры 
Уладзіміру МІхайлавічу Макарэвічу нададзе
на ганаровае званне “ Заслужаны дзеяч 
культуры Рэспублікі Беларусь” за заслугі ў 
развіцці народнай творчасці, вялікі асабісты 
ўклад у актывізацыю культурнага жыцця БДУ. 
У.М. Макарэвіч — вядомы спецыяліст у галіне 
развіцця мастацкай творчасці, падрыхтоўкі і пра- 
вядзення вялікіх канцэртных тэатралізаваных 
шоу-праграмаў. Пры яго непасрэдным удзеле 
БДУ ператварыўся ў адзін з заўважных цэнтраў 
культурнага жыцця краіны.

.................................. .........

Каменная казна
3  29 лістапада па 2 снежня ў актавай 

зале галоўнага корпуса  БДУ будзе пра- 
ходзіць 14-я міжнародная выстава-продаж 
"Каменная ка зка ” , прымеркаваная да 80- 
годдзя  БДУ. М ерапрыемства ар ган ізуец - 
ца пры падтрымцы геаграф ічнага ф акуль
тэта і Музея землязнаўства геаф ака. Ha- 
ведвальнікі выставы зм огуць  акунуцца ў 
феерыю фарбаў і колераў прыродных міне- 
ралаў, пазнаёміцца з лекавымі ўласцівас- 
цямі траваў і камянёў, а таксама набыць 
ўпрыгожанні на любы густ.

Вадзім ЗУБРЫЦКІ, 
адказны за інфармацыйны сектар 

мападзёжных арганізацый геафака

К а ф о д ы  заалогіі -  CO гадоў
29— 30 лістапада будзе адзначаць сваё 80- 

годдзе адна з самых старэйшых кафедраў на- 
шага універсітэта — кафедра заалогіі. 3  гэтай 
нагоды будзе праведзена міжнародная навуко
вая канферэнцыя "Разнастайнасць жывёльнага 
свету Беларусі: вынікі вывучэння і перспектывы 
захавання” .

Больш падрабязна пра гісторыю кафедры, 
гісторыю заалагічных даследаванняў і падрых- 
тоўку кадраў чытайце, калі ласка, у нашым на- 
ступным нумары.

Е Ш В

9СЕ ГРАІІІ HJU9KI
3 25 кастрычніка па 3 лістапада ў акта

вай зале гал оўн а га  ко р п уса  пр а ход з іл а  
ю б ілейная выстава "Б е л а р уска м у  д зя р - 
жаўнаму універсітэту — 80 гадоў” . Як за- 
значыў падчас яе адкрыцця намеснік пра- 
рэктара  па навуцы, начальн ік Галоўнага 
ўпраўлення навукі БДУ доктар  ф ізіка -м а- 
тэматычных навук С.А. Максіменка, выстава 
адлюстроўвае ўсе грані развіцця навукі ва 
універсітэце. Наведвальнікі змаглі даведац- 
ца пра найноўшыя навуковыя распрацоўкі 
ўсіх факультэтаў, пазнаёміцца з навуковай 
і навукова-метадычнай літаратурай розных 
галін ведаў, пабачыць прэзентацыі і рас- 
працоўкі м н о гіх  падраздзяленняў, НДІ і 
прадпрыемстваў, што ўваходзяць у БДУ.

Больш асць ф акультэтаў падрыхтавала 
пра сваю дзейнасць вельмі інфарматыўныя 
буклеты , а ф акультэцкія  экспаз іцы і былі 
аздоблены каляровым і стэндам і і плака
там!, ф отагазетамі.

В адзім  ЗУБ РЫ Ц КІ, 
ст удэнт  V курса  

геаграф ічнага  ф акульт эт а

(Працяг. П ачат ак на  2-й  ст ар.)

Ганаровай граматай Міністэрства адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь узнагароджаныя: 

загадчыца вучэбнай лабараторыі кафедры геа- 
дэзіі і картаграфіі А.Я. Адамовіч;

дацэнт кафедры эканамічных навук эканамічнага 
факультэта, кандыдат эканамічных навук Т.І. Ада- 
мовіч;

загадчык кафедры тэлебачання і радыёвяшчання 
факультэта журналістыкі, кандыдат гістарычных 
навук B.P. Булацкі;

загадчык кафедры заалогіі, намеснік дэкана бія- 
лагічнага факультэта, кандыдат біялагічных навук 
Л.Д. Бурко;

загадчык навукова-даследчай лабараторыі ана- 
літычнай і фізічнай хіміі НДЧ, кандыдат хімічных 
навук А.Р. Варапаеў;

загадчык вучэбнай лабараторыі Беларускага 
цэнтра абслугоўвання навуковых даследаванняў па 
рэнтгенаструктурным аналізе і электроннай мікра- 
скапіі фізічнага факультэта, доктар тэхнічных на
вук У.П. Гольцаў;

загадчык лабараторыі лазернай плазмадынамікі 
навукова-даследчага інстытута прыкладных фізічных 
праблем імя А.Н. Сеўчанкі, доктар фізіка-матэматыч- 
ных навук, старшы навуковы супрацоўнік В.К. Ган- 
чароў;

дацэнт кафедры рускай мовы філалагічнага фа
культэта, кандыдат філалагічных навук А.Я. Долбік;

прафесар кафедры матэматычнай фізікі факуль
тэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, доктар 
фізіка-матэматычных навук В.Ц. Ерафеенка;

прафесар кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта, 
доктар гістарычных навук Э.М. Загарульскі;

загадчык кафедры тэорыі функцый механіка- 
матэматычнага факультэта, доктар фізіка-матэма- 
тычных навук Э.І. Звяровіч;

загадчык лабараторыі электронных метадаў і 
сродкаў эксперыменту Нацыянальнага навукова-ву- 
чэбнага цэнтра фізікі часціц і высокіх энергій, кан
дыдат фізіка-матэматычных навук Ф.Е. Зязюля;

прафесар кафедры філасофіі культуры факуль
тэта філасофіі і сацыяльных навук, доктар філа- 
софскіх навук І.Л. Зелянкова;

загадчык кафедры фізічнай хіміі хімічнага фа
культэта, доктар хімічных навук Г.Я. Кабо;

дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытна- 
га часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта, 
кандыдат гістарычных навук Ю.Л. Казакоў;

прафесар кафедры педагогікі і праблем раз- 
віцця адукацыі, доктар педагагічных навук 1.1. Казі- 
мірская;

прафесар кафедры агульнай экалогіі і методыкі 
выкладання біялогіі біялагічнага факультэта, док
тар біялагічных навук Л.B. Камлюк;

дацэнт кафедры філасофіі і метадалогіі навукі, 
намеснік дэкана па вучэбнай і выхаваўчай рабоце 
факультэта філасофіі і сацыяльных навук, канды
дат філасофскіх навук М.А. Кандрычын;

загадчыца кафедры англійскай мовы факуль
тэта міжнародных адносін, кандыдат філалагічных 
навук Т.В. Караічава;

загадчык кафедры эканамічнай тэорыі эканаміч- 
нага факультэта, доктар эканамічных навук У.Л. Клю- 
ня;

прафесар кафедры ўраўненняў матэматычнай 
фізікі механіка-матэматычнага факультэта, доктар 
тэхнічных навук В.П. Казлоў;

дацэнт кафедры тэарэтычнай механікі і робата- 
тэхнікі механіка-матэматычнага факультэта, канды
дат тэхнічных навук М.I. Казлоўскі;

старшы выкладчык кафедры фізвыхавання і 
спорту Л.А. Капылова;

загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і 
найноўшага часу гістарычнага факультэта, канды
дат гістарычных навук А.Г. Каханоўскі;

загадчык кафедры арганічнай хіміі і хіміі ВМЗ хі- 
мічнага факультэта, доктар хімічных навук А.P. Ky- 
лінковіч;

вядучы навуковы супрацоўнік навукова-даслед
чай лабараторыі біяхіміі абмену рэчываў НДЧ, кан
дыдат біялагічных навук У.П. Курчанка;

прафесар кафедры фізвыхавання і спорту, док
тар біялагічных навук У.М. Лебедзеў;

дацэнт кафедры філасофіі культуры факультэ
та філасофіі і сацыяльных навук, намеснік дэкана 
па навуковай рабоце, кандыдат філасофскіх навук
А.А. Лягчылін;

загадчык кафедры эканамічных навук эканамічна- 
га факультэта, кандыдат эканамічных навук П.С. Ля- 
мешчанка;

прафесар кафедры рыторыкі і методыкі выкла
дання мовы і літаратуры філалагічнага факультэта, 
доктар педагагічных навук Ф.М. Літвінка;

загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і 
найноўшага часу гістарычнага факультэта, канды
дат гістарычных навук П.А. Лойка;

дацэнт кафедры аналітычнай хіміі, намеснік дэ
кана па навуковай рабоце хімічнага факультэта, 
кандыдат хімічных навук В.Л. Ламака;

загадчыца кафедры генетыкі і біятэхналогіі бія- 
лагічнага факультэта, кандыдат біялагічных навук 
H.П. Максімава;

дацэнт кафедры фізвыхавання і спорту, канды
дат педагагічных навук P.M. Меднікаў;

дацэнт кафедры вышэйшай матэматыкі фа
культэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, 
кандыдат фізіка-матэматычных навук А.Ф. Ha- 
вумовіч;

намеснік прарэктара па навуковай рабоце, на
чальна НДЧ, кандыдат фізіка-матэматычных на
вук У.В. Панарадаў;

(П рацяг н а  6-й ст ар.)

4іт
’fa&'-'-'S'Щ & г

ш *



S E l I H jf ! Ш Е Р м IlH С 29лістапада 2001 года, чацвер, № 16-17 (1845-1846)

Речь ректора БГУ профессора Д.В. Козулина

Ректор БГУ профессор А. В. Козулин во время выступления на торжественном 
собрании в Театре оперы и балета

Уважаемые гости! 
Дорогие друзья!

Восемьдесят лет — не очень круг
лая, не очень юбилейная дата. Одна
ко для нашего молодого университе
та каждые десять, даже каждые пять 
лет становятся новым этапом в разви
тии, вмещают столько событий, что 
стремление собраться и подвести ито
ги становится жизненной необходи
мостью.

Это желание тем более оправдан
но, что свое восьмидесятилетие уни
верситет отмечает в год, дающий от
счет и новому веку, и новому тысяче
летию. Если оглянуться назад, в глубь 
веков, прекрасно видно, как развива
лось человеческое общество, к чему 
оно стремилось, какую роль в его ис
тории сыграло знание. С давних вре
мен человек накапливал, бережно хра
нил и передавал по наследству как 
величайшую драгоценность Чашу зна
ний. Именно знание обладало вол
шебной силой — оно делало слабо
го сильным, помогало человеку рас
прямиться, встать с колен, почувство
вать себя царем природы, а не ее иг
рушкой.

Шли века, менялись хранители 
знаний, не менялось одно — его зна
чение для жизни человека. Именно в 
русле реализации этой извечной по
требности человечества и возникают 
университеты. Это изобретение че
ловечества оказалось настолько удач
ным, что не только просуществовало 
почти тысячу лет, но и сегодня сохра
няет потенциал развития, возможность 
адекватно отвечать на самые актуаль
ные вызовы времени.

Логично задаться вопросом — по
чему? Почему рушатся формации, 
империи, уходят в небытие великие 
города, а университет не только не 
отмирает, но становится все более 
важным и необходимым элементом 
социального устройства общества?

Ответ, с моей точки зрения, прост, 
и он дан самой историей. Универ
ситет, безусловно, хранилище накоп
ленных человечеством знаний. Ho 
менее всего он похож на склад или

даже на библиотеку, где на полках 
пылятся тома невостребованных 
книг. Создавая и развивая универ
ситеты, человечество нашло совер
шенно особый, адекватный своему 
поступательному развитию способ 
хранения знаний, хранения через  
развит ие . Университет по опреде
лению  устремлен в будущ ее, и 
именно это обеспечивает его высо
кую значимость, совместимость с из
менениями в мире. Потому что суть 
университета как раз и состоит в 
изменении, в развитии, в освобож
дении человека силой знания от 
лю бого рабства — будь то рабство 
природы, социальных сил или его 
собственных предрассудков.

В истории университета были раз
ные периоды, в том числе и очень 
сложные. Ho Чаша знаний наполня
лась и хранилась и в самые страш
ные годы, годы засилья мракобесия 
и невежества. Более того, именно в 
эти годы Университет дал миру при
меры беззаветного служения Зна
нию, служения Истине. Ради этого 
лучшие умы человечества отказыва
лись от богатртва, сытой и спокой
ной жизни, шли на костер, но не из
меняли своим убеждениям. И это 
только кажется событиями давней ис
тории. Величие их духа, их воля и 
разум живут в традициях и атмосфе
ре каждого современного универси
тета, до сих пор вдохновляет моло
дежь на служение Истине и Отече
ству.

Поэтому и символично, и глубоко 
закономерно, что белорусский народ, 
за время своего существования пре
терпевший такие бедствия, такие ис
пытания, которые вряд ли выпали на 
долю какого-либо другого народа, и 
впервые в своей истории обретший 
свою государственность, надежды на 
национальное и культурное возрож
дение во многом связывал именно с 
созданием университета. He случайно 
одним из первых решений белорус
ского советского государства в начале 
прошлого века было решение о со
здании национального университета.

Первые десятилетия прошлого века

были временем глубочайших измене
ний во всех сферах жизни — поли
тике, экономике, культуре. Перед 
формирующейся белорусской наци
ей во всей сложности встал актуаль
нейший вопрос — как и за счет каких 
ресурсов жить белорусскому народу, 
впервые получившему свою государ
ственность, в радикально изменивших
ся социально-политических и соци
ально-экономических условиях? От
вета на этот вопрос не только руко
водители, но и весь белорусский на
род ждали от молодой интеллекту
альной элиты, в первую очередь от 
ученых и преподавателей молодого 
белорусского национального универ
ситета.

Именно перед нашим университе
том была поставлена задача не толь
ко аккумулировать сформировавши
еся на протяжении столетий базовые 
ценности европейской культуры, но 
и, опираясь на них, осмыслить поис- 
тине тектонические изменения, про
исходящие в обществе и на этой ос
нове выработать перспективы разви
тия белорусского общества. Для это
го университет создавался, в этом 
было его главное предназначение.

Ho для того чтобы решать эти 
сложнейшие задачи, сам университет 
должен был развиваться очень быст
ро, буквально на глазах наращивать 
свой интеллектуальный потенциал. И 
не случайно поэтому, что первый рек
тор Белорусского государственного 
университета был введен в состав пра
вительства. Тем самым руководством 
страны не только было подчеркнуто 
значение университета для будущего 
белорусской нации, но и придано 
мощное государственное ускорение 
развитию БГУ. Пройдет несколько лет, 
национальный университет разовьет 
свой потенциал и надобность в по
добной непосредственной государ
ственной поддержке отпадет. Ho в пер
вые годы становления БГУ она сыг
рала огромную роль в его развитии.

Мы помним также и высоко ценим 
вклад в становление БГУ преподава
телей из Санкт-Петербургского, Ки
евского, Виленского, Варшавского и 
особенно Московского университета. 
Профессора Московского универси
тета, включая первого ректора БГУ, 
восемьдесят лет назад продемонстри
ровали такой высокий пример интег
рации двух народов и культур, что 
его и сегодня впору изучать и пропа
гандировать. Они не менторствовали, 
не поучали, они с первых дней вклю
чились в общую работу, демонстри
руя при этом чрезвычайно уважитель
ное, поистине университетское отно
шение к культуре белорусского на
рода.

За прошедшие годы Белорусский 
государственный университет, как и 
страна в целом, знал разные, в том 
числе и очень тяжелые времена. Од
нако ни на один день не гас огонь 
университетского духа, зажженный 
восемьдесят лет назад. Даже в са
мые страшные годы великого проти
востояния с фашизмом, когда тыся
чи сотрудников и студентов БГУ сра
жались с врагом, а сам университет 
оказался в эвакуации, он жил и ра
ботал на будущее.

все эти годы БГУ развивался, на
капливал потенциал, работал на стра
ну. Образование, наука, культура, про
мышленность — нет ни одной сферы 
деятельности в Беларуси, на которой 
бы не сказалось благотворно влия
ние университета. БГУ стал колыбе
лью белорусской высшей школы, ак
тивно способствовал становлению 
национальной Академии наук, внес 
огромный вклад в изучение белорус

ской истории и культуры, фактически 
вернул народу многие ее пласты. Бо
лее 120 тысяч высококвалифициро
ванных специалистов — население 
целого крупного города! — подгото
вил за эти годы наш университет.

Ho чем активнее работал БГУ на 
благо государства и общества, тем 
мощнее и разностороннее становил
ся его собственный творческий потен
циал. И что очень важно — за эти 
годы сформировались и укрепились 
университетские традиции, та особая 
атмосфера духовности и научного по
иска, которая, собственно, и является 
главным фактором, привлекающим 
молодежь в БГУ. Ведь она приходит 
в эти стены не только за знаниями, 
но и в поисках нравственного образ
ца, Учителя жизни.

И далеко не случайно,что в нача
ле девяностых годов, когда наш на
род опять оказался на историческом 
раздорожье, когда рушились казалось 
бы незыблемые ценности и в обще
стве царила растерянность, именно к 
университету было обращено внима
ние государства и общества в надеж
де получить ответ на фундаменталь
ные вопросы социального развития.

Мы с вами, уважаемые коллеги, 
вместе прожили эти годы, и вы пре
красно помните, насколько сложны
ми были они и для страны, и для 
БГУ. Благодаря накопленному потен
циалу, вниманию и пониманию со 
стороны государства и первого пре
зидента независимой Беларуси уни
верситет сумел не только пережить 
сложности, обусловленные распадом 
Советского Союза, сменой социаль
но-экономических и политических 
приоритетов развития общества, но и 
стать важным фактором националь
ного и экономического возрождения 
Беларуси. Внимание и помощь госу
дарства, помноженные на энтузиазм 
настоящих патриотов БГУ, уберегли 
университет от разрушения. Симпто
матично, что и на этом этапе, как в 
первые годы становления белорусско
го советского государства, высшее 
руководство страны сочло необходи
мым, чтобы ректор БГУ стал членом 
правительства. Тем самым развитию 
университета было придано новое 
ускорение.

Ho новый статус университета и его 
ректора означал также и качественно 
новый уровень ответственности БГУ 
перед обществом.

Последние пять лет для всего уни
верситетского коллектива были года
ми упорного труда. Мы поставили пе
ред собой триединую задачу:

радикально повысить качество уни
верситетского образования, что невоз
можно осуществить без глубокой пе
рестройки всего образовательного 
процесса;

придать новый импульс развития 
университетской науке, что опять-таки 
невозможно без реформирования 
всей научной сферы, создания соб
ственной инновационной и производ
ственной базы;

существенно повысить роль уни
верситетского сообщества в реформи
ровании белорусского государства и 
общества. При этом мы исходили как 
из существующего социального зака
за на такое знание, так и из убежде
ния, что потенциал университетских 
специалистов — экономистов, юрис
тов, политологов, социологов и дру
гих — может и должен использоваться 
более эффективно.

Одновременно с этими стратеги
ческими задачами мы решали не ме
нее важную задачу перестройки и 
развития материальной базы, без ко
торой не только решение любой дру

гой задачи превращается в чистую 
маниловщину, но и не формируется 
та особая культурная среда, которая 
является мощным воспитательным 
фактором.

Совершенно не случайно мы на
чали эту работу с благоустройства 
университетского дворика, установле
ния здесь памятников самым выдаю
щимся белорусским просветителям.

Они жили в разное время. Ho всех 
их объединяет главное — служение 
Народу, служение Истине для них 
было и подвижничеством, и смыс
лом жизни. Сегодня открытием па
мятника Кириллу Туровскому мы 
придаем законченность этому ансам
блю памятников и искренне надеем
ся на единение духа наших великих 
предков с духом современности и 
инноваций, который сегодня царит 
в университете. He сомневаюсь, что 
это будет способствовать укреплению 
атмосферы высокой нравственности, 
высокой духовности, без которой 
сегодня нельзя представить наш уни
верситет.

В то же время мы прекрасно пони
маем, что сформировать творческого 
человека, человека Университета, в об
шарпанных аудиториях и нищих ла
бораториях невозможно. Поэтому мы 
сразу взяли за правило и жестко при
держивались этого принципа: матери
альная среда сама по себе должна 
задавать достаточно высокий уровень 
требований к культуре человека. Уве
рен, те, кто связан с образованием, 
кто знал БГУ пятилетней давности и 
может сравнить его с нашим универ
ситетом сейчас, согласятся со мной.

И поверьте, я испытываю искрен
нее удовлетворение, когда сегодня 
слышу от студентов и преподавателей, 
что в новых корпусах и общежитиях 
и жить, и работать тоже хочется по- 
новому. Мы сознательно создаем сво
им сотрудникам и студентам такие 
условия жизни, работы и учебы, ко
торые соответствуют культурному 
уровню современного интеллигента, 
занятого творческим трудом. Потому 
что воспитать человека внутренне сво
бодным, без чего невозможно любое 
творчество, только словами нельзя.

Поверьте, эти люди жить по-ста
рому уже просто не смогут. Свое но
вое сознание, новое отношение к 
жизни после окончания университета 
они, оставаясь частичкой университет
ского сообщества, понесут в свои тру
довые коллективы, в свои семьи. Раз
ве это не благородная задача? Разве 
ради этого не стоит жить и работать, 
не покладая рук?

За прошедшие пять лет мы суще
ственно продвинулись в решении всех 
названных задач.

Как и прежде, в эти годы Бело
русский государственный университет 
оперативно откликался на потребно
сти белорусского государства в но
вых специалистах. БГУ внес и про
должает вносить существенный вклад 
в подготовку таких дефицитных спе
циалистов, как дипломаты,экономи
сты, юристы и многие другие.

Другие вузы страны с огромным 
интересом наблюдают за новой “ ре
волюцией", которая сегодня развора
чивается в БГУ и связана с перехо
дом на многоуровневую подготовку 
специалистов. Если получится — а я в 
этом, зная потенциал университета, не 
сомневаюсь, — это может стать су
щественным прорывом на новый уро
вень качества подготовки специалис
тов. И не только в университете, но и 
во всей высшей школе страны.

В полной мере лицом к потребно
стям страны развернулась универси
тетская наука. Сегодня вы не найдете
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на торжественном собрании, посвященном 80-летию БГУ
в стране ни одной крупной отрасли 
или крупного предприятия, где не ра
ботали бы на взаимовыгодных ус
ловиях ученые университета.

Более того, за эти годы универси
тетская наука сделала новый логичес
кий шаг в своем развитии. Стремясь 
как можно полнее реализовать накоп
ленный университетом научный потен
циал, максимально сократить путь от 
научной разработки до выпуска кон
кретного товара руководство универ
ситета при поддержке руководства 
страны пошло на создание собствен
ного производства, где на основе раз
работанных университетскими учены
ми высоких технологий производят
ся, а затем реализуются потребителям 
уникальные и очень нужные стране 
изделия. С созданием собственного 
инновационно-производственного 
блока и сам университет вышел на 
качественно новый уровень развития, 
превратился в единый учебно-научно
производственный комплекс — явле
ние новаторское для высшей школы 
и нашей страны в целом, за которым, 
я не сомневаюсь, большое будущее.

Без участия наших юристов уже 
давно не принимается ни один важ
ный законодательный акт. Вклад уни
верситета в разработку законодатель
ства отметил своей Почетной грамо
той белорусский парламент. Нельзя 
не отметить также роль наших эконо
мистов в разработке таких важных для 
будущего страны программ, как, на
пример, инвестиционная. He могу не 
сказать и о том, что университет се
годня активно «продвигает» несколь
ко проектов, способных существенно 
повлиять на будущее нашей экономи
ки. Прежде всего, это Инфопарк БГУ, 
центр электронной торговли и ряд 
других.

Решая важные для страны задачи, 
реформируя основные сферы универ
ситетской жизни, мы тем самым раз
вивали и свой собственный потенци
ал. За эти годы мы стали квалифици
рованнее, мудрее, богаче, в конце 
концов. А значит — свободнее. Ибо 
без внутренней свободы, без свобо
ды в отношениях между членами уни
верситетского сообщества ни научный 
поиск, ни формирование специалис
та просто невозможны.

Безусловно, без государственной 
поддержки университет пока обойтись 
не может. Да и вряд ли стоит ставить 
такую задачу даже на перспективу, 
потому что БГУ был и остается госу
дарственным вузом и решает задачи 
государственной важности.

Ho мы упорно учимся зарабат ы 
вать и сами, потому что это тоже 
способ расширения свободы. Я убеж
ден, у нас есть все — знания, квали
фикация, воля — для того, чтобы обес
печить себе и своим семьям нормаль
ный уровень жизни. Главное — не надо 
ждать, что кто-то — государство или 
хозяин — обеспечат нам, к примеру, 
стодолларовую зарплату. He перестаю 
убеждать сотрудников университета — 
вы стоите гораздо больше. Ho для 
того, чтобы раскрыть свой потенциал, 
нужно избавиться от страха — страха 
перед будущим, страха неверия в свои 
силы, потому что человек, который 
боится, не способен на творчество, а 
значит, заранее обречен на пораже
ние. Помочь человеку подняться с ко
лен в своем собственном сознании, по
верить в то, что будущее возможно и 
мы способны построить его своими 
руками — вот задача университета, и 
мы ее решаем.

Уже сегодня университет обрел свой 
внутренний импульс развития, поэто
му и необходимость в статусе мини
стра для ректора объективно отпала.

Дорогие друзья!

He будучи в плену у магии цифр 
должен все-таки отметить, что по всем 
признакам новое столетие действи
тельно может и должно стать пере
ломным периодом и в жизни бело
русского государства, да и во всемир
ной истории.

Я убежден, сегодня мир подошел 
к определенной точке в своем разви
тии, когда меняется вся система его 
устройства и у каждого государства, 
у каждой нации появляется реальный 
шанс заложить основы своего буду
щего процветания, своего, образно го
воря, капитала, процентами с которо
го будет обеспечено будущее многих 
поколений.

На наших глазах разворачиваются 
такие процессы, которые заставляют 
человеческое сообщество переосмыс
лять сами основы своего существова
ния. Революционные изменения в 
фундаментальной науке, прежде все
го в ее химико-биологическом сегмен
те, впервые в человеческой истории 
ставят на повестку дня возможность 
вмешательства в саму природу чело
века. Уже сейчас главным аргумен
том против экспериментов с клони
рованием человека становятся не внут- 
ринаучные аргументы — здесь как раз 
пределов у человеческого разума 
нет, — а аргументы этические, свя
занные с опасением за будущее че
ловечества.

За последние годы мы стали сви
детелями процесса глобализации, ко
торый не только связал практически 
все страны мира в единое экономи
ческое, технологическое и информа
ционное целое, но и вообще поста
вил под вопрос существование госу
дарственных границ. Многие умы уви
дели в развитии процессов глобали
зации шанс для выстраивания такой 
системы отношений, которая будет ра
ботать во благо всем странам — и 
развитым, и развивающимся. Однако 
появляется все больше доказательств, 
что не так все гладко и с глобализа
цией, что ее развитие далеко не все
гда приводит к сужению пропасти 
между богатыми и бедными страна
ми и что в новой системе отношений, 
к сожалению, во многом воспроиз
водятся старые принципы и приори
теты, когда страны так называемого 
«золотого миллиарда» и процессы 
глобализации стремятся поставить на 
службу себе, своим национальным 
интересам. Я с глубокой тревогой на
блюдаю за развитием движения так 
называемых антиглобалистов, кото
рое, с моей точки зрения, является 
внешним проявлением, отражением 
глубоких внутренних противоречий 
глобализации, глубокого разочарова
ния результатами глобализации не 
только на Юге и Востоке, но и на 
Западе.

Эти волнения, наряду со сложной 
демографической ситуацией, ростом 
числа суицидов и многими другими 
негативными явлениями, показывают, 
что и в развитых странах также дале
ко не все так благополучно, как ка
жется на первый взгляд. Крупнейшие 
террористические акты в Соединен
ных Штатах доказали всю эфемерность 
представления о полной неуязвимос
ти этой страны — главного бастиона 
западной цивилизации. Ho они дока
зали также и то, насколько важно для 
всех нас, для всего мира, чтобы эта 
великая страна продолжала играть 
свою цивилизационную роль.

Я убежден, в новом тысячелетии

любая попытка решать социальные 
проблемы, социальные конфликты 
силовым путем обречена на провал. 
Терроризм, как и антиглобализм, это 
лишь внешние признаки, знаки, сиг
нализирующие нам о неблагополу
чии в глубинных отношениях между 
странами и культурами. И из этих 
фактов все мы, но прежде всего бо
гатые государства, должны, просто 
обязаны сделать соответствующие 
выводы. Именно сильные должны 
проявить свою мудрость, своим при
мером призвать мир к единению.

Время войн и конф ликт ов кон
чается, ем у на см ену идет вре 
м я  единения, врем я созидания и 
творения.

Мир меняется на наших глазах, 
однако далеко не всегда мы понима
ет направленность этих изменений и 
поэтому слишком часто не можем 
предсказать последствия своих поступ
ков. Очевидно одно — время про
стых решений безвозвратно уходит. 
В такой ситуации в поисках ответа на 
наиболее фундаментальные вопросы, 
волнующие и все человечество, и от
дельные нации вполне оправданно 
обращение к тем социальным инсти
тутам, которые на протяжении веков 
аккумулировали человеческие знания 
и опыт, сумели выработать такую си
стему ценностей, такую систему меж- 
человеческих отношений, которая в 
определенном смысле может быть

не найдется ни одного крупного пред
приятия или научно-исследовательс
кого института, ни одной школы или 
другого образовательного учрежде
ния, в конце концов, ни органа управ
ления в стране, где не работали бы 
наши выпускники. Это огромная ар
мия высококвалифицированных спе
циалистов, которая может и должна 
служить образцом не только творчес
кого отношения к труду, но и образ
цом гражданственности, высокой мо
рали для всего белорусского обще
ства.

Нам многое дано, однако и спрос 
с тех, кому много дано, всегда осо
бый. Оказывая помощь университету, 
государство надеется, что нацио
нальный университет станет образцом 
успешных реформ для белорусского 
общества, тем маяком, который в но
вом веке укажет нашей стране путь в 
сообщество наиболее развитых стран.

Сотрудники и выпускники БГУ не
мало сделали для страны. Ho гораз
до больше нам с вами предстоит сде
лать. Страна ждет от нас прорыва на 
качественно новый уровень и в сфе
ре образования, и в научных иссле
дованиях, и в инновационной сфере. 
Роль университетского сообщества в 
жизни страны может и должна быть 
еще более существенной.

Общество нового тысячелетия не 
может быть построено без учета за
конов этики и эстетики, законов гар-

ранты, все выпускники БГУ с честью 
будут и дальше нести знамя лучшего 
вуза страны, кузницы национальной 
элиты. И не только как специалисты, 
но и как члены университетского со
общества, готовые через всю жизнь 
пронести свет, зажженный в их сер
дцах приобщением к нашим общим 
традициям и ценностям. Убежден, вы 
понимаете и принимаете служение 
Отечеству, служение Истине не толь
ко как послушание, но и как вели
чайший дар, приобщающий жизнь 
каждого из нас к Вечному, к тому, 
что придает высший смысл индиви
дуальному человеческому существо
ванию.

Дорогие друзья!

В своем выступлении я сознатель
но ухожу от того, чтобы называть чьи- 
либо фамилии. В нашем коллективе 
тысячи и тысячи людей, достойных не 
только упоминания, но и отдельного 
рассказа. Они придерживаются раз
личных, зачастую полярных взглядов, 
и это нормально. Более того, уни
верситет сознательно культивирует 
многообразие точек зрения. Это не
обходимая предпосылка и педагоги
ческого, и научного творчества. Не
возможно представить современный 
университет, в котором царит едино
мыслие. Он просто не сможет разви
ваться и погибнет.

Ho все мы едины в главном — в 
признании фундаментальных ценнос
тей университетского сообщества, в 
приверженности духу университета, духу 
творчества и высокой нравственности.

■ Я I
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Во время подписания Договора о научном, учебном и культурном сотрудничестве между БГУ и М ГУ  на торжественном 
собрании, посвященном юбилею 
Фото Андрея Дука

образцом для выстраивания отноше
ний в обществе будущего.

И далеко не случайно, что практи
чески в каждой развитой стране со
временного мира есть университет, 
который выполняет роль хранителя 
главных национальных ценностей, чье 
имя, становление и развитие неотде
лимо от истории становления и раз
вития данной нации.

Юбилей — хороший повод для 
того, чтобы проанализировать дости
жения, наметить пути дальнейшего 
развития.

Белорусский государственный уни
верситет всеми своими делами пЪд- 
тверждает высокий статус националь
ного университета. Сегодня, наверное,

монии и красоты. Университет, кото
рый на протяжении веков стремился 
к тому, чтобы гармонизировать в че
ловеческой деятельности все основ
ные ее начала, включая этические и 
эстетические, как никакой другой со
циальный институт способен ответить 
на вызовы нового тысячелетия.

Это тем более важно осознавать 
сейчас, когда наша страна устремле
на в будущее, вступает в новый этап 
своего развития, связанный с даль
нейшим развитием интеллектуально
го потенциала, либерализацией эко
номики, расширением и укреплени
ем международных связей.

Я ни минуты не сомневаюсь, что 
педагоги и ученые, студенты и аспи

Я поздравляю всех вас с юбилеем, 
желаю дальнейших успехов в нелег
ком, но таком почетном труде.

He могу не сказать также слова 
благодарности всем друзьям БГУ, кто 
приехал или пришел на этот празд
ник, кто совершенно бескорыстно 
помог нам его организовать или про
сто поздравил теплым словом. Их 
много, и искренне радует, что с каж
дым днем друзей у БГУ становится 
все больше как в стране, так и за ее 
пределами. Вашу помощь, ваши теп
лые слова мы воспринимаем и как 
оценку своей работы, и как аванс 
на будущее, который еще предстоит 
отработать. Заверяю вас — мы к 
этому готовы.

ЖА-
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ВІНШУЕМ! ЗАПРАШЭННЕ
(Працяг. П ачат ак на  2-й ст ар.)

інжынер I катэгорыі гаспадарчага аддзела Га- 
лоўнага гаспадарчага ўпраўлення Н.Г. Разуваева;

загадчык кафедры рускай мовы філалагічнага 
факультэта, доктар філалагічных навук I.С. Роўда;

прафесар кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта, 
доктар гістарычных навук В.Н. Рабцэвіч;

загадчыца кафедры літаратурна-мастацкай кры- 
тыкі факультэта журналістыкі, кандыдат філалагіч- 
ных навук Л.П. Саянкова;

загадчык кафедры перыядычнага друку факуль
тэта журналістыкі А.К. Свораб;

дацэнт кафедры эканамічнай геаграфіі Беларусі 
і дзяржаў Садружнасці, намеснік дэкана па вучэб
най рабоце, кандыдат геаграфічных навук Г.С. Сма- 
лякоў;

загадчык кафедры інфармацыйнага і праграм- 
на-матэматычнага забеспячэння аўтаматызаваных 
вытворчасцяў факультэта прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі, доктар фізіка-матэматычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік B.B. Таранчук;

загадчык лабараторыі ядзернай оптыкі НДІ ЯП, 
доктар фізіка-матэматычных навук, старшы навуко
вы супрацоўнік В.В. Ціхаміраў;

дацэнт кафедры лазернай фізікі і спектраскапіі 
фізічнага факультэта, кандыдат фізіка-матэматыч- 
ных навук А.Л. Тоўсцік;

загадчык кафедры тэорыі імавернасцей і матэ
матычнай статыстыкі факультэта прыкладной ма- 
тэматыкі і інфарматыкі, доктар фізіка-матэматыч- 
ных навук М.М. Труш;

загадчык лабараторыі аптычных сродкаў вымя- 
рэнняў Нацыянальнага навукова-даследчага цэнт
ра маніторынгу азонасферы Л.М. Турышаў;

прафесар кафедры сацыялогіі факультэта філа- 
софіі і сацыяльных навук, доктар гістарычных на
вук П.П. Украінец;

галоўны навуковы супрацоўнік лабараторыі люмі- 
нісцэнцыі НДІ ПФП імя А.Н. Сеўчанкі, доктар фізіка- 
матэматычных навук, прафесар Д.С. Умрэйка;

намеснік дырэктара Цэнтра інфармацыйных тэх- 
налогій Л.З. Утко;

галоўны навуковы супрацоўнік лабараторыі фа- 
тонікі НДІ ПФП імя А.Н. Сеўчанкі, доктар фізіка- 
матэматычных навук, прафесар А.П Хапалюк;

галоўны навуковы супрацоўнік НДЧ, доктар тэх- 
нічных навук А.Л. Халмецкі;

дацэнт кафедры міжнародных адносінаў, на- 
меснік дэкана факультэта міжнародных адносінаў, 
кандыдат гістарычных навук Л.М. Хухлындзіна;

загадчык кафедры біяфізікі фізічнага факуль
тэта, доктар біялагічных навук C.М. Чаранкевіч;

прафесар кафедры глебазнаўства і геалогіі ге- 
аграфічнага факультэта, доктар геаграфічных на
вук М.K. Чартко;

прафесар кафедры міжнародных адносінаў, 
намеснік дэкана факультэта міжнародных адносі- 
наў, доктар гістарычных навук М.Э. Часноўскі;

загадчык кафедры радыяцыйнай хіміі і хІмічнай 
тэхналогіі хімічнага факультэта, доктар хімічных 
навук A.I. Шадыра;

загадчык кафедры ядзернай фізікі фізічнага фа
культэта, доктар фізіка-матэматычных навук В.Я. Ямны;

намеснік начальніка НДЧ, вучоны сакратар, кан
дыдат фізіка-матэматычных навук А.М. Янкоўскі.

Граматай М іністэрства адукацы і Рэс- 
публікі Беларусь узнагароджаныя:

загадчыца кафедры сучаснай беларускай мовы 
філалагічнага факультэта, кандыдат філалагічных 
навук 3.1. Бадзевіч;

старшы выкладчык кафедры фізвыхавання і 
спорту А.С. Балдзін;

загадчык лабараторыі НДІ ЯП, кандыдат тэхні- 
чных навук М.А. Батурыцкі;

дацэнт кафедры эканамічных навук эканамічна- 
га факультэта, кандыдат'эканамічных навук А.I. Be- 
раснева;

прафесар кафедры міжнароднага права факуль
тэта міжнародных адносінаў, доктар юрыдычных 
навук Ю.П. Броўка;

дацэнт кафедры агульнай фізікі фізічнага факуль
тэта, кандыдат фізіка-матэматычных навук Л.I. Бураў;

дацэнт кафедры неарганічнай хіміі хімічнага фа
культэта, кандыдат хімічных навук A.I. Васілеўская;

камендант вучэбнага корпуса журфака Галоў- 
нага гаспадарчага ўпраўлення Л.К. Вінакурава;

прафесар кафедры неарганічнай хіміі хімічнага 
факультэта, доктар хімічных навук Т.М. Вараб’ёва;

загадчык кафедры лазернай фізікі і спектра- 
скапіі фізічнага факультэта, доктар фізіка-матэма- 
тычных навук, прафесар Я.С. Варапай;

загадчык кафедры дынамічнай геалогіі геагра- 
фічнага факультэта, доктар геаграфічных навук
В.М. Губін;

дацэнт кафедры раманскіх моў, кандыдат філа- 
лагічных навук Ж.I. Дронская;

загадчыча кафедры англійскай мовы эканаміч- 
ных спецыяльнасцяў факультэта міжнародных адно- 
сінаў, кандыдат філалагічных навук, дацэнт С.А. Ду- 
бінка;

загадчык кафедры сацыялогіі факультэта філа- 
софіі і сацыяльных навук, доктар філасофскіх на
вук, прафесар А.М. Елсукоў;

старшы выкладчык кафедры фізвыхавання і 
спорту М.А. Жаўнерка;

загадчык кафедры тэарэтычнай механікі і ро- 
бататэхнікі механіка-матэматычнага факультэта, док
тар фізіка-матэматычных навук М.А. Жураўкоў;

загадчыца лабараторыі НДЧ, кандыдат тэхніч- 
ных навук Л.А. Залатарэвіч;

(З аканчэнне  на  7-й ст ар.)

Фальклорная вечарына
Унікальная навукова-даследчая 

лабараторыя беларускага фалькло- 
ру пры кафедры тэорыі літарату- 
ры філалагічнага факультэта БДУ 
адзначае сваё 20-годдзе. Лабара
торыя гэта незвычайная, таму і свой 
юбілей яна будзе адзначаць не 
зусім традыцыйна — навукова- 
творчай вечарынай, якая пачнецца 
а 16 гадзіне 7 снежня ў актавай 
зале філфака (вул. К. Маркса, 31).

3 прамовамі на вечарыне выс-

тупяць дэкан філалагічнага факуль
тэта член-карэспандэнт АПН Бела- 
русі Л.А. Мурына, заснавальнік 
фалькларыстычнай працы ў БДУ 
прафесар Н.С. Гілевіч, загадчык 
кафеДры тэорыі літаратуры доктар 
філалагічных навук В.П. Рагойша, 
прадстаўнікі міністэрстваў адукацыі 
і культуры, а таксама “ гаспадар свя
та” — загадчык HДЛ беларускага 
фальклору кандыдат філалагічных 
навук Васіль Ліцьвінка. Прагучаць

віншавальныя словы ад Інстытута 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 
фальклору HAH Беларусі, ад іншых 
ВНУ нашай краіны, былых і цяпе- 
рашніх супрацоўнікаў лабараторыі, 
ад прадстаўнікоў выдавецтваў, ча- 
сопісаў, газетаў, радыё і тэлебачан- 
ня.

Незвычайную ноту вечарыне на- 
дадуць выступы творчых калекты- 
ваў з песенна-фальклорнымі вінша- 
ваннямі, якія будуць гучаць паміж 
выступамі прамоўцаў. Тут можна 
будзе пабачыць тэатр фальклору 
“ Матуліна песня” (Гродзенскі раён), 
фальклорны ансамбль "Медуніца”

(Лёзненскі раён Віцебскай воб- 
ласці), фальклорныя калектывы 
“ Прыпяць” і “ Новае жыццё” (Жыт- 
кав іцкі раён Гродзенскай воб- 
ласці), “ Асалода" (Барысаўскі 
раён), “ Вячоркі” , “Тутэйшая шлях
та” , “ Неруш” , “ Крэсіва” , “ Грамні- 
цы” , “Ліцьвіны” , ‘Тасцінец” і інш. 
Апроч творчых калектываў высту- 
пяць Заслужаныя артысты Беларусі 
Васіль Купрыяненка, Святлана і 
Уладзімір Салодкія, спевакі Тама
ра Ліхадзіеўская, Міхась Пацук і 
іншыя выканаўцы народных песень 
з усёй Беларусі.

Вольго AHIHA

ЭНАГОДЫ

Ш кола сапраўдны х мужчын

АБ’ЯВЫ

Навукова-даследчая ўстанова 
"Інстытут прыкладных 

фізічных праблем  
імя А.Н. С еўчанкі" БДУ

аб ’яўляе конкурс на замяшчэнне 
вакантных пасад:

галоўнага навуковага супрацоўніка па спецы- 
яльнасці “ арганічная хімія” ;

вядучага навуковага супрацоўніка па спецы- 
яльнасці “ радыёфізіка” ;

малодшага навуковага супрацоўніка па спе- 
цыяльнасці “ радыёфізіка” ;

’ малодшага навуковага супрацоўніка па спе- 
цыяльнасці “ вылічальная матэматыка” .

Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня 
апублікавання аб'явы. 

Документы накіроўваць на адрас: 
г. Мінск, вул. Курчатова, 7.

Тэл. 277-48-43, 277-56-17.

Інстытут ядзерных проблем 
Беларускага дзяржаўнага  

універсітэта
аб ’яўляе конкурс 

на замяшчэнне пасад:

ЛАБАРАТОРЫЯ ТЭАРЭТЫЧНАЙ ФІЗІКІ
гапоўны навуковы супрацоўнік — 1 чалавек;

ЛАБАРАТОРЫЯ ВЫМЯРАЛЬНЫХ СІСТЭМ
малодшы навуковы супрацоўнік — 1 чала-

Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня 
апубліковання о б ’явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, НД/ ЯП, 
вул. Бобруйская, 11, аддзел кадраў, 

па кой 315, тэл. 226-42-31.

Роўна 75 год таму, 4 лістапада 1926 года 
Рэўваенсавет СССР выдаў загад № 670 аб утва- 
рэнні ваеннай кафедры ў БДУ. Першым яе кіраў- 
ніком стаў М.М. Пятроў — патомны вайсковец. 
Крыху лазней, у 1926-31 гадах, падчас службы 
ў Беларускай вайсковай акрузе, пазаштатным 
выкладчыкам кафедры працаваў Г.К. Жукаў. 
Заняткі на спецкафедры прыпыніліся ў 1941 
годзе, але ўжо праз два гады пачаліся зноў.

Сёння ваенная кафедра рыхтуе афіцэраў за
пасу па 13 ваенна-ўліковых спецыяльнасцях. Для 
навучання студэнтаў прыцягваюцца толькі вы- 
сокакваліфікаваныя кадры, І сведчанне гэтага — 
шматлікія ордэны, медалі і іншыя дзяржаўныя 
ўзнагароды, атрыманыя многім і афіцэрамі. 
Больш за 25 год працуе тут А .K. Кашавы, зараз 
майстар вытворчага навучання, узнагароджаны 
ордэнам "Знак пашаны” за навучанне і выха- 
ванне афіцэраў запасу. Акрамя таго, многія з 
сённяшніх выкладчыкаў кафедры, напрыклад 
У.М. Кудрэйка, А.Р. Ш кураў, А.В . Лашук, 
А.Д. Міронаў, В.А. Жалняркевіч, Ю.А. Галаў- 
цоў, прайшлі праз полымя вайны ў Афганіста- 
не, a A.M. Чысцякоў прымаў удзел у ліквідацыі 
наступстваў аварыі на ЧАЭС.

Увесь час свайго існавання ваенная кафедра

РЭКТАРАТБЕЛАРУСКАГА  
ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА

аб’яўляе конкурс 
на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай экалогіі і 
методыкі выкладання біялогіі, філасофіі і метада- 

• логіі навукі, класічнай філалогіі, этналогіі, музея- 
логіі і гісторыі мастацтва, крыніцазнаўства, гісторыі 
Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў;

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: гісторыі Расіі, ме- 
тадаў аптымальнага кіравання;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: тэарэтычнай фізікі, 
ядзернай фізікі, матэматычнай фізікі, фізіялогіі і 
біяхіміі раслін, аналітычнай хіміі, фізічнай хіміі, ра
дыяцыйнай хіміі і хімічнай тэхналогіі, арганічнай хіміі 
І хіміі высокамалекулярных злучэнняў, філасофіі 
культуры, псіхалогіі, сацыялогіі, класічнай філалогіі, 
тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, славянскіх 
літаратур, крыніцазнаўства, гісторыі паўднёвых і 
заходніх славян, гісторыі Беларусі новага і найноў- 
шага часу, міжнародных адносін, англійскай мовы 
гуманітарных спецыяльнасцяў, экалагічнага і аграр- 
нага права, крыміналістыкі, паліталогіі;

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: ма- 
тэматычнага забеспячэння АСК, класічнай філалогіі, 
англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, эка- 
намічных навук, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, 
канстытуцыйнага права, грамадзянскага права, гра- 
мадзянскага працэсу і працоўнага права, раманскіх 
моў;

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: філасофіі куль
туры, псіхалогіі, сацыялогіі, класічнай філалогіі, тэ
арэтычнага і славянскага мовазнаўства, гісторыі паў- 
днёвых і заходніх славян, міжнародных эканаміч- 
ных адносін, англійскай мовы эканамічных спецы- 
яльнасцяў, германскіх моў, раманскіх моў;

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: ядзернай фізікі, 
методыкі выкладання фізікі і інфарматыкі, інтэлек- 
туальных сістэм, арганічнай хіміі і хіміі высокамале
кулярных злучэнняў.

Тэрмін конкурсу  — адзін месяц  
з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, вул. Бобруйская, 
5-а, БДУ, ипрайленне кадрай, 

тэл. 209-54-36.

была цесна звязана з універсітэтам. Так, удзель- 
нік грамадзянскай і Вялікай Айчыннай вайны, 
Герой Савецкага Саюза генерал-маёр А.В. Kipca- 
наў з 1 жніўня 1955 года па 17 верасня 1960 года 
служыў начальнікам спецкафедры БДУ, а ў 
1960-1974 гадах працаваў прарэктарам універ- 
сітэта. А сёння цыкл баявога прымянення мота- 
стралковых падраздзяленняў, часцей І злу- 
чэнняў І цыкл прававой і выхаваўчай работы ўзна- 
чальваюць выпускнікі геафака БДУ, палкоўнікі 
А.В. Лашук І В.У. Таляронак.

3 1936 года асноўнай формай працы Ca сту- 
дэнтамі на ваеннай кафедры сталі заняткі ў аў- 
дыторыях, ціры, полі і вайсковых часцях. Ня- 
гледзячы на ўсе цяжкасці, гэтая традыцыя захоў- 
ваецца і сёння: сёлета падчас вайсковых збораў 
студэнты цыкла БП МПЧЗ выконвалі стралко- 
выя практыкаванні з усімі відамі стралковай 
зброі, якая ёсць у беларускім войску. Акрамя 
таго, стойкасць, мужнасць і сумленныя адносі- 
ны да сваёй справы, выхаванню якіх тут надаец- 
ца шмат увагі, спатрэбяцца выпускнікам кафед
ры і ў далейшым жыцці.

Напрыканцы хацелася б павіншаваць ад імя 
усіх выпускнікоў і студэнтаў выкладчыкаў ваен
най кафедры са святам, пажадаць ім далейшых 
поспехаў і мірнага неба над галавою.

Вадзім ЗУБРЫЦКІ, 
студэнт V курса геафака, 

выпускнік цыкла БП МПЧЗ 200  I года

CEMIHAPbI

Eypa і Беларусь
Напрыканцы верасня ў Цэнтры еўрапейскай 

дакументацыі і інфармацыі прайшоў семінар на 
тэму "Уплыў еўра на еўрапейскія фінансавыя 
рынкі” . Семінар праходзіў у рамках рэалізацыі 
праекта “ Павышэнне магчымасцяў Цэнтра еўра- 
пейскай дакументацыі і інфармацыі — стварэн- 
не сістэмы распаўсюджвання інфармацыі пра 
дзейнасць еўрапейскіх супольнасцяў і спрыянне 
еўрапейскім даследаванням” , які ажыццяўляец- 
ца па праграме TACiC “ Развіццё грамадзянскай 
супольнасці” . Па словах дырэктара Цэнтра еў- 
рапейскай дакументацыі і інфармацыі Юрыя 
Чабатарова, у рамках семінару абмяркоўваліся 
асноўныя аспекты ўвядзення наяўнага еўра, уплыў 
новай еўрапейскай валюты на розныя фінанса- 
выя рынкі, валютныя аблігацыі каштоўных па- 
пер, магчымае ўздзеянне ўвядзення еўра на краі- 
ны, якія не ўваходзяць у Еўрапейскі валютны 
саюз, а таксама перспектывы і наступствы пере
ходу на наяўныя еўра для Рэспублікі Беларусь.

Удзельнікі семінару выслухалі выступы пра- 
фесара факультэта эканомікі універсітэта Туры- 
на (Італія) спадарыні Паулы дэ Вінчэнціс і са- 
ветніка прэзідэнта A A T "Белзнешэканамбанк” 
Дзмітрыя Курачкіна.

Пасля выстулаў адбыліся дыскусіі, дзе аб- 
мяркоўваліся наступныя праблемы: абмен 
фізічнымі асобамі наяўных і безнаяўных ашча- 
джэнняў у нацыянальных валютах краін Еўра- 
пейскага валютнага саюза на еўра; перавод усіх 
доларавых разлікаў некаторых краін (якія ўва- 
ходзяць і не ўваходзяць у Еўрапейскі валютны 
саюз) на еўра і магчымыя наступствы такой палі- 
тыкі для эканомікі гэтых краін; магчымасць пас- 
туповага выцяснення долара з рынку безнаяў- 
ных разлікаў.

Т. КУХАРЧУК
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Tvpum ii рьшуюць у БДУ
3 кастрычніка пачала свой другі навучальны 

год Вышэйшая школа экскурсаводаў і менеджэ- 
раў турызму Беларускага дзяржаўнага універсітэ- 
та, створаная па прапанове Міністэрства спорту і 
турызму Беларусі дзеля перападрыхтоўкі і павы- 
шэння кваліфікацыі тўрысцка-экскурсійных кад- 
раў. Разам са спецыяльнымі “турысцкімі”  курсамі, 
навучальны працэс уключае блокі гуманітарных, 
сацыяльна-эканамічных, агульнанавуковых і агуль- 
напрофільных дысцыплін, вытворчыя практыкі і 
навучальныя экскурсіі (у тым ліку і за мяжу), што

дае магчымасць выпускнікам школы адчуваць сябе 
поўнасцю падрыхтаванымі для турысцкага бізне- 
су.

Навучанне ажыццяўляецца на платнай асно- 
ве на вячэрняй і завочнай формах. Заняткі вя- 
дуць высокакваліфікаваныя выкладчыкі і спецы- 
ялісты структурных падраздзяленняў БДУ (Вы- 
шэйшай міжнароднай школы бізне’су і менедж
менту тэхналогій, геаграфічнага, гістарычнага, 
філалагічнага факультэтаў, факультэта міжнарод- 
ных адносінаў і г.д.), Міністэрства спорту і ту
рызму, “ Беларустурыста” і іншых арганізацый.

Сёлета ж  у кастрычніку адбыўся і першы 
выпуск слухачоў па спецыяльнасцях "менеджэр 
турызму", “ экскурсавод” , “ кіраўнік турысцкай

групы” . Ba ўмовах устойлівага развіцця турыз
му, пашырэння міжнародных сувязяў, павышэн- 
ня патрабаванняў да кваліфікацыі турысцкіх кад- 
раў Вышэйшая школа экскурсаводаў і мене- 
джэраў турызму БДУ запрашае студэнтаў стар- 
шых курсаў паралельна атрымаць сучасную спе- 
цыяльнасць, якая карыстаецца нязменным по- 
пытам.

Адрас Вышэйшай школы экскурсаводаў і ме- 
неджэраў турызму БДУ: вул. Ленінградская, 16 
(корпус геаграфічнага факультэта), пакой 108, тэл. 
209-54-38.

У.М. ЗАЙЦАЎ,
дырэктар Вышэйшай школы экскурсаводаў і  

менеджэраў турызму БДУ, дацэнт

САКРЭТ ФІРМЫ

Н ік ул ы  Беларусь ад т у р ы з м у  не сыдзе
Напрыканцы верасня, напярэ- 

дадні Міжнароднага дня турызму, 
для студэнтаў спецыялізацыі “ ме
неджмент у сферы міжнароднага 
турызму" факультэта міжнародных 
адносінаў прайшлі “ Турысцкія чы- 
танні” . Гасцямі сёлетніх чытанняў 
сталі начальнік упраўлення турыз
му Міністэрства спорту і турызму 
Уладзімір Кушчыенка і дырэктар 
турысцкай кампаніі “ СМОК” Рафа
эль Мусаеў.

Даклад У. Кушчыенкі датычыў- 
ся сучаснага стану сферы турбіз- 
несу і магчымасцяў яе развіцця ў 
бліжэйшай будучыні. Зараз ту- 
рызм у нашай краіне перажывае 
далёка не лепшыя часы, таму асаб- 
лівы акцэнт быў зроблены на праб- 
леме стварэння “ Праграмы раз- 
віцця турызму на 2001-2005 гады” 
і Нацыянальнага турысцкага аген-

цтва, якія мусяць забяспечыць эфек- 
тыўнае развіццё турызму і кіраван- 
не турысцкай дзейнасцю ў Бела
русь Важным накірункам развіцця 
У л а д з ім ір  М ікал аев іч  назваў 
“ інфармацыйнае напаўненне” га- 
ліны: выданне даведнікаў, альбо- 
маў, картаў, брашураў, выхад тэ- 
левізійных праграмаў, прысвечаных 
культуры і гісторыі краіны. Пры гэ- 
тым вялікае значэнне мае выхад 
на маладое пакаленне. “ Нікуды Бе
ларусь ад турызму не сыдзе!" — 
запэўніў выступоўца ўсіх прысут- 
ных.

Рафаэль Мусаеў, дырэктар ту
рысцкай кампаніі “ СМОК” , звяр- 
нуўся да аўдыторыі як да патэнцый- 
ных суп р а ц о ўн іка ў  тур ы сц к іх  
фірмаў: ён падзяліўся прафесійным 
і асабістым досведам. Вельмі важ
ным ён назваў пытанне пра якас-

КАНФЕРЭНЦЫІ

Камп’ютэрны аналіз
У верасні ФПМІ разам з Нацыянальным навукова-даследчым цэнтрам 

прыкладных праблем матэматыкі і інфарматыкі, Беларускім фондам фун
даментальных даследаванняў і Беларускай статыстычнай асацыяцыяй ар- 
ганізаваў 6-ю Міжнародную канферэнцыю “ Камп’ютэрны аналіз даных і 
мадэліраванне” . У канферэнцыі ўдзельнічалі больш за 100 спецыялістаў 
з 15 краінаў свету (Аўстрыя, Балгарыя, Вялікабрытанія, Германія, Латвія, 
Літва, Польшча, Расія, Швейцарыя, Японія і інш.). У рамках канферэнцыі 
быў арганізаваны семінар па праблемах камп’ютэрнага эканаметрычнага 
мадэліравання, аналізу і прагназавання эканамічных і фінансавых працэ- 
саў для выкладчыкаў і спецыялістаў беларускіх ВНУ і арганізацый.

Апрача навукоўцаў, у мерапрыемстве ўдзельнічалі студэнты трэцяга- 
пятага курсаў факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі.

/O. C. ХАРЫН,
прафесар, сустаршыня аргкамітэта канферэнцыі

Памяві Аркадзя Смоліча
У верасні ў нашым універсітэце праходзіла Міжнародная навуковая 

канферэнцыя "Тэарэтычныя і прыкладныя праблемы геаэкалогіі” , прысве- 
чаная 110-годдзю з дня нараджэння выдатнагв беларускага навукоўца 
Аркадзя Смоліча. Ha канферэнцыі, арганізаванай геаграфічным факуль
тетам БДУ і Беларускім геаграфічным таварыствам, разглядаліся метада- 
лагічныя праблемы рацыянальнага прыродакарыстання і аптымізацыі на- 
вакольнага асяроддзя; прыкладныя аспекты аптымізацыі ўзаемадзеяння 
чалавечай супольнасці і прыроды; геаэкалогія прыродных і прыродна- 
антрапагенных геасістэм; ацэнка, мадэліраванне і прагноз наступстваў ан- 
трапагеннага ўплыву на навакольнае асяроддзе.

У працы канферэнцыі прынялі ўдзел не толькі беларускія навукоўцы, 
але і спецыялісты з Літвы, Польшчы, Расіі, Узбекістана, Украіны.

Вадзім ЗУБРЫЦКІ

Вакуумнаму таварыству -  быць?
У кастрычніку ў БДУ прайшла навуковая канферэнцыя “ Узаемадзеян- 

не выпраменьванняў з цвёрдым целам” . Уздымаліся такія пытанні, як пра- 
цэсы ўзаемадзеянныя іонаў з цвёрдым целам, узаемадзеянне плазмы з 
паверхняй, радыёактыўныя эфекты ў цвёрдым целе, мадыфікацыя ўласці- 
васцяў матэрыялаў, абсталяванне і тэхналогіі. Удзел у канферэнцыі ўзялі 
навукоўцы з Беларусі, Польшчы, Расіі, Украіны. У рамках мерапрыемства 
праходзіў Vl беларуска-польскі сімпозіум “ Вакуумная тэхніка і тэхналогіі".

Ha канферэнцыі была выказана прапанова стварыць Беларускае ваку- 
умнае таварыства.

Алена КУРХІНЕН

нае навучанне і перанавучанне су- 
працоўніка фірмы, пра яго культуру 
і прафесійную этыку. Уся прамова 
была праілюстраваная прыкладамі 
з практыкі "СМОКа". P. Мусаеў, як і 
папярэдні выступоўца, звярнуў ува- 
гу на вялікую важнасць інфа- і прэс- 
тураў па Беларусі. Наша краіна мае 
вялікі турысцкі патэнцыял (напрык- 
лад, экалагічны турызм), але патра- 
буюцца нетрадыцыйныя падыходы 
да яго асваення.

Потым госці чытанняў удзельні- 
чалі ў абмеркаванні выступаў сту- 
дэнтаў. Студэнтка чацвёртага курса 
Дар’я Бароўская выступіла з да- 
кладам, прысвечаным канцэпцыі 
ўстойлівага турызму,,якой надаец- 
ца ўсё больш увагі v cvr 
практыцы. Аксана Глубокая прад- 
Cjaeiaa аналіз навучальнай экс- 
курсіі па маршруце Мінск — Бя- 
рэзінскі запаведнік — Полацк — 
Мінск, якая напярэдадні праводзіла- 
ся для студэнтаў трэцяга курса. Сту-

дэнт трэцяга курса Irap Шаршуноў 
выступіў з дакладам, напісаным па 
выніках яго ўдзелу ў рекламным 
туры, арганізаваным ПКТ AAT “ По- 
девюс” . Закончыў чытанні выступ 
трэцякурсніка Андрэя Барашкі — 
кіраўніка самадзейнага экспеды- 
цыйнага праекта "Беларусь у чаты- 
ры н а г і” . В ы н ік і сваёй працы 
ўдзельнікі праекта змяшчаюць на 
ўласны м  сайце  ў Ін тэ р н эц е  
(w w w .4 fe e t . f2 s .c o m ; e -m a il: 
heimat@tut.by).

Госці выказалі падзяку студен
там за іх прафесійную цікавасць да 
праблемаў і перспектываў турызму. 
У сваю чаргу, студэнты падзякавалі 
гасцям за цікаеыя выступы, а 
стаўнікі кафедры міжнароднага ту
рызму паабяцалі зрабіць “ Турысц- 
кія чытанні” традыцыйнымі на фа- 
культэце.

Андрэй БАРАШКА, 
студэнт /// курса  

факультэта 
м/жнародньис адносін

ПАДПІСКА—2002

“ Веснік БДУ”
Працягваецца падпіска на перыя- 

дычныя выданні на першае паўгод- 
дзе 2002 года. Падпісная цана на 
часопіс "Веснік Беларускага дзяржаў- 
нага універсітэта” па серыях наступ- 
ная:

Серыя I (індэкс 74851) — фізіка, 
матэматыка, інфарматыка (No. 1, сту- 
дзень; № 2, май):

індывідуальная — 3454 p.; 
ведамасная — 6738 р.
Серыя Il (індэкс 74852) — хімія, 

біялогія, геаграфія (№ 1, люты; Ng 2, 
чэрвень):

індывідуальная — 3454 p.; 
ведамасная — 6738 p.
Серыя III (індэкс 74853) — гісто- 

рыя, філасофія, псіхалогія, палітало- 
гія, сацыялогія, эканоміка, права (Ng 1, 
сакавік):

індывідуальная — 1727 р.;_ 
ведамасная — 3369 р.
Серыя IV (індэкс 74854) — філа- 

логія, журналістыка, педагогіка (Ng 1, 
красавік):

індывідуальная — 1727 p.; 
ведамасная — 3369 p. 
Падпісацца на часопіс "Веснік 

БДУ” можна ва ўсіх аддзяленнях су- 
вяз! Рэспублікі Беларусь.

Рэдокцыя і рэдкалегіі часопіса

Часопіс для сацыёлагаў і палітолагау
Працягваецца падпіска на перыя- 

дычныя выданні на першае паўгод- 
дзе 2002 года. Часопіс “ Сацыялогія”
— першае ў Рэспубліцы Беларусь пе- 
рыядычнае выданне па пытаннях са- 
цыялогіі і паліталогіі, якое выдаецца 
з 1997 года. Заснавальнік часопіса
— Беларускі дзяржаўны універсітэт.

Ha старонках часопіса прадстаў-
ляюцца тэарэтычныя, метадычныя, 
інфармацыйныя матэрыялы, даныя пра 
вынікі прыкладных сацыялагічных 
даследаваннях, хроніка асноўных па- 
дзей у навуковым сацыялагічным 
жыцці, звесткі пра дысертацыі, аба- 
роненыя ў Беларусі па сацыялогіі і 
паліталогіі.

Спецыяльны раздзел прысвечаны 
аспіранцкім даследаванням.

У ліку аўтараў часопіса вядучыя 
сацыёлагі і палітыкі Рэспублікі Бела
русь, Расіі, Украіны, іншых краінаў 
СНД, а таксама ЗША, Германіі, Вялі- 
кабрытаніі, Аўстрыі, Польшчы і г.д.

"Сацыялогія” ўваходзіць у лік вы- 
данняў, зацверджаных прэзідыумам 
BAK Беларусі пры абароне канды- 
дацкіх і доктарскіх дысертацый.

• Ш

Часопіс разлічаны на чытачоў, якія 
спецыялізуюцца ў галіне сацыялогіі і 
паліталогіі, а таксама сумежных галі- 
наў навукі: выкладчыкаў, навуковых 
супрацоўнікаў, аспірантаў, студэнтаў, 
спецыялістаў-практыкаў.

Перыядычнасць выхаду часопіса 
— 1 раз у квартал.

Падпісны індэкс часопіса: для 
індывідуальных падпісчыкаў — 74932, 
для прадпрыемстваў і арганізацый — 
00245.

Падпісная цана на часопіс "Сацы- 
ялогія" на першае паўгоддзе 2002 
года:

1 квартал (3 месяцы): індывідуаль- 
ная — 1430 руб., ведамасная — 2860 
руб.;

2 кварталы (6 месяцаў): індывіду- 
альная — 2860 руб., ведамасная — 
5720 руб.

Падісацца на часопіс "Сацыялогія” 
можна ва ўсіх адцзяленнях сувязі Рэс- 
публікі Беларусь (у продаж выданне 
паступае ў абмежаванай колькасці).

Рэдакцыя чосопісо 
"Соцыялогія"

(Заканчэнне. П ачат ак на  2-й  ст ар.)

загадчык кафедры фізічнай геаграфіі мацеры- 
коў і акіянаў і методыкі выкладання геаграфіі геа- 
графічнага факультэта, доктар геаграфічных на- 
вук, прафесар В.Н. Кісялёў;

загадчыца кафедры эканамічнай геаграфіі Бела- 
русі і дзяржаў Садружнасці геаграфічнага факуль
тэта, доктар эканамічных навук, прафесар Л.В. Каз- 
лоўская;

прафесар кафедры гісторыі беларускай мовы 
філалагічнага факультэта, кандыдат філалагічных 
навук В.П. Красней;

начальнік вучэбна-метадычнага аддзела Галоў- 
нага ўпраўлення вучэбнай і навукова-метадычнай 
работы І.П. Латушка;

дацэнт кафедры батанікі біялагічнага факуль
тэта, кандыдат біялагічных навук М.А. Лямеза;

прафесар кафедры аналітычнай хіміі хімічнага 
факультэта, доктар хімічных навук С.А. Мячкоўскі;

дацэнт кафедры міжнародных эканамічных ад- 
носінаў факультэта міжнародных адносінаў, кан
дыдат эканамічных навук А.А. Нячай;

начальнік аддзела асабовага саставу ўпраўлен- 
ня кадраў Н.Т. Няпеўная;

дацэнт кафедры біяхіміі біялагічнага факультэ
та, кандыдат біялагічных навук H.М. Арол;

намеснік дэкана па навуковай рабоце факультэта 
журналістыкі, кандыдат гістарычных навук А.А. Плаў- 
нік;

старшы выкладчык кафедры замежнай журнал- 
істыкі і літаратуры факультэта журналістыкі Т.І. Пра- 
новіч;

вядучы навуковы супрацоўнік навукова-даслед- 
чай лабараторыі арганічнай хіміі НДЧ, кандыдат 
хімічных навук Т.С. Прытыцкая;

прафесар кафедры гісторыі Беларусі новага і 
найноўшага часу гістарычнага факультэта, канды
дат гістарычных навук І.Ф. Раманоўскі;

загадчык кафедры* вышэйшай матэматыкі і ма- 
тэматычнай фізікі фізічнага факультэта, доктар 
фізіка-матэматычных навук, прафесар B.М. Русак;

дацэнт кафедры э.'^КЗМгчЪ-тл ИвВуК эканамічнага 
фапгу/тіэта, кандыдат эканамічных навук М.У. Ca- 
ковіч;

дацэнт кафедры рыторыкі і методыкі выкладання 
мовы і літаратуры філалагічнага факультэта, кан
дыдат педагагічных навук I.М. Саматыя;

загадчык кафедры замежнай журналістыкі і літа- 
ратуры факультэта журналістыкі, доктар гістарыч- 
ных навук 1.1. Сачанка;

старшы выкладчык кафедры фізвыхавання і 
спорту В.В. Себва;

прафесар кафедры арганічнай хіміі і хіміі ВМЗ 
хімічнага факультэта, доктар хімічных навук Л.C. Ста- 
Hi шэўскі;

загадчык лабараторыі НДІ ЯП B.I. Сталярскі; 
дацэнт кафедры тэарэтычнай фізікі фізічнага 

факультэта, кандыдат фізіка-матэматычных навук 
Я.А. Ушакоў;

загадчык кафедры агульнай матэматыкі і інфар- 
матыкі механіка-матэматычнага факультэта, доктар 
фізіка-матэматычных навук, прафесар B.C. Феда- 
сенка;

прафесар кафедры гісторыі новага і найноўша- 
га часу гістарычнага факультэта, кандыдат філа- 
софскіх навук П.А. Шупляк.

Ганаровай граматай Д зярж аунага  кам і- 
тэта па навуцы Р эспубл ік і Беларусь узна- 
гароджаныя:

' намеснік начальніка Галоўнага ўпраўлення на- 
вукі, кандыдат фізіка-матэматычных навук Т.А. Дзік;

начальнік аддзела развіцця і планавання НДР 
Галоўнага ўпраўлення навукі Н.Я. Чахлова;

намеснік начальніка навукова-інавацыйнага аддзела 
Галоўнага ўпраўлення навукі В.М. Карчэўская;

загадчык лабараторыі моцнатокавай электронікі 
НДІ ЯП B.I. Сталярскі;

загадчык лабараторыі радыёгалаграфіі НДІ ПФП, 
кандыдат тэхнічных навук І.А. Цітавіцкі;

намеснік дырэктара па навуковай рабоце НДІ 
ФХП, кандыдат хімічных навук У.В. Сімірскі;

загадчыца НДЛ радыёхіміі хімічнага факультэ
та, кандыдат хімічных навук Г.А. Саколік;

галоўны навуковы супрацоўнік НДЛ аналітыч- 
най і фізічнай хіміі фізічнага факультэта, доктар 
хімічных навук Р.Л. Старобінец;

загадчык НДЛ інфармацыйна-вымяральных 
сістэм факультэта радыёфізікі і электронікі, кан
дыдат тэхнічных навук І.П. Сцяцко;

загадчык НДЛ інструментальна-аналітычных тэх- 
налогій пры кафедры фізічнага выхавання і спорту, 
кандыдат тэхнічных навук Б.М. Шпілявы.

Граматай В А К  Р эспуб л ік і Беларусь уз- 
нагароджаныя:

старшыня Савета па абароне дысертацый, член- 
карэспандэнт HAH Беларусі Ф.Ф. Камароў;

вучоны сакратар Савета па абароне дысерта
цый LI. Казімірская;

вучоны сакратар Савета па абароне дысерта
цый А.А. Яноўскі;

начальнік аддзела атэстацыі кадраў вышэйшай 
кваліфікацыі Я.К. Бучурына;

старшыня экспертнага Савета ВАК Беларусі В.П. 
Рагойша;

старшыня Савета па абароне дысертацый С.В. Pa- 
шэтнікаў;

старшыня Савета па абароне дысертацый А.В. 
Шарапа;

начальнік аддзела аспірантуры і дактарантуры 
Л.П. Яноўская.

Г анаровы м і грам ат ам і Б Д У  ўзнагаро- 
д ж а н ы  137 чала век, грам ат ам і Б Д У  — 
77 чалавек.
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У НАШЫМ ДВАРЫ

Дсветнік зямлі б ш р у с к а н
У дворыку БДУ падчас юбілейных 

дзён з’явіўся новы помнік — постаць 
Кірылы Тураўскага заняла пачэснае 
месца паміж увасабленнямі іншых 
асветнікаў Беларусі.

Ki рыла Тураўскі нарадзіўся на са
мым пачатку Xll стагоддзя (недзе ў 
1110-х гадах) у сям’і багатых бацькоў. 
Для свецкай кар'еры ў маладога, пры- 
вабнага, цікаўнага чалавека былі вельмі 
добрыя перспектывы. Але яго больш 
вабіла хрысціянская мудрасць. Bepa- 
годна, пад кіраўніцтвам нейкага “ грэ- 
ка’’ разумны юнак спасцігаў багацці 
візантыйскай і сусветнай культуры. Ён 
вывучаў грэчаскую мову, рыторыку, су- 
светную гісторыю, пісанні айцоў царк- 
вы (Іаана Залатавуснага, Кірылы Алек- 
сандрыйскага, Прокла Александрыйс- 
кага і інш.), агіяграфічную літаратуру. 
Тураў He быў вялікім кніжным цэнт- 
рам і не меў сістэматычнай школы. Таму 
адметная адукаванасць Кірылы была 
выключэннем, а не правілам.

Праз некаторы час (напэўна, пасля 
смерці бацькоў) юнак вырашыў цал- 
кам аддаць сябе служэнню Хрысту і 
прыняў пострыг у адным з тураўскіх 
манастыроў. Менавіта ў гэты манаскі 
перыяд жыцця выявіўся надзвычайны 
прамоўніцкі і літаратурны талент Кіры- 
^bL 3-пад пяра_асветніка выходзяць 
павучэнні манахам, малітвы, ’
(пропаведзі).

Каля 1148 года Кірыла Тураўскі 
поўнасцю адрынуў свет I закрыўся ў 
стаўпе. Гэты хрысціянскі подзвіг стоўп-

ПАДВЕДЗЕНЫ ВЫНІКІ

ніцтва Кірыла прыняў дзеля наследа- 
вання дзеянняў святых айцоў-аскетаў 
з Блізкага Усходу і Візантыі. У ад- 
розненне ад стоўпнікаў (якія ставілі 
свае келлі на платформе, што ўзвы- 
шалася на стаўпах над зямлёй), Кіры- 
ла закрыўся ў стоўпападобнай келлі- 
піргасе. Тут, у стаўпе, тураўскі пус- 
тэльнік, відавочна, ствараў камента- 
рыі да Святога Пісьма. Як мяркуюць 
навукоўцы, у гэтых сваіх творах Кіры- 
ла Тураўскі выступаў He як арыгіналь- 
ны багаслоў, а хутчэй як здольны кам- 
пілятар, які свядома абмяжоўваў пра- 
явы ўласнага "я ” , уласнай думкі.

Сваімі натхнёнымі творамі (а яшчэ 
больш — сваім праведным жыццём) 
Кірыла становіцца вядомы далёка па
за межамі роднага тураўскага краю. 
Вынікам гэтага стала ўзвядзенне стоўп- 
ніка на епіскапскую пасаду ў Тураве 
прыблізна ў 1157 ці 1158 годзе. Ho- 
вапастаўлены епіскап умела кіраваў 
епархіяй, наглядаў за гарадскімі ма- 
настырамі, навучаў у сваіх казанях 
мяшчанаў і святароў, гаварыў папы- 
мяныя прамовы супраць паганства, 
якое ў той час яшчэ вельмі моцна тры- 
малася на тураўскіх землях.

Падчас змагання супраць ерасі ігу- 
мена Фёдарца, як мяркуюць некато- 
рыя навукоўцы, Кірыла Тураўскі ства- 

_оьіў алзін сь --Baix самых вядомых тво- 
раў — "Прыпавесць пра душу і цела” 
(іншыя лічаць, што твор напісаны ў 
больш ранні перыяд).

Аўтар жыція Кірылы Тураўскага ад-

значае, што тураўскі епіскап займаўся 
не толькі адміністрацыйнымі справамі 
сваёй епархіі, але не забываўся і на 
літаратурны занятак. Ён пісаў казані 
на святы, пахвалы святым, каноны... 
Сёння вядомыя шматлікія казані свя
тога Кірылы на святы велікоднага і 
пяцідзесятнага цыклаў, але ёсць мер- 
каванне, што ён напісаў пропаведзі на 
ўсе вялікія святы.

Творы асветніка поўняцца шмат- 
лікімі стылістычнымі ўпрыгожаннямі, 
алегорыямі — часам вельмі маляўні- 
чымі, але не надта арыгінальнымі: сам 
Кірыла пастаянна паўтараў, што ён і 
не імкнецца да арыгінальнасці, заста- 
ючыся верным Святому Пісьму.

Літаратурныя творы тураўскага епі- 
скапа сталіся безумоўным адкрыццём 
для большай часткі яго сучаснікаў. Гэта 
і стала прычынай іх шырокай папу- 
лярнасці: існавалі шматлікія рукапіс- 
ныя копіі казаняў, а пазней, з вына- 
ходствам друкарскага станка, з’явілі- 
ся і друкаваныя кнігі. Дзякуючьі гэта- 
му да нашага часу дайшло больш за 
60 твораў тураўскага епіскапа — та
кая колькасць захаваных твораў ся- 
рэднявечнага аўтара падаецца проста 
неймавернай. Праўда, выказанае мер- 
каванне пра мажлівае аўтарства “ Сло
ва пра паход Ігаравы” , якое прыпісва- 
ецца Кірылу Тураўскаму, падаецца да- 
статкова неверагодным.

Апроч літаратурнай дзейнасці, на 
рахунку ў тураўскага епіскапа былі і 
іншыя значныя дасягненні. Ёсць усе 
падставы лічьіць, што' менавіта ягонымі 
намаганнямі ў Xll стагоддзі быў уз- 
ведзены вялікі сабор у Тураве, рэшткі

Подчас адкрыцця помніко

якога знайшлі археолагі.
Ha вялікі жапь, звесткі пра смерць 

Кірылы Тураўскага адсутнічаюць: не- 
вядома, ані калі сканаў тураўскі епіс- 
кап, ані дзе гэта здарылася. Вядома 
толькі, што ў 1184 годзе на тураўскай 
кафедры быў ужо пераемнік Кірылы 
— епіскап Лаўрэнцій. Сам жа “тураўскі 
Залатавуст” у гэты час, верагодна, яшчэ 
жыў, хаця ўжо і не быў епіскапам. Як 
мяркуюць даследчыкі, Кірыла Тураўскі 
пакінуў епіскапскі пасад і сышоў у адзін 
з гарадскіх манастыроў (верагодна, Ба- 
рысаглебскі). Прычыны такіх паводзі- 
наў невядомыя, і пра іх можна толькі 
здагадвацца, чытаючы горкія радкі 
“Слова” , у якім святы Кірыла просіць 
не забываць сваіх настаўнікаў, маліц- 
ца за іх, быць ім удзячнымі.

Царкоўнае шанаванне святога Кіры- 
лы пачалося ў хуткім часе пасля яго 
смерці, што пацвярджае рукапісны "Ca-

Фото Андрэя Дука

борнік” Xll стагоддзя: тут змешчаныя 
некаторыя творы тураўскага епіскапа, 
а іх аўтар названы святым манахам. He 
пазней чым яшчэ праз два стагоддзі 
з'явілася ў свет і жыціе святога Кіры- 
лы, а разам з тым — і служба свято
му, старажытныя спіскі якой не заха- 
валіся да нашых дзён. I жыціе, і служ
ба былі напісаныя, як можна мерка- 
ваць, у самім Тураве, бо святы Кірыла 
шанаваўся, відавочна, толькі на мяс- 
цовым узроўні. Невядома таксама, ці 
адбылася афіцыйная цырымонія кана- 
нізацыі тураўскага епіскапа. Зараз свят- 
каванне памяці гэтага асветніка бела- 
рускай зямлі ў праваслаўнай царкве 
адбываецца 11 мая (паводле старога 
стылю 28 красавіка).

Падрыхтавана паводле 
кнігі А.А. Мельнікава 

“Путь непечален"

Як паведамляла наша газета (Ns 9 за 17 мая 
2001 года), з нагоды 80-годдзя БДУ быў аб- 
вешчаны конкурс "Наш універсітэт” , матэрыялы 
на якім ацэньваліся па трох намінацыях:

— лепшы артыкул з гісторыі БДУ,
— лепшая публікацыя на тэму “ БДУ сёння” ,
— лепшы мастацкі твор (апавяданне, верш, 

эсэ І т.д.), прысвечаны БДУ.
Улічваючы шырокі рэзананс, які выклікаў юбі- 

лей БДУ, журы вырашыла пашырыць кола 
ўдзельнікаў конкурсу: акрамя матэрыялаў, прад- 
стаўленых у рэдакцыю універсітэцкай газеты 
(згодна з Палажэннем), улічваліся і разглядалі- 
ся матэрыялы, прысвечаныя БДУ, што былі на- 
друкаваныя ў іншых газетах і часопісах краіны.

Усяго было разгледжана журы 105 публіка- 
цый.

У намінацыі “ 3 гісторыі Б Д У” сярод 
найбольш значных можна назваць артыкул пра- 
фесара Э.Р. Іофе “ Старэйшы універсітэт на- 
шай краіны” (“ Народная асвета” , N» 10, 2001 
г.), артыкул прафесара Г.А. Браніцкага і да- 
цэнта Т.П. Каратаевай "Хімічны факультэт у 
мінулым і цялерашнім” ("Вестник БГУ” , се- 
рыя 2, № 3, 2001 г.), артыкул прафесара 
P.Л. Старобінца "Хімічны факультэт у першыя 
гады яго існавання (Успаміны студэнта тых 
часоў)” (“ Вестник БГУ” , серыя 2, № 3, 2001 г.), 
артыкул прафесара Г.А. Браніцкага "Э.В. Зма- 
чынскі — першы дэкан хімічнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта” ("Ве
стник БГУ” , серыя 2, № 3, 2001 г.), публікацыю 
малодшага навуковага супрацоўніка Інстытута 
гісторыі HAH Беларусі У.В. Ляхоўскага “ На 
шляху да стварэння універсітэта ў Беларусі” 
("Беларускі гістарычны часопіс” , № 4, 2001 г.). 
Акрамя таго, у газеце “ Беларускі універсітэт” 
былі змешчаны ўрыўкі з кнігі былога дырэк- 
тара бібліятэкі БДУ І.У. Арахоўскай, што рых- 
туецца да друку, — “ Бібліятэчныя таямніцы” 
(“ Беларускі універсітэт” , № 10, 2001 г., № 12, 
2001 г.).

3 пералічаных вышэй артыкулаў навуковай 
грунтоўнасцю, гістарычнай значнасцю і цікавас- 
цю вылучаецца публікацыя прафесара Г.А. Бра- 
ніцкага “ Э.В. Змачынскі — першы дэкан хімічна- 
га факультэта Беларускага дзяржаўнага універ- 
сітэта” . ,

У намінацыі “ БДУ сёння ’ была разглед
жана наибольшая колькасць артыкулаў. Са-праў- 
ды, для многіх рэспубліканскіх сродкаў масавай 
інфармацыі святкаванне БДУ стала нагодай для 
напісання інфармацыйных і больш грунтоўных 
матэрыялаў. Толькі за кастрычнік і пачатак ліста- 
пада гэтага года ў прэсе з’явілася каля 90 матэ-

КВЗ БДУ, тэатры “ На балконе” , навукова-даслед
чай лабараторыі фальклору філфака.

Шмат матэрыялаў аб розных факультэтах 
БДУ выйшла ў "Вечернем Минске” . Аднак амаль 
усе яны надрукаваны ў раздзеле "Аддзел рэк- 
ламы” .

Вялікі ўклад у асвятленне новых методык вы-

АДГУКНУЛІСЯ HA ЮБІЛЕЙ
рыялаў розных жанраў. Вельмі шмат інфарма- 
цыі было ў CMI пра тыя мерапрыемствы, якія 
праводзіліся падчас святкавання ў БДУ. Ha іх 
фоне больш сур’ёзна выглядаюць публікацыі аб 
розных факультэтах і структурных падраз-дзя- 
леннях БДУ. Сярод апошніх можна выдзеліць 
артыкул Тамары Холад "У промнях першага уні- 
версітэта” ("Белорусская нива” , 30.10.2001) пра 
геаграфічны факультэт і яго навукова-даслед- 
чую лабараторыю экалогіі ландшафтаў, якая вы- 
рашае і праблемы сяла.

Іна Н ікіценка ў "Настаўніцкай газеце”
(30.10.2001) у матэрыяле “ Паэзія навукі і храм 
творчасці” цікава распавяла пра Ліцэй БДУ і 
яго заняткі ўжо ў новым будынку.

Заслугоўвае ўвагі інтэрв’ю Уладзіміра Хільке- 
віча ў "Звяздзе” (23.10.2001) пад назвай “ Юб- 
іляр “ прырастае” каледжам і гімназіяй” . Аўтар 
не толькі пастараўся акрэсліць адметнасць на- 
вучання ў юрыдычным каледжы БДУ, але і за- 
крануў нетрадыцыйныя падыходы ўзнікнення ся- 
рэднеспецыяльнай навучальнай установы як 
структурнага падраздзялення БДУ.

Надзея Страбкова ў “ Чырвонай змене”
(23.10.2001) зрабіла вялікае інтэрв’ю з дэка- 
нам факультэта журналістыкі B. Вараб’ёвым.

Акрамя гэтага ў газетах закраналіся прабле
мы універсітэцкай бібліятэкі, Музея гісторыі БДУ, 
студэнцкага гарадка, цэнтра праблем развіцця 
адукацыі БДУ. (Ha гэтыя тэмы ў асноўным піса- 
лася ў “ Чырвонай змене” .) Прагучала інфарма- 
цыя аб факультэце фундаментальней і нетра- 
дыцыйнай медыцыны, фізфаку, а таксама цэнт- 
ры сучаснага стылю і моды Сашы Варламава,

кладання ў БДУ, зразумела, унесла “ Настаўніц- 
кая газета” , якая прадстаўляла свае газетныя па- 
лосы выкладчыкам БДУ.

Калі зважаць на надзённасць і маштабнасць 
выбраных журналістамі тэм, а таксама калі браць 
пад увагу прафесіяналізм аўтараў і тыя нама- 
ганні, якія яны прыклалі для таго, каб раскрыць 
значнасць універсітэта для краіны, дык сярод 
іншых можна выдзеліць інтэрв’ю Таццяны Па- 
даляк “ Калі стаяць на месцы, то можна спазніц- 
ца” ("Звязда” , 30.10.2001), у якім раскрываец- 
ца асоба рэктара БДУ А.У. Казуліна. Артыкул 
Ганны Лагун “ Павелічэнне экспарту адукацый- 
ных паслуг. Ці магчыма гэта?” па праву можна 
назваць аналітычным. У ім не толькі раскрыва- 
ецца сітуацыя з экспартам адукацыйных паслуг 
у нашай рэспубліцы, але і даюцца шляхі выхаду 
з крызісу на прыкладзе вопыту БДУ, які ўдала 
дзейнічае на міжнароднай арэне, карыстаецца 
папулярнасцю ў многіх краінах і прыцягвае ў 
свае сцены замежных студэнтаў. Матэрыял вый- 
шаў не толькі ў газеце “ Беларускі універсітэт” , 
але і ў "Звяздзе” , “ Работе для вас” .

Важную тэму для свайго інтэрв’ю "ЦІ мож
на атрымаць дызельнае паліва з рапсавага 
алею?” (“ Рэспубліка” , 30.10.2001) выбрала Мая 
Шэндрык. У матэрыяле закранаецца праблема 
развіцця інавацыйнай дзейнасці ў рамках кла- 
січнага універсітэта, што для многіх вышэйшых 
навучальных устаноў сёння пакуль нязвыкла.

У намінацы і “ Лепшы мастацкі твор, 
прысвечаны БДУ” на конкурс былі прадстаў- 
лены: апавяданне студэнткі 5-га курса завочна- 
га аддзялення факультэта журналістыкі K. Пу-

чынскай “ Кампазіцыя ў стылі” , апавяданне сту- 
дэнткі 1-га курса факультэта журналістыкі K. 
Харынай “ Прафесар пакрыўдзіўся...” , эсэ сту- 
дэнткі 2-га курса факультэта міжнародных ад- 
носін B. Бычкоўскай “ БДУ вачыма філосафа” , 
верш у прозе студэнткі 2-га курса юрыдычнага 
факультэта М. Картавіцкай “ Мой універсітэт” .

3 вышэй пералічаных больш цікавым пада
ецца апавяданне K. Пучынскай "Кампазіцыя ў 
стылі".

Падвёўшы вынікі конкурсу, журы вырашыла 
размеркаваць прызавыя месцы наступным чы- 
нам:

у намінацыі “Лепшы артыкул з гісторыі 
Б Д У ”

I месца — Г.А. Браніцкі (дэкан хімічнага фа
культэта БДУ) за артыкул “ Э.В. Змачынскі — 
першы дэкан хімічнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта” ;

II месца — У.В. Ляхоўскі (м.н.с. Інстытута 
гісторыі HAH Беларусі) за артыкул “ На шляху 
да стварэння універсітэта ў Беларусі";

III месца — І.У. Арахоўская (былы дырэктар 
бібліятэкі БДУ) за ўрыўкі з кнігі “ Бібліятэчныя 
таямніцы” ;

у намінацыі “Лепшая публікацыя на тэму
M г- п \/ лБДУ сення

I месца — Т.У. Падаляк (рэдактар аддзела 
культуры газеты “ Звязда” ) за серыю матэрыя- 
лаў пра БДУ, а таксама за інтэрв’ю “ Калі стаяць 
на месцы, то можна спазніцца” ;

II месца — Г.А. Лагун (карэспандэнт газеты 
“ Беларускі універсітэт” ) за серыю матэрыялаў 
пра БДУ, а таксама за артыкул “ Павелічэнне эк
спарту адукацыйных паслуг. ЦІ магчыма гэта?";

III месца — М.М. Шэндрык (рэдактар аддзе
ла навукі, адукацыі і экалогіі газеты "Рэспублі- 
ка” ) за інтэрв'ю “ Ці можна атрымаць дызель
нае паліва з рапсавага алею?";

у намінацыі “Лепшы мастацкі твор, пры
свечаны БДУ

I месца вырашана не прысуджаць нікому;
II месца — К.М. Пучынская (студэнтка V кур

са завочнага аддзялення факультэта журналі- 
стыкі) за апавяданне “ Кампазіцыя ў стылі";

III месца — К.А. Харына (студэнтка I курса 
факультэта журналістыкі) за апавяданне "Пра
фесар пакрыўдзіўся” .
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