
Паважаныя супрацоўнікі і  студэнты Белдзяржуніверсітэта!

Ad усёй душы віншуем вас і  вашых родны х з Калядамі і  Новым годам!
У  гэтыя святочныя дні з радасцю сустракаеш сваю будучыню і  з удзячнасцю 

ўспамінаеш урокі і  выпрабаванні, якія прынёс мінулы год і  якія пайшлі толькі 
на карысць! Самае галоўнае для чалавека  —  быць у няспынным пошуку сваёй 
лепшай сутнасці.

Мы хочам, каб  Новы год прынёс у вашыя дамы душэўны спакой, радасць, 
надзею І веру ў лепшую будучыню. А яны, у сваю чаргу, дапамогуць у вашай 
творчасці і  павялічаць вашу прагу да навукі.

Шчасця, моцнага здароўя, дабрабыту і  поспехаў у здзяйсненні ўс іх  вашых 
планаў і  пажаданняў!

СВЯТЫ

9 Новы год з добрым настроем
Новы Год —  улюбёнае свя

та м ногіх  народаў свету. Па 
першым дні года стараліСя ўга- 
даць, якім і будуць наступныя дні 
І месяцы, гадалі пра ўраджай І 
свой лёс у наступаючым годзе.

Вядомае ўсім выказванне 
“ як пачнеш, так І далей пойдзе” 
сталася асновай для некаторых 
прыкметаў, правілаў паводзінаў, 
якія датычаць Новага года. Калі 
нешта здарылася з чалавекам 
на Новы год, дык і цэлы год 
будзе з ім адбывацца такое. 
Калі першы дзень у годзе шчас- 
лівы, ды к і ўвесь год  будзе 
такім. A  яшчэ адна прыкмета 
сцвярдж ае : кал і хтосьц і на 
Новы год чхне — гэта да даб
рабыту.

Важную ролю пры сустрэ- 
чы Н овага го д а  ады гры вае

адзенне. Лічыцца, што ў першы 
дзень новага года трэба апра- 
нацца ва ўсё новае І на праця- 
гу дня некалькі разоў пераап- 
рануцца — каб заўжды былі 
абноўкі.

Трэба зазначыць, што багац- 
це навагодняга стала таксама 
мае вялікае значэнне. Кожная 
гаспадыня імкнецца зрабіць яго 
багатым, а сытая разнастайная 
ежа нібыта змушае і астатнія 
дні на багаты стол.

Каб забяспечыць дабрабыт 
наступаючага года, яму трэба 
наладзіць вясёлую сустрэчу. Га- 
р'адскія ўлады кожны год рых- 
туюць разнастайную праграму 
сустрэчы Новага года. I ўжо 
зараз у некаторых раёнах го- 
рада стаяць упрыгожаныя на- 
вагоднія ёлкі, а святочны на

строи адчуваецца ва усім.
У хуткім часе асаблівым свят- 

лом заззяюць агеньчыкі нава- 
годняй ёлкі, якая з ’явілася ва 
універсітэцкім гарадку. Падрых- 
таваў сваю праграму навагодніх 
святкаванняў і прафкам наша- 
га універсітэта. Усе дзеці уні- 
версітэцкіх супрацоўнікаў да 14 
гадоў (а такіх дзяцей каля трох 
тысяч) атрымаюць навагоднія 
падарункі. Для дзяцей будуць 
арганізаваныя навагоднія прад- 
стаўленні. Акрамя таго будуць 
наладжаны дыскатэкі, а кіраў- 
ніцтва факультэтаў і падраз- 
дзяленняў будзе купляць су- 
працоўнікам білеты ў тэатры і 
цырк.
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сама спрыяльны час для адпа- 
чынку, забаваў і асабістага жыц- 
ця. У маі, прадказваюць астро- 
лаг!, адбудзецца рост сацыяль- 
нага напружання. Зато канец 
чэрвеня і ліпень — вельмі гар- 
манічны і перспектыўны перы- 
яд. У гэты час можна ўкараняць 
у жыццё новыя ідэі, пашыраць 
свой бізнес, рэфармаваць яго. 
Верасень абяцае стаць, павод- 
ле астралагічных прадказанняў, 
месяцам грамадскага супраць- 
стаяння, гэта час павышанай ры- 
зыкі ў эканамічнай і фінанса- 
вай сферы. У гэты ж  перыяд па- 
высіцца верагоднасць тэхнаген- 
ных і прыродных катастрофаў. 
Аднак у кастрычніку і лістапа- 
дзе надыдзе час стабілізацыі.

С т м г а р а д о к  заппашае
Навагоднія святкаванні адбу- 

дуцца ва ўсіх інтэрнатах БДУ. 
У ж о  адсвяткавалі інтэрнаты  
№№ 6 (12 снежня), 1 i 9 (18 
снеж ня). Б л іж эйш ы м і дням і 
пройдуць наступныя святкаванні:

19 снежня — інтэрнат № 5;
20 снежня — інтэрнат № 7;
23 снежня — інтэрнат № 5;
24 снежня — інтэрнат № 10;
25 снежня — інтэрнат № 3;
26 снежня — інтэрнат № 4. 

Пачатак ус іх  мерапрыем-
стваў у 19.00.

Апроч таго, 24 снежня адбу
дзецца навагодні матч па міні- 
футболе паміж супрацоўнікамі 
студгарадка і студэнтамі.

Для дзяцей супрацоўнікаў 
адбудуцца два святочныя мера- 
прыемствы. 31 снежня ў 19.00 
Дзед Мароз і Снягурка завіта- 
юць у інтэрнат № 8, каб павін- 
шаваць дзяцей, якія жывуць там. 
А 5 студзеня ў 12.00 у інтэрна- 
це № 5 адбудзецца навагодні 
дзіцячы ранішнік.

Пашанцуе Свінням і П а ш а м
прычым не традыцыйных на- 
кірункаў. Вялікае значэнне на- 
будзе псіхалогія зносінаў. Ka- 
мерцыя часова страціць свой 
навязлівы рэкламны імідж і пач- 
не будавацца на аснове тонка- 
га псіхалагічнага маніпуляван- 
ня.

Астролагі прадказваюць, што 
ўдалым гэты год будзе для тых, 
хто нарадзіўся ў год Свінні аль- 
бо Пацука. Няўдачы чакаюць 
Тыграў і Зайцоў. Зрэшты, Тыг- 
рам з Зайцамі не варта засму- 
чацца: ёсць жа і іншыя кален- 
дары!

Складаным месяцам для ўсіх 
стане люты, асабліва яго закан- 
чэнне. Варта ўстрымацца на 
гэты час ад дальніх паездак. Ка
нец сакавіка і красавік — спры
яльны час для ўвасаблення 
сваіх задум. Можна шмат да- 
магчыся, шмат паспець. Гэта так-

Паводле ўсходняга календа
ре, наступны год будзе годам 
Казы (Авечкі). Ён распачнецца 
1 лютага 2003 года. Каза — 
жывёла ціхмяная І спакойная, яе 
родная стыхія — зямля, яе пла
нета — Сатурн.

Л ю дзі, народжаныя ў год 
Казы, упартыя І капрызныя, як І 
гэтая жывёла. Козы — песімі- 
сты, у якіх  часта мяняецца на
строй. Але яны яшчэ і вельмі 
кл а п а тл ів ы я , м ір а л ю б ів ы я , 
схільныя да самаахвярнасці, ма- 
юць артыстычныя здольнасці. 
Найлепшыя прафесіі для Коз — 
доктар, святар, палітык, сацыяль- 
ны работнік, артыст, мастак. 
Шанцаваць у жыцці такім лю- 
дзям пачынае ўж о толькі ў да- 
рослым узросце, але старасць 
Казы будзе забяспечанай.

Ш то ж  нясе астатнім наступ
ны год? Каза 2003 года будзе

схіляцца да стыхіі вады, а зна- 
чыць, усіх нас будуць вабіць та- 
я м н іч ы я  сф е р ы  ж ы ц ц я . 
Павысіцца цікаўнасць да рэлігіі,



ВІНШУЕМ! ВЫСТАВЬ!

3 крытыкай і жвдналістыкай па жыцці
У  лістападзе свой 80-гадовы юбілей адзначы- 

ла Еф расіння Лан ідаўна Бондорово  — вядомы  
кінакрытык, прафесар кафедры літаратуразнаў- 
ча-мастацкай крытыкі факультэта журналістыкі, 
З аслуж ены  дзеяч н а вук і Б елорусI  Многія ж у р -  
налісты м ел і шчасце быць яе студэнтат. Напя- 
рэдод н і дня нарадж эння я  сустрэлася з Ефрасі- 
нняй Леанідаўнай.

— Крытык панынаецца з жадання пазнаць... 
He, я не рызыкну аспрэчваць словы А.С. Пушкі- 
на, што крытык пачынаецца з любові да слова. 
Я стала займацца кіно, калі ў студэнцкія гады 
ўладкавалася на працу ў Міністэрства кінемата- 
граф іі. I так здарылася, што менавіта праз па- 
знанне кіно, на кінаматэрыяле я авалодвала пра- 
фесіяй журналіста.

Як кінарэдактар я імкнулася пісаць дакладна 
і сцісла. Практычная работа давала фактычны 
матэрыял — аб цікавых людзях, сюжэтах, павод- 
ле як іх  ствараліся мастацкія кінакарціны.

Крытыкам я сябе доўга не асмельвалася на- 
зываць — пакуль уласнымі рукамі не “ перабра- 
ла’’ ўвесь працэс стварэння фільма, пакуль не 
зразумела, па якіх  законах ствараюцца героіка- 
патрыятычныя стужкі, кінакамедыі, як літаратур- 
ныя творы альбо п’есы ператвараюцца ў фільмы.

Першыя мае рэцэнзіі, гутаркі з кінамайстрамі 
будаваліея на знаёмстве і вывучэнні творчасці 
заснавальнікаў беларускага кіно: Юрыя Тарыча, 
Уладзім іра Корш-Сабліна, Льва Голуба. I каб 
увайсці ў створаны імі кінасвет, неабходна было 
і сцэнарыі чытаць, і на здымках бываць, і пісаць 
падрабязныя высновы, каб спецыялісты, якія пры- 
маюць у ІМаскве нашыя карціны, паверылі іх зме- 
сту і вобразнаму ладу.

Так я ўсё больш уцягвалася ў кінематограф, 
глыбей пазнавала яго і захаплялася ім. У канцы 
50-х —  пачатку 60-х гадоў у савецкі (і беларускі 
ў тым ліку) кінематограф прыйшлі з Інстытута 
кінематаграфіі маладыя цікавыя кінарэжысёры, 
аператары, мастакі. 3 імі было цікава размаў-

ляць і пісаць пра іх. Так з ’явіліся творчыя парт- 
рэты, рэцэнзіі (больш глыбокія, чым ранейшыя), 
агляды, а за імі і кн ігі пра творчасць Б. Сцяпа- 
нава, I. Дабралюбава і многіх іншых.

Прайшло ўжо шмат часу, я даўно працую на 
факультэце журналістыкі, распрацавала курсы па 
крытыцы, кінамастацтве, прынцыпах узаемадзе- 
яння мастацтва і сродкаў масавай інфармацыі. 
Але ж  ад сваіх базавых пазнанняў я не адрыва- 
юся. I кінематограф стаў для мяне ўлюбёным 
заняткам, як і журналістыка, а праз іх — пазнан- 
не людзей, гутаркі з імі і, па магчымасці, аддача 
таго, што сабрана і чым можна падзяліцца...

Вольга Н О ВІКАВ А

ПАДПІСКА — 2003 IB ФЕСТЫВАПІ

Часопіс для 
сацыёлагаў

Часопіс “ С оц ио ло ги я” — 
першае ў Рэспубліцы Беларусь 
выданне па пытаннях сацыялогіі. 
Выдаецца з кастрычніка 1997 
года, заснавальнік — БДУ.

Ha старонках часопіса прад- 
стаўлены тэарэтычныя, метадыч- 
ныя, інфармацыйныя матэрыялы, 
звесткі пра вынікі прыкладных са- 
цыялагічных даследаванняў, хро
ника асноўных падзей навукова- 
га сацыялагічнага жыцця, звесткі 
пра дысертацыі, абароненыя ў Бе- 
ларусі па сацыялогіі. Спецыяль- 
ны раздзел прысвячаецца аспі- 
ранцкім даследаванням.

У ліку аўтараў часопіса — вя- 
дучыя сацыёлагі Беларусі, Расіі, 
Украіны, іншых краінаў СНД, а 
таксама ЗШ А , Германіі, Вяліка- 
брытаніі, Аўстрыі, Польшчы і інш.

Часопіс уключаны ВАК у лік 
выданняў для публікацыІ матэ- 
рыялаў пры абароне канды- 
дацкіх і доктарскіх дысертацый.

Выданне разлічана на чыта- 
чоў, якія спецыялізуюцца ў галі- 
не сацыялогіі, а таксама сумеж- 
ных галінаў навукі: выкладчыкаў, 
навуковых супрацоўнікаў, аспі- 
рантаў, студэнтаў, спецыялістаў- 
практыкаў.

Перыядычнасць выхаду часо- 
піса — 1 раз у квартал.

Падпісны індэкс: для індыві- 
дуальнай падпіскі — 74932, для 
ведамаснай падпіскі — 00245.

Падпісная цана на часопіс на 
першае паўгоддзе 2003 года: 
для індывідуальных падпісчыкаў 
— 5106 руб., для прадпрыем- 
стваў і арганізацый — 9096 руб.

Падпісацца на часопіс “ Со
циология” можна ва ўсіх ад- 
дзяленнях сувязі Рэспублікі Бе
ларусь (паступленне ў продаж 
абмежавана).

Б ард аўская песня
У актавай зале філалагічнага 

факультэта БДУ 11 снежня прай- 
шоў фестываль студэнцкай песні 
“ Срэбраныя струны” . Ужо ка- 
торы раз студэнты нашага уні- 
вёрсітэта спаборнічалі паміж са
бой за права называцца лепшым 
у дзвюх намінацыях — “ Аўтар” 
і “ Выканаўца” .

Нехта з удзельнікаў конкур
су настройваў слухачоў на за- 
думенны лад, прымушаючы па- 
разважаць пра сэнс жыцця, а 
хтосьці наадварот задаваў жар- 
таўлівы тон (як, напрыклад, вы- 
канаўцы Андрэй Буцень і Анд- 
рэй Семеняка з песняй пра ма- 
мантаў). Аднак усе ўдзельнікі 
былі настолькі таленавітымі, што 
членам журы было вельмі цяж- 
ка размеркаваць прызавыя мес- 
цы. A ў склад журы ўваходзілі 
знаўцы і аматары бардаўскай

Уладольнік Грон-пры фестивалю Ілля ДАБРЫДЗЕНЕЎ

песні: прарэктар па вучэбна-вы- 
хаваўчай рабоце і сацыяльных 
пытаннях В.В. Сувораў, намеснік 
прарэктара па выхаваўчай рабо
це, дырэктар студэнцкага гарад- 
ка БДУ П.М. Бычкоўскі, намеснік 
дырэктара студэнцкага гарадка 
БДУ па сацыяльных пытаннях 
P.П. Папок, метадыст па інфар- 
мацыйна-выхаваўчай рабоце 
LA. Хазеева, старшыня клуба аў- 
тарскай песні БДУ Г.К. Тучкоўскі, 
Аляксей Нежавец і Аляксандр 
Саскавец.

Пераможцамі ў намінацыі 
“ Аўтар” сталі Арцём Сугакаў 
(ФМА, інтэрнат № 4) — 1 месца, 
Ірына Жыбуль (юркаледж, інтэр- 
нат № 9) — 2 месца. Лепшымі 
выканаўцамі былі названы Анд
рэй Буцень (ф ізфак, інтэрнат 
№ 7) і Андрэй Семеняка (ММФ, 
інтэрнат № 7) — 1 месца, Яў- 

ген Локцеў (ФРФіЭ, 
інтэрнат № 10) — 
2 месца. Спецыяль- 
ны прыз атрымала 
Марыя С таноўка  
(ф ілфак, інтэрнат 
№ 7) — як аўтар 
лепшай песні.

Гран-пры фес- 
тывалю  атры маў 
студэнт х ім ф а ка  
Ілля Дабрыдзенеў з 
інтэрната Ng 3. Як 
адзначы лі члены 
журы, менавіта яго 
м узы ка  і тэксты  
цалкам адпавяда- 
юць канонам бар- 
даўскай песні.

Юлія ЛАЗАР, 
Кацярына ЛОБАЧ  

Фота
Сяргея КАХАЎЦА

Хутка бяжыць час — не 
паспелі азірнуцца, як сы- 
ходзіць ужо 2002 год. Ha- 
перадзе — казка, цудоўнае 
навагодняе свята. Ёсць сэнс 
напярэдадні свята завітаць 
у каменнае царства і бліжэй 
пазнаёміцца з яго прынцамі 
і прынцэсамі на XVII Міжна-

агодні талісман
роднай мінералагічнай вы- 
ставе “ Каменная к а з ка ” . 
Я на ладзіцца ў актавай зале 
нашага універсітэта з 18 па 
22 снежня. У гэтыя дні суст- 
ракаюцца калекцыянеры, 
майстры ювелірнай справы 
і госці з Беларусі, Расіі, Ук- 
раіны і іншых краін . Тут 
можна набыць упрыгожанні, 
талісманы, сувеніры з камя- 
нёў.

Ha такіх выставах заўсё- 
ды таямніча зіхацяць і грэ- 
юць сэрца праменьчыкі бур- 
штыну, зачароўваюць дзівос- 
най гармоніяй непаўторна 
прыгожыя каменныя “ фіял- 
к і ” — аметысты. Тут су- 
седзіць майская зеляніна 
малахітаў і хрызапразаў з 
бэзавым туманом чараіту...

Паспрабуйце пачуць на- 
пярэдадні новага года таям- 
нічую мелодыю чароўнага 
свету камянёў, іх крышталь-

ны перазвон. Сустрэньце 
Новы го д  не т о л ь к і з 
зіхаткімі свечкамі і пырскамі 
шампанскага, але і з таліс- 
манам.

Волянціно С М А Л Я КО В А , 
зогодчыцо музея  

. землязноўство 
гео гр о ф ічн о го  

факультэта

У ПРАФКАМЕ СУПРАЦОЎНІКАЎ

П р а  нас к л а п о ц я ц ц а
Прафсаюзная арганізацыя 

супрацоўнікаў БДУ сёння налічвае 
6.175 членаў і працуе на поўную 
моц. Праца ідзе па такіх напрам- 
ках, як культурна-масавая рабо
та, жыллёва-бытавая, лекава-азда- 
раўляльная і спартыўна-масавая.

Што да жыллёва-будаўнічай 
работы, дык у прафкаме вядзец- 
ца ўлік членаў, якія маюць па- 
трэбу ў паляпшэнні жыллёвых 
умоваў. У хуткім часе скончыцца 
будаўніцтва дома на 63 кватэ- 
ры. Дзякуючы намаганням праф- 
кама частка супрацоўнікаў БДУ, 
якія ўваходзяць у КІЗ (калектыў 
індывідуальных забудоўшчыкаў), 
атрымала крэдыт. Акрамя таго, 
прафкам бярэ чынны ўдзел у 
размеркаванні месцаў у малася- 
мейным інтэрнаце на вул. Kpa- 
поткіна.

Камісія па культурна-масавай 
рабоце імкнецца разнастаіць 
вольны час супрацоўнікаў наша
га універсітэта: арганізуе калек- 
тыўныя наведванні тэатральных 
пастановак, канцэртаў, паездкі па

гістарычных I запаведных мяс- 
цінах Беларусі. Плануецца і па- 
ездка ў Расію. Наогул кажучы, 
планаў шмат, хаця 2002 год і быў 
“ малаграшовым” .

Вельмі добра наладжана ў 
прафсаюзе спартыўна-масавая 
работа: працуюць секцыі плаван
ия, аэробікі, тэніса, футбола, ва- 
лейбола, баскетбола, шахматаў. 
Заняткі праводзяць спецыялісты 
кафедры фізвыхавання. Штогод 
адбываецца спартакіяда “ Зда- 
роўе” , падчас якой вызначаюц- 
ца лепшыя факультэты і лепшыя 
спартсмены-актывісты. Удзель- 
нічаюць універсітэцкія спартсме- 
ны і ў гарадскіх спартакіядах 
"Здароўе” і таксама займаюць 
прызавыя месцы.

У галіне аздараўляльнай рабо
ты прафкам нашага універсітэта 
шчыльна супрацоўнічае з HBA 
“ Гарызонт” , якое прадастаўляе 
дзецям супрацоўнікаў пуцёўкі ў 
летні аздараўляльны лагер: сёле- 
та там змаглі пабываць больш за 
300 дзяцей. Кошт такой пуцёўкі

для бацькоў складае 10 %  ад 
поўнага кошту (розніцу да 
200— 300 тысячаў рублёў — да- 
плачвае прафкам). Трэці год на 
базе “ Заходняя Бярэзіна” , што на- 
лежыць геаграфічнаму факультэту, 
у жніўні адпачывае больш за 250 
супрацоўнікаў БДУ з сем’ямі.

Прафсаюзны камітэт аказвае 
матэрыяльную дапамогу тым, хто 
мае ў гэтым патрэбу: у сувязі са 
смерцю супрацоўніка (10 мін. за- 
робкаў), у сувязі са смерцю 
блізкагка сваяка (5 мін. зароб- 
каў), у сувязі з нараджэннем 
дзіцяці (4 мін. заробкі), пры пра- 
цяглай хваробе (3 мін. заробкі), 
пры юбілеях (2 мін. заробкі).

Пры прафкаме існуе камісія 
па працоўных спрэчках (КПС), 
якая вырашае канфліктныя сіту- 
ацыі паміж членамі прафсаюза 
і адміністрацыяй.

Як бачым, прафсаюз не толькі 
абараняе правы працоўных, але 
і дазваляе ім зрабіць свой воль
ны час цікавым.

Вольга НОВІКАВА

АБ’ЯВЫ

Рэктарат Беларускага дзяржаўнага у н і в е р с і ш а
аб ’яўляе конкурс 
на замяшчэнне nacad:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: міжнароднага пры- 
ватнага і еўрапейскага права, дыпламатычнай і кон- 
сульскай службы, эканамічнай тэорыі, тэарэтычнай 
і інстытуцыянальнай эканомікі, менеджменту і ар- 
ганізацыі аховы здароўя, медыка-сацыяльнай ра
боты і медыцынскай псіхалогіі, біялогіі развіцця і 
медыцынскай біялогіі;

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: міжнародных эка- 
намічных адносін, дыпламатычнай і консульскай 
службы, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, 
біялогіі развіцця і медыцынскай біялогіі;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: методыкі выкладан- 
ня ф ізікі і інфарматыкі, інфармацыйнага і праг- 
рамна-матэматычнага забеспячэння аўтаматызава- 
ных вытворчасцяў, крыніцазнаўства, гісторыі нова
га і найноўшага часу, грамадзянскага працэсу і пра- 
цоўнага права, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, 
канстытуцыйнага права, крыміналістыкі, грамадзян
скага права, крымінальнага працэсу і пракурорс- 
кага нагляду, біялогіі развіцця і медыцынскай бія-

логіі, фармацыі, грамадскага здароўя і аховы зда- 
роўя, менеджменту і арганізацыі аховы здароўя;

С ТА Р Ш Ы Х  В Ы К Л А Д Ч Ы К А Ў  К А Ф Е Д Р А Ў : 
агульнай ф ізікі, методыкі выкладання ф ізікі і інфар- 
матыкі, сістэмнага аналізу, рускай мовы, этналогіі, 
музеялогіі і гісторыі мастацтваў, канстытуцыйнага 
права, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, 
тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, крыміналістыкі, 
паліталогіі, біялогіі развіцця і медыцынскай бія- 
логіі, медыка-сацыяльнай работы і медыцынскай 
псіхалогіі, клінічнай медыцыны, грамадскага зда- 
роўя і аховы здароўя, раманскіх моў, нямецкай мовы, 
ф ізічнага выхавання і спорту;

В Ы КЛАДЧЫ КАЎ КАФ ЕДРАЎ: раманскіх моў, 
усходніх моў, клінічнай медыцыны, фізічнага выха
вання і спорту;

АСІСТЭНТАЎ КАФ ЕДРАЎ: ф ізіялогіі чалавека 
і жывёл, генетыкі, менеджменту.

Тэрмін конкурсу  — адзін месяц з дня апублі- 
кавання а б ’явы.

Ад рас: 220050, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5-а, 
БДУ, упрауленне кадраў, тэл. 209-54-36.

(  19 снежня 2002 года, чацвер, № 11 (1865) )I f i I t f C U !«ПЕРСИЯ
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Утаймаванне сонца карысць -  у  цесным альянсе
Месяц таму навукоўцы біялагічнага факультета паспяхова скон- 

чылі апошнія доследы па распрацоўцы новага крэму для загару, 
склад якога быў атрыманы вельмі нечаканым чынам. Зацятыя ама- 
тары загару ведаюць, што ў склад “ пляжнай парфумы” часта 
ўваходзіць меланін, які надзейна абараняе скуру ад шкоднага 
уплыву сонца. А днак не ўсе ведаюць, што гэтае рэчыва ўключае 
некаторыя хімічныя дабаўкі, якія пасуюць, на жаль, не кожнаму. 
Цяпер гэтая праблема вырашаная, бо ўдалося атрымаць стопра- 
цэнтна чысты прыродны меланін са звычайных плесневых грыб- 
коў. Гэтая тэхналогія гарантуе надзейную нейтралізацыю шкод- 
ных ультрафіялетавых промняў і роўны загар. Апроч таго, гэта і 
эканамічна выгадная тэхналогія, што прызналі і заходнія экспер
ты, якія супрацоўнічаюць з БДУ. Яны нават выказалі намер набыць 
узор рэчыва для больш дасканалага вывучэння. Завод "Белмедп- 
рэпараты” ўжо распачаў выпуск меланінавай мазі, і нам застаец- 
ца хіба што зрабіць яе запасы і чакаць сонечнага лета.

Дзяніс ТРАФІМЫЧАУ, 
студэнт фокультэта журналістыкі

НАВУКОВЫ ІНТАРЭС

Водарасці пад наглядам
Ці даводзілася вам хоць калі 

ўлетку купацца ў Камсамольскім 
возеры? Шчыра кажучы, не раю 
гэта рабіць. Гэтаксама кажа і 
старшы навуковы супрацоўнік 
навукова-даследчай лабарато- 
рыі возеразнаўства БДУ Галіна 
Сяргееўна Гігевіч. Хто-хто, а яна 
дакладна ведае, дзе ў Беларусі 
купацца можна, а дзе лепш не 
рызыкаваць. У жо некалькі год 
разам з іншымі навуковымі су- 
працоўнікамі лабараторыі Галі- 
на Сяргееўна займаецца мані- 
торы нгам  вышэйшай воднай 
расліннасці на тэрыторыі Бела- 
русі. Такая дзейнасць уваходзіць 
у нацыянальную сістэму манітд- 
рынгу навакольнага асяроддзя 
краіны.

Д а сл е д ч ы кі л а б ара тор ы і 
стварылі цэлую сетку пунктаў на- 
зірання за станам расліннасці ў 
вадаёмах па ўсёй-Беларусі. Сён- 
ня пад наглядам знаходзяцца 46 
азёраў, 23 ракі і 4 вадасховішчы. 
Гэта самыя буйныя, самыя глы- 
бокія вадаёмы краіны.

В одарасці служаць свое- 
аса бл івы м  б ія ін д ы ка та р а м . 
Таму на падставе назіранняў за 
імі вызначаецца стан усёй вод
най экасістэмы. Гэта адна з ас- 
ноўных задач маніторынгу.

Сам працэс даследавання 
воднай расліннасці вельмі ціка- 
вы. Ш тогод пры канцы вегета- 
тыўнага перыяду група спецы- 
ялістаў выязджае на вадаёмы, 
каб сабраць там водарасці. По- 
тым сабранае багавінне сушаць 
і дробняць, яно праходзіць пра
цэс залення: сабраныя вода- 
расці спальваюць да стану пры- 
саку. I толькі пасля таго ў ла- 
бараторыі праводзяцца дасле- 
даванні атрыманага прысаку на 
наяўнасць у ім часціц цяжкіх ме- 
талаў. Калі ўзровень утрыман- 
ня часціц высокі, трэба біць ва 
ўсе званы.

Даследчыкі комплексна вы- 
вучаюць расліннасць азёраў, рэк 
і вадасховішчаў. Яны выяўля- 
юць ха р а кта р  разм яш чэння 
відаў у вадаёме, сярэднюю вы- 
шыню раслін па ярусах, багац- 
це кожнага віду ў цэлым і г.д. 
Паступова складаецца поўнае 
ўяўленне пра стан воднай эка- 
сістэмы. Калі яна забруджана, 
то лабараторыя возеразнаўства 
распрацоўвае праект ачышчэн- 
ня вадаёма і накіроўвае даку- 
менты ў мясцовы райвыканкам. 
Напрыклад, цяпер па такім пра- 
екце ачышчаецца возера Сві-

цязь I прылеглая да яго тэры- 
торыя.

Кожны год лабараторыя во- 
зеразнаўства БДУ дае справаз- 
дачу ў Міністэрства прыродных 
рэсурсаў і аховы навакольнага 
асяроддзя, у якой паведамляе 
пра вынікі маніторынгу. Інфар- 
мацыя штогод папаўняецца но
вым! звесткамі. Так, напрыклад, 
у 2002 годзе супрацоўнікі ла- 
бараторыі даследавалі 8 азё- 
раў і 2 ракі, якія раней ніколі 
не вывучаліся ў гэтым плане. У 
іх была выяўлена своеасаблі- 
вая флора.

Інфармацыя. пададзеная ў 
справаздачы, мае вялікае наву- 
ковае значэнне. Яна можа слу- 
ж ы ць падставай для выдачы 
ліцэнзій на будаўніцтва гідра- 
тэхнічных аб’ектаў.

Зараз снежань. Вегетацый- 
ны перыяд даўно скончыўся, ва
даёмы пакрыліся лёдам. Аднак 
супрацоўнікі лабараторыі пра- 
цягваюць працы па маніторын- 
гу. Здавалася б, які маніторынг 
у снежні? Але менавіта цяпе- 
рашні этап пра-цы мае вялікае 
значэнне і вымагае ад выканаў- 
цаў увагі і цярплівасці. Ідзе 
апрацоўка сабранай інфарма- 
цыі, новыя веды ўключаюцца ў 
сістэму —  пішацца справазда- 
ча за 2002 год. А  справа гэта 
нялёгкая,-заўважае Галіна Сяр- 
гееўна. Бо займаюцца ёй толькі 
ў БДУ, у лабараторыі возера- 
знаўства. У Беларусі няма іншых 
спецыялістаў, якія маглі б па- 
дзяліцца інфармацыяй з лаба- 
раторыяй, супрацоўнічаць з ёй. 
Адсутнасць спецыялістаў, вядо- 
ма, замаруджвае тэмпы маніто- 
рынгу вышэйшай воднай рас- 
л іннасц і. Ha сённяш ні дзень 
даследаваныя толькі 50 азёраў 
і 23 ракі — пры тым, што ў 
нашай краіне каля 10.000 азё- 
раў і больш за 20.000 рэк.

А днак і тыя звесткі, што ла
бараторыя збірае з 1999 года, 
вельмі каш тоўны матэрыял і 
падмурак для далейшага раз- 
віцця маніторы нгу вышэйшай 
воднай расліннасці. А для яго 
правядзення патрэбны многія 
гады. Толькі пасля шматгадо- 
вых н а з ір а н н я ў  м о ж на  вы- 
светліць аб'ектыўную інфарма- 
цыю пра стан прыроднага ася
роддзя і крыніцы яго забру- 
джвання.

М іко л о й  ГРАДЗЮ Ш КА, 
студэнт фокультэто 

журналістыкі

Базавае бю джэт ное фінансаванне навукова-даследчай часткі 
БД У складае прыкладна 28 працэнтаў ад усёй структуры фінанса- 
вання. Зразу мела, што пры такой умове ш ляхіпоступления дадат- 
ковы х грошай на навуковыя распрацоўк і прыходзіцца шукаць са- 
мастойна.

Вялікую частку ф інансавых паступленняў прыносяць дзярж - 
бюджэтныя дагаворы, недзе 58 працэнтаў, удзел у  як/'х навуковыя 
калектывы БД У выйграюць у  жорст кай конкурсной барацьбе, к о ж 
ны раз даказваючы свае здольнасці. /  т олькі каля 14 працэнт аў  
грошай прыносяць гаспадарчыя дагаворы. Апошняя лічба, на думку  
начальніка навукова-даследчай часткі, намесніка прарэктара па 
навуковай рабоце Б Д У  Уладзіміра Васільевіча ПАНАРАДАВА, магла 
б  быць і  большой. А днак для гэтага існуюць свае перашкоды.

— Калі ў часы Савецкага 
Саюза навуковыя ўстановы не 
адчувалі недахопу ў гаспадарчых- 
дагаворах, асабліва абароннай 
тэматыкі, то апошнім часам усё . 
наадварот. Справа яшчэ і ў тым, 
што ў многіх прадпрыемстваў на 
навуковыя распрацоўкі часцяком 
адсутнічаюць сродкі. Першае, 
што яны зрабілі сёння, — пазба- 
віліся ад уласных навуковых ла- 
бараторый і пакінулі толькі тыя 
структуры, якія непасрэдна пры
носяць прыбытак. Такім чынам, 
вытворцы эканомяць на навуцы. 
Але гэта не значыць, што яны 
не зацікаўлены ў новай прадук- 
цыі. Калі адчуваецца ўжо зусім 
вострая неабходнасць у вына- 
ходніцтвах, прадпрыемствы вы- 
мушаны звяртацца ў навуковыя 
ўстановы па дапамогу.

3 вытворцамі найбольш цес- 
ныя кантакты маюць Беларускі 
нацыянальны тэхнічны універсі- 
тэт і Беларускі дзяржаўны уні- 
версітэт інфарматыкі і радыё- 
электронікі, якія папаўняюць іх 
шэрагі новымі кадрамі. Наш уні- 
версітэт традыцыйна менш звя- 
заны з вытворчасцю. Але і да 
нас па навуковыя распрацоўкі 
звяртаюцца розныя прадпрыем
ствы. Таму што БДУ сёння — 
гэта 20 факультэтаў, сярод якіх 
фізічны, радыёфізікі і электронікі, 
хімічны факультэт, факультэт 
прыкладной матэматыкі і інфар- 
матыкі і механіка-матэматычны. 
(Тут варта успом н іць  і НДІ 
фізічных праблем, НДІ ф ізіка-

хімічных праблем і інш.) У рам
ках .дзярждагаворнай тэматыкі 
працуюць і нашыя гуманітарныя. 
факультэты. Напрыклад, экана- 
місты цесна супрацоўнічаюць з 
банкамі, сацыёлагі праводзяць 
шматлікія сацыялагічныя апы- 
танні рознага ўзроўню, геогра
фы даследуюць стан наваколь
нага асяроддзя і г.д.

Жадаючых зрабіць заказ на- 
шаму універсітэту на навуковую 
распрацоўку не так ужо і мала. 
Аднак часта складваецца такая 
сітуацыя: навуковыя калектывы 
гадамі працуюць над пастаўле- 
най перад імі задачай, а прад- 
прыемства не ў стане аплаціць 
закончаную работу.

— Але -БД У м ож а  пахваліц- 
ца і  плацежаздольнымізаказчы- 
камі?

— Нам вельмі прыемна пра- 
цаваць з Салігорскім калійным 
камбінатам. Мы аналізуем для 
іх стан экалагічнай абстаноўкі 
ў раёне, даследуем засоленасць 
глебы, спрабуем вызначыць уз- 
ровень сейсмалагічнай устойлі- 
васці, вырашыць праблему з 
вялікімі масівамі горных парод 
на паверхні і г.д.

Прафесар Міхаіл Аляксан- 
дравіч Ксенафонтаў удала пра- 
цуе з'М іністэрствам па надзвы- 
чайных сітуацыях. Ён прапана- 
ваў для вы творчасці вельмі 
эфектыўны сарбент — рэчыва, 
якое ўбірае ў сябе нафту і на- 
фтапрадукты, разлітыя на па- 
верхні зямлі ці вадаёма. Прафе

сар Уладзімір Аляксеевіч Савеч- 
нікаў распрацоўвае для Міністэр- 
ства па надзвычайных сітуацы- 
ях методыку апрацоўкі інфарма- 
цыі, атрыманай са спадарожніка, 
самалёта, верталёта, якая даз- 
воліць прагназаваць магчымасць 
прыродных катаклізмаў кштал- 
ту наваднення і г.д.

Прафесар Дзмітрый Давы- 
давіч Грынштан вынайшаў ціка- 
вы прэпарат, пры дапамозе яко
га ваду з адкрытых вадаёмаў, 
азёр, нават балот можна да- 
водзіць да пітнога стану і ўжы- 
ваць падчас экстремальных сіту- 
ацый.

Хімікі актыўна супрацоўніча- 
юць з Міністэрствам аховы зда- 
роўя: распрацоўваюць новыя ле- 
кавыя прэпараты.

Стараемся працаваць з за- 
межнымі заказчы кам і. Ш мат 
праектаў з Расіяй, абмяркоўваем 
цэлы шэраг праектаў з Польшчай, 
у тым ліку навукова-вытворчыя, 
супрацоўнічаем з Украінай, спра
буем выходзіць са сваімі прапа- 
новамі на Прыбалтыку і г.д.

— Некалькі дзесяцігоддзяў 
таму ў  БДУ былі адкрыты наву
ковыя інстытуты. Планавалася, 
што яны з самага пачатку бу- 
дуць цесна ўзаемадзейнічаць з- 
факультэтамі універсітэта. Як 
ідуць справы сёння?

— Яны і цяпер знаходзяцца 
ў цесным кантакце. Напрыклад, 
выкладчыкі фізічнага факультэ- 
та, кафедры ядзернай ф ізікі вы- 
конваюць сумесныя праекты з 
НДІ прыкладных фізічных праб
лем і НДІ ядзерных праблем. 
Хімічны факультэт і НДІ ф ізіка- 
хімічных праблем наогул знахо
дзяцца ў адным будынку. I час
та цяжка разабраць, дзе факуль
тэт, а дзе інстытут. I гэта цудоў- 
на. Таму што, калі пачынаецца 
тэрытарыяльны падзел паміж 
гэтымІ дзвюма структурами то з 
цягам часу нейкая граніца паміж 
імі пачынае адчувацца. A  іх цес- 
ны альянс толькі ідзе на карысць 
навуцы і ўкараненню навуковых

распрацовак. Можа, таму што 
хім ікі працуюць у адной каман- 
дзе, менавіта ў іх у першую чар- 
гу і пачалі развівацца навука і 
вытворчасць.

* — Прынята лічыць, што ко ж 
ны павінен займацца нечым ад
ным: навуковец  — навукай, вы- 
творца — вытворчасцю, і  ёсць 
людзі, якія ажыццяўляюць сувязь 
пам іж  навукай і  вытворчасцю...

— Зразумела. Аднак сёння 
мы пастаўлены ў такія ўмовы, 
калі ў адным чалавеку павінны 
спалучацца ўсе гэтыя якасці. Ад
нак нават у калектыве навукоў- 
цаў вельмі цяжка знайсці тако- 
га чалавека, які б узяў на сябе 
адказнасць лідэра, займаўся не 
толькі навукай, але і ўкаранен- 
нем навуковых распрацовак. У 
прыклад можна паставіць пра- 
фесара Яўгена Міхайлавіча Pax- 
манько. Ён адначасова навукоў- 
ца, загадчык кафедры аналітыч- 
най хім іі і генеральны дырэктар 
вучэбна-навукова-вы творчага 
прадпрыемства “ У нітэхпрам ” . 
Прыкладам можа служыць і да- 
цэнт Валерый Васільевіч Хада- 
севіч. Мала таго, што ён працуе 
на кафедры фізікі цвёрдага цела 
ф ізічнага факультета, дык ён 
яшчэ і дырэктар навукова-вы- 
творчага прадпрыемства “ Актыў 
БДУ” , якое выпускае вакуумнае 
абсталяванне.

Менавіта такія людзі нам сён
ня патрэбны як паветра.

— М о ж н а  сказОць, што 
апошнім часам універсітэт скіроў- 
вае ўвагу больш у бок прыклад
ных даследаванняў, адыходзячы 
ад сваёй фундаментальнасці?

—  Развіваць фундаменталь
ную навуку вельмі важна. Дзя- 
куючы ёй мы можам бачыць пер- 
спектывы. А днак, развіваючы 
прыкладную навуку, мы выраша- 
ем першачарговыя задачы. На 
мой погляд, сёння мы павінны 
імкнуцца прыблізіць вынікі фун- 
даментальнай навукі да прак- 
тыкі. I калі мы знойдзем такое 
кампраміснае рашэнне, нашы вы- 
находніцтвы будуць служыць на 
патрэбу чалавека ўжо сёння.

Гонно АНАТОЛЬЕВА

КУРСЫ

В у ч э б н а - а д у к а ц ы й н а я  Umm 5 Д У  « Р эспублі канскі  і н с т ы т у т  вышэйшай ш к о л ы »
ЗАПРАШ АЕ НА КУРСЫ ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫ І ВЫ КЛАДЧЫ КАЎ I СУПРАЦОЎНІКАЎ БДУ

з частковым адрывам ад процы, з 03.021. Статыстычны аналіз і апрацоўка даных на камп’ютары (для выклад- 
чыкаў сацыялогіі, псіхалогіі, геаграфіі, біялогіі, медыцыны ВНУ) — без 
адрыву ад працы, з 13.01 па 11.04.2003

2. Мадэляванне выхаваўчага працэсу ў ВНУ ва ўмовах структурнай 
трансфармацыі вучэбнага працэсу (для выхавальнікаў ВНУ) — з част
ковым адрывам ад працы, з 13.01 па 07.03.

3. Актуальныя праблемы выкладання беларускай філалогіі (выклад- 
чыкі) — з адрывам ад працы, з 13.01 па 25.01.

4. Філасофская адукацыя ва ўмовах інтэграванай падрыхтоўкі спецы- 
ял істаў: ССНУ-ВНУ (выкладчыкі) — з адрывам ад працы, з. 13.01 па 
25.01.

5. Праектаванне і распрацоўка тэставых асяроддзяў па цыкле сацы- 
яльна-гуманітарных дысцыплін у адукацыйных сістэмах (для распра- 
цоўшчыкаў сістэм і кіраўнікоў БДУ) — з частковым адрывам ад працы, 
з 13.01 па 15.03.

6. Айчынная і сусветная гісторыя ў кантэксце цывілізацыйнага раз- 
віцця грамадства (для выкладчыкаў ВНУ на базе гістарычнага факуль
тета БДУ) — без адрыву ад працы, з 13.01 па 22.03, заняткі 1 тыдзень 
у месяц.

7. Нарматыўнае забеспячэнне дзвюхступеннай падрыхтоўкі спецыял- 
істаў (для начальнікаў вучэбна-метадычных аддзелаў, метадыстаў ВНУ) 
— з адрывам ад працы, з 20.01 па 31.01.

8. Камп'ютарная графіка і Web-мастэрынг (для выкладчыкаў інфар- 
матыкі ВНУ, сістэмы павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кад- 
раў) — з адрывам ад працы, з 27.01 па 08.02.

9. Праблемы біямедыцынскай этыкі ў сучаснай тэорыі і практыцы 
(выкладчыкі) — з адрывам ад працы, з 27.01 па 08.02.

10. Менеджмент сучаснай вышэйшай школы (для прарэктараў па АГР 
і агульных пытаннях) — з адрывам ад працы, з 03.02 па 14.02.

11. Прыродазнаўчанавуковыя дысцыпліны (для выкладчыкаў фізікі 
ВНУ) — з частковым адрывам ад працы, з 03.02 па 05.04.

12. Айчынная і сусветная гісторыя: новае ў змесце і выкладанні (вык- 
ладчыкі) — з адрывам ад працы, з 03.02 па 15.02.

13. Выкладанне сацыяльна-гуманітарных дысцыплін ва ўмовах дзвюх
ступеннай сістэмы падрыхтоўкі спецыялістаў: пошук інтэграцыйнай ма-

дэлі (загадчыкі кафедраў) • 
па 15.03.

14. Праектаванне і распрацоўка навучальна-метадычных комплексаў 
па цыкле сацыяльна-гуманітарных дысцыплін у сістэме дзвюхступен
най універсітэцкай адукацыі (для выкладчыкаў БДУ) — з частковым 
адрывам ад працы, з 03.02 па 29.03.

15. Дзвюхступенная псіхолага-педагагічная падрыхтоўка спецыялістаў: 
навукова-тэарэтычныя і метадычныя аспекты (выкладчыкі ВНУ) — з 
адрывам ад працы, з 10.02 па 22.02.

16. Сацыяльныя камунікацыі ў грамадстве, сістэме адукацыі і вучэб- 
ным працэсе (для выкладчыкаў ВНУ, ССНУ) — без адрыву од працы, з
10.02 па 22.02.

17. Менеджмент сучаснай вышэйшай школы (для загадчыкаў аддзе- 
лаў магістратуры, аспірантуры і дактарантуры) — з адрывам ад працы, з
17.02 па 28.02.

18. Навучальны курс “ Сучасная беларуская культура: асноўныя тыпы, 
формы і тэндэнцыі” ва ўмовах магістэрскай падрыхтоўкі — з адрывам 
ад працы, з 17.02 па 01.03.

19. Канцэпцыя сучаснага прыродазнаўства (для выкладчыкаў гумані- 
тарных дысцыплін ВНУ) — з частковым адрывам ад працы, з 24.02 па 
26.04.

20. Школа маладзёжнага актыву БДУ: змест і накірункі развіцця (для 
маладзёжнага актыву БДУ) — з частковым адрывам ад працы, з 24.02 
па 18.04.

ПЕРАПАДРЫХТОЎКА
21. "Эканамічная палітыка” з кваліфікацыяй “ Выкладчык эканаміч- 

ных дысцыплін” — без адрыву ад працы, з 13.01.03 па 07.06.04.
22. “ Менеджмент у сферы адукацыі" з спецыялізацыяй “ Кіраўніцтва 

вышэйшай школай” — без адрыву ад працы, з 27.01.03 па 27.01.05.

К ал і вас зацікавіла наша інф армацы я  / вы готовы прыняць 
удзел у курсах, тэлефануйце па нумары 222-83-03 для папярэд- 
няга запісу ў  групы.

Наш ад рас: г.Мінск, вул. Маскоўская, 15, Рэспубліканскі ійсты- 
тут вышэйшай школы БДУ, каб. 319, т е л /ф а кс  222-83-03



ТРАДЫЦЫІ

Ш чодры к-Ш чадрэц -Ш чодра -Гагатуха -Кон ік і

ЗОРКІ ГАВОРАЦЬ КАПЯДЫ

I) год Казы
АВЕН
У 2003 г. варта набываць 

веды і новыя навыкі. Для многіх 
тэты год стане паваротным, істот- 
на зменіцца навакольнае атачэн- 
не. Ад пачатку года і да жніўня 
Бараноў чакае ўдача ў-каханні.

ЦЯЛЕЦ
У 2003 г. варта ўважліва ста- 

віцца да фінансавых пытанняў. У 
першыя 7 месяцаў года будзе 
актуальнай тэма змены месца жы- 
харства ці нават грамадзянства. 
Зоркі вястуюць удачу пры ўкла- 
данні капітала ў нерухомасць.

БЛІЗНЯТЫ
Пажадана не прыдумляць 

доўгатэрм іновы х планаў: яны 
могуць разбурыцца. Першая па- 
лова года пройдзе пад знакам 
удачы ў камандзіроўках і паез- 
дках. Але варта таксама не за- 
бывацца на сям’ю і бацькоў.

PAK
Першая палова года — доб

ры час для практычных і фінан- 
савых пытанняў. А д  пачатку мая 
трэба больш увагі надаць працы 
ў калектыве, стварэнню доўгатэр- 
міновых лланаў.

ЛЕЎ
Да мая Льву варта сядзець 

ціхенька І не прыцягваць увагі 
да сваёй персоны. Лепш куль- 
тываваць у сабе пачуццё ўнут- 
ранай свабоды і незалежнасці 
ад матэрыяльных абставінаў І 
жыццёвых сітуацый. Ад пачатку 
мая І да канца года спатрэбяц- 
ца запасы аптымізму.

ПАННА
Асноўная задача першай па- 

ловы года — умацаванне сям’і. 
Ад пачатку мая можна заняцца 
навучаннем, удалымі будуць да-

лекія паездкі — напрыклад, за 
мяжу. .

ШАЛІ
У першыя 5 месяцаў варта 

сканцэнтравацца на атрыманні 
ведаў, якія дапамогуць як у пра- 
фесійнай, так і ў асабістай сфе
ры. Пачатак года можа прынесці 
расчараванні ў сяброўстве.

СКАРПІЁН
Першая палова года багатая 

на канфлікты І перспектывы ка- 
р’ернага росту. 3 красавіка спа- 
трэбіцца максімум увагі да гра- 
мадскай дзейнасці. У другой па- 
лове года трэба імкнуцца да кам- 
форту і лагоднасці — як у шлю- 
бе, так і ў сацыяльнай сферы.

СТРАЛЕЦ
Ад пачатку мая давядзецца 

вырашаць побытавыя праблемы 
— дробязі, ад якіх, уласна, І за- 
лежыць жыццё. Сюды ж  далу- 
чацца і медыцынскія праблемы.

КАЗЯРОГ
Першыя 5 месяцаў варта 

прысвяціць сабе І свайму зда- 
роўю, пастарацца ўберагчыся ад 
нервовых стрэсаў. У другой па- 
лове года з ’явіцца неабходнасць 
змяніць свой ім ідж — ад пры- 
чоскі да рэпутацыі.

ВАДАЛЕЙ
Першую палову года Вадале- 

яў будзе займаць адна задача — 
навучыцца кахаць І быць каха- 
нымі. Радуйцеся жыццю І раз- 
вівайце свае таленты. Вучыцеся 
ператвараць працу ў гульню.

РЫБЫ
Да мая варта як мага больш 

увагі надаваць сямейным спра
вам. Рыбам на працягу года вар
та асцерагацца паездак, асаблі- 
ва далёкіх.

Дзе каза бы в а е , 
та м  шчасце в іта е

Добры вечар,
Шчодры вечар 
Усім людзям 
На здароўе!
У Беларусі зімовыя каляд- 

ныя святы адзначаюцца ў ка- 
талікоў з 25 снежня, а ў правас- 
лаўных вернікаў з 7 студзеня.

Пачаткам святкавання Ha- 
радж эння Х ры стовага  была 
Святая вячэра, або Посная куц- 
ця. Усяго на Каляды бывае тры 
куцці. Другая з іх — Шчодрая 
— адзначаецца 13 студзеня, 
трэцяя — Вадзяная, або Галод- 
ная — 18 студзеня, на Вадох- 
рышча, падчас заканчэння Ka- 
лядаў.

Нашы продкі ўспрымалі Ka- 
ляду, верагодна, як маці Сонца. 
У каляднай абрадавай паэзіі яна 
надзялялася рысамі вярхоўных 
духаў і багоў, ёй служыць увесь 
касмічны свет.
Прыехала Каляда

на белым кані. 
Яе конічак — ясен месячык, 
Яе дужачка — ясна зорачка,
Яе пужачка — ясна звёздачка, 
Яе вазок з тоўстага лядку,
Яе кажуш ок з белага сняжку.

Моладзь збіралася разам 
перадкалядным адвячоркам. 
Дзяўчаты і хлопцы апраналіся 
ў калядныя касцюмы, рабілі 
зорку, “ казу" і абыходзілі хаты, 
спяваю чы калядны я песні і

віншуючы гаспадароў. Галоўнай 
сярод калядоўшчыкаў была вя- 
сёлая '‘ Каза1’ , якая танцавала ў 
кожным двары, весела скакала 
на вуліцы, пакуль карагод ка- 
лядоўшчыкаў спяваў:

Дзе каза ходзіць,
Там жыта родзіць.
Дзе каза рогам,
Там жыта стогам.
Дзе каза хвастом,
Там жыта кустом.
Дзе каза бывае,
Там шчасце вітае.
Лічылася, што з дапамогай 

гэтай жывёлы можна выгнаць з 
двара нячысцікаў, а на наступ- 
ны год — мець прыплод ж ы 
вёлы І добры ўраджай. У ка
лядныя вечары моладзь (асаб- 
ліва дзяўчаты) збіралася, каб па- 
варажыць, ладзіла гульні. Ac- 
ноўная з іх — “ Ж аніцьба Ця- 
рэш кі” , якая цягнулася цэлую 
ноч. Гэтая гульня — нібы пад- 
рыхтоўка моладзі да сапраўд- 
нага шлюбу.

Шчасця і долі супрацоўні- 
кам і студэнцтву БДУ!

3 Калядамі! 3  Новым годам!

Мікопа КОТАЎ, 
навуковы супрацоўнік НДЛ 

бепарускага фольклору БДУ
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Ой, коею, мой коею,
Коею вараненькі,
Прадам цябе, коею,
За талер драбненькі.
He будзеш там есці 
Шаўковай травіцы,
He будзеш там піці 
Крынічнай вадзіцы.
Цябе будуць біці,
Коею, батагамі,
А я буду плакаць 
Горкімі слязамі.
А  хто ж  табе, коею,
Там грыўку расчэша,
А хто ж  табе, коею,
Сардэнька пацеша.
Ой, коею, мой коею,
Коею вараненькі.
Няхай прападае 
Талер бяленькі.
На талер драбненькі 
Я не разжывуся,
3 табою, мой коею,
Я не разлучуся.

Васіль Л ІЦ ЬВІН КА

— разнастайныя рэгіянальныя на- 
звы сустрэчы Новага года па юліянскім 
календары (з 13 на 14 студзеня). Ад- 
значаюць яга  ўжо на другім тыдні ка- 
лядаванняў — песенных тэатралізава- 
ных абыходаў гаспадарскіх двароў са 
святочнымі калядкамі. Гэта былі вінша- 
вальныя велічальна-гімнавыя песні, па- 
будаваныя на славеснай магіі — веры, 
што жадаемы гаспадару гіпербалізава- 
ны поспех у сям'і і гаспадарцы збу- 
дзецца, бо пасля кожнага радка ішлі 
магічныя прыпевы “ Шчодры вечар, свя
ты вечар!’’, роля якіх аналагічна хрысці- 
янскаму "А м інь !”

Ш чодры ку на першым калядным 
тыдні папярэднічалі Посная куцця (6 
студзеня), Каляды (7 студзеня), Зорка, 
Каза, Ваджэнне мядзведзя. 3 7 па 18 
студзеня (гэты дзень называлі яшчэ Ba- 
дзянымі Калядамі) на паўночным заха- 
дзе Беларусі моладзь ва ўсе вечары да 
ранішняй зоркі ладзіла вясельныя ка- 
медыі — "Ж аніцьбу Цярэшкі” .

Шчодра была кульмінацыяй 2-тыд- 
нёвых тэатралізавана-карнавальных 
зімовых святак. У наш час яе можна 
пабачыць ва ўсёй самабытнасці, мастац- 
кай шматфарбнасці і бытавой прырод- 
най натуральнасці ў адным з самых ста- 
ражытных цэнтраў Тураўскай зямлі .— 
Давыд-Гарадку. Да дваццаці тэатралі- 
заваных гуртоў шчадроўнікаў абыхо- 
дзяць тут у наш час гаспадаркі, спяваю
чы шчадроўкі. Вось самая папулярная 
з іх:
Добры вечар табе, пане-гаспадару, 

радуйся!
Ой, радуйся, земля, год новы нарадзіўся! 
Засцілайце столы новы абрусамі.

Кладзіце пірогі з ярае пшаніцы,
Бо прыйшлі да цябе тры святочкі 

ў госці.
А першае свята — святыя Каляды.
А другое свята — святая Шчодра.
А трэцяе свята — свята Вадохрышча. 
Хай святкуе з вамі ўся ваша радзіна, 

радуйся,
Ой, радуйся, земля, год новы нарадзіўся! 
Прыпеў “Радуйся, ой, радуйся, земля, год 
Новы нарадз іўся !”  спяваецца пасля 
кожнага радка.

Тэатралізаваныя шчадроўныя прад- 
стаўленні ладзіліся вакол маскі Казы
— сімвала ўрадлівасці нівы, а на ту- 
раўскіх землях — вакол вершніка, у якім 
ёсць водгукі і дагістарычнага прыручэн- 
ня д зік іх  жывёл, і гістарычнай эпохі вя- 
лікага перасялення плямёнаў. Лейтма- 
тывам першых былі карагоды з Казой 
("Дзе каза рогам — там жыта стогам” ). 
А  вось найбольш папулярная шчадроў- 
ка з Канём:
Ой, там, пад шчадром Васілька з кацём, 
Ой, грай, мора, радуйся, зямля!
На кані сядзіць, дудачку дзяржыць.
У дудачку йграе, слічна спявае. 
Прыйшла да Васіля маманька яго:
— Ой, сынку, сынку, хто цябе вучыў, 
Хто цябе вучыў у дудачку йграці?
У дудачку йграці, слічна спяваці? .
— Была ў караля адная дачка.
Йна навучыла ў дудачку йграці.
У дудачку йграці, слічна спяваці,
Ой, грай, мора, радуйся зямля!
“Ой, грай, мора, радуйся, зямля!" спява
ецца пасля кожнага радка.

Рабілі Каня так. На калок вешалі 
два рэшаты, паміж якім і сядзелі хлоп
цы. Потым спераду прычаплялі конскую

галаву, а ззаду — хвост з валосся ці 
лёну. Хлопцы пакрываліся зверху .по- 
сцілкай.

У другім, больш распаўсюджаным ва- 
рыянце, на поясе вершніка рабілі абруч, 
пакрывалі яго посцілкай, якая закрыва
ла ногі вершніка. Усё астатняе рабілі ана- 
лагічна. У Давыд-Гарадку Коннікаў было 
два: дарослы (вельмі часта ў выглядзе 
цыгана) і хлопчык. Дарэчы, на ўсходняй 
Гомельшчыне Шчодра вядома як вы- 
ключна жаночы абрад, а на Заходнім Па- 
лессі — як дзявочы. Гагатухай з-за ха- 
рактэрнага прыпеву “ Го-го-го!”  называлі 
свята беларусы Беласточчыны.

КАРАГОД-ГУЛЬНЯ uKOHIKm
Запісанa Miколам Котовым у 1984 

годзе ад фальклорнага гурта “Кон ік і"  
ў  Давыд-Гэрадку Столінскага раёна.

Галаву каня рабілі на кійку як вясё- 
лую, прыгожую маску, на якой ён нібы 
іржаў. Хлопец-конь трымаў кіёк паміж 
ног. Посцілка пакрывала хлопца з на- 
гамі, ззаду прычэплівалі доўгі конскі 
хвост, і стваралася поўнае ўражанне, што 
перад намі вершнік. Часта іх было два
— дарослы і маленькі.

Коннік ішоў па вуліцы і весела, з 
гігіканнем запрашаў шчадраваць. Потым 
ён узначальваў гурт шчадроўнікаў у 
абыходзе дамоў: весяліў у карагодным 
коле, бег галопам па вуліцы, выбрыкваў 
перад хатамі, трэс грываю, круціў хвас- 

'том, прысядаў на заднія ногі, высока зад- 
раўшы галаву, падаў зняможаны. Гурт 
шчадроўнікаў вёў дыялогі з гаспадарамі
— прасіў яму “ мерку аўса” , грошы на 
авёс, піці-есці даці.

Вакол конніка водзяць шчадроўныя 
карагоды: то сыходзяцца да цэнтра 
кола, прысядаюць ля конніка, а ён, весе
ла заіржаўшы, узвышаецца над імі, то 
конн ік у цэнтры кола скача свой танец, 
а карагоднікі плясканнем ствараюць яму 
рытм, прыспеўваюць, самі ўслед за ім 
скачуць, разыходзяцца і зыходзяцца ў 
карагодзе. Адна з карагодніц пады- 
ходзіць да стомленага каня, прыгавор- 
ваючы ласкава гладзіць яго па грыўцы, 
бярэ за аброць і ставіць першым у ка
ра годзе . Стаўшы адзін  за адным, 
удзельнікі паўтараюць хвалевыя рухі 
(“ в ілю жкі” па-мясцоваму), і ўсе разам 
ідуць да гаспадара, кланяюцца яму з на- 
дзеяй на добрую ахвяру: хлеб, сала, каў- 
басу, грошы, чарку. Удзячна спяваюць 
хатнім велічальныя песні-ідэалізацыі, 
адорваюць весялосцю, смехам, жартамі, 
скокамі, танцамі, музыкай.

Самай прыгожай часткай карагодаў 
з ’яўляюцца песні з вобразам каня, якіх 
бясконца многа сярод шчадровак і на
ват сярод казацкіх, накшталт наступнай:

mailto:Gazeta@bsu.by

