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БДУ-NEWS
ЮБІЛЕЙ, 

ПЕРАПЫНЕНЫ 
ВАЙНОЙ

9— 11 лістапада ў актавай 
зале Ліцэя БДУ адбудуцца су- 
стрэчы рэктара БДУ, прафеса- 
ра B.I. Стражава з першакурс- 
нікамі і дыялог-семінар па 
кнізе “Беларускі дзяржаўны 
універсітэт у гады Вялікай Ай- 
чыннай вайны 1941— 1945 гг.” . 
У  рамках сустрэч будзе наказа
на тэатральна-мастацкая кам- 
пазіцыя “Юбілей, перапынены 
вайной” , прысвечаная памяді 
студэнтаў і супрацоўнікаў 
БДУ, якія загінулі ў гады Вя- 
лікай Айчыннай вайны. Кам- 
пазіцыя — своеасаблівы на- 
памін пра ўрачыстаеці, якія 
павінны былі адбыцца ў на- 
шым універсітэце ў чэрвені 
1941 г., калі БДУ рыхтаваўся 
адзначаць сваё 20-годдзе. Прэ- 
м’ера адбылася на пашыраным 
пасяджэнні Вучонага савета 
БДУ 29 чэрвеня, прысвечаным 
Дню незалежнасці Беларусі і 
60-годдзю Вялікай Перамогі.

Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ

ГАНАРОВЫЯ
ГОСЦІ

Наш універеітэт 28 кастрычні- 
ка наведала дэлегацыя Масквы 
на чале з намеснікам мэра Mixai- 
лам Аляксандравічам Менем. 
Госці прыехалі ў Мінск на запра- 
шэнне Мітрапаліта Мінскага і 
Слуцкага Філарэта, Патрыярша- 
га экзарха ўсяе Беларусі.

Дэлегацыя прыняла ўдзел 
ва ўрачыстым пасяджэнні Са
вета Інстытута тэалогіі БДУ, 
прысвечаным наданню М .А. 
Меню звання ганаровага док- 
тара інстытута “ за вялікі ўнё- 
сак у фарміраванне сучасных 
прынцыпаў узаемаадносінаў 
Царквы і дзяржавы і  за ўнёсак 
у развіццё супрацоўніцтва 
паміж Беларуссю і Расіяй” .

ПРАГРАМІСТЫ 
ПАЕДУЦЬ 

У ПЕЦЯРБУРГ
Вынікі 1/4 фіналу камандна- 

га чэмпіянату свету на праграмі- 
раванні сярод студэнтаў Заход- 
няга рэгіёну (Беларусь і краіны 
Балтыі) былі падведзены 27 ка- 
стрычніка. Сярод пераможцаў 
апынулася і каманда БДУ.

У  БДУ спаборніцтвы такога 
кшталту праводзіліся ўжо ў 
восьмы раз. Гэты год стаў рэкор- 
дным па колькасці — 47 каман- 
даў. Разам з камандай БДУ най- 
лепшымі сталі прадстаўнікі 
Латвійскага універсітэта і Pa- 
сійскага універсітэта імя I. Кан
та з Калінінграда. Гэтыя каман- 
ды разам з іншымі васьмю (Бе
ларусь прадстаўляюць яшчэ сту- 
дэнты Гомельскага універсітэта) 
адправяцца ў Санкт-Пецярбург, 
дзе адбудуцца паўфінальныя 
спаборніцтвы.

Ірына ШЫК

ПАДЗЕІ

НАВУКОВАЯ ДЗЕШ А'СЦЬ
MlHYAAElCVHACHACllg

31 кастрьгчніка адбылося пашы- цыя, арганізацыянавуковай інфра-
ранае пасяджэнне рэктарата, пры- 
свечанае 84-й гадавіне Белдзяржу- 
ніверсітэта. Ha ім прысутнічалі 
кіраўнікі падраздзяленняў БДУ, а 
таксама выкладчыкі і студэнты.

Быў заслуханы даклад першага 
прарэктара БДУ, прафесара C.K. 
Рахманава. Сяргей Кімавіч прад- 
ставіў увазе слухачоў панараму 
гісторыі стварэння і развіцця уні- 
версітэта, студэнцкага навуковага 
жьщця, універсітэцкіх кадраў, на- 
вуковайінфраструктуры, асноўных 
кірункаў і вынікаў навуковай дзей- 
насці. Сваё выступление ён да- 
поўніў наказам дыяграм і табліц.

Першыя крокі па арганізацыі 
кіравання навукай у БДУ былі зроб- 
лены пры першым рэктары У  .1. Пі- 
чэту, які быў ініцыятарам стварэн
ня агульнауніверсітэцкага навуко
вага таварыства. Даследаванні на- 
вукоўцаў публікаваліея ў “Працах 
БДУ” , што рассылаліся ў найбольш 
буйныя бібліятэкі свету. Тавары
ства працавала панаступных кірун- 
ках: навукова-тэхнічная інфарма-

структуры, навуковая праца студэн- 
таў, развіццё кантактаў з замеж- 
нымінавукоўцамі, папулярызацыя 
навуковых ведаў, правядзенне на- 
вуковыхканферэнцый, падрыхтоў- 
ка кадраў вышэйшай кваліфіка- 
цьгі, вучэбна-метадычная праца.

Але гэта гісторыя. A  чым слаў- 
ная навука БДУ сёння? У  фае геа- 
графічнага факультэта была арга- 
нізавана выстаўка-прэзентацыя на- 
вукова-тэхнічных дасягненняў 
БДУ, за якія універсітэт узнагаро- 
джаны шматлікімі дыпломамі на 
міжнародных конкурсах. У  БДУ, 
.як і ва ўсім свеце, дынамічна раз- 
віваюцца такія перспектыўныя 
кірункі навуковых даследаванняў, 
як фізіка біясістэм, фізіканізкапа- 
мерных сістэм, метады прыняцця 
рашэнняў у кіраўнічых сістэмах, 
ахова інфармацыі, нанахімія, гене- 
тычныя механізмы жыццядзей- 
насці і інш. Супрацоўнікі універсі- 
тэта распрацавалі мікрахвалевыя 
тэхналогіі, якія дазваляюць па- 
высіць ураджайнасць гароднінавых

культур на 10— 12 % , абсталяван- 
не для сушкі драўніны, якое забяс- 
печваезніжэнневільготнасціда8 % 
у суткі. Навыстаўцыбыліпрадстаў- 
лены камп’ютарна-арыентаваныя 
сродкі вымярэння (лічбавыя асцы- 
лографы, аналагава-лічбавыя пе- 
раўтваральнікі, сістэмы вымярэн
ня вібрацыі і дыягностыкі механі- 
змаў і машын). Была прэзентавана 
мабільная водаачьннчальная ўста- 
ноўка для атрымання пітной вады 
з забруджаных крыніц, здольная 
вырабіць 2,5 тоны чыстай вады за 3 
гадзіны (I). Акрамя таго, ва універ-

сітэце займаюцца распрацоукай да- 
бавак для хлебапякарнай галіны 
прамысловасці. Распрацаваны 
інфармацыйныя сістэмы “Абітуры- 
ент” (поўнаяінфармацыяпраўступ- 
ную кампанію), “Студэнты” і  сістэ- 
ма дыстанцыйнай адукацыі “eUni- 
versity” , пры дапамозе якой вядзец- 
ца навучэнне каля 50 тысяч студэн- 
таў па 8000 курсаў. Усе гэтыя рас- 
працоўкі абяцаюць беларускай на- 
вуцы выдатную будучьшю.

Ала М АЧАЛАВА

СВЯТЫ

Б АУ"Holiday^ZOPS
Так называлася 

танцавальна-забаў- 
ляльная праграма, 
прысвечаная 84-год- 
дзю нашай alma ma
ter. 31 кастрычніка ў 
памяшканні Палаца 
спорту сабралося ка
ля 4 тысяч залроша- 
ных на дзень нара- 
джэння БДУ. Для іх 
выступілі танца- 
вальны гурт “Ары- 
ён” , брэйк-данс-ка- 
лектыў “Street Mas
ters” (яны паказалі 
праграму, з якой вы
ступали. на чэмпіяна- 
це “Batle-Belarus- 
2005” ), сваімі жар
там! павесяліла ка
манда КВЗ “Радыё 
БДУ” , спяваў Андрэй 
Дзяркоў — лідэр пра- 
екта “ Тайланд” , а 
таксама Элен Мен- 
донца, якая прадста- 
віла праграму ў стылі 
MORCHEEBA.

Але галоўнай падзеяй вечары- 
ны сталі выбары Каралевы свята 
— конкурс “Міс універсітэта” . 
Дзяўчаты дэманстравалі купаль- 
нікі, танчылі, спявалі — словам, 
паказвалі свае таленты публіцы. 
Па выніках танцавальнага і песен- 
нага конкурсаў журы пакінула 
толькі 5 з 16 дзяўчат. Лепшую з іх 
выбрала публіка шляхам галаса-

вога пацвярджэння сваіх сімна- 
тый. У  конкурсе перамагла Алёна 
Нарушэвіч (пра яе вы чыталі ў 
пазамінулым нумары “Універеітэ- 
та” : дзяўчына атрымала званне 
“Міс Інтэрнэт-2005” ). Віншуем!

Ала М АЧАЛАВА 
Фотаздымкі Юліі ПАПОВАЙ

КОНКУРСЫ

Абмеркаванне праектаў, якія 
паступілі на конкурс “Лепшы ма- 
ладзёжны праект” , адбылося 26 
кастрычніка. Экспертная камісія 
на чале з прарэктарам па вучэбна- 
выхаваўчай рабоце і сацыяльных 
пытаннях У.В. Суворавым выра- 
шыла ўзнагародзіць першым мес- 
цам і  грантам праект “Студэнцкая 
відэастудыя SVS” . Кіраўнік праек- 
та Я . Якіменка (ІП курс ФПМІ) і ку- 
ратары Ю.В. Лазар і K.B. Кулін- 
ковіч (метадысты студгарадка) 
прадставілі добраахвотнае студэн- 
цкае аб’яднанне, створанае на базе 
студгарадка, якое займаецца інфар- 
мацыйнай дзейнасцю. Мэты пра- 
екта — стварэнне эфектыўнай 
сістэмы інфармавання, асвятлен- 
не дзейнасці органаў студэнцкага 
самакіравання. Відэастудыя сфар- 
міравана з прадстаўнікоў інфарма- 
цыйных камісій студсаветаў інтэр- 
натаў, членаў грамадскай інфарма- 
цыйнай службы студгарадка ВДУ. 
Ha цяперашнім этапе праект пра- 
ходзіць апрабацыю: зняты і раз- 
мешчаны ў лакальных сетках 
інтэрнатаў шэраг інфармацыйных 
сюжэтаў, у падрыхтоўцы якіх не- 
пасрэдны ўдзел прымалі студэнты 
— члены відэастудыі. У  планах — 
15 -хві лінная інфармацыйная праг
рама, складзеная з блокаў рознай 
тэматыкі, якая будзе з’яўляцца ў

сетках штотыднёва. У  хуткім часе 
да сеткі падключаць інтэрнаты 
№ I  і № 5.

Другое месца атрымаў праект 
“ Студэнцкі псіхалагічны  клуб 
БДУ” . Кіраўнік праекта студэнт II 
курса факультэта радыёфізікі і 
электронікі Я .Глазаў і  куратар
А .У . Шапашнікава (педагог-псі- 
холаг псіхалагічнай службы БДУ) 
вырашылі арганізаваць студэн- 
таў, якія цікавяцца псіхалогіяй, 
для фарміравання псіхалагічнай 
культуры студэнцтва БДУ і ства
рэння “ стабільнага пазітыўнага 
студэнцкага асяроддзя” . Празнач- 
насць гэтага праекта гавораць 
лічбы: штогод да паслуг студэнц- 
кай псіхалагічнай службы звяр- 
таецца болын за 1000 студэнтаў.

Трэцяе месца было прысуджа- 
натэатру-студыі “Божая кароўка” 
(кіраўнік праекта — студэнт I I I  
курса Інстытута тэалогіі М. Mipo- 
ненка, куратар — начальнік ву- 
чэбна-метадычнагаадцзела Галоў- 
нага ўпраўлення вучэбнай і наву- 
кова-метадычнай работы БДУ 
I .П. Латуш ка). Вялікая коль- 
касць здзейсненых пастановак, са- 
цыяльная накіраванасць вылу- 
чылі “Божую кароўку” з шэрага ас- 
татніх праектаў, якіх у гэтым год- 
зе было прадстаўлена болын за 20.

Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ
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BbIHIKI РАБОТЫ БДУ У 2004—2005 НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ 
I ЗАДАНЫ ПА ЎДАСКАНАЛЕННІ ЯКАСЦІ ПАДРЫХТОЎКІ 
СПЕЦЫЯЛІСТАЎ У 2005—2006 НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ

Пашыранае пасяджэнне Вучонага савета нашага універсітэта 
адбылося 3 кастрычніка. 3  асноўным дакладам на тэму “Вынікі 
работы БДУ ў  2004— 2005 навучальным годзе / задачы па 
ўдасканаленні якасці падрыхтоўкі спецыялістаў у 2005— 2006  
навучальным годзе" выступіў рэктар БДУ, прафесар В.І. Стражаў. 
Прапануем вашай увазе асноўныя палажэнні даклада ў  табліцах і 
дыяграмах.

К о л ь ка с ц ь  студ эн та ў , 
я к ія  н а в уча ю ц ц а  на

ЗаВОЧНЫМ (бюджэт/платнае)
а д д зя л е н н і 2005/2006 

нав .г. па ку р са х  
(на 01.09.2005 г.)

Конкурсы сярод паступаючых у БДУ на 1-ы курс 
дзённай формы навучання (2001—2005 гг.)

Год 2001 2002 2003 2004 2005

Конкурс 3 ,4 5 3,5 3,1 4 ,2 3 ,9 4

Доля ад агульнай колькасці тых, 
хто падаў заявы на дзённую бюджэтную форму 

і быў залічаны на 1-ы курс
•/. 70 

65 
60 
55 
50 
45

20
15
10
5
0

іншагаоолніх 68,6 ___64,5

^  61 61,2г ,

«----------------- 50
Пададзена заяў (у %) Залічана (у %)

вылускнікоу вясковых школ 13 12,5

8 10AS-------- 13.3 12 6
8,4  0,5

10,4

2001 2002 2003 2004 2005

Колькасць мінчан і выпускнікоў вясковых 
школ, залічаных на дзённую платную 
форму на 1-ы курс па БДУ

2004 год 2005 год

Чал.
У % ад уCix 
платнікаў Чал.

У % ад усіх 
платнікаў

Залічана мінчан на дзённую 
платную форму 819 46,5 1018 52,3
Залічана ўсяго на дзённую 
платную форму 1762 1946

2004 год 2005 год

Чая.
У % ад усіх 
платнікаў Чал.

У % ад усіх 
ллатнікаў

Залічана выпускнікоў 
вясковых школ на дзённую 
платную форму

100 5,7 94 4,8
Залічана ўсяго на дзённую 
платную форму 1762 1946

2004 год 2005 год
Чал. У % ад усіх 

залічаных Чал.
У % ад усіх 
залічаных

Залічана мінчан на 
дзённую форму 1643 43,5 1794 45,4
Залічана ўсяго на дзённую 
форму 3773 3952,

2004 год 2005 год

Чал. У % ад усіх 
залічаных Чал.

У % ад усіх 
залічаных

Залічана выпускнікоў 
вясковых школ на дзённую 
форму

373 9,9 347 8,9
Залічана ўсяго на дзённую 
форму 3773 3952

Паспяховасць студэнтаў па выніках

ГОД %

1991/92 8 3 ,7 8

1992/93 8 4 ,4 5

1993/94 83

1994/95 8 3 ,6 6

1995/96 8 4 ,2 6

1996/97 8 6 , 8
1997/98 8 3 ,2

1998/99 8 4 ,3

1999/2000 8 5 ,1

2000/01 8 3 ,4

2001/02 8 2 ,5

2002/03 8 3 ,7

2003/04 8 4

2004/05 8 4 ,4

К о л ь к а с ц ь  а б а р о н  д ы с е р т а ц ы й  
с у п р а ц о ў н ік а м і Б Д У  (2 0 0 0 -2 0 0 4  гг.)

Колькасць мінчан і выпускнікоў вясковых школ, 
залічаных на дзённую форму (бюджэтная і 
платная разам) на 1-ы курс па БДУ

Доктарскія
дысертзцыі

Кэндыдэцкія
дысертацыі

2000 14 70

2001 10 68

2002 17 83

2003 і б 97

2004 7 75

К ур с бюджэт платнае

1 427 717

2 411 559

3 440 377

4 472 399

5 479 232

6 439 142

Усяго: 2668 2426

Колькасць выпускнікоў (дзён. і завочн. ад.),

Размеркаванне выпускнікоў 2005 г. (дзён. ад.)

Sv  S

■  Размеркавана

/ / /  * *
I  Самастойнае працаўладкаванне

Паспяховасць студэнтаў па выніках зімовай

год %

1991/92 8 3 ,2 6
1992/93 8 6 ,2 7
1993/94 8 3 ,0 4
1994/95 82 ,9
1995/96 8 5 ,2

1996/97 8 6 ,8
1997/98 8 5 ,6
1998/99 8 5 ,3

1999/2000 8 4 ,8
2000/01 8 4 ,7
2001/02 8 3 ,6
2002/03 85
2003/04 8 5 ,1
2004/05 8 3 ,9

Вынікі экзаменацыйнай сесіі (вясна) 
2004-2005 навуч. г. (дзён. ф. нав.)

Па БДУ 84,4%

“  CTi CO
з х-и si ol зЕЫзІІВ л С а Т Г в  g  g  CO CO CO а д  О . - г - я Т Ч я » !

«Г У

Колькасць студэнтаў дзённага аддзялення 
^ 0 0 5 / 2 0 0 ^ a B j r j i ^ ( ^ p c a x  (на 01.09.2005 г.)

I I.............
курс  бюджэт платнае

I 19 7 3 1 8 9 8

2 1 9 8 9 1 7 9 5

3 18 5 5 128 3

4 18 8 1 9 5 8

5 1 7 9 8 8 4 7

Усяго 9496 6771

500
колькасць студзнтау

1000 1500 2000

И Бюджэт а Платнае

Колькасць аспірантаў і дактарантаў

Аспирантура Дактарантура

Вочная
Завоч-

ная
Усяго

У тым л іку 
мэтавая 
(вочн ./ 

завочн.)

Да кта ранты 
БДУ

Дактаранты
пабочных

арганізацый
Усяго

2001 524 259 783 4 6 /1 5 8 I i 19

2002 5 4 4 286 830 5 0 /2 4 7 13 20

2003 535 298 833 6 0 /3 4 6 10 16

2004 469 298 767 4 8 /3 8 6 9 15

2005 474 304 778 4 9 /3 5 6 10 16

Навуковыя публікацыі ў 2001—2004 гг.

К о л ь к а с ц ь  п у б л ік а ц ы й 2001 2002 2003 2004

у с я г о 722 783 1003 896
Манаграфій 97 144 160 113

Падручнікаў і 
навучальных 
дапаможнікаў

385 437 537 532

Зборнікаў навуковых 
прац 61 51 100 65

Зборнікаў тэзісаў 
дакладаў 26 36 74 33

Іншых выданняў 153 115 132 153

Сярэдняя нагрузка выкладчыкаў 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта

900

450

7 25 7 5 8
6 8 6  6 8 7  R1cR . . .  6 8 2  700

6 3 3  6 5 6  6 6 0  6 4 6  6 3 5  6 29

1994- 1995- 1996- 1997- 1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Вынікі абароны дыпломных работ

Nfi Факупьтзт выд. % NB Факультэт здав. %

1 ФРФЭ 80 1 ДзІКСТ 23
2 ФІлалагічны 77 2 Гуманітарны 22
3 Біялагічны 75 3 ФПМІ 17
4 Фізічны 74 4 ФМА 10
5 Гістарычны 73 5 Эканамічны 9
6 Хімічны 68 6 Геагрзфічны 8
7 Геаграфічны 67 7 БІялагічны 7
8 Юрыдычны 62 8 Механіка- 7
9 Журналістыкі 57 матэматычны

10 ФФСН 57 9 ФФСН 6

11 Гуманітарны 56 10 Філалагічны 5

12 ФМА 55 11 Юрыдычны 4

13 ФПМІ 54 12 ФІЗІЧНЫ 3
13 ХімІчны 3

14 матэматычны 50 14 ФРФЭ 2
15 ДзІКСТ 39 15 ГІстарычны 2
16 Эканамічны 38 16 ЖурналістыкІ 1

Усяго па БДУ 62 Усяго па БДУ 8

2
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I ЗАДАНЫ ПА ЎДАСКАНАЛЕННІ ЯКАСЦІ ПАДРЫХТОЎКІ 
СПЕЦЫЯЛІСТАЎ У 2005—2006 НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ

Прафесарска-выкладчыцкі састаў (ПВС)
__________

Бюджэтныя асігнаванні комплексу БДУ за 
перыяд^ОО^—2 0 0 ^ ^ (м л н  руб. ) ____

Год
Усяго
ПВС

Маюць
навуковую

ступень
П В С з 

нав.ступен. 
да агупьнай 

колькасці

Маюць навуковае званне

д/
навук

K/
навук

акад.,
чп-кар.

праф. дацэнт с.н.с.

2 0 0 0 /
2001 1 8 6 1 203 848 5 6 ,4 7 % 3 156 618 39

2 0 0 1 /
2 002 1 9 3 5 204 872 5 5 ,6 0 % 4 157 607 41

2 0 0 2 /
2003 1 9 8 8 202 887 5 4 ,7 7 % 2 151 609 38

2 0 0 3 /
2 004 2 0 3 9 206 899 5 4 ,1 9 % 2 154 624 39

2 0 0 4 /
2 005 2 1 4 0 208 935 5 3 ,4 1 % 5 157 643 39

Сярэдні ўзрост прафесарска-выкладчыцкага

Факультэт прафесары

[ <
■■

■ 
1Y 

ся
рэ

дн
ім

 
па 

БД
У 

|

Факультэт пвс
ФМА 50 Гуманітарны 43
Эканамічны 53 ФМА 43
ФІлалагІчны 57 Эканамічны 44
ФФСН 58 Філалагічны 44
Юрыдычны 60 ФФСН 45
ЖурналІстыкІ 61 Юрыдычны 46
Агульнаунівер. кафедры 61 Журналістыкі 47
Біялагічны 62 ДзІКСТ 47
ФПМІ 64 Агульнаунівер. кафедры 48
Пстарычны 64 Біялагічны 4 8
ФІЗІЧНЫ 67 ФПМІ 50
ДзІКСТ 68 Гістарычны 5 0
ХІмІчны 68 ФІЭІЧНЫ 51
ФРФЭ 70 Хімічны 51
Геаграфічны 71 ФРФЭ 51
ММФ 71 Геаграфічны 51

па БДУ 62 ММФ 52
па БДУ 4 7

Звесткі пра сярэднюю заработную плату 
работнікаў БДУ (2001—2005 гг.) (тыс.руб.)

Паступленне сродкаў у навуковую і навукова- 
тз}шічн^ю^сфер^БДУ£001-2005 гг. (млн руб.)

2001 2002 2003 2004 2005
(план )

Агульны  аб'ём 
ф інансавання 9819,2 11867,9 15028,5 20669,1 2б869,§

Фундаментальный
даследаванні 1522,5 1814,0 2753,2 4156,5 5521,5

ДНТП,
інавацыйны я
праекты

3527,2 3854,8 5431,7 7366,9 8220,4

Гасдагаворы 1504,5 2488,0 3014,9 4433,3 5250,0

(О Й

I l

S I P i S
I  5 11 |1Ч га Jr ло .2 < тз-

КАНФЕРЭНЦЫІ

БІБЛІЯТЭКА Ў XXСТАГОАЛЗІ
Міністэрства культуры 

Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная 
бібліятэка Беларусі і 
Фундаментальная бібліятэка БД У  
правялі 25— 27 кастрычніка 
Міжнародную навукова-практычную 
канферэнцыю “Роля бібліятэк і 
інфармацыі ва ўстойлівым развіцці 
грамадства ”.

У  канферэнцыі прынялі ўдзел прад- 
стаўнікі Міністэрства культуры, вядучыя 
спецыялісты Нацыянальнай і рэспублі- 
канскіх галіновы х бібліятэк Беларусі, 
кіраўнікі абласных і публічных бібліятэк, 
бібліятэк адукадыйных устаноў з усіх рэгі- 
ёнаў Беларусі, члены Беларускай біблія- 
тэчнай асацыяцыі, прадстаўнікі Тавары- 
ства бібліятэкараў Літвы, амерыканскай,

расійскай і ўкраінскай бібліятэчных аса- 
цыяцый. Усяго было зарэгістравана больш 
за 300 удзельнікаў канферэнцыі.

Канферэнцыя ставіла сваімі мэтамі аб- 
меркаванне задач бібліятэк як соцыякуль- 
турных і інфармадыйных цэнтраў грамад
ства ў забеспячэнні яго ўстойлівага раз- 
віцця, удасканальванне інфармацыйна- 
бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва 
Беларусі на аснове выкарыстоўвання сучас- 
ных камп’ютарных і тэлекамунікацыйных 
тэхналогій, умацаванне ролі бібліятэк як 
інстытута нацыянальнай культуры і нацы
янальнай памяці, развіццё інфармацыйна- 
га ўзаемадзеяння і эфектыўнага супрацоў- 
ніцтва бібліятэк на рэгіянальным, нацыя- 
нальным і міжнародным узроўнях.

Аксана KAXHO

МАСТАЦТВА I
21-23  кастрычніка ў  БД У адбылася 

міжнародная навуковая канферэнцыя 
“Мастацтва і філасофія”, прысвечаная 
стагоддзю з дня нараджэння Ж .-П . Сартра 
і Э. Левінаса.

СУПРАЦОЎНІЦТВА

“ЛЮАЗЯМ ПАСП

Арганізатарамі канфе- 
рэнцыі сталі кафедра мас- 
тацтваў, Цэнтр візуальных 
мастацтваў і медыя Дзяр- 
жаўнага інстытута кіра- 
вання і сацыяльных тэх- 
налогій, факультэт філа- 
софіі і сацыяльных навук 
БДУ, Нацыянальная камі- 
сія па справах Ю НЕСКА ў 
Беларусі, пасольства Фран
цы! ў Беларусі, прадстаў- 
ніцтва Сусветнага ОРТ у 
Рэспубліцы Беларусь. Кан
ферэнцыя праводзілася 
пры ўдзеле часопісаў “Арт- 
прэс” (Парыж), “ Мастац
тва” , Гётэ-ін сты тута  
(М інск ). У  канферэнцыі 
прынялі ўдзел як навукоў-

цы з Беларусі, так і з Італіі, 
Францыі, P a c iii інш. Пад- 
час цырымоніі адкрыцця 
ўдзельнікаў віталі прарэк- 
тар па вучэбнай рабоце, 
прафесар У .JI. Клюня і ата- 
шэ па культуры  Пасоль
ства Францыі ў Беларусі 
Ж ан-П ’ер Бузік і інш.

Місія канферэнцыі ў  зва- 
роце сучаснага грамадства 
да вопыту культурнай тра- 
дыцыі, асэнсаванне тых яе 
аспектаў, як ія  могуць 
стаць актуальнымі пры пе- 
раадоленні складанасцяў 
сучаснай культурнай сіту- 
ацыі. Як было зазначана ў 
праграме, “ стогадовы юбі- 
лейЖ .-П . СартраіЭ. Леві-

наса стымулюе пераасэнса- 
ванне кардынальных пы- 
танняў, пастаўленых філо- 
сафамі і іх  сучаснікамі, — 
як суадносяцца мастацтва 
і філасофія ў еўрапейскім 
культурным цэлым” .

Асноўны мі кірункам і 
канферэнцыі сталі пытанні 
ўзаемадзеяння мастацтва і 
філасофіі ў развіцці еўра- 
пейскай культуры; філасо- 
фія, мастацтва і віртуаль- 
нае; філасофія праектаван- 
ня і культура X X  ст.; дэгу- 
манізацыя мастацтва ў  X X  
ст.; праблемырэальнасціў 
мастацтве на сучасным эта
пе; віртуальнае, рэальнае і 
тыражаванае ў мастацтве і 
г.д.

Па выніках канферэнцыі 
запланавана выданне збор- 
ніка матэрыялаў.

Сняжана ЛІСОЎСКАЯ

“К ал і мне паведамілі, 
што ў  германскім Гёрліцы 
ёсць кніга Скарыны, я не 
паверыў, — кажагерманскі 
славіст Норберт Рандаў. — 
Усе экзэмпляры выдатна 
вядомыя ў  свеце. А ле варта 
бы ло паглядзець на т и 
тульны ліст, на партрэт аў- 
тара...”

Да сусветна вядомых 258 
экзэмпляраў Скарынавых' 
кн іг дадалося яшчэ 8: у 
бібліятэцы германскага го- 
рада Гёрліца знайшлі “Біб- 
лію ” , перакладзеную і на- 
друкаваную Францыскам 
СкарынамуПразеў1518— 
1519 гг. Пра яе ішла размо- 
ва 24 кастрычніка ў акта- 
вай зале журфака. Каб па- 
ведаміць падрабязнасці пра 
знаходку, у  Мінск спецы- 
яльна прыехаў вядомы гер-

манскі славіст Норберт 
Рандаў.

Знойдзеная Скарынава 
“Б іб л ія ” складаецца з 
дзвюх частак і змяшчае 
значную частку перакладзе- 
ных асветнікам твораў, 
зболынага к н іг і Старога 
Запавета: 687 аркуш аў, 
альбо 1358 старонак. Ha 
верхнім полі кожнай — імя 
ўладальніка на латыні: “Я 
належу Ёганесу Хесу, тэо- 
лагу, падарунак ад спадара 
Андрэаса Пана” .

Капітоўнасць знаходкі 
пацвердзіў і вядомы бела- 
рускі літаратуразнаўца 
Адам Мальдзіс. A  сустар- 
шыня “Таварыства беларус- 
ка-нямецкіх сустрэч” Ёганес 
Ш лоц дадаў: “К алі я быў 
студэнтам, я верыў, што 
славуты гуманіст Франц

У ВОЛЬНЫ ЧАС

Скорый — немец. Тым пры- 
емней сёння гутарыць пра 
беларуса Францыска Скары- 
ну і яго знойдзеную ў Гер
манн “Біблію” , якая выкл- 
ікала ў маёй краіне вялікую 
цікавасць. Магчыма, дзяку- 
ючы кнізе Беларусь у Гер
манн будзе ўсцрымацца так, 
як яна таго вартая” .

Нягледзячы на гэта, па- 
дарыць знаходку Беларусі 
Германія не спяшаецца. 
“Гэтае пытанне — да бурга- 
містраГёрліца, — зазначыў 
прадстаўнік пасольства 
Германіі ў Беларусі, — дзе 
“ Б ібл ія ” столькі часу за- 
хоўвалася. Авось прывезці 
кнігу ў Мінск на выставу — 
без праблем і з вялікім за- 
давальненнем” . Так што 
чакаем...

Марыя КАСЦЮКОВІЧ

ЛІЦЭЙСКІЯ
28 кастрычніка, як і кожны год, у ліцэі 

БДУ адбылося адно з самых яркіх святаў, 
якое называецца “В ізітоўкі” . Амаль два 
месяцы ліцэй з нецярплівасцю чакаў ура- 
чыстага вечара. Для дзесяцікласнікаў гэта 
шанц заявіць пра сябе — своеасаблівы 
“першы выхад у свет” : кожны клас паві- 
нен выступіць з нумарам, па якім скла- 
дзецца першае ўражанне пра калектыў і 
які надалей стане візітнай карткай. Для 
адзінаццатых класаў канцэрт — гэта не 
тольк і знаёмства з “карапузамі” (так у 
ліцэі называюць дзесяцікласнікаў), але і 
незабыўнае феерычнае шоу.

Гэты год не стаў выключэннем. Свята 
зацікавіла ўсіх: у актавай зале, як заўж- 
ды, не засталося ніводнага свабоднага мес- 
ца, бо на здольнасці дзесяцікласнікаў 
прыйшлі паглядзець не толькі ліцэісты і 
настаўнікі, але і выпускнікі. Вечар атры-

маўся на славу! Адны зрабілі сваю візітоў- 
ку падобнай да КВЗ, другія паклалі ў ас- 
нову выступу сюжэт якога-небудзь знака- 
мітага твора (паэму Някрасава “Каму на 
Pyci жыць добра” перапрацавалі ў “Каму ў 
ліцэі жыць весела” ), трэція прыдумалі каз
ну пра з’яўленне свайго профілю. Усе вы
ступы былі не падобныя адзін на другі, ад- 
нак кожны нумар быў насычаны гумарам, 
спевамі і  танцамі.

У се выступленні былі ўзнагароджаны. 
Прадстаўленні ўсіх класаў былі настолькі 
ярк ім і, што вызначыць пераможцам 
толькі аднаго было немагчыма: сёлета пе
раможцам! сталі ўсе ўдзельнікі. Кожны з 
12 класаў атрымаў запаветнае першае мес- 
ца ў сваёй намінацыі.

Вікторыя ПЫЖЫК, 
навучэнка ліцэя БДУ
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КОНКУРСЫ

ОДЫ БДУ
Падведзены вынікі творчага 

конкурсу, прысвечанага дню зас- 
навання БДУ. Першае месца за
няла навучэнка 11 класа ліцэя 
БДУ Лейла Ісмаілава (аповед “ Ду- 
хоўнае адкрыццё” ). На другім мес- 
цы апынуўся студэнт-трэцякурс- 
нік механіка-матэматычнага фа- 
культэта А ляксей  Грамыка 
(верш “Да БДУ” ). Трэцяе месца 
дасталася курсанту ваеннага фа- 
культэта Дзянісу Вараб’ёву ( “Ода 
БДУ” на сучасны лад). Асобную 
падзяку за ўдзел у конкурсе камі- 
тэт БРСМ БДУ выказвае былому 
педагогу студгарадка Эміліі Фёда- 
раўне М іхалап, якая даслала 
верш “Майму універсітэту” .

РОЛІК
СУПРАЦЬ

ЦЫГАРЭТЫ
У конкурсе творчых работ пра 

шкоду курэння, праведзенага ка- 
мітэтам БРСМ БДУ разам са Сту- 
дэнцкім саюзам нашага універсі- 
тэта, першае месца заняў відэа- 
ролік студэнта II I  курса факуль- 
тэта прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі Аляксандра Kapno- 
віча. Другое месца падзялілі сту- 
дэнткі-другакурсніцы факультэ- 
та журналістыкі Яраслава Анан- 
ка і Таццяна Русаковіч. На 
трэцім месцы апынуліся студэн- 
тка I курса эканамічнага факуль- 
тэта Юлія Хмялеўская і студэнт 
IV курса гістарычнага факультэ- 
та Уладзімір Палаўчэня. Урачы- 
стая ўзнагарода пераможцаў ад- 
будзецца 17 лістапада падчас 
дыскатэкі ў Палацы Рэспублікі. 
Усе ўдзельнікі атрымаюць гра- 
шовыя прэміі, а пераможцы — 
яшчэ і дипломы з памятнымі па- 
дарункамі.

Маргарита АЛЯШКЕВІЧ

ПОСТФАКТУМ  
АБМЕН 

ВОПЫТАМ: 
СЕМІНАРЫ ПА 
ВЫХАВАЎЧАЙ

РАБОЦЕ
На базе спартыўна-аздараўлен- 

чага комплексу “ Брыганціна” 
21— 22 кастрычніка ўпершыню 
прайшоў выязны навучальны се- 
мінар для куратараў вучэбных 
груп. Тэмай яго была “Сістэма ідэ- 
алагічнай і выхаваўчай работы ў 
Беларускім дзяржаўным універсі- 
тэце” . Удзел у  ім прынялі курата- 
ры на чале з прарэктарам па ву- 
чэбна-выхаваўчай рабоце і сацы- 
яльных пытаннях У.В. Сувора- 
вым, прадстаўнікі ўпраўлення 
выхаваўчай работы з моладдзю, 
студэнцкага гарадка, псіхалагіч- 
най службы БДУ, кафедры фізвы- 
хавання і спорту, упраўлення па 
справах культуры, намеснікі дэ- 
канаў і загадчыкі інтэрнатаў. Ад- 
быліся семінары з намеснікамі 
дэканаў па выхаваўчай рабоце на 
тэму “Студэнцкі савет па якасці 
адукацыі факультэта як сродак 
рэарганізацыі адукацыйнага пра- 
цэсу” , семінар загадчыкаў інтэр- 
натаў “Узаемадзеянне органаў 
студэнцкага самакіравання БДУ 
з адміністрацыяй інтэрнатаў” . 
Вядома, He абышлося і без актыў- 
нага адпачынку: басейн і турнір 
па валейболе нікога не пакінулі 
абыякавым.

Святлана ДАЛГАНЮК

ПОСТФАКТУМ

Тыдзень маці Q БЛУ
3  на годы 14 кастрычніка 

—  Дня маці цэлы тыдзень 
(з  10-га па 16-га) у 
Беларусі адзначаўся як 
Тыдзень маці. Доброе 
надвор’е спрыяла 
цудоўнаму настрою, 
гандляры кветкамі 
радаваліся павялічаным 
заробкам, а дзеці ўсёй 
краіны прызнаваліся сваім 
jv/аці ў любові.

У  арганізацыі святочных мера- 
прыемстваў у БДУ прынялі ўдзел 
Саюз жанчын БДУ, упраўленне вы- 
хаваўчай работы з моладдзю, упраў- 
ленне па справах культуры, студга- 
радок, прафсаюзныя арганізацыі 
студэнтаў і супрацоўнікаў універсі- 
тэта і інш.

У  інтэрнаце№ 7 прайшлавыста- 
ва “Апошняя ўсмешка восені” , ар- 
ганізатарамі якой выступілі на- 
меснік дырэктара студэнцкага га
радка Ала Мелех і дацэнт кафедры 
мікрабіялогіі Рыма Жалдакова. У  
мерапрыемстве ўдзельнічалі Рэс- 
публіканскі экалагічны цэнтр дзя- 
цей і юнацтва, Цэнтральны батані- 
чны сад, Батанічны сад БДУ і асоб- 
ныя супрацоўнікі універсітэта. Ha 
выставе можна было пабачыць во- 
сеньскія букеты і асобныя кветкі, 
абмяняцца насеннем і саджанцамі, 
атрымаць кансультацыю па пэўных 
раслінах.

Штогод на Дзень маці право- 
дзіцца дабрачынная акцыя для 
жанчын-ветэранаў універсітэта 
•“Мы помнім вас” : супрацоўнікі ад 
кожнага факультэта выязджаюць

13 кастрычніка ў 
Фундаментальной 
бібліятэцы БДУ адбылося 
ўрачыстае адкрыццё 
выстаўкі навуковых прац і  
кніг заслужанага дзеяча 
навукі БССР, прафесара I. P. 
Некрашэвіча, аўтара звыш 
200 навуковых публікацый.
Нагодай для мерапрыемства 
стаў 100-гадовы юбілей з 
дня нараджэння навукоўцы.

ПАМЯЦІ
AB ПРАФЕ

на дом да пажылых выкладчыц, дзе 
віншуюць іх з Днём маці.

Пасяджэнне клуба “Студэнцкая 
сям’я — X X I стагоддзе” — гэта су- 
месны праект такіх арганізацый, як 
“Саюз жанчын БДУ” і “Надзея-экс- 
прэс” . Каардынатарам праекта вы
ступит загадчыца кафедры педа
гогии і праблем развіцця адукацыі
B.Л. Жук. “На аганёк” да маладых 
сем’яў зазірнулі спецыялісты ў га- 
ліне акушэрства і гінекалогіі, кас- 
металогіі і моды. Сваю калекцыю 
“Акварыум” прадэманстраваўмадэ- 
льер Саша Варламаў.

У  рамках праграмы “Два саюза 
— дзве перспектывы”, каардыната
рам якой з’яўляецца старшыня пяр- 
вічнай прафсаюзнай арганізацыі сту- 
дэнтаў БДУ Н.М. Радзевіч, адбыла- 
ся паездка маладых мам, студэнтак 
і аспірантак у Жыровіцкі манастыр.

У  рамках Тыдня маці адбыліся 
таксама юрыдычныя кансультацыі

ЮБІЛЕІ

дляжанчынпажыллевым, працоў- 
ным і сямейным праве; дабрачын
ная акцыя ў падтрымку шматдзет- 
ных сем’яў; спектакль народнага 
студэнцкага тэатра “На балконе” ; 
выстава карцін мастака Аляксея 
Кузьміча пад назвай “Мадонна” . 
Супрацоўнікі Фундаментальнай 
бібліятэкі БДУ наладзілі вечарыну 
з выставай дзіцячых творчых работ 
і  дзіцячым канцэртам “Для нашых 
мам” . 3 нагоды Дня маці адбыўся 
штогадовы святочны канцэрт. Ак- 
рамя таго, на мерапрыемствах па- 
бывалі прадстаўнікі Асацыяцыі 
універсітэцкіх жанчын Літвы. Па- 
дагульніла святочны тыдзень суст- 
рэча рэктара В.І. Стражава з мату- 
лямі таленавітых студэнтаў у рэк- 
тараце ВДУ.

Яўгенія МАНЦЭВІЧ, 
Сняжана ЛІСОЎСКАЯ 
Фота Юліі ПАПОВАЙ

Іл ля  Рыгоравіч — першы бе- 
ларускі навукоўца, які займаў- 
ся даследаваннем з ’яў кантакту 
метала з паўправадніком. Ён 
адзін з тых, каму мы абавязаны 
аднаўленнем лабараторнай базы 
універсітэта пасля вайны.

Сярод яго студэнтаў — рэктар 
БДУ B.I. Стражаў, прарэктарпа 
вучэбнай рабоце B.B. Самахвал, 
а таксама дэкан фізічнага фа
культэта В.М. Анішчык і дэкан 
факультэта радыёфізікі і элект- 
ронікі C.P. Мулярчык.

Старшыня Савета ветэранаў 
універсітэта І.П . Зяцькоў спа- 
чатку быў студэнтам Іл л і Рыго- 
равіча, а потым і яго кіраўніком. 
Пра свайго настаўніка ён кажа 
так:

— Іл ля  Рыгоравіч — фізік з 
вялікай літары. Развіццё фізікі

ў БДУ звязана з яго даследаван- 
нямі, яго працай.

Шмат цікавага паведаміў пра 
Іллю  Рыгоравіча яшчэ адзін яго 
колішні студэнт — C.P. М уляр
чык:

— Прафесар Некрашэвіч па- 
ставіў рэкорд, які цяжка будзе 
пабіць: ён быў нязменным кіраў- 
ніком кафедры агульнай фізікі 
БДУ. He ведаю чалавека, болын 
патрабавальнага, чым ён. Пры- 
чым патрабавальнага ў першую 
чаргу да сябе (ён лічыў, што 200 
навуковых прац недастатковая 
лепта ў развіццё навукі, ён праг- 
нуў вялікага адкрыцця), а толь- 
кі потым да студэнтаў.

Выступіла і дачка прафесара 
Некрашэвіча — Мая Ільінічна. 
Яна выказала ўдзячнасць аргані- 
затарам выстаўкі: дырэктару ФБ

БДУ П.М. JIano, яго намесніцы 
А.В . Буцінай, адказнай за пра- 
вядзенне выстаўкі JI.I. Янковіч.

— У  нашай сям ’ і не было 
культу дываноў і хрусталя, — 
кажа Мая Іль ін ічн а , — затое 
было захапленне кнігамі і пада- 
рож жамі. Бацька выпісваў 
болын за 20 выданняў. Памятаю, 
як на велізарных грузавіках з 
дапамогай супрацоўнікаў біблія- 
тэкі і студэнтаў перавозілі тое, 
што бацька перадаў у дар біблія- 
тэцы.

Памяць пра выдатнага фізіка 
будзе жыць сярод тых студэнтаў 
БДУ, якія рыхтуюцца па яго пад- 
ручніках, займаюццаўаўдыторы- 
ях універсітэта, адна з якіх назва
на імем прафесара Некрашэвіча.

Ала М АЧАЛАВА 
Фота Юліі ПАПОВАЙ

ВЕДАЙ НАШЫХ!
УЗНАГАРОДЫ 

ДЛЯ ПРАЦАВІТЫХ
Урачыстае закрыццё III пра- 

цоўнага семестра “Лета — 2005” 
адбылося 20 кастрычніка ў 
М інскім дзяржаўным палацы 
дзяцей і моладзі. Мінскі гарадскі 
штаб студэнцкіх атрадаў і аддзел 
па справах моладзі Мінгарвы- 
канкама ўручылі студгарадку 
БДУ пераходны кубак “За арга- 
нізацыю дзейнасці рамонтна-бу- 
даўнічых брыгад” . Камітэт БРСМ 
БДУ атрымаў кубак у намінацыі 
“Найлепшы валанцёрскі атрад” 
за арганізацыю працы краязнаў- 
чага атрада ў зоне Аўгустоўскага 
канала.

Упраўленне выхаваўчай рабо
ты з моладдзю віншуе ўсіх з гэ- 
тымі ўзнагародамі і дзякуе 
ўдзельнікам студэнцкіх атрадаў 
за добрасумленную працу.

Святлана ДАЛГАНЮ К

а б ’я в ы

КОНКУРС 
ПРАЦЯГВАЕЦЦА
Грамадскае аб’яднанне “Беларус- 

кая асацыяцыя маладых хрысціянскіх 
жанчын” (“БАМХЖ”) абвяшчае аб пра- 
цягу конкурсу навуковых работ сярод 
студэнтаў, магістрантаўі аспірантаў на 
2005 г. па праблеме гандлю людзьмі.

Конкурс арганізаваны ў рамках 
праграмы “Ла Страда 2005: Прадухі- 
ленне гандлю жанчынамі ў краінах Цэн- 
тральнай і Усходняй Еўропы”. Да ўдзе- 
лу запрашаюцца студэнты I—V курсаў, 
магістрантыіаспіранты 1-га году наву- 
чання ВНУ Беларусь Жадаючыя ўзяць 
удзел у конкурсе павінны да 10 снежня 
2005 г. падаць у PA “БАМХЖ”:

а) запоўненую анкету ўдзельніка 
конкурсу;

б) KOnii сваіх найлешных работ па тэ- 
матыцы конкурсу.

Пераможцам конкурсу будзе вы- 
плачвацца стыпендыя ў перыяд з люта- 
гапакрасавік 2006 г. уключна.

Дадатковую інфармацыю можна 
атрымаць па тэл. (029) 645-31-66 

ці электроннай поштай 
lastrada@infonet.by

РЭКТАРАТ БЕЛАРУСКАГА 
ДЗЯРЖАЎНАГА  
УНІВЕРСІТЭТА
абвяшчае конкурс 

на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: са- 

цыяльнай камунікацыі, усходніх моў, 
сацыяльна-гуманітарных навук;

ДАЦЭІ1ТАЎ КАФЕДРАЎ: гісторьгі 
старажытнага свету і сярэдніх вякоў, 
эканамічнай інфарматыкі і матэматыч- 
най эканомікі, агульнай фізікі, тэарэ- 
тычнайфізікі, культуралогіі, філасофіі 
і метадалогіі навукі, філасофіі культу
ры, псіхалогіі, інтэлектуальныхсістэм; 
' СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ 
КАФЕДРАЎ: англійскай мовы гумані- 
тарных спецыяльнасцяў, усходніх моў, 
культуралогіі, раманскіх моў, псіха- 
логіі, сацыяльнай камунікацыі;

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: 
археалогіі і спецыяльных гістарычных 
дысцыплін, англійскай мовы эканаміч- 
ных спецыяльнасцяў, сацыялогіі;

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: энер- 
гафізікі, агульнай хіміі і методыкі вы- 
кладання хімпі.

ІЬрмін конкурсу—адзінмесяцздня 
апублікавання аб’явы.

Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Баб- 
руйская, 5-а, упраўленне кадраў, тэл. 
209-54-36.

УСТАН О В А  А Д УКА Ц Ы І 
“ ЮРЫДЫЧНЫ 
КАЛЕДЖ БДУ”
абвяшчае конкурс

на замяшчэнне пасады выкладчы- 
ка кафедры агульнаправавых і грама- 
дзянска-прававых дысцьшлін.

Тэрмін падачы дакументаў— I  ме
сяц з дня апублікавання аб’явы.

Адрас: 220050, г. Мінек, вул. Кам- 
самольская, 21, аддзел кадраў, тэл. 
229-29-46.
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