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•  ЮБІЛ EI • ............................ В І Н Ш У Е М !
У студзені гэтага го

да рэктар нашага уні- 
версітэта акадэмік АН 
Беларусі Фёдар Міка- 
лаевіч Капуцкі адзна- 
чыў сваё 65-годдзе. 3 
гэтай нагоды мы жада- 
ем Фёдару Мікалаевічу 
здароўя і поспехаў ва 
ўсіх добрых справах. 
Пра тое, Luto  ён пава- 
жаны чалавек не толькі 
ў нашай альма-матэр, 
але і сапраўдны аўта- 
рытэт у навуковым 
асяродку краіны, свед- 
чыць урадавая тэлегра- 
ма за подпісам Прэзі- 
дэнта Беларусь з вінша- 
ваннямі ў адрас Фёдара 
Мікалаевіча.

~Ł \Ł IL ~Ł

ПАВАЖАНЫ
ФЁДАР

МІКАЛАЕВІЧ!

Прыміце шчырыя він- 
шаванні і самыя добрыя 
пажаданні ў сувязі з 
Вашым 65-годдзем . 
Жадаю Вам новых пос- 
пехаў у далейшым раз- 
віцці флагмана вышэй- 
шай школы Беларуска- 
га дзяржаўнага універ- 
сітэта, творчых здзяй- 
сненняў у Вашай педа- 
гагічнай дзейнасці, мо- 
цнага Вам здароўя, 
шчасця, натхнення ва 
ўсіх справах.

Прэзідэнт 
Рэспублікі 

Беларусь 
А. ЛУКА ШЭН KA

в АКТУАЛЬНА
26 студзеня адбыўся мітынг прафсаюзаў на плошчы 

Свабоды ў Мінску. Перад гэтым на імя Прэзідэнта Бе- 
ларусі Лукашэнка А. Р. быў накіраваны ліст ад Рэспублі- 
канскага камітэта прафсаюза работнікаў адукацыі і наву- 
кі. У ім, у прыватнасці, гаворыцца, што з 1 студзеня 
1994 года рэгуляванне заробку педагагічных работнікаў 
сістэмы адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з арти
кулам 34 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб адукацыі ў 
Рэспубліцы Беларусь», які прадугледжвае, што сярэдняя 
стаўка заробку педагагічных работнікаў вызначаецца не 
ніжэй сярэдняга заробку службоўцаў у прамысловасці, 
а прафесарска-выкладчыцкага саставу ВНУ — мінімум у 
паўтара раза вышэй за гэты ўзровень.

Аналіз статыстычных дадзеных і дзейных ставак зароб
ку педагагічных работнікаў, службовых акладаў прафе
сарска-выкладчыцкага саставу за I, II i III кварталы 1994 
года, праведзены Рэспубліканскім камітэтам прафсаюза 
работнікаў адукацыі і навукі Беларусі (афіцыйна зацвер- 
джаная методыка разліку сярэдняй стаўкі адсутнічае),

НАШ  З А Р О Б А К
паказвае, што ні ў адным квартале бягучага года 
артыкул 34 Закона аб адукацыі ў частцы гарантаванага 
ўзроўню аплаты працы выкананы не быў (табліца № 1).

Меры, якія прымаліся ўрадам, былі недастатковымі і 
не забяспечылі выкананне Закона.

Больш за тое, у бягучым годзе не толькі стаўка, але 
нават сярэдні заробак педагагічных работнікаў не дася- 
гаў сярэдняга заробку службоўцаў у прамысловасці 
(табліца № 2), а ў трэцім квартале склаў толькі 58,8 %.  
Такі ўзровень аплаты працы прывёў да збяднення педа- 
гагічных работнікаў, узмацнення адтоку з галіны спецыя- 
лістаў, зніжэння якасці адукацыі і вядзе да нарастания раз- 
буральных працэсаў у галіне.

Для рэалізацыі артыкула 34 Закона аб адукацыі неаб- 
ходна правесці карэкціроўку ставак заробку і службовых 
акладаў педагагічных работнікаў: за I квартал — у 1,8 
раза, за II квартал — у 2,2, за III квартал — у 2,7; а 
прафесарска-выкладчыцкага саставу — у 1,6; 2,0; 2,1 разы 
адпаведна.

Аднак такая карэкціроўка Дзяржкампрацай, цяпер 
Міністэрствам працы, праведэена не была.

Прэзідыум Рэспубліканскага камітэта прафсаюза ра- 
ботнікаў адукацыі і навукі, рэалізуючы прадастаўле- 
ныя заканадаўствам правы па абароне сацыяльна- 
эканамічных інтарэсаў членаў прафсаюза, 29 кастрычніка 
гэтага года звярнуўся ў Кабінет Міністраў Рэспублікі 
Беларусь з патрабаваннем аб правядзенні кампенсацый- 
ных выплат за I, II, III кварталы i прыняцці мер па забе- 
спячэнні выканання артыкула 34 Закона аб адукацыі ў IV 
квартале 1994 года.

Аднак Урад рэспублікі прадэманстраваў прававы нігілізм

і адмовіў прафсаюзу ў задавальненні законных патра- 
баванняў.

Прэзідыум прафсаюза папрасіў прыняць меры, якія забя- 
спечваюць выкананне арт. 34 Закона аб адукацыі ў частцы 
гарантаванага ўзроўню аплаты працы педработнікаў і 
прафесарска-выкладчыцкага саставу, а таксама правесці 
кампенсацыйныя выплаты ў сувязі з невыкананнем яго ў 
папярэдніх квартала бягучага года.

Адначасова гэты ліст інфармаваў, што ў сапраўды ката- 
страфічным становішчы знаходзяцца нізкааплатныя катэ- 
горыі работнікаў, абслуговы персанал устаноў адукацыі. Ix 
заробак, з’яўляючыся адзінай крыніцай існавання, скла- 
дае сёння 35—50 тысяч рублёў, што ніжэй за афіцыйна 
ўстаноўлены дзяржавай нарматыў аднясення грамадзянаў 
да маламаёмных.

Людзі прыніжаныя, прыгнечаныя, разгубленыя. Сацы- 
яльная напружанасць у працоўных калектывах дасягнула 
крытычнай рысы.

У 'гэтай сітуацыі Рэспубліканскі камітэт прафсаюза 
лічыць неабходным неадкладнае прыняцце мер па павышэн- 
ні рэальнага заробку работнікаў адукацыі і аказанню істот- 
най адраснай падтрымкі маламаёмым.

У выпадку непрыняцця дзейсных мер прафсаюз будзе 
пастаўлены перад неабходнасцю правесці актыўныя дзе- 
янні, адэкватныя сітуацыі, якая складаецца ў галіне.

Табліца № 1

I кв. Il кв. III кв.

Сярэдні заробак служ- 
боўцаў у прамысловасці 302702 673306 141799
Сярэдняя стаўка за
робку педработнікаў 167000 300000 60000
Сярэдняя стаўка зароб
ку прафесарска-выклад
чыцкага саставу 290000 500000 100000

Табліца M 2
(на падставе дадзеных 

Беларусь)
Дзяржкамстата Рэспублікі

1 кв. 11 кв. IIl кв.

Сярэдні заробак служ- 
боўцаў у прамысловасці 302702 673306 141799
Сярэдні заробак педра- 
ботнікаў 236541 506989 83453
Сярэдні заробак пра
фесарска-выкладчыцка
га саставу 296504 601348 102739

Дадзеныя ў абедзвюх табліцах прыводзяцца ў рублях.

Стыпендыя? Стыпен- 
дыя! У вашай кішэні, 
напэўна, ужо зацерся спіс: 
на што патраціць гэткія 
«вялізныя» грошы. Якія 
эканомныя вы б ні былі, не 
сумуйце —  па дадзеных 
аналітычнай службы газе
ты «Беларускі універсі- 
тэт», стыпендыі хапае 
толысі на тры дні. Вынікі 
даследавання яскрава па- 
цвярджае малюнак Воль- 
гі ХАДАРЭНКА.

Азень перилы АЗень друг і АЗйяь трэу і

Фотаздымак Алексея Супруна

РЭКТАРАТ
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА

ЛРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА 
ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА

АБ’ЯЎЛЯЕ к о н к у р с  
НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ДАЦЭНТАУ КАФЕДРАЎ: фізікі, інфармацыйна- 
га і праграмна-матэматычнага забеспячэння аўта 
матызаваных вытворчасцяў (0,5 стаўкі); метадаў 
аптымальнага кіравання; тэхналогіі праграміраван- 
ня; агульнага землязнаўства; тэорыі літаратуры; гі- 
сторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў; нямец- 
кай мовы; фізічнага выхавання і спорту; экалагічнага 
і аграрнага права; рускай літаратуры; раманскіх і 
класічных моў;

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: 
квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі: тэорыі лі- 
таратуры; гісторыі журналістыкі і літаратуры; раман- 
скіх і класічных моў;

ВЫКЛАДЧЫКАУ КАФЕДРАЎ: фізічнага выха
вання і спорту; раманскіх і класічных моў;

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: матэматычнага забе
спячэння САПР; матэматычнага забеспячэння 
АСК.

Тэрмін конкурса — адзін месяц з дня апублікаван- 
ня аб’явы.

Адрас: 220050, Мінск, праспект Ф. Скарыны, 4, 
Белдзяржуніверсітэт, аддзел кадраў, пакой 233, 
тэл. 26-59-39.

Аб’ява надрукавана ў газеце «Беларускі універсі- 
тэт» 9 лютага 1995 года.

• ФБЯРЫ Д А  ГАЛАВЫ

•  Иабудзь яшчэ одну спецыяльнасць i карысныя
•  ўменніі
•  Студенты і супрацоўнікі універсітэта запрашаюцца
•  на міжнародныя міжвузаўскія 2-месячныя кур
в сы масажу (класічны, лекавы, кропкавы
• мае аж). Заняткг праводзяцца двойчы на тыдзень
• у зручны час. Арганізацыйны сход 28 лютага ў
• 18.00 у аудыторыі 350 галоўнага корпуса. Даведкі
• па тэл. 68-32-71.•



•  К А Н Ф Е Р Э Н Ц Ы І

ЗАПРАШАЕ
MIHCK

J  21 па 24 лістапада 1995 
года ў Мінску адбудзецца 
міжнародная канферэнцыя 
«Камп’ютэрныя метады і зва- 
ротныя задачы ў неразбу- 
ральным кантролі і дыягно- 
стыцы». Арганізатарамі кан- 
ферэнцыі з ’яўляюцца Інсты- 
тут прыкладной фізікі AH 
Беларусі, Весекскі тэхна- 
лагічны інстытут (Вялікабры- 
танія), Федэральны інсты- 
тут даследаванняў і выпра- 
баванняў матэрыялаў (Гер- 
манія), Беларуская асацы- 
яцыя неразбуральнага кант- 
ролю і тэхнічнай дыягносты- 
кі, Нямецкае таварыства 
неразбуральнага кантролю. 
Ha канферэнцыі будзе прад- 
стаўлена наступная прабле- 
матыка: фізічныя падыходы 
да колькаснага неразбураль
нага кантролю; зваротныя 
задачы ў неразбуральным 
кантролі для магнітных, эле

' ктрамагнітных, ультрагука- 
вых, акустычных і іншых 
метадаў кантролю; прамысло- 
вая тамаграфія: тэорыя і да- 
даткі; распазнаванне воб- 
разаў; штучны інтэлект у не
разбуральным кантролі; ідэ- 
нтыфікацыя аб’ектаў кантро
лю; матэматычная апра- 
цоўка працэсаў у неразбу
ральным кацтролі.

Галоўнай задпчай канфе- 
рэнцыі з ’яўляецца ўсталя- 
ванне карысных сувязяў па- 
між спецыялістамі розных 
галін. Ha канферэнцыі бу- 
дуць прадстаўленыя апошнія 
дасягненні ў гэтай галіне 
ў выглядзе запрошаных да- 
кладаў, вусных паведамлен- 
няў і стэндавых дакладаў.

Па падрабязную інфарма- 
цыю звяртацца на адрас: 
220072, Беларусь, Мінск, 
вул. Ф. Скарыны, 16, Інсты- 
тут прыкладной фізікі АНБ, 

^ & я зе в у  М. А.

СТЫПЕНДЫІ 
АД COPACA

Джордж Copac прыняў ра- 
шэнне выдзеліць значныя 
сродкі на падтрымку сярэд- 
няй і вышійшай школы. У 
жніўні 1994 года Савет 
Міжнароднай Сорасаўскай 
праграмы адукацыі ў галіне 
дакладных навук аб’явіў аб 
адкрыцці ў БеларусІ пад- 
праграмы «Студэнты — Co- 
расаўскія стыпендыяты», га- 
лоўнай мэтай якой з’яўля- 
ецца падтрымка лепшых сту- 
дэнтаў ВНУ БеларусІ. Пры- 
емна адзначыць, што пасля 
падвядзення вынікаў сярод 
Сорасаўскіх стыпендыятаў 81 
— студэнты нашага універсі- 
тэта.

ЛЮ ТЫ
1924
14 лютага Праўленне уні- 

версітэта прыняла рашэнне 
аб стварэнні музея гісторыі 
першабытнай культуры і рэ- 
лігіі.

21 лютага. Замест Тацья- 
ніна дня студэнты святка- 
валі Дзень рэвалюцыйнага 
студэнцтва. У БДУ адбыў- 
ся сход партыйных, прафесій- 
ных студэнцкіх акадэмічных 
арганізацый.

1926
11 лютага. Сярод архітэк- 

тараў Мінска аб’яўлены кон
курс на праект будынка уні- 
версітэта.

1928
CHK БССР зацвердзіў 

праект будаўніцтва універсі- 
тэцкага гарадка. Праект 
прадугледжваў будаўніцтва 
болын 16 аб’ектаў (галоўны 
аўдыторны, анатамічны, біб- 
ліятэчны, астранамічны кар- 
пусы).

1951
У БДУ на 6 факультэтах 

навучаюцца больш 1770 
студэнтаў.

1953
Пачалося будаўніцтва двух 

інтэрнатаў па вул. Бабруй- 
скай.

1966
БДУ прыняты ў члены 

Міжнароднай Асацыяцыі Уні- 
версітэтаў.

Станіслаў Шушкевіч:
«Пасьянс для мяне пепш, чым аспірын»

У архіве газеты «Беларуси ушвератэт» я знай- 
шла цікавае Пасведчанне, выдадзенае Станіславу 
Станіслававічу Шушкевічу дзесяцігоддзе назад, 15 
снежня 1984 года. Яго прад'явіцель, напрыклад, 
абавязваўся «быць чалавекам нават у нечалавечых 
умовах», яму давалася такая парада: «Калі хочаш, 
каб на цябе ніколі не падаў цень, не шукай месца 
под сонцам» і г . д . З  гэтага жартаўлівага пасведчан- 
ня і пачалася наша размова з Шушкевічам.

— Станіслаў Станіслава- 
віч, адзін з пунктаў Па- 
сведчання абавязвае Вас 
не губляць пачуцця гумару 
нават на пасяджэннях By- 
чонага Савета...

— Цяпер бы я дадаў; і 
Вярхоўнага Савета. Гляджу 
на наш Вярхоўны Савет i 
прыемна, што тое-сёе ён ужо 
разумев. Але вельмі позна 
прыходзіць да яго гэтая цям- 
лівасць.

А пра Пасведчанне мне 
сапраўды прыемна ўспом- 
ніць: яно было складзена 
ў Клубе вучоных універсітэ- 
та, які літаральна некалькі 
разоў збіраўся ў Доме літара- 
тара. Ha кожнай з такіх су- 
стрэч, а збіралася каля сотні 
чалавек, абіралі прэзідэнта 
Клуба тэрмінам да наступнай 
сустрэчы. Мяне, памятаю, абі-

ралі на гэтую пасаду аж два 
разы.

— Станіслаў Станіслава- 
віч. Вы спадзяецеся, што 
самае лепшае ў жыцці яшчэ 
наперадзе?

— Канешне. I прыкладам 
для мяне заўсёды былі мае 
бацькі — перанесці цярпліва 
такія шалёныя цяжкасці, не 
скардзіцца, захаваць свой 
гонар. A радасці ў жыцці 
мяняюцца. Я цяпер амаль 
кожны дзень заходжу да ўну- 
ка. Ведаепе, мне сапраўды 
вельмі цікава назіраць, як 
ён расце.

— Вы, па пасведчан- 
ню, маеце «права на адпа- 
чынак у любым відзе транс- 
парту»...

— Так. Я памятаю, што 
ад універсітэта да дома ў 
тралейбусе я заўсёды спаў. I

прачынаўся на сваім прыпын- 
ку. Толькі адзін раз пра- 
ехаў.

— Станіслаў Станіслава- 
віч, Вы гуляеце ў якія- 
небудзь гульні ці толькі ка- 
лекцыяніруеце калоды карт?

— Калекцыяніраванне — 
тэта гучна. Не, карты для 
мяне — проста забава. Але 
мне прыемна, што маю такія 
калоды, якіх няма ў некато- 
рых палітыкаў, прыхільні- 
каў такой забавы, з Еўрапар- 
ламента. А што да гульняў — 
дык гуляю толькі сам з са
бою; пасьянс для мяне — 
лепш, чым аспірын.

— А як Вы ўспрымаеце 
цяпер такую параду; «Ёсць 
перыяды ў жыцці, кал i лес, 
абставіньі i нават людзі да 
Вас добразычлівыя; не 
трэба хвалявацца: тэта 
пройдзе...»?

— Я ніколі не захапляў- 
ся прыхільнымі адносінамі да 
сябе. Мая новая работа не 
дала мне новых сяброў. Але 
я ганаруся тым, што не стра- 
ціў старых...

Таццяна КАЗАК.
Поўны тэкст пасведчання 

глядзіце ў газеце «Беларускі 
універсітэт» за 6 кастрычні- 
ка 1994 года.

•  ФЕСТЫВАЛІ
Каманда КВЗ Беларускага дзяржаўнага 

універсітэта ўжо другі раз прымала ўдзел 
у міжнародным фестывалі клубаў вясёлых і 
знаходлівых. Фестиваль быў арганізаваны 
аб’яднаннем «АМИК» (Аляксандр Маслякоў 
і Кампанія) і адбыўся ў Сочы ў студзені 
гэтага года.

3 90 каманд, якія змагаліся за права 
выступаць у заключным гала-канцэрце, былі 
прызнаныя лепшымі і адабраныя 22, сярод 
якіх апынулася і каманда Белдзяржуніверсі- 
тэта. I яна ж была вызначана для гульні ў гэ- 
тым сезоне ў Клубе вясёлых і знаходлі- 
вых.

— Што паўплывала на поспех вашай 
каманды? — пытаю ў Сяргея ТУРБАНА,
іграка каманды.

— Момант шчаслівага выпадку, індыві- 
дуальныя рысы кожнага іграка і свой асабісты 
стыль.

Ведай нашых!
А яшчэ, на мой погляд, вельмі значнае і тое, 

што каманда дружная і вясёлая не толькі на 
сцэне, але і ў жыцці. Разам ходзяць на шаш
лыку сябруюць з іншымі камандамі, напры
клад, з камандай XAI (Харкаўскага авіяцый- 
нага інстытута). Разам з ёй будуць выступаць 
22 красавіка ў Маскве на 1/8 фінала.

А яшчэ падчас фестивалю ў Сочы адбыўся 
семінар па КВЗ-газеце, на старонках якой 
са сваёй творчасцю выступяць і тыя каманды, 
якім не пашцанавала іграць у Клубе ў гэтым 
сезоне. Газета абяцае быць вельмі цікавай. 
Яна будзе выходзіць у Маскве, аднак праз сту- 
дэнцкі клуб нашага універсітэта плануецца 
распаўсюджваць яе і ў Мінску.

Тэлевізійная трансляцыя фестывалю адбу
дзецца 12 лютага. К.ТКАЧЭНКА

•  САКРЭТ ФІРМЫ
Аналітычная група праф- 

саюза «Студэнцкая абарона» 
(Расія) у адным з апошніх 
сваіх даследаванняў пры- 
водзіць наступныя факты: 

паводле дадзеных сацыяла- 
гічных апытанняў, у 1993 го- 
дзе 11 % студэнтаў часта 
адчувалі голад;

надзвычай нізкі ўзровень 
жыцця сем’яў супрацоўнікаў 
ВНУ: 72 % з іх — за ры- 
сай беднасці;

калі ў 1987 годзе 41 % 
старшакласнікаў збіраўся па- 
ступаць у ВНУ, то зараз ах- 
вотных атрымаць добрую аду- 
кацыю сярод школьнікаў 
толькі 24 %;

калі ў 1989 годзе толькі 
28 % студэнтаў лічылі жыц- 
цё бессэнсоўным, то ў 1994 
годзе захандрылі ўжо 58 %.

*  *  *

Вучоная рада Беларуска- 
га дзяржаўнага педагагічна- 
га універсітэта ўстанавіла 
тры стыпендыі імя Фёдара 
М іхайлавіча Янкоўскага. 
Ix будуць атрымліваць сту
дэнты, якія вызначаюцца як 
знаўцы беларускай філало- 
гіі, культуры і гісторыі Бе
ларуси а таксама прымаюць 
актыўны ўдзел у навуковай 
працы.

ІНАВАЦЫЙНАЯ СІТУАЦЫЯ
Д а  ваш ай увагі  —  вытрымкі з матэрыяла, 

распаўсюдж анага Б елаП анам  у аналітычным 
штотыднёвіку.

У спадчыну ад СССР Рэс- 
публіцы Беларусь дасталася 
неэфектыўная энерга- і рэсур- 
саёмістая эканоміка, нізкі 
жыццёвы ўзровень краін трэ- 
цяга свету, але дастаткова 
магутная навука і пристой
ная сістэма прыродазнаўча- 
навуковай адукацыі, уласці- 
вая багатым дзяржавам. Ад 
умения захаваць, павялі- 
чыць і правільна выкары- 
стаць тэта, траха не адзі- 
нае наша багацце, залежыць: 
адбудзецца ў Беларусі де
тальная дэіндустрыялізацыя 
і яна скоціцца далей у 
трэці свет або ўстане на 
шлях Іспаніі, Чэхіі, Поль- 
шчы і пачне паступовую інтэ- 
грацыю з высокаразвітымі 
дзяржавамі.

Адзіны шанц Беларусі — 
хутка перайсці ад эканомікі, 
заснаванай  на цяжкой 
прамысловасці, да эканомікі, 
якая арыентуецца на інфар- 
мацыю, найноўшую тэхніку і 
тэхналогію, сродкі сувязі і па- 
слугі. A гэта патрабуе не- 
адкладнага падаўлення інф- 
ляцыі шляхам жорсткага пад- 
піхвання фінансавых патокаў 
у інвестыцыі, у навукова- 
ёмістую прамысловасць. Але 
калі мы будзем гэта рабіць 
традыцыйнымі дзяржпланаў- 
скімі метадамі фінансавання 
мэтавых праграм, то ў чарго- 
вы раз грошы будуць па- 
трачаныя марна. Ніжэй мы 
спынімся на новых эфектыў- 
ных формах інавацыі, при
нятых ва ўсім свеце. Але 
спачатку крыху аб цяпераш- 
няй сітуацыі ў сектары 
НДРВКР.

Мы вельмі доўга не ўсве- 
дамлялі, што Беларусь — 
малая краіна, падобная да 
Грэцыі, Балгарыі, Партуга- 
ліі і, будзем спадзявацца, 
Швецыі, і што рэгуляванне 
эканомікі малой краіны мае 
сваю спецыфіку і свае асаблі- 
васці. Малая краіна можа

канкурыраваць з буйнымі 
дзяржавамі, толькі маючы 
гнуткую, мабільную і наву- 
коваёмістую структуру сваёй 
гаспадаркі. Звычайна разві- 
тая малая дзяржава мае 
два-тры буйных транснацыя- 
нальных прадпрымемствы 
тыпу Вольва, АББ (у нас гэта 
маглі б быць трактарны, ха- 
ладзільнікаў, аутамабільны) і 
масу прадпрыемстваў, якія 
даюць малатыражную і уні- 
кальную прадукцыю (кштал- 
ту калёсных цягачоу) для 
«нішавых» сфер сусветных 
рынкаў. Малая краіна можа 
вытрымаць канкурэнцыю на 
сусветным рынку, толькі па- 
стаянна ўкараняючы нова- 
ўвядзенні, апярэджваючы ін- 
шых. У малых дзяржаў, 
калі толькі яны не хочуць 
заставацца вытворцамі бана- 
наў і рыдлёвак, павін- 
ны быць вялікім траты на 
адукацыю і навуку. Доля ж 
выдаткаў на навуку ў дзярж- 
бюджэце Беларусі няўхіль- 
на змяншаецца: 1990 г.— 
4 %, 1991 г.— 2,2 %, 1992 г. 
— 2,2 %, 1993 г.— 2 %,
1994 г.— 1,3 %, 1995 г,—
2,5 %. Сумарныя выдаткі на 
навуку і адукацыю маюць 
такую дынаміку: 1985 г.— 
16,5%, 1989 г.— 14,5%
1992 г.— 16,9 %, 1993 г 
8,08 %, 1994 г -  5,5%,
1995 г. (праект — 7,2 % 
(у расходнай частцы).

Аналіз цяперашняга стану 
ў Беларусі дазваляе рабіць 
выснову, што стыхійна адбы- 
бываецца імклівае разбурэн- 
не назапашанага навукова- 
тэхнічнага патэнцыялу: дзяр
жава ў выглядзе ВПК пера- 
стала выступаць у якасці 
актыўнага заказчыка наву- 
кова-тэхнічнай прадукцыі, а 
прадпрыемствы, якія знахо- 
дзяцца ў крызісным стане, 
таксама амаль поўнасцю 
спынілі ўкараненні новых 
тэхналогій і фінансаванне на- 
вуковых распрацовак. Знач
нае скарачэнне вытворчасці

на фоне адсутнасці эфектыў- 
ных форм падтрымкі інава- 
цыйнай дзейнасці і правя- 
дзення канверсіі праводзіць 
да распаду навукова-тэх- 
нічнага патэнцыялу.

Адсутнасць канкурэнцыі, 
якая прымушае змяншаць 
выдаткі вытворчасці за кошт 
інавацый, неразвіты рынак ін- 
тэлектуальных прадуктаў, ад
сутнасць вопыта продажу 
ноў-хаў за мяжу пагарша- 
юць становішча. Да таго ж 
дастаткова высокі ўзровень 
навукі дасягаўся ў нас не 
выдатнай яе арганізацыяй і 
эфектыўнай сістэмай пад- 
трымкі талентаў, а празмер- 
ным напружаннем эканомікі 
для фінансавання ваенных 
даследаванняў. У выніку 
структура навукі ў Беларусі 
надзвычай перакрыўленая, 
пераўцяж арана даследа- 
ваннямі, якія прэтэндуюць 
на ролю фундаментальных, 
і даследаваннямі ў інтарэ- 
сах абарончага, касмічнага, 
машынабудаўнічага комплек- 
саў. Практычна на нулявым 
узроўні знаходзяцца навуко- 
выя тэхналогіі па вытвор- 
часці тавараў народнага спа- 
жывання, аграхарчовай пра- 
дукцыі. Такая структура аб- 
салютна не прыдатная для 
рыначнай эканомікі — непа- 
збежнае скарачэнне колька- 
сці занятых у навуцы. Гэта 
павінна быць здзейснена ў 
першую чаргу за кошт тэх- 
нічнага і адміністрацыйнага 
персаналу, а таксама той 
часткі галіновай навукі, якая 
не мае шанцаў выйсці на су- 
светны ўзровень. Паводле 
нашых ацэнак, не больш за 
15 % спецыялістаў галіно- 
вай навукі і каля 20 % фун

даментальней навукі здоль- 
ныя працаваць на сусвет
ным узроўні, не больш за 
10 % сродкаў, якія ўклада- 
юцца ў навукова-тэхнічныя 
праграмы, прыводзяць да 
стварэння інавацыйных тэх- 
налогій. Аднак, ва ўмовах 
стыхійных скарачэнняў у на
вуцы існуе небяспека паз- 
баўлення не ад баласту, а

якраз ад тых навукоўцаў, 
якія працуюць на сусветным 
узроўні. У выніку можа 
здарыцца так, што ў навуцы 
застануцца тыя, хто не здоль- 
ны ў ёй працаваць. Заў- 
важана, што ў перыяды эка- 
намічнага спаду універсітэ- 
ты заходніх краін істотна 
пашыраюць прыём студэнтаў, 
а навуковыя фонды павяліч- 
ваюць фінансаванне. Пара
докс? He. Па-першае, праду- 
хіляецца сацыяльны выбух і 
беспрацоўе, па-другое, разум
ный кіраўнікі з часоў 
Рузвельта рыхтуюць краіну 
да новага рыўка. На жаль, 
нашыя рэфарматары захапі- 
ліся знешнім бокам: у чар- 
говы раз прапануецца змя- 
ніць тэрміны навучання ў 
школе, чамусьці ўводзяцца 
чужыя нам ступені бакалаў- 
ра, магістра (Германія цудоў- 
на абыходзіцца без іх), пад 
маркай гуманітарызацыі аду- 
кацыі былыя выкладчыкі гі- 
сторыі КПСС адваёўваюць 
гадзіны ў дакладных і ін- 
жынерных навук, празмерны 
ўхіл у падрыхтоўку спецыя- 
лістаў па менеджменту і мар
кетингу (цікава, чым яны бу
дуць гандляваць, калі не 
будзе навукоўцаў і тэхно- 
лагаў для мадэрнізацыі пра- 
дукцыі).

Уяўляецца, што найлепшы 
спосаб структурнай перабудо- 
вы фундаментальней наву- 
кі — эвалюцыйны, пры якім 
пры захаВанні татальнага 
фінансавання ўстаноў, што 
ўсё памяншаецца, адбы- 
ваецца пераход да конкурс- 
нага фінансавання, селек- 
тыўнай падтрымкі з розных 
фондаў праектаў, калекты- 
ваў, асобных таленавітых 
навукоўцаў. Фактычна гэты 
працэс пачаўся.

Створаны і дастаткова 
эфектыўна дзейнічае Фонд 
фундаментальных даследа- 
ванняў Рэспублікі Беларусь. 
Немінуча пачаўся працэс пе- 
раўтварэння Акадэміі навук у 
інавацыйны тэхнаполіс, які 
складаецца з невялікіх фун
даментальных інстытутаў, дзе

будуць сканцэнтраваныя на- 
вукоўцы сапраўды сусветнага 
ўзроўню і сотні фірм па 
вытворчасці навуковаёмістай 
канкурэнтнай прадукцыі. 
Структурна-прыкладныя на
вуковыя ўстановы з часам 
увойдуць у склад тэхна- 
паркаў, універсітэтаў, вы- 
творчых структур, стануць 
прыватнымі ці спыняць існа- 
ванне. Паралельна, ва ўмовах 
рэзкага абмежавання аб’ё- 
маў фінансавання прыклад- 
ных навуковых даследаван- 
няў, згортвання інвестыцый- 
нага працэсу, незапатра- 
баванасці эканомікай навуко
вых распрацовак, крайне 
важна знайсці формы фінан- 
савання адэкватныя рынач- 
ным трансфармацыям.

Розныя падачкі з разна- 
стайных фондаў — гэта ад- 
цягванне нашай смерці. He- 
абходна вучыцца жыць у 
новых умовах, засвойваць ме- 
ханізмы міжнароднага падзе- 
лу працы ў навуцы, зма- 
гацца нароўні з лепшымі 
навуковымі лабараторыямі 
свету за фірменныя кант- 
ракты, за ўдзел у міжна- 
родных праектах. У навуцы 
няма i не можа быць на- 
цыянальных межаў, павінна 
быць толькі цывілізаванае 
права інтэлектуальнай ула- 
снасці (аўтара і ўласніка 
распрацоўкі, ім можа быць і 
дзяржава) і рыначная цана 
распрацоўкі. Грамчэй за 
усіх звычайна крычаць аб 
«продажы навуковых сакрэ- 
тау» тыя, каму пры.ўсіх іх 
высокіх званнях і рэгаліях 
ніколі не было чаго прада- 
ваць.

Так, найважнейшая праб- 
лема 1995 года — працяг- 
нуць селектыўную палітыку ў 
фундаментальных даследа- 
ваннях, ажывіць фінанса- 
ванне навуковаёмістага сек- 
тара эканомікі, паглыбіць 
змест адукацыі заміж змены 
форм. Ba ўмовах эканаміч- 
нага крызісу праблемы ства
рэння рыначных інавацый- 
ных структур становяцца 
яшчэ больш вострымі, інакш 
імклівыя тэмпы інфляцыі, 
скарачэнне рабочых месцаў,

« БЕЛАРУСКІ УН IВЕРСІТЭТ »



•  ДЛ Я  Ц Я BE S
Эксперты разглядаюць па

пулярнасць па двух напрам- 
ках. Да аднаго адносяцца 
людзі, якія з’яўляюцца элі- 
тай грамадства. Другі аб’яд- 
ноўвае тых, хто папулярны ў 
людзей з такім жа сацыяль- 
ным становішчам.

У адпаведнасці з Томасам 
Бэрнтам, прафесарам псіха- 
лагічных навук, папулярнасць 
дасягаецца шляхам тваіх дзе- 
янняў. Многім здаецца, што, 
калі ты фізічна прываб- 
ны, бататы, маеш высокі са- 
цыяльны статус, безумоўна, 
будзеш папулярным»,— гаво- 
рыць Томас Бэрнт, але дасле- 
даванні паказваюць, што твае

ванні. Папулярныя дзетці 
ведаюць, як проста рассмя- 
шыць людзей. Лепшы шлях 
— трымацца каля людзей 
схільных да гумару i вучыц- 
ца ад іх. Калі няма такіх лю
дзей — назірай i знаемся.

Маральнасць. Папуляр
насць, якую я апісваю, аса- 
цыіруецца з пазітыўнымі 
дзеяннямі, наколькі чалавек 
заслугоўвае даверу. У адпа- 
веднасці з даследаваннямі, 
давер — падмурак для пабу- 
довы сяброўскіх зносін. За- 
хаванне сакрэтаў, дабрадуш- 
насць, дзе няма месца плёт
кам,— усё тэта падпадае 
пад катэгорыю даверу.

адказаўшы на наступныя пы- 
танні.

1. Калі я бываю ў кам- 
паніі, я...

а) рэдка размаўляю, таму 
што баюся i не магу нічога 
сказаць;

б) жартую, каб збавіць 
напружанне;

в) назіраю за людзьмі i 
стараюся далучацца да раз- 
мовы.

2. Нядаўна мне даверылі 
сакрэт, i я...

а) трымаў яго ў таямні- 
цы і нікому не сказаў;

б) расказаў пра яго ўсім;
в) не расказаў яго, але 

намякнуў іншым, бо я жадаў 
бы мець дачыненне да яго.

3. Калі я заўважыў непры-

б) крычу i кажу рэчы, аб 
якіх пасля шкадую;

в) стараюся разабрацца з 
ім, нават калі на тэта патра- 
буюцца гадзіны.

6. Размова аб чалавеку за 
яго спіной ёсць тое, што я...

а) ніколі не раблю;
б) дапускаю, калі тэты 

чалавек зрабіў штосьці мне;
в) раблю неаднаразова, але 

спрабую спыніць тэта.
1. Я жыву ў згодзе з маімі 

настаўнікамі, выкладчыкамі...
а) амаль заўсёды, але ні- 

чога не раблю асабліва- 
га для гэтага;

б) адзін раз у семестр!
в) заўсёды.
8. Мае стаўленне да папу- 

лярнасці зводзіцца да таго, 
што...

а) папулярнасць не мае

ШТО РОБЩЬ ЧАЛАВЕКА ПАПУЛЯРНЫМ?
агульныя паводзіны больш 
важныя.

Добрыя чалавечыя якасці, 
самапавага, пачуццё гумару, 
своеасаблівасць — вось са- 
крэты папулярнасці.

Добрыя чалавечыя якасці. 
Здольнасць падтрымліваць 
размову, пазбягаць канфлік- 
таў, пазітыўна ўплываць на 
іншых і таксама лідэрскія 
здольнасці — усё гэта ат- 
рыбуты папулярнасці.

Самапавага. Вывучэнні па
казваюць, што самапавага i 
папулярнасць узаемазвяза- 
ны. Паважай сябе — i цябе 
будуць паважаць іншыя.

Своеасаблівасць. Кожны 
чалавек асаблівы, унікаль- 
ны, але каб быць сярод 
найбольш папулярных, табе 
прыйдзецца патраціць час, 
каб вызначыць лепшае ў са
бе і развіць гэта. Калі ты 
думает, што ў цябе няма 
нічога асаблівага, памятай, 
што ніколі не позна наву- 
чыцца новаму ўмельству або 
ўдасканаліць сябе.

Пачуццё гумару. Не кожны 
можа быць душой кампаніі, 
але калі ты жадаеш павялі- 
чыць сваю папулярнасць, май 
на ўвазе некалькі саветаў, 
якія дапамогуць прайсці 
такія грамадскія выпраба-

Супрац оўн іц тва. Калі 
хтосьці папросіць цябе пай- 
сці, напрыклад, у кіно, чаго ты 
не вельмі хочаш рабіць,— 
ты не падасі выгляду і не 
падвядзеш таварыша, пой- 
дзеш з ім. Калі ты хочаш 
быць папулярным, падатлі- 
васць характару вельмі спат- 
рэбіцца табе.

Сацыяльнае асяроддзе.
Павялічвай сваё сацыяль
нае асяроддзе і знаходзь 
сяброў, якія падзяляюць твае 
інтарэсы. Есць шмат розных 
труп людзей, аб’яднаных 
агу'льнасцю інтарэсаў, напры
клад, у музыцы, спорце, рэ- 
лігіі. Каб стаць папуляр
ным, табе трэба добра ра
забрацца ў каштоўнасцях 
дадзенай групы.

Напэўна, кожны чалавек 
жадаў бы ганарыцца сабой, 
быць папулярным. Чаму ж 
у аднаго гэта атрымліваец- 
ца, а ў другога не? Ці існуе 
нейкая сакрэтная формула 
папулярнасці? Або гэта ка- 
прыз лесу?

Папулярнасць прыходзіць 
да таго, хто можа выбраць 
і ўжываць усё лепшае з ула- 
сных унутраных рэсурсаў.

, Што Вы робіце не так, як 
папулярныя людзі? Сумленна 
ахарактарызуйце сябе самі,

вабную дзяўчыну, якой вель- 
мі патрэбна дапамога, я...

а) пазбягаю яе, бо асацы- 
яцыя з ёй можа пашко- 
дзіць маёй рэпутацыі;

б) падыходжу да яе i дапа- 
магаю, таму што быў час, калі 
мне таксама была патрэбна 
дапамога;

в) па-сяброўску стаўлюся 
да яе, але ў асноўным 
трымаюся ўбаку, бо не жадаю 
праводзіць час з чалавекам 
не майго сацыяльнага ко
ла.

4. Калі я сапраўды веру 
ў што-небудзь, я...

а) упэўнены, ,што заўсёды 
змагу абараніць тое, у што 
веру. Я не слухаю іншыя 
меркаванні, калі думаю, што 
маю рацыю;

б) трымаю свае перака- 
нанні пры сабе i стараюся 
абмінаць людзей, якія сум- 
няваюцца ў ix;

в) трымаюся сваіх перака- 
нанняў, у спрэчных пытаннях 
спрабую даказаць свой пункт 
гледжання, абавязкова звяр- 
таючы ўвагу на меркаванні 
іншых людзей.

5. Калі я пасварыўся з 
сябрам, я...

в) сыходжу, каб не сказаць 
што-небудзь, што можа па- 
крыўдзіць яго (яе) пачуцці;

значэння, гэта толькі прыкі- 
дванне;

б) папулярнасць вельмі 
важная, надзвычай важная;

в) папулярнасць — нату
ральны вынік лёгкіх кантак- 
таў з людзьмі, што вельмі 
дапамагае ў жыцці.

9. Мае пачуццё гумару...
а) даволі добрае. Я часта 

смяюся з жартаў іншых, 
але сам не ўмею іх расказ- 
ваць;

б) добрае: я люблю расказ- 
ваць гісторыі пра смешныя 
падзеі, якія здарыліся ca мной 
i з маёй сям’ёй;

в) крыху «заржавела». Я 
сур’ёзны чалавек, трэба 
асаблівая сітуацыя, каб рас- 
смяшыць мяне.

10. Я трымаюся ўсіх ця- 
перашніх напрамкаў і стыляў 
жыцця...

а) чытаючы газеты, гле- 
дзячы навіны;

б) ігнаруючы іх. Гэта мяне 
не цікавіць;

в) слухаючы іншых лю
дзей і назіраючы за ўсім 
новым. Калі чалавек расказ- 
вае нешта невядомае, я стара
юся даведацца пра гэта праз 
самага блізкага сябра або 
сваякоў.

Адказы:
1. Калі ты выбраў пункт

Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ
рэзкае падзенне аб'ёмаў 
фінансавання прыкладных 
навуковых распрацовак пры- 
вядуць да поўнага разбурэн- 
ня навуковаёмістай прамы- 
словасці. Толькі стварэнне 
інавацыйнага сектара экано- 
мікі дазволіць вырашыць за
дачу структурна-тэхналагіч- 
ных пераўтварэнняў нацыя- 
нальнай эканомікі, выра- 
туе яе ад татальнай дэін- 
дустрыялізацыі. Неабходна 
стварыць прынцыпова новую 
інавацыйную інфраструктуру: 
тэхнапаркі, венчурный фон
ды, міжнародныя цэнтры 
трансфера, інкубатары малых 
інавацыйных фірм, цэнтры ін- 
тэграцыі ў міжнародныя пра- 
екты. Сусветны вопыт ву- 
чыць, што новыя інавацый- 
ныя структуры выключи а 
ўдала дапоўнілі як традыцый- 
ныя навуковыя структуры 
(інстытуты, універсітэты, 
н ав у к о в ы я  п а д р а з д з я -  
ленні канцэрнаў), так і 
мэтавыя цэнтралізаваныя 
навуковыя структуры, якія 
ствараліся пад буйныя пра- 
грамы (атамная, тэрма- 
ядзерная, нейтронная бомбы, 
«Apollo», «Spaceshatlle», SOI, 
еўрапейскія міждзяржаўныя 
праекты AIRBUS, EUREKA, 
ESPRIT, якія з’явіліся ў перы- 
яд «халоднай вайны» на 
падставе праграмна-мэтавага 
метада планавання і кіраван- 
ня рэсурсамі REPT). У апош- 
нія 20—25 год было зразу- 
мела, што манапалізм буйных 
навуковых структур, як любая 
планавая эканоміка, тармо- 
зіць абнаўленне тэхналогій, 
нак іроўвае перспектыў- 
ныя ідэі не на радыкальныя 
змены, а на мадэрнізацыю 
і змяншэнне выдаткаў. I 
ў выніку цэнтралізаваныя 
структуры былі дапоўненыя 
рыначнымі механізмамі сама- 
рэгулявання. Малыя інава- 
цыйныя фірмы, заснаваныя 
на прынцыпах канкурэнцыі, 
стварылі ніжні ініцыятыўны, 
найбольш рызыкоўны слой, 
які ўтрымлівае тысячы на- 
вуковаёмістых фірм, што 
бесперапынна ўзнікаюць і

больш паловы з іх тут жа па- 
міраюць. Перамяшчэнне част- 
кі навукі ў сферу рыначных 
адносін рэзка актывізавала 
прыкладныя даследаванні, а 
канкурэнцыя хутка адсеялз 
інтэлектуальных непрафесія- 
налаў, што накапіліся ў вя- 
лікіх мэтавых структурах. 
Па дадзеных Нацыянальнага 
навуковага фонду ЗША адзін 
долар выдаткаў на НДДКР у 
малых фірмах прынёс нова- 
ўводзінаў у чатыры разы бо
лей, а ў параўнанні з буй
ным! — у 24 разы болей. У 
некаторых галінах малыя 
фірмы цалкам дамінуюць, 
напрыклад, стварэнне пра- 
грамнага забеспячэння, ген
ная інжэнерыя. Укараненне 
рыначных адносін у сферу 
прыкладной навукі аўтама- 
тычна вырашыла праблемы 
якасці работы i павышэння 
кваліфікацыі. Як гэта адбыва- 
ецца, можна ўжо сёння ба- 
чыць і ў нас на прыкладзе 
распаду неэфектыўных бе- 
ларускіх камп’ютэрных галі- 
новых НД1 ў невялікія 
праграмісцкія фірмы.

Стварэнне рыначных іна 
вацыйных структур, якія 
здольныя адэкватна рэага- 
ваць на змены, уплываць 
на правядзенне рэструкту- 
рызацыі эканомікі, забяспеч- 
ваць тэхналагічны транс
фер і камерцыялізацыю вы- 
нікаў навуковых распрацо
вак — адна з падставаў 
вываду эканомікі Беларусі з 
крызісу, важны складнік 
трансфармацыйнага працэ- 
су.

1. Што з'яўляецца пераду- 
мовай інавацыйнага працэсу?

Вопыт краін Усходняй 
Еўропы і Кітая паказвае, 
што эканамічны рост у пера- 
ходны перыяд забяспечва- 
ецца новым недзяржаўным 
сектарам, як вынік і ўзні- 
кае супрацоўніцтва і фінан- 
саванне навуковых і наву- 
чальных цэнтраў прыватным 
сектарам эканомікі. Пры- 
ватныя фірмы за мяжой вы- 
дзяляюць на НДДКР знач- 
ныя сумы, скажам, Siemens 
выдзеліў у 1992 г. на навуку

5,3 млрд, долараў, што па ця- 
перашняму курсу складае 
ВУП Беларусі ў 1994 г. Ca 
стварэннем першых інавацый- 
ных фірм кшталту «ВОМА» 
пры СП «М етинком », 
«ПРИОР-Инвест», «Дайнова- 
Інвест», серыі навуковаёмі- 
стых фірм, што абслугоўва- 
юць камерцыйныя банкі, 
міжнароднай навукова-тэх- 
нічнай асацыяцыі пачынаец- 
ца гэты працэс і ў Беларусь 
Фарміраванне значнага не- 
дзяржаўнага і змяшанага 
сектара гаспадаркі дасць 
беларускай навуцы новую 
крыніцу сродкаў. Прыват- 
ныя фірмы зацікаўленыя ў 
канкурэнтаздольным тавары, 
а атрымаць яго без навукоў- 
цаў немагчыма. Гэта аксіёма 
сусветнага рынку. Зразу- 
мела, што толькі магутныя 
транснацыянальныя карпа- 
рацыі (THK) і прамысло- 
ва-фінансавыя трупы (ПФГ) 
змогуць ствараць карпара- 
тыўныя венчурный фонды i 
па-сапраўднаму фінансаваць 
інавацыі. Здаецца, пачатко- 
вае прымітыўнае захапленне 
дэманапалізацыяй прамінула 
і прыйшло разумение, што 
толькі манапалісты-флаг- 
маны кшталту нашага трак- 
тарнага, Атланта, стварыў- 
шы разам з банкамі і ін- 
вестыцыйнымі фондамі ў пра- 
цэсе раздзяржаўлення ма
гутныя ПФГ, змогуць вы- 
стаяць у сусветнай канку- 
рэнтнай барацьбе. Тэхніка 
работы ПФГ па ўкараненню 
інавацый адпрацаваная і доб
ра вядомая — венчурный 
альбо інвестыцыйныя фонды, 
лізінгавыя кампаніі, фран
чайз.

2. Як паскорыцъ працэс 
стварэння новых інавацыйных 
структур i венчурных фон- 
даў, здольных выяўляць ноў- 
хаў і ажыццяўляць іх тэхна- 
лагічны трансфер? Як пры- 
цягнуць банкаўскі і замежны 
капітал да стварэння венчур
ных фондаў?

Усе ільготныя датацыі, крэ- 
дыты павінны быць скірава-

ныя не для падтрымання 
на плаву банкрутаў, а для 
новага развіцця, для стварэн
ня інавацыйнай і тэхнала- 
гічнай інфраструктуры. Пер- 
шым крокам да стварэння 
інавацыйных структур пры 
THK i ПФГ павінен быць 
паварот універсітэтаў і фінан- 
суемых з дзяржбюджэта да- 
следчыцкіх арганізацый з да- 
памогай тэхнапаркаў да ся- 
рэдняга i малога прадпры- 
мальніцтва.

Стварэнне новых іна- 
вацыйных структур у выгля- 
дзе сеткі венчурных фон- 
даў, тэхнапаркаў, інкуба- 
тараў малых навуковаёміс- 
тых фірм, арыентаваных на 
работу ва ўмовах рынач
ных адносін, дазволіць за- 
хаваць і эфектыўна выкары- 
стаць навукова-тэхнічны па- 
тэнцыял рэспублікі, развіць 
рынак навуковаёмістых тэх- 
налогій, стварыць умовы для 
станаўлення прадпрыемстваў 
і вытворчасцей, арыентава
ных на навуковаёмістыя тэ- 
хналогіі. Новыя інавацыйныя 
структуры забяспечаць ува- 
ходжанне праз міжнародныя 
асацыяцыі тэхнапаркаў, іна- 
вацыйных цэнтраў і цэнт- 
раў высокіх тэхналогій у 
сусветны падзел навуковай 
працы, забяспечыць сусветны 
ўзровень развіцця тэхнало- 
гій і дадуць магчымасць 
засвоіць цывілізаваныя фор
мы перадачы тэхналогій у 
прамысловасць, спыніць неле
гальны экспарт ідэй, ноў-хаў, 
тэхналогій. Новыя інавацый- 
ныя структуры ў рэспублі- 
цы забяспечаць падтрымку 
развіцця недзяржаўных гас- 
падарчых форм і малога 
прадпрымальніцтва ў наву- 
кова-тэхнічнай сферы, сфар- 
міруюць умовы для камерцы- 
ялізацыі навуковых ідэй, 
дазволяць зрабіць рэальны 
крок у стварэнні рынка на- 
вукова-тэхнічнай прадукцыі.

3. Што стрымлівае сёння 
такую схему ўкаранення 
высокаэфектыўных сістэм 
адбору і рэалізацыі перспек-

«в», дык ужо маеш уяў- 
ленне аб важным майстэр- 
стве — зносін з людзьмі. 
Калі ты адзначыў «а», па- 
спрабуй слухаць іншых больш 
уважліва і імкніся далучацца 
да размовы: калі — «б», ве
дай, што перагружванне не- 
дарэчнымі жартамі можа 
прывесці да нечаканых і 
непрыемных вынікаў.

2. Захаванне сакрэтаў вель- 
мі важна: сябры будуць да- 
вяраць табе. Калі ты выбраў 
«а», тады ты ўжо ведаеш 
гэта. Калі ты выдасі сакрэт 
або толькі намякнеш адной- 
чы, ты можаш згубіць сяб- 
роў і нават тых, каго ты імк- 
нуўся здзівіць сакрэтам. Лю- 
дзі будуць ведаць, што ты

тыўных інавацыйных праек- 
таў, высокіх тэхналогій?

Па-першае, адсутнасць за- 
канадаўства ў інавацыйнай 
сферы: адсутнічае закон аб 
ахове інтэлектуальнай улас- 
насці, адсутнічаюць зако
ны і нарматыўныя акты аб па- 
даткавых ільготах тэхнапар- 
кам, аб інвестыцыйных фон
дах для інавацыі (акты аб 
галіновых падобных фондах, 
па сутнасці, толькі далі шчы- 
ліну для ўкрывання ад па- 
даткаў — 1 % даходаў на 
самой справе пайшоў на галі- 
новы апарат). Неабходныя 
не выключныя ўмовы і па- 
становы , як з тэхна- 
паркам на базе HBA «Цэнтр», 
а агульнае заканадаўства.

Па-другое, неадпрацава- 
насць механізмаў і ільгот 
арэнды плошчаў і зямлі ма
лым! навуковаёмістымі фірма- 
мі. Па сутнасці, эфектыў- 
на працуючая частка многіх 
НДІ і праектных інстыту- 
таў, выплочваючы арэндную 
плату і іншыя паборы, утры- 
млівае другую частку гульта- 
ёў і празмерны апарат кі- 
раўнікоў навукі, які застаўся 
у спадчыну. Выйсце простае 
— кожнае падраздзяленне 
пры ўмове выкарыстання па 
прызначэнню можа ў сваёй 
установе атрымаць займае- 
мыя плошчы ў арэнду.

Яшчэ раз адзначым, што 
дзяржавы, якія валодалі не- 
высокім узроўнем эканамічна- 
га развіцця, але змаглі ўклю- 
чыцца ў актыўны абмен вы- 
сокатэхналагічнай прадукцы- 
яй на сусветным рынку, змаг- 
лі значна паскорыць тэмпы 
эканамічнага росту. Таму 
неабходна як мага хутчэй 
распрацаваць і ўвесці ў 
практыку заканадаўчыя акты 
і нарматыўныя дакументы, 
якія рэгламентуюць ства
рэнне і функцыянаванне 
новых інавацыйных струк
тур (тэхнапаркі, венчурный 
фонды, цэнтры высокіх тэх- 
налогій), і вызначыць іх аса- 
блівы статус як навукова- 
ёмістых арганізацый вытвор- 
часці, улічваючы іх спецыфі- 
ку, рызыкоўны характар 
дзейнасці.

М. М. KABAJl ЁЎ, 
прафесар 

БДУ.

ненадзейны. Паразважай аб 
гэтым, калі ты выбраў «б» 
або «в».

3. Папулярныя людзі звы- 
чайна дапамагаюць іншым. 
Выбраўшы «б», ты ведаеш, 
што людзі ўсе важныя, ня- 
гледзячы на іх сацыяльны 
статус. Калі ж твае дзеянні 
адпавядаюць «а» або «в», ве
дай, што, дапамагаючы не- 
прывабнаму чалавеку, ты не 
пашкодзіш сабе, наадварот — 
гэта дапаможа замацаваць 
тваю рэпутацыю добрага ча- 
лавека.

4. Вельмі важна мець не 
толькі сваё ўласнае мерка- 
ванне, але і прыслухоўвац- 
ца да іншых ідэй і ставіцца да 
іх з павагай. Калі ты выбраў 
«в», ты маеш добрыя шан
цы для падтрымкі гэтага 
балансу. Калі — «а», старай
ся глядзець шырэй на рэчы. 
Калі ж ты згодзен з «б», 
старайся дзяліцца сваімі пе- 
ракананнямі з іншымі больш 
шчыра. Цяжка пазбегнуць 
усіх, не згодных з табой.

5. Нават калі на гэта па- 
трабуюцца гадзіны, лепей вы- 
светліць усё адразу, чым уця- 
каць ад стрэсавай сітуацыі 
альбо крычаць i лаяцца.

6. Калі ты выбраў «а», дык 
ты адчуваеш, што негатыўныя 
навіны могуць распаўсюдж- 
вацца вельмі хутка i могуць 
сапсаваць тваю рэпутацыю 
нават больш, чым таго чала- 
века, якога абгаворвалі. 
Чым менш ты разводзіш 
плёткі, тым лепей твая ацэн- 
ка ў вачах людзей.

7. Калі ты адзначыў «в» або 
«а», ты разумеет, як важна 
быць у добрых стасунках з 
выкладчыкамі, настаўнікамі, 
каб атрымаць усё ад вучобы. 
Выбар «б» гаворыць сам за 
сябе.

8. Затрымаўшыся на « а ;, 
ведай, што папулярнасць 
можа быць карыснай. Калі 
ты выбраў «в», ты на пра
вильным шляху. Ведаеш, па
пулярнасць — гэта і вялікае 
сацыяльнае майстэрства.

9. Вельмі важна мець доб
рае пачуццё гумару. Калі 
ты выбраў «а», тады гэта 
добры пачатак. Калі ж «б», 
дык ты маеш усе шанцы, каб 
зрабіцца папулярным, бо 
можаш стаць душой кампа- 
ніі. Выбраўшы «в», пастарай- 
ся ўнесці ў жыццё такую- 
сякую разнастайнасць, каб 
людзі не называлі цябе 
надзьмутым індыкам.

10. Калі fu  назіраль- 
ны чалавек, любіш чытаць, 
каб даведацца навіны, ты, 
напэўна, адзначыў «а» аль
бо «в». Абодва метады 
працуюць. Калі ты выбраў 
«б», ведай, што, паступаючы 
такім чынам, ты мэтанакі- 
равана вядзеш сябе да непры
емных сутычак з наваколь- 
нымі.

Пераклад 
Вольгі БУКАНАВАЙ 

з амерыканскага 
часопіса «Teen» 

спецыяльна для газеты 
«Беларускі 

універсітэт».
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Евгений Секрет 
ПЕСНЯ

Это ночь, черных масок оскал. 
На поручнях петля — это вето 

трамвая.
Запомни смысл последнего 

глотка —
Наш рех содержит всю

вместимость рая 
И даже более того.
Жую печаль, как динамит, 
Печально мне, взрывоопасно, 
Прогорклый хлеб и сумерки 

богов,
Любовь, зовущая ненастье, 
Звезда влияет на истоки Ян.
За веком век, расплата за 

расплатой, 
Нажмите кропки на изнанке 

дня.
Заплачено вено —

больничная палата,
И чистят сабли дети

декабря,
Ушли в туман нагие

каравеллы... 
Пустой чердак —

вместимость параллелей, 
Дырявит душу мыслепад, 
Закрытые пути исхожены 

народом.
Засыпаны следы, ведущие 

назад —
Цветы роняют тихоход

небесный.
Н о я б р ь  1 9 9 4  г .

ЛШ10ТР0УНЯ
Н еформальное общ ество  
! «Мальва» i

В  одном из прош лы х номеров мы рассказа  
ли  своим читателям о литературном клубе  
«М альва», а сегодня предлагаем познако
миться с творчеством «мальвовцев».
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Лепестки:
1. Секрет Евгений, рыцарь Мальва.
Пишу недавно, в основном о жизни. Работаю инже

нером в Лошицком парке.
2. Джон Федорович Балтазаров (Георгий Бар

тош) . Руководитель музыкальной группы «Общество 
им. Дж. Ф. Балтазарова», теперь не выступающей. 
Работал учителем истории, ныне — коммерсант. Пи
шет стихи и музыку к ним.

3. Зоя Ковалёва. Минская поэтесса, покончила 
жизнь самоубийством в 1993 году, но всегда живая 
среди нас.

4. Саша Сорокач (Чейз). Исполнитель на шести
струнных инструментах в группе «МОЦ» (40 0C), 
пишет музыку и стихи.

Это только некоторые из нас. Желающие могут на
писать нам по адресу: 220099, Минск, а/я 165.

5. Нота СИ (Светлана Ищенко) — в соцветие 
«Мальвы» вошла недавно. Пишет стихи и прозу 
в разных жанрах.

Так зачем же щемящие 
Душу

Эти черные двери открыл? 
«Это я тогда

старуху-чиновницу 
и сестру ее Лисавету топором 

убил и ограбил». 
Декабрь 1994 г.

Беру спички и поджигаю 
сны.

I Дым от них мне в усладу. 
IВ награду цветные фильмы. 
Я вытащиш крик звездопада 
Из пачки оранжевых слов. 
А день — поток. Туда — сюда, 
Побег зверей из шапито, 
Можно выйти назад и

напиться.
Тяну вместо сдачи шершавый 

язык.
Поэт без денег — жалкая 

птица,
Поэт без денег — просто 

пустяк.
Впереди на сто лет — пустота. 
Рок-жизнь — а ну ее нахрен! 
Я просыпаюсь от рёва машин 
Где чиста философия Дзен. 
Кроме этого, боюсь только 

смерти.

Зоя
Ковалева

На грани снега и тоски, 
Сбиваясь на высокий слог, 
Д уш а за в я ж ет  узелки 
На память пройденных дорог. 
На память зим, на память дат 
И не совсем пропащих лет, 
Чтобы не канула любовь 
В безумьи торжищ и побед. 
Чтобы еще отозвалось 
В отчаянно щемящем дне, 
Где слово ранит наискось, 
Где взгляд размажет по стене. 
На узелок судьбы молюсь, 
Который так меня берег 
На перепутий луны,
На новолунии дорог.

Рисунок Юрия Матяша.
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ИЗ ЦИКЛА «к л е н о в ы й  
ЛИСТ, СЛЕТЕВШИЙ НА 
ТЕТРАДЬ ДРУГА».

Стакан горячего чая согре
вает на короткое время.

Старый сад. Отсыревшая 
избушка поджала курьи нож
ки.

Близко зима.
Осенняя природа благо

приятствует терпению.
Яркие кленовые звезды под 

ногами погасли, пожухли.
Лесной жеребенок прируча

ется долго.
Даос уходит молча, 
Приставив боевой шест к 

двери.
Путь в пустоте и темноте —  

Как длинная аллея парка 
Ноябрьским вечером.

Единственное необходимое 
тебе состояние — это 
спокойствие.

Твоя единственная защи
та — осторожность.

Единственное богатство в 
твоем кармане — стихи, 
посвященные Учителю.

Единственное качество, 
встретившееся тебе — вели
кодушие.

Твой единственный путь — 
к дому, который тебе не при
надлежит.

Если решусь признаться 
— ни разу не назову слово 
«любовь».

Если придется опасаться — 
ни разу не произнесу 
с л о в о  « т р е в о ж н о с т ь » .

Неприязнь погружу в мол
чание, расположение окружу 
со всех сторон сдержан
ностью. Тогда всем им дейст
вительно не в чем будет 
уличить меня!

Медленно идти по длин
ной желтой дороге между до
мами.
Снизу вверх смотреть на 

цветущие ветки. 
Кто из вас знает, как болит 

весной
Сердце, не имеющее хозяина?

• * *

Снова полоса рассеянности. 
Забыла
часы и сантиметр на работе, 
к н и г у  в м а г а з и н е .  
Неужели
столь глубоким было мое 

размышление 
о хромой серой лошади?
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Джон
Рисунок Умной Маши

Раскольников
'The lunatic is in my head 
you raise the blade you make 
the change you 're — 
arrange me till I'm sane' 
«Лунатик в голове моей,
Ты поднял меч, ты рубишь и 

кроишь,
Покуда болен я»

' Brain Damage'

Ты пьёшь из бокала, 
Раскольников. 

Ты спишь на холодном полу, 
За стенкой соседка чахоточно 

кашляет
И мечется в легком бреду. 
Ты небо украсил стеклянной 

решеткой,
Кровать из колючих причин, 
Включая подвальную сырость 

комода,
Один, бесконечно один.
Читал оловянную ересь

созвездий, 
И ночи срывались в аллюр.
Трущобы давлеющий запах 

каверны,
Холодного золота сюр.
И гнусный пропойца честной 

Мармеладов 
В кабак погружает, на дно. 
А там вы солянки вкушаете 

сладость
И горькое пьете вино.
Но альфа трубит, а на шее — 

омега.
Дурацкая мысль на петле. 
Какая любимая краска

победы? Студент, 
Вы лишь ставка в игре. 
Божий день, повсеместная 

проза!
Не спеши, Родион, идиот, 
Помнишь ты, на углу

Комаровки, 
Где старуха топор продает? 
Дай мне сил, прободенная 

аура,
Плоти мышечной вялый 

протест,
А в глазах Лисаветы — 

осколок:
Где посеял, Раскольников, 

крест?
На подмостках записано 

небом,
Только совесть спроси, твою 

мать:
Кто здесь жертва в туманной 

обители?
И никто не хотел умирать. 
Ждет свидетель — хромой 

Нейродюбель. 
Ночь — дерьмо. А Порфирий, 

конечно же, бес. 
Бахрома от кальсон

кучерявится, точно 
Р ж авая  кром ка небес, 
Пальцы греет крылатый 

расстрига.
На закат — сто аршин

кумачу.
Все пройдет. Революция 

грянет
Глупой дыркой в

старушечьем лбу! 
Серп и молот, доска гробовая 
Власть имеет, а кто-то забил.

Саша Чейз

Царство 
созданья себя

Таинственный свет полной 
луны

Заливает холодные окна. 
Колеблется свет

потускневшей свечи, 
наводя состоянья покоя... 
Лишь маятник лет, отбивая 

часы,
и странный портрет. что 

глядит со стены, 
приятно пугает, и слышится 
шорох у полуоткрытой 

двери...
Я слышу дыханье, я вижу 

движенье рук, 
и вот уже шорох 
перерос в негромкий стук, 
Я ждал этой встречи... 
То — женщина в черном 

пальто
с портрета на прот ив ,  
я ждал этой встречи давно... 
Мерцает огарок, и вот он 

потух
навсегда.
Фиолетовый отблеск еще не 

осевшей луны... 
и я иду к двери, я знаю, 
что там будешь ты, 
там царство блаженства, 
там царство созданья себя, 
там царство нирваны, и вот 
ухожу я туда...
Ведет меня молча 
та женщина в черном 

пальто...

Фёдорович

Балтазаров

Вот умру — ну, поноют, 
поплачут,

На поминках моих посудачат 
Через силу весной

побатрачат, 
Освежая зеленым оградку... 
Гнусный камень, неровная 

кладка,
Тьфу ты, господи...

Под личиной, глядящей
угрюмо,

Полстакана и сельдь с 
разговором, 

А при жизни я пил лишь из 
рюмок

И закусывал лишь
бутербродом 

Как-никак — был эстетом.
Только им наплевать и

похерить
Все мои повороты и драмы.
Вот-те в царство загробное 

двери,
Ты прошел? — закрываем 

амбарным, 
И не вздумай вернуться.

Я ребенком мечтал о
бессмертье, 

Бесконечном жасминовом 
лете,

Но не вспомнит никто о поэте 
Через лета на третюю осень.

Мы судьбу и стращаем. 

Рисунок Умной Маши. Безответно.
27—28.08.91.
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