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Наш факультэт быу ство- 

раны у 1944 г. як адзш з 
важных фактарау маральна- 
пал1тычнага аднаулення Бе
ларусь На папялш чы стра- 
шэннай вайны людзям па- 
трэбна было мудрае сло
ва, модная вера, цвёрдае 
перакананне, што за найяр- 
чэйшым святам П ерамоп 
наступщь шчасл!вае жыццё.

Факультэт журналштыш 
запатрабавала эпоха. Пер- 
шым у СССР ён узнж у 
цэнтры усходне-славянскага 
кшгадруку як прадаужэнне 
у сучаснасщ гумашстычных, 
асветнщшх традыцый вялжа- 
га Ф. Скарыны. Прафеыя 
ж урналicTa стала дзяржау- 
най, грамадсш каштоунай, 
складала модны культурны 
пласт нацыянальнай твор- 
чай штэлшенцыь

За пяцьдзесят год непарыу- 
най вучобы калектыу выкла
дчыкау выхавау сорак пядь 
пакаленняу журнал1стау. К а
ля шасщ тысяч маладых лю- 
дзей атрымал1 дыпломы. 1х 
талент па маленькай кас- 
М1чнай часцщы увайшоу у ш- 
тэлект беларускага народа. 
Чатырыста замежных грама- 
дзян з дыпломам1 журфака 
працуюць у ста крашах 
свету.

3  факультэта вырас самы 
масавы творчы Саюз журна- 
лютау Рэспублжц нашы вы- 
n y c K H iK i складаюць палову 
Саюза шсьменнжау Бела- 
p y c i ,  c r a a i  майстрам1 у шшых 
творчых аргашзацыях. Бела- 
русшя журналюты стал1 шу- 
кальнжам 1 прауды, развед- 
чыкам1 будучыш, захаваль- 
H ixaM i M a p a a i  i ахоунжам! 
чалавечай асобы. Яны утва- 
рьш  гумашстычны саюз, яш 
зберагае i разв1вае нацыя- 
нальныя традыцьп, белару- 
скую мову, публщыстыку i 
лггаратуру, i нжол1 не здра- 
джвал1 гэтым святыням.

Такая вялж ая пашана — 
вядомым публщыстам, паэ- 
там i празажам i яшчэ у боль- 
шай меры сотням i тысячам 
журналютау раённых i абла- 
сных газет, радыё i тэле- 
бачання. Гэтыя творцы атры- 
мал1 ганаровае права aca6i- 
стага подшсу пад леташсам 
складанай, але слаунай ri- 
сторьп беларускага наро
да.

Пстарычным фактам стала 
тое, што у пасляваенныя 
гады у Б еларуа на навуко- 
вай ушверспзцкай аснове

узшкла новая культурала- 
пчная галша — журна- 
лштыка, якая засвоша пуб- 
лщыстычны вопыт К. К ал 1- 
ноускага, Я. Купалы, К. 
Чорнага i шшых майстро^ i 
вышла на м1жнародны узро- 
вень адлюстравання рэчашна-
СЦЬ

Спрыяльнай акал 1чнасцю 
у гэтым працэсе ва ушвер- 
атэце было нараджэнне во- 
пытных навукоуцау, яюя вя- 
дуць распрацоуку праблем ri- 
сторьн, тэорьп i практыю бе- 
ларусшх сродкау камунжа- 
цы1, публщыстыю, мовы i ль 
таратуры. На факультэце 
абаронена болыд ста канды- 
дацюх i доктарсих дысерта- 
цый, што прама звязана з 
высоюм узроунем майстэрст- 
ва беларускай публщыстыю 
i модным яе уздзеяннем 
на грамадскую свядомасць.

Спецыф1чная йстэма наву- 
чання на факультэце дала 
падставы для праяулення 
яшчэ адной сацыяльна важ- 
най функцьм — падрыхтоу- 
Ki шэрагу вядомых дзяр- 
жауных, палНычных i гра- 
мадск1х дзеячоу нашай Kpai- 
ны. Старшыня Урада, рэк- 
тар ушверсггэта, дэпутаты 
парламента, М1н1стры — 
т а й  шырой грамадсй ста
тус выпускнжоу журфака.

Адсюль вын1кае, што ф а
культэт выйшау за межы ака- 
дэм1чнай установы i вузка- 
прафеййнай падрыхтоуй i 
ператвараецца у спецыф1ч- 
ны 1нстытут сувяз! дзяржау- 
ных i навуковых структур 
з грамадствам.

Сёння на факультэце зай- 
маецца 600 студэнтау, пра- 
цуе сорак выкладчыкау, у 
тым лжу восем дактароу 
навук. Вучэбны працэс здзяй- 
сняюць пядь спецыял1за- 
ваных кафедрау i пядь 
тэхн1чных лабараторый. Сту- 
дэнты выпускаюць дзве га
зеты: «Журналшт» i «Сту- 
дэнцй экспрэс». Арган1за- 
вана a c n ip a H T y p a  i савет па 
абароне кандыдацйх дысер- 
тацый. Вытворчую практы- 
ку студэнтау аргашзоува- 
юць найбольш вопытныя пу- 
б л 1цысты рэспубл 1канск 1х 
газет, радыё i тэлебачан- 
ня. Большая палова студэн
тау пасля другога курса пра
цуюць у сродках камушкацьп.

Паувека м!нулага — гэта 
творчы скарб для будучага 
развщ ця факультэта. У новае 
тысячагоддзе ён щзе з цжа-

веишаи шырокаи перспек- 
тывай. У сувяз1 з тым, што 
у бл1жэйшым будучым н1якая 
партыя не зойме першасна- 
га месца у грамадск!м 
жыцц1, журнал1стыка i пуб- 
Л1цыстыка стануць амаль 
асноуным фактарам фарм1- 
равання стваральнай гра- 
мадскай думй. Такая пер- 
спектыва развщця журналь 
сцкай прафесй у злуча- 
насц1 з вострым! сацыяльна- 
эканам 1чным1 праблемам1 на
шай крашы вызначае неаб- 
ходнасць значнага павел1чэн- 
ня факультэта. Тым больш, 
вельм1 хутка пашыраецца i 
сфера прымянення журналь 
сцкай працы. Д ля больш глы- 
бокай падрыхтоук1 спецыя- 
лштау плануецца адкрыццё 
на факультэце аддзяленняу 
друку, радыё i тэлебачан- 
ня, лггаратурнага i М1жна- 
роднай журналютый.

Увесц1 у вучэбны план 
увесь спектр спецыял1за- 
цый нацыянальных сродкау 
камун1кацьп не тольй па 
квал 1фжацыйнаму прызна- 
ку: дыктар, аператар, кры- 
тык i г. д.,— але i па тэма- 
тычнаму найрунку: журна- 
л1ст-эканамшт, эколаг, nci- 
холаг i iHm.

Арган1зацыйнае удаскана- 
ленне факультэта дазвол1ць 
пашырыць прыём студэн
тау да 100— 150 чалавек. 
Гэта патрабуе сучасная ci- 
стэма сродкау камунжацьи 
Рэспублш , дзе занята тольй 
тры з паловай тысячы жур- 
нал1стау, а патрэбна каля ся- 
Mi тысяч. Таму на факуль
тэце трэба сабраць усю твор- 
чую моладзь Беларусь У гэ
тым выпадку факультэт бу- 
дзе расцщь таленты i стане 
крын1цай мудрасц1 i пазнан- 
ня для юнакоу i дзяучат, 
я й я  будуць працаваць на 
творчай шве ужо у новым ста- 
годдз1.

Г 1сгорыя беларускага на
рода прадаужаецца. Яе ярй  
публщыстычны вобраз 50 
гадоу п1шуць журналшты, 
выпускнш на шага факуль
тэта. Яны стал1 не тольй 
аутарам1 слаунага летапшу 
факультэта, але i яго героя- 
Mi.

3 юбшеем роднага факуль
тэта, шаноуныя калегО

Дэкан 
факультэта 

А. Г. СЛУКА

3 журфакаи -  
па жыцф

Адно неканкрэтнае пы- 
танне, што гучала прыбл1зна 
як fШ тo для цябе жур- 
фак?», было зададзена дня- 
Mi студэнтам нашага факуль
тэта. I вось я й я  цжавеньйя 
адказы атрымалюя:

Ж урфак...
— Гэта усё! I крышачку 

болей...
— Амаль шчога. Скале- 

чанае жыццё!...
— Сродак ад армп.
— Вось гавораць, што 

школа i гэтак далей... Цес- 
нае памяшканне, дзе цябе ш- 
хто не чакае. В ядом а, 
прафесары могуць даць не- 
шта каштоунае, але...

— Мае сябры, студэнты, 
— усе вельм1 цжавыя асо
бы i вясёлыя да таго ж. Пры- 
ходжу, каб пабачыцца з iMi.

— Часовы прытулак.
— Ж урфак — гэта дыяг- 

наз.
— Сябры перш-наперш. 

Есць цжавыя дысцыплшы, 
але мы ix вывучаем тольй 
павярхоуна. Гавораць: жур- 
нал1ст — асоба, якая можа 
працяглы час размауляць 
аб тым, пра што не мае шяка- 
га уяулення. I гэта сумна.

— Ж орсткая жыццёвая 
неабходнасць.

— М агчы масць атры- 
маць вышэйшую адукацыю.

— Гэта манера паводзь 
нау.

— Магчымасць выйсщ 
замуж (але не за журна- 
л1ста).

— Крышца стыпенды1. Ну i 
ведау, зразумела.

— Сродак трагаць у «вы- 
шэйшы свет».

— Новая тусоука.
— Выдатны спосаб сама- 

рэал!зацьп. Не ведаю, як 
шшыя, а я вельм1 зм яниася 
пасля таго, як паступша 
сюды. Адкрылася мноства 
м агч ы м асц ей , п р а б л е м а  
тольй у вартай ix рэал 1за- 
цьн.

— Лепей журфака ш- 
чога няма!

Распытвала 
Кацярына ТУЗАВА, 

студэнтка 2-га курса 
факультэта 

журнал 1стый

Е В Н Е Э Н Е Ш И И В Н

Фядута 
быу 

у щ зт  
кадрау»

, Шэф упраулення грамад- 
ска-пал1тычнай 1нфармацы 1 

адм1н1страцы1 П р эз 1дэнта 
спадар Фядута 11 кастрычш- 
ка наведау факультэт жур- 
нал1стый. Пасля кароткай 
аутаб1яграф!чнай прамовы 
Аляксандр 1ойфав1ч пазай- 
здросц1у журнал1стам, што 
яны могуць яго крытыка- 
ваць, а ён павшен тольй 
адказваць. Зала была поу- 
най: хтосьщ выразау сняжын-

| РЭ1РЭКТАРАТ БЕЛАРУСКАГА О Р р А  
ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА 

ДЗЯРЖАУНАГА УН1ВЕРС1ТЭТА
А Б ’Я У Л Я Е КОНКУРС  

НА ЗА М Я Ш Ч ЭН Н Е ПА САД:

ЗА Г А Д Ч Ы К А У  КА Ф ЕДРАУ: вышэйшай алгебры, 
r icTOpbii  беларускай мовы, псторьп беларускай a i -  
таратуры;

ПРА Ф ЕСА РА  К А Ф ЕДРЫ  ф 1з ш  пауправаднГ  
коу;

Д А Ц Э Н Т А У  К А Ф ЕДРА У : англшскай мовы пры- 
родазнаучы х факультэтау, сусветнай i айчыннай 
г1сторы1, ф ш асоф н i м етадалог !1 навук!, вышэй
шай матэматыю i матэматычнай ф 1з 1ю, надзей- 
Hacui вырабау радыёэлектрон1к1, ф1з<чнай электро- 
HiKi, 1нфарматык1, 1нфармацыйнага i праграмна- 
матэматычнага забеспячэння аутаматы заваны х вы- 
творчасцяу, тэхналог11 праграм1равання (0 ,25  
стаук1), м атэматы чнага забесп ячэн ня С АП Р, 
агульнай матэматык!, урауненняу матэматычнай  
ф 1з 1к1, батан!к!, агульнай экалогп, гкторы1 бел ару
скай лНаратуры;

СТАРШ Ы Х В Ы К Л А Д Ч Ы К А У  К А Ф Е Д Р А У : 
англ1йскай мовы прыродазнаучы х факультэтау, эка- 
нам1чных навук, ф131чнай электрон1К1, 1нфарматы- 
к1, вышэйшай алгебры, тэорьп функцый, м атэма- 
тычных м етадау тэоры1 К1равання, сучаснай бел ару
скай мовы, тэорьп i практык! сучаснай ж урна- 
Л1стык1, ricTOpbii журнал1стык1 i лНаратуры, ф1з1ч- 
нага выхавання i спорту;

ВЫ К Л А ДЧ Ы К А У  КА Ф ЕДРА У : англ1йскай мо
вы прыродазнаучы х факультэтау, сучаснай бел ар у
скай мовы, ф1з1чнага выхавання i спорту;

АС1СТЭНТАУ КА Ф ЕДРАУ: ф !з1чнай геаграфн  
мацерыкоу i axiflHay, методык1 выкладання матэ- 
матык1, заалогй.

Тэрм1н конкурса — адзш  месяц з дня апублш а- 
вання а б ’явы.

А драс: 220050, Мшск, праспект Ф. Скарыны, 
4, Белдзяржуш версггэт, аддзел  кадрау, пакой 233, 
тэл. 26-59-39.

I А б’ява надрукавана у газеце «Б ел ар усй  yHieepci- 
I тэт» 20 кастрычнша 1994 года.

к: з прамакатш, хтосьц1

вучыу рускую мову, старэй- 
шыя студэнты лузал 1 се- 
мачй. Было вельм1 кепска чу- 
ваць як пытанш, так i адказы. 
Застаецца спадзявацца, што 
у хутк1м часе пасля в1зИа 
паставяць у актавай зале 
журфака мжрафон. Усеагуль- 
ную увагу Аляксандр I o c i -  
фав1ч прыцягнуу асабл1ва у 
той момант, K a a i абвяргау 
чути аб ce a iM  вяселл1 са 
скандальна вядомай журналГ 
сткай Цшай Клыкоускай. 
Фядута заяв 1у, што у яго доб
ры густ i ён ажэн1цца з 
1ншай дзяучынай. Был1 аб- 
меркаваны таксама пытанш 
«Звязды» i «Беларускай ма- 
ладзёжнай», эканомш , ма- 
рал: i некаторыя моманты 
выхавання дзяцей, што асаб- 
a i e a  запомнишя Фядуту з 
часоу яго работы у школе 
№ 20 горада Гродна. Вель- 
Mi цяжка было Аляксандру 
1ос1ф ав1чу выкладаць дзецям 
творы Дастаеускага.

Сустрэча прайшла ажыу- 
лена, хаця актыуных студэн
тау было няшмат.

Скончылася усё апла- 
дысментам1, як 1я заглушыл! 
адказ Фядуты на пытанне 
дэкана А. Г. Слую аб дапа- 
мозе журфаку з боку самога 
Аляксандра 1оЫфав1ча.

А. ПАУЛОУСК1

ПАДП1СКА-95
3 12 кастрычнжа па 25 

л1стапада праводзщца пад- 
n ic K a  на газеты i часоп1сы 
на першае паугоддзе 1995 
года.

У каталогу рэспублжан- 
C K ix  падп1сных выданняу ча- 
c o n i c  «Весн1к БДУ» знайсщ 
няцяжка: сярод падобных са
бе ён адзш з самых тайных. 
Падшсная цана па серыях 
такая:

СЕРЫ Я I (1нд. 74851)
— ф1з1ка, матэматыка, ме- 
ханжа (№ 1 студзень, № 2 
май) — 2400 рублёу;

СЕРЫ Я II (1нд. 74852) — 
x i M i f l ,  б!ялог1Я, геаграф1я 
(№ 1 люты, № 2 чэрвень)
— 2400 рублёу;

СЕРЫ Я III (1нд. 74853)
— псторыя, фшасоф1я, са- 
цыялопя, эканомжа, права 
(№  1 сакавж) — 1200 руб
лёу;

СЕРЫ Я IV (1нд. 74854)
— ф1лалог1я, журналштыка, 
педагог1ка, пНхалопя (№ 1 
красав1к) — 1200 рублёу.

Падшска на часопю «Вес- 
HiK БДУ» прымаецца ва 
y c i x  аддзяленнях сувяз1 i 
прадпрыемствау «Белсаюз- 
друку».

Нагадваем, што у розшч- 
ны продаж n a c o n ic  не па- 
ступае. Рэдакцыя

i рэдкалеггя 
часошса



•  НА ВУЧОНЫМ С АВЕЦ Е

CIL « ш ю даЧА РЭКТАРА БДУ 
ФЁДАРА MIKAJIAEBI4A КАПУЦКАГА

Ва умовах эканам1чнага 
крыз1су, я и  усё больш нара
став, вышэйшая школа рэс- 
публш  сутыкйулася з шэра- 
гам цяжкавырашальных пра- 
блема^. Як захаваць тра- 
дыцьп клаачнага ушверсь 
тэта, як спалучаць фундамен
тальную навуковую падрых- 
тоуку студэнтау у галшах 
прыродазнаучых i гумаш- 
тарных навук з сённяшшм1 
зап атрабаван н ям 1 рынку? 
Як павысщь сацыяльную аба- 
роненасць нашых выпусюп- 
коу, ix адаптацыйныя маж- 
л1васц1 да новых рэал1яу 
жыцця?

Парадоксы грам адскага 
развщ ця патрабуюць ад нас 
нестандартных рашэнняу у 
вызначэнш стратэгн развщ 
ця ушверсггэта. Зразумела, 
мы разл 1чваём на разумны, 
дзяржауны падыход новых 
палггыкау да вышэйшай шко
лы i да адукацьн у цэлым, 
на тое, што вядучыя ВНУ 
змогуць прадоужыць сваю 
працу як дзяржауныя Оста
новы.

Аднак не выключаецца i 
шшы варыянт. Пагэтаму мы 
павшны быць падрыхтава- 
ныя да скарачэння фшанса- 
вання з бюджэту дзяржа- 
вы, да звужэння дзяржау- 
нага заказу на спецыяль 
стау.

У гэтых умовах рэктара- 
ту, юра)!шкам падраздзялен- 
няу i службау неабходна 
шукаць мажл1васщ, вельм1 

часта нетрадыцыйныя, для 
захавання кадравага, навуко- 
вага патэнцыялу ушверсн 
тэта. Во тэта ж галоуны 
набы так, галоуны скарб 
ВНУ.

Адной ж а з галоуных пе- 
радумовау выжывання наву- 
ковых школау, падраздзя- 
ленняу i факультэтау ушвер- 
щ тэта  у ц элы м  з ’я у - 
ляецца менавгга узбуйнен- 
не фшансавай незалежнасщ 
ВНУ. Першыя крою у гэтым 
K ipyH K y ушверсггэт 3 p a 6 i y .  
У мшулыМ i сёлетшм наву- 
чальным годзе in u io  павель 
чэнне прыёму студэнтау па 
кантрактах з ф 1з 1чным1 i юры- 
дычным1 асобам1 за  аплату. 
Цяпер на стацыянары плат- 
на вучыцца больш 550 
чалавек, на завочнай форме 
навучання — 1200 студэн
тау. П ераваж ная большасць 
ix  сканцэнтравана на юры- 
дычным, пстарычным, фь 
ласофска-эканам1чным фа- 
культэтах, а таксама на фа- 
культэце журналштыю. Пры- 
ярытэт, таюм чынам, за гума- 
н!тарным1 факультэтамь Вы- 
ключэннем на прыродазнау
чых факультэтах ёсць фа- 
культэт прикладной матэма- 
тыю i шфарматыю. У бягучым 
навучальным годзе на камер- 
цыйнай аснове тут прынята 43 
студэнты (плюс 152 чалавею 
за кошт фшансавання з бю
дж эту). На ф1з1чным, Х1М1Ч- 
ным факультэтах, на жаль, 
па кантрактах не зал1чана 
шводнага студэнта. Сур’- 
ёзны С1МПТОМ. Юраунщтву 
факультэтау, кафедрау трэба 
шукаць сабе сваю ношку ва 
умовах рынку. Чакаць, што 
вырашыцца усё само цераз 
сябе, па меншай меры, 
безадказна.

Сваю фшансавую неза- 
лежнасць ушверсггэт у пэунай 
C T yneH i можа звязаць з паве- 
л1чэннем прыёму замежных 
студэнтау. Аднак на працягу 
апошшх гадоу л1чба замеж 
ных студэнтау здрабнела — 
да 30—40 чалавек на асноу- 
ных факультэтах, да 70—80 
чалавек на падрыхтоучым фа- 
культэце. I — зноуку пау- 
тараю  — шщыятыва павш- 
на быць за факультэтамг

Неабходна больш смела 
1СЦ1 на распрацоуку i рэаль 
зацыю разнастайных камер- 
цыйных праектау, прыцяг- 
ванне айчыннага i замежна- 
га кашталу. Сярод таюх 
праектау: будаунщтва жы- 
лога дома, стварэнне банка,

праекты рэканструкцьи штэр- 
натау.

Аднак i тут шмат прабле- 
мау.

Нашы службы не усвядомь 
Л1 неабходнасць пошуку шля- 
хоу заробку сродкау. З р а 
зумела, прасцей грошы ль 
чыць у чужой юшэш.

Выжывальнасць ymeepci- 
тэта мы звязваем такса
ма з пашырэннем перал1ку 
с п е ц ы я л ь н а  с ц е й  , з а -  
патрабаваных нашым рын
кам, грамадствам пераходна- 
га перыяду. Размова щзе 
перш за усё аб падрыхтоу- 
цы спецыялштау па новых 
галшах ведау. Ва уш вера- 
тэце быу праведзены набор 
на аддзяленш эканам!чнага 
профшю: м1жнародных эка- 
нам1чных знос1н, эканомш  i 
ш раунщ тва вытворчасцю; 
працягнуты быу прыём на 
аддзяленш эканам1чнай тэо- 
рьп, эканам1чнай юбернеты- 
Ki (спецыяльнасщ, вядома, 
прэстыжныя).

Значная работа па адкрыц- 
цю новых спецыяльнасцей 
праведзена J  мшулым на
вучальным годзе на фшала- 
пчным факультэце. Нягле- 
дзячы на цэлы шэраг праб- 
лем, выклжаных беспрэцэ- 
дэнтна хутюм ростам гэтага 
факультэта, тут ужо вымалёу- 
ваецца давол1 зладж аная ci- 
стэма падрыхтоую спецыялР 
стау-фшолагау па асноуных 
напрамках фшалапчнай на- 
вук1 з улжам спецыфш 
беларускай нацы янальнай 
культуры i тых традыцый, 
яюя назапашаны за апош- 
н1я гады у Белдзяржун1- 
версггэце. Сярод гэтых на- 
прамкау неабходна выдзе- 
л1ць: 1) беларускую фша-
логш ; 2) рускую фщалопю; 
3) славянскую фшалопю; 4) 
клас!чную фшалопю.

Праведзена таксама адпа- 
ведная праца па стварэнню 
аддзялення рамана-герман- 
скай фшалогп.

Гэту працу патрэбна уся- 
ляк вНаць i стымуляваць, 
каб у самы бл1жэйшы час 
фшалапчны факультэт змог 
стаць Рэспубл1канск1м цэнт- 
рам фшалапчнай адукацьн у 
полным i клас1чным змесце 
гэтага слова.

У 1993— 1994 навучальным 
годзе на юрыдычным, пста
рычным факультэце, а так
сама на факультэце журна- 
лютыю працягвалася ра
бота па стварэнню больш 
рацыянальнай i перспектыу- 
най структуры гэтых факуль
тэтау з мэтай акцэнта- 
ваць увагу на тых спецыяль- 
насцях, яюя з ’я^ляю цца 
найбольш актуальным! i неаб- 
ходным! для Беларусь Д а- 
рэчы, аддзяленне пал1талогп 
было пераведзена з ФЭФа 
на юрыдычны факультэт, на 
ф акультэце ж урналш ты ю  
праведзена падры хтоучая 
праца па адкрыццю шэрагу 
новых творчых спецыяль
насцей, яюя дазволяць рых- 
таваць спецыял1стау-экспер- 
тау у асобных гал1нах куль
туры, навую, сацыяльнага 
прагназ!равання.

Па новых спецыяльнасцях 
прыняты у гэтым навучаль
ным годзе студэнты на геаг- 
раф!чным (экалог1я, геало- 
ria ), х1м1чным, б 1ялаг!чным 
(экалог1я) факультэтах. Мы 
разл1чваем, што усё гэта па- 
вшна павыс1ць канкурэнта- 
здольнасць ун1верс1тэта.

Хачу асобна падкрэсл1ць, 
што мы тут po 6 iM  толью пер
шыя крою. Нас сур’ёзна 
трывожыць перспектыва раз
вщця факультэтау прыро- 
дазнаучага профшю. На 
ж аль, сур’ёзных разл1кау, 
перспектыуных прапаноу па- 
куль няма.

У мшулым навучальным 
годзе была працягнута мэ- 
танаю раваная работа па раз- 
В1ццю i мадэрн1зацы1 сштэмы 
гуманггарнай адукацы1 i на- 
вуковых даследванняу у га- 
лше сацыяльна-гуманИарных

ведау. Работа, праводз1мая у 
гэтым напрамку, усё больш 
в 1 д ав о ч н а  п а ц в я р д ж а е  
абгрунтаванасць м1Жнарод- 
ных стандартау, паводле яюх 
атрыбутам клас1чнага ун1вер- 
сНэта з ’яуляецца наяунасць 
у яго структуры р азв 1- 
тай с1стэмы гуманНарнай 
адукацы 1. Зараз на 5 гума- 
нНарных факультэтах наву- 
чаецца больш 50 % y c ix  сту
дэнтау ун1верс1тэта, у сферы 
сацыяльна-гуманггарнай аду- 
кацы1 заняты 90 прафесарау, 
што складае 48 % ад ix  агуль- 
най колькасщ у БДУ.

Тэндэнцы1 тут таюя, што за 
апошн1я два гады ва ушвер- 
с!тэце створаны 11 новых 
кафедрау па розных напрам
ках сацыяльна-гуманггарных 
ведау, што дазволша у M iHy- 
лым навучальным годзе ад- 
крыць падрыхтоуку студэн
тау па шэрагу новых пер
спектыуных спецыяльнасцяу.

Далейш ае творчае i дына- 
Mi4Hae разв!ццё гумаштар- 
най  ад у к ац ы ! у Б ел - «■ 
дзяржун1верс1тэце праду- 
гледжвае с1стэмную распра
цоуку сучаснага праграмна- 
метадычнага забеспячэння 
вучэбнага працэсу i найноу- 
шых адукацыйных тэхнало- 
r i f t .

Без такой работы цяжка бу- 
дзе прэтэндаваць на паспяхо- 
вае выкананне вызначанай 
праграмы мадэршзацьп гу- 
манИарнай адукацьн ва уш- 
версщэце. Тут трэба адзна- 
чыць важнасць i безумоу- 
ную актуальнасць той дзей- 
насщ, якая праводзшася пад 
KipayHinTBaM Навукова-ме- 
тадычнага Савета i была звя- 
зана з арган!зацыяй пра- 
феаянальнай экспертызы i 
анал!зу вучэбных плана)!, 
яюя вызначаюць важней- 
шыя параметры працэсу на
вучання па асноуных спе
цыяльнасцях, яюя маюцца ва 
ушверспэце. Мне здаецца, 
што час дэструктыуных тэн- 
дэнцый i размывания дзяр- 
жауных стандартау у галь 
не адукацы! праходз1ць. 
Бязмерная аутанам1зацыя 
факультэтау i дэцэнтрал1за- 
цыя ю равання вучэбным 
працэсам, побач з нека- 
TopuMi станоучым1 моманта- 
Mi, н ар ад зш  i сур’ёз- 
ныя адмоуныя вышю, яюя 
вядуць часам да элементау 
анархп i неабгрунтаванага 
самаупрауства з боку асоб
ных дэканау. 3  TaxiMi з ’ява- 
Mi нам неабходна пакончыць, 
i таму важна працягваць i 
актыв1заваць работу Наву- 
кова-метадычнага Савета уш- 
верс1тэта у мэтах наз!рання 
за няухшьным выкананнем 
сучасных патрабаванняу аду
кацыйных стандартау, яюя 
прад’яуляюцца да K n a c i4 -  
най ушверсггэцкай адука- 
цы1.

У гэтых мэтах важна за- 
бяспечыць пастаяннае твор
чае узаемадзеянне факуль
тэтау ушверсггэта з Цэнт- 
рам сацыяльна-гуман1тарных 
навук, яш мэтанаюравана i 
сютэматычна распрацо^вае 
праблемы аптымальнай стру
ктуры i змястоуна-тэматыч- 
най наюраванасц1 гуман1- 
тарнай адукацы1 у Белару- 
сюм дзяржауным y H ie e p c i-  
тэце у адпаведнасщ з су- 
часным1 падыходам! i канцэп- 
цыям!. Толью пры умове 
значнай актыв1зацьп i узняц- 
pi аутарытэту гэтых агульна- 
y H ie e p c iT 3 p K ix  структур мы 
зможам адэкватна рэагаваць 
на таюя новыя i у мнопм па- 
куль нязвыклыя для нас 
з ’явы, як рэзкае павелТ 
чэнне жадаючых атрымаць 
гумаштарную адукацыю у 
ушверспэце на кантракт- 
най аснове, рост лжу сту
дэнтау, яюя навучаюцца 
адначасова па дзвюх спе
цыяльнасцях, i шшыя формы 
платных адукацыйных па- 
слуг.

Не сакрэт, што у гэтай но- 
вай галше камерцыйнай дзей-

H a c p i  y H ie e p c iT 3 T a  пакуль да- 
м!нуюць стых1йныя i c iT y a -  
цыйныя падыходы.

Неабходна тэрм(нова рас- 
працаваць cicTBMy гэтай 
дзейнасц!, рэзка пашырыць яе 
маштабы i разам з тым ажыц- 
цяуляць яе у адпаведнасц1 
з прадуманай i метадычна 
абгрунтаванай тэхналопяй.

Думаю, што на сённяшш 
дзень — гэта адзш з важ- 
нейшых прыярытэтау pa3Biu- 
ця адукацы1 у ушверсТ 
тэце па таюх спецыяльна
сцях, як правазнауства, эка- 
HOMiKa, пЫхалопя, сацыяло- 
rin, фш алопя, журналюты- 
ка, псторыя i iHm.

Элементы рыначнай шфра- 
структуры iH TBH ciyH a n p a H ix a -  
юць у адукацыю, што ставщь 
пад сумненне мнопя трады- 
цыйныя канцэпцьп i замаца- 
ваныя падыходы у ацэнцы ро- 
a i  i значэння гуманггарнай 
i прыродазнауча-навуковай 
адукацы!. 1гнараваць гэтыя 
рэальнасщ сёння ужо не- 
магчыма без рызыю аказац- 
ца на абочыне сучасных пра- 
цэсау разв1цця адукацы1.

Неабходна больш апера- 
ты^на рэагаваць на сучас- 
ную кан’юктуру попыту на 
адукацыйныя паслуп. Нават 
самы павярхоуны анал1з вы- 
нжау нядауняга прыёму ва 
ушверсггэт паказвае, што 
неабходна рэзка пашырыць 
базу эканам1чнай, ппхала- 
r iH H a f t  адукацьн i 1ншых па- 
пулярных напрамкау i спецы
яльнасцей.

У сувяз1 з гэтым адной 
з неадкладных задач з ’яу 
ляецца хутчэйшае выра- 
шэнне пытання аб арган1за- 
цьн эканам1чнага факультэта, 
у рамках якога неабходна 
сканцэнтраваць усю работу 
па развщцю эканам1чнай аду- 
кацы! i прыдаць сштэмны ха- 
рактар тым шщыятывам i на- 
вацыям у гэтай галше, яюя 
маюць месца на факультэ
тах прикладной матэматыю i 
шфарматыю, механ!ка-матэ- 
матычным, фшасофска-эка- 
нам!чным. Думаю, што T 9 3 ic  
аб адкрыцщ эканамйчнага 
факультэта у Б елдзярж - 
ун1версиэце самавщавочны i 
не мае патрэбы у дадатко- 
вых аргументах хоць бы таму, 
што наяунасць такога ф а
культэта — неад’емны атры- 
бут кожнага сучаснага кла- 
c i 4 H a r a  ушверспэта.

Таму на працягу 1994— 
1995 навучальнага года не
абходна правесщ адпаведную 
работу па адкрыццю кафед
рау, абаснаванню аптымаль
най структуры факультэта, 
вырашэнню кадравых пытан- 
няу i матэрыяльна-тэхшчнай 
базы эканам1чнага факуль
тэта, каб у самы бл1жэй- 
шы час пачаць падрых
тоуку с п е ц ы я л к т а у  па 
эканам1чных навуках на 
грунтоунай аснове.

Час уладарна патрабуе по
шуку новых падыходау да 
аргашзацьп усяго y H iB ep c i-  
тэцкага жыцця. Размова 
щзе не тольк1 пра паста- 
ноуку вучэбнай i навуковай 
работы, пра адкрыццё но
вых спецыяльнасцей i спе- 
цыял1зацый, удасканаленне 
дзейнасц! факультэтау i пад- 
раздзяленняу, але i у значнай 
CTyneH i пра пошук новых ф г 
нансавых мажл!васцяу ВНУ. 
Чакаць павел1чэння дзяр- 
жа)!нага фшансавання — 
значыць, асуджаць ушвер- 
сггэт, няхай i на маруднае, 
але сталае скарачэнне i на
бору студэнтау, i аб’ёму 
навуковых даследванняу.

У сувяз1 з тым, што за 
гадай M iH ic r a p c T B a  адука- 
цьп i навую № 183 ад 17 
чэрвеня 1993 года Белдзярж- 
ун1верснэт вызначаны галоу- 
ным па распрацоуцы тыпа- 
вых вучэбных планау, ква- 
л1ф1кацыйных характары - 
стык i праграм агульна- 
адукацы йны х дысцыпл1н, 
Навукова-метадычны Савет 
асноуную увагу удзяляу у

сваёй рабоце экспертнаму 
анал1зу i абмеркаванню рас- 
працаваных вучэбных пла
нау. Па стану на 13.09.94 г. 
Мшютэрствам зацверджаны 
вучэбныя планы па спецыяль
насцях фш алапчнага ф а
культэта i факультэта радыё- 
ф1зш i электрон1к1. У бл1- 
жэйшы час будуць зацвер
джаны вучэбныя планы па 
спецыяльнасцях «Х1м1я» i 
«Б1ялопя». Д рупя планы або 
вернуты М1н1стэрствам ni 
Навукова-метадычным Саве- 
там на дапрацоуку, або не па- 
давал кя  наогул. Не паступал1 
на разгляд вучэбныя планы 
юрыдычнага i фшасофска- 
эканам1чнага факультэтау, 
акрамя спецыяльнасщ «nci- 
халоНя». Фактычна па боль- 
шасщ спецыяльнасцей наву- 
чанне вядзецца па незарэ- 
г1страваных вучэбных пла
нах, што недапушчальна у 
дзярж аунай навучальнай ус- 
танове.

П ерагляд вучэбных планау, 
увядзенне новых спецыяль
насцей, пераход навучаль
нага працэсу на беларускую 
мову немажл1выя без выдання 
падручнжау i метадычных 
дапаможн1кау. Сёння ж прак
тична парал1завана выдавец- 
кая дзейнасць.

Таю стан нас шяк не можа 
задавальняць. Трэба ства- 
раць свой мабшьны рэдак- 
ц ы й н а-вы давец к1  ц эн тр , 
здольны забяспечыць выдан- 
не вучэбнай i навуковай ль 
таратуры. Акрамя таго, вар- 
та стварыць спецыяльны фонд 
для фшансавання выдавец- 
кай дзейнасц1, прадугледжва- 
ючы адл1чэнш у яго даходау 
п адраздзяленняу.

Цяпер у шфармацыйна-вы- 
л1чальным цэнтры y H iB e p c i-  
тэта маюцца тры ушвер- 
сальныя ЭВМ тыпу ЕС, яюя 
закуплены у 1985— 1989 i 1990 
гг. Неабходна адзначыць, што 
далейшае выкарыстанне ЭВМ 
з ’яуляецца бесперспектыу- 
ным як з пункту гледжання 
аргашзацьп вучэбнага працэ
су, так i з пункту гледжання 
эксплуатаций аутаматызава- 
най с1стэмы юравання БДУ. 
Гэтыя ЭВМ з ’яуляю цц а 
маральна устарэлым1 i не даз- 
валяюць B e c n i навучанне з 
выкарыстаннем сучасных тэх- 
налоНй распрацоую праграм- 
ных сродкау.

На сённяшш дзень ва уш- 
верспэце маецца 607 перса- 
нальных ЭВМ тыпу Е С -1840 
i 1ншых. Частка ix аб’яднана 
У вучэбныя класы. Але не
абходна адзначыць, што 
персанальныя ЭВМ такога 
тыпу набывалюя, у асноуным, 
у перыяд з 1989 па 1990 гады i 
цяпер яны ужо не адпавяда- 
юць сусветнаму узроуню раз
вщця вьшчальнай тэхн1ю, 
гэта значыць — ix можна 
л1чыць устарэлым! мараль
на, а у сувяз! з н1зкай яка- 
сцю ix вырабу — i ф4з1чна.

На базе адносна сучасных 
сродкау вьшчальнай тэхн!ю 
створаны вучэбныя класы на 
факультэтах прикладной ма
тэматыю, ф!з{чным, радыё- 
ф!з1ю i электрошю i юры
дычным. Прыбл1зная ацэнка 
патрэбы ушверсггэта у выл1- 
чальнай тэхнщы для вучэб
ных i навуковых мэт дае на- 
ступныя вышю: для навуко
вай работы неабходна каля 
300 персанальных ЭВМ тыпу 
1ВМ-386, 486; для вучэбнай 
работы i забеспячэння наву- 
кова-даследчай работы сту
дэнтау — 380 персаналь
ных ЭВМ, пры сярэдняй 
працягласш работы студэн
та на ЭВМ — 3 гадзшы; 
дзеля забеспячэння шфар- 
мацыйных патрэб ушверЫ- 
тэта — 50 персанальных
ЭВМ (забеспячэнне унут- 
ранай шфармацыйнай сетю 
y H i e e p c i T 3 T a  i аутаматыза- 
цы! работы б1бл!ятэю).

Аб работах па аутаматы- 
зацы1 6i6aiHT3Ki неабходна 
сказаць асобна. Рэктарат

плануе правесщ у бл!жэй- 
шы час наступныя работы:

1. Увядзенне электроннага 
каталога б1бл!ятэю (работы 
выконваюцца).

2. Забеспячэнне доступу 
да электроннага каталога 
карыстальшкау у читаль
ных залах з рабочих стан
ций, у тым лшу i аддале- 
ных карыстальшкау (Шчомы- 
сл!ца, гютфак, фьпфак i г. д.).

3. Падключэнне б\бл1я- 
тэю  БДУ да !нф арма- 
цыйных рэсурсау друпх 6 i 6 -  
л1ятэк i прадастауленне 6 i -  
бл1ятэкам шшых ВНУ маг- 
чымасц! карыстацца эле
ктронным! каталогам! на- 
шай б1бл!ятэю.

У лшеш бягучага года y H i-  
версщэт атрымау грант фон
да «Eypa3in» на суму 22439 
долара^ ЗШ А для аргаш за
цьп камп’ютэрнай сетю ВНУ 
Беларусь Праектам пра- 
дугледжана набыццё на пра
цягу навучальнага года ра
бочей станцьп, трох ЭВМ 
IBM-486 i шасщ тэлефон- 
ных мадэмау.

У цэлым можна канста- 
таваць, што станов1шча з за- 
беспячэннем сучаснай выл1- 
чальнай тэхнжай i пераас- 
нашчэннем падраздзяленняу 
будзе знаходзщца у пол1 
зроку рэктарата i будуць вы- 
шуквацца неабходныя сродю 
нават з нашага сцшлага 
бюджэту.

Яшчэ аб адным. Асабл!вы 
неспакой выкл1кае у нас стан 
справа^ у студэнцюм ася- 
роддзг Вядома спасылка на 
усеагульнае бязладдзе можа 
таго-сяго пэуным чынам суце- 
шыць. Але ёю HiaK нельга 
апраудаць бяздзейнасць у 
рабоце з моладдзю. Пара- 
даксальная с1туацыя: больш 
шфармацьй — менш разу
мения, больш дэмакратьп — 
менш парадку. Мы згубш  
K ip a e a H H e  выхаваучым працэ
сам.

(Пачатак. Працяг у  на- 
ступным нумары.)

•  BECTKI 

3  ГАЛОУНАГА  

КОРПУСА

Як паведам1у карэспан- 
дэнту «Беларускага y H ieep c i- 
тэта» Вользе ХАДАРЭНКА 
начальнш управления па м!ж- 
народных сувязях В. Г. 
ШАДУРСК1, паляю  усё 
больш щкавяцца Беларуссю. 
Здараецца, што беларусюя 
выкладчыю, яыя па абмену 
працуюць у польсюх ушверсь 
тзтах, усё часцей замяшча- 
юць польск1х выкладчыкау, 
што паехал! працаваць на За- 
хад.

8 кастрычнша 1994 года 
Белдзяржун1верс1тэт н аве
дала дэлегацыя з Сллезска- 
га ушверсггэта (г. Катавь 
цэ) на чале з рэктарам. Аб- 
мяркоувал1ся магчымасш су- 
працоун1цтва. Трэба адзна
чыць, што БДУ ужо мае 
дауш я i цесныя сувяз1 з шшы- 
Mi вышэйшым! навучальным! 
установам! Польшчы, сярод 
як!х вядомыя — Люб- 
л!нсю yH ieep ciT 3T  1мя М. Кю- 
ры-Складо)!скай, Ягелонск! 
yH iB epciT 3T  у Кракаве, Вар- 
шаусю yH ieep ciT 3T , Педага- 
пчны !нстытут у Кельцэ i 
шш.

Таму наладжванне сувязей 
з Сдлезсюм y H ie e p c iT a ra M  —  
гэта яшчэ адз1н крок на 
шляху да аналапчнага су- 
працоун!цтва з Захадам. А 
Польшча — прамежкавая, 
але важная прыступка на гэ
тым шляху.

« Б Е Л А Р У С К 1  У Н1 В Е Р С1 Т Э Т » 2



•  С ТУДЭНТ I ВО Л Ь Н Ы  ЧАС

ВОСЕНЬ. ЗАПРАШАЮЦЬ ТЭАТРЫ
Для кожнага восень зна- 

чыць нешта сваё. Д ля адных 
— гэта пачатак вучобы, для 
шшых — сумны час развгган- 
ня з сябрам 1, а для кагось- 
щ — магчымасць пабыць 
адзш на адзш са c e a i M i  дума- 
Mi i паназ>раць за казачны- 
Mi пераутварэнням! у прыро- 
дзе. Восень заужды дорыць 
чароуныя, ласкавыя дш... А 
для мяне, студэнтю 3 курса 
БДУ факультэта журналь 
стыю, гэта яшчэ i пара ад- 
крыцця тэатральнага сезону. 
Тэатральны сезон звычайна 
пачынаецца прэм’ерай, гэта 
шбыта тэатр 3 < 5 ip a e  c e a i x  ста
рых сяброу, каб зноу нага- 
даць аб той прыгажосщ, 
якая ic H y e  вакол нас, i якую 
мы, нават маладыя, але ужо 
заклапочаныя, крыху стомле- 
ныя, усё радзей i радзей зна- 
ходз1м час, каб зауважыць.

— А усё ж  таю якую ро
лю адыгрывае тэатр у нашым 
жыцщ? — пытаюся у Тацця- 
ны, студэнтю 3 курса фшфа- 
ка.

— Д ля мяне асабкта гэ
та не проста забава, гэта 
нешта болыпае... Н ават па- 
сля забауляльных спектак- 
ляу, спектакляу-вадэвьпяу, 
дзе ураж вае толью прыго- 
ж ае в1дов[шча: стракатыя 
касцюмы, танцы — хочацца 
усм 1хац ца i р ад ав ац ц а . 
1ншым1 словам!, жыць хочац
ца...

Але ж як часта наш агуль- 
ны настрой можна вызна- 
чыць абыякавасцю да усяго, 
што адбываецца з нами неже
ланием марыць аб будучыш, 
тугой. I як важна, што ёсць

людз1, яюя 1мкнуцца змянщь 
нешта у c e a iM  жыцщ, яюя 
знаходзяць тую прыгажосць, 
якая хвалюе, моцна уражвае 
i адначасова прыносщь вя- 
лж ае задавальненне.

Зноу пытаюся у Таццяны, 
щ шмат хто з яе аднакурс- 
нжау, будучых фшолагау, на- 
ведвае тэатры.

— Ведаеш,— адказвае 
яна,— па-рознаму. Усё зале- 
жыць ад асабктага успры- 
няцця свету, або ад унутра- 
най культуры чалавека. 
Есць студэнты, яюя па-са- 
прауднаму любяць тэатр, 
адчуваюць патрэбу бываць 
там, ёсць i так1я, яюя ро- 
бяць гэта без асабл1вай 
зацжауленасщ, таму што так 
прынята. Аднак i тых, i дру- 
rix  менш асць. Б ол ьш ая  
частка студэнтау з абыяка
васцю ставщца да тэатрау, 
магчыма, як i да усяго астат- 
няга.

Дз1уная, на мой погляд, 
сггуацыя. Бо, здаецца, ка- 
му, як не будучым фшола- 
гам, цжавщца тэатрам, таму 
што тэатр — гэта яшчэ 
адзш момант адраджэння на- 
цыянальнай культуры. I вель- 
Mi значна, каб са сцэны тэ- 
атра гучала чыстая, сама- 
бытная, прыгожая мова.

А усё ж  таю чаму моладзь 
не любщь тэатр? Вырашаю 
запытаць аб гэтым у студэн
тау, яюя стаяць за булачкам1 
на першым паверсе галоуна- 
га корпуса ушверсггэта.

— Чаму не люб1м? Лю б1м, 
аднак часу няма пакуль 
хадзщь. Вучыцца трэба, а 
яшчэ i грошы зарабляць.

Каб было на што пайсщ у 
тэатр.

— Не цжава.
— Дорага. Грошай нават 

на ежу не хапае. Яю там 
тэатр...

— Вельм1 люб1м тэатр. 
Асабл*ва Купалаусю. На 
кожнай прэм’еры пабывалй 
i хутка пойдзем на прэм’е- 
ру спектакля «Дон Ж уан вяр- 
таецца з вайны». А што да- 
тычыцца грошай, то бшет на 
гэты спектакль каштуе 1.800 
рублёу. Пры нашай стыпен- 
дьп гэта не танна, аднак 
дазволщь сабе хаця б раз у 
месяц схадзщь у тэатр мож
на.

Выявшася, што найбольш 
папулярныя сярод свядомай 
частю студэнтау — Купа
лаусю тэатр, Тэатр оперы i 
балета i тэатр музычнай 
камедьп. Д а  новых, нядауна 
утвораных тэатрау, накшталт 
тэатра моладз1 або тэатра- 
лабараторы1 «Вольная сцэ- 
на», ставяцца з асцяро- 
гай. А паважл1выя водгую 
чула я пра Альтэрнатыу- 
ны тэатр i тэатр «Хрыста- 
фор».

Дарэчы, б1лет у Альтэр- 
натыуны тэатр на прэм’еру 
спектакля «Гора ад розуму» 
па Грыбаедаву каштуе 2000 
рублёу, у Русю драма- 
тычны тэатр на прэм’еру 
спектакля «Свабодны шлюб» 
— 1200 рублёу, на «Вольную 
сцэну» на прэм’еру «Барбара 
Радз1вш» — 100 рублёу, а на 
прэм’еру оперы Рымскага- 
Корсакава «Моцарт i С аль
еры» б1леты каштуюць ад 
400 да 700 рублёу.

•  УВАГА МЕЖДУНАРОДНАЯ СОРМОВСКАЯ ПРОГРАММА 
к о н к у р с ! ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТОЧНЫХ НАУК

Совет международной Со- 
росовской программы обра
зования в области точных 
наук рассмотрел и одобрил 
новые программы, которые 
будут осуществляться в Бе
ларуси, России и на Укра
ине до конца текущего года. 
Контактный телефон в Мин
ске — 0172-39-57-45. Почто
вый адрес: 220072, г. Минск- 
72, Международная Соросов- 
ская программа образова
ния в области точных наук.

ПОДПРОГРАММА
СОРОСОВСКИЕ

АСПИРАНТЫ

Целью настоящей под
программы является под
держка лучших аспирантов в 
области физики, математики, 
химии, биологии. Отбор кан
дидатов на получение аспи
рантами Соросовских сти
пендий будет проведен на 
основании конкурса.

Д ля участия в конкурсе 
необходимо наличие по край
ней мере одного из следую
щих достижений:

1. Публикация научных 
статей в реферируемых науч
ных журналах.

2. Участие в качестве 
соисполнителей в грантах, 
полученных от различных 
научных фондов.

3. Научные сообщения, 
включенные в программы 
национальных и международ
ных симпозиумов и конгрес
сов.

4. Участие в педагоги
ческом процессе в качестве 
читающего спецкурс, веду
щего семинары и/или прак
тические занятия в течение 
полного семестра.

Каждый, обращающийся 
за получением стипендии Со- 
росовского аспиранта, дол
жен представить подтвер
жденные сведения о выпол
нении одного, нескольких или 
всех приведенных условий. 
Победители будут опреде
лены по совокупности этих 
показателей.

В процессе отбора Со
росовских аспирантов бу
дут приняты во внимание 
рекомендации Соросовских 
профессоров. Один профес
сор может рекомендовать 
одного аспиранта.

Грант Соросовского аспи

ранта является именным, 
выдается на один год и 
дает право получившему 
грант перейти с ним к любо
му руководителю в любую 
лабораторию по той же спе
циальности, если руководи
тель согласится принять дан 
ного аспиранта. На таких 
же условиях выигравшие 
конкурс Соросовские аспи
ранты могут перейти из за 
очной аспирантуры в очную.

В первый год работы бу
дет отобрано до 30 Соро
совских аспирантов, которые 
получат стипендию сроком на 
один год.

Документы на конкурс дол
жны поступить не позднее 10 
ноября 1994 года. Решение 
Совета о присуждении гран
тов будет принято в течение 
трех месяцев.

ПОДПРОГРАММА 
СОРОСОВСКИЕ 
СТУДЕНТЫ — 

СТИПЕНДИАТЫ

Целью настоящей под
программы является под
держка лучших студентов ву
зов Беларуси в области фи
зики, математики, химии, би
ологии и наук о Земле. Отбор 
кандидатов на получение 
Соросовской стипендии будет 
проведен на основании кон
курса, для участия в котором 
необходимо наличие по край
ней мере одного из следую
щих достижений:

1. Победа в областных, 
республиканских или между
народных олимпиадах школь
ников.

2. Публикация научных 
статей в рецензируемых 
отечественных или зарубеж 
ных журналах (включая крат
кие сообщения и тезисы).

3. Участие в сообще
ниях, докладах или лекциях 
на национальных или между
народных симпозиумах, сове
щаниях, конгрессах в каче
стве соавтора.

4. Участие в качестве 
соисполнителя в исследо
вательских грантах, как оте
чественных, так и зарубеж 
ных.

5. Участие в реализован
ных авторских предложениях 
или изобретениях.

6. Наличие не более 5 % 
отметок «хорошо» и осталь

ных «отлично» за три последо
вательных года обучения.

Каждый, обращающийся 
за получением Соросовской 
стипендии долж ен пред
ставить документальное под
тверждение выполнения од
ного, нескольких или всех 
приведенных выше усло
вий. Победители будут опре
делены по совокупности этих 
показателей. Кроме того, пра
во номинирования С оро
совских стипендиатов пре
доставлено Соросовским про
фессорам — по одному 
студенту от каждого про
фессора.

Д ля поддержки высокого 
уровня соревнования среди 
студентов будут организо
ваны ежегодные националь
ные конкурсы лучших науч
ных работ.

В рамках настоящей под
программы будут выделены 
специальные гранты для 
тех студенческих научных 
обществ, которые проявят 
выдающиеся успехи в науч
ной работе.

С оросовская стипендия 
составит 70 долларов США 
в месяц (в рублевом исчи
слении) на протяжении учеб
ного года (10 месяцев) в 
дополнении к обычной сти
пендии, назначаемой студен
там руководством вузов.

До 150 студентов планиру
ется отобрать в течение пер
вого года работы. Заявки 
на участие в конкурсе на 
звание «Соросовский студент- 
стипендиат» должны быть 
отправлены не позднее 31 ок
тября 1994 года. Канди
датуры Соросовских студен- 
то в -сти п ен д и ато в , н ом и 
нированных Соросовскими 
п роф ессорам и, п р и н и м а
ются до 1 декабря 1994 
года. Имена Соросовских 
стипендиатов будут объявле
ны 15 декабря 1994 года, вы
плата стипендий будет осу
ществлена ретроактивно с 
начала осеннего семестра 
1994/95 учебного года.

Контактный телефон в 
Минске: 0172-39-57-45. Поч
то вы й  а д р е с :  2 2 0 0 7 2 ,
г. Минск, пр. Ф. Скорины,
66, Международная Соро
совская программа образо
вания в области точных на- j 
ук. 5

— Няужо,— пытаюся у 
сваёй будучай калеп, сту
дэнтю журфака, якая irpae 
у студэнцюм тэатры «Ал1- 
гатар»,— справа толью у 
грошах, кал1 невялжую нават 
для нашага часу суму лепей 
паюнуць на 2 батоны хлеба, 
чым набыць бшет у тэатр? 
Няужо вшавата толью на
ша беднасць, кал 1 думка аб 
тым, як выжыць, вышэй за 
усе астатшя.

— Не,— адказвае С аш а,— 
справа ке у гэтым. Каб ха
дзщ ь у тэатр, яго трэба 
любщь. I няважна за што. 
Можна любщь нават зборы у 
тэатр, кал1 надзяваеш вячэр- 
нюю сукенку i po6iui пры- 
чоску. Каб усё, што звязана 
з тэатрам, было святам. Тады 
i прыходзщь любоу да яго. 
Тэатр — гэта асобны свет, 
кал1 рэальнасць зл1ваецца з 
тым, што адбываецца на сцэ- 
не, i кал1 за 2 гадзшы, па
куль щзе спектакль, паспява- 
еш пражыць цэлае жыццё. I 
кал1 ты адчуу гэта аднойчы, 
то назаужды палю бш  тэатр. 
Няшмат, на ж аль, у студэн
тау на гэта часу. Не разу- 
меюць тэатр, 1мкнуцца па- 
шшаму праводзщь свабод
ны час. Мабыць калюьщ 
яны усё ж таю адкрыюць для 
сябе гэты свет...

Восень за вокнамь.. Т а
кая чароуная i казачная... 
Яна заве цябе за сабой. 
Вакол цябе так шмат прыго- 
жага...

Кацярына ТКАЧЭНКА

«Ад мадэрна 
да нашых дзён»

Так называецца цыкл лек- 
цый аб псторьй мастацюх 
плыняу XX стагоддзя, яю 
аб’яднау студэнтау у так зва
ны «студэнцю клуб». Першая 
лекцыя цыкла адбылася 6 ка
стрычнжа i была прысвечана 
мастацтву «канца стагод
дзя». У ёй распавядалася аб 
мастацюх школах i аб’яднан- 
нях Англп, Францьп, Герма
нн, Аустрьп, Pacii i шшых кра- 
!Н на мяжы XIX—XX ст.

Яю час у мастацтве за- 
стаецца для нас найменш вя- 
домым? Гэта, безумоуна, ма- 
стацтва першай паловы XX 
стагоддзя — мадэрн i маста- 
цтва нашых дзён. Мадэрн — 
таму што доуп час мы не 
мел! магчымасщ дакладна 
пазнаёмщца з iM. (Доуп 
час юнавау толью адзш ака- 
дэм1чны падручшк, у яюм 
мадэрн разглядауся з кры- 
тычнага пункту гледжання.) 
М астацтва сучасных дзён — 
мабыць, таму, што так адбы- 
валася заужды: людз1 трапя- 
тл1ва ставяцца да вял1юх 
тварэнняу мшулага, аднак 
сучаснае мастацтва не зау 
жды прымаюць i не заужды 
1мкнуцца пазнаць. Таму лек
ций, задача яюх даць шфар- 
мацыю па гэтых перыядах, 
арыентуюцца у першую чар
ту на студэнтау. Бо студэн
ты, як л1чыць аргашзатар 
i вядучая лекцый Вольга 
Капёнюна, найбольш успры- 
мальная публша, а таму хаце- 
лася б, каб акрамя ведау

значных 1мен, творау, сту
дэнты адчул1 i атмасферу 
мшулага, i жывы пульс сучас- 
насщ.

I яшчэ адзш момант. 
Нам yciM  даводзшася чуць, 
як асоба, якая шяк не звя
зана з мастацтвам, пачынае 
ганьбщь некаторыя з яго пра- 
яу. А гэта адсутнасць i 
ведау, 1 звычайнай чалаве- 
чай культуры. Таму, я л1чу, 
клубу належыць выхаваучая 
функцыя.

Наступныя дзве лекцьп ад- 
будуцца:

20 кастрычнжа. ФАВ13М: 
Н овая свабода цвету. Мащс 
i яго значэнне для сусвет- 
най в1зуальнай культуры XX 
стагоддзя.

3 л1стапада. Тэма ЭКС- 
ПРЭС1ЯН13М: Эстэтыка i
мастацюя аб’яднанш Гер
манн першых дзесяць 
годдзяу XX ст. («Мост», 
« C iH i конн1к»). Дзейнасць 
Кандзшскага перыяду «Ci- 
няга коншка». Экспрэпяшзм 
у творчасщ русюх прымь 
тывштау М. Л ары ёнава, 
Н. Ганчаровай, мастакоу 
«Бубновага валета». Экспрэ- 
шяшзм «парыжскай школы»: 
М адыльяш , , Ш агал, Суцш, 
Пшасо.

Кал1 вас зацш авш  тэмы 
лекцый, то у гэтыя дш у 
16.30 вас чакаюць па адре
су: Вул. Ленша, 20. Нацыя- 
нальны мастацю музей РБ.

Кацярына ТКАЧЭНКА

БУМЕРАНГ ГАВЕЛЬ С Б Е Р Г Е Р А
У Paciio стэнаграф1я прыйшла з Герма

нн у 1863 годзе. Можа, хто i не пагодзщца з 
нам1, скажа, што i раней прыходзип розныя 
Цстэмы з Францьп, Англп...

Так, прыходзш. Але «прыходзш1» — гэта 
ж дзеяслоу незакончанага трывання (незавер- 
шанае дзеянне). И як  не прыжывалюя у Pacii 
перапрацоую французсюх i англшсюх астэм, 
бо гэтыя астэмы таксама мел! выгляд... 
незавершаны.

Недахопы бьип i у нямецкай стэнагра- 
фм, але усё ж яна аказалася больш зруч- 
най для рускай мовы. На падставе пстэмы 
Франца Ксаверыя Габельсбергера i другой ня
мецкай сютэмы, Вильгельма . Штольцэ, развь 
валася руская стэнаграф1я. У 1924 годзе з ’я- 
вкпася cicTSM a М. М. Сакалова. Праз колью 
гадоу яна была палепшана i ужо пераузыхо- 
дзша сваю папярэднщу — стэнаграф1ю 
нямецкую. Гэта натуральна, бо Сакалоу стаяу 
на плячах Габельсбергера,, Штольцэ i шшых 
вялш х стэнографау мшуушчыны.

Слстэма Сакалова доуп час л1чылася леп- 
шай сярод русюх i замежных сютэм. Яна i 
цяпер выкладаецца у Маскве на завочных 
курсах стэнаграфп.

У 1989 годзе у нас, у БДУ, распрацавана 
новая астэма — рытм1чная стэнаграф!я.

Не хацелася б ад свайго iMH сцвярджаць, 
што наша сютэма лепшая за Цстэму С ака
лова. Але гэта пастаянна кажуць нашы 
вучнь Дык мы ужо ca M i пачынаем верыць...

Выявиася, што наша рытм1чная стэнагра- 
ф1я валодае TaKiMi якасцямн яюх дамагалшя 
некал1 ва Усходняй Германй. Там стварьш  
спецыяльны камгеэт i паставш1 перад iM з а 
дачу спрасцщь нямецкую стэнаграфда. Ci- 
стэма n a e i H H a  засвойвацца за адзш семестр 
(пры дзвюх гадзшах заняткау у тыдзень).

Менав1та за адз1н семестр можна вывучыць 
нашу Четэму, прычым дастаткова займацца 
толью адну гадзшу у тыдзень. Пры больш 
шчыльным граф1ку заняткау старшакласшю 
i студэнты вывучаюць нашу стэнаграфда fBO- 
гуле за адзш месяц.

На ж аль, нам невядома, яюя вынш атры- 
мал1ся у T e p M a H i i .  Але зразумела, што доб- 
рыя думю нараджаюцца не з нагоды ства- 
рэння камтата ui абвяшчэння конкурсу на 
лепшую стэнаграфда. А з ’яуляюцца яны, 
кал1 iM захочацца.

Вщавочна, што у Германй i не дасягнул! 
жаданых вышкау. Але щ нельга для стэна
графп нямецкай мовы выкарыстаць нашу 
рьтнчную  стэнаграфда? Прыстасавал1 ж ка- 
aicbni для рускай мовы нямецкую сктэму. 
Чаму б цяпер не зрабщь наадварот?

Паспрабавал!. Атрымл1ваецца някепска! 
Стэнаграфаваць нямецкую мову нават зруч- 
ней, чым рускую (алф авк  у немцау прасцей- 
шы).

У цяперашш час на курсах стэнаграф!1 
пры Белдзяржушверсггэце школьн1к1 i студэн
ты вучацца стэнаграфаваць не толью па
руску, але i па-нямецку. Яны рыхтуюцца да 
работы стэнаграф1сткамй сакратарамнрэфе- 
рэнтам1 у сумесных беларуска-нямецюх прад- 
прыемствах. Прыём на аддзяленне руска- 
нямецкай стэнаграф11 вядзецца штомесячна 
(вул. Бабруйская, 9, пакой 419, тэл. 68-70-30).

...Ад вялжага Габельсбергера прыйшла 
да нас стэнаграф1я. I, шбы чароуны бумеранг, 
вярнулася яна сёння да нямецкай мовы, мовы 
Г абельсбергера.

У. ГЕРАС1МАУ, 
курсы стэнаграфп 

i машынашсу.

ШТО НОВАГА?

3 7 па 9 кастрычнжа у KieycKiM y H ieep c i- 
тэце праходзйла м1жнародная выстаука-Kip- 
маш «Осв1та-94». На выставе было прадстау- 
лена самае разнастайнае абсталяванне, якое 
можа быць выкарыстана пры адукацып пачы- 
наючы ад дзщячага столжа i стала для ауды- 
Topui i заканчваючы складанай камп’ютэр- 
най, множыльнай i в1дэатэхн1кай, дошкам1 
для аб’яу, дошкам1 для аудыторын на яюх 
можна шсаць не тольк1 крэйдай, а нават 
фламастэрам, дзщячай школьнай формай, а 
таксама розным1 пстэмамг для вывучэння за
межных моу i шмат шшага. Сярод удзель- 
нжау выставы былi таюя ф1рмы, як IREX, 
RANK XEROX i шш.

Удзел у так1х выставах дае магчымасць, 
як кажуць, i на людзей паглядзець i сябе 
паказаць. Для В НУ Беларус1 — гэта лепшы 
метад зацжавщь замежных студэнтау i атры- 
маць таюм чынам валютный сродкц яюя так 
неабходны ушверспгэтам i шстытутам. Але 
вельм! сумна, што з усёй Беларус! удзел у 
гэтай выставе прынял1 тольк! два прадстау- 
HiKi Белдзяржун1верс1тэта. I то — у якасщ гле- 
дачоу.

I не дз1ва: далёка не y c iM  беларусюм В НУ 
па юшэн! аплацщь свой удзел у такой вы
ставе. Напрыклад, у гэты раз 1 кв. м выставач- 
най плошчы каштавау 250 доларау. А плошча 
мусша быць не менш за 9 кв. .. 250 доларау 
трэба было аддаць за рэпстрацыю, 150 
доларау — за уключэнне у каталог. Гэта толь- 
Ki прыклад, i, безумоуна, траты удзель- 
нжау не абмяжоувалшя тольк1 гэты Mi сумами 
Але справа не толью у грошах. Аргашзата- 
ры выставы магл! б naiicui насустрач БДУ i 
даць неабходную плошчу танней, а, можа, 
i зус1м бясплатна, але... На жаль, мы не можам 
гэта выкарыстаць, таму што Белдзяржуш- 
версггэту проста няма чаго паказваць у якасщ 
рэкламы.

Па словах нам. начальн!ка упраулення 
па м1жнародных сувязях Ю. Чабатарова, у 
наступным годзе щ праз год плануецца 
правядзенне падобнай выставы на базе Бел- 
дзяржушверсггэта. Хочацца спадзявацца, што 
на той час мы зможам выглядаць больш- 
менш годна!

Вольга ХАДАРЭНКА

; БЕЛ АРУСК1 УН1ВЕРС1ТЭТ» -Щ ■--О-ГО-I-0-IO-Z-0-3



ТУСОУКА
СТУДЭНЦШ ФАЛЬКЛОР Ф1ЛАС0ФСКА- 

ЭКАНАМ1ЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА
Гэта яшчэ трэда зразумець!

Советы обидчику 
мух

1. Если вы хотите оби
деть муху и не знаете, с чего 
начать, не огорчайтесь, так 
как многие этого тоже не 
знают. Первым делом следует 
определиться: какую именно 
муху вы будете обижать. Ваш 
выбор во многом определит 
вашу дальнейшую стратегию. 
Следует помнить, что встреча
ются и необидчивые мухи, по
этому не огорчайтесь, если не 
получится с первого раза. 
Итак, ваш выбор сделан.

2. Бытует мнение, что до
машняя муха зачастую очень 
похожа на своего хозяи
на, копируя его привычки 
и недостатки. Это не совсем 
так, скорее, наоборот. У 
хорошей мухи не может быть 
плохого хозяина. Хотя, в не
котором смысле, некоторые 
хозяева тож е паразиты . 
Неудивительно, что для то
го, чтобы понять характер 
мухи, прежде всего необхо
димо хорошенько разобрать
ся в своем. Приступайте.

3. Не все золото, что бле
стит. То есть, я хотел сказать, 
присмотритесь получше к сво
ему жилищу и задумайтесь, 
не поэтому ли муха считает 
ваш дом своим. Как вы 
сами понимаете, муха любит 
чистоту и порядок. В связи 
с этим, ПЕРВЫ Й СПОСОБ 
О БИ ДЕТЬ МУХУ: не убирать 
некоторое время в квартире. 
Муха, само собой, обидится 
и перестанет убирать за 
собой тоже.

4. ВТОРОЙ И САМЫЙ 
Н АДЕЖ Н Ы Й  СПОСОБ: об
делять вашу муху вниманием. 
Попробуйте в течение не
скольких часов не побегать, 
играя мухобойкой в руке, с 
веселыми криками «Ах ты!.. 
Ах ты!.. Вот я тебя!..» за ней 
из комнаты в комнату, как 
ваша муха тотчас же захире
ет и начнет биться головой 
о стеклянную стену неза
шторенного окна на кухне 
или в спальне. Еще хуже, 
если вы забудете накормить 
ее обедом с вашего стола или 
по какой-нибудь причине не 
захотите этого делать вообще. 
Тогда обиженная муха забе
рется в сахарницу с целью: 
«Что не съем, то хотя бы над
кушу!» — и попробует это 
сделать.

5. Но не вздумайте сами

обижаться на муху. Это гро
зит вам расстройством желуд
ка, постоянной головной бо
лью, а в худшем случае — 
хронической формой аллер
гии... И не делайте из мухи 
слона, ведь известно, что 
слон — огромное и тяжелое 
животное. Представьте, что 
ночью, когда вы будете спать, 
на вас усядется слон и будет 
преспокойно, будто ничего не 
случилось, мыть передними 
ногами свой хоботок.

6. Если по иронии судьбы у 
вас нет мухи, а в то же вре
мя хочется ее обидеть, з а 
ведите себе комара или моль. 
Но помните, что по аналогии 
с выбранным вами насекомым 
знакомые за вашей спиной 
могут называть вас вампиром 
или мелким вредителем. Что
бы избежать этого, заведите 
себе таракана и тогда вы 
будете с ними в равных усло
виях.

7. То же относительно гры
зунов. Например, мышь быва
ет полевая, домовая и еще 
черт знает какая... В домаш
них условиях мышь жрет что 
попало: от сыра до кухон
ных табуреток, а если пой
мает муху, то, безусловно, 
сож рет и ее. П оэтом у 
ТРЕТИ Й  СПОСОБ О БИ 
ДЕТЬ МУХУ: завести себе 
мышь. Мухе будет обидно, 
что не перед ней, а перед мы
шью вы будете вскакивать 
с визгом на табуретку и во
пить что есть мочи: «Спа
сите!.. Помогите!..» — и от 
горя бросится прямо в сеть к 
пауку, который сам по себе 
уже является ЧЕТВЕРТЫМ 
С П О С О Б О М  О Б И Д Е Т Ь  
МУХУ, этого самого близ
кого в дарвиновском эволю
ционном дереве человеку на
секомого.

8. Дихлофосом муху оби
деть нельзя. Какая может 
быть обида от кайфа?!

9. Если вы считаете, что 
ваша муха вам изменяет 
тем, что усаживается слиш
ком часто и, как вам ка
жется, слишком сексапильно 
на лысину вашему гостю, 
значит вы ревнивы. Если нет 
— значит, нет.

10. И вообще: «Скажи мне, 
кто твой мух, и я скажу, кто 
ты».

... Р а ск и н у л о сь  море 
широко...

•  • •

СТРОИТЕЛЬ: Можно по
лучить ваш автограф?

ПРОХОЖИЙ: Конечно,
можно. Д а  только зачем он 
вам?

СТРОИТЕЛЬ: На память, 
конечно.

ПРОХОЖИЙ: Но ведь я 
еще не знаменит!?

СТРОИТЕЛЬ: Не важ
но!

ПРОХОЖИЙ: Однако...
(Дает автограф)

СТРОИТЕЛЬ: Спасибо и 
прощайте.

ПРОХОЖИЙ: Прощайте...

В этот момент ПРОХО
ЖЕМУ на голову падает 
кирпич.

\  ; > И ‘ В Л   -
бСТЯ РЯ Ж ЫТ-j 
^  ч кя E j

•  • •

МАЛЬЧИК: Я — никого 
и ничего не боюсь!

ЕГО ОТЕЦ: А ремня?!
УЧИЛКА: Это не педаго

гично.
МАЛЬЧИК: Я боюсь толь

ко одного — папы с ремнем.
УЧИЛКА: А собак?!
ОТЕЦ МАЛЬЧИКА: Со

бак боюсь я...
УЧИЛКА: Но ведь они та

кие добрые и милые!?
МАЛЬЧИК: Ну и что!? Ес

ли собаку хорошенько раз
дразнить...

ЕГО ОТЕЦ: Б-р-р.

•  • •

СЛОН: Я — слон, я боль
шой и толстый!..

MbJLUb: Я — маленькая, 
гадкая и «затыренная»...

ГЕГЕЛЬ: Я — Гегель, я 
— гораздо круче , Шеллин
га!..

Ш ЕЛЛИНГ: (Г егелю ):
Жора-обжора!!.

ГЕГЕЛЬ громко топает 
ногой. М Ь|Ш Ь пищит. 
СЛОН пугается и умирает. 
ШЕЛЛИНГ довольный ло
жится спать, но просыпает
ся в холодном поту. Над 
его кроватью склонилось ух
мыляющееся лицо ГЕГЕЛЯ, 
который поливает его водой 
из чайника. Из Абисси
нии доносятся некоторые 
аккорды похоронного марша, 
под который хоронят СЛОНА.

•  • •

Один мудрец сказал. 
Другой ему ответил.
И вот теперь бедлам 
Т ворится на планете.

Ек

•  • •

Осень наступила, 
Высохли цветы. 
Сессия наступит - 
Высохнешь и ты.

• • •

Ни для кого не секрет, 
что в нашем доме живут 
очень странные лю ди .—  
Взять хотя бы меня!..

•  • •

Травка пож елтела, вы
сохла совсем — это снова  
шутка фирмы «М М М ».

•  • •

Старуха с толстым кошельком 
по улице идет, 

И своим грязным кулаком 
к прохожим пристает. 

Почто, старуха, пристаешь?!
Ответствуй!.. Не юли!.. 

Могла б работать за станком 
за эти вот рубли!.. 

Молчит старуха, не дыша. От 
страха — чуть жива. 

Потом в сторонку отошла — 
и тихо умерла. 

Мне денег, в принципе, не 
жаль... Ведь счастье — не в 

деньгах.
Но сердце у меня — как 
сталь, ему не ведом страх.

•  • •

Жила-была Василиса Пре
красная, и в один прекра
сный день увлек ее Трехго
ловый Змей-Горыныч в свое 
подземное царство, прель
щенный женской красотой. 
Прослышал про то Иван-ду- 
рак, взял, как полагалось, ду
бину потяжелее, нашел Зме- 
ево логово, избил оного 
Змея нещадно, а Василису 
Прекрасную забрал с собой. 
На радостях сыграли свадь
бу. И  родились у  них три 
сына... о трех головах.

•  • •

Раннее утро. В ресторан 
входит очень красивая блон
динка. Садится за свободный 
столик. Услужливый офици
ант предлагает ей:

— Вино, коньяк, шам
панское?!.

Девушка (с трудом сгла
тывая слюну):

— Нарзану мне, нарзану.

•  • •

КАМЕР-ЮНКЕР ХРЯК. 
Прекрасное утро, судары
ня!..

ДЕВКА НЕГЛИЖЕ: Ос
тавьте ваши дурацкие шу
точки!..

ГАРСОН: Вам кофе в
постель или как?!

КАМЕР-ЮНКЕР ХРЯК: 
Или как.

ДЕВКА НЕГЛИЖЕ: Ах! 
Оставьте эти ваши дурацкие 
шуточки!..

ГАРСОН: А может ей по 
башке дать для профилак
тики?

КАМЕР-ЮНКЕР ХРЯК: 
Пожалте-с.

ДЕВКА НЕГЛИЖЕ: Пре
кратите! Я — лицо непри
косновенное!..

ГАРСОН и
КАМЕР-ЮНКЕР ХРЯК 

(вместе): «Ах! Оставьте ва
ши дурацкие шуточки!..»

•  • •

Красивые речи она говорила, 
но не любила, нет! — не 

любила!.. 
И больше не строит мне

глазки свои 
В дебрях глухих философии-и, 
философии-и-и.

• • •

ДИССОНАНСЫ
Я скоро получу диплом 
Ярко-зеленого цвета. 
Куплю на радостях лимон, 
Бутылку «Кабенета».
С ним заявлюсь к себе

домой, 
Скажу: «Ну что!.. Не

ждали!..» 
Теперь раскрылись предо 

мной
Глухие, туманные дали...

Возьму диплом и с ним 
пойду 

Куда-нибудь работать. 
Возможно, сторожем

возьмут — 
Вот это будет новость!..

Завидно станет всем
вокруг — 

Устроился-то как!..
Ведь я ж тебе не политрук, 
А значит — не дурак!

На сторожихе я женюсь 
И з бывших — из актрис. 
Сын увенчает наш союз — 
Философ и артист.

Как подрастет — пошлю 
его

На ФЭФ при БГУ, 
Пусть тоже станет

мужиком 
На радость старику.

Ему, быть может, повезет: 
Получит он диплом;
И с тем дипломом в тот 

же год 
В родной вернется дом.

И как-то тихим вечерком 
В гостиной при свечах 
Вдвоем, от матери тайком, 
На риск на свой и страх

Поговорим о том, о сём: 
О Канте, о Кюри...
И пусть за маленьким 

окном
Воркуют глухари.
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