
ПОСПЕХАУ У НОВЫМ Н Д В У Ш Н Ы М !
Па .меры навуковага i тэхтчнага 

прагрэсу далейшае развщцё атрымае 
вышэйшая i сярэдняя адукацыя, заклта-  

пая рыхтайацъ 6исокак6ал1фш6йных 
с п е ц и я л i с т a f, в ало д а ю ч ы х ш и р о и  м 
тэарэтычным i палтычным кругаиядам(3 Праграмы Камушстычнай партьи Савецкага Саюза).

Пралетарьп ycix KpaiH, яднайцеся!

УН1ВЕРС1ТЭТ
ОРГАН  ПАРТКОМ А, РЭКТАРАТА, М ЯСЦ КО М А, КАМ1ТЭТА КАМ САМ ОЛА I ПРАФКОМА БЕЛ А РУСКА ГА  Д ЗЯ РЖ А У Н А ГА  УН1ВЕРС1ТЭТА !мя Ул. I. ЛЕН1НА№ 22 (G10) Пятш'ца, 3 верасня 1965 г. Год выдання X V III Цана 1 кап.

ДАР А П  ПЕРША К УРСН1К!
Вось надыйшоу дзень, 

кал1 збылася твая мара. Ты 
стау студэнтам Беларускага 
Дзяржаунага ужвератэта 
имя Уладз1м1ра 1лыча Леш- 
на. Тэты слауны дзень на- 
«аусёды застанецца у тваёй 
памяцц таму што перад та- 
бой адкрылася новая ста- 
ронка твайго жыцця. Тысяча 
трыста юнакоу i дзяучат 
прыйшло у гэтым годзе у на
шу слауную студэнцкую 
сям’ю. На цэлых пяць год 
родным i жаданым для вас 
будзе ушвератэт. Стаць сту
дэнтам — тэта сапрауднае 
шчасце. Але тэта не дае вам 
шякага права зазнавацца, 
Л1чыць сябе чалавекам аса- 
бл1вага складу i патраба- 
вацьдасябе неймх асобных 
адносш.

За гады вучобы ва ушвер- 
сггэце вам прыйдзецца прай- 
cui вялЫ i ц1кавы шлях — 
шлях ад першакурсшка да 
выпускшка. Вы, сённяшшя 
першакурснМ, праз пяць год 
станеце псторыкамц матэ- 
матыкамц ф1з!кам1, х!м(ка- Mi, географам!, б!ёлагамц

юристам!, фиолагамк Ця- 
пер вас чакаюць хваляванш 
перад дзвярыма аудыторый, 
у час cecifi, спрэчш аб роз- 
настайных навуковых праб- 
лемах, бяссонныя ночы за 
падручнжам!, захапляючыя 
студэнцмя necHi, эшалоны, 
што ад’язджаюць на будоу- 
л1 цалшы, щкавыя студэнц- 
К1я вечары, турысцшя пахо- 
ды — усё тое, без чаго нель- 
га уявщь студэнцкага 
жыцця.

Першакурсшк, перасту- 
шушы парог Б Д У  iMa 
Ул. I. Ленжа, не губляй го- 
нару i славы нашых камса- 
мольсшх спрау. Ты пастушу 
у калектыу, дзё паважаюць 
чалавека за прыгожыя яка- 
cpi яго душы. Памятай, што 
у нас многа щкавых камса- 
мольск!х спрау.

Па-першае, вучоба, праца 
у школе i на будоулях роз
ных прадпрыемствау, праца 
з рабочым1 саугасау i калга- 
сау, фабрык i заводау Бела- 
pycl. Вас чакае i кл!ча ра- 
мантыка суровых будняу. 
Слова «цалштки> стала род

ным i бл1зк1м для MHorix 
нашых студэнгау. А цяпер, 
дружа, тэта чакае i цябе.

У нас ёсць усе умовы для 
паспяховай вучобы, выдат- 
ныя карпусы, чытальныя за
лы, багатыя 6i6aiflT3Ki, доб
ра упарадкаваныя кабшеты i лабараторьп.

А наш горад, у яшм ты 
вучышся, дае усе магчыма- 
сц! для таго, каб ты змог цу- 
доуна правесщ свой вольны 
час.

Пяцьсот выпускшкоу па- 
шнул1 сцены нашага ушвер- 
Лтэта у гэтым годзе. Сярод 
ix сотн! выдатшкау вучобы, 
актыуныя удзельшш грамад- 
скага жыцця ушвератэта. 
Вельм! хацелася б, каб эста
фету добрых спрау нашых 
выпускшкоу кожны з вас 
пранёс праз усе пяць сту- 
дэнцшх год.

Як тэта гаворыцца у сту- 
дэнтау: «Hi пуха Hi пяра!».

Г . Р Ы Л Ю К .
Сакратар камкэта 

камсамола Б Д У  
iMA Ул. I. Лен!на

ПРЫВ1Т АННЕ,  
УН1ВЕРС1ТЭТ!

(рэпаргаж)

Урачы стзсць гэтай xeiniHbi не 
забудуць HiKoni 200 ю накоу i 
д зяучат, ятоя сабралю я нядауна 
на трады цы йную  сустрэчу у гу- 
м аж тарны м  корпусе наш ага ун i- 
верф тэта . Гэтыя з в1храстым1 чу
бам! хло-пцы i яшчэ са ш коль
ным! к а а ч к а м ! дзяучынто пера- 
с ту п Ы  парог навучальнай устано- 
вы. Называю ць ix— перш акурсж - 
кам1. Л е р ш ак ур сж к , н1бы перша- 
адкр ы вальж к. Ён лер агар нуу  сён- 
ня новую старонку у  сваей б iя- 
гр аф н — перш ую  старонку жыцця 
ва уж верЫ тэце . К аф е др а , ауды- 
торы я, праф есар ская , дэканат, сту- 
дэнт —  ятоя тэта урачы стыя для 

п ерш акурсж ка словы!
3 зам1раннем сэрца слухаю ць 

яны вшшаванне намесн1ка дэка- 
на ф1лалаг!чнага ф акультэта  Аляк- 
сея Арсеньев1ча Волка:

«Ш часл|вы м — шчасл1вай даро- 
ri!»

Зчза стала прэз!ды ум а падн|- 
м аецца п р аф е сар  M ixain  Рыто- 
рав1ч Л арчанка :

—  Наш ф ак уль тэт мае добрую  
трады цы ю  вучыцца «добра» i 
«выдатна». Гэтую  трады цы ю  вы

naeiHHbi заусёды  падтрымлгваць, 
жкол1 не забывацца аб ёй.

Ш ы р о ка раскры ты м ! вачыма 
перш акурсн!к! глядзяць на «жы- 
вога» nicbMeHHiKa, аутара «Буль
бы »—||вана Н авум енку:

—  А р хео лап  робяць раскол- 
то,— таворы ць ён, —  вывучаюць 
таям н!цы  зям л!. А  ф !ло лап  вы
вучаю ць слова . Д ы к  вывучайце 
яго настойл!ва i упарта...

—  Каб не был! вы весляром , ято 
плыве сулраць цячэння i падняу 
на м ом ант вёслы ,— падхопл!вае 
д ум ку  |вана Навуменк! заслуж а- 
ны дзеяч  навуто БС СР M ixaia 
1ванав!ч Ж ы ркев!ч ...

У  зале— м ёртвая ф ш ы ня . I 
раптам на тр ы буну выбягае усх- 
валяваная дзяучы нка Ала U iToea:

—  Як тэта здорава , тавары ш ы, 
што я п а с ту тл а  ва ун !верс!тэт!.. 
А д  !мя перш акурсн !кау хачу за- 
пэунщ ь праф есарска-вы кладчы ц- 
то калектьиу i стар ш зкур сж кау  у 
ты м , ш то  мы будзем  вучыцца 
тольк! на «добра» i «вы датна»!..

Цёплыя словы в!ншаванняу гу- 
чаць i гучаць у зале :

«Д обры  дзень , племя м аладое, 
не'знаёмае!»

ксУ д о б р ую  д ар о гу , сябры !»
«Няхай ж а  так  слауна i шчасл!- 

ва if l3 e ваша вучоба, як шчасл'|- 
еа вы nepacTyinini парог сапрауд- 
нага хр ам а  навук!!»

М. Ц1ВА,
В. А. сакратара ЛКСМБ ф1л-

фака БДУ |мя Ул. I. Лента.

Т А К  ТРЫ М АЦ Ь I Н А Д А Л ЕЙДля тых, хто сёння перша- курсн1к yHiBepciTaia, варта успомн1ць аб приёмных экзаменах, бо тэта быу самы ад- кааны момант у ix жыццц Па-сутнасц1 1менна тады, па- спяхова вытрымаушы конкурсный экзамены, яны пера- ступШ  парог yniBepciT3Ta як будучыя студэнты. Успом- н1ць аб экзаменах варта яшчэ i таму, што кожнаму з сён- няшн1х студэнтау прыйшлося нямала папрацаваць, каб ава- лодаць ведам1 i як належыць падрыхтаваць сябе да успры- няцця уШверштэцкай праграмы. Ва ун1верс1тэце ж 1м прыдзецца" працаваць яшчэ болен.А  экзамены праходз1л1 у напружанай абстаноуцы. Ад-

на з аудыторый галоунага корпуса... Каля дзвярэй цес- ным1 купкалп стаяць аб1ту- рыенты. Хвалююцца. 1дзе экзамен па ф1зщы. За сталом экзаменатарау вьшладчык1 Анна Вашльеуна Шыбаева i Анатоль 1ванав1ч Камяк.— Н у, хто падрыхтавау- ся? — пытаюцца экзамената- ры. — Кал1 ласка!Да экзаменацыйнага стала падыходзщь выпускнш адной з аршанск1х сярэдн1х школ ЛеаТпд Твердамент, Гаворыць ён павол!, але затое кожнае слова сведчыць аб глыбоюм веданн1 матэрыяла тэоры! x-i- станняу у прыродзе, кванта- вай тэорьн, фотаэлементау i г. д. Заслужаная «пяцёр- ка».

Затым адказы 1дуць знач- на слабейшыя. Доуг! роздум дапамагае не yciM. З ’яуляюц- ца «тройш », а часам i «двой-Ki».Неузабаве падыходз1ць чарга i да абИурыента у вай- сковай форме — Валодз1 Го- мазава. Адказ Валодз1 слуха е Анна Вашльеуна. Ншод- нага удакладнення— усё правильна. А  заданы? 1х Вало- дзя рашае 1мгненна. Зноу «выдатна».Тым, аб як1х мы сёння расказваем i каго вшшуем з наступлением ва уш версь тэт, нялёгка дасталшя веды. Яны — вьш!к вял!кай працы. Дык пажадаем жа 1м i .нада- лей не забываць, што дароп да вяршынь навук! ляжаць праз паусядзённую i настой- л!вую вучобу.У л. Б Л А К 1 Т Н Ы .

3 уступны х экзаменау. Так уем!хаю цца экзаменатар i абиурыент, кал: усё !дзе на лад.

С А Р Д Э Ч Н  А 
В 1 Н Ш У Ю

(Слова леташняга 
выпускшка аддзялення 

журнал'ютыы).

4f Дарапя студэнты-першакурс- н ш ! Сёння перад вам! гасщнна адчьпплкя дзверы аудыторый. Смялей крочце у ix , &о з цяпе- рашняга часу тут будуць пра- ходзщь нялёТкьч вашы даро!ч

пазнання вышынь навуш. У  ix вы зможаце глыбей пазнаць свет, цуды навук! i T3XHki. Пра яе вам заусёды па-баць- коуску, шчыра i сардэчна рас- кажуць нашы иастаун к!— вык- ладчыы ун1верс1тэта.Ад усяго сэрца шчыра i сардэчна вшшую вас з паступлен- нем ва унгверсмэт, якч нос!ць !мя вял1кага правадыра народа? Уладзщ ра Тльгча Лен!на!
А. РАБЦАУ,

УЗНАГАРОДЫ УЗНАГАРОДЖАНЫХПершыя дн1 ва ушверфтэце... Вьншаванн!, знаёмствы з .новым! людзыт, абставша.\п жыцця i вучобы. Для кожнага студэнта nepmaxypoHiKa гэтыя уражанн! запомняцца на усё жыццё. I а'саблйва першыя .вестк1, першыя BiHuiaeaHHi аб 3a.ni43HHi ва yHi- верспэт. Для адных гэтыя ве- cTKi прыляцелг па пашце, друпя сам! убачьш свае прозвгшчы у затадзе рэктара, трэц1Я пачул1 ix найперш за ycix—у дш приёмных экзамена?. Тэта выпускнш сярэдш-х школ i навучальных устаноу, узнагароджаныя зала- TMMi i сярэбраным! медалям! Здаушы экзамены па першаму прадмету на «пяць», яны ведал!, што дзверы ynioepciTSTa для ix адкрыты. Ужо на субяседаванн! мы размаулял! з !мi, як з буду- 4biMi студэнтам!....Аудыторыя 314. Дэкан пста- рыч.нага факультэта Пётр Заха- равн Савачкш i дацэ.нт Марыя Парф!рауна Баранава, вядуць су- бяседванне з аб!турыентам!, здау- uimii паопяхова экзамены. Ад-

ным раяць лепш рыхтавацца i паступаць на наступны год,_дру- г!м—чакаць рашэння прыёмнай KaMicii. Ну, а з Тамарай Бяляу- скай размова асббная. Яна за- кончыла педагапчнае вучыл!шча з «адзнакай» i эдала зал!ковы предмет на «пяць». Пётр Заха- paei4 дабразычл!ва пытаецца:— Значыць, рашьип стаць педагогам?— Але, тэта мара манго жыцця,—з задавальненнем адказвае я.на.— Тады вшшую вас з наступлением ва ужвератэт.Тут жа на субяседаванн! вш- шуюць з паступленнем ва ушвер- с!тэт медалгстау Тацяну Глушакову, Вженшя 1ванчыка, Раю Крашвшу, Аню Сурмач.Для ix пасля узнагароды зала- ты>п i сярэбранымг медалям! гэга ’была новая i не менш знач- ная узнагарода.I мы вшшуем з узнагарода н узнагароджаных!Ул. КУЛАЖ АНКА.



НЯХАЙ МАЦНЕЕ ДРУЖБА!
Бюро АМжнароднай федэра- 

цьм дэмакратычнай моладз1 
нядауна зрабша прэс-канфе- 
рэнцыю, на яной вщз-прзз!- 
дэнт МФДМ Патрысю Вальдэс 
расказау аб дзеяннях дэмакра- 
тычных маладзёжных арга- 
шзацый, нажраваных супраць 
агрзсН амерыканскага iMne- 
рыял|'зму ва В ’етнаме. Мы, 
сназау ён, поунасцю са- 
лшарны з заявай урада ДРВ, 
у яной выражаецца рашучы 
пратэст супраць адпрауж у

Б Р А Т Н Я Е
П Р Ы В 1 Т А Н Н Е

Н А Р О Д У
ДЭМАКРАТЫЧНАГА

В ’ Е Т Н А М А !
Пауднёвы В'етнам амерьшан- CKix войск i расшырэння агрэ-

cii. П. Вальдэс расказау аб 
ш м аш ш х прыкладах баявой 
салшарнасц! i канкрэтнай да- 
naMori, якую моладзь усяго 
свету аказвае в’етнамскаму 
народу.

Сёння, як нжол! раней, дэ- 
макратычная моладзь свету па- 
BiHHa выразщь сваю сал!дар- 
насць з в'етнамск!м1 братамь

МФДМ заклжае моладзь 
свету выступ!ць супраць iM- 
перыялютычнай агрэс|'унай ria- 
aiTbiKi i шэрвенцьп. МФДМ 
заклжае моладзь свету пры- 
няць усе неабходныя меры для 
канкрэтнага выражэння свэёй 
палЬычнай i матзрыяльнай са- 
л'|дарнасц1 з в’ етнамсшм! пат- 
рыётамк МФДМ заклжае усе 
свае аргашзацьи садзейжчаць 
поспеху «каравана м1жнарод- 
най сал1дарнасцЬ> —  кампанн 
па збору i пасылцы в’етнам- 
скай моладз! медикамента}, ме- 
дыцынскага абсталявання i 
грашовых сродкау як канкрэт
нага укладу моладз1 свету у 
канчатковую перамогу в’ет- 
намскага народа.

Беларусш я i в’етнамсюя студэнты у  х!мЁчнай лабараторьп утверсггэта.
В Я Р Н У Л 1С Я  Д А Д О М У  

Ц А  Л I Н Н I К I
I вось зноу М1тынг на 

Прывакзальнай плошчы. 
Студэнт нашага ушверЫ- 
тэта Валянцш Гладышау 
ад iMB тысяч студэнтаул 
цалшшкау дакладвае: за- 
данш перавыкананы па yciM паказчыкам.

Лёгка сказаць перавы
кананы. Для кожнага ца- 
лшшка за гэтым! словам! 
i немшасэрдна гарачае

сонца, свшцовая стома 
мускулау у канцы пра- 
цоунага дня i радаснае 
усведамленне споуненага 
абавязку. Аб гэтым i га- 
ворыць у сва1м выступ- 
ленш намесн!к камандзК 
ра Чапаеуска-Тайпакска- 
га раённага атрада 
Уладз1м1р Вялгчкад(Матэрыялы аб цалшш- к ах чытайце у настугны х нум арах нашай газеты).
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ГПсьмо з АлжыраДзе б Hi працавал! нашы студэнты—ui на ца./п- не, pi на будоулях прадпрыемствау i калгасау— усюды яны з гонарам нясуць высокае звание сту- дэнта нашага ун!вератэта. Таму не дз1уна, што ва ушверштэт часта прыходзяць лДьмы-падзяк/' з розных устаноу нашай кражы i з-за мяжы. Адно з T a x ix  п!сем мы атрымал1 нядауна з Алжыра.
Паважаныя таварышы!Мы.рады паведамщь вам аб стараннай рабоце' студэнтау Веларускага Дзяржаунага у т версггэта !мя Ул. I. Л ен та, яшх вы паслал1 для оудаутцтва жылых дамо} у Алжырскай На- родна-Дэмакратычнай Рэспубль цы.Ваш и студэнты Уладш.шр Ладысеу i Уладз!м1р Бубноу працуюць у складзе беларуска- га атрада на будаушцтве нашага МШёкага пящпакаёвага дома.Уладз^мгр Бубноу з першых жа дзён работы стау выдат- ным тынкоушчыкам, а УладзК шр Ладысеу выдатным муля- рам. Хлопцы на «выдатна» епрауляюцца са сваей працай i паспяхова пераносяць цяж и я

для ix клшатычныя умовы. Работа на нашим будынку за- канчваецца, i цяпер ужо вядо- ма yciM, што ён будзе здадзе- ны f  першую чаргу. У гэтым вялкая заслуга i вашых сту- дэнтау. Заслуга 1хняя яшчэ i у тым, што наш самы вялил атрад (18 чалавек) ужо двон- чы за тэты каротш час завая- вау пераходны сцяг ЦК ВЛКСМ.Ад ш я траунщ тва атрада запэунгваем, што ЕДУ тмя Ул. J. Лен та можа ганарыцца cBaixri пасланцазп у Алжирскую рэс- п уб л к у. Мы шчыра дзякуем вам за добрых i сумленных та- варышау.Парторг атрада Скайбеда.Камсорг атрада Громау.
=  *

ЧАМУ Я Х А Ч У  СТАЦЬ Ф1ЛОЛАГАМПерад нам| мноства сачыненняу. Яны нашсаны на розныя тэмы, розным! почыркам!, розным! сты- лям! i чарн1лам. Вось адно сачыненне, нашсанае цвёрдым, сталым почыркам. А вось другое, па yciM в1даць, што сачыненне учарашняга школьн1ка — акуратна i прыгожа выведзены вялЫя роуныя л!тары на ycix uiacni старонках. Кожны a6 iTy- рыент мог шсаць на сваю люб!мую тэму, а тэм было многа. Тут i пра люб1мых герояу з творчасш М. Ю. Лермантава, А. С. Пушкжа, А. М. Горка- га, Я. Коласа, Я. Купалы i многа 1ншых.Але большасць сачыненняу аб1турыенты nicaai на вольную тэму. Усе яны захапляючыя, цжавыя, цесна звязаныя з жыццём школьнжа, а сёння — студэнта. Адно з так!х сачыненняу мы друкуем у нумары нашай газеты.

3 легш х будняу геафакаудаУ-

Вось як гэтп пачалося...
Не хачу пагашць м/л настаунЬса 

беларускай новы i лпаратуры. 
Можа ён падумау, што мы у дзе- 
сятым класс не дарасл1 яшчэ да 
таго, каб ведаць, што такое ф1ло- 
лаг... Але усе ж намятою: «Ф:ло- 
лаг, рабяты, — гэта шсака». I 
яшчэ настаун1к сказау: «На на
ступим раз прынесщ кожнаму па 
вершу».

...Прынссл'1. Кожны чытау свой 
верш — / кожнага настаушк хва- 
лЩ.

А я свой не прачытау. Я  намсау 
у ceaiM верим пра вясну, пра 
сонца, пра .шр, пра вербалоз, яш заце/Д. Свой верш я паказау на- 
стаушку, кал: застауся адз'ш на 
адз1н з и/ у класс. Мы доуга гава- 
рылВ Я  памятаю задумённыя во- 
чы настаЦшка i яго слоем, цёплыя 
i шчырыя, бацъкоусшя: <гПпиы, 
Толя, не Kidaii...».

I я nicaij. Кожны дзень прыно- 
ciy настаушку па пяць-шэсць вер- 
шаС). Усе яны бы.й не дай бог якля, 
бо настаЦшк (я гэта добра памя
таю) хыурыу свае бровы i казар: 
«Эх ты, фиолаг!..».

Але вершау з пяць наслал: у ро
ённую газету i адзЫ з ix надру- 
кавал1. ё н  называйся «Чытае 
мама».

Атрымау гонорар, абрадавауся i 
падумау: «Я—ф1лолаг».

Пасля быр л1ст з другой газеты. 
Вось што п:салася у /.«: «Паважа- 
ны таварыш!.. Вершы у вас не 
атрымалкя... Вы не можаце знахо- 
дз1ць трапныя словы — вясёлыя, 
вобразныя...». У мяне, кал1 пытал], 
спачатку рукi задрыжэлС, пасля — 
калены, пахаладзела на сэрцы, 
на reap бы нехта гарачай вады 
л'шур...

Але гисаць не паыдау. Слар шчэ 
вершы разор са тры. I кожны раз 
такi адказ: «Ияма ярых, вобраз
ных, вясёлых слоу»... Злосць мяне 
брала ад таых адказау!..

Знайшор у збортку Hi.ia Гиге- si па этграму «Аднаму лпкансуль- 
танту». Вось яна:

Кансультант ты у нас вядомы,
Шлеш. парады yciM без стомы,
Тольы знаеш, брат, ‘
Час прыслухацца й самому
Да ceaix парад.../ вось гэтую этграму — ллкан- 

сультанту. Можа, кепска я зра- 
6ip, але чаго не зробии, кал1 хо- 
чаш стаць фiлoлaгaм?!

Прайшло яшчэ некальы часу.
Аднойчы прыходжу дамоу (я 

naceiy кароу — была якраз наша 
чарга) i бачу — мяне на семшар

маладых тсьменшкар i паэтау вы- 
кл:каюць!

У KapaAiiunaeinax нас, пачынаю- 
чых, было чалавек з трыццаць. 
Многа гаварьш мы аб паэзи, аб 
лпаратуры. Верим мае разграм:лл 
ушчэнт... Было сумна. Дорга у 
адзшоце блукау па лесе. Думау, 
марыу. I зноу сумавар. Хацелася 
пСсаць не так, як nicay раней. Але 
як — i сам не ведау... _

Пасля заканчэння школы праца- 
вау на экскаваторы. Побач был' 
таыя цудоуныя людзИ Сцяпан, ма- 
шын1ст. ё н  працавау, калi трэба 
было, суты не паыдаючы рычагоу. 
Baci.ib — dpyei машын1ст. I мне 
захацелася на:йсаць пра ix. I я на- 
nicay. У  тую газету, дзе надрука- 
вал: мой першы верш.

Пкаць стар пасля гэтага много 
i заузята. Друкава'.и многа. Неуза- 
баве мяне запраПлi на працу у рэ- 
дакцыю. А б ’ездз1р амаль увесь 
раён, кожны дзень знаходз1уся ся- 
род цудоуных людзей. Xea.nLii мя
не за рдалыя замалёры. А вось 
на тэмы эканолиы шсаць не умер. 
Некальы разор не выконвау за- 
данняу рэдакцы1. Сорамна мне 
было за гэта перад рэдактарам 
i TaeapbituaMi.

...Трэба вучыцца. Трэба вучыц- 
ца шсаць пра у сё: людзей, жыццё, 
быт i змаганне за камушстычнае 
заутра.

Вось i рсё. Што тут больш nani- 
шаш, ка.й хвалюешся (экзаме
ны ж), калi дрыжаць руы?..■ Анатоль КАЗЛОВ1Ч.

Чарговае паседжанне 
л каб’яднання «Узлёт» ад- 
будзецца у сераду 8-га 
верасня у памяшканш 
рэдакцьп а 6-й гадзше 
вечара.

№
К А Л I ЛАСКА,  ДА НАС!

1 i ш * 
Ш* ш t=  i

Bi6niaT3Ka нашага уЖвератэта — адна з буйней- 
шых у рэспублщы. Становячыся студэнтам, вы мо
жаце карыстацца ёю. У выбары патрэбных кжг 
вам дапамогуць высокаквал1фЖаваныя 6i6niBT3- 
кары i б|бл!ёграфы. У б!бл|ятэцы рэгулярна пра- 
водзяцца агляды мастацкай, навуковай i спецы- 
яльнай лпаратуры, выстаук/, ц1кавыя лекць/i i ni- 
таратурныя вечары, дыспуты i канферэнцьл чы- 
тачоу. У б/бл1ятэцы створаны усе умовы для 
працы чытача з кн1гай. Н!жэй мы друкуем пра
вши карыстання б/бл!ятэкай.

I. Агульныя палажэншЗащс чытачоу право- дзщца пры прад’яуленн1 пашпарта i студэнцкага быгета, службовага пасвед- чання, на падставе як!х б1бл1ятэка выдае пастаян- ны адз1ны бцлет чытача. Б1бл1ятэна Б Д У  штогод

праводзщь перарэшстра- цыю чытачоу. Пры пера- рэпстарацьп чытач павшен здаць для улшу л1тарату- ру, якая л1чыцца за Гм i якую ён зможа атры- маць зноу пасля перарэп- страцьп. Чытачы, як1я не прайшлг перарэпстрацьп,

б1бл1ятэкай не абслугоу- ваюцца.Студэнты i асп1ранты перад летнГм! каншулахи пав1нны здаць усе K H iri, як1я л1чацца за iMi.Аб змяненнГ месца работы, вучобы або адраса чытач павшен паведамщь у б!бл!ятэку у 10-дзённы тэрмш.
II. Парадак карыстання 

лкаратурай
а) На абанеменцеНавуковая лНаратура выдаецца чытачам на тэр- м!н да двух месяцау.Тэрмш карыстання кш- гай можа быць прадоужа-

ны пры узгадненн1 з ра- ботн1кам! абанемента.Для студэнтау-завочн1- кау тэрмГны карыстання падручн!кам1 устана^лЬ ваюцца у залежнасц1 ад тэрм1на5г правядзення ла- бараторна - экзаменацьп'!- ных cecift.Не выдаюцца на дом рэдшя i каштоуныя вы- данн!, дысертацьп, аутарэ- фераты, рэфератыуныя ча- conicbi, газеты, а таксама KHiri, атрыманыя па м!ж- бГбл!ятэчнаму абанементу.У  выпадку затрымк1 KHir звыш устаноуленага тэрм1ну без уважл1вых прычын чытач пазбауля- ецца права карыстання 6i- бл1ятэкай на 1 — 2 месяцы.

Па м1жб1бл1ятэчнаму абанементу л1таратура выдаецца абанементам на адз1н месяц, 
б) У  чытальных залах KHiri з дапаможных фондау чытальных залау KHiraoxoBimnay выдаюцца па вуснаму патрабаванню або патрабавальных л1ст- ках.Вынос1ць KHiri з чы- тальнай залы не дазваля- ецца. Выходзячы з чы- тальнай залы йа працяглы час, чытач пав1нен здаць KHiri дзяжурнаму б1бл1ятэ- кару.J  KHiri з кабшетау i ла- бараторый на дом не выдаюцца.
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