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ДАСЯГНЕННІ

ТРЫУМФ “УНІВЕРСІТЭТА”!
Газета БДУ “Універсітэт” стала пераможцам V Нацыянальнага конкурсу друкаваных сродкау масавай 
інфармацыі “Залатая Літара”у  намінацыі “Найлепшая шматтыражная газета”.

Конкурс правод зіцца  М ін істэрствам  
інфармацыі краіны ў рамках штогадовай 
міжнароднай выставы “CMI ў Беларусі” . Ура- 
чыстая цырымонія ўзнагароджання адбылася 
5 мая, у Дзень друку, у Палацы Рэспублікі.

' Значнасць нашага поспеху падкрэсліваец- 
цатымфактам, штоменавітаўгэтайнамінацыі, 
напэўна, назіраецца найбольшая канкурэн- 
цыя. Да катэгорыі “шматтыражная газета” 
адносяцца шматлікія завадскія, банкаўскія,

  святы ----------

ведамасныя выданні і універсітэцкая прэ- 
са. А пош няй з прычыны аб 'е кты ўны х  
магчымасцяў складана сцвярджаць сябе 
ў ролі фаварыта нароўн і з больш рэ- 
сурсаёмістымі выданнямі. Да прыкладу, пе
раможцам конкурсу ў 2007 г. стала газета 
Беларусбанка, а ў 2008 г. -  “Транспортник 
столицы” . Тым не менш, на гэты раз журы 
аддало перавагу менавіта “Універсітэту” пе- 
рад такімі выданнямі, як “Вестник Нафтана” 
і “Трудовой путь” (МУС), якія сталі лаўрэатамі 
конкурсу, і астатнімі 15 прэтэндэнтамі.

Гэта самая высокая ўзнагарода за ўсю 80- 
гадовую гісторыю друкаванага органа вяду- 
чай ВНУ краіны. Нягледзячы на дасягненне 
запаветнай мэты, рэдакцыя газеты не будзе 
спачываць на лаўрах, а стане рухацца далей. 
Ужо ў найбліжэйшай будучыні мы ажыццявім 
некаторыя канцэптуальныя ўдасканаленні 
і паступова пяройдзем да больш сучаснага 
дызайну.

Традыцыйна запрашаем усіх да супра- 
цоўніцтва і заклікаем пастаянна нас чытаць.

Давайце разам пісаць гісторыю  Бел- 
дзяржуніверсітэта, а таксама акрэсліваць яга 
перспектывы!

Сяргей ШАФАЛОВІЧ, 
рэдактар газеты “Універсітэт”

НІ3Ш ПА<ЛОН ВАМ,  
В Е Т Э Р А Н Ы !

8 мая, напярэдадні Дня Перамогі, у  алъма-матэр па традыцыі 
ўшанавалі ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны.

I

Сёлетняе мерапрыемства ў сувязі з 65-годдзем вызвалення Беларусі ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў было падрыхтавана з асаблівай урачыстасцю 
і каларытам.

У свяце на гэты раз змаглі прыняць удзел 77 ветэранаў, якія раней працавалі 
ў нашым універсітэце. Самаму маладзейшаму з іх на сёння споўнілася 82 гады. 
Былі і два Героі Савецкага Саюза -Дзм ітры й Жмуроўскі і Мікалай Зайцаў.

Мерапрыемства пачалося з ускладання кветак да “Стэлы памяці” -  помніка 
загінулым на вайне супрацоўнікам, выкладчыкам i студэнтам універсітэта. Там 
жа правялі мітынг-рэквіем “Каб памяталі...” . Тым, хто не вярнуўся з вайны, была 
прысвечана хвіліна маўчання.

Віпшуе ветэранаў рэктар БДУ прафесар Сяргей Абламейка

Перад ветэранамі ўрачыстым маршам пад гукі ваеннага ар- 
кестра прайшлі курсанты ваеннага факультэта БДУ. А святоч- 
нае дзейства перамясцілася да будынка рэктарата, дзе бы
лых воінаў павіншаваў рэктар прафесар Сяргей Абламей
ка, а таксама прадстаўнікі грамадскіх і студэнцкіх арганізацый 
альма-матэр. Запомнілася пранікнёнае выступленне старшыні 
Савета ветэранаў БДУ Івана Зяцькова. Свята закончыла- 
ся разгорнутым тэатралізаваным прадстаўленнем у стылі 
канцэртаў, якія калісь давалі артысты на франтах Вялікай Ай
чыннай вайны. Перад прысутнымі выступілі народны ансамбль 
танца “Крыжачок” , узорны дзіцячы ансамбль танца “Літарынка”, 
фальклорная меды ягрупа “ Н еруш ” і вакальная група 
‘Талант” . Музычныпадарунак ве.гэранам падрыхтаваліі ўдзельнікі 
IV Міжнароднага форума студэнцкіх хароў “ Папараць-кветка- 
2009” , які праходзіў у БДУ з 6 па 9 мая.

Ва універсітэцкім дворыку гэтым днём можна было ўбачыць 
ваенную тэхніку, легендарныя “ЗІЛы” , а таксама пакаштаваць 
салдацкую кашу з палявой кухні. Ветэрны ж утульна пачуваліся 
ў палявых палатках, дзе маглі акунуцца ў атмасферу сваёй тры- 
вожнай, але такой натхняльнай маладосці.

Вера ГРАМЧАКОВА 
Фота Генадзя КРАСКОУСКАГА

Чытайце 
ў нумары:

НОВЫ ІНТЭРФЕ.ЙС 
^ М А -М А Т Э Р

Пра новы сайт БДУ распавядае дырэк- 
тар Цэнтра інфармацыйных тэхналогій 
Юрый ВАРАТНІЦКІ

Стар.2 

ЬЛІЖЭЙ ДА ЗОРАК
Вялікі ажыятаж выклікала ў жыхароў 

сталіцы сумесная акцыя абсерваторыі БДУ 
і лабараторыі "Планетар" Мінскага палаца 
дзяцей і моладзі

Стар.З

СВЯТЛО ВОДКАИ ПЕРАМОП
Шмат уражанняў пакінуў міжнародны 

студэнцкі форум “Святло Вялікай Перамо- 
гі” , які прайшоў у САК “Брыганціна”.

Стар.4

BECTKI 
3 РЭЮАРАТА

ПРАРЭКТАРАМ па навуковай рабоце пры- 
значаны Алег Івашкевіч, які да гэтага займаў 
пасаду дырэктара ўстановы БДУ “Навукова- 
даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем”. 
Новым кіраўніком НДІ ФХП стала Таццяна 
Гаеўская, якая працавала раней намеснікам 
дырэктара па навуковай рабоце. Загад аб гэ- 
тых прызначэннях падпісаў рэктар прафесар 
Сяргей Абламейка.

ГЛАВА судовай улады Ірана Махмуд 
Хашэмі Шахрудзі наведаў БДУ 30 красавіка 
ўрамкахсвайго візітуўБеларусь. Высокігосць 
сустрэўся з рэктарам Белдзяржуніверсітэ- 
та прафесарам Сяргеем Абламейкам, 
а таксам а вы ступіў перад студэнтам і 
i выкладчыкамі ВНУ.

СТАРШЫНЯ камітэта па навуцы, тэхналогіі 
і навакольным асяроддзі Нацыяналь- 
най асамблеі Сацыялістычнай Рэспублікі 
В’етнам Дан Ву Мін наведаў 30 красавіка 
наш ун іверсітэт. Адбылася сустрэча з 
рэктарам БДУ прафесарам Сяргеем Абла
мейкам, на якай абмяркоўваліся перспек
тывы далейшага супрацоўніцтва, у тым 
ліку ажыццяўленне сумесных навукова- 
даследчых праектаў. Высокі госць цікавіўся 
таксама арганізацыяй працэсу навучання 
в’етнамскіх студэнтаў у БДУ і магчымасцямі 
павелічэння прыёму ў нашу ВНУ грама- 
дзян СРВ.

РЭКТАР БДУ прафесар Сяргей Абламейка 
сустрэўся 4 мая з дэлегацыяй Люблінскага 
тэхнічнага універсітэта на чале з польскім ка- 
легам Марэкам Апелякам. Абмяркоўваліся 
пытанні далейшага супрацоўніцтва. На- 
шы госц і наведалі фізічны факультэт, 
факультэт радыёфізікі і электронікі і НДІ ПФП 
Белдзяржуніверсітэта.

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ

V Национального конкурса 
печатных средств массовой ішфор.машш

редакции газеты 
«Універсітэт»

Министр информации 
Республики Беларусь VcaKeiHi1.
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  ВЕДАЙ HALUblX!____

На Алімпе
Рэспубліканская студэнцкая алімпіяда 
па матэматыцы принесла альма- 
матэр 13 дыпломаў!

У алімпіядзе прынялі ўдзел 29 камандаў з 
27 ВНУ краіны, у якіх выкладаецца матэматы- 
ка. Агульны лік удзельнікаў -  120 студэнтаў. 
Найбольш прадстаўнічай была каманда Бе- 
ларускага дзяржаўнага універсітэта -  20 ча- 
лавек, і амаль усе яны атрымалі ўзнагароды. 
Пры гэтым першыя 13 месцаў (!) у студэнтаў 
БДУ. Адзначым, што найболей паспяховымі 
былі вы ступленні студэнтаў Гомельска- 
га дзяржаўнага ун іверсітэта, Беларуска- 
га дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі 
і рады ёэлектронік і, Беларускага нацыя- 
нальнага тэхнічнага ун іверсітэта, Брэсц- 
кага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта 
і Беларускага дзяржаўнага эканам ічнага 
універсітэта.

У канцы ліпеня адбудзецца Міжнародная 
студэнцкая ал імпіяда па матэматыцы ў 
Балгарыі. Нагадаем, што ўжо двойчы ка
манда БДУ была прызнаная найлепшай ся- 
род усіх універсітэтаў, якія ўдзельнічаюць у 
Міжнароднай алімпіядзе.
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СУПРАЦОЎНІЦТВА

ПАДЗЕЯ

НОВЫ 1НТЭРФЕИС АЛЬМА-МАТЭР
15 мая, бадай, стане яшчэ адной знамянальнай датай у  гісторыі Белдзяржуніверсітэта. У гэты дзень 
вядучая ВНУ краіны паўстала перад шматлікай Інтэрнэт-аўдыторыяй у сучасным віртуальным абліч- 
чы і цяпер з поўным правам можа лічыць сябе авангардам ІТ-сферы. Каментуе гэтую падзею дырэктар 
Цэнтра інфармацыйных тэхналогій БДУ Юрый ВАРАТНІЦКІ.

рэдактараў на месцах. Такі механізм забяс- 
печыць таксама своечасовую актуалізацыю 
інфармацыі.

Плануецца, што на працягу года не меней 
за 70% кантэнту сайта будзе адміністравацца 
адказны м і супр ац оўн іка м і структурны х 
падраздзяленняў БДУ. Ha сёння цэлы шэраг 
упраўленняў: ГУН, ГУВНМР, УМС, а таксама 
некаторыя факультэты ўжо самастойна пра- 
цуюць з гэтай сістэмай.

Д ругі момант: паколькі гэтая сістэма 
перш апачаткова распрацоўвалася для 
д зя р ж а ўн ы х  о р га н а ў , яна ад па вяд ае  
ўсім сучасным патрабаванням па абаро- 
не інф армацы і, гэта значыць у ёй пры- 
сутнічае размежаванне правоў доступу, 
пратакаліраванне ўсіх падзей, якія адбыва- 
юцца ў сістэме (больш за 200 тыпаў), кан- 
троль актыўнасці рэдактараў сайта, шыфра- 
ванне інфармацыі і г.д.

3 пазіцыі карыстальніка, вялікі плюс -  
спрошчаны доступ да інфармацыі. За кошт 
чаго? Па-першае, адна і тая ж інфармацыя 
становіцца даступнай з розных раздзелаў 
сайта. Напрыклад, абітурыент можа атры- 
маць звесткі з цэлага шэрага пунктаў меню 
на галоўнай старонцы сайта, пачынаючы ад 
вучобы, працягваючы адмысловым раздзе- 
лам “Абітурыент-2009” і заканчваючы раз- 
дзелам “Тым, хто паступае” (нападрыхтоўчае 
аддзяленне, у магістратуру, аспірантуру). 
Маецца нават асобная рубрыка “ Вакансіі” . 
To бок увогуле створана зручная сістэма 
навігацыі.

Па-другое, гэта вельмі развітыя сродкі 
пошуку інфармацыі. Унутры сайта рэалі- 
завана некалькі пошукавых модуляў. Апроч 
традыцыйнага пошуку па змесце сайта з 
улікам марфалагічных асаблівасцяў рус- 
кай і ан гл ій ска й  моў (дарэчы , т а к с а 
ма арыгінальная распрацоўка ЦІТ), ёсць 
і спецыялізаваны пошук па навінах сайта, 
па канферэнцыях, па абаронах дысертацый 
у БДУ, па патрэбах універсітэта ў закупцы 
тавараў і паслуг.

Т аксам а хутка  будзе  распрацавана 
універсальная пошукавая сістэма па ўсіх 
сайтах падраздзяленняў універсітэта, якіх 
ужо больш за 50.

Трэці момант: на сёння ў межах рас- 
працаваны х праграм ны х сродкаў  мож- 
на рэал ізаваць фактычна любыя інтэр- 
актыўныя сервісы  на гэтым сайце. Ён сам 
аддае навіны ў фармаце RSS і прымае гэ- 
тыя навіны. Зараз не трэба знарок заходзіць 
на сайты Міністэрства адукацыі, Прэзідэнта 
РБ, а таксама БЕЛТА, каб паглядзець анонсы 
ўсяго, што.адбываецца ў краіне. Акрамя та- 
го, тут закладзеныя інтэрактыўныя апытанні 
для высвятлення грамадскай думкі, маецца 
модуль онлайнавых Інтэрнэт-канферэнцый, 
ёсць магчымасць задаць пытанне кіраўніцтву 
універсітэта і атрымаць адказ, арганізаваць 
мультымедыйную трансляцыю, а таксама 
праглядзець фотагалерэі.

У найбліжэйшы час для супрацоўнікаў 
і студэнтаў універсітэта будзе рэалізавана

ЭТАПЫ РЭАЛІЗАЦЫІ
Першы Інтэрнэт-сайт нашага універсітэта 

з ’явіўся дзесяць гадоў таму.
Распрацаваная для яго праграмная плат

форма была тады перадавой і заставалас'д 
функцыянальнайдаапошнягачасу. Невыпад- 
кова ранейшы сайт працягваў утрымліваць 
перш ае месца ў  рэйтынгу сайтаў айчын- 
ных ВНУ, які вядзе Галоўны інфармацыйна- 
аналітычны цэнтр М ін істэрства адукацыі 
Беларусі. Аналіз, дарэчы, праводзіцца па 
некалькіх крытэрыях: кантэнт (змест), вы- 
карыстаныя тэхналогіі, зручнасць пошуку 
інфармацыі і г.д. I ў міжнародных рэйтынгах 
сайт БДУ кваліфікаваўся сярод нешматлікіх 
беларускіх адукацыйных рэсурсаў.

Тым неменш, зтыхчасоўінфармацыйныя 
тэхналогіі істотна развіліся і падштурхнулі 
стварыць новую праграмную платформу для 
сайта, якая адпавядае сучасным патраба
ванням. Да таго ж, змянілася І наша разу
мение таго, якім павінен быць змест сайта, 
як структураваць інфармацыю.

“ Па сутнасц і, гэты сайт м ог бы быць 
створаны І раней, -  адзначае Юрый Ioci- 
фавіч. -  Але мы свядома хацелі, каб ён 
распрацоўваўся на самай сучаснай пра- 
грамнай платформе” . У 2007 годзе ў рам
ках вы ка на н ня  ко м п л е кс н а й  п р а гр а - 
мы “ Ін ф а р м а ты за ц ы я  а д у ка ц ы і"  ЦІТ 
БДУ прапанаваў канцэпцы ю  гал іновага  
ін ф а р м а ц ы й н а га  а с я р о д д зя  с іс тэ м ы  
адукацыі. A ў 2008 годзе ў рамках гэтай 
праграмы пачалася распрацоўка сістэмы 
Інтэрнэт-рэсурсаў М іністэрства адукацыі 
Беларусі на аснове адзінай праграмнай  
платформы. Яна ж пакладзена ў аснову сай
та Белдзяржуніверсітэта.

ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ
У ёй рэал ізаваны я самыя сучасны я 

тэхналогіі, якія выбіраліся шляхам аналізу 
тых, што ўжо існую ць. На сёння маюц- 
ца дзве асноўныя платформы для пабудо- 
вы Інтэрнэт-сайтаў. У першую ўваходзяць: 
аперацы йная с істэм а  -  Linux, с істэм а  
кіравання базамі дадзеных -  MySQL, сродкі 
ра спра ц оўк і -  Java або РНР, в эб -се р - 
вер -  Apache. Другая пабудавана на прадук- 
тах кампаніі Microsoft: аперацыйная сістэма 
W indows, с істэм а  к іравання базам і д а 
дзеных MS SQL Server, сродкі распрацоўкі 
Dot.Net з тэхналогіяй Ajax, вэб-сервер -  
Internet Information Server.

“ Мы аддалі перавагу другому варыян- 
ту, -  тлумачыць дырэктар ЦІТ. -  Па-першае, 
таму, што Microsoft SQL Server -прафесійная 
С К Б Д , са  з н а ч н а  бол ьш  р а з в іт ы м і 
магчымасцямі. A па-другое, яна ўжо паўтара 
дзесяцігоддзя з ’яўляецца карпаратыўным 
стандартам БДУ. На працягу многіх гадоў мы 
вядзём распрацоўкі менавіта на гэтай плат
форме, у тым ліку І для сайта Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь.

I яшчэ адзін фактар: дзякуючы наяўнасці 
л іцэнз ійнага  праграмнага забеспячэння 
Microsoft, стварэнне сайта на гэтай платфор
ме не патрабавала дадатковых фінансавых 
выдаткаў” .

Ф УНКЦЫ ЯНАЛ САЙТА
3 пункта погляду кіравання кантэн- 

там, с істэма гэтага сайта ў поўнай меры 
з ’яўляецца шматкарыстальніцкай. Закла- 
дзены агромністы аб’ём інфармацыі павінен 
рэдагавацца надзвычай вялікай колькасцю

аутарызацыя на саице  па універсальных 
р экв із іта х  (разм еш чаны х на пласты ка - 
вых білетах). Гэта непасрэдна дазволіць 
атрымліваць інфармацыю падраздзялен- 
ня, дзе вы працуеце, або факультэта, дзе вы 
вучыцеся. Можна будзе, выкарыстоўваючы 
тэхналогію WEB 2.0, персаніфікаваць свае 
старонкі на сайце, робячы сабе, да пры- 
кладу, падборкі дакументаў па выніках по
шуку. Парадуе кары стальнікаў І м агчы 
масць прагляду праз сайт службовай элек- 
троннай пошты. Гэта вельмі зручна, калі вы 
знаходзіцеся ў камандзіроўцы і лакальная 
сетка універсітэта недаступная.

Юрый Варатніцкі спадзяецца, штоўхуткім 
часе будуць распрацаваныя віртуальныя 
э кскур с іі па ун іверс ітэц к ім  дворы ку, па 
універсітэце, і запэўнівае, што для гэтага 
маюцца ўсе ўмовы.

РАЗВІЦЦЁ КАНТЭНТУ
“ На сёння мы рэалізавалі цалкам су- 

часную  п р а гра м н ую  с іс тэ м у  сайта , -  
падкрэслівае Юрый Іосіфавіч. -  Натуральна, 
гапоўная праблема, якая ёсць І будзе, -  гэта 
яго ўтрыманне. Тут ЦІТ нічым не дапаможа. 
Гэта задача структурных падраздзяленняў, 
і, урэшце, саміх студэнтаў. У раздзелаў па 
культурным, грамадскім, студэнцкім жыцці 
вельмі вялікі патэнцыял. Мы запрашаем мо- 
ладзь да актыўнага напаўнення дадзеных 
рэсурсаў. Любыя прапановы і па структуры, 
і па размяшчэнні матэрыялаў будуць вітацца.
I адпаведныя матэрыялы з задавальненнем 
прымем’’.

Ёсць магчымасці весці персанальныя  
старонкі супрацоўнікам  універсітэта, а калі 
ў кагосьці са студэнтаў з ’явіцца такое жа- 
данне? Ну што ж, чаму б і не. Па меркаванні 
Юрыя Варатніцкага, гэта зробіць сайт яшчэ 
цікавейшым. Ane і несці адказнасць за змест 
пэўнай старонкі кожны павінен па поўнай 
праграме.

Акрамя таго , распрацаваная с істэм а 
кіравання кантэнтам прапаноўваецца ўсім 
факультэтам і падраздзяленням БДУ для 
стварэння ўласных сайтаў, якія змогуць 
эфектыўна ўзаемадзейнічаць з сайтам БДУ.

Адным словам, універсітэцкі сайт у 
найбліжэйшы час стане інфармацыйным 
парталам , які аб ’яднае ўсе Інтэрнэт- 
рэсурсы БДУ.

Напрыканцы Юрый Іосіфавіч распавёў 
пра т эхналогіі п а п у л я р ы за ц ы і сайта 
і яго прасоўвання ў рэйтынгах і пош ука
вых сістэмах. Па словах дырэктара ЦІТ, гэ 
та не адбываецца аўтаматычна. Існуюць 
адмысловыя методыкі закладкі вызнача- 
ных рашэнняў ужо на этапе праектаван- 
ня і распрацоўкі сайта, уключаючы струк- 
туры зацы ю  інф армацы і, ты палагізацы ю  
інф арм ацы йны х рэсурса ў  і іх разм яш - 
чэнне. Спрыяе прасоўванню  рэйты нгу і 
архітэктура сайта, у прыватнасці, ступень 
укладзенасці раздзелаў, а таксама праду- 
маныя суадносіны паміж дакументамі фар- 
мату HTML, дакум ентам і PDF і оф існых 
фарматаў. Яшчэ адным важным элементам 
з ’яўляецца, натуральна, рэгістрацыя сай
та ў пошукавых сістэмах, што таксама трэ
ба рабіць.

Toe, у якой ступені сайт будзе бачны ў 
Інтэрнэце, наколькі ў першых радках пошу
кавых сістэм будзе адпюстроўвацца адпа- 
ведная інфармацыя, і ёсць рэйтынг.

Падрыхтаваў 
Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Ha выставе: М. Жураўкоў з в 'етнамскімі калегамі

У экспазіцыю БДУ ўвайшлі распрацоўкі ў 
галіне нафтаразведкі і нафтаздабычы, сель- 
скай гаспадаркі, металаапрацоўкі, прыбо- 
рабудавання, экалогіі і аховы навакольнага 
асяроддзя, а таксама адукацыйныя паслугі.

За кароткі прамежак часу наша дэлега- 
цыя на чапе з першым прарэктарам Міхаілам 
Ж ураўковы м правяла ш эраг перам оў і 
падпісала некалькі дакументаўз в’етнамскімі 
ВНУ. Сярод іх Пратаколы аб намерах з 
Інстытутам сельскагаспадарчай генетыкі і з 
В’етнамскім марскім універсітэтам, Мема-

ЗУМЕЛІСЯ 3 B’ЕТНАМАМ
У красавіку БДУ прыняў удзел у  XIX В ’етнамскім міжнародным 
прамысловым кірмашы VIETNAMEXPO-2009, я к із ’яўляецца найбуй- 
нейшай шматгаліновай выставайу  Паўднёва-Усходняй Азіі.
рандум аб узаемаразуменні з Універсітэтам 
знешняга гандлю В’етнама, а таксама Пагад- 
ненне аб супрацоўніцтве ў ядзернай энер- 
гетыцы з Энергетычным універсітэтам Ха
ноя і Дамова аб супрацоўніцтве з Ханойскім 
універсітэтам, разлічаная на пяць гадоў.

А крам я та го , адбы л іся  сустрэчы  з 
прадстаўн ікам і іншых в ’етнам скіх  ВНУ, 
у М ін істэрстве  адукацы і і М ін істэрстве  
навукі і тэхналогій СРВ. Галоўны інтарэс 
в’етнамскіх партнёраў, па словах прарэктара 
па эканоміцы і інвестыцыях БДУ Уладзіміра 
Панарадава, быў скіраваны на падрыхтоўку 
спецыялістаў, удзел у англамоўных адука
цыйных праграмах, а таксама на сумесныя 
навуковыя распрацоўкі (напрыклад, лабара- 
торны комплекс па фізіцы, сучасныя матэ
рыялы і тэхналогіі для транспартнай сферы). 
Як вядома, у часы Савецкага Саюза БДУ 
лічыўсябазавай ВНУ панавучанні в’етнамскіх

спецыялістаў. Многія з іх з ’яўляюцца зараз 
кіраўнікамі ўстаноў адукацыі і нават органаў 
улады гэтай краіны і ахвотна кантактуюць са 
сваёй “другой радзімай” . I гэтую спрыяль- 
ную сітуацыю, лічыць Уладзімір Васільевіч, 
трэба скарыстоўваць.

Ганна ЛАГУН

ДАВЕДКА
Ha сёння ў БДУ навучаецца 45 грама- 

дзян В’етнама. Асноўным нашым партнё
рам з ’яўляецца Універсітэт г. Гуэ.

Для пашырэння супрацоўніцтва з гэ 
тай краінай у сакавіку 2008 г. падпісана 
дамова з В ’етнам скім  нацыянальным 
універсітэтам у Ханоі. У чэрвені 2008 г. 
БДУ наведала дэлегацыя Дзяржаўнага 
тэхнічнага універсітэта імя Tie Kyi Дон, 
у выніку быў падпісаны мемарандум аб 
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АКТУАЛЬНОАНОНСЫ СОБЫТИЙ

05 .05.2009
Творческая мастерская исторического факультета БГУI 
Национального музея истории и культуры Беларуси 
соберет участников в актовой зале истфака 6 мая в 
И . 30. подробнее...

Вниманию абитуриентов!
В понедельник, 25 кая на сайте Белорусского 
государственного университета www.bsu.by 
состоится Интернет-конференция «Приглашает БГУ» 
с участием руководства университета и 
представителей приемной комиссии. Начало в 16 
часов. Приминаются предварительные вопросы по 
адресу ablturient@bsu.by.

> Ректорат
> Факультеты
> Учреждения образования
> Научно-исследовательские институты I 

центры
> Фундаментальная библиотека
> Центр информационных технологий
> Пресс-служба
> Общественные организации

29 .04.2009

Международному дню астрономии посвящена акция, 
которую проеедут 2 мая с 17.00 до 22.00. 

подробнее...

ФОТОГАЛЕРЕЯ

НОВОСТИОБУЧЕНИЕ
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Б Л 1Ж Э И  Д А  З О Р А К
Другого мая мноства людзей сабралася ў  Цэнтралъным дзіцячым парку імя Горкага, 
каб далучицца да таямніц космасу. На набярэжнай Свіслачы адбылася акция, пры- 
свечаная Міжнароднаму дню астраноміі, арганізатарамі якой былі обсерватория БДУ 
і лаборатория "Планетар " Мінскага палаца дзяцей і моладзі.

У парку было ўстаноўлена 14 тэлескопаў, 
два з якіх былі абсталяваныя аўтаматычным 
навядзеннем і адзін прызначаны спецыяль- 
на для назірання за Сонцам. Недалёка, у 
павільёне, ладзілася выстава з фотаздымкамі 
30 касмічных аб’ектаў і з'яў.

"Міжнародны дзень астраноміі праводзіцца 
ш т о го д , а д н а к  д а та  я го  п л а в а ю ча я , -  
растлумачы ў нам д ы р экта р  абсерваторы і 
БДУ А льгерд  Кузнечык. -  Яна аб іраецца ў 
залежнасці ад надвор’я і пэўнай фазы М еся
ца. Калі М есяц мае фазу прыблізна першай 
чвэрці, ён ужо добра бачны, але яго святло 
не адбіваецца на якасці назірання за іншымі 
аб'ектамі. Акрамя таго, гэты дзень быў абраны 
з-за  выдатных умоў: неба было чыстым І яс
ным. Падчас акцыі высветлілася, што нават на 
Сонцы тады не было ніводнай плямкі", -  дадае 
Альгерд Паўлавіч з усмешкай.

Зорнае неба заўсёды прыцягвала позірк  
людзей, выклікала нязменную цікавасць І за- 
хапленне ў кожнага з нас. Дзякуючы акцыі жы- 
хары сталіцы з дапамогай сучаснага абста- 
лявання змагл і заз ірнуць  у недасягальны я 
і зманлівыя глыбіні зорнай прасторы і пагута- 
рыць са спецыялістамі.

ПасловахАпьгердаПаўлавіча,толькіў1995г. 
была адкрыта першая планета ў адной з зо- 
рак. Цяпер вядома больш за 200 такіх  пла
нет, а некаторыя зоркі маюць цэлыя планет- 
ныя сістэмы. Таксама астраномія ўдзельнічае 
ў такіх, здавалася б, далёкіх ад яе сферах гра- 
мадскага жыцця, як судовае следства. У аб- 
серваторыю рэгулярна звяртаюцца па звесткі

СТУДЭНЦКІ ІНТАРЭС

ГРАНТ ЗА ФАЮАРЭСиЭНиЫЮ
5 дыпломаў прывезлі прадстаўнікі альма-матэр з VI міжнароднага навуковага 
форума-конкурсу студэнтаў і маладых навукоўцаў “Проблемы нетракарыстан- 
ня”, які прайшоў 24-29 красавіка ў  Санкт-Пецярбургскім дзяржаўным горным 
інстытуце імя Пляханава.

У намінацыі “ Найлепшы студэнт” адзна- 
чыліся Дзяніс Папагін (секцыя “Нанатэхнапогіі. 
Інтэрнэт-тэхналогіі", 1-ае месца) і Андрэй 
Скуратаў (секцыя “Геалогія” , 3-яе месца). Два 
адпаведныя дыпломы ў намінацыі “Найлеп
шы універсітэт’’ дасталіся БДУ. Акрамя таго, 
чацвёртакурснік хімфака БДУ Дзяніс Палагін 
атрымаў спецыяльны грант з правам пасту- 
плення ў аспірантуру згаданай расійскай ВНУ.

“ Прапанова паўдзельнічаць у конкурсе 
знайшла мяне ў НДІ фізіка-хімічных праблем, 
дзе я працую”, -  распавёў малады хімік. Шчы- 
ра кажучы, я як хімік, які займаецца кванта- 
вай механікай, да горнай справы не маю дачы- 
нення, апе сёлета ў іх адкрылася новая секцыя 
пад назвай “Нанатэхналогія” , што ўжо бліжэй 
да маёй дзейнасці і з ’яўляецца, у прынцыпе, 
вельмі цікавым сучасным кірункам хіміі.

-  3  чым ты выступаў перад вучонай су- 
польнасцю?

-  Мой дакпад меў назву “Квантава-хімічнае 
даследаванне прасторавай будовы і аптычных 
уласцівасцяў кластараў некаторых пераходных 
металаў” . 3 аднаго боку, мы з маім навуковым 
кіраўніком Віталем Эдвардавічам Матулісам 
даследавалі геаметрычныя параметры, з 
іншай -  аптычныя ўласцівасці. Заўсёды цікава 
не толькі што-небудзь эксперыментальна 
ўбачыць, але і прааналізаваць гэта і падвесці 
нейкую тэарэтычную планку.

Першая частка працы была прысвеча- 
на мадэляванню невядомых раней струк
тур, гэта значыць кластарам, якія былі атры- 
маны кімсьці ў эксперыменце. Мы праводзілі 
разлік па геаметрыі. Другая частка была знач- 
на цікавейшая -  флюарэсцэнцыя. Кластарам 
яна таксама ўласцівая. Цікава было змадэля- 
ваць гэты аб’ект і знайсці спосаб разліку па 
спектрах, каб яго можна было неяк суадносіць 
эксперыментальна, даказаць, што наша тэ- 
орыя правільная і потым выкарыстоўваць яе 
пры мадэляванні іншых аб’ектаў.

-  А як прайшло само мерапрыемства? 
Што найбольш запомнілася?

-  Насамрэч арганізацыя была проста вы- 
датная! Пачынаючы ад сустрэчы на вакзале 
і заканчваючы самой канферэнцыяй. Датаго ж, 
нам зладзілі экскурсію па паўночнай сталіцы.

I l t f IW
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Піцер -  гэта ж наогул горад-музей. Мы вельмі 
ўдала прыехалі, у канцы красавіка, калі тут 
яшчэ холадна, і патрапілі на крыгаход на Ня- 
ве. Лёд, часткова з ракі, часткова з Ладажска- 
га возера, растае і плыве ў Фінскі заліў. Для 
ўсіх нас гэта было сапраўднае відовішча! Нам 
паказалі і сам інстытут. Дарэчы, ён з ’яўляецца 
першай тэхнічнай ВНУ Расіі, і там вельмі гана- 
рацца гэтым. У мясцовым музеі сабраны ка- 
рысныя выкапні: косці, мінералы... Геолагі былі 
ўражаны ўбачаным. Ane і хіміку было цікава, бо 
мінералы -  гэта таксама хімічныя злучэнні.

-  На форуме былі прадстаўнікі з розных 
краін. Удалося абзавесціся кантактамі?

-  Найперш, канферэнцыя праходзіла на 
дзвюх мовах, англійскай і рускай. Усе дакла- 
ды перакладаліся, таму можна было зразу- 
мець, пра што вялася гутарка. Па-другое, 
цесным стасункам у больш неафіцыйных 
абставінах спрыяў сумесны абед у выглядзе 
шведскага стала. Ha нашай секцыі працавалі 
навукоўцы з рознымі інтарэсамі, аднак іх 
аб’ядноўвала адно -  хімія. Так, я пазнаёміўся 
з адным аўстрыйскім прафесарам, тэма да- 
клада якога адрознівалася ад маёй, але тым 
не менш яго зацікавілі хімічныя разлікі, флюа
рэсцэнцыя арганічных злучэнняў. Мы правялі 
грунтоўную размову, і я спадзяюся, што ў да- 
лейшым будзем перапісвацца і абменьвацца 
сваімі вынікамі, ужо на міжнародным узроўні.

Марына САВІЦКАЯ

адносна ўмоў, у якіх адбылося тое або іншае 
дарож на-транспартнае здарэнне. Выдатны 
навуковец і энтузіяст Альгерд Кузнечык шка- 
дуе, што ў вучэбных установах нашай краіны 
астраном іі надаюць недастаткова ўвагі, ён 
лічыць, што гэту захапляльную дысцыпліну ў 
адпаведных аб'ёмах павінны вывучаць усе, бо 
яна тлумачыць светабудову, дае яе разумение 
і з'яўляецца элементам агульнай культуры.

Наведвальнікі з цікавасцю разглядалі дыск 
Сонца, кратэры Месяца, а прыкладна ў 20.30 
з дапамогай тэлескопаў з аўтаматычным на
вяд зе нн е м  м ож на  бы ло ўбачы ць С атурн 
і падзівіцца на яго знакамітыя кольцы. Людзі 
не верылі ў рэальнасць убачанага, бо пагля- 
дзець на неба пры такім павелічэнні нікому ра
ней не выпадала, і пыталіся: "Няўжо гэта не 
карцінка?” .

Акцыя планавалася з 17 да 22 гадзін вечара. 
Ane ў дзесяць парк усё яшчэ быў перапоўнены 
ц ікаўны м і. "У чэргах  да кож нага  тэл е ско - 
па стаяла ад 25 да 40 чалавек", -  распавя- 
дае Альгерд Паўлавіч. У выніку адміністрацыя 
парка, міліцыя і сам і гіды, улюбёныя ў сваю 
справу, пайшлі насустрач шматлікім амата- 
рам астраноміі і падоўжылі акцыю амаль да 
поўначы.

П адобнае м е рап ры ем ства  адбы лося ў 
Беларусі ўперш ыню , і, гледзячы на поспех, 
відавочна, стане традыцыйным. Альгерд Куз
нечык нават спадзяецца ладзіць падобнае 
двойчы ў год.

Настасся Ш МІГЕЛЬСКАЯ

BECTKl 3 ФАКУЛЬТЭТАЎ—

ПЕРААД ОЛЕЦЬ КРЫЗІС
Ф орум  м алады х к іраўн ікоў: урокі э кс тр э -  

мальнага м енеджм енту ўпершыню арганізаваў  
у наш ай краіне Інстытут бізнэсу і м енеджм енту  
тэхналогій БДУ.

П райш оў ён 29 краса в іка  ў кан ф е рэнц-за ле  
гасцініцы “Crowne Plaza” , па вул. Кірава, 13.

Удзельнікі мерапрыемства абмеркавалі пытанні 
антыкрызіснага кіравання, а таксама тэмы, датыч- 
ныя фінансавай эф ектыўнасці дзейнасц і кампаніі 
і кіравання чалавечымі рэсурсамі.

У д ы с ку с ія х  брала ўдзел  кам а нд а  вядом ы х 
прафесіяналаў-практыкаў з Pacii (дэкан Вышэйшай 
школы менеджменту Вышэйшай школы эканом ікі 
С яргей Ф ілановіч); Латвіі (праф есар Стакгольм- 
скай школы эканом ікі ў Рызе Роберт Кіліс), Іспаніі 
(прэзідэнт кансаптынгавай кампаніі AXIOMA Marketing 
C o nsu ltan ts  Д ж о  П онс), Грэцы і (былы галоўны  
эканаміст Сусветнага банка Яніс Кармаколіяс) і, вя
дома, нашай краіны: ды рэктар Інстытута б ізнэс- 
тэхналогій “Атлант-М” Сяргей Шэін, асацыяваны пар
тнёр інвестыцыйнай кампаніі “ Юнітэр” Даніэль Крут- 
цына і адзін з кіраўнікоў кансалтынгавай групы “Здесь 
и Сейчас” Аляксандр Панькоў.

АБ'ЯВЫ
РЭСПУБЛІКАНСКІІНСТЫ ТУТ  

ВЫ Ш ЭЙШ АЙ ШКОЛЫ
Аб'яўляе конкурс на замяш - 

чэнне пасад:
-  дацэнта кафедры эканом ікі 

і кіравання вышэйшай школы -1 ;
-  дацэнта кафедры праектаван- 

ня адукацыйных сістэм -  1;
-  ст.выкладчыка кафедры сучас

нага прыродазнаўства -  1.
Тэрмін конкурсу — адзін месяц з 

дня апублікавання аб'явы.
Адрас: г. М інск, вул. М аскоў- 

ская, 15, тэл. 200-91-07.

НДІ ЯДЗЕРНЫ Х ПРАБЛЕМ БДУ
Аб’яўляе конкурс на замяш - 

чэнне пасады
-  старшага навуковага супра- 

цоўніка лабараторыі эктрадынамікі 
неаднародных асяроддзяў.

Тэрмін конкурсу -  адзін месяц з 
дня апублікавання аб'явы.

Адрас: г. М інск, вул. Бабруй- 
ская, 11, тэл. 226-42-31.

ПАДПІСКА-2009
"ВЕСНІК БДУ"

Пачалася падпіска 
на перыядычныя выданні 

на другое паўгоддзе 2009 года.
Падпісная цана на часопіс 
«Веснік БДУ» па серыях:
Серыя I -  фізіка, матэматыка, 

інфарматыка (№ 3, верасень):
індывідуальная (індэкс 74851) -  

12 300 руб. (Белпошта), 11 370 руб. 
(Белсаюздрук);

ведамасная (індэкс 748512) -  
33 993 руб. (Белпошта), 31 741 руб. 
(Белсаюздрук).

Серыя Il -  хімія, біялогія, геа- 
графія (№ 3, кастрычнік):

індывідуальная (індэко 74852) -  
12 330 руб. (Белпошта), 11 370 руб. 
(Белсаюздрук);

ведамасная (індэкс 748522) -  
33 993 руб. (Белпошта), 31 741 руб. 
(Белсаюздрук).

Серыя IN -  гісторыя, філасофія, 
псіхалогія, паліталогія, сацыялогія, 
эканоміка, права (№ 2, ліпень; № 3, 
лістапад):

індывідуальная (індэкс 74853) -  
24 610 руб. (Белпошта), 22 730 руб. 
(Белсаюздрук);

ведамасная (індэкс 748532) -  
67 986 руб. (Белпошта), 63 481 руб. 
(Белсаюздрук).

Серыя IV -  філалогія, журналіс- 
тыка, педагогіка (№ 2, жнівень; № 3, 
снежань):

індывідуальная (індэкс 74854) -  
24 610 руб. (Белпошта), 22 730 руб. 
(Белсаюздрук);

ведамасная (індэкс 748542) -  
67 986 руб. (Белпошта), 63 481 руб. 
(Белсаюздрук).

Падпісацца на часопіс «Веснік 
БДУ» можна ва ўсіх аддзяленнях 
сувязі, крамах і кіёсках Белсаюз- 
друку Рэспублікі Беларусь.

Часопіс «Веснік БДУ» ўсіх ча- 
тырох серый можна набыць у кіёс- 
ку галоўнага корпуса БДУ (пр. He- 
залежнасці, 4);

•  серыю 3 -  у кіёску «Універсітэц- 
кая кніга» (вул. Ленінградская, 8).

   ■ - -
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Вучоныя БДУ, Pacii і Германіі плану- 
юць стварыць сумесны цэнтр трансферу 
тэхналогій -  БелТА (14.05).

IV форум студэнцкіх хароў “Папараць- 
кветка 2009” у БДУ -  БелТА (02.05); “Совет
ская Белоруссия” (03.05); “Вечерний Минск”
(05.05).

Міжнародны студэнцкі форум “Свят
ло Вялікай Перамогі” ў CAK “Брыганціна” 
Б Д У - БелТА (02.05, 05.05); “ Минский ку
рьер” (07.05).

Акцыя абсерваторыі БДУ, прысве- 
чаная М іжнароднаму дню астраноміі 
і Міжнароднаму году астраноміі -  Бела- 
ПАН (02.05); БелТА (29.04); “ Минский ку
рьер” (05.05).

П ачатак р эгістр ац ы і на ц э н тр а -  
лізаванае тэсціраванне -  БелТА (04.05); 
“Наши новости” (04.05); “Звязда” (06.05).

Вынікі праф есійна-пс іхалагічнага  
сумоўя ў БДУ ў гэтым годзе -  “Хартыя-97”
(04.05).

М іжнародная канф ерэнцы я “ Сон
ца, зоркі, сусвет і агульная тэорыя  
адноснасці” на базе БДУ -  “Настаўніцкая 
газета” (30.04); “Веды” (04.05).

Газета “Універсітэт” названа лепшай 
шматтыражнай газетай на V Нацыяналь- 
ным конкурсе друкаваных CMI “Зала- 
тая Літара” -  БелТА (05.05); “Рэспубліка”
(07.05); “Звязда (07.05).

Інстытут бізнэсу і менеджменту тэх- 
налогій БДУ ў чацвёрты раз арганізаваў 
форум маладых кіраўнікоў -  БелТА (27.04); 
“Минский курьер” (06.05).

У БДУ адчыніцца Інфармацыйны пункт 
Савета Еўропы -  “АиФ” (06.05).

Кошт вышэйшай адукацыі ў БДУ -  
“АиФ” (06.05).

БДУ на В’етнамскім міжнародным пра- 
мысловым кірмашы VIETNAM EXPO-2009 
-  БелТА (06.05).

Пасол Палесціны ў Беларусі Мунта- 
сер Абу Зейд абараніў у БДУ кандыдац- 
кую дысертацыю -  “ Белорусские новости”
(07.05) БелаПАН, tut.by (07.05).

Новы сайт, распрацазаны ЦІТ БДУ, 
атрымаў спецыяльны прыз журы Інтэр- 
нэт-прэміі ТІВО-2009 -  “Настаўніцкая газе
та” (05.05).

Пра гэтыя і іншыя падзеі паведамлялася 
таксама на беларускіх тэле- / радыёканалах.
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КАНЦЭРТЫ

Ігар Мацюхоў 
з Народной харавой капэлай БДУ

Спяваць разам пад цёплым 
майскім сонцам сабраліся Народ
ная харавая капэла (БДУ), Вакальна- 
харавая студыя Маскоўскага інжы- 
нерна-фізічнага інстытута, хор "Force- 
МАЖОР" Вышэйшай школы эканомікі 
(Масква), хор Інстытута тэалогіі імя 
святых Мяфодзія і Кірылы (БДУ), 
Студэнцкі хор Мінскага дзяржаўнага 
лінгвістычнага універсітэта "Cantus 
Juventae” , Канцэртны хор Белару- 
скай дзяржаўнай акадэміі музыкі 
ды Моладзевы хор "Светоч" Цэнтра 
творчасці дзяцей і моладзі Партызан- 
скага раёна беларускай стапіцы.

Сонца сапраўды было многа, бо 
асноўным месцам правядзення фо
рума чарговы год запар стаў CAK 
“Брыганціна” . Тутадбылося адкрыццё 
свята, праходзілі асноўныя майстар- 
класы, а яшчэ вечары бардаўскіх 
песень, тэматы чны я д ы скатэкі 
і душэўнае караоке да відна. Кан- 
цэрты на адкрытых пляцоўках так
сама спрыялі стварэнню атмасферы 
разняволенасці, што так важна для 
сябравання, у той час як больш тра- 
дыцыйныя канцэрты ў залах з доб- 
рай акустыкай не давалі новым ся- 
брам забыцца на нагоду, якая звя- 
ла іх разам. Урэшце, мерапрыемства 
скіравана на захаванне і развіццё 
найлепшых традыцый беларускай 
ды сусветнай харавой творчасці, му- 
зычную асвету моладзі І наладжван-

СПЯВАЦЬ РАЗАМ
IV  Міжнародны форум студэнцкіх хароў "Папараць-квет- 
ка -  2009", праведзены БДУ 6 -9  мая, забяспечыў сустрэчу 
найцікавейшых калектываў. Замежным гасцям было што паслу- 
хацъ, нам -  чаму павучыцца.

безуважна да крызісу, колькасці 
ўдзельнікаў, у тым ліку і з-за мяжы, 
таксама на карысць: больш сувязяў, 
больш магчымасцяў павучыцца адзін 
у аднаго” .

Пераважная арыентацыя свята 
на харавікоў была наўмысна па- 
рушаная -  прымеркаваны да Дня 
Перамогі, адзін з канцэртаў стаў па- 
дарункам ветэранам, якія засялілі 
адмысловыя намёты перад рэкта- 
ратам БДУ, слухалі ўлюбёныя песні 
і разам з выканаўцамі сілкаваліся з 
палявой кухні. Ахвотныя маглі далу- 
чыцца да свята музыкі падчас гэта
га ды іншых канцэртаў на гарадскіх 
пляцоўках.

У наступны год, юбілейны для 
“Папараць-кветкі” , можна чакаць ад 
форума чагось неверагоднага, а за
раз застаецца адно: разглядаць 
сфатаграфаваныя ўсмешкі новых 
знаёмцаў ды прыгадваць з мілосцю 
гукі “ Гаўдэамуса” , які спявалі звод- 
ным хорам -  усе разам.

не творчых сувязяу, кантактау паміж 
харавымі калектывамі розных краін.

Ці заўважна памянёнае развіццё, 
распавядае непасрэдны ўдзельнік 
падзей -  мастацкі кіраўнік і дыры- 
жор Народнай харавой капэлы БДУ 
Аляксандар Мінянкоў: “Найлепшае 
ўражанне ад форума -  рост якас- 
нага ўзроўню. Да яго спрычынілася 
некалькі новаўвядзенняў, най- 
перш -  наяўнасць экспертнага са- 
вета, у які ўвайшлі паважаныя ў све- 
це спецыялісты ў харавой музыцы: 
дацэнт кафедры харавой падрых- 
тоўкі РДПУ імя А.І. Герцэна (СПб), за
служены дзеяч мастацтваў Беларусі 
Irap Мацюхоў; кампазітар, дыры- 
жор, піяніст, сябра Еўрапейскай ха
равой асацыяцыі Аляксандр Вуіч 
(Сербія); кампазітар, сакратар Саюза 
кампазітараў Расіі, заслужаны дзе
яч мастацтваў РФ Анатоль Кісялёў; 
мастацкі кіраўнік і дырыжор Канцэр- 
тнага хора Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі музыкі Інэса Бадзяка. Госці 
давалі майстар-кпасы, якіх, дарэчы, у 
праграме з ’явілася больш, чым летась, 
праводзілі творчыя су- 
стрэчы. Тое, што савет 
не проста прысутнічаў, 
але і ацэньваў, пад- 
ш турхо ўвал а  вы с- 
тупоўцаў да як мага 
лепшага выканання.
Спрыяе росту ўзроўню 
форума і ўдзел слын- 
ных прафесіяналаў -  
хор Акадэміі музыкі, 
натуральна, выбіваўся 
з агульнай масы сама- 
дзейных калектываў 
і ўяўляў для іх добры 
прыклад. Павелічэнне,

Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ

У ВОЛЬНЫ ЧАС
Чвэрцьфінальныя спаборніцтвы Адкрытай лігі Клуба Вясёлых 
і Знаходлівых БДУ прайшлі 12 і 13 мая.

3 ГУМАРАМ 
ІСЦІ ПАЖ Ы ЦЦІ!

Нягледзячы на тое, што гэта была толькі адна чацвёртая фіналу, ахвотных 
пасмяяцца ад душы было шмат. Тэмы для гумару ў 12 камандаў-удзельніц 
былі разнастайнымі: студэнцкае жыццё, школьнае тэсціраванне, выступлен
ие беларускага выканаўца Пятра Ялфімава на Еўрабачанні і нават збор ура- 
джаю сёлета. Жартавалі шмат, і зразумела, кожны жарт клаў у асабістую 
бонус-скарбонку каманды жаданыя бапы.

Па рэгламенце толькі палова камандаў трапляла ў паўфінал. Таму студэн- 
ты не шкадавалі сіл і энергіі, каб паказаць сваю перавагу над канкурэнтамі. 
Кожная каманда мела шанец праявіць свае здольнасці ў наступных конкурсах: 
прывітанне (4,5 хвіліны), размінка, хатняе задание (5 хвілін).

Урэшце, кампетэнтнае журы адабрала 6 пераможцаў, якія ўжо могуць рых- 
тавацца да наступнага этапу. Гэта каманда філфака “Мюслі” , зборная горада 
Мінска “БАТЭ” , ФПМІ “Барада Чака Норыса” , яшчэ адзін філфакаўскі калектыў 
“Зборная 10 «А»", каманда геафака “Бухарэст” і хімфака “Без даты’’. Дадатко- 
ва па прапанове вядучага Апяксандра Гаўрыльчыка і па заведзенай традыцыі 
ў наступны тур перайшлі яшчэ дзве каманды: “Лыба” ФПМІ і “ Пікарды” з 
БДЭУ. Яшчэ дзве каманды атрымалі ад спонсара -  парка забаў “Dreamland" -  
па 10 квіткоў на атракцыёны.

Віктар Толкач, двухразовы чэмпіён міжнароднага саюза КВЗ, расказаў, 
што яму радасна назіраць за універсітэцкім КВЗ, які выпускав каманды 
даволі высокага ўзроўню. “Адразу можна заўважыць, што маладыя гумары- 
сты прыслухоўваюцца да парад журы і адносяцца яшчэ сур’ёзней да гуль- 
ні” , -  адзначыў ён. Удзельнік шоу “Убойная лига” , “Смех без границ” Васіль 
Анціпаў заўважыў, што з кожным годам узровень камандаў расце, як расце 
і ўзровень арганізацыі мерапрыемства.

Хаця 12-13 мая -  "лунные сутки", па версіі каманды “Амстэрдам” і іхТена- 
дзя Пятровіча Малахава” , якія лепш за ўсё падыходзяць для паглыблення 
ў свой унутраны сусвет, і ў гэтыя дні неба разбівала кроплі аб нашыя галовы, 
два дні натоўп гледачоў спяшаўся да Ліцэя БДУ. I іх чаканні спраўдзіліся! Кож
ная шчырая ўсмешка -  ужо падзяка людзям, якія зрабілі для нас незабыўнае 
шоу. Будзем чакаць новых гульняў і новых жартаў.

Кацярына РАМАНАВА

Маскоўскія госці:хор "Force-МАЖОР"

СТУДЭНЦКІ МЕРЫДЫЯН

СВЯТАО ВЯЛ1КАИ ПЕРАМОГІ
Міжнародны студэнцкі форум “Святло Вялікай Перамогі” 
прайшоўу  CAK “Брыганціна’’з З п а б мая.

Студэнты з Казахстана, Расіі, 
Украіны і Беларусі аддалі даніну 
памяці загінулым у Вялікай Ай- 
чыннай вайне. Хтосьці, як студэн
ты з Гродна, хутчэй за ўсіх апынуўся 
ў Мінску, а хтосьці прыехаў з далёка- 
га Краснаярска, Астаны і Кабардзіна- 
Балкарыі, і правёў шмат гадзін у да- 
розе. Ane ўсё было таго варта, бо мы 
ўз’ядналіся, а гэта -  самае галоўнае!

Нядзеля. Раніца. Расхінула дзве- 
ры “ Брыганціна” . Ажывіўся сме- 
хам лес, заляскалі чарпакамі куха- 
ры, заглушыў матор кіроўца. Вось 
і вы. Маладыя, вясёлыя, энергічныя 
і мэтанакіраваныя. Першае, чаму мы 
хацелі вас навучыць, -  быць адным 
цэлым. Для гэтага зладзілі спецы- 
яльныя трэнінгі на згуртаванне, дзе 
ўсе пазнаёміліся, даведаліся, хто на 
што здольны, хто тут лідар... A потым 
вячэра на прыродзе, вогнішча, тан
цы да знямогі, песні пад гітару, рэ- 
тра, рок-н-рол, сасіскі, грэчка. Было 
вельмі смачна і карысна.

Раніцай зноў сняданак. Казах
стан, Расія. Дзесьці ззаду пляцецца 
Украіна. Ix у холе чакаюць кнігі: пра- 
цуе выстава метадычнай літаратуры 
“ Патрыятычнае выхаванне сту- 
дэнцкай моладзі” (матэрыялы ВНУ

Мінска, краін СНД). Пачытаў? Да
вай пройдзем у актавую залу. Толькі 
ціха, тут пленарнае пасяджэнне. Вы
ступав Сяргей Александровіч -  да
цэнт гістарычнага факультэта БДУ -  
з дакладам “ Вялікая Айчынная вай- 
на: аргументы і факты” . Цяпер сло
ва намесніку дэкана факультэта гла- 
бальных працэсаў МДУ імя Лама- 
носава, сустаршыні Садружнасці 
студэнцкіх і моладзевых арганізацый 
краін СНД Аляксею Андрэеву. Яго 
тэма -  “ М оладзевая паліты ка: 
урокі гісторыі” . Затым свае праек- 
ты прэзентавалі студэнты. У выніку 
атрымалася творчая пляцоўка аб- 
мену досведам па патрыятычным 
выхаванні ў вышэйшых навучальных 
установах СНД і Беларусі.

Пасля працы разумовай па- 
трэбна дзейнасць фізічная. Крокам 
руш на ваенна-спартыўную гуль- 
ню “ Бліскавіца” ! Мы бегалі па ле
се, разгадвалі шыфры, надзявалі 
процівагаз. У гульні ацэньваўся ка- 
мандны дух, правільнасць і хуткасць 
праходжання этапаў. А на дэсерт усіх 
чакала самая сапраўдная салдацкая 
каша. 3 полымя з жару.

Кульмінацыяй форума стаў кру
глы стол “Дзяржаўная моладзе

вая палітыка ў Рэспубліцы Бела
русь на сучасным этапе” з удзелам 
намесніка міністра адукацыі Беларусі 
Таццяны Кавалёвай, дэпутата Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
PB Irapa Карпенкі, рэктара БДУ Сяр- 
гея Абламейкі.

Пасля абмеркавання сур’ёзных 
пытанняў хлопцам і дзяўчатам мож
на было трохі адпачыць і нацешыцца 
акцёрскай гульнёй Драматычнага тэ- 
атра беларускай арміі. Для дзяўчыны 
з Казахстана гэта быў вялікі падару- 
нак: яна ніколі не бачыла спектакпяў. 
Здаецца, тэатр ужо нічым не можа 
здзівіць, але гэты разбурае ўсе стэрэ- 
атыпы. Усе былі ў захапленні і ўзгада- 
лі, дзеля чаго тут сабраліся. Памяць.

I зноў штурм мазгоў. I зноў дума
ем, разгадваем, чухаем патыліцы, 
раімся, не згаджаемся, пішам ад- 
каз... У нас проста брэйн-ры нг! 
Інтэлектуальная гульня складаецца 
з пытанняў па гісторыі ВАВ, задач на 
логіку і агульную эрудыцыю. Было го- 
рача. Запацелі нават акуляры.

Другі дзень набліжаецца да за- 
вяршэння. I найлепшы фінал -  фе- 
стываль студэнцкіх відэаролікаў. 
Размяшчайцеся ў крэслах зручней, 
ніякага папкорну, толькі мы, сюжэты 
і экран.

Мінск. Прыехалі! Наведванне му
зея Вялікай Айчыннай вайны. Круглы
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ПАВАЖАНЫЯ СУПРАЦОЎНІКІ, ВЫКЛАДЧЫКІ I СТУДЭНТЫ!
Рэдакцыя газеты "Універсітэт" пераехала на новы адрас. Цяпер мы 

месцімся ў корпусе БДУ па вул. Кальварыйская, 9. Наш кабінет 102 
у левым крыле будынка з асобным уваходам (за універсітэцкай ста- 
ловай). Ласкава запрашаем! Таксама тэлефануйце: 259-70-77.

Нагадаем наш e-mail: gazeta@bsu.by

стол лідараў Садружнасці студэнцкіх 
і моладзевых арганізацый краін СНД. 
Графік надзвычай шчыльны. Гарадскі 
фестываль патрыятычнай песні “Спя- 
ваю пра цябе, Перамога!” з удзелам 
прадстаўнікоў моладзі Мінска і краін 
СНД. Ёсць пераможца -  студэнт 
Тульскага універсітэта з шыкоўным 
голасам.

Апошні дзень -  шостага мая. 
Нас чакае ўрачыстая цырымонія 
ўскладання кветак да манумента 
Перамогі. Вечны агонь. Беларусь, Ка
захстан, Расія, Украіна. Мы разам -  
гэта цудоўна! Заключным мерапры- 
емствам форума стаў брыфінг у ра- 
тушы з прадстаўнікамі Адміністрацыі

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
к іраўн іцтвам  М ін гарвы канкам а 
і Белдзяржуніверсітэта. Уручылі ды- 
пломы. Поціскі рук, словы падзякі, 
усмешкі, фатаздымкі на памяць. Усім 
дзякуй!

Здаецца, мы знаёмыя ўжо год. 
Нам не хочацца развітвацца. А трэ
ба ісці на вакзал... He трэба сума- 
ваць -  мы праспяваем перад ва
гонам песню. I няхай увесь вакзал 
зайздросціць, няхай правадніцы ве- 
даюць вас у твар. А мы будзем ся- 
браваць далей. Краінамі, гарадамі і, 
галоўнае, будзем памятаць Святло 
Вялікай Перамогі.

Настасся ПЯТРОВІЧ

Монумент Перамогі. Вечны агонь. Памяць
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