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В е с т к і  
з рэктарата

HI-TECH

Паводле інфармацыі 
прэс-службы БДУ

Чытайце  
ў  н у м а р ы:

СКІФ ПАД ПРЫЗМАЙ

Дадатковае пагадненне да дамовы аб акадэмічным супрацоўніцтве паміж 
Беларускім дзяржаўным універсітэтам і Чанчуньскім інстытутам міжнарод
най камерцыі (Кітай) падпісана 13 мая ў Мінску. 

ПА ДОСВЕД

УЛЬТРАГУКАВАЯ СЕНСАЦЫЯ

Курсы "Сучасныя суперкампутарныя сістэмы" пачалі 
працу 17 мая на геаграфічным факультэце БДУ. 

Адкрылі мерапрыемства першы прарэктар БДУ прафесар Міхаіл Жураўкоў 
і дырэктар ЦІТ Юрый Варатніцкі. 

Новыя курсы адрасаваны выкладчыкам, навуковым супрацоўнікам, 
аспірантам і магістрантам факультэтаў прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, 
радыёфізікі і электронікі, механіка-матэматычнага, хімічнага і фізічнага, а так-
сама слухачам Цэнтра інфармацыйных тэхналогій БДУ. Заняткі праводзілі 
супрацоўнікі Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі. Мэта 
курсаў – навучанне сучасным кампутарным сістэмам для ўкаранення іх у на-
вучальны і навуковы працэс.

Заняткі разлічаны на 2 тыдні па 6 гадзін у дзень (84 гадзіны). Курсы арыен-
таваны на сістэмных адміністратараў. У верасні плануецца арганізаваць 
аналагічныя заняткі для карыстальнікаў. 

Нагадаем, што суперкампутарны цэнтр БДУ быў урачыста адкрыты 12 лю-
тага ў галоўным корпусе Белдзяржуніверсітэта. У яго аснове – звышпрадук-
цыйны суперкампутар "СКІФ К-1000-05", распрацаваны сумесна навукоўцамі 
Беларусі і Расіі ў рамках міждзяржаўнай праграмы "Суперкампутарная ініцыя-
тыва «Фенікс»". "Разумная машына" створана для правядзення навуковых 
даследаванняў і інжынерных разлікаў. Новыя лічбавыя магутнасці дазваля-
юць аператыўна аблічваць любыя праекты: ад пабудовы складаных атмас-
ферных картаў да праектавання звышскладаных механічных або электрон-
ных вузлоў. 

Усталяванне ў БДУ такога суперкампутара дазволіць стварыць на яго базе 
вузел нацыянальнай і міжнароднай сетак размеркаваных вылічэнняў – ГРІД-
сетак – інфраструктуру, аб'яднаную мноствам рэсурсаў розных тыпаў, якая 
прыходзіць на змену Інтэрнэту з яго web-паслугамі. 

Ларыса ПЕТРАВЕЦ

Гэта прыбор упершыню дэманстраваўся ў рамках Беларускага прамысло-
вага форума і выклікаў вялізную цікавасць у спецыялістаў.

Усяго ж БДУ прадставіў каля 50 навукова-тэхнічных распрацовак па 
асноўных кірунках экспазіцыі: рэчывы, тэхналогіі, абсталяванне ў пра мыс ло-
васці; кантрольна-вымяральная і дыягнастычная апаратура; прыборы і сіс тэ-
мы ўліку і рэгулявання спажывання цяпла, вады, газу; абсталяванне і сістэмы 
для забеспячэння бяспекі на вытворчасці.

У дзень адкрыцця выставы з навукова-тэхнічнай прадукцыяй БДУ азнаё-
міўся прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі. Прадставіў іх першы прарэк-
тар БДУ Міхаіл Жураўкоў.

У рамках выставы было таксама праведзена больш за 40 перамоў з 
патэнцыйнымі партнёрамі. Асабліва зацікавілі наступныя кірункі прыкладных 
даследаванняў, якія ажыццяўляюцца ў БДУ: распрацоўка ультра гукавых 
лічыльнікаў газу, вадкасці; тэхналогіі, матэрыялы і рэаген ты для адчысткі воды; 
тэхналогія атрымання дызельнага біяпаліва з рапсавага алею; распрацоўка 
аўтаматызаваных комплексаў па вытворчасці вырабаў з пена поліурэтанаў; 
стварэнне тэрмаўстойлівых клеявых кампазіцый.

Выстава "БелПрамЭнерга" прайшла з 11 па 14 мая ў выставачным цэнтры 
"БелЭкспа" на пр. Пераможцаў, 14.

НДІ прыкладных фізічных праблем БДУ імя А.Н. Сеў чан кі 
ўз нагароджаны дыпломам на выставе "БелПрамЭнерга" за 
новую распрацоўку "Расходамерлічыльнік газу ультрагукавы 
CGT5" лабараторыі інфармацыйнавымя ральных сістэм (за
гадчык – кандыдат тэхнічных навук Анатоль Рама наў). 

Подпісы пад дакументам паставілі прарэктар 
БДУ па вучэбнай рабоце Уладзімір Клюня і рэктар 
Чанчуньскага інстытута міжнароднай камерцыі  
Лі Чан. У цырымоніі пры нялі ўдзел таксама з боку 
БДУ дэкан філалагічнага факультэта Іван Роўда, 
дырэктар Інстытута журна лістыкі Сяргей Дубовік, 
на меснік дэкана ФМА Андрэй Русаковіч і намеснік 
начальніка ўпраўлення міжнародных сувязяў 
Вадзім Рэзнікаў. У пагадненні абумоў лена сумес-
нае навучанне кітайскіх сту дэнтаў па такіх спецы-
яльнасцях, як "Руская філа логія", "Міжнародная 
жур на лістыка" і "Менедж мент у сферы між народ-
нага турызму". Нашым партнёрам перададзены 
навучальныя планы па адпаведных дысцып лінах. 

Падпісаная ў 2006 г. дамова з Чанчуньскім ін-
стытутам міжнароднай камерцыі прадугледжвала 
2-гадовую падрыхтоўку кітайскіх студэнтаў у род-
най ВНУ і потым 3-гадовае навучанне ў Бела-
рускім дзяржаўным універсітэце. Зараз жа, у ад-

СУПРАЦОЎНІЦТВА

па веднасці з новым Законам аб вышэйшай аду-
кацыі Рэс публікі Беларусь, да гэтай схемы для іх 
дадасца яшчэ адзін год у магістратуры БДУ з 
атры маннем дыплома магістра. У верасні ў Чан-
чуні па дадзенай праграме пачне займацца пер-
шы набор студэнтаў. Пасля стварэння ўстойлі вых 
сувязяў у падрыхтоўцы спецыя лістаў прадугле-
джваецца ў далейшым далучэнне да яе каля 75 кі-
тайскіх сту дэнтаў у год.

Чанчуньскі інстытут міжнароднай камерцыі, за-
снаваны ў 2002 г., з'яў ляецца прыватнай і афіцыйна 
прыз нанай установай вышэйшай адукацыі ў 
правінцыі Цзылінь. Па даручэнні Міністэрства 
адукацыі КНР з 2004 г. ён рэалізуе праграмы су-
меснай падрыхтоўкі бакалаўраў і магістраў з ВНУ 
Расіі і Беларусі.

Алена МАРЦУЛЕВІЧ
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА

ПАРЫТЭТНАЕ НАВУЧАННЕ: МІНСК–ЧАНЧУНЬ 

Прарэктар БДУ Уладзімір Клюня і рэктар 
 Чанчуньскага інстытута міжнароднай 

камерцыі Лі Чан змацоўваюць пагадненне

СУСТРЭЧА рэктара БДУ акадэміка 
Сяргея Абламейкі з замежнымі ас-
пірантамі і магістрантамі адбылася 
21 мая ў зале пасяджэнняў Вучонага 
савета. 

Рэктар выступіў з прэзентацыяй 
нашай ВНУ і распавёў пра перспек-
тывы і праблемы міжнароднага су-
працоўніцтва ў галіне падрыхтоўкі 
высокакваліфікаваных спецыялістаў. 
Мерапрыемства прайшло ў рэчышчы 
агульнай палітыкі БДУ, накіраванай 
на пашырэнне міжнароднай дзей-
насці і ўкараненне сістэмы менедж-
менту якасці ў адукацыйны працэс. 
На сёння ў Беларускім дзяржаўным 
універсітэце навучаецца 79 замеж-
ных аспірантаў і 100 магі странтаў.

***
НЯДАЎНА прызначаны Надзвы-

чайны Паўнамоцны Пасол Бал гарыі ў 
Беларусі Захары Радукаў наведаў 
наш універсітэт 20 мая. 

Мэта візіту – знаёмства з БДУ і да-
сягненне ўзаема разумення з кіраў-
ніцтвам ВНУ ў справе супрацоў ніцт-
ва. Акрамя таго, дыпламат прапа на-
ваў навучэнцам БДУ магчымасць  
дзвюх стыпендый у ма гі стра туру па 
еўра пейскай тэматы цы ў Новым бал-
гар скім універ сітэце.    

***
ПЫТАННІ навучання іракскіх сту-

дэнтаў у нашым універсітэце, а так-
сама перспектывы двухбаковага 
супрацоўніцтва абмеркаваны 20 мая 
на сустрэчы першага прарэктара 
БДУ Міхаіла Жураўкова з Часовым 
Павераным у справах Пасольства 
Рэспублікі Ірак у Рэспубліцы Бела-
русь доктарам Мунадэлем Акефам 
Хамудзі і консулам пасольства Махі-
рам Хадзі.

РАСКОША РАЗУМЕННЯ
Тыдзень англійскай мовы 

прай  шоў сёлета ў БДУ з асаблі-
вым размахам 

Стар. 2

САНДРУЖЫНА БДУ:  
БЕЗ ПАНІКІ!

Каманда БДУ ў складзе сту-
дэнтаў геаграфічнага факультэта 
заняла другое месца на спабор-
ніцтвах сярод санітарных дружын 
арганізацый Маскоўскага раёна 
сталіцы

Стар. 3

У СВАЁЙ ТАЛЕРЦЫ
Мінскі адкрыты фестываль 

сту дэнцкага кіно і відэа “Кіна-
грань” у чацвёрты раз зладзілі 
Cтудэнцкі гарадок БДУ і аддзел 
па справах моладзі Мінгарвы-
канкама 

Стар. 4

Святлана КУЛЕШ, 
спецыяліст сектара выставачнай дзейнасці
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СТУДЭНЦКІ МЕРЫДЫЯН

СВЯШЧЭННАЯ
Апрача маштабнасці, яшчэ адна 

адметнасць цяперашняга “Тыдня” – 
уключэнне тэматычных імпрэз, пры-
меркаваных да Дня Перамогі. Так, на 
гістарычным факультэце дэбатавалі 
пра ўнёсак Беларусі ў перамогу, гу-
тарылі падчас адмысловага ток-шоу 
пра тое, ці можа чалавецтва абыс ціся 
без войнаў (арганізоўвала “пацы-
фістаў” з ліку першакурснікаў дацэнт 
Жанна Голікава); на юрыдычным фа-
культэце селі за “круглы стол”, каб 
абмеркаваць ключавыя бітвы Другой 
сусветнай і праспяваць ваенныя 
песні па-англійску (тут камертон тры-
мала старшы выкладчык Таццяна Ка-
та махіна). Да ўсяго, студэнты наве-
далі Хатынь і Лінію Сталіна. Нават 

любоў да абранай прафесіі ў тэа-
тральнай гасцёўні “Welcome to Bela-
rus”, дзе знайшлося месца і рыцар-
скаму фэсту, і нацыянальным танцам, 
старадаўняй музыцы, традыцыйнай 
беларускай кухні (разам з будучымі 
гісторыкамі завіхалася старшы вы-
кладчык Людміла Ту манава).

SOME ACADEMIC ACHIEVEMENTS
Знайшлося на “Тыдні” месца і больш 

акадэмічным мерапрыемствам, такім 
як “Юрыдычныя чытанні”, студэнцкія 
навуковыя канферэнцыі, што прайшлі 
на юрфаку. З дакладамі выступалі 
студэнты і магістранты, прытым у па-
сяджэннях поруч з выкладчыкамі за-
межных моў бралі ўдзел іх калегі-
“незамежнікі”, якія валодаюць ан г-

га факультэта – паказальная. Гэта 
адзі ны факультэт, дзе дасюль захоў-
ваец ца ўступны іспыт па замежнай 
мове.

ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫ ЛАНЧ
Студэнты БДУ – інтэлектуалы, та-

му яны з цікавасцю паставіліся да 
прапанаваных “Тыднем” інтэ лек ту-
альных гульняў і віктарын. Кожная з 
дзей несла адбітак факультэта-арга-
нізатара. Эканамісты прапана валі 
сваю версію “Як стаць мілья нерам”, 
гісторыкі – віктарыну па гіс торыі 
Беларусі і краін улюбёнай мовы, юры-
сты арганізавалі відовішча пад на-
звай “Інтэлектуальны ланч” (кшталту 
“Што? Дзе? Калі?”) – друга курснікі 
спаборнічалі ў веданні англійскай мо-

Раскоша разумення
ТЫДЗЕНЬ АНГЛІЙСКАЙ МОВЫ ПРАЙШОЎ З АСАБЛІВЫМ РАЗМАХАМ

Кафедра англійскай мовы гуманітарных факультэтаў (загадчык – дацэнт Людміла 
Хвядчэня) ладзіць гэта свята міжмоўных дачыненняў штогод. Сёлета шчыравалі асаблі
ва – важнасць ведання замежных моў усё расце, колькасць аўдыторных гадзін на іх выву
чэнне ўсё скарачаецца… За тыдзень студэнты карысталіся спрэс англійскай мовай пад
час конкурсаў, экскурсій, прэзентацый, семінараў, дыскусій і дэбатаў, круглых сталоў, 
віктарын, тэатралізаваных шоу, інтэлектуальных гульняў, алімпіяд, канцэртаў, абмер
кавання фільмаў – пра запас, на год наперад.

ПАДЗЯКІ

Кафедра англійскай мовы гуманітарных факультэтаў дзякуе ўсім 
выкладчыкам за рупнасць у падрыхтоўцы “Тыдня англійскай мовы”. 
Асабліва шчыравалі старшыя выкладчыкі Іна Трубачкіна,  
Ірына Кудырка, Элеанора Рунцова, Людміла Туманава, Таццяна 
Катамахіна. Варта адзначыць і велізарны ўнёсак у правядзенне 
імпрэз тых, хто адказваў за арганізацыю працы на факультэтах: 
дацэнтаў Вольгу Васючкову (юрыдычны факультэт) і Святлану Ва-
раб’ёву (гістарычны факультэт), старшага выкладчыка Людмілу 
Ціхаміраву (эканамічны факультэт) і старшага выкладчыка Яўгена 
Крылова (Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій).

Варвашэня Кацярына, 2 курс, юрыдычны факультэт
Я вельмі рада, што ў нас ва універсітэце ладзіцца Тыдзень 

англійскай мовы. Гэта сапраўдная падзея ў жыцці студэнтаў. Ме-
рапрыемства праводзіцца вельмі цікава і весела. Студэнты 
актывізуюцца, і многіх проста не пазнаць. "Тыдзень" павінен 
працягвацца кожны год, бо ён матывуе студэнтаў да вывучэння 
англійскай мовы і развівае навыкі публічнага выступлення.   
Дзякуй нашым выкладчыкам за цудоўную арганізацыю гэтага 
мерапрыемства.

Мінаева Алена, 2 курс, эканамічны факультэт
Мне вельмі спадабаўся заключны канцэрт на эканамічным 

факультэце. Мы ўбачылі, колькі таленавітых маладых людзей у 
нас вучыцца. Эканамісты – супер!

Вельмі спадабаліся прэзентацыі. Яны праводзіліся ў фарма-
це Power Point і мелі інтэрактыўны характар. Усе хлопцы і дзяў-
чаты добра падрыхтаваліся, выкарысталі арыгінальныя матэры-
ялы. Было прыемна ўсведамляць, што мы ўмеем самастойна 
працаваць, цікава, з карысцю бавіць час. 

кіно глядзелі не абы-якое – дакумен-
тальнае, тэматычна адпаведнае і, на-
туральна, англамоўнае – “Great Deba-
tes” і “Khatyn”, а потым займелі маг-
чымасць выказаць усё, што думаюць 
на конт пабачанага, на мілай іх сэрцу 
замежнай мове.

ЁСЦЬ ВЫБАР
Разнастайнасць імпрэз “Тыдня” 

радуе. Адных конкурсаў вунь колькі: 
конкурс газет (юрфак, эканамфак, 
ДІКСТ), перакладаў (юрфак, ДІКСТ), 
чытальнікаў (ДІКСТ), дэвізаў “Тыдня” 
(эканамфак). На юрфаку газетамі 
быў завешаны ўвесь хол трэцяга па-
верха – атрымалася каля 60 газет,  
і жу ры было няпроста вызначыць 
пера можцаў у прапанаваных намі-
нацыях: “Найлепшы дызайн”, “Змяс-
тоўнасць”, “Творчы падыход”, “Акту-
альнасць”.

ХТО НА ШТО ВУЧЫЎСЯ
Многія складнікі “Тыдня” пра фе сій-

на арыентаваныя. Прыкладам, сту-
дэнты-“эканамісты” зладзілі тэ атра -
лізаваную дзею пад агульнай назвай 
“Adventures in the Economic Won-
derland”: на сцэне актавай залы дзе-
вяць гуртоў разыгралі “экана мічныя 
казкі”, рымэйкі вядомых народных 
казак, дзе з гумарам закраналіся 
сур’ёзныя эканамічныя праблемы: 
крызіс, беспрацоўе, інфляцыя і да т.п. 
Дэкарацыі, строі, музычнае суправа-
джэнне – прадуманасць да драб ніц 
гарантавала поспех дзеі, якую нават 
анансавалі на СТБ. 

Першакурснікі гістфака таксама 
не адставалі, прадэманстравалі сваю 

лійскай мовай. Дэканы і іх намес нікі, 
якія віталі ўдзельнікаў канферэнцый, 
таксама часта ўцягваліся ў навуко-
выя дыскусіі, што надало працы сек-
цый якасна новы ўзровень, дый уся-
му “Тыдню” – значнасці: тут запачат-
кавалася ўтварэнне адзінага адука-
цыйнага асяродку.

Алімпіяда па англійскай мове для 
першакурснікаў-гуманітарыяў сёле-
та мела універсітэцкі, а не кафед-
ральны статус – да ўдзелу былі за-
прошаны студэнты ФФСН і журфака, 
што зноў жа падкрэслівае імкненне да 
аб’яд нання розных ініцыятыў і ўма-
цавання міжкафедральных сувязяў. 

Перамога сярод алімпіяднікаў-
гуманітарыяў студэнтаў эканамічна-

вы і культурных традыцый англа моў-
ных краін, і ўвесь тыдзень на сайце 
юрфака вялася вікта рына “Who Knows 
Britain Best?”. На самыя мудра  геліс-
тыя пытанні здоле лі адказаць чацвё-
ра студэнтаў: Мак сім Храпавіцкі (1-е 
месца), Іна Драздова (2-е месца), 
Нас тасся Грачушнік і Валерыя Вітуш-
ка (3-е месца).

КАБ ЛЮБІЦЬ БЕЛАРУСЬ  
НАШУ МІЛУЮ...

…трэба спярша даведацца, хто як 
жыве па-за межамі. Краязнаўчая тэма-
тыка працінала ўсе імпрэзы “Тыдня”. 
Студэнты юрфака з цікаўнасцю на-
ведалі Інфармацыйна-адукацыйны 
цэнтр амбасады ЗША ў Беларусі, 

актыўнічалі падчас семінара “Small and 
Big Secrets of Translation” (пад кі раў-
ніцтвам старшага выкладчыка Зінаіды 
Паліенкі), а магістранты эка на мічнага 
факультэта (на чале са старшым вы-
кладчыкам Ларысай Хвашчэўскай) 
дэ ман стравалі добрае ве данне гіс-
торыі і куль  туры анг ла моўных краін на 
се міна ры “Pub licly Spea  king”, які пра-
водзіў Кіт Кікпат рык, выканаўчы ды-
рэктар Ін сты тута іна вацый нага лідар-
ства (Уні вер сітэт Індыя ны, ЗША). Дру-
га курснікі гістфака (ра зам з Люд мі-
лай Туманавай) вы пра віліся ў раман-
тычнае падарожжа: з Амерыкі 30-х 
гадоў скі ра ва ліся ў Вялі ка бры танію, 
Ірлан дыю, Іта лію, Іспанію і ін шыя краі-
ны свету, па знаё мілі гле дачоў з на-
цыя  наль нымі тра ды цыямі і куль турай 
наве даных месцаў. Але і аб радзімай 
старонцы душа баліць – сярод імпрэз 
пра вялі конкурс прэзентацый гіста-
рычных мес цаў і га радоў Беларусі 
(пад пільным вокам вык лад чыкаў Ка-
цярыны Абрамчык і Ва лян ціны Пава-
ляевай). 

А ШТО ДАЛЕЙ?
Закрыццём “Тыдня” стаў канцэрт, 

падрыхтаваны студэнтамі экана-
мічнага факультэта. Час і намаганні, 
выдаткаваныя на яго арганізацыю, 
энтузіязм удзельнікаў зрабілі кан-
цэрт, па словах студэнтаў, самай яр-
кай падзеяй факультэта ў гэтым на-
вучальным годзе. Цікавасці да выву-
чэння мовы ў студэнтаў выявілася 
столькі, што арганізатарам даво дзі-
лася нават абмяжоўваць колькасць 
імпрэз на працягу “Тыдня”. 

Якую ролю граюць мерапрыемст-
вы, падобныя да “Тыдня”, пры вы к ла-
данні замежных моў у вышэйшай 
школе, ці дастаткова для кампенсацыі 
скарачэння гадзін вывучаць мову, хай 
сабе і такімі ўдарнымі тэмпамі і спо-
са бамі, але раз на год, ці вернецца 
замежная мова ў цэнтр увагі і ў лік ус-
тупных выпрабаванняў у сувязі з заяў-
 ленай у нашым універ сітэце ін тэр на-
цыяналізацыяй адука цыі, – чы тай це ў 
наступных нумарах “Уні вер сітэта”.

Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ

ПОГЛЯД ЗНУТРЫ 

Па словах намесніцы загадчыка кафедры англійскай мовы гуманітарных 
факультэтаў Вольгі Васючковай, арганізацыя падобных імпрэз распачынаец-
ца задоўга да абвешчанай даты старту моўнага свята – гэта працаёмкі пра-
цэс, у які ўцягваюцца ўсе факультэты, прытым выкладчыкі і студэнты працу-
юць разам: “Падчас гэтага «Тыдня» студэнты згуртоўваюцца вакол нас. Яны 
атрымліваюць магчымасць не толькі папрактыкавацца ў замежнай мове, але  
і адчуць сябе «ў матэрыяле», узняць у час падрыхтоўкі цэлы культурны пласт, 
выявіць свае творчыя здольнасці, паспытаць, што такое сцэнічнае выступлен-
не… Да ўсяго, тут задзейнічаны новыя тэхналогіі і методыкі – прыкладам, на 
канферэнцыю студэнты рыхтавалі прэзентацыі ў фармаце Power Point, што 
было і змястоўна, і цікава. Выхаваўчая і адукацыйная каштоўнасць «Тыдня 
англійс кай мовы» велізарная. А што студэнтам гэта трэба, што ім падабаец - 
ца – сведчаць водгукі, якія яны пакідаюць на сайтах факультэтаў”. 

ВОДГУКІ

Энтузіязм арганізатараў і ўдзельнікаў  
зрабіў заключны канцэрт "Тыдня" 

самай запамінальнай падзеяй
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

ВЕДАЙ НАШЫХ!

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

ВЕСТКІ З ФАКУЛЬТЭТАЎ

ГРАМАДЗЯНСКАЯ АБАРОНА

Музей нумізматыкі БДУ – “Советская Белоруссия” (25.05); 21.by 
(25.05).

67-я навуковая канферэнцыя студэнтаў і аспірантаў БДУ – 
“Настаўніцкая газета” (20.05).

Удзел у круглым стале па пытаннях, якія тычацца стану і пер-
спектыў у нашай краіне ІТ-тэхналогій, загадчыка кафедры тэх-
налогіі праграмавання ФПМІ БДУ Аляксандра Курбацкага – “Со-
ветская Белоруссия” (20.05).

Інтэрв’ю з намеснікам начальніка ўпраўлення па справах куль-
туры Кацярынай Саладухай – “Советская Белоруссия” (20.05); 21.by 
(20.05).

Фестываль для замежных студэнтаў “Дні рускай мовы і бела-
рускай культуры” – “Минск-новости” (18.05); БелаПАН (19.05).

Расповед пра студэнта факультэта радыёфізікі і электронікі 
БДУ Дзмітрыя Шчагрыковіча – “Чырвоная змена”/”Звязда” (19.05).

ІV Мінскі адкрыты студэнцкі фестываль кіно і відэа “Кінагрань” – 
“Белгазета” (17.05); “Минск-новости” (15.05); “Минский курьер” 
(19.05); “Вечерний Минск” (24.05).

Канферэнцыя БДУ “Этнакультурнае развіццё Беларусі ў ХІХ-
пачатку ХХ стст.” – “Минск-новости” (17.05); БелТА (17.05).

Адкрыццё ў БДУ новых спецыяльнасцяў і спецыялізацый у но-
вым навучальным годзе – БелТА (14.05); zn.by (15.05); 21.by (15.05).

Матэрыял пра аспірантку Інстытута журналістыкі Маргарыту 
Аляшкевіч – “Советская Белоруссия” (15.05).

Распрацоўкі БДУ на выставе “БелПрамЭнерга” – “Знамя юно-
сти” (14-20.05; “Минск-новости” (21.05; 24.05).

Старт прыёмнай кампаніі ў ліцэй БДУ – БелТА (13.05); БелаПАН 
(13.05); 21.by (13.05); naviny.by (13.05); “Минск-новости” (14.05); “Чыр-
воная змена”/”Звязда” (19.05). 

Інтэрв’ю з загадчыкам кафедры літаратурна-мастацкай 
крытыкі Інстытута журналістыкі БДУ Людмілай Саянковай – “ЛіМ” 
(14.05).

Праект “Profi-T Тэатр прафесіяналаў” Міжнароднага фестыва-
лю БДУ “Тэатральны куфар” – “Минск-новости” (14.05); “Вечерний 
Минск” (18.05); 21.by (17.05); tut.by (17.05). 

Адказы на пытанні чытачоў “АиФ” па сёлетняй прыёмнай 
кампаніі БДУ – “Аргументы и факты” № 17 (28.04).

АД ТЭОРЫІ ДА ПРАКТЫКІ
Санітарная дружына БДУ была 

сфарміравана са студэнтаў геагра-
фічнага факультэта. Камандзір дру-
жыны – студэнтка 4 курса Вольга 
Люштык, а камандзіры трох звёнаў – 
яе аднагрупнікі Рыгор Пасрэднік, 
Алена Кочуб і Міхаіл Арлоўскі. Юнакі  
і дзяўчаты запэўнілі, што магчымасць 
спецыяльнай падрыхтоўкі і ўдзел у 
спаборніцтвах па грамадзянскай 
абароне адразу выклікалі ў іх ціка-
васць. Тым больш што дагэтуль сту-
дэнты старанна навучаліся на кафе-
дры экалогіі чалавека і ўжо валодалі 
асновамі медыцынскіх ведаў. На за-
нятках па грамадзянскай абароне 
яны яшчэ больш паглыбілі свой до-
свед. Да агульных прынцыпаў ака-
зання першай медыцынскай дапамогі 
дадаліся правілы і спосабы вынасу па-
цярпелых з ачага паражэння, пагрузкі  
на санітарны транспарт, спосабы 
сардэчна-лёгачна-мазгавой рэанімацыі 
пры клінічнай смерці, паняцці пра траў-
матычны шок і сіндром працяглага здуш-
вання, парадак аказання першай ме-
дыцынскай дапамогі пры пара жэнні 
ава рыйнымі хімічнымі небяс печнымі 
рэ чывамі, прадуктамі гарэння, крыні-

САНДРУЖЫНА БДУ: БЕЗ ПАНІКІ!
Каманда БДУ заваявала другое месца на спаборніцтвах сярод санітарных дружын 

арганізацый Маскоўскага раёна Мінска. Яна зладжана дзейнічала ў ачагах камбінаванага, 
хімічнага паражэння на пляцоўках частковай дэгазацыі і частковай санітарнай апрацоўкі, 
а таксама ў ачагу інфекцыйнага захворвання. Выйграць ёй дапамаглі ўменне карыстацца 
аснашчэннем і веды, атрыманыя падчас заняткаў па грамадзянскай абароне. 

цамі іанізацыйнага выпраменьвання  
і інш. Важна было навучыцца і ўлас-
най эмацыянальнай устойлівасці пры 
дапамозе пацярпелым падчас на дз-
вычайных сітуацый. 

НА МЕСЦЫ ДЗЕЯННЯ
Рыгор Пасрэднік і Алена Кочуб 

успамінаюць, што найбольш склада-
на было працаваць у ачагу камбіна-
ванага паражэння. Бо вельмі цяжка 
толькі па сімптаматыцы, без дыягна-
зу, высветліць, ад якога менавіта 
шкоднага ўздзеяння пакутуе пацяр-
пелы, і дапамагчы яму. У ачагу інфек-
цыйнага захворвання санітарныя 
дружынніцы павінны былі ўмець ада-
браць пробы вады, глебы, раслін нас-
ці, харчавання і адправіць іх на дасле-
даванне. Іншы раз ставілася задача 
прыгатаваць растворы для дэзін-
фекцыі аб’ектаў. А пасля таго, як быў 
выяўлены і шпіталізаваны інфекцый-
ны хворы, а яго рэчы ад праў лены на 
камерную дэзін фекцыю, трэба было 
самастойна правесці заключную 
дэзінфекцыю ўяўнай кватэры з дапа-
могай гідрапульта. Складанасць за-
ключалася яшчэ і ў тым, што санітар-
ным дружынніцам даводзілася пра-

цаваць у рэспіратарах, а ў ачагу 
хімічнага, а таксама інфекцыйнага 
паражэння нават у процівагазах і гу-
мавых пальчатках. Санітарныя сумкі, 
насілкі і высокія гумавыя боты такса-
ма не аблягчалі дзеянні.

Дзякуючы такім спаборніцтвам, 
па словах сту дэнтаў, можна набыць 
практычныя навыкі па аказанні пер-
шай медыцынскай дапамогі пры не-
бяспечных здарэннях. “Цяпер ужо 
сорамна будзе прайсці міма і не да-
памагчы чалавеку, калі ён у гэтым бу-
дзе мець патрэбу”, – кажа Рыгор Пас-
рэд нік. Дарэчы, Рыгор на гэтых спа-
бор  ніцтвах прызнаны найлепшым 
сані тар ным дружыннікам і ўзнага-
роджа ны ганаровай граматай.

АДКАЗНАСЦЬ І ПЛЁН
Начальнік штаба грамадзянскай 

абароны Уладзімір Леўшык з задаво-
ленасцю адзначае, што студэнты 
геагра   фічнага факультэта сур’ёзна 
паставіліся да заняткаў па грама-
дзянскай абароне. Адказнасць сту-
дэнтаў, па словах Уладзіміра Міхай-
лавіча, робіць санітарную дружыну 
БДУ дзей най і эфектыўнай. Спабор-
ніцтвы ж, на яго думку, дапамагаюць 
трымаць санітарныя фарміраванні ў 
га тоўнасці да дзеянняў па прызна-
чэнні. Як растлумачылі нам у штабе 
ГА, санітарныя дружыны ствараюцца 
для ўдзелу ў ліквідацыі медыка-сані-
тарных вынікаў надзвычайных сі-
туацый не толькі ў ваенны, але і ў 
мірны час. Падчас небяспечнай сі-
туа цыі на такой адміністратыўнай тэ-
ры торыі, як наш універсітэт, мена віта 
сані тарнае фарміраванне са сту дэн-
таў заклікана аказаць першую ме-
дыцынскую дапамогу пацярпелым, 
вынесці і пагрузіць іх на транспарт-
ныя сродкі для эвакуацыі ў лячэбныя 
ўстановы, пры неабходнасці арга-
нізаваць догляд хворых. Ад зладжа-
ных дзеян няў санітарных дружын-
нікаў бу дзе залежаць жыццё супра-
цоўнікаў і на вучэнцаў. На плечы хлоп-

цаў і дзяўчат кладзецца і правядзен-
не санітарна-гігіенічных, суп раць  -
эпі дэ міялагічных і іншых ме ра пры -
ем стваў.

АРГАНІЗАЦЫЯ СПРАВЫ
У БДУ акрамя такіх грамадзянскіх 

фар міраванняў, як санітарныя дружы-
ны геаграфічнага, філала гіч нага і бія -
лагічнага факуль тэтаў, існуюць гру пы 
аховы грамадскага парадку на фізіч-
ным і ваенным факультэтах, групы і 3 
звяны па абслугоўванні абарончых 
збудаванняў, звяно сувязі, пост ра-
дыяцыйнай і хімічнай разведкі, пункт 
выдачы сродкаў індывідуальнай аба-
роны і перасоўны пункт харчавання. 
Да ўсяго створаны службы грама-
дзянскай абароны. Сярод іх служба 
супрацьрадыяцыйнай і суп раць хіміч-
най абароны, энергазабеспячэння  
і святломаскіроўкі, супрацьпажар-
ная, сховішчаў і прытулкаў, апавяш-
чэння і сувязі, аварыйна-тэхніч ная, 
медыцынская і іншыя. Універ сітэт 
не адносіцца да аргані зацый і прад-
прыемстваў, якія распараджаюцца 
абсталяваннем, небяспечным у хі-
міч  ных або радыяцыйных адносі нах, 
аднак валодае вялікім чалавечым 
рэсур сам, таму для яго важ нымі на 
момант здарэння застаюцца сані-
тарныя дружыны і іх пад рых  тоў ка. 

Тэарэтычныя заняткі па грама-
дзянскай абароне праводзяцца ў 
спецыяльным класе, што знаходзіцца 
ў адным з абарончых збудаванняў па 
вуліцы Бабруйская, 9. Клас аснашча-
ны кампутарнай і мультымедыйнай 
тэхнікай, якая спрыяе засваенню 
ведаў. Аляксандр Дзідзянок, вядучы 
інжынер штаба грамадзянскай аба-
роны, зрабіў тэорыю і практыку навукі 
выратоўваць людзей зразумелай  
і цікавай не для аднаго пакалення 
студэнтаў. Перамогам санітарнай 
дру жыны БДУ дапамагае і новая экі-
піроўка, якую нядаўна набыў уні вер-
сітэт. Сучасныя санітарныя сумкі для 
медыцынскай дапамогі, шчыт-на сіл-
кі, спецвопратка і новыя індыві дуаль-
ныя сродкі абароны выгадна вылуча-
юць нашу санітарную дружыну сярод 
іншых.

Ганна ЛАГУН
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА

Алімпіяда праводзілася ў каманд-
ным і асабістым заліках, уключаючы 
асобныя туры па дзвюх дысцыплінах: 
матэматыцы і фізіцы. У асабістым 
першынстве дыплом другой ступені 
па фізіцы атрымалі магістрант фізіч-
нага факультэта Аляксандр Міхалычаў 
і трэцякурснік факультэта радыёфізікі 
і электронікі Максім Севелеў. Дыпло-
мам трэцяй ступені па фізіцы ўз на-
гароджаны друга курснік факультэта 
радыёфізікі і элект ронікі Яўген Ар лоў 
і студэнт трэцяга курса фізіч нага фа-
культэта Віталь Ляўчук. Аляксандр 
Мі халычаў удастоены таксама дыпло-
ма трэцяй ступені па матэматыцы. 

У камандных заліках па фізіцы і па 
матэматыцы нашы студэнты былі дру-
гімі. Нароўні са згаданымі вышэй 
юнакамі ў складзе каманды адзна-
чыліся таксама магістрант фізічнага 
факультэта Аляксей Бобрык і перша-
курснік гэтага ж факультэта Максім 
Горлач. Усяго ў алімпіядзе брала 
ўдзел болей чым 80 прадстаўнікоў 
ВНУ Расіі і краін СНД. 

Надзея КУХАРЧЫК

ПАСПЯХОВАЯ 
КАМПАНІЯ

Студэнты БДУ сталі пры  зё
ра мі Усе расійскай студэнцкай 
алімпіяды па прыкладных ма
тэматыцы і фізіцы, якая прайш
ла 1516 мая ў Маскве. 

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
ФАКУЛЬТЭТ ПАВЫШЭННЯ 

КВАЛІФІКАЦЫІ  
І ПЕРАПАДРЫХТОЎКІ КАДРАЎ

ЗАПРАШАЕ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ  
З НЯПРОФІЛЬНАЙ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫЯЙ, 

СТУДЭНТАЎ 4–5 КУРСАЎ І МАГІСТРАТУРЫ
НА ПЕРАПАДРЫХТОЎКУ ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ   

"ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЯ ТВОРЧАСЦЬ"
(18 месяцаў завочнай формы навучання)

Навучанне платнае.
Залічэнне па выніках сумоўя.  

Па заканчэнні навучання выдаецца 
дыплом дзяржаўнага ўзору 
з прысваеннем квалі фіка цыі 

"Спе цыяліст па літаратурнай працы"
Дакументы прымаюцца  

да 01.09. 2010 г.
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварый-

ская, 9, каб. 418, 503.
Тэл./факс: 259-70-16, 
259-70-72, 259-70-15.
http://www.journ.bsu.by
e-mail: jour_fpk@bsu.by

Прэзентацыі новай спецыялізацыі “Еўра
пейскае эканамічнае права” прысвечаны 
міжнародны семінар, які прайшоў 28 мая на 
юрыдычным факультэце.

У працы семінара ўзялі ўдзел больш чым 70 вык лад-
чыкаў з універсітэтаў Эрланген-Нюрнберг (Германія)  
і Граца (Аўстрыя), а таксама з БДУ, Міжнароднага ін-
стытута працоўных і сацыяльных адносін і Брэсцкага 
дзяр  жаўнага універсітэта імя А. Пушкіна. Менавіта гэтыя 
навучальныя ўстановы сталі партнёрамі ў рэалізацыі ў 
2008–2010 гг. спецыяльнага праекта TEMPUS "Рас пра-
цоўка новага вучэбнага плана ў галіне еўрапейскага эка-
намічнага права". Навучанне новай спецыялізацыі пач-
нецца ўжо ў 2010/11 навуч. г. на юрыдычным факультэце 
БДУ. Акрамя таго ў рамках семінара адбылася выстава 
літаратуры, выдадзенай і набытай у рамках праекта.

***
Міжнародная практычная канферэнцыя 

“Этнакультурнае развіццё Беларусі ў XIX
пачатку XXI ст.” прайшла 1920 мая на гіс
тарычным факультэце. 

У ёй бралі ўдзел каля 80 вучоных з Польшчы, Украіны  
і Гер маніі, выкладчыкаў ВНУ нашай краіны, а таксама 
супрацоўнікаў музеяў і сталічных турыстычных агенцтваў. 
Гасцей віталі дэкан гістарычнага факультэта Сяргей Ходзін  
і прафесар Варшаўскага універсітэта Эльжбета Смулкова.

У рамках канферэнцыі працавалі пяць секцый, на якіх 
разгледжаны тэарэтычныя асновы сучаснай беларускай 
этналогіі, развіццё традыцыйнай культуры нашага наро-
да, этнакультурныя працэсы ў Беларусі, а таксама пра-
аналізавана роля і значнасць музеяў, іх спадчына і на-
вукова-даследчая дзейнасць. 

Напрыканцы адбылася прэзентацыя навучальна-ме-
тадычнага дапаможніка "Этналогія Беларусі: традыцый-
ная культура насельніцтва ў гістарычнай перспектыве".

Дні чэшскай культуры прайшлі з 18 па 21 
мая на філалагічным факультэце. 

Гасцямі студэнтаў і выкладчыкаў сталі Надзвычайны і 
Паўнамоцны Пасол Чэшскай Рэспублікі ў нашай краіне 
Йіржы Карас, выкладчыкі Карлава універсітэта (г. Прага), 
а таксама вядомая чэшская пісьменніца Бара Грэгарава. 

На ўрачыстым адкрыцці з лялечным спектаклем, 
песенна-танцавальнай праграмай выступілі студэнты, 
якія вывучаюць чэшскую мову і літаратуру. У гэты ж дзень 
адбылася лекцыя дацэнта Марціны Шмэйкалавай на тэму 
"Культура Чэшскай Рэспублікі". 

Наступны дзень, 19 мая, быў прысвечаны нацыяналь-
най культуры гэтай краіны. Перад студэнтамі ВНУ з лек-
цыяй "Чэшскі рай з пункта погляду культуры і літаратуры" 
выступіў выкладчык Карлава універсітэта Ладзіслаў Яна-
вэц. Акрамя таго, у гэты ж дзень адбыўся круглы стол 
"Творчасць Карэла Гынэка Махі ў сучасных даследаван-
нях на мяжы ХХ–ХХІ стагоддзяў", у рамках якога прэзен-
тавалася кніга Ніны Рашэтнікавай "Ад падання да рама-
на" з серыі падручнікаў па чэшскай літаратуры для філ а-
лагічнага факультэта БДУ.

20 мая адбылася сустрэча з чэшскай пісьменніцай і пе-
ракладчыцай Барай Грэгаравай і праведзена віктарына 
"Рэаліі Чэшскай Рэспублікі". Пераможцам віктарыны ўруча-
ныя каштоўныя прызы ад амбасады Чэшскай Рэспублікі. 

Завяршыліся дні яшчэ адной лекцыяй М. Шмэйкала-
вай. Усе мерапрыемствы праводзіліся на чэшскай мове.

Даведка
Беларускі дзяржаўны універсітэт – адзіная вышэйшая 

навучальная ўстанова ў Беларусі, дзе з 1996 г. вывучаец-
ца чэшская мова. 

Усяго на базе БДУ было падрыхтавана каля 50 спе-
цыялістаў па спецыяльнасці "Філолаг. Выкладчык чэш-
скай мовы і літаратуры". На сёння больш за 30 студэнтаў 
праходзяць падрыхтоўку на філалагічным факультэце 
БДУ па дадзенай спецыяльнасці.
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна РАК

ДАЛУЧАЙЦЕСЯ!

МАЙСТРОЎНЯ

У ВОЛЬНЫ ЧАС

Фэст сабраў каля 600 замежных студэнтаў і выкладчыкаў з 30 ВНУ нашай краіны. Яго ўшанавалі 
сваёй прысутнасцю прадстаўнікі Міністэрства адукацыі Беларусі, а таксама замежных амбасад. 

19 мая ў фае ліцэя БДУ разгарнулася выстава творчых прац замежных навучэнцаў, якія 
адлюстроўваюць студэнцкае жыццё, захапленні і інтарэсы маладых людзей, а таксама нацыя-
нальную самабытнасць і культуру іх краін. Тут можна было сфатаграфавацца ў народных строях, 
пакаштаваць стравы розных кухняў свету. 

Фэст адкрыўся маляўнічым лінгвакраіназнаўчым карнавалам "Мы розныя, але мы разам". 
Студэнцкі гімн "Гаудэамус" у выкананні капэлы БДУ і "Бацькоўскi край" камернага хору БДЭУ, ім-
пэт ныя танцы дзіцячых калектываў "Рамонак" і "Лiтарынка" сталі святочным прывітаннем ад гаспа-
дароў усім гасцям. Аспірант акадэміі музыкі Лі Эр Юн выканаў рускую народную песню "Вот мчит-
ся тройка почтовая", студэнтка ФДА Біліке Саймаці знакамітую "Белоруссию" А. Пахмутавай. На 
65-я ўгодкі Вялікай Перамогі вельмі кранальна прагучалі "Журавли" ў выкананні слухача Ваеннай 
акадэміі Ці Лінцая і "Темная ночь" студэнта БНТУ Фу Чжао.

У рамках фэсту праходзіў заключны тур Рэспубліканскай алімпіяды па рускай мове сярод за-
межных студэнтаў беларускіх ВНУ, дэвіз якой: "Руская мова – шлях да ведаў!" 80-ці пераможцам 
універсітэцкіх этапаў спачатку трэба было напісаць пераказ або эсэ на краіназнаўчую тэму, а за-
тым паўдзельнічаць у конкурсе чытальнікаў і на найлепшую камунікацыю.  Усе лаўрэаты атрымалі 
дыпломы і падарункавыя выданні "Спадчына Беларусі". Сапраўды маштабным становіцца алім-
піядны рух: сярод 25 прызёраў – студэнты з 18 ВНУ рэспублікі. І ніхто не з'ехаў з Мінска без пада-
рункаў, новых уражанняў і сяброў, а галоўнае – выдатнага настрою. 

Пра гэта гаварылі арганізатары і ўдзельнікі фэсту падчас заключнага святочнага канцэрту за-
межных студэнтаў "Мы размаўляем і спяваем па-руску!", які вядучыя завяршылі словамі: "Да па-
бачэння, чацвёрты фэст! Прывітанне, пяты Рэспубліканскі фэст замежных студэнтаў!"

Алена ЮШКЕВІЧ, намеснік дэкана ФДА, член аргкамітэта фэсту

ДНІ РУСКАЙ МОВЫ  
І БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ

IV Рэспубліканскі фэст замежных студэнтаў "Дні рускай мовы і белару
скай культуры" праходзіў з 19 па 22 мая. Арганізатарамі выступілі факуль
тэт дауніверсітэцкай адукацыі БДУ і кафедра тэорыі і методыкі выкла
дання рускай мовы як замежнай факультэта міжнародных адносін БДУ. 

ЦІХАЕ СВЯТА
Сёлета “Кінагрань” спазнілася 

на паўмесяца. Як жартавалі арга-
нізатары, не ўдаючыся ў скла-
данасці на шляху фестывалю, – 
дамаўляліся наконт даты адкрыц-
ця з камітэтам Канскага кіна фэсту. 
Аматары кароткага метра і сту-
дэнцкага крэатыву ўжо хвалявацца 
пачалі, ці будзе на іх вуліцы свята, а як толькі быў абве шчаны кон-
курс – не марудзілі з заяўкамі. Апрача часу правядзення, змянілася 
і геаграфія ўдзельнікаў: сярод іх гэтым разам не было замежнікаў, 
што зроблена наўмысна, каб даць шанец праявіць сябе мясцовым 
талентам. Урэшце свята ўдалося, але прайшло яно даволі ціха – 
нават звонкі Гран-пры застаўся не ўручаным. 

Першы фестываль быў арганізаваны па ініцыятыве на-
шых няўрымслівых студэнтаў у 2007 г. – тады відэастудыя 
“SVS” Студгарадка БДУ заваявала адразу тры прызы, у 
тым ліку Гран-пры фестывалю. 

ЗАГРУЗІЦЬ І ПАДТРЫМАЦЬ
Галоўная задача “Кінаграні” бачыцца начальніку Цэнтра пе-

дагагічных тэхналогій Студгарадка БДУ Наталлі Кандратовіч у 
тым, каб як мага больш заняць маладзёнаў у іх вольны ад вучобы 
час. Кожны, хто ўмее трымаць у руках камеру, не абавязкова 
прафесійную, і хоча прысабечыць пэўны кавалак рэчаіснасці, 
можа стаць удзельнікам фестывалю, а калі пашанцуе – дык і пе-
раможцам, прытым яшчэ і прафесійнае журы ацэніць. Пасля ча-
го, па словах начальніка аддзела па справах моладзі Мінгар-

выканкама Віталя Брэля, студэнты могуць смела падавацца на 
міжнародныя конкурсы і кінафестывалі.

На фестывалі былі паказаны фільмы-пераможцы міну-
ла га года, адбыліся творчыя сустрэчы з акцёрамі, заслу-
жанымі дзеячамі мастацтваў, майстар-класы па мантажы  
і аператарскім майстэрстве. 

АХВЯРЫ НА АЛТАР МАСТАЦТВУ
Для тых, хто хвалюецца за будучыню айчыннага кінема-

тографа, малады фестываль прывабны, бо дорыць спадзяван-
не. Галоўны рэдактар часопіса “На экранах” Людміла Перагуда-
ва, напрыклад, прыпадабняе творцаў “Кінаграні” да свежай кры-
ві, якая ўвальецца ў жылы беларускай кінавытворчасці: “Мена-
віта гэтая «Кінагрань» прымусіць заблішчаць наша кіно, хай і не 
сёння, дык заўтра”. 

Генеральны партнёр фестывалю кампанія “Life” патлу-
мачыла сваю цікаўнасць да студэнцкага кіно практычнымі 
выгадамі: студэнты ствараюць кантэнт, які потым сябры 
Трыджыка будуць з ахвотай сцягваць з Інтэрнэту. Каму 
сла ва і забаўка, а каму дывідэнды.

НЕ ЗБАЎЛЯЦЬ ТЭМПАЎ
Старшыня журы і загадчык кафедры літаратурна-мастацкай 

крытыкі журфака БДУ Людміла Саянкова заклікала фестываль 
не збаўляць тэмпаў, бо ў яго сфарміраваўся не толькі свой твар, 
але і свой глядач, які ўсе дні конкурсных паказаў запаўняе залу 

сталічнага кінатэатра “Цэнтральны”. Замежных гасцей, на думку 
Л. Саянковай, усё ж варта запрашаць, бо падобныя форумы ка-
рысныя ў тым ліку і з-за абмену досведам, новым бачаннем з 
іншых сацыяльных і культурных кантэкстаў. Поруч з разнастай-
насцю добрых прац, дасланых на конкурс у розныя гады – гэта 
стужкі анімацыйнага, дакументальнага, эксперыментальнага ды 
іншых відаў кіно – старшыня журы адзначыла і размаітасць 
аўтараў. Творчыя людзі выходзяць “з самых розных месцаў”, у 
тым ліку з няпрофільных ВНУ, далёкіх ад мастацтва факультэ - 
таў, што ставіць пытанне пра развядзенне ў будучыні “пра-
фесіяналаў” і “аматараў” па розных “вагавых катэгорыях”. 

Гэтым годам на фестывалі не было зададзенай загадзя 
тэмы – творцам далі тут поўную волю. Людміла Перагуда-
ва адзначае адыход ад музычных відэа да сацыяльнай тэ-
матыкі: “Многія ролікі можна запускаць на тэлебачанне, 
яны стануць упрыгожаннем эфіру, бо вырашаны па-мала-
дзёваму дзёрзка, не трафарэтна, не зацягана”.

КОЖНАМУ СВАЮ ГРАНЬ
Чаму гэтым разам журы вырашыла не ўручаць Гран-пры, 

Людміла Саянкова патлумачыла адсутнасцю яўных на яго 
прэтэндэнтаў. Будзем спадзявацца, што такая сітуацыя свед-
чыць не пра расчараванне журы, а пра агульны рост узроўню 
конкурсных стужак, сярод якіх складана выбраць найлепшую. 

Тым, хто цікавіцца вынікамі і прагне падрабязнасцяў, раім 
звяртацца на сайт газеты “Універсітэт” www.gazeta.bsu.by. Гато-
вая да дыскусій!

Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ

Кінагрань–2010: Мінскі адкрыты фестываль 
студэнцкага кіно і відэа ў чацвёрты раз сабраў 
поўныя залы. Арганізатарамі дзеі штогод высту
паюць Cтудэнцкі гарадок БДУ і аддзел па справах 
моладзі Мінгарвыканкама.

У сваёй талерцы

Сёлета Вязынка, як заўсёды, сцішана і неяк 
крыху сонна сустракала студэнцтва. Нават не 
спяшалася выглядваць сонца. Але як толькі ля 
купалавай хаты зайграла музыка, хмары ра зы-
шліся і навокал разлілося цяпло. Разам з хорам 
Інстытута тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы 
БДУ. І як не верыць пасля такога ў цуды!

Таксама ў Вязынку прыехалі студэнты яшчэ 
дзесяці факультэтаў, а таксама ліцэя і юркале-
джа. Сапраўдныя "філфакаўскія пася-
дзелкі", як пажартавалі вядучыя! 
На тых столькі цікава га мож-
на было пачуць і ўбачыць! 

Сапраўдную белару-
скую вясельную песню 
выканала салістка 
фальк  лорна-этна гра-
фіч нага ансамбля, 
лаў  рэат многіх кон - 
к ур саў Дар'я Феда-
рэнка, у джазавай ап-
ра  цоў цы можна было 
па слухаць песню ад 
Мар  гарыты Грудзінавай.  
Не сорамна перад Купа-
лам было б і за вершы ма-
ладых паэтаў гуртка "Альтаіка" 
і за прыпеўкі ў выкананні фальк-
лорна-этнагра фічнага гурта "Багач".

Напярэдадні свята Перамогі на філфаку  
ла дзіўся конкурс на найлепшы пераклад верша 
Янкі Купалы "Беларускім партызанам". Твор 
прагу чаў ажно на дзевяці мовах. Хвілінай 
маўчання ўша навалі памяць выкладчыкаў-
ветэранаў, а таксама ўсіх тых, хто загі нуў на вай-
не. Вольга Кір лік, Таццяна Гарбар, Наталля 

Ключнік і Юлія Ру банік пра-
спявалі тагачасныя песні.

Пасля ўскладання кветак 
ля пом ніка Купалу ўдзельнікі свя-
та перамя сціліся на Парнас, дзе 
ўсіх частавалі кашай прарэктары БДУ 
Ула дзімір Сувораў і Уладзімір Ра гавіцкі, 
а таксама дэкан філфака Іван Роў да. 
Спраўдзілася, што кашы мала не бывае.

Пасля пачалася традыцый ная спар-
 такіяда. І, відаць, дзяўчаты пад-

сіл каваліся лепей, бо з лёг-
касцю перамаглі ў спабор-

ніцтвах па перацяг ванні 
каната. А вось пенальці 

ў вароты прарэктара 
забіць так і не атры-
малася.

Пазабавіў конкурс 
з хулахупамі, дзе твар 
да твару сутык ну ліся 

тры кіраў нікі... і пера-
мога дасталася дэка-

ну філфака.
Затым пачаўся кон-

курс бар даў скай песні, які 
плаўна ўвечары перайшоў у 

дыскатэку. Яе сёлета ўдалося 
зладзіць з дапамогай падвезенай 

універсітэцкай канцэртнай апаратуры.
Свята атрымалася на славу. Адпачылі так, 

што нават стаміліся. А той, хто не з’ездзіў сю-
ды, спазніўся, як кажуць, на ўсё лета! Таму да 
сустрэч у наступным годзе!

Лілія БОНДАР
Фота Аляксандра СНАПКА

15 мая купалаўская зямля зноў паклікала 
аматараў беларускай паэзіі, музыкі і прыроды. 
На радзіме Янкі Купалы адбылася традыцый
ная універсітэцкая адукацыйнаасветніцкая ак
цыя “Вязынка–2010”, прысвечаная 65годдзю Вялікай 
Перамогі.

ФІЛФАКАЎСКІЯ 
ПАСЯДЗЕЛКІ

Кадр са стужкі "Флэшбэк"

Кадр са стужкі "Флэшбэк"

Прэзентацыя факультэта дауніверсітэцкай адукацыі БДУ 

 ГУРТ "БАГАЧ"


