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спартпляцоўка

Чытайце  
ў нумары:

Весткі  
з рэктарата

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

Дарагія сяБры! 

сардэчна віншую ўсіх вас – 

выкладчыкаў, супрацоўнікаў, 

студэнтаў і аспірантаў – з Калядамі  

і Новым годам! 

Каляды і Новы год маюць асаблівую значнасць для кожнага 
чалавека. У гэтыя дні падводзяцца вынікі, нараджаюцца новыя 
спадзяванні, гучаць добрыя і шчырыя пажаданні. 

Мінулы год для БДУ быў адзначаны шматлікімі прыемнымі і важнымі 
падзеямі. Мы атрымалі выдатнае новае папаўненне студэнтаў, сярод якіх 
123 пераможцы міжнародных і рэспубліканскіх алімпіяд, медалістаў-выпускнікоў 
школ, гімназій і ліцэяў. БДУ па-ранейшаму выбіраюць самыя таленавітыя 
абітурыенты, якія і на студэнцкай ніве паспяхова працуюць на славу alma mater.
Толькі нядаўна мы віншавалі студэнтаў біялагічнага факультэта з перамогай на II 
Міжнароднай біялагічнай універсіядзе, праграмістаў з выхадам у фінал сусветнага першын-
ства, студэнтаў ФМА з перамогай на першым міжнародным конкурсе «Мадэль СГА», і гэты гана-
ровы спіс можна працягваць і працягваць! Мы ганарымся нашай таленавітай моладдзю! Але гэ-
тых поспехаў не было б без выдатных педагогаў. Дзякуючы высокаму ўзроўню падрыхтоўкі 
студэнтаў, а таксама прафесіяналізму выкладчыкаў, дасягненням навукоўцаў і намаганням кіраўніцтва,  
БДУ ўпэўнена ўваходзіць у эліту сусветнай адукацыі. За мінулы год мы значна падняліся ў сусветных рэйтын-
гах, і цяпер БДУ знаходзіцца сярод 2 % найлепшых універсітэтаў свету. 

Мінулы год стаў знамянальным для ўніверсітэта і ўзвядзеннем новага сучаснага вучэбнага корпуса ФМА. 
Асаблівую значнасць гэтай падзеі падкрэсліў сваім удзелам у цырымоніі адкрыцця кіраўнік дзяржавы Аляк-
сандр Лукашэнка. Увага кіраўніцтва краіны да БДУ, новыя задачы, якія стаяць перад намі, вызначаюць і пра-
граму дзейнасці на наступныя гады! А неўзабаве і стагоддзе ўніверсітэта! 

Нам трэба шмат зрабіць для далейшага развіцця адукацыйнай, навуковай, інавацыйнай, вытворчай 
дзейнасці ўсяго комплексу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта! БДУ ёсць і застанецца флагманам айчын-
най вышэйшай школы! Я веру, што кожны з вас будзе і далей служыць дзеля славы нашага ўніверсітэта і 
любімай Беларусі! 

Жадаю ўсім у новым годзе моцнага здароўя, аптымізму, творчых сіл, новых смелых ідэй і здзяйсненняў! 
Будзьце шчаслівыя! 

рэктар акадэмік сяргей аБламейКа

У Беларускім дзяржаўным 
універсітэце падведзены 
вынікі круглагадовай 
спартакіяды 2012 года. 

«Найлепшым спартсменам го-
да» прызнаны 5-разовы пар - 
 а лімпійскі чэмпіён 2012 года па 
плаванні першакурснік ІБМТ Ігар 
Бокій. У намінацыі «Найлепшая 
спартсменка года» перамогу атры-
мала сярэбраны прызёр Алімпій - 

З Калядамі і Новым годам!

У чарговы раз перамог юрфак

СТыпеНДыІ прэзідэнта Рэс-
публікі Беларусь на 2013 год 
прызначаны 94 таленавітым ма-
ладым навукоўцам, у тым ліку 10 
з БДУ. Сярод стыпендыя таў: 
кандыдат хімічных навук Свя-
таслаў Брынкевіч, кандыдаты 
юрыдычных навук Алена Доў-
гань і Таццяна Маслоўская, кан-
дыдаты фізіка-матэматыч ных 
навук Вольга Дудзіна, Андрэй 
Крупадзёраў, Аляксандр Ляво-
наў і Анастасія Таныгіна, канды-
дат гістарычных навук Сцяпан 
Захаркевіч, кандыдат біяла гіч-
ных навук Кацярына Шамава і 
малодшы навуковы супрацоўнік 
Іван Світа.

* * * 
ТРы студэнты БДУ ўзнага-

роджаны прэміяй Мінгарвыкан-
кама за актыўны ўдзел у навуко-
вым, грамадскім і культурным 
жыцці беларускай сталіцы. Гэта: 
студэнтка 4 курса юрыдычнага 
факультэта Ксенія Санковіч і ма-
гістрантка гэтага ж факультэта 
Вераніка Саковіч, а таксама пя-
цікурснік хімічнага факультэта 
павел Чулкін. 

* * *
ЗАГАДЧыК кафедры тэорыі 

літаратуры БДУ, доктар 
філалагічных навук, прафесар 
Вячаслаў Рагойша Указам 
прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
ад 8 лістапада гэтага года 
ўзнагароджаны ордэнам Фран-
цыска Скарыны. Гэтай высокай 
узнагароды вядомы навуковец 
удастоены за шматгадовую 
плённую працу і заслугі ў раз-
віцці адукацыі. 

с кіх гульняў 2012 года па мастац-
кай гімнастыцы чацвёртакурсніца 
юрыдычнага факультэта Ксенія 
Санковіч. 

Звання «Найлепшы трэнер- 
арганізатар» удастоены старшы 
выкладчык кафедры фізічнага вы-
хавання і спорту БДУ Мікалай 
Прусаў, а «Найлепшы трэнер-
выкладчык» – старшы выкладчык 
гэтай жа кафедры Людміла Ка
пылова. 

«Найлепшай гульнявой каман-

дай» стала мужчынская зборная 
каманда БДУ па баскетболе, 
якая заняла 1 месца ў гэтым годзе 
ў чэмпіянаце Мінска сярод ВНУ,       
2 месца – у чэмпіянаце Беларусі і    
5 месца ў спаборніцтвах Рэспублі-
канскай універсіяды. 

Акрамя таго, вызначаны 
факультэты-лідары БДУ па выніках 
спартакіяды, якая праходзіла па  
20 відах спорту. першае месца ў 
чарговы раз заняў юрыдычны 
факультэт, другое – механіка-ма-

тэматычны. На трэцім месцы – 
геаграфічны факультэт. Чацвёртым 
па выніках круглагадовай спар та-
кіяды БДУ 2012 года стаў фізічны 
факультэт, пятым – факультэт між-
народных адносін, а шостым – фа-
культэт радыёфізікі і камп'ютарных 
тэх на логій. 

Віншаванне і ўзнагароджанне 
пераможцаў адбылося 18 снежня 
на святочным спартыўным вечары 
ў ліцэі БДУ.

максім ільіН

АСАЦЫЯЦЫЯ 
ВЫПУСКНІКОЎ:  
PRO ET CONTRA

На святкаванні 95-годдзя 
ўніверсітэта паўстала пытанне 
пра асацыяцыю выпускнікоў 
БДУ. Мы вырашылі высветліць, а 
ці патрэбна і ці магчыма ў альма-
матар падобнае аб’яд нанне. 

Стар. 2

ЕСЦІ ХОЧАШ? ЦЯРПІ...
Студэнты ў БДУ нібыта забя-

спечаны ўсім для паўнавар-
таснага харчавання, але ж аба-
вязкова нешта будзе псаваць на 
першы погляд ідэальную кар-
цінку.

Стар. 5

СА СВЕТУ ПА ПРЫКМЕЦЕ
У БДУ навучаецца болей за 

дзве тысячы замежных студэн-
таў. Мы пацікавіліся іх трады цы-
ямі святкавання Новага года.

Стар. 7
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з першых крыніц

На юбілейных урачыстасцях да 
95-годдзя ўніверсітэта паўстала 
пытанне пра асацыяцыю 
выпускнікоў БДУ. Пакуль усе 
адпачываюць ад святкавання 
і прадчуваюць маштабную 
падрыхтоўку да стагоддзя 
ўніверсітэта, мы вырашылі 
пацікавіцца, а ці патрэбая і 
ці магчымая ў альма-матар 
падобная асацыяцыя. 

ЧЫМ БАГАТЫ, ТЫМ І РАДЫ?..
пісьмовае апытанне нашай газеты 

кіраўнікі структурных падраздзяленняў БДУ 
сустрэлі без імпэту – маўляў, і без таго спраў 
хапае, дый наяўнымі формамі працы з 
выпускнікамі ўсе задаволены. Што ж, формаў 
гэтых і сапраўды багата. па-першае, 
выпускнікі часта робяцца супрацоўнікамі 
родных факультэтаў, працадаўцамі для све-
жых выпускнікоў, наведнікамі навуковых кан-
ферэнцый, арганізатарамі, удзельнікамі і 
сябрамі журы факультэцкіх святаў. па-
другое, раз на год і на пяць гадоў (у 
залежнасці ад даўнасці выпуску) колішнія 
студэнты збіраюцца самахоць, без усялякай 
прынукі і арганізацыйных высілкаў з боку 
БДУ, часам у родных універсітэцкіх сценах, а 
часам і проста ў якой кавярні, каб згадаць 
слаўныя часы вучобы і пусціць скупую 
настальгічную слязу. Натуральна, збіраюцца 
далёка не ўсе – хіба найбольш дружныя гру-
пы і курсы. па-трэцяе, ёсць жа «Фэйсбук», 
«Укантакце», іншыя сацыяльныя сеткі ў 
інтэрнэце, з дапамогай якіх і выпускнікі мо-
гуць пры нагодзе знайсці адно аднаго, і 
ўніверсітэту збіраць інфармацыю пра сваіх 
«птушанят» лягчэй. Нарэшце, на многіх фа-
культэтах існуюць свае базы даных і 
аб’яднанні выпускнікоў – у розных формах, 
адпаведных патрэбам факультэтаў і іх 
гадаванцаў.

АБ
,
ЯДНАННІ ВЫПУСКНІКОЎ

Вось якія аб'яднанні выпускнікоў існуюць 
у нашым універсітэце:

Біяфак – «Біятэатр» – творчы калектыў, які 
аб’ядноўвае студэнтаў і выпускнікоў розных 
гадоў (ад 1976 г.)

ДІКСТ – клуб выпускнікоў ДІКСТ БДУ 
(больш за 50 чалавек актыву), плануецца 
стварэнне асацыяцыі выпускнікоў

Гумфак – неафіцыйная асацыяцыя 
выпускнікоў спецыяльнасці «міжнародныя 
адносіны»

ІБМТ – цэнтр развіцця кар’еры (спрыяе 
працаўладкаванню і кар’еры выпускнікоў 
інстытута), клуб выпускнікоў МВА, плануец-
ца стварэнне клуба выпускнікоў праграмы 
перападрыхтоўкі «еўрапейскі менеджар»

Мехмат – група «Укантакце»
ФДА – кабінет працы з замежнымі 

зямляцтвамі (Акадэмічная, 25, каб. 612)
Фізфак – распрацаваны праект статута 

ГА «Асацыяцыя выпускнікоў фізфака БДУ»
Філфак – планы стварэння клуба 

выпускнікоў філфака БДУ
ФпМІ – неафіцыйныя сайты выпускнікоў 

факультэта («ФпМ–шансон» і іншыя)
Хімфак – МХАТ (мясцовы хіміка-

аналітычны тэатр) аб’ядноўвае студэнтаў і 
выпускнікоў розных гадоў

Юрфак – на сайце факультэта створаны 
раздзел форуму «Выпускнікі»

ВЫПУСКНІКІ ЎСІХ КРАІН, 
ГУРТУЕМСЯ! 

Як сведчаць прыведзеныя звесткі з 
факультэтаў і іншых падраздзяленняў, праца 
з выпускнікамі ў нас наладжана надзвычай 
дэмакратычна – хто ў лес, хто па дровы: ад 
групы «Укантакце» і раздзела форуму да 
клубаў з актывам і асацыяцый з рапрацава-
ным статутам. Базы даных існуюць на пяці 
падраздзяленнях БДУ (біяфак, ІБМТ, Інстытут 
тэалогіі, філфак, ФФСН) і ствараюцца яшчэ 
на трох (ДІКСТ, фізфак, ФМА). Аднак многія, 
здаецца, лічаць, што ў падобнай працы мала 

АСАЦЫЯЦЫЯ ВЫПУСКНІКОЎ:  
PRO ET CONTRA

сэнсу: інфармацыя пра ўсіх выпускнікоў ма-
ецца ў архіве БДУ – бяры ды корпайся ў 
асабістых справах, як маеш ахвоту. Навя-
дзенне парадку «зверху» насцярожвае 
супрацоўнікаў, найбольш праз бюракратыч-
ную фармалізацыю, якая не з адной добрай 
справы выбіла жывыя духі. Напрыклад, дэ-
кан факультэта філасофіі і сацыяльных навук 
Анатоль Рубанаў, кампетэнтны ў пытаннях 
сацыяльных сетак, якія аблытвалі выпускнікоў 
задоўга да з’яўлення інтэрнэту, перасцера-
гае: «Не трэба захапляцца асацыяцыямі, 
рабіць штучныя мерапрыемствы, складаць 
планы працы з выпускнікамі, прызначаць ад-
казных – людзі і самі сустракаюцца, ідзе на-
туральны працэс. Ну, створыце вы тую аса-
цыяцыю выпускнікоў БДУ, будзе яе 
ўзначальваць адзін ці некалькі чалавек – ды 
яны ж не ахопяць усіх выпускнікоў усіх 
факультэтаў за ўсе гады, проста фізічна не 
ахопяць. Дэ факта заўжды ёсць чалавек, які 
знаходзіцца ў цэнтры пэўнай сацыяльнай 
сеткі, бо сеткі неаднародныя, у іх ёсць бо льш 
актыўныя людзі, арганізатары, а ёсць менш 
актыўныя. Ствараць нейкую агуль-
наўніверсітэцкую асацыяцыю дэ юрэ – гэта 
рызыка патануць у фармальнасцях. А тут не 
павінна быць аніякага фармалізму, павінна 
быць жывое жыццё». Вольга Цярэшчанка, 
загадчык кафедры сацыяльнай камунікацыі 
таго ж факультэта, адзначае: «прафесійную 
асацыяцыю стварыць складана, бо ніхто не 
хоча ахвяраваць сваім часам і сіламі. Любую 
арганізацыю можна стварыць, але ці будзе 
яны жыццяздольнай, патрэбнай? Мы ўсе 
ўваходзім у склад нейкіх асацыяцый, добра, 
яшчэ не забыліся якіх, бо плацім членскія 

ўнёскі – я вось у складзе трох…». Не заха-
пляе ідэя стварэння ўніверсітэцкай 
асацыяцыі выпускнікоў і дэкана факультэта 
прыкладной матэматыкі і інфарматыкі Паўла 
Мандрыка: «У нас сувязі з выпускнікамі рэ-
альныя – творчыя, асабістыя, вытворчыя, 
навукова-адукацыйныя, фінансавыя. Напры-
клад, у 2012 г. падтрымка нашага факультэта 
выпускнікамі ў фінансавым выражэнні скла-
ла суму каля 1 млрд беларускіх рублёў. 
Вылічальная тэхніка, якой карыстаецца фа-
культэт, начынне лабараторый, класаў – 
практычна ўсё гэта з’яўляецца падтрымкай 
нашых выпускнікоў. У навукова-даследчых 
установах, камерцыйных структурах нашы 
выпускнікі не проста прысутнічаюць – 
кіруюць… Кантакты цесныя, таму, калі робім 
сустрэчу выпускнікоў, праблема адна – 
знайсці памяшканне. Ці варта рабіць падоб-
нае супрацоўніцтва фармальным, фар-
малізаваць у рамках усяго ўніверсітэта – не 
ведаю. Было б добра, каб можна было да 
кагосьці звярнуцца, хто дапамог бы 
выпускнікам ці іх нейкай ініцыятыве. Але для 
нашага факультэта гэта неактуальна».

Тым не менш асацыяцыі выпускнікоў ства-
раюцца па ўсім свеце. Існуе і Міжнародная 
асацыяцыя выпускнікоў беларускіх ВНУ, 
створаная на базе МАВ БНТУ (гл. сайт: http://
www.belmav.com). Яе супрацоўнікі, між 
іншага, не вельмі задаволены БДУ – кажуць, 
не дужа ахвотна ідзе наш універсітэт насу-
страч, калі трэба сабраць нейкую 
прадстаўнічую кампанію выпускнікоў для за-
мацавання аўтарытэту ВНУ Беларусі на 
міжнародным узроўні. Але ж досведам – у 
тым ліку рэгістрацыі, арганізацыі працы – 

АЛЬМА-МАТАР СОЧЫЦЬ ЗА ВАМІ
БАЗЫ ДАНЫХ
Біяфак – даведачнае выданне «Выпускнікі біялагічнага факультэта» (2011 г.), дзе 

прыведзены спісы выпускнікоў ад першага набору да 2011 г. і біяграфічныя нарысы 
найбольш выбітных выпускнікоў, на сайце факультэта функцыянуе БД

Геафак – БД была, ды сплыла, аднак ёю гатовыя зноў заняцца
ДІКСТ – БД фарміруецца, на сайце інстытута створаны раздзел для выпускнікоў, 

арганізавана электронная рассылка
Журфак – даведачнае выданне «Журфак – 60» утрымлівае інфармацыю пра 

выпускнікоў з 1949 па 2004 гг.
ІБМТ – БД з 2009 г., 250 выпускнікоў
Інстытут тэалогіі – існуе БД, вядзецца рэгулярная перапіска з выпускнікамі
Фізфак – распрацаваны праект статута ГА «Асацыяцыя выпускнікоў фізфака БДУ», які 

прадугледжвае стварэнне БД
Філфак – маецца БД, ахоплена больш за 200 чалавек, рэгулярныя кантакты з 

выпускнікамі з 1996 г.
ФМА – БД фарміруецца, ахоплена каля 300 чалавек, анкета чакае выпускнікоў на 

сайце факультэта, інтэнсіўныя кантакты з выпускнікамі з 2008 г.
ФФСН, спецыяльнасць «сацыяльная камунікацыя» – БД з 2002 г., 270 чалавек
Эканамфак – для адсочвання выпускнікоў карыстаюцца ўніверсітэцкай базай  

«Дэканат» 

«маваўцы» гатовыя падзяліцца (як толькі 
знойдуць вольную хвілінку ў сваім шчыльным 
раскладзе сустрэч з пасламі і старшынямі 
зямляцтваў). 

Хаця ў БДУ распаўсюджана скептычнае 
стаўленне да стварэння буйной асацыяцыі 
выпускнікоў, знаходзяцца і тыя, хто гатовы 
падтрымаць яе – напрыклад, метадыст 
геаграфіч нага факультэта Лілія Харытонава: 
«пэўны час была традыцыя збірання звестак 
пра выпускнікоў, яны нават афармляліся ў 
агульную базу. Але і сама база і традыцыя 
былі страчаны – увядзенне новых адукацый-
ных стандартаў, сістэмы менеджменту якасці 
адукацыі дадалі клопату, і за бюракратыяй 
згубілася нешта карыснае. Да сістэмнай 
працы з выпускнікамі трэба вярнуцца, у мяне 
вельмі многа архіўнага матэрыялу ад нашых 
ветэранаў – гэта і фотаздымкі, і ўспаміны. 
Выпускнікі – гэта ж наша жывая гісторыя…» 

Арганізацыі выпускнікоў карысныя самім 
ВНУ – не толькі каб пахваліцца падчас 
юбілейных імпрэз. Удасканаленне навучаль-
нага працэсу з дапамогай спецкурсаў, рас-
працаваных выпускнікамі, а цяпер прэс-
тыжнымі працадаўцамі – даволі пашыраная ў 
БДУ практыка (ФФСН, ФпМІ, геафак, жур-
фак і інш.), у адрозненне ад спонсарства 
(якім пахваліліся хіба эканамічны факультэт і 
ФпМІ) і стыпендый для студэнтаў, грантаў 
для студэнцкіх праектаў (распаў сюджаная 
практыка, напрыклад, у Германіі). Аднак і 
выпускнікам асацыяцыя павінна быць выгад-
най – на адной настальгіі масавую і дзейс-
ную арганізацыю не збудуеш. МАВ, дарэчы, 
прапануе сваім сябрам усемагчымую – ма-
ральную, прававую і нават матэрыяльную – 
дапамогу і падтрымку, у тым ліку каман-
дзіроўкі ў розныя краіны, аздараўленне ра-
зам з сем’ямі ў Беларусі і за яе межамі. 

ДОБРЫ ПРЫКЛАД
Найбольш падобная да БДУ сітуацыя са 

згуртаваннямі выпускнікоў у Маскоўскім 
дзяржаўным універсітэце. Там таксама не 
існуе агульнай асацыяцыі выпуск нікоў, затое 
ёсць клуб для выпускнікоў, ахвотных у ім 
зарэгістравацца, а на большасці факультэтаў 
дзейнічае пэўная форма выпускнікоўскай 
арганізацыі – саюзы, клубы, супольнасці, 
аб’ яднанні і асацыяцыі. БДУ цяпер у цудоў-
най стадыі выбару – як дзяўчо ў краме: раз-
глядай, што ёсць, прымярай на сябе, што 
болей пасуе. Але, якую б форму ўдаскана-
лення працы з выпускнікамі ўніверсітэт ні 
абраў, давядзецца вылучаць(-цца) адказ-
ных(-м) і загружаць іх аб’ёмістай працай.

маргарыта аляШКеВіЧ
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Віншуем!

супрацоўніцтВа

аб'яВы

БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

Выхад каманды ФПмі БДУ ў фінал чэмпіянату свету па 
праграмаванні – «Настаўніцкая газета» (01.12), БелТА, tut.by (03.12), 
«Знамя юности», «Минск-новости» (04.12), «Народная газета», 
«Рэспубліка» (05.12).

міжуніверсітэцкі фестываль нацыянальных культур у БДУ – 
zvyazda.minsk.by, «Звязда» («Чырвоная змена») (06.12).

сустрэча прадстаўнікоў кіраўніцтва БДУ і Дэпартамента па 
грамадзянстве і міграцыі мУс з замежнымі студэнтамі ВНУ – 
«Звязда» («Чырвоная змена») (06.12).

інтэрв’ю з дырэктарам рэспубліканскага цэнтра праблем ча-
лавека БДУ Дзмітрыем сагайдакам пра ўнікальны апаратна-
праграмны комплекс ранняй папярэдняй прафарыентацыі 
навучэнцаў ва ўзросце ад 12 гадоў, які распрацоўваецца – 
«Настаўніцкая газета» (13.12).

Выстава «Каменная казка» ў БДУ – БелапАН, «Минск-новости» 
(11.12).

Прафесар эканамічнага факультэта Барыс Паньшын пра Дэ-
крэт пра дадатковыя захады па развіцці дрэваапрацоўчай 
прамысловасці – ng.by (12.12).

Прэміі мінгарвыканкама прысуджаны студэнтам БДУ – 
«Минск-новости» (14.12).

свята на філфаку БДУ «мы Калядам заўжды рады!» – «Минск-
новости» (17.12), БелапАН (18.12), «ЛіМ» (21.12).

Дырэктар абсерваторыі БДУ альгерд Кузнечык пра 
астранамічныя з’явы і астранамічную зіму – «Вечерний Минск», 
БелТА (20.12), open.by, tut.by (21.12).

Напярэдадні святкавання 
Калядаў у Беларускім 
дзяржаўным універсітэце 
абіраюць і ўшаноўваюць 
найлепшых студэнтаў 
папярэдняга 
навучальнага года.

па традыцыі найлепшыя з леп-
шых спаборнічалі ў 4-х намінацыях: 
«Навука», «Культура», «Спорт» і 
«Лідар». Гэты год выдаўся ўра-
джайным на выбітных студэнтаў – 
пераможцамі сталі ажно 12 чала-
век, яшчэ шасцёра былі адзначаны 
як лаўрэаты. 

Чаму такой шчодрай была экс-
пертная камісія на чале з прарэкта-
рам па вучэбна-выхаваўчай рабоце 
і сацыяльных пытаннях Уладзімірам 
Суворавым, каментуе начальнік 
упраўлення выхаваўчай работы з 
моладдзю павел Скалабан: «БДУ 
ёсць што паказаць! Напоўніцу пра-
цуюць моладзевыя і студэнцкія 
арганізацыі, пра конкурс шмат 
інфармацыі змешчана ў сеціве: і 
на сайце БДУ (раздзел Студэнцкае 
жыццё/Конкурсы), і ў сацыяльных 
сетках (група БДУ «У кантакце», 

Студэнт года 2011/2012
група конкурсаў і ме рапрыемстваў 
і інш.). Сёлета на конкурс падалі 
анкеты 38 чалавек, традыцыйна 
асобна ацэньваюцца дасягненні ў 
гуманітарных і пры ро дазнаўчых на-
вуках – адсюль падвоеная коль-
касць пераможцаў у адпаведнай 
намінацыі. Да таго ж, палажэнне 
пра конкурс не абмяжоўвае коль-
касць пера мож цаў. Што да вялікай 
колькасці персаналіяў у наміна цыі 
«Лідар» – дык на наш больш як 20-
ці тысячны студэнцкі калектыў хіба 
8 лідараў многа?..»  

Віншуем пераможцаў! Імі сталі: 
у намінацыі «НаВУКа (гуманітар-
ны кірунак)» – Яўген Ваньковіч, 
пяцікурснік юрыдычнага факультэ-
та, сярэбраны прызёр Беларускай 
студэнцкай юрыдычнай алімпіяды 
2011 г. у індывідуальным заліку, і 
Уладзімір Плавінскі, пяцікурснік 
гістарычнага факультэта, які ў 
якасці навуковага супрацоўніка 
быў запрошаны ў пскоўскі 
археалагічны цэнтр і браў удзел у 
найбуйнейшых раскопках 2011 г. у 
Расіі; у намінацыі «НаВУКа (пры-
ро да знаўчы кірунак)» – Вікторыя 
Шаўцова, магістрант факультэта 
радыёфізікі і камп'ютарных тэхна-
логій, суаўтар 11 навуковых работ і 

ўдзельніца сямі міжнародных кан-
ферэнцый, і Мікалай Малашчо
нак, чацвёртакурснік хіфічнага фа-
культэта, які на 1-й адкрытай сту-
дэнцкай алімпіядзе па хіміі (Мінск, 
БДУ, 2010 г.) заваяваў дыплом І 
ступені. 

У намінацыі «сПорт» найлеп-
шай прызналі Святлану Хахлову, 
пяцікурсніцу Інстытута журналісты-
кі БДУ і ўдзельніцу нацыянальнай 
зборнай РБ па плаванні. 

Яшчэ адзін пеставанец журфа-
ка, трэцякурснік Дзмітрый Ніка
новіч, лаўрэат фестывалю эстра-
ды БДУ, стаў пераможцам у на -
мінацыі «КУльтУра». 

«ліДараў» ацэньвалі паводле 
паднамінацый: «Універсітэт» – тут 
пераможцамі сталі чатыры хлопцы 
– пяцікурснікі гістфака Яўген 
Раўдановіч (камандзір тэрытары-
яльнай дабраахвотнай дружыны 
БДУ і моладзевага атрада аховы 
правапарадку пА «БРСМ» БДУ) і 
Сяргей Клішэвіч (сакратар пА 
«БРСМ» БДУ), а таксама Алег Бу
катыч, пяцікурснік ММФ і старшы-
ня савета старастаў БДУ, і яшчэ 
Пётр Лагуцін з чацвёртага курса 
ДІКСТ, старшыня савета старастаў 
гэтага структурнага падраздзялен-

БеларУсКі  ДЗярЖаўНы  
ўНIВерсIтЭт

аБ'яўляе КоНКУрс  
На ЗамяШЧЭННе ПасаД:

ЗАГАДЧыКАЎ  КАФеДРАЎ:  вы-
шэйшай матэматыкі і матэматыч-
най фізікі, малекулярнай біялогіі, 
тэхналогій праграмавання, 
батанікі, раманскага мовазнаўства, 
тэорыі літаратуры,  

пРАФеСАРАЎ  КАФеДРАЎ: фізікі 
паўправаднікоў і нанаэлектронікі, 
тэарэтычнай фізікі і астрафізікі, 
рыторыкі і методыкі выкладання 
мовы і літаратуры, рускай мовы,

ДАЦЭНТАЎ КАФеДРАЎ: лазер-
най фізікі і спектраскапіі, фізікі 
цвёрдага цела, ядзернай фізікі, 
батанікі, гісторыі Беларусі стара-
жытнага часу і сярэдніх вякоў, 
камп’ютарных тэхналогій і сістэм, 
інфармацыйных сістэм кіравання, 

СТАРШыХ  ВыКЛАДЧыКАЎ  
КАФеДРАЎ: камп’ютарнага мадэ-
лявання, фізікі і аэракасмічных 
тэхналогій, нямецкай мовы, 
фізічнага выхавання і спорту, ды-
скрэтнай матэматыкі і алгарытмікі, 

АСІСТЭНТАЎ  КАФеДРАЎ: 
інфармацыйных сістэм кіравання, 
матэматычнай фізікі.

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з 
дня апублiкавання аб'явы.

Адрас:  220030, г. Мiнск, вул.
Бабруйская‚ 5 а, упраўленне 
кадраў, тэл. 209-54-36.

іНстытУт 
ПераПаДрыхтоўКі  

і ПаВыШЭННя 
КВаліФіКацыі сУДДЗяў, 

раБотНіКаў  
ПраКУратУры, сУДоў  

і ўстаНоў юстыцыі БДУ

аБ'яўляе КоНКУрс  
На ЗамяШЧЭННе ПасаДы 

ЗАГАДЧыКА КАФеДРы праку-
рорскай дзейнасці 

Тэрмін конкурсу – 1 месяц з дня 
апублікавання аб'явы. 

Адрас: 220033, г. Мінск, вул. 
Савецкая, д. 14, к. 315. Тэл. 327-
40-56.

ДЗярЖаўНы іНстытУт 
КіраВаННя і сацыяльНых 

тЭхНалогій БДУ

аБ’яўляе КоНКУрс На 
ЗамяШЧЭННе ПасаД:

ДАЦЭНТАЎ КАФеДРАЎ: экано-
мікі i кiравання бiзнесам, прававых 
дысцыплiн, кiравання фінансамі, 
сацыяльнай работы, 

ЗАГАДЧыКА КАФеДРы экано-
мікі i кiравання бiзнесам.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з 
дня апублікавання аб’явы.

Адрас: 220004, г. Мінск, вул. 
Шпалерная, 7, Дзяржаўны інстытут 
кіравання і сацыяльных тэхналогій 
БДУ, аддзел кадраў, тэл. 306- 
00-28.

НаВУКоВа-ДаслеДЧая 
ўстаНоВа  

«іНстытУт ПрыКлаДНых 
ФіЗіЧНых ПраБлем імя  

а. Н. сеўЧаНКі» БДУ

аБ'яўляе КоНКУрс  
На ЗамяШЧЭННе ПасаДы

НАВУКОВАГА СУпРА ЦОЎНІКА 
па спецыяльнасці  01.04.07 (фізіка 
кандэнсаванага стану).

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з 
дня апублiкавання аб'явы.

Адрас: г. Мінск, вул. Курчата- 
ва, 7

Тэлефон 212-48-43.

ня БДУ. У паднамінацыі «Факуль-
тэт» перамогі дабіліся дзяўчаты – 
Наталля Ключнік, пяцікурсніца і 
старшыня студэнцкага саюза 
філалагічнага факультэта, і Свят
лана Ісаёнак, пяцікурсніца Ін-
стытута журналістыкі і намесніца 
старшыні савета старастаў БДУ.

Усе пераможцы і лаўрэаты 
атрымалі дыпломы, віншаванні ад 
кіраўніцтва БДУ, а пры паспяховай 
здачы надыходзячай сесіі атрыма-
юць і грашовыя прэміі. Апрача гэ-
тага, пяць чалавек з ліку «студэнтаў 
года БДУ» вылучаныя на атрыман-
не прэміі Мінгарвыканкама – зы-
чым спадарам пла вінскаму, Клішэ-
вічу, Нікановічу і спадарыні Хахло-
вай удачы і плёну на гарадскім кон-
курсе.

Між іншага, узяць удзел у кон-
курсе «Студэнт года БДУ» можаце і 
вы – дастаткова запоўніць анкету 
(яе ўзор маецца на сайце БДУ), дзе 
пералічыць свае заслугі перад БДУ 
і светам. Там жа можна азнаёміцца 
з палажэннем пра конкурс, крытэ-
рыямі ацэнкі, спісамі пераможцаў 
за папярэднія гады. У БДУ за 
ініцыятыву не караюць, а ўзна-
гароджваюць, таму – спрабуйце!

маргарыта аляШКеВіЧ

З 13 па 18 снежня 
ў КНр знаходзілася 
дэлегацыя БДУ на чале з 
прарэктарам па навуковай 
рабоце акадэмікам 
алегам івашкевічам. 

Была зроблена вялікая праца па 
развіцці ўзаемавыгаднага супра-
цоўніцтва  па розных кірунках. У 
прыватнасці, у  Харбіне дэлегацыя 
была прынята віцэ-губернатарам 
правінцыі Хэйлунцзян прафесарам 
Сунь Яа. па выніках сустрэчы 
ўрадам правінцыі было прынята 
рашэнне пра пачатак рэалізацыі з 
удзелам БДУ маштабных праектаў 
у мэтах мадэрнізацыі прамыс ло-
васці. БДУ пры гэтым дапамагае ў 
рашэнні шэрагу навуковых пра-
блем, з якімі сутыкнулася кітайская 
прамысловасць, а таксама стано-
віцца каардынатарам усіх навуко-
ва-тэхнічных праектаў, якія здзяйс-
няюцца беларускімі арганізацыямі 
ў правінцыі Хэйлунцзян. 

У пекіне, у пасольстве Рэспублікі 
Беларусь у КНР, з Надзвычайным і 

БДУ – манапаліст у Кітаі
паўнамоцным паслом Віктарам 
Бу  рам былі абмеркаваны стан і 
пер  спектывы навукова-тэхнічнага 
супрацоўніцтва БДУ з КНР.

У г. Ханжоу адбыліся перамовы 
ў Дэпартаменце навукі і тэхналогій 
правінцыі Чжэцзян, па выніках якіх 
кітайскі бок прыняў рашэнне пра 
вылучэнне фінансавых сродкаў на 
падтрымку рэалізацыі сумесных 
праектаў БДУ і Чжэцзянскага Шу-
жэнь універсітэта, уключаных у 
між  дзяржаўную праграму навуко-
ва-тэхнічнага супрацоўніцтва Бе-
ла русі і Кітая. 

Таксама дэлегацыя БДУ прыня-
ла ўдзел у міжнароднай канфе-
рэнцыі інстытутаў імя Канфуцыя, 
якая праходзіла ў пекіне, і ва 
ўрачыстай цырымоніі святкавання 
50-годдзя Інстытута нафтахіміі 
Хэйлунцзянскай акадэміі навук у 
Харбіне. У рамках імпрэзы адбы-
лося адкрыццё базы высокіх 
тэхналогій, на якой у вытворчых 
маштабах будзе выпускацца пра-
дукцыя па тэхналогіях, распраца-
ваных у БДУ.     

Паводле інфармацыі БКіц
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Кафедра гісторыі новага 
і найноўшага часу БДУ 
з'яўляецца найстарэйшым 
і найбуйнейшым у Беларусі 
цэнтрам даследаванняў і 
падрыхтоўкі спецыялістаў 
свайго профілю. У канцы 
кастрычніка 2012 г. 
кафедра адзначыла адразу 
два юбілеі: 75-ю гадавіну 
з дня свайго стварэння і 
65 гадоў з дня нараджэння 
свайго кіраўніка – 
вядомага беларускага 
ўсходазнаўца, арабіста, 
прафесара У. с. Кошалева, 
які паспяхова кіруе ёю ўжо 
амаль 25 гадоў. Жыцці 
кафедры і прафесара 
непарыўна звязаны без 
малога паўстагоддзя. 

СТАНАЎЛЕННЕ
З адкрыццём БДУ ў 1921 годзе 

развіццё навукі ў нашай краіне 
атрымала магутны імпульс. Але 
прыкметныя зрухі ў гістарычнай на-
вуцы СССР пачалі адбывацца толькі 
з сярэдзіны 1930-х гг. У 1934 г. у 
БДУ адкрыўся гістарычны факуль-
тэт. Да пачатку 1937/1938 навуч. г. 
была створана кафедра новай 
гісторыі. Яе загадчыкам стаў Л. М. 
Шнеерсон. У той час калектыў ка-
федры складалі толькі чацвёра 
супрацоўнікаў. Выкладчыкі ў сваёй 
працы суты каліся з вялікімі цяж-
касцямі, у першую чаргу з велі зар-
най вучэбнай нагрузкай, недахо-
пам падручнікаў і спецыяльнай на-
вуковай літаратуры. 

Вайна раскідала супрацоўнікаў 
кафедры па франтах і тылах. Толькі 
ў 1942 г. Бюро ЦК Кп(б)Б абмерка-
вала пытанне аб аднаўленні працы 
БДУ, і 19 жніўня 1943 г. на пасаду 
в. а. загадчыка кафедры новай гіс-
торыі і намесніка рэктара па вучэб-
най рабоце быў зноў прызначаны 
Л. М. Шнеерсон. 

У 1946 г. Л. М. Шнеерсон аба-
раніў дысертацыю на тэму «Фран-
ка-пруская вайна 1870–1871 гг. і 
грамадская думка Расіі». Гэта была 
першая кандыдацкая дысертацыя 
па новай гісторыі ў беларускай 
гістарычнай навуцы. 

У 1953 г. штат кафедры папоўніў 
вядомы навуковец-між народнік 
док  тар гістарычных навук прафе-
сар М. п. палеціка. 

УСЕСАЮЗНАЕ ПРЫЗНАННЕ
З 1961/1962 навуч. г. кафедра 

была перайменаваная ў кафедру 
гісторыі новага і найноўшага часу. 
Як і раней, яна заставалася адзінай 
у сваёй спецыялізацыі ў БССР. 
Аналагічныя кафедры ў іншых 
беларускіх ВНУ з'явіліся толькі ў 
канцы 1990-х гг. З цягам часу на ка-
федры склалася прызнаная ў СССР 
навуковая школа гісторыкаў-гер-
маністаў і гісторыкаў-міжнарод-
нікаў. 

26 лістапада 1963 г. Л. М. Шне-
ерсон абараніў першую ў белару-
скай гістарыяграфіі доктарскую 
дысертацыю ў галіне новай гісторыі 
на тэму «Аўстра-пруская вайна 
1866 г. і палітыка вялікіх еўрапейскіх 
дзяржаў». У лістападзе 1964 г. у 
БДУ абаронена першая ў Беларусі 
доктарская дысертацыя ў галіне 
найноўшай гісторыі дацэнтам Р. М. 
Трухновым «Рэвалюцыйны ўздым у 
Германіі (з 1918 г. да пачатку Рур-
скай акупацыі 1923 г.)». 

1964-ы год стаў адным з самых 
дзейсных для кафедры. Былі вы-
дадзены тры манаграфіі, адзін ву-
чэбны дапаможнік. Абаронены 2 
доктарскія і 1 кандыдацкая ды-
сертацыі. Кафедра ўдзельнічала ў 
абмеркаванні шэрагу важных 
агульнасаюзных выданняў – пад-
ручніка па найноўшай гісторыі, ма-
кета 10-га тома «Сусветнай гісто-
рыі», падручніка па гістарыяграфіі 
новага часу. 

юбілеі

Найноўшую гісторыю  
пішуць у БДУ

У 1963 г. актуалізавалася ідэя 
стварэння беларускага ўсхода-

знаўства, і кафедра распрацавала 
тэматыку цыкла спецкурсаў, прыс-
вечаных народам Азіі і Афрыкі. Так 
яна паступова ста новіцца цэнтрам 
гістарычнага ўсхо  дазнаўства ў 
рэспубліцы. У 1968–1970 гг. У. С. Ко-
шалеў у якасці стажора-даслед-
чыка навучаўся ў Інстытуце ўсход-
ніх моў пры МДУ. У 1971–1972 гг. 
ён завяршаў сваю адукацыю ўжо 
ў егіпце, у Каірскім універсітэце. 

З 1970 г. на кафедры пачынаюць 
сваю дзейнасць маладыя выклад-
чыкі Л. В. Лойка і п. А. Шупляк, а 
таксама В. І. Сініца. 

У 1974 г. у МДУ У. С. Кошалеў 
абараніў кандыдацкую дысерта-
цыю па гісторыі егіпта ў першыя 
гады Другой сусветнай вайны. Яго 
навуковым кіраў ніком быў найбуй-
нейшы спецыяліст па краінах Ма-
грыба прафесар Р. Р. Ланда. 

У. С. Кошалеў прымаў актыўны 
ўдзел у працы розных усхода-
знаўчых канферэнцый. У маі 1982 г. 
ён выступіў з дакладам на Усеса-
юзнай канферэнцыі па сучасных 
праблемах краін Усходу (Тбілісі). 
Тады ж быў накі раваны ў якасці пе-
ракладчыка ў Сірыю. 

Сярод выкладчыкаў кафедры 
былі прызнаныя спецыялісты па 
асобных праблемах міжнародных 
адносін. Дацэнт У. С. Кошалеў быў 
экспертам ААН па палесцінскай 
праблеме. 

Да пачатку 1980-х гг. склаўся 
касцяк кафедры, які ў асноўным 
захаваўся да сярэдзіны 1990-х гг.: 
загадчык прафесар Л. М. Шнеер-
сон, пра фесар Р. М. Трухноў, да-
цэнты М. Г. елісееў, У. С. Кошалеў, 
В. М. пісараў, В. І. Сініца, п. А. Шу-
пляк, старшыя выкладчыкі К. А. 
Даўгучыц, А. І. Новікава, В. Р. Радзь-
кова і лабарант Н. Я. Арлова. 

3 сакавіка 1983 г. упершыню бы-
ла зацверджана тэма дысертацыі 
замежнага аспіранта кубінкі Ганны 
Л. пенья на тэму «пра цоўны рух на 
Кубе напярэдадні і ў гады Другой 
сусветнай вайны». Яе навуковым 
кіраўніком стаў Д. Б. Мельцар. Да 
працы з замежнымі аспірантамі 
таксама неўзабаве падключыліся і 
іншыя вядучыя выкладчыкі. 

У чэрвені 1988 г. кафедра на-
была другога доктара навук.  
У. С. Кошалеў абараніў у МДУ ды-
сертацыю на тэму «Сацыяльна-
палі тычная барацьба і антыка лані-
яльны рух у егіпце (1879–1924)». 
Абараніў кандыдацкую і яго в'ет-
намскі аспірант Нгуен Кхак Тхай. 

З 16 снежня 1988 г. Л. М. Шне-
ерсон перадаў кафедру маладому 
доктару навук У. С. Кошалеву. 

Леў Міхайлавіч Шнеерсон узна-
чальваў кафедру 51 год. Гэта без 
сумневу ўнікальны факт не толькі 
ў гісторыі беларускай навукі, але і, 
верагодна, СССР. 

Распачатая ў гэты перыяд пе-
рабудова сацыяльна-палітычнага і 
эка намічнага жыцця сур'ёзна за-
кранула сферу вышэйшай аду ка-
цыі. Новаму загадчыку давялося 
пачынаць працу ва ўмовах рэфор-
маў і змен навуковых парадыгмаў. 

ЗМЕНА ПАРАДЫГМАЎ
Кафедра прыступіла да распра-

цоўкі новай тэмы НДР «Гістары я-
графія ўсеагульнай гісторыі ў Бе-
ларусі». У маі 1990 г. яна прыняла 
актыўны ўдзел у арганізацыі выяз-
ной сесіі Навуковага савета па пра-
блемах Афрыкі АН СССР, якая ад-
былася ў БДУ. У. С. Кошалеў быў 
членам аргкамітэта гэтай сесіі. 

Набыццё Беларуссю незалеж-
насці дало айчынным гісторыкам 
новыя магчымасці, але паставіла іх 
перад неабходнасцю рашэння 
складаных і адказных задач у галіне 
гістарычнай навукі і адукацыі. Шы-
рокамаштабнае абнаўленне закра-
нула лекцыйныя курсы, семінарскія 
заняткі, тэматыку курсавых, ды-
пломных і дысертацыйных работ. 
Так, па ініцыятыве кафедры на 
гістарычным факультэце была 
ўведзена новая спецыялізацыя 
«Рэлігіі ў гісторыі чалавецтва». 
Сур'ёзнаму перагляду падвергну-
лася перыядызацыя Новага часу. 
па прапанове прафесара У. С. Ко-
шалева за яго пачатак узятыя па-
дзеі сусветнага значэння: Вялікія 
геаграфічныя адкрыцці, Рэфарма-
цыя і эпоха Рэнесансу, фармі ра-
ванне ўстойлівых сувязяў паміж 
еўропай і ўсходнімі цывілізацыямі. 

У 1990-я гг. быў распрацаваны 
шэраг важных навуковых праектаў. 
Істотным напрамкам працы кафе-

дры стала падрыхтоўка праграм і 
вучэбнай літаратуры для сярэдняй 
школы і ВНУ краіны. 

прафесары У. С. Кошалеў і  
п. А. Шупляк былі запрошаны ў 
рэд калегіі ўтвораных у пачатку 
1990-х гг. «Беларускага гістарыч-
нага часопіса» і «Беларускай мінуў-
шчы ны». У. С. Кошалеў таксама 
ўвайшоў у склад рэдакцыйнай 
калегіі «Эн цыклапедыі гісторыі 
Беларусі» ў 6 тамах і «Беларускай 
энцыкла педыі» ў 18 тамах. 

У лютым 1993 г. па ініцыятыве 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі і 
вядучых гісторыкаў беларускіх ВНУ 
было створана Беларуская аса цы-
яцыя гісторыкаў (БАГ), старшынёй 
якой быў абраны прафесар п. А. 
Шупляк. Тады ж адбылася першая 
Усебеларуская канферэнцыя гіс-
торыкаў «Гістарычная навука і гіс-
тарычная адукацыя ў Рэс публіцы 
Беларусь (новыя канцэпцыі і пады-
ходы)». Усе супрацоўнікі кафедры 
прынялі ў ёй удзел. 

НОВАЯ ГЛАВА
У ліпені 1994 г. 84-гадовы па-

трыярх  прафесар Л. М. Шнеерсон 
выйшаў на пенсію і неўзабаве пас-
ля гэтага выехаў у ЗША. Можна 
сказаць, што пачалася новая эпоха 
ў гісторыі кафедры і ў беларускай 
гісторыі новай і найноўшай гісторыі 
замежных краін. Эпоха, непарыўна 
звязаная з папярэднім часам і ад-
крытая для новых дасягненняў. 

З верасня па снежань 1995 г. 
загадчык кафедры прафесар У. С. 
Кошалеў праходзіў стажыроўку ў 
Джорджтаўнскім універсітэце (Ва-
шынгтон, ЗША). 

У гэтым жа годзе пералік 
прафесійных напрамкаў працы 
кафедры папоўніўся найноўшай 
гісторыяй Францыі: аспірант Я. Р. 
Колб паспяхова абараніў канды-
дацкую дысертацыю на тэму 

«палітыка неакансерватыўных 
рэфор маў Ж. Шырака ў Францыі 
(1986–1988 гг.)». 

У 1996/1997 навуч. г. прафесар 
У. С. Кошалеў пачаў чытаць для 
магістрантаў канцэптуальна новы 
спецкурс «праблемы метадалогіі 
ўсеагульнай гісторыі». Акрамя та-
го, у кастрычніку прайшоў першы 
тэарэтычны семінар пад кіраў-
ніцтвам У. С. Кошалева на тэму 
«Тэорыя цывілізацый». Можна ка-
заць, што з гэтага часу на кафедры 
і ў беларускай гістарычнай навуцы 
пачынае фарміравацца нацыяналь-
ная філасофія гісторыі. 

Яшчэ адным новым напрамкам 
дзейнасці кафедры стала паглы-
бленае вывучэнне курса гісторыі 
Лацінскай Амерыкі. Значную ролю 
ў пашырэнні лацінаамерыканістыкі 
на гістарычным факультэце БДУ 
сыграў дацэнт В. М. пісараў. 

пачынаючы з 1997/98 навуч. г., 
прафесар У. С. Кошалеў і дацэнт   
В. І. Сініца пачалі актыўную працу 
над рознаўзроўневымі навучаль-
нымі дапаможнікамі і падручнікамі 
для сярэдняй школы і ССНУ 
Беларусі. Сістэма адукацыі, якая 
рэфармавалася,  атрымала магчы-
масць забеспячэння бесперапын-
насці навучання гісторыі ў школах і 
ўніверсітэтах. 

Сёння ў складзе кафедры 13 
штатных супрацоўнікаў. Усе вы-
кладчыкі маюць вучоныя ступені. 
Іх прафесіяналізм, навуковае і 
педагагічнае майстэрства высока 
каціруюцца сярод айчынных і за-
межных калегаў. Акрамя таго, яны 
карыстаюцца аўтарытэтам у сту-
дэнтаў. патрабавальнае, але ра-
зам з тым ветлівае стаўленне да 
навучэнцаў з'яўляецца візітоўкай 
су пра цоўнікаў кафедры. 

У навукова-даследчай працы, 
якая праводзіцца супрацоўнікамі і 
студэнтамі, няма забароненых тэм, 
таму што акадэмічная свабода мае 
на ўвазе свабоду думкі і пошуку. У 
той жа час гэтая свабода зусім не 
азначае ўсёдазволенасці і адсут-
насці каштоўнасных арыен ціраў. У 
сувязі з гэтым вялікае значэнне 
мае аргументаванае выкрыццё 
фальсіфікацый і скажэнняў гісто-
рыі новага і найноўшага часу, 
асаб ліва гісторыі Другой сусвет-
най і Вялікай Айчыннай вайны. 

У 2000–2010 гг. на кафедры пад-
рыхтаваны 21 аспірант і дактарант. 
Многія былыя студэнты і аспіранты 
ўліваюцца ў калектыў кафедры, ся-
род іх ёсць і выпускнікі іншых 
універсітэтаў. 

Нярэдка супрацоўнікі кафедры 
выступаюць у якасці экспертаў у 
сродках масавай інфармацыі, вя-
дуць актыўную навуковую дзей-
насць. Рэгулярна яны ўдзельні-
чаюць і ў замежных навуковых  
форумах. Колькасць навуковых 
пуб ліка цый вылічаецца многімі 
дзя  сяткамі. 

Акрамя таго, кафедра гісторыі 
новага і найноўшага часу арга-
нізоўвае ўласныя навуковыя 
канферэнцыі, пацвярджаючы тым 
самым свой статус аднаго з вяду-
чых у краіне адукацыйных і наву-
кова-даследчых цэнтраў. 25 лютага 
2011 г. была праведзена між-
народная навукова-тэарэтыч ная 
канферэнцыя да 100-годдзя пра-
фесара Л. М. Шнеерсона. А да 
юбілею кафедры 25 кастрычніка 
2012 г. прайшла міжнародная наву-
кова-тэарэтычная канферэнцыя 
«Актуальныя праблемы і перспек-
тывы вывучэння новай і найноўшай 
гісторыі замежных краін». 

Дацэнт В. а. астрога, 
Дацэнт Д. г. ларыёНаў 

Калектыў кафедры гісторыі новага і найноўшага часу БДУ

прафесар леў міхайлавіч ШНеерсоН (1910–
1999), ураджэнец Чалябінска і выпускнік Ленін-
градскага дзяржаўнага ўніверсітэта, загадваў кафе-
драй гісторыі новага і найноўшага часу на працягу 
51 года! У 1938 г. прызначаны прарэктарам па ву-
чэбнай рабоце БДУ. У тым жа годзе з 15 лістапада па 
13 снежня (у 28-гадовым узросце) выконваў абавязкі 
рэктара БДУ. Менавіта Л. М. Шнеерсону загадам 
СНК БССР ад 12 ліпеня 1943 г. было даручана пра-
весці ўсю інфармацыйную працу, звязаную з ад наў-
леннем дзейнасці БДУ пад Масквой. 

Л. М. Шнеерсон з'яўляецца заснавальнікам беларускай навуковай 
школы германістыкі і вывучэння новай гісторыі Заходняй еўропы. У 
сваіх працах ён звяртаўся да праблем найноўшай гісторыі ЗША, Турцыі 
і Ірана, а таксама займаўся метадалогіяй і замежнай гістарыяграфіяй. 
Ён быў узнагароджаны ордэнам «Знак пашаны», шматлікімі медалямі і 
ганаровымі граматамі, удастоены звання заслужанага дзеяча вышэй-
шай школы. 
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погляд знутры

сёння часта даводзіцца 
чуць, што маладыя 
людзі недастаткова 
ўвагі надаюць пытанню 
працаўладкавання і 
далейшага кар’ернага 
росту. студэнты 
першага курса Фма 
даказваюць адваротнае. 
17 кастрычніка яны 
правялі ролевую 
гульню Job Interview. 

«Як вядома, на нашым факуль-
тэце вялікая ўвага надаецца выву-
чэнню замежных моў, – кажа Філіп 
Фрэнкель (студэнт 1 курса). – На 
занятках па бізнес-англійскай на 
працягу месяца мы вучыліся пра-
вільна складаць рэзюмэ, пісаць рэ-
камендацыйны ліст і праходзіць 
сумоўе. Вывучыўшы тэарэтычны 
матэрыял, мы былі рады магчы-
масці ўжыць веды на практыцы ў 
ролевай гульні Job Interview. 

Мы выбралі боса «Big Boss» (ча-
лавек, які праводзіць сумоўе), «ap-
pli cants» (кандыдаты на пасаду) і 
«jury». Таксама падрыхтавалі табліч-
кі на англійскай мове з адпаведнымі 
надпісамі, склалі спіс пытанняў для 
«applicants». У прызначаны дзень да 

Прачытаў у «Народнай 
газеце» за 17 лістапада 
матэрыял таццяны 
Пастушэнкі «трэнінг па 
эканоміі» і хачу сказаць, 
што аўтар даволі дакладна 
апісала сітуацыю з 
харчаваннем студэнтаў у 
інстытуце журналістыкі. і 
штодзённае «кармленне» 
супрацоўнікаў блізкіх 
прадпрыемстваў у нашай 
сталовай, і гіпермаркет 
«Карона» як другі корпус 
журфака – усё гэта, на 
жаль, маецца. і нібыта 
моладзь ва ўстанове 
адукацыі забяспечана 
ўсім для паўнавартаснага 
харчавання, але ж 
абавязкова нешта будзе 
псаваць на першы погляд 
ідэальную карцінку.

Я, напрыклад, стараюся добра 
паснедаць, каб дацягнуць да вячэ-
ры. У факультэцкім буфеце або 
сталовай на перапынку нічога 
купіць не паспяваю – чэргі вар'яцкія, 
а часу мала. Ды і смакоцце тут 
абыдзецца нятанна. Той жа 
«снікерс» у блізкай да журфака «Ка-
роне» на некалькі тысяч таннейшы. 
Дарэчы, як толькі заняткі заканчва-
юцца, адразу іду туды і праз пару 
дзясяткаў хвілін вяртаюся з 
булачкамі і шакаладкай. прынамсі, 
так было на першым курсе, калі са-
май таннай была «Студэнцкая пля-
цёнка» і «Сняжынка» з разынкамі. 
Сёлета ад мучнога адмовіўся: цэны 
падскочылі. прыходзіцца яшчэ час-
цей зазіраць у хатні халадзільнік.

Што ж думаюць пра гэта мае ся-
бры па ВНУ? Ці атрымліваецца ў іх 
«не пасадзіць» свой страўнік на 
«белага каня»? Я задаў гэтае пы-
танне некалькім сваім аднагруп-
нікам, і вось што яны адказалі:

Рагнеда Юргель: «Раніцай гар-
бата ці кава, а вось вечарам аба-

У інстытуце журналістыкі 
БДУ адбылася сустрэча 
з ветэранам Вялікай 
айчыннай вайны, 
ветэранам журналістыкі, 
колішнім камандзірам 
падрыўной групы 
партызанскага атрада 
«Бальшавік», пісьменнікам 
алесем савіцкім.

Алесь Ануфрыевіч узяў удзел у 
паэтычных чытаннях, якія прахо дзі-
лі на факультэце пад назвай «Чыта-
ем «Новую Зямлю» Якуба Коласа 
разам!». пісьменнік падараваў 
бібліятэцы свае кнігі: «Верасы», 
«Зямля не раскажа», «Выбраныя 
творы», «пісьмо ў рай: раман-
споведзь», «Белая знічка» і іншыя.

Алесь Савіцкі далучыўся да сту-
дэнцкай вучэбнай прэс-канферэн-
цыі, арганізаванай у рамках курса 
«прафесійная этыка журналіста». 
Алесь Ануфрыевіч расказаў пра 
сваё жыццё, пачаўшы са страшных 
гадоў вайны.

– падарваны эшалон ці іншы 
подзвіг на вайне ніколі нельга 
прыпісваць аднаму чалавеку: 
дзейнічала група людзей, якія за 
Радзіму гатовыя пайсці на ўсё, – 
казаў пісьменнік. 

Есці хочаш? Цярпі...
вязкова нешта больш сур'ёзнае. Ва 
ўніверсітэце вымушаная «дыета» – 
вафелька ці сухарыкі. пра буфет і 
сталовую наогул маўчу – чэргі. Ра-
туе аўтамат на чацвёртым паверсе. 
Калі параўнаць кошты, ёсць «пад-
скок» у нас. праўда, невялікі, пры-
намсі, ёсць. У краме ўсё нашмат 
таннейшае».

Уладзіслаў Чашко: «ем я, як 
правіла, у міні-кафэ ва ўніверсітэце. 
Калі зраніцы, перад выездам на ву-
чобу, ёсць час «перахапіць» што-
небудзь, то рэальна пашанцавала. 
Але часцей за ўсё снедаю ўжо на 
месцы, ды і толькі тады, калі часу 
забегчы куды-небудзь на перапын-
ку хапае. пасля заняткаў зазіраю 
часам у сталовую».

Яніна Раманюк: «Скажу адразу, 
што сілкуюся лепш, чым у школьны 
час. Тады абмяжоўвалася ўсё гар-
батай, булачкай, а зараз сітуацыя 
карэнным чынам змянілася ў леп-
шы бок. У сталовай рэдка ем, таму 
што хатняя ежа таннейшая, на мой 
погляд. Хоць і на факультэце вельмі 
нават смачна гатуюць, амаль як 
дома. Буфет існуе для мяне максі-
мум дзеля гарбаты і бургера – зноў 
жа задорага. парадокс у тым, што 
ем добра, толькі вось худнею ча-
мусьці».

Максім Канавалаў: «Ва ўнівер-
сітэце я сяджу на каве з круасанамі 
і вафлямі, прычым грунтоўна. Ра-
ней яшчэ і бургеры ўжываў, але 
перастаў, бо мала карысці ад іх. У 
сталовай бываю таксама. Кошты 
там нармальныя, «сярэднія па 
шпіталі». Усім хочацца есці, у 
жорсткіх умовах тым больш. Часы 
камунізму прайшлі ж. А ў інтэр-
нацкай сталовай ежа вельмі нават 
добрая, вялікі асартымент, і ўсё 
смачна. У сярэднім 20–25 тысяч на 
абед там сыходзіць».

Кацярына Захарэвіч: «Дома 
снедаю кашай, а ва ўніверсітэце 
хлеб або ёгурт. Так атрымліваецца, 

што ці часу няма, ці выбару. Імкнуся 
грунтоўна паесці ўвечары, таму 
што засыпаць галоднай – нядобра. 
Кошты ў нас у міні-кафэ вышэй-
шыя, чым у краме, але гэта можна 
зразумець».

Дар'я Чарняўская: «Імкнуся як 
след паснедаць перад выхадам з 
дома, каб не прагаладацца да абе-

ду. Ва ўніверсітэце звычайна п'ю 
каву, купляю да яе вафлі або круа-
сан у міні-кафэ. У сталовую захо-
джу рэдка – там доўгія чэргі, шкада 
час марнаваць. Вядома, хацелася 
б купляць ежу танней, але цяпер 
цэны ўсюды «кусаюцца», і журфак 
не выключэнне».

Так, журфак не выключэнне. І 

тут цэны зусім не студэнцкія. Але 
чаму ў буфеце яны вышэйшыя, 
чым у краме? першае слова, якое 
прыходзіць да галавы ў дадзенай 
сітуацыі, гэта «нажываюцца». пры-
тым на студэнтах.

Ну не паспяваем мы зладзіць 
усе справы на перапынку! А можа, 
праблема ў тым, што проста не 
ўмеем планаваць свой час? Ці нам 
яго не так плануюць? Вось, напры-
клад, на геаграфічным факультэце 
з гэтым усё ў парадку. У раскладзе 
тамтэйшых студэнтаў ажно два 
вялікія перапынкі, кожны з якіх 
доўжыцца па 25 хвілін! Мой сябра 
вучыцца там і заўважыў, што па-
спявае за гэты час практычна ўсё: 
у сталовую схадзіць і нават з сяб-
рамі ў рэкрэацыі (пакоі адпачынку) 
пагутарыць. Такі ж рэжым і на хім-
факу. На большасці іншых факуль-
тэтаў па адным вялікім перапынку, 
але яны доўжацца ад 25 да 30 
хвілін, а на ФМА наогул 40. У нас 
жа, у Інстытуце журналістыкі, «пе-
ракус» адзін (для першай змены), і 
пры гэтым ён разлічаны на 20 
хвілін. На эканамічным і філала-
гічным факультэтах таксама адзін 
вялікі 20-хвілінны перапынак, пры-
чым пастаўлены ён на стыку пер-
шай і другой змен. Мэтазгодней 
было б даць адпачыць студэнтам у 
сярэдзіне вучобы. Чаму журфак, 
філфак, эканамфак і некаторыя 
іншыя факультэты ў пройгрышным 
становішчы? прытым «юрысты» 
наогул загнаныя ў кут. У іх вялікага 
перапынку, не лічачы 10-хвілінных, 
зусім няма! А ці не зраўняць сі ту-
ацыю з інтэрваламі паміж парамі 
ва ўсім БДУ і не прывесці працяг-
ласць і колькасць гэтых перапынкаў 
да пэўнага стандарту? З іншага 
боку, можа,у журфакаўцаў не так 
ужо і дрэнна, бо ёсць студэнты, 
якія знаходзяцца ў яшчэ больш 
складаных умовах...

ігар матЭлеНаК

На «вялікім» перапынку немалы ажыятаж

сустрэЧы студэнцкі інтарэс

Пісаць не алоўкам, а сэрцам
З 1942 г.  Алесь Ануфрыевіч – 

партызан атрада «Смерць фашыз-
му», а з 1943 – камандзір падрыў-
ной групы атрада «Бальшавік» бры-
гады імя Варашылава на Віцеб-
шчыне. Наш герой быў тройчы 
паранены. пасля перамогі Алесь 
Савіцкі працаваў у полацкай аблас-
ной газеце «Бальшавіцкі сцяг». У 
1953 г. паехаў у Маскву, паступіў у 
Літаратурны інстытут імя М. Горка-
га, скончыў аспі рантуру. Але не 
змог без Баць каўшчыны і ў 1961 г. 
вярнуўся ў Мінск…

пісьменніцкую працу Алесь 
Савіцкі распачаў у ветрынскай пад-
польнай раённай газеце «Чырво-
ная звязда». Тады выйшаў ма-
ленечкі допіс «Шлях падрыўнікоў» з 
подпісам «Саша С. Кам. падр. Гру-
пы». Тады выкарыстоўваліся  толькі 
ініцыялы, бо аўтары баяліся за 
жыцці сваіх блізкіх: немцы іх маглі 
«вылічыць»… Алесь Ануфрыевіч 
паказаў гэтую ўнікальную газету ад 
7 лістапада 1943 г. Якім узлётам 
любові да Радзімы, мужнасці і ад-
ва  гі было напісанне гэтай заметкі! 

Ён узнагароджаны ордэнамі 
Чырвонай Зоркі, «Знак пашаны», 
Айчыннай вайны I ступені, Ф. Ска-
рыны…  А найвышэйшая салдацкая 
ўзнага рода – ордэн Славы – знай-
шла героя ажно праз 55 гадоў пас-
ля перамогі.

Шаноўны госць размаўляў са 
студэнтамі і пра беларускую лі-
таратуру. Студэнты не маглі стры-
маць эмоцый, калі пісьменнік-
ветэран пачаў на памяць расказ-
ваць паэму Янкі Купалы «Курган». 

– Гэтую паэму я чытаў і ў пар-
тызанскім атрадзе. Тады я, малады 
хлопец, не разумеў, чаму мяне 
рускія, украінцы – таварышы – 
прасілі амаль кожны вечар расказ-
ваць «Курган». Здзіўляўся, чым іх 
прывабіла паэма на беларускай 
мове? І толькі праз шмат гадоў я 
ўця міў:  мужнасцю чалавека, ге роя-
лірніка, які цаной свайго жыцця 
сказаў праўду князю, – узнёсла рас-
павёў Алесь Ануфрыевіч. – Кожны 
журналіст павінен ведаць: калі бу-
дзеш пісаць не алоўкам, а сэрцам, 
тады і атрымаеш добры плён...

На развітанне ён сказаў кра-
нальныя словы:

– Сябры, у нас багатая гісторыя і 
спадчына, славутая краіна.  Бера-
жыце родную зямлю і гісторыю. Га-
дуйце ў сабе мужнасць, смела ка-
жыце праўду і пішыце яе.

паверце, у сэрцы кожнага, хто 
сустрэўся з беларускім пісьмен-
нікам-франтавіком Алесем Савіц-
кім, жыве зараз перакананне, што 
перамагае заўсёды светлае, пера-
магае жыццё і праўда. 

лідзія сКУлаВец

JOB INTERVIEW
нашага боса прыйшла чарга 
прэтэндэнтаў на пасаду. У аўдыто-
рыі панавала дзелавая атмасфера. 

Нашы выкладчыкі сачылі за пра-
цэсам і адзначалі недахопы. 

На наступным занятку мы падвя-
лі вынік праведзенай гульні і склалі 
топ-5 памылак, якія нельга да пу-
сціць пры праходжанні сумоўя. 

1. Спазненне 
2. Залішняя скаванасць і напру-

жанасць 
3. Няўменне слухаць і, як вынік, 

даваць карэктныя адказы на 
пытанні наймальніка 

4. празмернае жаданне спада-
бацца патэнцыйнаму начальніку 

5. Безыніцыятыўнасць 
Мы правялі час весела і з карыс-

цю. Тэарэтычныя веды цвёрда за-
своеныя і замацаваныя на практы-
цы. Ад таго, што ролевая гульня 
праходзіла на англійскай мове, яна 
прынесла двайную карысць! Вы-
казваем падзяку выкладчыкам ка-
федры англійскай мовы эканаміч-
ных спецыяльнасцяў, якія дапамаглі 
разабрацца ў тонкасцях напісання 
рэзюмэ і падрыхтоўкі да інтэрв’ю. 
Спадзяёмся, што падобныя мера-
прыемствы будуць праводзіцца і па 
іншых дысцыплінах. Бо ролевая 
гульня робіць працэс навучання 
такім займальным і цікавым! 

анастасія БагДаНоВіЧ
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аддзел рэдкай 
кнігі бібліятэкі БДУ 
захоўвае частку фонду 
дарэвалюцыйнай мінскай 
духоўнай семінарыі. Бібліі 
надаецца вельмі вялікая 
ўвага на гістарычным 
факультэце, а таксама 
на кафедры культуралогіі 
гуманітарнага факультэта. 
аднак сёння кожны вучоны 
займаецца даследаваннямі 
свяшчэннага Пісання сам- 
насам. інстытут тэалогіі імя 
святых мяфодзія і Кірылы 
спрабуе наладзіць кантакт 
з усімі даследчыкамі 
Бібліі. тут ствараецца 
айчынная школа 
біблеістыкі і неўзабаве 
будзе сфарміраваны 
беларускі цэнтр 
даследаванняў Бібліі.

ПЕРАКЛАДЫ І эКСПЕДЫЦЫІ
Даследаванне Бібліі звязана ў 

большасці з філалагічнай працай і 
патрабуе ў першую чаргу моўнай 
падрыхтоўкі. Любы пераклад – гэ-
та ў нейкім сэнсе тлумачэнне. 
Колькі Біблія існуе, столькі яна 
пад вяргаецца ўсемагчымым тлу-
мачэнням. Хрысціянская трады-
цыя тлумачэння Бібліі існуе ўжо 2 
тысячы гадоў.  І ўжо сама па сабе 
стала прадметам вывучэння. Глы-
бока зразумець біблейскі тэкст 
без тлумачэнняў немагчыма. пры 
непасрэдным удзеле загадчыка ка-

У сярэдзіне снежня група  
з 10 выкладчыкаў 
інстытута журналістыкі 
БДУ і рэдактараў 
шматтыражных газет 
пабывала на стажыроўцы  
ў Швецыі, дзе прыняла 
ўдзел у семінары 
«Канвергентная 
журналістыка: новыя 
тэндэнцыі рэдакцыйнага 
менеджменту ў газеце 
і на тэлебачанні». 

Мэтай было знаёмства са 
стратэгіямі развіцця шведскіх 
сродкаў масавай інфармацыі з да-
памогай інструментаў крос-ме-
дыйнасці і абмеркаванне працы 
рэдакцый розных шведскіх вы-
данняў ва ўмовах канвергенцыі. 

Складалі дэлегацыю намеснік 
дырэктара Інстытута журналістыкі 
БДУ Вольга Самусевіч, дэкан фа-
культэта павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі Ганна Басава і 
іншыя выкладчыкі, а таксама рэ-
дактары маладзечанскай і рэчыц-
кай раённых газет Аляксандр Ла-
зоўскі і Ігар Сяргееў, газеты «Саюз 
прадпрымальнікаў» Барыс Залескі 
і газеты БДУ «Універсітэт» Сяргей 
Шафаловіч. 

Візіт адбыўся дзякуючы шматга-
доваму супрацоўніцтву нашага 
Інстытута журналістыкі з FOJO ін-
стытутам павышэння кваліфікацыі 
журналістаў (Швецыя) пры пад-
трымцы шведскага агенцтва між-

наВацыі

духоўнасць

CROSS-MEDIA: ШВЕДСКІ ВОПЫТ

Біблейскі асяродак у БДУ

народнага супрацоўніцтва ў галіне 
развіцця SIDA. У рамках сумеснай 
адукацыйнай праграмы ў БДУ вось 
ужо 10 гадоў штогод прыязджаюць 
спецыялісты інстытута FOJO і вя-
дучыя шведскія журна лісты, каб 
падзяліцца вопытам з выкладчы-
камі і студэнтамі журфака. У сваю 
чаргу дзве групы беларусаў ат-
рымліваюць магчымасць наведац-
ца ў Швецыю і на свае вочы пазна-
ёміцца з сучаснымі навучальнымі і 
медыйнымі тэхна логіямі. Ці варта 
казаць, наколькі карысная гэтая 
праграма, бо шведскія ВНУ, як і 
СМІ, заўсёды славіліся сваімі пе-
радавымі падыходамі? 

Асаблівы шарм сёлетняму ме-
рапрыемству надаваў святочны ан-
тураж і без таго чароўных шведскіх 
гарадоў. Мальмё, Люнд, Крысты-
янстад, Борус, а таксама Гётэборг 
– куды наведваліся беларускія 
госці, патаналі ў пышнай навагод-
няй ілюмінацыі і дэкарацыях. Адпа-
ведным быў і настрой людзей... 
Але нягледзячы на святочную ат-
масферу нас усюды ахвотна су-
стракалі шведскія калегі і спаўна 
зада вальнялі прафесійную ціка-
васць. Да таго ж наведаныя ўста-
новы адукацыі і рэдакцыі газет ме лі 
свае асаблівасці. 

Так, на факультэце медыя і каму-

нікацый універсітэта Люнда наву-
чанне разлічана на тры семестры, 
а слухачамі становяцца альбо сту-
дэнты старэйшых курсаў, альбо 
асобы са скончанай адукацыяй. У 
Вышэйшай школе журна лістыкі, 
медыя і камунікацый пры ўнівер-
сітэце Гётэборга вядзецца паўна-
вартаснае 4-гадовае навучанне з 
акцэнтам на вэб- і тэлежурналісты-
ку. Рэдакцыі штотыднёвых газет 
Kristianstadbladet і Boras tidning 
зусім нядаўна правялі рэаргані-
зацыю, якая заключаецца ў аптымі-
за цыі сваёй друкаванай версіі і па-
ступовым развіцці вэб-дадаткаў. 
Адна з найбуйнейшых рэгіянальных 

шведскіх газет Skanska Dagbladet 
пайшла іншым шляхам і збіраецца 
адказаць на выклікі часу стварэн-
нем сумеснага з іншымі выданнямі 
тэлевізійнага канала. 

Увогуле, боль   шасць шведскіх 
газет аб'ядна ны ў выдавецкія хол-
дынгі, кіраўніц т ва якіх толькі раз-
мяркоўвае матэрыяльныя рэсурсы 
і не ўмешваецца ў рэдакцыйную 
палітыку. Рэдакцыі газет вельмі до-
бра тэхнічна аснашчаны (у аўта-
парках да 20 машын), уладкаваныя 
па прынцыпе «вольнай прасторы» з 
вельмі функцыянальнай офіснай 
мэбляй і арыентаваны на стварэн-
не максімальнага камфорту для 
супрацоўнікаў. 

Акрамя шматлікіх візітаў бе-
ларускія госці пастаянна абмень-
валіся думкамі ад убачанага і аб-
мяркоўвалі дадатковую інфарма-
цыю са спецыялістамі інстытута 
FOJO ў рамках прэс-канферэнцый. 
На падвядзенні вынікаў беларускія 
госці адзначылі вялікі плён такога 
семінара і пажадалі прымяніць ат-
рыманыя веды ў сваёй працы.

Дарэчы, перад візітам вы-
кладчыкаў і рэдактараў у Стак-
гольме прайшоў тыднёвы семінар 
і для двух дзясяткаў студэнтаў 
Інстытута журналістыкі БДУ, якія 
атрымалі добрую базу для пра-
фесійнага росту. 

У студзені будзе вырашацца лёс 
далейшага супрацоўніцтва з ін-
стытутам FOJO. Хацелася б у апі-
санні гэтай праграмы паставіць не 
кропку, а шматкроп'е, што я з зада-
вальненнем і раблю... 

сяргей ШаФалоВіЧ

У Вышэйшай школе журна лістыкі, медыя і камунікацый пры ўніверсітэце Гётэборга

федры біблеістыкі протаірэя Сер-
гія Гордуна былі перакладзены на 
сучасную беларускую мову Чаты-
рохевангелле, кніга Дзеянняў свя-
тых Апосталаў, саборныя пасланні 
апостала паўла. Цяпер ідзе праца 
над перакладам паслання да 
Галатаў. протаірэй Сергій пад рых-
таваў да выдання набажэнскае 
евангелле на беларускай мове, 
якое было надрукавана ў Беларусі 
і польшчы і выкарыстоўваецца ў 
набажэнскай практыцы. 

Віталь Акімаў, галоўны рэдак-
тар альманаха «Скрыжалі», 
публікацыі ў якім прызнаюцца ў 
Агульна цар коўнай аспірантуры і 
дактарантуры, гаворыць, што зра-
зумець Біблію дапамагаюць не 
толькі дакладныя пераклады. 
Шматлікія археалагічныя экспе-
дыцыі, якія працуюць кожны год у 
егіпце, Месапатаміі і Ізраілі, даз-
валяюць здабыць літаратурныя 
помнікі на родаў старажытнага 
Усходу, што сведчаць пра гіста-

рычныя падзеі таго часу, калі ства-
ралася Біблія. Віталь Віктаравіч 
якраз і даследуе сувязь тэксту 
біблейскай Кнігі Эклезіяста з 
літаратурамі народаў старажыт-
нага Блізкага Усходу, егіпта і Ме-
сапатаміі. Нядаўна ён на  друкаваў 
манаграфію «Біблей ская Кніга 
Эклезіяста і літаратур ныя помнікі 
Старажытнага  егіпта».

ЛАБАРАТОРЫУМ БІБЛІКУМ
Біблейская студэнцкая навуко-

ва-даследчая лабараторыя, якая 
дзейнічае пры кафедры біблеістыкі 
Інстытута тэалогіі пад навуковым 
кіраўніцтвам Віталя Акімава, такса-
ма вывучае Свяшчэннае пісанне 
Старога і Новага Запавету ў кан-
тэксце гісторыі і культуры стара-
жытных цывілізацый. Студэнты мо-
гуць займацца паглыбленым выву-
чэннем гісторыі культуры стара-
жытных цывілізацый, а таксама 
старажытных моў – старажытна-
яўрэй скай, старажытнагрэчаскай, 

лацінскай, акадскай, старажытна-
егі  пецкай. У іх задачу ўваходзіць і 
пераклад асобных біблейскіх 
тэкстаў на сучасныя мовы. Гэта ўсё 
дае ім зразумець гісторыю тлума-
чэння Бібліі.

Свае даследаванні Бібліі сту-
дэнты прадстаўляюць на суд шы-
рокай грамадскасці. Як дадатак да 
альманаха «Скрыжалі» выдадзены 
першы зборнік студэнцкіх навуко-
вых артыкулаў па біблеістыцы пад 
назвай «Лабараторыум Біблікум». 
Ён стаў друкаваным органам біб-
лейскай СНДЛ. І для многіх мала-
дых аўтараў публікацыя ў гэтым 
зборніку з’яўляецца першай спро-
бай пяра і першай друкаванай пра-
цай. У студэнцкіх работах закрана-
юцца самыя розныя тэмы і прабле-
мы, які даты ча цца Старога і Новага 
Запаве ту – пытанні біблейскай эк-
зегетыкі і перакладу, пытанні выву-
чэння старажытных хрысціянскіх 
апокрыфаў і асэнсавання біблей-
скіх тэкстаў у рамках праваслаўнай 
традыцыі.

МУЗЕй БІБЛІІ
У даследчай працы студэнтам у 

многім дапамагае музей Бібліі. Бо 
старажытныя тэксты на мове ары-
гінала якраз тут і прад стаўлены.       
У аснове яго экспазіцыі – некалькі 
дзясяткаў біблейскіх выданняў на 
самых розных мовах, не толькі су-
часных, але і старажытных: грэча-
скай, лацінскай, яўрэйскай, сан-
скрыце, старажытна сірыйскай, араб-
скай,  грузінскай, якуцкай і г. д. Ка-
лекцыя музея Бібліі ўвесь час 
папаўняецца. Самыя старажытныя 
выданні даціруюцца канцом XIX ст.  
Нядаўна Біблейскае таварыства 
Рэспублікі Беларусь у чарговы раз 

перадало музею розныя выданні 
Бібліі. Студэнты звярнуліся і да 
грамадскасці з просьбай прыно-
сіць найбольш цікавыя экзэмпляры 
Бібліі. І знайшлі разуменне. На пра-
цягу года людзі прыносілі ў музей 
біблейскія кнігі мінулых стагоддзяў. 
Калі экспазіцыя музея пашырыцца,  
яму, магчыма, спатрэбіцца дадат-
ковае памяшканне.

Студэнтка Ганна Залатар, якая 
праводзіць экскурсіі для школьні-
каў, гаворыць, што заўсёды бачыць 
шчырую цікаўнасць сваіх навед-
нікаў да экспанатаў музея. Часта 
яе ўзрушвае тое, што навучэнцы 
4–5 класаў сярэднеадукацыйных 
школ  задаюць вельмі сутнасныя 
пы танні. Свой кругагляд яны па-
шыраюць у біблейскіх нядзельных 
школах. 

першы раз Ганна Залатар так-
сама сутыкнулася з вывучэннем 
Бібліі яшчэ падчас вучобы ў гім-
назіі. Для канферэнцыі ёй пра-
панавалі падрыхтаваць тэму «Біб-
лейскія вобразы ў літаратуры». 
Яна абудзіла ў Ганны інтарэс да 
Бібліі, што потым прывяло яе і ў 
сцены інстытута.

Рэспубліканскі конкурс школь-
ных сачыненняў «Біблейскія сюжэ-
ты ў сусветным мастацтве», які не 
першы год праводзіць Інстытут 
тэалогіі, сёння вельмі папулярны 
сярод школьнікаў. Колькасць тых, 
хто прыняў у ім удзел сёлета, пабі-
ла ўсе рэкорды і здзівіла нават 
саміх арганізатараў, – больш за 
300 удзельнікаў. Гэта гаворыць пра 
тое, што Біблія ва ўсе часы была, 
ёсць і будзе кнігай, якая прыцягвае 
да сябе ўвагу многіх пакаленняў.

ганна лагУН

Музей Бібліі ў Інстытуце тэалогіі БДУ
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толькі Новы год, але і свята 
салідарнасці ўсіх азербайджанцаў 
– нас па свеце каля 50 мільёнаў. 
Свята пачынаецца зраніцы, калі мы 
віншуем старэйшых – бабулю з 
дзядулем, дзядзькаў і цётухнаў і г. д. 
А сёмай вечара ўсе сядаюць за 
стол і ядуць традыцыйны плоў. по-
тым моладзь гуляе – мы, напры-
клад, з сябрамі ходзім у лазню, по-
тым у піўную, дзе бавімся да пало-
вы на дванаццатую. Апоўначы ўсе 
зноў збіраюцца дома і сустракаюць 
Новы год, затым моладзь зноў ідзе 
хто куды – зазвычай па клубах, дзе 
гуляюць да раніцы. На наступны 
дзень і да 5 студзеня мы ходзім 
адзін да аднаго ў госці. Але насам-
рэч Новы год мы ўжо тры тысячы 
гадоў сустракаем 21 сакавіка. Гэта 
Ноўруз Байрам (свята Новага дня), 
і падчас яго ўсё зусім па-іншаму, 
прытым традыцыі святкавання 
вельмі залежаць ад рэгіёну. У нас, 
напрыклад, з пшаніцы адмысло-
вым чынам гатуюцца нацыяналь-
ныя прысмакі: халва, пахлава і хун-
чэ – асаблівая страва, што падаец-
ца на круглым падносе, на якім за-
пальваюць столькі свечак, колькі 
чальцоў у сям’і. На падносе тры 
віды салодкасцяў з сухафруктаў – 
круглы говал, які сімвалізуе сонца, 
ромб пахлавы, які сімвалізуе зорку, 
і серпік шакербуры, які выдае ме-
сяц. То бок хунчэ – гэта космас. А 
яшчэ мы фарбуем яйкі – як вы на 
Вялікдзень. Зранку ўсе купаюцца. 
Самым малодшым у сям’і даюць 
адмысловы прысмак – гэннат, ён 
салодкі і выглядае, як шкло, мусіць 
дапамагчы малечы не чуць і не ба-
чыць нічога благога ў новым годзе. 
Каб на будучы год усё было хора-
ша, пакладзіце ў галаву смажанай 
рыбе залаты пярсцёнак. 

З ДАжДжОМ 
І СУПАМ

Міранда Ікірыка, 3 курс эка-
намічнага факультэта

На Новы год у Нігерыі не бывае 
снегу, і халодна не бывае, затое 
часта ідзе цёплы дождж. Мы ста-
вім ёлку і ўпрыгожваем яе фота-
здымкамі сяброў, а таксама жоў-
тымі і чырвонымі агеньчыкамі. 
падчас свята сям’я абавязкова 
едзе на вёску, туды, дзе сваякі, бо 
трэба сабрацца ўсім разам, разам 
пад’есці. Традыцыйна гатуецца 
суп – у нас вельмі многа розных 
супоў, а яшчэ многа мяса: курыцы, 
ялавічыны. Калі ўсе наеліся, ста-
рэйшыя зазвычай сядаюць гуляць 
у карты, а маладзейшыя таньчаць, 
спяваюць і слухаюць музыку – у 
нас ёсць вельмі папулярны ні-
герыйскі калектыў r’n’b, мне ён 
падабаецца больш за англійскую 
папсу. А пакуль я тут, буду свят-
каваць дома з сяброўкай, мы зга-
туем плоў і які-небудзь беларускі 
салат. 

КАРАБЕЛЬ ЗАМЕСТ ЯЛІНКІ

Іааніс Казанджыдзіс, 1 курс 
ФМА (міжнароднае права)

паколькі ў Грэцыі, як і ў Белару-
сі, большасць насельніцтва права-
слаўная, то мы святкуем Новы год 
і Нараджэнне Хрыстова прыбліз на, 
як і вы. Робім на гэтыя святы вялікі 
стол, з алкаголем, калі хто лю біць, 
збіраемся ўсёй сям’ёй – да поўна-
чы трэба ўсім быць, выпіць, пры-
няць падарункі і падарыць, а пасля 
дванаццатай дарослыя почасту гу-
ляюць у карты, моладзь ідзе ў клу-
бы. У многіх сем’ях прынята ўпры-
гожваць не ёлку, а карабель – яго 
расфарбоўваюць алоўкамі і фар-
бамі, альбо прыбіраюць кветкамі ці 
лямпачкамі. Мы вельмі ганарымся 
тым, што Грэцыя з’яўляецца мар-
ской дзяржавай. 

ПРАЗ ВОГНІшЧА ДА шАшЛЫКУ

Зэйнеп Джошкун, 3 курс фі ла-
лагічнага факультэта

Новы год узімку – у Турцыі свята 
новае, еўрапейскае (еўрапеізацыя 
Турцыі адбылася ў 1920-х гг., 

еўрапейскія святы не маюць глы-
бокіх каранёў у турэцкай гісторыі, а 
значыць, і ўстойлівых звычаяў, якія 
суправаджаюць святкаванне – 
заўв. Рэд.). Яго святкуюць у 
асноўным у буйных гарадах – у Ан-
кары, напрыклад, прытым святкуе 
ў асноўным моладзь. Ставяць ялін-
кі, запрашаюць у госці сваякоў і 
суседзяў, гатуюць смачныя стравы. 
Але куды большае свята – гэта 
Ноўруз Байрам, што святкуецца 
ўвесну, 21 сакавіка. Тады па ўсёй 
Турцыі збіраюцца вялікія сем’і, на 
полі раскладаюць вялікія вогнішчы і 
скачуць праз іх. Што да ежы, дык 
яна не рэгламентаваня строга, усё 
залежыць ад рэгіёну і магчымасцяў 
сям’і. Напэўна, адзіная ўсеагульная 
страва ў гэты дзень – шашлык.

ВЯСёЛАЯ эКЛЕКТЫКА
Уладзіслаў Цітоў, 5 курс ФМА

У Латвіі вельмі многа рус ка-
моўных людзей, і святкуем мы Но-
вы год гэтаксама, як было заве-
дзена ў Савецкім Саюзе – тыя ж 
фільмы кшталту «Іроніі лёсу», тыя ж 
мандарыны, загадванне жаданняў 
пад бой курантаў і паходы ў госці 
пасля. З адрознага магу назваць 
хіба печыва з перцам, цынамонам і 
імбірам – такое на Каляды па ўсёй 
еўропе пякуць, і ў нас таксама. А 
яшчэ ў нас, як і ў вас, у пашане 
ўсходні каляндар – у адпаведнасці 
з жывёлай, імя якой будзе насіць 
новы год, падбіраюць вопратку, 
упрыгожанні і нават пачастункі на 
святочны стол. Галоўнае – святы 
заўжды праходзяць вельмі вясёла!

КАЛЯДКІ ДАЛёКА – 
КАЎБАСКІ ВЫСОКА

Мала хто ведае, але калісьці і на 
Беларусі Новы год святкаваўся без 
аліўе, мандарынаў і нават без тэ-
лебачання. Дый святкаваўся не 
столькі Новы год – як і ў большасці 

апытанне

У БДУ навучаюцца 
студэнты з самых розных 
куткоў свету. сесія не 
дазваляе многім з іх 
вярнуцца дадому на 
святкаванне Новага года 
– затое ўніверсітэцкая 
супольнасць узбагачаецца 
новымі традыцыямі 
ўрачыстасцяў. мы 
распыталі нашых 
замежных студэнтаў, 
як Новы год святкуецца 
ў іх на радзіме.

АДКРЫТЫЯ ДЗВЕРЫ 
ТУРКМЕНІСТАНА

Мяхры Языева, 5 курс філа-
лагічнага факультэта. У Турк ме-
ністане лічаць, што калі на Новы 
год насыпле снегу, то ўвесь год 
будзе ўраджайны, а калі снегу ня-
ма – зіма будзе марозная, лета 
спякотнае. Напярэдадні свята ў нас 
прынята рабіць генеральную ўбор-
ку, мы ўсё чысцім, вымываем, 
апоўначы адчыняем усе вокны і 
дзверы, каб Новы год увайшоў у 
дом. Цяпер усё часцей туркмены 
святкуюць на галоўнай плошчы 
краіны, ля ёлкі, з прэзідэнтам. А 
раней было прынята святкаваць у 
сямейным коле, гатаваць усялякае 
смакоцце – плоў, манты, тамдыр-
ламу (баранчыка з рознымі 
прыправамі і спецыямі цалкам за-
пякаюць у тамдыры, глінянай печ-
цы, у якой звычайна пякуць хлеб). 
Тут, у беларускім інтэрнаце, барана 
не запячэш (смяецца), таму 
абыходзімся куркай, а яшчэ пячом 
ляпёшкі і пірагі, простыя і слаёныя, 
салодкія і мясныя – усё, што дазва-
ляюць тутэйшыя духоўкі. 

ТЫСЯЧЫ ГАДОЎ 
АЗЕРБАйДжАНСКАй МУДРАСЦІ

Архан Мухтарлы, магістрант 
Інстытута журналістыкі. Мы святку-
ем Новы год двойчы. 31 снежня не 

Са свету па прыкмеце
архаічных сялянскіх куль-
тур, беларусы адзначалі 
дзень веснавога раўна-
дзен ства, калі сама пры-
рода гаворыць, шчабеча 
і бурубулькае пра новы 
цыкл жыцця. Зімовае 
сонцастаянне, пасля 
якога сонца нарэшце па-
чынае вяртацца, а дзень 
– павялічвацца, адзна-
чалася доўга: рабіць 
узім ку сялянам не тое 
каб зусім не было чаго, 
але ж куды менш, чым 
улет ку; можна і пасвят-
каваць, ад «польскіх» да 
«рускіх» Калядаў, а то і да 
Вадо хрышча. Беларускія 
Каляды былі слаўныя 
ежай і гульнямі – усім 
тым, чым працоўны год 
не песціў. Галоўнай на 
святочных сталах была 
куцця – адмысловая ка-
ша. посную куццю (ве-
чар напярэ  дад ні свята) 

супра ваджалі стравы з рыбы, 
грыбоў і іншых дазволеных пастом 
харчоў, а ўжо Шчодрык дазваляў 
скаромнае – усемагчымыя каў-
басы, вантрабянкі, шкілёнды, кры-
вянкі, вяндліна царавалі на стале, 
імі дарылі калядоўшчыкаў, якія 
вадзі лі па вёсцы «казу» і «мядзве-
дзя» – прымаць такую святочную 
пра цэ сію лічылася ганарова і абя-
ца ла ўдачу на ўвесь будучы год, бо 
дзе каза нагой, там жыта капой, а 
дзе каза рогам, там жыта стогам… 
Нарэшце, насвяткаваўшыся дома, 
моладзь збіралася ў самай вялі-
кай хаце, дзе ладзіліся танцы і 
гульбішчы – напрыклад, амаль за-
бытая сёння фрывольная  «Жані ць-
ба Цярэшкі». А як святкуеце вы, 
якія традыцыі захаваліся ў вашай 
сям’і? пішыце ў рэдакцыю – най-
лепшы аповед атрымае прыз! Бо 
якое ж свята без падарункаў…

Падрыхтавала
маргарыта аляШКеВіЧ

ДаВеДКа
Ноўруз (Newrouz, у пера-

кладзе з фарсі Новы дзень) – 
Новы год па зараастрыйскім 
сонечным календары. Яго па-
чатак прыпадае на дзень вес-
навога раўнадзенства. Пасля 
арабскай заваёвы прарадзімы 
зараастрызму Персіі і ўкара-
нення ісламу свята страціла 
магічны сэнс, але дасюль ад-
значаецца народамі Сярэдняй 
Азіі, Азербайджана і Закаўказ-
зя, а ў Іране і Афганістане, дзе, 
нягледзячы на ўціск і ганенні, 
застаецца мноства прыхільні-
каў зараастрызму, Ноўруз з'яў-
ляецца афіцыйнай навагодняй 
урачыстасцю. Карані гэтага 
свята сягаюць у язычніцкія ча-
сы. Паводле прыкмет, тое, што 
чалавек пабачыць першым у 
першы дзень Ноўруз Байрамы, 
будзе суправаджаць яго ца-
люткі год. Таму ў час святка-
вання людзі імкнуцца трымаць 
побач рэчы і рэчывы, якія зна-
чаць добрыя намеры і шчасце, 
здароўе, удачу і дабрабыт – 
віно, парасткі ячменю, ляпёш-
кі-піты, манеты (сёння – грашо-
выя купюры). Абавязковым 
атрыбутам свята застаецца 
свяшчэнны агонь, які, у ад-
паведнасці з цяперашняй мо-
дай, прымае выгляд феер-
веркаў.  

Шчадрэц у Строчыцы
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рэдактар сяргей ШаФалоВіЧ

Карэктар Ганна РАК

далуЧаЙцеся!

Электрычная энергія як самая ўніверсальная і зручная для выка-
рыстання форма энергіі сёння з’яўляецца верным памочнікам чала-
века на вытворчасці і ў побыце. Але электрычнасць можа прынесці і 
непапраўную шкоду здароўю людзей, калі не выконваць правілы 
электрабяспекі і меры асабістай засцярогі. 

Смяротна небяспечная сітуацыя ўзнікае заўсёды, калі чалавек з 
аднаго боку дакранаецца да неізаляваных правадоў або металічнага 
корпуса электрапрыбора з няспраўнай ізаляцыяй, а з другога – 
зямлі, заземленых прадметаў, труб, стаіць на вільготнай або сырой 
падлозе і да т. п. Больш за тое, смяротна небяспечна не толькі да-
кранацца, але і падыходзіць бліжэй чым на 8–10 метраў да абарва-
нага провада, якія ляжыць на зямлі. 

пабочным асобам НеЛЬГА заходзіць, пранікаць у трансфарма-
тарныя падстанцыі, размеркавальныя прылады, адкрываць сілавыя 
шчыткі, зборкі, адкрываць або здымаць агароджы. Асаблівая адказ-
насць за электрабяспеку дзяцей ляжыць на бацьках, настаўніках, 
выхавальніках. 

Памятайце! 
У чалавека няма адмысловых органаў пачуццяў, якія папярэджвалі 

б яго аб небяспецы электрычнага току. Толькі веданне і выкананне 
простых правілаў электрабяспекі, захаванне мер асабістай засцярогі 
могуць прадухіліць магчымасць паразы электратокам.

П. с. стаВер, інспектар мінскага мра 
філіяла «Энерганагляд» рУП «мінскэнерга»

Персанальная 
выстава жывапісу 
беларускага мастака 
юрыя Крупянкова з 
цыкла «Вандроўка» 
адкрылася 19 
снежня ў фае 
будынка рэктарата 
Беларускага 
дзяржаўнага 
ўніверсітэта (вул. 
Бабруйская, 5 а). 

працы Юрыя Крупянкова 
раскажуць пра тое, што бліз-
кае і знаёмае многім лю-
дзям: пра каханую жанчыну, 

Праект фотаклуба 
гуманітарнага факультэта 
Photo crossing заваяваў 
першае месца на творчым  
конкурсе ў намінацыі 
«Прасоўванне 
гарадоў і рэгіёнаў»
у рамках III міжнароднага 
форуму «імідж рэспублікі 
Беларусь: час дзейнічаць». 

«Конкурс стаў нам цікавы, бо 
фотаклуб ставіць перад сабой за-
дачы сабраць і захаваць фата-
графічны матэрыял пра гарады і 
рэгіёны Беларусі, а таксама пака-
заць іх побыт, культуру, традыцыі з 
дапамогай фатаграфій, якія бу-
дуць размяшчацца на афіцыйным 
фотасайце, а таксама ажыццяў-
ляць партнёрскае ўзаемадзеянне з 
фотаклубамі іншых краін», – зазна-
чыла старшыня фотаклуба супра-
цоў нік кафедры ІТ Вольга Ждановіч. 

«Фотасайт знаходзіцца на 
стадыі актыўнага тэсціравання, але 
зусім хутка можна будзе загружаць 
фатаграфіі ў адпаведныя раздзе-

Калі смех сапраўды 
падаўжае жыццё, то 
13 снежня гледачы 
актавай залы ліцэя 
БДУ запасліся ім на 
шмат гадоў наперад. 
5 каманд з студэнцкіх 
інтэрнатаў змагаліся 
ў гэты дзень за Кубак 
КВЗ студэнцкага 
гарадка БДУ. 

Семестр падыходзіць да 
канца, таму тэма гульні «Ад 
сесіі да сесіі» актуальная як 
ніколі. па класіцы жанру 
трэба было паказаць сябе ў 
трох конкурсах. Знаёмства 
з камандамі пачалося з пры-
вітання, далей ішоў бія тлон, 
а завяршалася ўсё конкур-
сам адной песні. Выбар бы-
ло зрабіць сапраўды няпро-
ста – кожная з каманд дзі ві-

Убачыць Напалеона,  
Жанну д'арк, івана 
грознага, сутыкнуцца  
з дзяўчынай-бананам  
і пячорнымі людзьмі – 
маеш любыя магчымасці, 
калі ты ўдзельнік 
галоўнага капусніка БДУ! 

Капуснік – першы шанец 
праявіць сябе, паказаць свае та-
ленты, а заадно пазнаёміцца з 
тымі, хто на працягу некалькіх гадоў 
будзе вучыцца на розных спецы-
яльнасцях найлепшага ўніверсітэта 
краіны. Для мяне і для іншых 
удзель нікаў капуснік запомніцца 
надоўга. Бо адна справа, калі ты 
сядзіш у зале, назіраеш за дзеян-
нем на сцэне, і зусім іншая – калі ты 
сам удзельнічаеш, рэпеціруеш ну-
мар і хвалюешся перад выхадам на 
сцэну. Цэлая хваля эмоцый накры-
вае з галавой у гэтыя «хвілінкі сла-
вы»!  

Калі спачатку студэнты ставіліся 
адзін да аднаго з відавочным неда-
верам, падазронасцю, то потым 

ВыстаВы да ўВагі

Вандроўка
маленькую дачку, родны го-
рад Мінск, пра памятныя ці 
чымсьці запалыя ў душу мес-
цы, рамантыку юнацкага ка-
хання, першы снег, радасць 
сяброўскіх сустрэч. Цяплом і 
ўтульнасцю, атмасферай 
ціхага чалавечага шчасця 
дзеліцца мастак з гледачамі 
ў гэтыя калядныя дні... 

Выстава будзе працаваць 
штодня да 15 студзеня (акра-
мя нядзелі).

Даведка 
Юрый Крупянкоў нара-

дзіўся ў Мінску, член Саюза 
мастакоў Беларусі, дацэнт 
кафедры дызайну БДУ. Пра-
цы мастака экспанаваліся на 
шматлікіх выставах, набытыя 

прыватнымі калекцыя нерамі 
з ЗША, Нідэрландаў і Гер-
маніі, а таксама знаходзяц-
ца ў калекцыі Музея сучас-
нага выяўленчага мастацтва 

(Мінск, Беларусь), Дзяр-
жаўнага музея Вялікай Ай-
чыннай вайны (Мінск, Бела-
русь), светлагорскай кар-
ціннай галерэі «Традыцыя».

Каляды. Юрый Крупянкоў

Не дакранайся – заб'е!

Дзеля смеху: Кубак КВЗ студэнцкага гарадка БДУ
ла гледачоў па-свойму. 
Інтэрнацыянальная каманда 
з сёмага інтэрната «Hello-
малейкум» загаварыла па-
беларуску. прыгажуні з 
«Двай ных стандартаў» 
(інтэрнат № 2) пакаралі моц-
ным вакалам, а «Жыхары 
Гаю» з дзясятага інтэрната 
бралі залу завадным рэпам. 
«Абшчак» з інтэрната № 11 
скарыў каскадам мініяцюр, а 
«Бульвар патрапанай надзеі» 
(інтэрнат № 6) згуляў на сцэ-
не вяселле. 

Зала раз-пораз выбухала 
смехам, а журы разрывала-
ся на часткі, спрабуючы вы-
значыць найлепшых. Дарэ-
чы, і ў гэты раз журы цешыла 
гучнымі імёнамі і тытуламі: 
абаяльны Віктар Толкач, ён 
жа двухразовы чэмпіён 
Міжнароднага саюза КВЗ; 
фіналіст першай лігі Між-
народнага саюза КВЗ у 
складзе каманды «Зборная 

БДУ» і яе капітан Мікалай 
Банасевіч, кіраўнік адкры-
тай лігі КВЗ БДУ Андрэй 
Рын да, начальнік псіхала-
гічнай службы БДУ Руслан 
папок, ну і, вядома ж, ды-

рэктар студэнцкага гарадка 
БДУ Міхаіл Чарапеннікаў. 
Увогуле, такая сур'ёзная 
кампанія прафесіяналаў вы-
рашала лёсы студэнцкіх ка-
манд. І вырашыла! 

па выніках гульні най-
большую колькасць балаў 
набрала каманда «Бульвар 
патрапанай надзеі». Так што 
цяпер кубак КВЗ студэнцка-
га гарадка БДУ пераязджае 

ў новы дом – інтэрнат № 6. 
Таксама журы вызначыла 
найлепшы жарт, дакладней, 
жарты вечара, якія, на іх дум-
ку і мяркуючы па рэакцыі за-
лы, прагучалі ў выкананні ка-
манды «Абшчак» з інтэрната 
№ 11. А вось беларуская га-
ворка ў выкананні студэнта 
з Туркменістана Бактыге-
рэева Жаксылыка (каманда 
«сямёркі» «Helloмалейкум») 
зрабіла яго найлепшым 
гульцом кубка. 

Вось так Кубак КВЗ сту-
дэнцкага гарадка БДУ 
знайшоў свайго чарговага 
ўладальніка. Зала была на-
поўнена атмасферай гумару 
і весялосці, так што гле дачы 
ўдосталь надыхаліся пазі-
тывам і энергіяй удзель нікаў. 
А гэта значыць, што запасы 
здароўя відавочна папоў ні-
ліся. прынамсі, да наступна-
га Кубка КВЗ. 

Вераніка ЗамараеВа

Пераможцы Кубка КВЗ студгарадка каманда інтэрната № 6

крэатыў у Вольны Час

Спрыяем іміджу

лы, гэтак жа там будзе прадстаўле-
на кароткая інфармацыя пра гара-
ды, рэгіёны Рэспублікі Беларусь, 
карыстальнікі будуць у курсе па-
дзей, мерапрыемстваў і фота выс-
таў, якія праводзяцца фотаклубам. 
Матэрыял на сайце будзе абароне-
ны аўтарскімі правамі», – патлу-
мачыў адміністратар сайта студэнт 
4 курса спецыяльнасці «Ін фар ма-
тыка» Сяргей Беразюк. 

У найбліжэйшы час сайт фота-
клуба пачне сваю паўнавартасную 
працу і будзе супрацоўнічаць з пра-
ектам «Беларусь. Факты». Мы рады 
новым партнёрскім адносінам з 
арганізацыямі, якія падзяляюць на-
шы мэты і задачы! 

аляксандра КарПаВа

Капуснік як першы шанец

шчыра перажывалі адзін за аднаго, 
падтрымлівалі. 

Напрыклад, студэнты ваеннага 
факультэта і ФФСН мне, прад-
стаўніцы Інстытута журналістыкі, 
пажадалі поспеху і сказалі, што бу-
дуць хварэць за нашу каманду, бо 
мы, маўляў, у адным будынку ву-
чымся і павінны быць адной сям'-
ёй. А гэта, як можна здагадацца, 
кажа пра многае! 

І няхай журы аддало перамогу 
філалагічнаму факультэту (з чым я 
яго ад душы віншую), але пера-

можцам застаўся кожны з удзель-
нікаў. Таму што нідзе больш не 
знайсці столькі таленавітых, адда-
ных творчасці і сваёй справе лю-
дзей, здольных прымусіць залу 
апла дзіраваць стоячы, плакаць ад 
смеху і радавацца разам з іншымі. 

Калі падвесці вынік, то галоўнае 
ў гэтым конкурсе было не імкненне 
да перамогі, а імкненне пазнаёміць 
і аб'яднаць у адну каманду найлеп-
шых з лепшых, самых таленавітых 
студэнтаў БДУ. 

юлія ШУрБіНа


