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Чытайце  
ў нумары:

падзея

насустрач  
новым ідэям 

Аснасціць кабінеты фізікі ў 
школах і ВНУ паставіла сабе за 
мэту навукова-вытворчае РУП 
«Актыў БДУ»

Стар. 2

саЙт ЮрФаКа  
ПрыЗнаны  

наЙЛЕПШым
Упершыню ў нашым універ-

сітэце праведзены конкурс 
сайтаў факультэтаў і структур-
ных падраздзяленняў 

Стар. 3

HOSTEL MIX
Пілотны шоу-конкурс Сту-

дэнцкага гарадка БДУ 
Стар. 4

ВІЦЭ-КАНЦЛЕР (рэктар) Нью-
порцкага ўніверсітэта Пітэр Нойс 
26 сакавіка наведаў БДУ. На су-
стрэчы з рэктарам акадэмікам 
Сяргеем Абламейкам былі аб-
меркаваны магчымасці двухба-
ковага супрацоўніцтва і з іншымі 
ВНУ Вялікабрытаніі. У перамовах 
прымалі ўдзел дырэктар НДІ 
ППМІ Юрый Харын і начальнік 
УМС Вадзім Рэзнікаў. 

Ньюпорцкі ўніверсітэт (The 
University of Wales, Newport) за-
снаваны ў 1841 г. З 2003 г. ВНУ 
стаў часткай універсітэта Уэльса, 
рэктарам якога з'яўляецца прынц 
Чарльз. Універсітэт шырока вя-
домы сваім перадавым вопытам і 
інавацыямі ў Вялікабрытаніі і за 
мяжой. 

* * *
ПАДПІСАНА пагадненне аб на-

вуковым абмене і супрацоўніцтве 
паміж БДУ і Цукубскім універ сі-
тэтам (University of Tsukuba, Япо-
нія). Прадугледжваецца абмен 
студэнтамі, выкладчыкамі і наву-
коўцамі, а таксама аргані зацыя 
сумесных даследаванняў, канфе-
рэнцый і іншыя віды дзей насці. З 
умовамі абмену студэн тамі мож-
на азнаёміцца на старонцы: www.
bsu.by/sm_full.aspx?guid=373133. 

* * *
ДАМОВА аб супрацоўніцтве 

паміж БДУ і Кітайскім інстытутам 
міжнародных праблем падпісана 
20 сакавіка акадэмікам Сяргеем 
Абламейкам і сп. Чуй Сінам. Пра-
дугледжваецца абмен супра цоў-
нікамі і матэрыяламі, рэалізацыя 
сумесных навуковых праектаў і 
праграм, садзейнічанне культур-
ным і інфармацыйным стасункам 
паміж дзвюма краінамі. Каарды-
натарам з боку БДУ выступіць 
цэнтр міжнародных даследаван-
няў факультэта міжнародных ад-
носін. 

Кітайскі інстытут міжнародных 
праблем – вядучы даследчы цэнтр 
Кітая ў галіне міжнародных адно-
сін і «мазгавы цэнтр» МЗС КНР. 

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

У галоўным корпусе БДУ 
24 сакавіка прайшоў фесты-
валь факультэтаў – вялікі 
дзень адчыненых дзвярэй. 

З 10 раніцы факультэты рас-
павядалі шматлікім абітурыентам 
пра вартасці сваіх спецыяльнас-
цяў, творчыя калектывы хваліліся 
тален тамі, аўтары падручнікаў 
сустра каліся з чытачамі. Але пра 
ўсё па парадку. 

Святочны настрой гарантаваўся 
з пачатку фестывалю. На першым 
паверсе галоўнага корпуса на ім-
пра візаванай сцэне з песнямі і тан-
цамі выступалі таленавітыя студэн-
ты. Усё вельмі ярка і палымяна. На 
ўваходзе размясціліся прадстаў ні  кі 
моладзевых грамадскіх аргані за-
цый БДУ, якія былі рады распа весці 
пра сваю справу і падзяліцца ўра-
жаннямі пра студэнцкае жыццё. 

На другім паверсе кожны ахвот-
ны мог наведаць выставу вучэбна-
метадычнай літаратуры, а таксама 
пазнаёміцца з аўтарамі некаторых 
дапаможнікаў. 

На паверх вышэй размясцілася 
выстава навуковых дасягненняў 
БДУ, якіх, трэба прызнацца, няма-
ла. На працягу ўсяго дня на чац-
вёртым паверсе не змаўкаў гул 
галасоў. Там размясціліся стэнды 
факультэтаў, прадстаўнікі кожнага 
з якіх выкарысталі разнастайныя 
прыёмы для прыцягнення аўды-
торыі. Так, можна было ўба чыць гу-
сара Рэчы Паспалітай XVII ст., які 
спакойна гуляў побач з пчолкай-
мытніцай. На гэтым сюрпрызы не 

Фестываль факультэтаў Бду:  
5 паверхаў сюрпрызаў!

скончыліся: хлопцы з хі мічнага фа-
культэта надзімалі велі зарныя 
мыльныя бурбалкі, а біяфак здзівіў 
усіх змяёй, якую, дарэчы, можна 
было пагладзіць. Для амата раў са-
лодкага прадстаўнікі фізічна га фа-
культэта гатавалі марожанае з вад-
кага азоту і, як запэўнівалі юныя 
фізікі, кропелькі кахання. 

– Я думаю, такія мерапрыем-
ствы дазваляюць кожнаму адкрыць 
для сябе нешта новае і паказваюць 
свет вясёлага студэнцкага жыцця. 
З будучай прафесіяй я ўжо вызна-
чылася, таму мэтанакіравана ішла 
да стэнда Інстытута журналістыкі. 
Выдатна, што ёсць мерапрыем-
ствы, дзе студэнты могуць распа-
весці пра навучальны працэс і пра 
ўсё, што адбываецца на факультэ-
тах, – падзялілася ўражаннямі абі-
ту рыентка Віка. 

Акрамя факультэцкіх стэндаў, на 
чацвёртым паверсе размясціўся 
штаб дарадцаў з прыёмнай камісіі. 
Любыя пытанні, якія тычацца па-
ступлення, вучобы і дзейнасці 
факультэтаў, знайшлі адказ. 

– Абітурыентам я б параіла доб-
ра падумаць над выбарам факуль-
тэта, спецыяльнасці. Гэта трэба 
для таго, каб пасля 5 гадоў студэн-
цкага жыцця атрымаць не толькі 
дыплом і добрыя ўспаміны, але і 
веды, якія прынясуць карысць. А 
пасля выбару прафесіі неабходная, 
зразумела, добрая падрыхтоўка да 
іспытаў, – тлумачыць Людміла 
Міхайлаўна Хухлындзіна, начальнік 
Галоўнага ўпраўлення вучэбнай і 
навукова-метадычнай работы БДУ. 

Парада, якую могуць даць і 
выкладчыкі і студэнты, гучыць так: 
галоўнае – не баяцца. Верце ў свае 
сілы, і ўсё атрымаецца! 

Таццяна МаТУсевіч

P. S. Тыя, хто не патрапіў на фе-
стываль 24 сакавіка, маглі наве-
даць факультэты на вясновых днях 
адчыненых дзвярэй, якія прайшлі ў 
апошні тыдзень месяца.
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Беларускія школы і ВНУ 
патрабуюць новага абста-
лявання для лабараторных 
работ. А некаторыя сярэднія 
навучальныя ўстановы не 
маюць наогул ніякіх прылад 
для практыкумаў. Прычым 
набыццё школьнікамі экс-
перыментальных уменняў 
ніхто не адмяняў, і ў школь-
най праграме лабараторныя 
работы строга прапісаны. 
Аснасціць кабінеты фізікі ў 
школах і не толькі паставіла 
сабе за мэту навукова-
вытворчае рэспубліканскае 
ўнітарнае прадпрыемства 
«Актыў БДУ».

АД ФІЗІКІ ДА ГЕАГРАФІІ 
І ХІМІІ

Па словах дырэктара РУП Вале-
рыя ХАДАСЕВІЧА, пытанне забес-
пячэння агульнаадукацыйных школ 
вучэбным абсталяваннем разгля-
далася на высокім узроўні. Перад 
БДУ была пастаўлена задача рас-
працаваць камплекты абсталяван-
ня для выканання франтальных ла-
бараторных работ і эксперымен-
тальных даследаванняў па фізіцы. 
Склады камплектаў узгадняліся з 
Міністэрствам адукацыі. Навукова-
метадалагічная экспертыза на іх 
адпаведнасць вучэбнай праграме 
па фізіцы для агульнаадукацыйных 
устаноў праводзілася на працягу 
года.

На сёння ў Беларусі налічваецца 
каля 3 тыс. школ, якія маюць па-
трэбу ў 10–15 камплектах абсталя-
вання па кожным раздзеле фізікі. 
«Актыў БДУ» змог задаволіць гэтую 
патрэбу болей чым на 4 тыс. 
камплектаў. 

На аддзяленні сацыялогіі 
БДУ практыка студэнтаў 
ужо трывала ўвайшла ў 
працэс падрыхтоўкі прафе-
сійных сацыёлагаў, і сён-
ня кафедра сацыялогіі мае 
багаты вопыт арганізацыі 
практыкі. 

З другога курса студэнты дзён-
нага аддзялення праходзяць тры 
віды практыкі: спачатку вучэбная 
(другі і трэці курс) без адрыву ад 
заняткаў, на працягу навучальнага 
года; затым вытворчая (чацвёрты 
курс) і педагагічная (пяты курс) на 
працягу некалькіх тыдняў з адры-
вам ад заняткаў. Усе названыя віды 
практыкі забяспечваюць атрыман-
не выпускнікамі кваліфікацыі «Са-
цыёлаг» і «Выкладчык сацыялогіі і 
сацыяльна-палітычных дысцыплін» 
паводле адукацыйных стандартаў 
Рэспублікі Беларусь. 

Усе працы ў перыяд практыкі 
адпавядаюць асваенню студэнтамі 
асноўных курсаў, якія чытаюцца на 
аддзяленні сацыялогіі. Так, падчас 
вучэбнай практыкі на другім курсе 
студэнты распрацоўваюць прагра-
мы сацыялагічнага даследавання і 
апрабуюць іх на прыкладзе пі лот-
нага апытання. На трэцім курсе 
студэнты асвойваюць курсы «Ме-
тадалогія і метады сацыялагіч нага 
даследавання», «Прыкладная ста-
тыстыка ў сацыялогіі» і «Камп’ю-
тарнае забеспячэнне аналізу са-
цыя лагічных даных». Таму яны 

практыка

насустрач новым ідэям

Справа ў тым, што ў мясцовых 
бюджэтах для набыцця лабара-
торнага абсталявання вылучаецца 
недастаткова сродкаў. Таму было 
прынята рашэнне выпускаць аб-
сталяванне толькі па адным раз-
дзеле фізікі ў год. Сёння «Актыў 
БДУ» вырабляе камплекты абста-
лявання для франтальных лабара-
торных работ па раздзелах «Свет-
лавыя з’явы» (8 клас), «Оптыка» 
(11 клас), «Электрамагнітныя 
з’явы» (8 клас) і «Пастаянны элек-
трычны ток» (10 клас). У другім 
квартале тут пачнуць выпускаць 
камплект абсталявання для пра-
вядзення лабараторных работ у 6 
класе, а таксама па такіх раздзе-
лах фізікі, як «Механічны рух і ўза-
емадзеянне целаў» (7 клас) і «За-
коны захавання ў механіцы» (9 
клас). Магчыма, у хуткім часе пач-
нецца выраб дэманстрацыйнага 
абсталявання для настаўніка. Па-
трэба ў гэтым ужо наспела. Больш 
за тое, наперадзе – выпуск на-

бораў мінералаў і карысных вы-
капняў для правядзення лабара-
торных работ па геаграфіі. У на-
ступным годзе распачнецца пад-
рыхтоўка практы кумаў для 
вы   ка нання франтальных лабара-
торных работ па біялогіі і хіміі. 

«Актыў БДУ» асвоіў вытворчасць 
навучальнага лабараторнага аб-
сталявання па агульным курсе 
фізікі і для ВНУ Беларусі. Ён выпу-
скае комплекс лабараторных уста-
новак па раздзелах «Механіка», 
«Малекулярная фізіка», «Электрыч-
насць і магнетызм», «Оптыка», 
«Атам ная фізіка», «Ядзерная фізі-
ка». На сёння ў планах – камплект 
абсталявання па раздзеле «Фізіка 
цвёрдага цела». Гэта абсталяванне 
пастаўляецца ва ўсе ВНУ нашай 
краіны і за яе межы: у Расію, Украіну 
і Нігерыю.

Прадпрыемства сумесна з 
кафедрамі фізічнага факультэта 
ўдзельнічае ў розных дзяржаўных 
навуковых праграмах. У мінулым 

годзе разам са спецыялістамі ка-
федры лазернай фізікі і спектра-
скапіі ім была асвоена прамысло-
вая вытворчасць лазерна-аптыч-
най тэхналогіі запісу дыфракцый-
ных структур з элементамі, якія 
кадзі руюць, а таксама ідэнтыфі-
ка тара галаграфічнай абароны 
эле ментаў. Дэпартамент дзяржаў-
ных знакаў Міністэрства фінансаў 
ужо набыў адзін такі прыбор. Вя-
дуцца і іншыя распрацоўкі ў галіне 
спектраскапіі.

ПЕРШЫЯ Ў БЕЛАРУСІ
Дагэтуль уся база па стварэнні 

навучальнага абсталявання была 
сканцэнтравана ў Расіі, дзе дадзе-
ную прадукцыю выпускаюць 4 
прадпрыемствы. «Актыў БДУ» 
ўзяўся за выпуск адпаведнай пра-
дукцыі першым у Беларусі.

Валерый Хадасевіч расказвае, 
што расійскія калегі па-добраму 
пазайздросцілі, калі пабачылі на 
свае вочы, колькі лабараторных 
практыкумаў «Актыў БДУ» паспеў 
зрабіць для СШ і ВНУ за апошні 
час. На сёння прадпрыемства мо-
жа пахваліцца 10 камплектамі аб-
сталявання рознага прызначэння 
для выканання франтальных работ 
па фізіцы ў школах і прыблізна 70 
камплектамі абсталявання па роз-
ных напрамках фізікі для лабара-
торных практыкумаў у ВНУ. Дасяг-
ненне значнае. 

Нямецкая фірма Phywe неяк 
спрабавала адкрыць у Мінску на-
вучальны цэнтр і пачаць пра-
паноўваць свае тэхналогіі. Але яна 
вымушана была сысці з беларуска-
га рынку, бо «Актыў БДУ» можа 
прапанаваць спажыўцам наву-
чальнае абсталяванне, нічым не 
горшае па метадычным прызна-
чэн ні і значна таннейшае. 

Валерый Васільевіч добра па-
мятае той год, калі прадпрыемства 
пачало пераходзіць ад выпуску 
кармавых дабавак для жывёл на 
выраб навучальнага абсталявання. 
Тады яно несла значныя страты, і 
ўніверсітэт, як заснавальнік, быў 
вымушаны мірыцца з малымі 
аб’ёмамі вытворчасці. Сёння, па 
словах дырэктара, «Актыў БДУ» 
набірае абароты. У параўнанні з 
2010 г., у 2011 г. яго прыбытак па-
вя лічыўся амаль на 70 %. Галоў-
най задачай для прадпрыемства 
апошнім часам з’яўляецца інава-
цыйная дзейнасць па ўкараненні   
ў вытворчасць найбольш паспя-
ховых распрацовак навукоўцаў-
фізікаў. Валерый Хадасевіч лічыць, 
што «Актыў БДУ» ў любы момант 
можа абаперціся на кваліфікаваны 
калектыў фізічнага факультэта і вы-
карыстаць веды добра падрыхта-
ваных студэнтаў і выкладчыкаў. 
Можа, таму, як і ўсе прадпрыем-
ствы нашага ўніверсітэта, ён за-
стаецца адзіным вытворцам наву-
каёмістай прадукцыі ў краіне.

Для вырабу ўнікальнай пра-
дукцыі «Актыў БДУ» выкарыстоўвае 
свабодныя вытворчыя магутнасці 
такіх буйных прадпрыемстваў, як 
«Белпласт», лідскі завод «Оптык» і 
інш. 

Выпуск навучальнага абсталя-
вання тут лічаць перспектыўным і 
патрэбным. «Былі выпадкі, калі да 
нас звяртаўся настаўнік і купляў 
навучальнае абсталяванне за ўлас-
ныя грошы, хоць і ў адзінкавым эк-
зэмпляры. Некаторыя ВНУ могуць 
пакуль набыць для сваіх лабарато-
рый усяго адзін ці два прыборы. 
Але яны спадзяюцца, што зной-
дуць сродкі на больш камплектаў. 
Спадзяёмся на гэта і мы», – кажа 
Валерый Хадасевіч. 

Ганна ЛаГУН

Валерый Хадасевіч (злева) з супрацоўнікамі РУП «Актыў БДУ»

аБ ПраФЕсіЙнаЙ ПадрыХтоЎЦы саЦыЁЛаГа

ажыц цяўляюць самастойныя да-
сле даванні пад кіраўніцтвам во-
пытных выкладчыкаў ад пачатку да 
канца: ад распрацоўкі тэмы, выха-
ду «ў поле» да ўводу і апрацоўкі да-
ных і атрымання высноў. 

На чацвёртым курсе праходзіць 
вытворчая практыка. Студэнты ўжо 
асвоілі асноўныя курсы, ім чытаюц-
ца розныя курсы па галіновай са-
цыялогіі і дысцыпліны спецы я лі за-
цыі. Таму самастойныя дасле да-
ванні праводзяцца ўжо на больш 
высокім узроўні. Адбываецца за-
мацаванне навыкаў і ведаў, атры-
маных у працэсе практыкі на ма-
лодшых курсах, прымяняецца шы-
рокі спектр метадаў збору сацыяла-

гічнай інфармацыі, ажыццяўляец  ца 
сур'ёзны аналіз атрыманых да ных, 
даюцца высновы і рэкамендацыі па 
праблеме. Для даследаванняў 
выбіраюцца тэмы, якія маюць вы-
сокую актуальнасць і практыч ную 
значнасць, у тым ліку і для ар га-
нізацыі навучальнага працэсу ў 
БДУ. Напрыклад, «Вышэйшая аду-
кацыя ў Рэспубліцы Беларусь ва-
чыма студэнтаў-замежнікаў», 
«Электронныя інфармацыйныя рэ-
сурсы фундаментальнай бібліятэкі 
БДУ: вывучэнне задаволенасці 
якасцю і ўмовамі доступу да іх», 
«Расклад заняткаў у структуры 
паказчыкаў якасці адукацыйнага 
працэсу БДУ: сацыялагічны аналіз» 

і іншыя. Даследаванні 
таксама прысвечаны вы-
вучэнню важных сацы-
яльных праблем («Сацы-
яльны партрэт асоб без 
пэўнага месца жыхар-
ства г. Мінска», «Экала-
гічна арыентаваны лад 
жыцця жыхароў г. Мін-
ска», «Каштоўнасныя 
арыен тацыі і ўстаноўкі 
маладой студэнцкай 
сям'і ў кантэксце сямей-
най палітыкі Рэспублікі 
Беларусь» і інш.) або ма-
юць прыкладную галіно-
вую накіраванасць. Вынікі 
такіх даследаванняў вы-
сока ацэньваюцца іх 
заказ чыкамі. Акрамя та-
го, вынікі вытворчай 
прак тыкі таксама часта 

выкарыстоўваюцца яе ўдзельнікамі 
як самастойна атрыманая эмпірыч-
ная база для дыпломных работ на 
пятым курсе, знаходзяць працяг у 
навуковай дзейнасці пры пад-
рыхтоўцы студэнцкіх навуковых 
прац, выступленняў на студэнцкіх 
навуковых канферэнцыях. 

Дарэчы, вынікі даследаванняў, 
якія праводзяцца на трэцім і чац-
вёртым курсах, праходзяць працэ-
дуру абароны, падчас якой кожная 
даследчая група прадстаўляе свае 
дасягненні ў выглядзе прэзентацыі. 
Абарона з'яўляецца адкрытым ме-
рапрыемствам, што дае магчы-
масць студэнтам навучыцца не 
толькі праводзіць даследаванні, 

але і пісьменна і публічна прад-
стаўляць і абараняць свае высновы 
і рэкамендацыі. Менавіта на канфе-
рэнцыі па абароне практыкі ажыц-
цяў ляецца зваротная сувязь: сту-
дэнты выказваюць свае меркаванні 
па арганізацыі практыкі і магчы-
масцях яе ўдасканалення, што аба-
вязкова ўлічваецца кафедрай. 

На пятым курсе студэнты асвой-
ваюць новы для іх від дзейнасці – 
працу педагога, што адбываецца ў 
рамках педагагічнай практыкі, якая 
праводзіцца пасля вывучэння кур-
са «Методыка выкладання сацыя-
логіі». Найлепшым студэнтам да-
ецца магчымасць папрацаваць у 
студэнцкіх аўдыторыях БДУ і іншых 
ВНУ г. Мінска. У працэсе такога 
«навучальнага» выкладання сту-
дэнт не толькі «пераказвае» тэо-
рыю, але і можа з веданнем справы 
распавесці аўдыторыі пра практыч-
ную працу сацыёлага, у якой сам 
прымаў удзел падчас вучэбнай і 
вытворчай практыкі. 

Кожны год прыўносіць у працэс 
практыкі нейкія новыя, актуальныя, 
дапаўненні, што дазваляе зрабіць 
практыку больш цікавай і карыснай 
для студэнтаў, пашырыць іх наву-
ковы кругагляд, уключыць у наву-
кова-даследчую дзейнасць ужо на 
этапе іх навучання ва ўніверсітэце, 
а таксама дае магчымасць прымя-
нення атрыманых імі ведаў у прак-
тычнай працы сацыёлага. 

Я. а. КечЫНа,  
доктар сацыялагічных  

навук

Студэнты-сацыёлагі падчас абароны практыкі
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ
Вэб-конкурс

супрацоўніцтВа

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

аб'яВы

Прэзентацыя анталогіі «Беларуская літаратурная спадчына» – БелТА, 
open.by, «Минск-новости», «Народная газета» (29.03). 

Памяці заслужанага работніка адукацыі Беларусі і БДУ доктара навук 
Міхася Цікоцкага – «Звязда», zvyazda.minsk.by, 21.by, tut.by, БелаПАН, open.
by (27.03)

Перамога каманды БДУ ў адкрытым чэмпіянаце Расіі «Што? Дзе? 
Калі?» – БелТА, belniva.by, novostimira.com.ua, 21.by, tut.by, zn.by (26.03), open.
by (28.03).

Пачатак прыёмнай кампаніі ў ліцэі БДУ – БелТА, zn.by, Інтэрфакс, date.
bs, БелаПАН, 21.by, naviny.by, novostimira.com.ua, «Минск-новости» (26.03), 
open.by (27.03).

Пра выкладчыка юрыдычнага факультэта кандыдата навук Дыяну 
іванову – «Рэспубліка», respublika.info (24.03).

Пра новыя спецыяльнасці на эканамічным факультэце і ФФсН – 
«Настаўніцкая газета» (22.03).

Правядзенне ў БДУ форуму «PR-кветка» – tut.by (22.03), Інтэрфакс, 
21.by, БелТА (26.03), БТ-1 (28.03).

Падпісанне дамовы аб супрацоўніцтве паміж БДУ і Кітайскім 
інстытутам міжнародных праблем – БелаПАН, 21.by (22.03), moyby.com, 
БелТА (23.03), reporter.by (24.03).

Прэс-канферэнцыя, прысвечаная пачатку прыёмнай кампаніі і 
фэстывалю факультэтаў БДУ – БелаПАН, belniva.by,  БТ-1, sb.by, zn.by, moy-
by.com, naviny.by, date.bs, reporter.by (22.03), 21.by (22.03, 26.03), БелТА (22.03, 
26.03), open.by (22.03, 23.03), Інтэрфакс (22.03, 23.03), novostimira.com.ua 
(22.203, 26.03), «Народная газета», ng.by, tut.by (23.03).

Гутарка з в. а. дырэктара РіКК БДУ аляксандрам Гардзеем – «Звязда» 
(21.03).

Дамовы аб супрацоўніцтве паміж БДУ і ўніверсітэтамі Японіі і в’етнама 
– «Минск-новости», tut.by, 21.by (21.03).

Узнагароды распрацовак БДУ на міжнароднай выставе ў санкт-
Пецярбургу – БелТА, tut.by, (20.03), 21.by (20.03, 23.03), БелТА, novostimira.
com.ua, moyby.com, reporter.by (21.03), БТ-1 (23.03).

Пра пачатак астранамічнай вясны расказваюць супрацоўнікі 
абсерваторыі БДУ – БелТА, open.by, zn.by (20.03).

Фэстываль факультэтаў БДУ – Інтэрфакс (20.03), «Добрай раніцы, 
Беларусь!» (БТ-1, 21.03), «Наше утро» (ОНТ, 23.03, 24.03), «Звязда», zvyazda.
minsk.by, «Минск-новости», «Народная газета», ng.by, БелТА (23.03), БТ-1 
(24.03), 21.by (24.03).

аўтарская калонка дацэнта кафедры паліталогіі БДУ Усевалада 
Шымава – «СБ-Беларусь сегодня», sb.by, 21.by (20.03). 

Пра выкладчыка кітайскай мовы на ФМа БДУ Лі Цзо – «Белгазета» 
(19.03), «Звязда» (20.03).

Поспехі ліцэістаў БДУ ў рэспубліканскіх школьных алімпіядах – БТ-1, 
21.by (18.03, 20.03), «Минск-новости» (19.03), БелТА, tut.by, novostimira.com.ua 
(20.03), «Настаўніцкая газета» (29.03). 

Лісты-запрашэнні патэнцыйным абітурыентам ад факультэтаў БДУ – 
СТБ (17.03), БТ-1 (24.03), 21.by (25.03).

іНсТЫТУТ ЖУРНаЛісТЫКі БДУ
ФаКУЛЬТЭТ ПавЫШЭННЯ 

КваЛіФіКаЦЫі  
і ПеРаПаДРЫХТОЎКі
ЗАПРАШАЕ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ  

З НЯПРОФІЛЬНАЙ ВЫШЭЙШАЙ  
АДУКАЦЫЯЙ, СТУДЭНТАЎ 4–5 КУРСАЎ  

І МАГІСТРАТУРЫ НА ПЕРАПАДРЫХТОЎКУ  
ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ:

і Н Т Э Р Н Э Т - Ж У Р Н а Л і с Т Ы К а 
(кваліфікацыя «ІНТЭРНЭТ-ЖУРНАЛІСТ»).

Форма навучання – завочная (4 сесіі). 
Прыём дакументаў  да 30 красавіка 2012 г.     

ФОТаЖУРНаЛісТЫКа (квалі фі ка-
цыя «ФОТАЖУРНАЛІСТ»). Форма наву-
чання – завочная (4 сесіі). Прыём даку-
мен таў да 30 красавіка 2012 г.     

ЛіТаРаТУРНа-МасТаЦКаЯ ТвОР-
часЦЬ (кваліфікацыя «СПЕЦЫЯЛІСТ ПА 
ЛІТАРАТУРНАЙ РАБОЦЕ»). Форма наву-
чання – завочная (4 сесіі). Прыём 
дакументаў з 1 красавіка да 30 жніўня 
2012 года.    

Навучанне платнае. Залічэнне па 
выніках сумоўя. Па заканчэнні навучання 
выдаецца дыплом дзяржаўнага ўзору.

Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 
9, каб. 418, 503. Тэл./факс: 259-70-16, 
259-70-72. www.journ.bsu.by, e-mail: 
jour_fpk@ bsu.by

ДЗЯРЖаЎНЫ іНсТЫТУТ 
КіРаваННЯ і саЦЫЯЛЬНЫХ 

ТЭХНаЛОГіЙ БДУ

аБ’ЯЎЛЯе КОНКУРс  
На ЗаМЯШчЭННе ПасаД:

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: прававых 
дысцып лін (1); эканомікі і кіраван ня 
бізнесам (4); кіравання маёмасцю (1); 
кіравання фінан самі (1); мастацтваў (1).

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

Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпа-
лерная, 7, ДІКСТ БДУ, аддзел кадраў, 
тэл. 306-00-28.

РЭсПУБЛіКаНсКі іНсТЫТУТ 
вЫШЭЙШаЙ ШКОЛЫ 

аБ’ЯЎЛЯе КОНКУРс  
На ЗаМЯШчЭННе ПасаД:

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: гісторыка-
культур най спадчыны Беларусі  (1); 
інфармацыйных тэхналогій у адукацыі  
(1); псіхалогіі і педага гічнага майстэр-
ства (1).

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

Адрас: г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, 
аддзел кадраў, к. 120, тэл. 200-91-07.

Упершыню ў нашым уні-
версітэце праведзены кон-
курс сайтаў факуль тэ -
таў і структурных падраз-
дзяленняў. Па нашай прось-
бе пракаментаваў вынікі 
намеснік начальніка аддзе-
ла інфармацыйна-аналі-
тычнага і тэхна ла гічнага 
за беспячэння адукацыйнай 
дзейнасці ГУВНМР к. ф.-м. н. 
Уладзімір Галынскі. 

Ужо некалькі гадоў функцыянуе 
працоўная група «Рэйтынг БДУ», 
якая адсочвае пазіцыі ўніверсітэта  
і супрацоўнічае з рэйтынгавымі 
агенцтвамі. У многіх сусветных рэй-
тынгах, напрыклад, Webomet rics, 
University Ranking by Academic 
Performance і 4 Іnternational Col-
leges & Universities, аналізуецца 
прысутнасць універсітэтаў у інтэр-
нэце, прычым улічваецца не толькі 
галоўны сайт БДУ www.bsu.by, але і 
ўсе сайты, размешчаныя ў дамене 
*.bsu.by. Таму з 2010 г. вялікая 
ўвага надаецца як галоўнаму сай-
ту БДУ, так і сайтам структурных 
падраздзяленняў. 

У 2012 г. было распрацавана 
палажэнне аб конкурсе сайтаў. 
Методыка вызначэння найлепша-
га сайта практычна такая ж, як у 
рэйтынгу ўніверсітэтаў Webomet-
rics, з адным выключэннем. З роз-
ным вагавым каэфіцыентам уліч-
ваюцца: колькасць спасылак на 
сайт, колькасць навуковых публі-

Рэктар БДУ акадэмік 
Сяргей Абламейка і рэк-
т а р  Н і ж а г а р о д с к а г а 
дзяржаўнага тэхнічнага 
ўніверсітэта імя Р.  Я. 
Аляксеева прафесар Сяр-
гей Дзмітрыеў падпісалі 
21 сакавіка пагадненне аб 
супрацоўніцтве паміж БДУ 
і НДТУ па падрыхтоўцы 
кадраў для першай атамнай 
электрастанцыі ў Беларусі 
і  па абмене вопытам у 
галінах, якія ўяўляюць уза-
емную цікавасць.

У перамовах бралі ўдзел пра-
рэктары па вучэбнай рабоце БДУ і 
НДТУ Аляксей Толсцік і Яўген 
Івашкін, прарэктар па навуковай 
рабоце НДТУ Мікалай Бабанаў, дэ-
кан фізічнага факультэта Віктар 
Анішчык, намеснік дэкана хімічнага 
факультэта Таццяна Савіцкая і за-
гадчык кафедры ядзернай фізікі 
Віталь Ямны.

Па словах Віталя Ямнага, сту-
дэнты будуць выконваць лабара-
торныя работы па цеплагідра-
дынаміцы пад наглядам вопытных 
беларускіх і расійскіх выкладчыкаў, 
а выкладчыкі – слухаць лекцыі 
расійскіх спецыялістаў.

Дарэчы, Ніжні Ноўгарад славіц-
ца спецыялістамі ў галіне ядзер-
най энергетыкі. У свой час тут вы-
пускаліся атамныя падводныя 
лодкі. Да таго ж, з Ніжнім Ноўга-
радам не так даўно падпісана па-
гадненне, паводле якога асноўным 

аэс становіцца бліжэйшай

партнёрам Беларусі ў праекце па 
будаўніцтве АЭС з’яўляецца фірма 
«Атамбудэкспарт».

З падпісаннем пагаднення сфе-
ра ўзаемадзеяння стала шырэй-
шай. Прадугледжана падрыхтоўка 
спецыялістаў вышэйшай квалі-
фікацыі (магістрантаў і аспірантаў). 
Акрамя таго, супрацоўнікі НДТУ 
распрацавалі для БДУ першую ў 
нашай краіне ўстаноўку для пра-
вядзення лабараторных прац па 
нейтроннай фізіцы. 

Вядома, што ў адпаведнасці з 
планам першы блок АЭС будзе 

ўведзены ў эксплуатацыю ў 2017 г., 
другі – не пазней за 2018 г. А буду-
чыя фізікі-ядзершчыкі, цяперашнія 
студэнты фізічнага факультэта, ужо 
на чацвёртым курсе. Праз паўтара 
года яны стануць дыпламаванымі 
спецыялістамі. Па словах Віталія 
Ямнага, людзі, якія будуць праца-
ваць на атамнай электрастанцыі, 
павінны бачыць, як яна будуецца, а 
таксама прымаць удзел ва ўста-
ноўцы складанага абсталявання. 
Дарэчы, не ўсе студэнты змогуць 
працаваць на атамнай элек-
трастанцыі. Будзе праведзены 

папярэдні адбор, як у кас ма-
наўтыцы, бо тут таксама патрэбна 
моцнае фізічнае і псіхалагічнае 
здароўе. 

Фізікі-ядзершчыкі будуць запа-
трабаваныя. Яны змогуць праца-
ваць як у Дырэкцыі будаўніцтва 
АЭС і Аб'яднаным інстытуце энер-
гетычных і ядзерных даследаван-
няў «Сосны», так і ў дзяржаўных 
органах атамнага нагляду, Мі ні-
стэрстве па надзвычайных сіту-
ацыях, Міністэрстве энер гетыкі. 

святлана васіЛеЎсКаЯ

сайт юрфака прызнаны  
найлепшым

кацый, знойдзеных пошукавай сіс-
тэмай Google Scholar, колькасць 
дакументаў і колькасць старонак 
сайта. Webometrics таксама ўліч-
вае колькасць навуковых пуб лі-
кацый супрацоўнікаў універ сітэта 
па звестках рэйтынгу навуковых 
інстытутаў SIR, але для падраз-
дзяленняў БДУ такіх звестак няма 
– замест іх выка рыстоўваецца 
колькасць даку ментаў, размешча-
ных у адпаведным раздзеле элек-
троннай біблія тэкі БДУ. 

Дарэчы, сёлета ў плане 
мерапрыемстваў, распрацаваных 
працоўнай групай, электроннай 
бібліятэцы www.elib.bsu.by ад-
водзіц ца вядучая роля. Згодна з 

канцэпцыяй, усе вучэбна-метадыч-
ныя і навуковыя матэрыялы супра-
цоўнікаў варта размяшчаць у ад-
ным сховішчы даных – электроннай 
бібліятэцы, а на ўсіх астатніх сай-
тах і персанальных старонках ра-
біць спасылкі на неабходныя даку-
менты. Такі падыход дасць магчы-
масць сістэматызаваць усю інфар-
мацыю і, несумненна, будзе 
ка        рыс  ны і студэнтам і выкладчы-
кам БДУ. 

Конкурс сайтаў будзе пра-
водзіцца штогод у канцы лютага, 
таму ў факультэтаў і структурных 
падраздзяленняў ёсць час, каб за-
няцца сваімі сайтамі. 

Таццяна БаБУШКіНа

Сярод сайтаў факультэтаў найлепшым у 2012 годзе 
прызнаны сайт юрыдычнага факультэта www.law.bsu.by. 
Сайты біялагічнага факультэта www.bio.bsu.by і гіста рычнага 
факультэта www.hist.bsu.by занялі другое і трэцяе месцы 
адпаведна. Самым лепшым у на мі нацыі «Навуковыя інстытуты 
і цэнтры» стаў сайт упраўлення падрых тоўкі кадраў вышэйшай 
ква ліфі кацыі ГУН www.nirs.bsu.by, у на   мі нацыі «Кафедры і 
лабараторыі» – сайт вучэбна-навуковай лабара торыі белару-
скага фальклору www.folkndl.bsu.by, у намінацыі «Гра-
мадскія арганізацыі, музеі, гурткі, спартыўныя секцыі, тэма-
тычныя сайты» – сайт «Азбука web-пошуку для хімікаў» www.
abc.chemistry.bsu.by. 

Акрамя таго, юрыдычны факультэт стаў пераможцам такса-
ччма ў намінацыях «Максімальны памер сайта» і «Максімальная 
колькасць дакументаў, размешчаных на сайце», сайт УПКВК 
ГУН – у намінацыі «Максімальная колькасць навуковых публі-
кацый». У намінацыі «Максімальная бачнасць сайта» першын-
ство дасталася Інстытуту журналістыкі www.journ.bsu.by. 

Пераможцы былі ўзнагароджаны дыпломамі і грашовымі 
прызамі.
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Рэдактар сяргей ШаФаЛОвіч

Карэктар Ганна РАК

у Вольны Час

далуЧайцеся! дуХоўнасць

29 сакавіка ўпершыню 
прайшоў шоу-конкурс Сту-
дэнцкага гарадка БДУ пад 
назвай Hostel Mix. Абса-
лютна новы, у нязвыклым 
фармаце, – ад кожнага 
інтэрната выступалі зме-
шаныя каманды з 4 чала-
век, сярод якіх былі спарт-
смен, вакаліст, танцор і 
замежнік. 

Каманды спаборнічалі ў чатырох 
конкурсах: вакалістаў, відэаролікаў, 
творчых нумароў і танцавальным. 
Hostel Mix апраўдаў сваю назву – 
шэсць абсалютна розных па харак-
тары каманд, яркія, непадобныя 
адзін да аднаго нумары, дынаміч-
ная змена вобразаў на сцэне 
стварылі непаўторную сумесь 
уражанняў. 

На конкурсе вакалістаў каманды 
абралі самыя разнастайныя кампа-
зіцыі: славянскія матывы Івана Ку-
палы прагучалі ад «Фантастычнай 
чацвёркі» інтэрната № 1, жывая 
саксафонная музыка ў выкананні 
Ягора Ваўчка з каманды «Два ў ква-
драце» інтэрната № 2, палымяную 
кампазіцыю ў стылі дыска «I will 
survive» прадставілі «Людзі Ікс» з 
інтэрната № 11. Нікога не пакінулі 
абыякавымі і спевы прадстаўніцы 
каманды «Цырк» з інтэрната № 7. 

Свае акцёрскія і рэжысёрскія 
таленты ўдзельнікі дэманстравалі ў 
конкурсе відэаролікаў і творчых 
нумароў. Задачай відэароліка было 
знаёмства з іншымі камандамі, а ў 
творчых нумарах хлопцы і дзяўчаты 
праяўлялі свае здольнасці ў любых 
жанрах сцэнічнага мастацтва. 

Каманда «капейкі» ў роліку пра-
дэманстравала, як збіралася – гэта 
быў сапраўды эпічны прабег па 
Мінску, а ў творчым нумары яны 
дружна адправіліся ў госці ў Азер-
байджан да свайго сябра. Відэа-
ролік «сямёркі» распавёў гледачам, 
як праходзіў кастынг у іх каманду: 
кандыдаты гатовыя былі ў прамым 
сэнсе лезці на сцены, абы патрапіць 
у жаданую чацвёрку. Пошук членаў 

Не абы-якая палеміка 
разгарнулася вакол акцыі 
« Ш т о  ч ы т а е  с т у д э н т 
БДУ?», прысвечанай Году 
кнігі. Акцыя праводзілася 
з 27 па 30 сакавіка са кра-
та рамі факультэтаў і ак-
тывістамі БРСМ. 

У апытанні ўзялі ўдзел больш за 
тры тысячы чалавек з усяго ўні-
версітэта. Гэта людзі розных спе-
цыяльнасцяў, узростаў, са сваімі 
густамі і перавагамі. Таму арга-
нізатары нават не маглі ўявіць, 
якой літаратуры аддае перавагу 
большасць апытаных. Да таго ж, 
апрацаваць 3000 бланкаў – справа 
няпростая. 

30 сакавіка запоўненыя анкеты 
прыбылі ў Інстытут журналістыкі. І 
пакуль цікаўныя БРСМаўцы пачалі 
разбор картак з часам цяжка-
чытэльнымі прозвішчамі, у акцыю 
ўключыліся студэнты журфака. 
Студэнтаў і выкладчыкаў у фае 
сустракалі класікі рускай літа-
ратуры: Лермантаў, Пушкін і Ма я-
коўскі (пераапранутыя акты вісты 

На рэспубліканскі кон-
курс «Біблейскія сюжэты ў 
сусветным мастацтве» на-
вучэнцы ліцэяў, гімназій і 
школ прадставілі сёлета ка-
ля 300 навуковых прац і 700 
рэфератаў і сачыненняў. Гэ-
та ў некалькі разоў болей у 
параўнанні з мінулым годам. 

Прарэктар па навучальнай 
дзейнасці Інстытута тэалогіі імя 
святых Кірылы і Мяфодзія БДУ Ге-
надзь Пятроўскі гаворыць, што по-
спеху ў многім садзейнічаў выбар 
тэмы для конкурсу. Яна падалася 
цікавай як настаўнікам літаратуры, 
гісторыі, малявання і музыкі, так і іх 
навучэнцам.

Некаторыя школьнікі, магчыма, 
упершыню задумаліся над тым, ці 
здольная вера зрабіць людзей 
дабрэйшымі, а свет прыгажэйшым, 
пачалі шукаць сэнс жыцця і ісціну ў 
хрысціянстве, іншыя ж выбралі ве-
ру як свой шлях. Хлопцам і 
дзяўчатам з розных куткоў краіны 
прыйшлося паказаць сваё веданне 

Hostel Mix

каманды быў і ў роліку інтэрната № 
11. А вось творчы нумар «Людзей 
Ікс» распавёў рамантычную і вельмі 
павучальную гісторыю пра каханне і 
дзявочую вернасць, а таксама пра 
тое, як лёгка не-руплівасць у вучо-
бе можа перанесці хлопца з дэка-
ната наўпрост у ваенкамат. Але, на 
шчасце, усё скончылася добра. 

А вось мілыя піянеры, якімі нам 
здаліся «Джэнтльмены ўдачы» з 
інтэрната № 10, у сваім роліку на-
самрэч апынуліся «бандай чаты-
рох», якую шукала паліцыя. Аднак 
хлопцы былі не толькі разбойнікамі, 
але і добрымі танцорамі – перад іх 
танцам не змаглі ўстаяць нават па-
ліцыянты, якія скакалі разам з імі. 

Арыгінальны відэаролік каман-
ды інтэрната № 6 «Так і паплывём» 

дазволіў гледачам уявіць, якія дзі-
восныя магчымасці адкрываюцца, 
калі ў аднаго чалавека пасяліць 4 
асобы. Зрэшты, напрыканцы сту-
дэнты пажадалі ўсім заўсёды за-
ставацца сабой. 

На момант вярнуў нас у мінулае 
міні-мюзікл ад «Двух у квадраце». 
Пад матывы «Back in USSR» гледа-
чы перанесліся на кухню інтэрната 
савецкіх часоў, дзе ў апошнюю ноч 
перад іспытам дзеюцца дзіўныя 
рэчы. Многія гледачы пазналі ў 
сітуацыі на сцэне моманты з улас-
нага жыцця, яшчэ раз пераканаліся 
ў тым, што студэнты ва ўсе часы 
былі аднолькавымі. Аддадзім на-
лежнае ўдзельнікам з «двойкі» – 
яны спявалі ўжывую, танцавалі і 
ігралі, як прафесійныя артысты. 

Завяршыў праграму танцаваль-
ны калейдаскоп: пары танцораў ад 
кожнай каманды ў рытме нон-стоп 
выканалі 6 танцаў, сярод якіх былі 
рок-н-рол, сальса, r'n'b і іншыя. 
Нельга не адзначыць высокае май-
стэрства ўдзельнікаў: хлопцы 
дэманстравалі галавакружныя 
падтрымкі, змянялі строі проста 
падчас танца, вытрымліваючы пры 
гэтым неверагодны тэмп музыкі. 

Ацэньвала старанне каманд жу-
ры з маладых і таленавітых людзей: 
лаўрэат фестывалю эстрады БДУ 
Антон Мартынаў, кіраўнік танца-
вальнага калектыву Just Dance 
Алена Воўк, старшыня лігі нацый 
БДУ Арслан Мамедаў, сакратар ПА 
«БРСМ» Сяргей Клішэвіч, інст-
руктар упраўлення па справах 

культуры Дар'я Шульга і «Лідар го-
да» Ірына Гудзько. Адзнакі 
выстаўляліся і абвяшчаліся непас-
рэдна пасля кожнага конкурсу, 
што, хоць троху і пазбаўляла 
спаборніцтва інтрыгі, але разам з 
тым надавала духу канкурэнцыі ка-
мандам. Пераможца вызначыўся 
па агульнай суме балаў. Самай яр-
кай, артыстычнай, рознабаковай 
камандай – увогуле той, якая най-
больш удала змяшалася, стала 
«Два ў квадраце» з інтэрната № 2. 
Астатнія «адсталі» літаральна на 
некалькі балаў. Другое месца 
падзялілі паміж сабой «Людзі Ікс» 
(інт. № 11) і «Цырк» (інт. № 7). 
«Бронзу» забрала каманда «Так і 
паплывём» (інт. № 6). Члены журы 
падзякавалі камандам за цудоўны 
вечар, а некаторыя нават пры з-
наліся, што ў такія моманты шкаду-
юць, што ім у свой час не давялося 
пажыць у інтэрнаце і далучыцца да 
падобных мерапрыемстваў. 

Таксама заслужылі падзяку 
ўсеадданыя заўзятары, якія шчы-
ра, не шкадуючы далонек і галасоў, 
падтрымлівалі свае каманды. Бо, 
як кажуць у народзе, заўзятары – 
гэта яшчэ адзін гулец у камандзе. 

Важна тое, што ідэя фармату 
дадзенага конкурсу належыць 
самім студэнтам – конкурс быў 
прыдуманы культурна-масавымі 
камісіямі студсаветаў інтэрнатаў і 
студэнцкай творчай лабараторыі 
на «Школе студэнцкага актыву» 
студгарадка вясной 2011.

Калі ўводзіш штосьці новае, 
заўсёды турбуешся – ці будзе 
новаўвядзенне паспяховым. На-
пэўна, хваля валіся арганізатары 
мерапрыемства ў разы мацней, 
чым звычайна, перажывалі і 
ўдзельнікі. Аднак цяпер без ценю 
сумнення можна сказаць, што экс-
перымент удалы. Будзем шчыра 
спадзявацца, што шоу-конкурс 
стане традыцыйным і зойме па-
стаяннае месца ў календары фе-
стывалю студэнцкай творчасці 
Студэнцкага гарадка БДУ. З не-
цярпеннем чакаем наступнага 
Hostel Mix'a! 

Ганна ЛУКаШОНаК

Каманда-пераможца конкурсу «Два ў квадраце», інт. № 2
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біблейскіх сюжэтаў у творах выяў-
ленчага мастацтва, у еўрапейскай 
музычнай традыцыі, у права-
слаўным іканапісе, у творах су-
светнай літаратуры. Узнагароды 
конкурсу атрымалі каля 70 удзель-
нікаў. Усе канкурсанты былі адзна-
чаны дыпломамі, каштоўнымі 
падарункамі ад выдавецтва Бела-
рускага Экзархата. 

Інстытут тэалогіі прыняў для 
разгляду працы прадстаўнікоў 
розных канфесій. Усе яны змаглі 
пабываць на экскурсіі ў Свята-
Духавым кафедральным саборы, а 
таксама наведацца ў Нацыяналь-
ны мастацкі музей. З канцэртнай 
праграмай перад імі выступіў ка-
мерны ансамбль «Благавест» да-
брачыннай арганізацыі «Еднасць–
сям’я–айчына».

Арганізатары мерапрыемства 
спадзяюцца, што конкурс і дні ад-
чыненых дзвярэй, якія прайшлі    
надоечы, дапамаглі будучым абі-
ту рыентам лепш пазнаёміцца з   
Ін стытутам тэалогіі, яго выклад -
чы камі і студэнтамі. 

Ганна ЛаГУН

«Што чытае студэнт Бду»?
БРСМ) і прапаноўвалі ўсім напі-
саць на спецыяльных флаерах на-
зву і аўтараў сваіх любімых кніг. 

Усю карэспандэнцыю можна 
было «скідаць» у стылізаваную 
паштовую скрыню, усталяваную ў 
холе. У выніку за гадзіну скрыня 
папоўнілася яшчэ адной сотняй 
назваў кніг. 

Тым часам у штабе «Студэнцка-
га злічальнага цэнтра» ішлі са-
праўдныя баталіі. «Шэклі ёсць у 
каго-небудзь?», «Вазьміце «Гары 
Потэра!». Студэнты, якія праходзі-
лі міма кабінета, здзіўлена выл у-
плівалі вочы. А што зробіш? 
Высвет лілася, што густы ў сту-
дэнтаў вядучай ВНУ краіны на-
столькі стракатыя, што стос з 
адзін кавымі экзэмплярамі адказаў 
быў большы, чым стос лідара га-
ласавання. Сустракаліся нават 
рускія казкі і кулінарныя рэцэпты. 

Падлік падышоў да канца. Вынік 
здзівіў і абнадзеіў арганізатараў. 
Абышоўшы «Змярканне» Стэфані 
Маер, «Гары Потэра» Джоан 
Роўлінг і «Уладара пярсцёнкаў» 
Джона Рональда Руэла Толкіена, 
пераканаўча перамог... Міхаіл 

Булгакаў са сваім рукапісам, які не 
гарыць, – «Майстрам і Маргары-
тай»! Не нашмат радзей чытаюць 
«Вайну і мір» Льва Талстога і «Зла-
чынства і пакаранне» Фёдара Да-
стаеўскага. Мабыць, нездарма гэ-
тыя творы адносяць да шэдэўраў 
сусветнай літаратуры. Сярод улю-
бёных аўтараў таксама Паула Каэ-
лья, Эрых Марыя Рэмарк, Аляк-
сандр Дзюма, Уладзімір Карат-
кевіч, Антон Чэхаў, Антуан дэ 
Сэнт-Экзюперы, Колін Макалау, 
Дэн Браўн і Аляк сандр Пушкін.

 Аднак гэта яшчэ не ўсё. Фінал 
галасавання будзе пра ходзіць у рэ-
жыме онлайн. Праз апытанне 
«Укантакце» будзе абрана 5 з 15 
твораў, якія на  дадзены момант на 
першых пазіцыях. 

  Літаратурныя перавагі апыта-
ных студэнтаў прыемна парадавалі. 
Яшчэ раз пацверджаны статус ад-
ной з краін, дзе больш за ўсіх чыта-
юць, бо калі моладзь па-ранейшаму 
паважае класікаў, то культурны 
ўзровень не падае. Чытайце кнігі, 
гэта здорава! 

Марына сіМаНава


