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Шаноўныя чытачы! Рэдакцыя газеты шчыра віншуе вас з вельмі святочнай лічбай у гісторыі нашай 
Альма-матэр. Ужо на працягу цэлага стагоддзя існуе наш Беларускі Дзяржаўны Універсітэт, ужо сто 
гадоў ён нумар адзін. Ідзе час, змяняюцца пакаленні, а наша вышэйшая навучальная ўстанова застаецца 
лепшай у краіне. З гэтай нагоды мы пагутарылі з дэканам Аляксандрам Генадзьевічам Каханоўскім і 
замдэканамі Алінай Яўгенаўнай Верамейчык, Аляксандрам Вячаслававічам Бурачонкам і Аляксандрай 

Аляксандраўнай Кондраль.
А. Г. Каханоўскі

Якія думкі ў вас узнікаюць у сувязі са стагод-
дзем Універсітэта?

Са стагоддзем у мяне 
асацыяцыі, перш за ўсё 
– шмат працы, таму што 
наш факультэт зрабіў над-
звычай шмат па ўзнаўлен-
ню гісторыі Універсітэта. 
Гісторыя Універсітэта – 
гэта гісторыя БССР і Рэ-
спублікі Беларусь. Яна 
адлюстроўвае тыя задачы, 
якія стаялі перад краінай. 
Стагоддзе – гэта і патрабаванне пераасэнса-
ваць тое, што дасягнута, і што трэба далей       
рабіць. Стагоддзе! Лічба ўсё ж такі ўражвае. 
Адна справа, калі дзесяць-дваццаць гадоў, гэта 
так, толькі пачатак. А сто гадоў – гэта значыць, 
што ёсць сталы, сур’езны Універсітэт. Спадзя-
юся, што мы будзем далей у гэтым накірунку 

рухацца.

Як вы лічыце, што чакае Універсітэт у на-
ступныя сто гадоў?

Што ў будучыні? Універсітэт – гэта, перш за 
ўсё, фундаментальная адукацыя. Але ў су-
вязі з працэссамі ў тым ліку ў адукацыйнай 
сферы нам неабходна будзе ўлічваць нашую 
здольнасць. Гэта значыць кожны Універ-
сітэт і факультэт, калі ён будзе на нешта на-
цэлены, – ён павінен на гэта працаваць. Нам 
трэба навучыцца працаваць увесь час, у тым 
ліку на апераджэннне, перспектыву, на тыя 
задачы, якія з’яўляюцца не толькі ў Беларусі, 
але і ў міжнародным трэндзе. Мы павінны іх                             
улічваць і ім адпавядаць. Я ўпэўнены, што ў 
Універсітэта і гістарычнага факультэта, у гэ-
тым плане, усё атрымаецца. Досвед паказвае: 
мы даем канкурэнтную адукацыю. Я не кажу, 
што мы самыя лепшыя, але мы не горш за ўсіх 

вядучых еўрапейскіх універсітэтаў.

Якім будзе будынак факультэту пасля 
рэканструкцыі?

Моцна будынак не зменіцца, таму што ён – 
гісторыка-культурны аб’ект, помнік архітэкту-
ры. Яго капітальны рамонт з рэканструкцыяй 
будзе праводзіцца пад кантролем Міністэр-
ства культуры, ёсць навуковы кіраўнік праек-
ту, які будзе кантраляваць. Фасад не зменіцца, 
ён будзе толькі акультураны. Памяняюць дах, 
памяняюць камунікацыі. Мэблю, падлогу па-
мяняюць, але функцыянал застанецца той жа. 
Усе кафедры і дэканат будуць на другім павер-
се. Трэці паверх - навучальныя аўдыторыі і му-
зейная экспазіцыя. Чацвёрты - толькі кабінеты 
інфарматыкі і навучальная аўдыторыя. Пер-
шы паверх - дэканат завочнага аддзялення, бу-
фет і студэнцкая рэкрэацыя на месцы сённяш-

няга гардэроба. Усё астатняе не зменіцца.

А. В. Бурачонак
Якія думкі ў вас узнікаюць у сувязі са стагод-

дзем Універсітэта?
Векавы юбілей БДУ – гэта 
свята, якое аб’ядноўвае незлі-
чоную колькасць людзей, 
якім даў шлях у жыццё наш 
Універсітэт. І з набліжэннем 
да даты 100-годдзя з дня па-
чатку дзейнасці Універсітэ-
та прыходзіць усё большае 
асэнсаванне, якая грандыёзная стваральная 
праца была праведзена цягам гэтых 100 гадоў, 
і гэта ўражвае і дае магчымасць яшчэ больш 
ганарыцца, што я таксама з’яўляюся чальцом 

нашай вялікай БДУшнай сям’і.

Як вы лічыце, што чакае Універсітэт у на-
ступныя сто гадоў?

Я лічу, што наш Універсітэт наперадзе чакае 
як мінімум яшчэ 100 гадоў плённай працы па 
падрыхтоўцы высакакласных спецыялістаў 
для нашай краіны і цягам наступных 100 га-

Размова пра стагоддзе
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доў, на мой погляд, БДУ застанецца вядучым 
адукацыйна-навуковым цэнтрам Рэспублікі 

Беларусь.

А. Я. Верамейчык
Якія думкі ў вас узнікаюць у сувязі са стагод-

дзем Універсітэта?
Сто гадоў гэта няпроста 
значная лічба. Яна ўключае 
ў сябе вялікую працу мно-
гіх пакаленняў навукоўцаў, 
дзеячаў навукі, адукацыі, 
культуры, стварэнне фун-
даментальнай метадычнай 
базы, навучальных пра-
грам, выданне манаграфій і                                              
падручнікаў, навуковыя канферэнцыі і дзя-
сяткі тысяч выпускнікоў, якія працуюць на ка-
рысць нашай краіны. Універсітэт даў жыццё 
іншым вышэйшым навучальным установам. 
Таму, калі думаеш пра гэта ўсё, разумееш які 
велізарны чалавечы патэнцыял і матэрыяль-
ны рэсурс закладзены ў нашым Універсітэце. 

Віват акадэмія! Ты гонар нашай краіны!

Як вы лічыце, што чакае Універсітэт у на-
ступныя сто гадоў?

Шмат разоў думала, як будзе выглядаць 
універсітэт, калі яму будзе дзвесці, трыста, ча-
тырыста і гэтак далей гадоў. І вось аднойчы 
я ўбачыла карціну, на якой быў намаляваны 
Сусвет. І падумала… гэта ж БДУ! Усе службы 
і факультэты – гэта сістэмы, а ўсе мы разам 
– Сусвет! Будуць змяняцца падыходы ў аду-
кацыі, адчыняцца новыя спецыяльнасці, але 

БДУ ёсць і будзе Сусветам.

А. А. Кондраль
Якія думкі ў вас узнікаюць у 
сувязі са стагоддзем Універ-

сітэта?
Асноўнае адчуванне – гонар 
ад пачуцця прыналежнасці 
да найстарэйшай і найбольш 

выбітнай ВНУ Беларусі.

Як вы лічыце, што чакае 
Універсітэт у наступныя сто гадоў?

Развіццё, рост, новыя здзяйсненні і праекты. 
Наступныя 100 гадоў несумненна будуць на-

сычаны ўпартай працай калектыва ўніверсітэ-
та: і студэнтаў, і супрацоўнікаў. І гэтая пра-
ца, безумоўна, прывядзе нас да яшчэ лепшых 

вынікаў.

Са святам, БДУ!
А. Г.  Каханоўскі: «Я хацеў бы павіншаваць усіх 
калег, студэнтаў, супрацоўнікаў, выкладчыкаў, 
кіраўніцтва Універсітэта з гэтай выдатнай да-
тай! Сто гадоў – гэта час не толькі падводзіць 
вынікі, гэта вызначаць планы на будучыню. Вельмі 
б хацелася, каб універсітэт упэўнена ішоў наперад, 
захоўваючы той дух, тую карпаратыўную трады-
цыю, якая ва ўніверсітэта нязменна ёсць. Хацелася 
б, каб гэта знайшло свой працяг. Я не веру ў нейкія 
маштабныя змены. Яны, можа, нам не патрэбны. 
Але захаваць, працягнуць, умацаваць, развіць тое, 
што мы маем, беражліва ставіцца да таго, што 
мы маем – наша задача. Наш універсітэт – ёсць 

нумар адзін, і будзе нумар адзін заўсёды».

А. Я. Верамейчык: «Паважаныя выкладчы-
кі, калегі, студэнты віншую ўсіх са 100-гадовым 
юбілеем нашага Універсітэта. Пажадаць хачу, каб 
кожны з нас змог рэалізаваць пастаўленыя мэты і                                                                                          
ўвасобіць свае мары ў рэчаіснасці. Хай у сценах 
нашай       Альма-матэр ўсе будуць мэтанакіра-
ванымі, паспяховымі, шчаслівымі і аптымістыч-

нымі!»

А. В. Бурачонак: «Я хачу павіншаваць Аль-
ма-матэр і ўсіх, хто мае дачыненне да Універсітэ-
та, з такой цудоўнай гадавінай! 100 год - гэта 
толькі пачатак, і думаю, што наперадзе такіх 
гадавін у БДУ яшчэ будзе шмат. Жадаю Універ-
сітэту росквіту, новых здзяйсненняў і скарэння 
новых вяршынь, добрых студэнтаў, якія заўжды і 
паўсюль будуць памятаць Альма-матэр, ганарыц-

ца і праслаўляць свой Універсітэт!»

А. А. Кондраль: «У год стагоддзя мне хацелася 
б пажадаць сваёй Альма-матэр і далей заставац-
ца кузняй інтэлектуальнай эліты нашай краіны, 
якой ён быў і застаецца. Нашы выпускнікі робяць 

гісторыю. І гэта нагода для гонару».

Павел Артамонаў
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Падрыхтоўка да 100-годдзя БДУ была надзвычай маштабнай. Вялікі ўклад зрабілі студэнты і супра-
цоўнікі гістарычнага факультэта. Дзякуючы ім было створана шмат цудоўных тэматычных праектаў. 
І, каб уражанне ад свята захавалася надоўга, мы прапануем вам успомніць самыя цікавыя і запамінальныя 

мерапрыемствы.
«100 гарадоў да 100-годдзя БДУ»

30 верасня завяршылася падарожжа сімвала 
БДУ: на працягу чатырох месяцаў у рамках ве-
ламарафону «100 гарадоў да 100-годдзя БДУ» 
студэнты, выкладчыкі і выпускнікі БДУ пра-
везлі сцяг па розных гарадах і знакавых месцах 

Беларусі. 
Адной з самых знамянальных падзей стала 
ўзыходжанне дацэнтам кафедры гісторыі Бе-
ларусі новага і найноўшага часу гістарычна-
га факультэта БДУ Андрэем Максімчыкам на 
самую высокую горную вяршыню Расіі «Эль-

брус» са сцягам БДУ. 

Заваяванне гары адбылося 26 жніўня ў 8.45 
раніцы па маскоўскім часе ў складзе групы бе-

ларускіх і расійскіх турыстаў-горнікаў.            
У рамках цырымоніі па заканчэнні шляху 
сімвала БДУ адбылося ўзнагароджанне ўсіх         
удзельнікаў веламарафону памятным меда-
лём. Арганізатарам акцыі выступіў Студэнцкі 

гарадок БДУ.

«Гісторыя ў фота»
У гэтым годзе свой векавы юбілей разам з БДУ 
святкуе і Фундаментальная бібліятэка БДУ. 7 
кастрычніка адбылося ўрачыстае адкрыццё 
экспазіцыі «100 гадоў БДУ ў гісторыі Беларусі» 
каля галоўнага корпуса ўніверсітэта (пр-т Не-

залежнасці, 4).
На выставе прадстаўлены тэматычныя стэнды 
з копіямі больш за 300 архіўных дакументаў 
і фатаграфій з калекцыі Музея гісторыі БДУ. 
Галерэя аформлена ў храналагічным парадку 

і структурна падзелена на перыяды: 1920-1930-
я гг., 1941-1945 гг., 1950-1990-я гг., 1991-2021 гг.

Першы здымак датуецца 1934 годам. 
Загадчык Музею гісторыі БДУ Эма Малі-
ноўская падкрэсліла, што на стэндах прад-
стаўлены біяграфіі многіх знакамітых дзеячаў 
Беларусі, якія зрабілі ўклад у развіццё БДУ, а 
таксама навуковыя адкрыцці выбітных наву-
коўцаў універсітэта.Студэнты, жыхары і гос-
ці сталіцы могуць наведаць выставу да 30 ка-

стрычніка.

Эстафета «Полымя ведаў»»
19 кастрычніка студэнты БДУ пранеслі По-
лымя ведаў праз усе значныя гістарычныя 
месцы універсітэта па маршруце часу. Акцыя 
была праведзена на аснове ідэі аб’яднання ўсіх 
20 факультэтаў і адукацыйных інстытутаў, 
а таксама Юрыдычнага каледжа і ліцэя БДУ, 
умацавання сувязі пакаленняў і выразы падзя-

кі стваральнікам і сучаснікам БДУ.
Стартавай кропкай быў пазначаны Гіста-
рычны факультэт, а завяршыўся маршрут ва       

ўнутраным дворыку БДУ.
Сімвалічны факел будзе захоўвацца ў Музеі 
гісторыі БДУ, як знак новых надзей і мэтаў для 

нас, студэнтаў БДУ, і будучых пакаленняў.

«Віншаванне ад Алёнкі»
Нельга пакінуць па-за ўвагай лагатып 100-год-
дзя БДУ, які з’явіўся на шакаладцы «Любімая 
Алёнка». Знакаміты брэнд кандытарскай фа-
брыкі «Камунарка» нагадвае аб юбілейнай 

З юбілеем, БДУ!
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даце БДУ не толькі студэнтам, 
супрацоўнікам і выпускнікам 
БДУ, але і ўсім жыхарам краіны.
Знак-эмблему БДУ можна знайс-
ці на стограмовай плітцы класіч-
нага малочнага шакаладу «Лю-
бімая Алёнка». Кошт прысмакі вар’іруецца ў 

межах 2 рублёў 50 капеек.

«100-годдзе БДУ ў ЮНЕСКА»
100-годдзе БДУ – знакавая для Беларусі і на-
цыянальнай сістэмы адукацыі дата. Яна 
была ўнесена ў спіс памятных дат ЮНЕСКА, 
што надзяляе мерапрыемства міжнародным          

статусам.

«Капсула часу»
24 чэрвеня выпускнікі БДУ 2021 года заклалі 
пасланне для будучых студэнтаў у капсулу 
часу. Урачыстая падзея адбылася на святоч-
ным балі выпускнікоў і была прысвечана века-
вому юбілею БДУ. Капсула будзе захоўвацца 
ва ўніверсітэце 100 гадоў і ўскрыецца толькі 

выпускнікамі 2121 года.

«Пічэта. Жыццё і лёс»
Да 100-годдзя БДУ выйшаў дакументальны 
фільм пра яго першага рэктара «Пічэта. Жыц-
цё і лёс». У 15-хвілінным роліку распавядаец-
ца пра жыццёвы шлях Уладзіміра Іванавіча 
Пічэты. Асаблівую каштоўнасць уяўляюць 
сабой успаміны яго бацькі Івана Хрыстафо-
равіча Пічэты. Акрамя таго, у стужку ўклю-
чаны ўнікальныя архіўныя дакументы і                            

фотаздымкі. 
Дакументальны фільм размешчаны і даступ-
ны для прагляду на афіцыйным канале гіста-

рычнага факультэта ў YouTube.
Ініцыятыва і рэалізацыя ідэі па стварэнні філь-
ма належыць студэнтам, выкладчыкам гіста-
рычнага факультэта і супрацоўнікам Фунда-

ментальнай бібліятэкі БДУ.

«Экскурсійны аўтобус №100»
1 кастрычніка быў запушчаны экскурсійны 
аўтобус №100, маршрут якога ахоплівае галоў-
ныя гістарычныя месцы БДУ і знаёміць паса-
жыраў з яго гісторыяй. Маршрут пралягае ад 
плошчы Калініна да вул. Чкалава. Прыемна, 
што экскурсійную праграму распрацавалі су-

працоўнікі і студэнты нашага факультэта.

«Пічэтаўскія чытанні-2021»
Міжнародная навукова-практычная кан-
ферэнцыя прайшла 27 і 28 кастрычніка. Ас-
ноўнай праблематыкай стала гістарычнае 
асэнсаванне ролі ўніверсітэта ў развіцці ай-
чыннай сістэмы вышэйшай адукацыі. У кан-
ферэнцыі прыняло ўдзел больш за 120 вучо-
ных і студэнтаў з розных краін і ўніверсітэтаў. 
Арганізатарам канферэнцыі выступае гіста-

рычны факультэт БДУ.

«Памяць і слава»
Праект быў створаны з мэтай фарміравання і 
захавання памяці аб акадэмічнай супольнасці 
БДУ і аднаўлення імёнаў. Яго стваральнікам 
з’яўляецца кандыдат гістарычных навук, пра-
фесар Алег Антонавіч Яноўскі, а кіраўнікамі 
ад студэнцтва – Мядзведзева Аляксандра, Яр-

мольчык Данііл і Тамковіч Юрый.

«Per aspera, Ad astra»
Серыя падкастаў аб тым, як развівалася гіста-
рычная навука ў БДУ, аб гістарычных школах 
універсітэта, што склаліся за сто гадоў, аб вы-
датных спецыялістах, чые працы папоўнілі 

скарбонку ведаў аб нашай Радзіме.

«Інтэрактыўная мапа станаўлення БДУ»
Гэта індэксаваная калекцыя фотаздымкаў і 
нанесеных на мапу месцаў, якія маюць дачы-
ненне да гісторыі БДУ з моманта яго стварэн-
ня і да нашых дзён. Стваральнікамі праекта 
з’яўляюцца гістарычны факультэт і факультэт 
прыкладной матэматыкі і інфарматыкі. Сачы-
ць за развіццём праекта можна па спасылцы                                                                                                          
http:// map.bsu.by. На дадзены момант на 
мапу нанесены сучасныя і гістарычныя бу-

дынкі БДУ.

«Святочны канцэрт у гонар 100-годдзя БДУ»
30 кастрычніка ў гонар знамянальнай даты ў 
анлайн-фармаце прайшоў святочны канцэрт 
«Універсітэт – мая гісторыя, маё каханне, мая 
песня». Паўтарагадзінная праграма стала сім-
валічным завяршэннем вялікага цыкла мера-
прыемстваў, прымеркаванага да 100-годдзя 

БДУ.
Марыя Барысава
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Алег Антонавіч Яноўскі
Нам усім пашанцава-
ла вучыцца і працаваць 
у БДУ ў год яго такога 
прыгожага юбілею. Не ха-
целася, каб выдатнае па 
ўспрыняццю і разумен-
ню гісторыка стагоддзе, а     
дакладней – век, прайшло 
мімаходзь, без нас. Для 
мяне гэта такая падзея, 
якая набліжалася цэлых 
50 гадоў з таго часу, калі 
я студэнтам упершыню захапіўся гісторыяй, 
выдатнымі асобамі, знакавасцю для Беларусі 
«МАЁЙ ALMA-MATER». І ўсе гэтыя гады я 
імкнуўся, у сілу сваіх магчымасцяў і здольнас-
цяў, захоўваць памяць аб ёй для калег, студэн-
таў, грамадзян краіны. Таму сёння, віншуючы, 
жадаю як мага глыбей і праз усё сваё жыццё 
спазнаваць веліч нашага Універсітэта! Для 
тых, хто сябе лічыць гісторыкам ці збіраецца 
ім стаць, хто ёсць сапраўдны «studiosus» (ад 
студэнта да прафесара), гэта вельмі важна як у 
рэчышчы прафесійнайсці, так і з пункту глед-
жання замацавання ў сябе культуры ўспры-
няцця далёкага і блізкага сусвету. А БДУ для 
нас – СУСВЕТ у самых пазітыўных і відовішч-
ных фарбах! Калі не зараз, то з гадамі ўнівер-
сітэцкая моладзь гэтую простую ісціну адчуе 
ў паўсядзённасці свайго жыцця. Зразумела, 
віншаванне сёння і заўсёды – гэта патрэба 
зычыць усім нам здароўя, каб былі доўгія гады 
«на кані» сваіх планаў, мараў і натхнення! З 
ЮБІЛЕЕМ нашага Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта!

Віталь Сяргеевіч Макарэвіч
Шаноўныя калегі, студэнты, аспіранты! Усіх 
нас віншую са стогадовым юбілеем БДУ. Калі 
мы тут і калі мы разам, значыць не дарма былі 
тыя тытанічныя намаганні нашых папярэд-
нікаў, якія змаглі адстаяць і рэалізаваць ідэю 
ўніверсітэцкай адукацыі ў нашай краіне. Каза-
ць пра выключнае значэнне БДУ для яе жыц-
ця было б лішнім, гэта факт агульнавядомы. 
Веру, што так будзе яшчэ не адно стагодде. Ха-

целася б пажадаць нас усім радасці, цеплыні 
і пачуцця братэрства, упэўненасці і, канешне 
ж, плёну ў навуковай, адукацыйнай і творчай 

дзейнасці! Са святам!

Паліна Сяргееўна Курловіч
У нашым універсітэцкім жыц-
ці набліжаецца цудоўная пад-
зея: 100-годдзе нашай Alma- 
mater. У сувязі з гэтым хочацца 
ад шчырага сэрца павіншава-
ць усю нашую гістфакаўскую 
супольнасць са святам! 100-га-
довы шлях нашага ўніверсітэ-
та быў надзвычай насычаны, 
але і вельмі складаны. Аднак 
цяжкасці пераадольваліся, гадаваліся студэн-
ты – будучыя прафесіяналы сваёй справы, 
фармаваліся     выкладчыцкія кадры, склад-
валася непаўторная атмасфера таварыскасці, 
рабіліся навуковыя адкрыцці. Напярэдадні 
святочнай даты хочацца пажадаць усім плёну 
ў працы, каб з гонарам рухацца да новых вяр-
шыняў! Ну і, канешне, лёгка перажыць пераезд 
у новы корпус і хутчэй вярнуцца ў наш родны 
адрамантаваны будынак, моцнага здароўя, 
каб ніякія вірусы не перашкаджалі ў жыцці, і 

асабістых дасягненняў кожнаму!

Аляксандра Уладзіміраўна Вайтовіч 
Сто год – вялікае свята для 
Ўніверсітэта. А ўніверсітэт 
– гэта мы, супрацоўнікі і сту-
дэнты. І кожнаму з нас я зычу 
здароўя, жыццярадаснасці і 
нястомнай прагі да новых ве-

даў і адкрыццяў.

Алег Сахончык (Аспірант)
Сёлета спаўняецца 100 гадоў Беларускаму 
дзяржаўнаму ўніверсітэту, навучальнай уста-
нове, якая стала другім домам для сотняў і 
тысяч студэнтаў. У ей паняцці «студэнцкай 
сям’і», «студэнцкага брацтва» не пустыя сло-
вы. Пакаленні студэнтаў прыходзяць на су-
стрэчы выпускнікоў, старэйшыя пакаленні 
перадаюць свой вопыт Студэнцтва, дзеляцца 

Ад студэнтаў да выкладчыкаў: віншаванні да 
100-годдзя БДУ
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ўспамінамі. Зноў і зноў, як адна сям’я, збіра-
юцца студэнты і выкладчыкі ў аўдыторыях, 
разам перажываючы моманты суму і радасці, 

шчырага сяброўства і згуртаванасці. 
Цяжкай працай выкладчыкаў у сатворчасці 
з навучэнцамі куюцца адкрыцці, з’яўляюц-
ца ўсё новыя грані на брыльянце беларускай 
навукі. БДУ – універсітэт, які смела глядзіць у 
будучыню. Хочацца пажадаць яму яшчэ боль-
шага росквіту, трываласці, творчасці і радасці, 

новых адкрыццяў і здзяйсненняў.

Вікторыя Макоўская (аспірантка)
І студэнтам, і выкладчыкам зычу не забывац-
ца на адчуванне драйву студэнцкага жыцця, 
свабоднага навуковага і творчага пошуку, по-
шуку сябе як асобы. Калі людзям жадаюць 100 

год, то ўніверу, мабыць, 1000 год.
Са святам!

Сяргей Грыцук (магістрант)
БДУ – гэта сапраўдны брэнд краіны, аб якім 
ведаюць далёка за яго межамі. Хочацца пажа-
даць, каб наш родны БДУ заставаўся заўсёды 
№ 1 у краіне і ніколі доўга не спыняўся на ад-
ным месцы. Гэты юбілей з’яўляецца кропкай 
адліку, з якога мы пачынаем новы этап гісто-
рыі нашай alma mater. Перад ім стаяць выклікі, 
якіх раней не было. Ён павінен захоўваць тра-
дыцыі, якія паклалі першыя прафесары ў да-
лёкія 20-ыя гг. ХХ ст., і пры гэтым адпавядаць 
патрабаванням часу. Я жадаю, каб наш універ-
сітэт заўсёды быў багатым на таленавітых, аду-
каваных студэнтаў, лепшых выкладчыкаў. Бо 
БДУ – гэта не проста слова. БДУ – гэта сям’я.

Ангеліна Касталомава (магістрантка)
Шчыра хачу павіншаваць наш універсітэт з яго 
100-годдзем. За цэлае стагоддзе сваёй гісторыі 
наш БДУ выпусціў дзясяткі тысяч прафесій-
ных кадраў, аб дасягненнях якіх ведаюць не 
толькі ў нашай краіне, але і за мяжоў. Няхай 
кожны, хто калі-небудзь быў звязаны лёсам з 
БДУ, будзе шчаслівым і поўным творчай энер-
гіі. Бо ўсе мы – часцінка БДУ! Поспехаў універ-
сітэту, і няхай яго летапіс не скончыцца ніколі!

Уладзіслава Лучшава (магістрантка)
Універсітэт – гэта людзі. Таму жадаю ў пер-
шую чаргу выкладчыкам натхнення на новыя 
дасягненні, сіл і крэпкіх нерваў. А студэнтам 
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– не забываць традыцыі і прыўносіць новыя. 
Шматлікіх шчаслівых і квітнеючых стагод-

дзяў, БДУ.

Юрый Тамковіч (магістрант)
За сваю стогадовую гісторую ўніверсітэт 
бачыў шмат розных падзей. Тым не менш ён 
жыве, працуе і сёння святкуе свой юбілей. У 
дзень 100-годдзя БДУ мы павінны памята-
ць, што БДУ – гэта ўсё ж малады ўніверсітэт, 
але з вялікай гісторыяй. А мы – прадстаўнікі 
гэтага магутнага асяродка асветы. За намі                      
стаяць Пічэта, Ігнатоўскі, Нікольскі і ўсе яны            
глядзяць на нас, сваіх нашчадкаў. Таму на нас 
ляжыць вялікая адказнасць за лёс універсітэта 
, які яны будавалі. Наогул хацелася б пажада-
ць нам усім міру, узаемаразумення і новых по-

спехаў!Са святам, родны ўніверсітэт!

Данііл Ярмольчык (4 курс)
Паважаныя сябры! У гэтым годзе мы святкуем 
знамянальную дату – 100-годдзе БДУ. Безумоў-
на, гэта значная падзея. Я хацеў бы павіншава-
ць усіх студэнтаў і выкладчыкаў гістарычна-
га факультэта з гэтым святам. Хачу пажадаць 
доўгіх гадоў росквіту нашаму ўніверсітэту, 
шматлікіх поспехаў, разумення і павагі кож-
наму з нас. Смела крочце наперад, Беларускі 
Дзяржаўны ўніверсітэт абавязкова падтрымае 

і будзе побач.

Станіслаў Ячменеў (4 курс)
Шаноўныя выкладчыкі, студэнты і выпускнікі! 
Віншую Вас са стагоддзем нашай Аlma- mater 
– Баларускага дзяржаўнага ўніверсітэта! Для 
чалавека сто год – гэта ўсё жыццё. Для ўнівер-
сітэта ж сто год – гэта толькі пачатак, але вель-
мі варты і годны крок у гісторыю. Я зычу ўсім 
нам і нашаму ўніверсітэту высокіх дасягнен-
няў, навуковых адкрыццяў і яскравага жыцця!

Уладзімір Бейзяр (3 курс)
Віншую ўніверсітэт са 100-годдзем! Жадаю 
натхнення студэнтам і выкладчыкам для вы-
сокіх дасягненняў, каб прэстыж і статус узрас-
таў з кожным годам і наш родны БДУ пады-

маўся на новы ўзровень! Са святам!
 Ілья Макееў
Ксенія Рогач

Даніла Воранаў
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Гістарычны факультэт адчыняе яшчэ адну важкую старонку свайго жыцця. Ужо зусім хутка на фа-
культэце пачнуцца работы па рэканструкцыі будынка БДУ №1. Як вядома, наш факультэт захоўвае 
ў сабе мноства запаветных месцаў і куткоў, па якіх мы б хацелі сёння яшчэ раз разам з вамі прайсціся.

Абавязкова трэба згадаць, што гэты сімваліч-
ны будынак «Дома БДУ №1» мае багатую 

гісторыю. Як вядома, ў 1921 годзе Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт пачаўся на скрыжаван-
ні вуліц Кірава і Чырвонаармейскай. На мес-
цы былой гімназіі Фальковіча, жыў і працаваў 
рэктар, дзейнічалі бібліятэка і канцылярыя, 
размясціўся рабочы факультэт нашага ўнівер-
сітэта. Мы, гістфакаўцы, размяшчаемся тут з 

90-х гадоў мінулага стагоддзя.

«Сустракаемся ля Пічэты»

Адным з самых значных месцаў гістарычнага 
факультэта з’яўляецца бюст першага рэктара 
ўніверсітэта – У. І. Пічэты. І сапраўды, кож-
ны, хто наведваў наш факультэт, не зможа 
пакінуць яго незаўважаным: інтэлігентны по-
гляд першага рэктара БДУ, які аддаў вялізную 
колькасць энэргіі і намаганняў для развіцця 

ўніверсітэту, адразу заваёўвае ўвагу мінака.
У студэнтаў гістарычнага факультэта з «бю-
стам Пічэты» таксама звязана асаблівая пры-
кмета. Студэнты вераць, што для таго, каб 
здаць сэсію на прыемную адзнаку, трэба аба-
вязкова пацерці бюсту нос перад тым, як пайс-
ці да выкладчыка. Як адзначаюць многія, гэта 

сапраўды дзейнічала!

На памяць пра сябе
Жаданне пакідаць пасля сябе след было ўлас-
ціва людзям ва ўсе часы. І раней, і зараз імк-
ненне да «вечнай славы» было і будзе мацней. 

Гісторыкі раз-пораз 
выяўляюць разна-
стайныя сляды, у 
тым ліку і наскаль-
ныя малюнкі, знакі, 
сімвалы і пасланні, 
пакінутыя на памя-
ць. Дадзеная з’ява 

сустракаецца паўсюдна.
Напрыклад, на сценах чацвёртага паверха бу-
дынка факультэта можна выявіць звесткі пра 
лад жыцця студэнтаў, якія засялялі будынак 
прыблізна ў перыяд пачатку першых дзесяці-
годдзяў XXI стагоддзя. Там магчыма ўбачыць 
прызнанні ў любві да факультэту, выкладчы-
каў і да, самае важнае, сну. Бясспрэчна, гэты 
багаты матэрыял прынясе значную долю у 
скарбніцу будучых даследаванняў па гісторыі 

і этнаграфіі студэнцтва.

Месца, дзе жыве мінулае
Навучальны музей гістарычнага факультэта 
БДУ вядзе сваю гісторыю з 1920-х гг. У прац-
эсе свайго складання ён прайшоў шэраг эта-
паў. Кожны з іх звязаны са зменай напрамку 
дзейнасці музея. З 1995 году ён існуе асобна. 
Яго калекцыі ўтойваюць у сабе мноства рэдкіх 
прадметаў, унікальных знаходак, звязаных з 
археалогіяй, этнаграфіяй, антычнай культу-
рай і Старажытным Усходам, там таксама існа-

Гістарычны факультэт перад пераездам: што варта 
запомніць?
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ваў нумізматычны кабінет.
Многія студэнты, калі пераступаюць яго па-
рог, трапляюць ў зусім іншую атмасферу. На 
фоне гістарычных рарытэтаў яны знаёмяцца з 
гістарычнымі фактамі і падзеямі. Аднак час не 
стаіць на месцы, таксама як і наш факультэт, у 
хуткім будучым яго чакае шэраг пераўтварэн-
няў. А мы пастараемся запомніць якім ён быў 

увесь гэты час.

З чаго пачынаецца гісторыя?
Вядома ж, з актавай залы. Для ўсіх нас – гэта 
асаблівы свет, дзе пануе атмасфера ра-
дасці і дабра. Гэта сімвалічнае месца 
для кожнага. Менавіта тут мы ўпер-
шыню робім свае крокі ў якасці 
абітурыента гістарычнага факуль-
тэта, атрымліваем запаветныя сту-
дэнцкія білеты, пачынаем студэнц-
кае жыццё, прыходзячы на першую 
рэпетыцыю да капусніку, і многае-мно-
гае іншае... Успамінаў з гэтым месцам шмат!

«Месца прыцягнення сіл»
Невялікая па сваіх памерах, але вялізарная па 
сваім значэнні спартыўная зала нашага «дому» 
– гэта асобная старонка ў гісторыі кожнага 
студэнта. Тут, як у кузні спартыўнага майстэр-
ства, збіраюцца лепшыя з лепшых, каб адшлі-
фаваць майстэрства, паказаць новыя прыёмы і 
тэхнікі. Спартыўная зала – гэта таксама і пля-
цоўка для многіх мерапрыемстваў, месца, дзе 
можна проста прыемна і з карысцю правесці 
час у кампаніі сваіх сяброў, пад скляпеннямі 

высокіх столяў і вокнаў.

«У дэканаце ходзяць чуткі, што…»
У працэсе падрыхтоўкі матэрыялаў да новага 
нумару, нашай рэдакцыі ўдалося пагутарыць 
з намеснікам дэкана гістарычнага факультэта 
А. Я. Верамейчык: «Корпус па адрасе Чырвонаар-
мейскай, 6 – гэта будынак №1 ў гісторыі нашай 
Alma Mater, якая,дарэчы, сёлета адзначае сваё ста-
годде. Менавіта тут бярэ свой пачатак БДУ і наш 
корпус бачыў не адно пакаленне выпускнікоў, якія 
з цеплынёй успамінаюць пра яго. У кожнага з іх 
ёсць фотаздымкі будынка гістфака. Але наш «дзя-
док» мае патрэбу ў рэканструкцыі. Гляджу на ра-
монт будынка як на нашу падзяку яму. Таму ідэю       
рэканструкцыі будынка, стварэнне музея, лічу 

правільнай і вельмі важнай. Спадзяюся, 
што ўсё пройдзе ў вызначаныя тэрміны і 

мы хутка вернемся ў родны будынак».
Таксама было адзначана, што «асноў-

ная ідэя рэканструкцыіі – стварэнне 
будынка-музея. На мой погляд, мае ка-

легі цудоўна папрацавалі над напаўненнем. 
Плануюцца змены ў размяшчэнні кафедраў 
і аўдыторый, распрацаваны прыгожы ды-
зайн-праект корпуса. Зменіцца і ўсімі любімы 

студэнцкі буфет».

Semper in motu
Усе мы – выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты 
спадзяемся, што адноўлены гістфак зможа за-
хаваць чаруючую атмасферу мінулага і пада-
рыць нам яшчэ шмат добрых эмоцый. Мы ве-
рым, што зможам зрабіць усё так, як трэба, каб 
наш факультэт стаў яшчэ лепш і прыгажэй. Як 
вядома, «вышыню можна набраць толькі ру-
хаючыся наперад». Таму мы жадаем нашаму 
факультэту паспяхова ўвайсці ў навучальны 
працэс на новым месцы, а ўсім яго жыхарам – 

цярпення, радасці і энтузіязму!

Іван Квашко
Фота: Сяргей Крачкоўскі
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З лістапада 2021 года ў адным з будынкаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта распачынаецца вялікі 
рамонт, а менавіта на гістарычным факультэце (вул. Чырвонаармейская, 6). Шмат студэнтаў наву-
чалася тут, шмат знакамітых людзей наведвалі факультэт, нават у гэтым годзе здымалі фільм пра 

ваенны час. Але стала зразумела, што будынак неабходна мадэрнізаваць. 
Рамонт прызначылі на 2021 – 2022 гг.

Аляксандр Генадзьевіч Каханоўскі (дэкан 
гістарычнага факультэта БДУ)

Мы пераязджаем на Мендзялеева, 36. Гэта былы 
будынак Беларускага дзяржаўнага эканамічна-
га ўніверсітэта. Зараз ідзе працэс яго перадачы 
Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту. Калі                   
казаць пра працягласць нашага знаходжання 
там, то ёсць аптымістычны варыянт, што мы                    
пераедзем назад, у адрамантаваны будынак, да мая 
2022 года, але ёсць і больш рэалістычны тэрмін: 
снежань 2022 г. – студзень 2023 г. Будзем марыць!
Мяне крыху засмучае, што на Мендзялеева, 36 
пакуль няма бесправаднога інтэрнэту, але я спад-
зяюся, што гэтае пытаннне мы пераадолеем і ў       

хуткім часе будзе наладжаны выхад у інтэрнэт.

Мендзялеева, 36 – гэта район Трактарнага За-
вода. Усім студэнтам і выкладчыкам цікава: як 
дабрацца ў такія трыдзявятыя землі да новага 
будынка факультэта. Мы вам раскажам і пака-
жам (глядзіце мапы). Ёсць два ўпэўненых ва-
рыянты, каб прыехаць у тэрмін на семінар і не 

злавіць адпрацоўку:
Першы (мапа №1): вы сядаеце на трамвай 
№ 7, у напрамку ДС «Серабранка» і едзе-
це да прыпынку «Завулак Казлова». Там пе-
раходзіце вуліцу ў бок крамы «Адзенне»                                     
(патрэбна два разы перайсці праезную част-
ку). Далей, спіной ад прыпынку, ідзяце на-
перад пакуль не ўбачыце прыступкі. Пасля 
іх ідзяце ўвесь час наперад. Вы мусіце ўбачы-
ць раку – яна павінна застацца ў вас злева.                                                                               
Даходзіце да вялікага будынка паліклінікі, 

абыходзяце яго справа. Там пераходзіце даро-
гу і ідзяце наперад. Ваш маршрут, фактычна, 
заўсёды рух наперад. Праходзіце побач «Еўра-
вопта» і ідзяце далей. Так вы дабярэцеся да пе-
раходу і пабачыце чатырохпавярховы шэры 
будынак у асяроддзі дрэў. Вы прыйшлі. Гэта 
наш часовы будынак. Ад прыпынку «Заву-
лак Казлова» дабірацца прыкладна 20 хвілін. 
Ад Свярдлова, 34 дабірацца прыкладна 40-45 

хвілін.

Другі (мапа № 2): на метро вы даязджаеце 
да станцыі «Акадэмія Навук». Калі ехаць з 
боку «Плошчы Леніна», то выходзіць варта 
па кірунку руху цягніку. Выходзіце направа 
і праходзіце прама да прыпынку «Дом дру-
ку». Там сядаеце на тралейбус 33, 34, 35 аль-
бо аўтобус 59 (па напрамку ДС-Чыжоўка, 
альбо Акадэмічная, альбо Пераходная).                                                          
Праязджаеце тры прыпынкі, выходзячы на 
прыпынку «Мендзялеева». Спіной да аўтабосу 
ідзяце наўскасяк да парку і рэчкі. Убачыўшы 
дамы, праходзіце паміж іх, пераходзіце да-
рогу, паварочваеце направа, праходзіце                                  
адзін дом і бачыце Мендзялеева, 36. Ад 
станцыі метро «Акадэмія навук» дабірацца                                                                       
прыкладна 20 хвілін. Ад Свярдлова, 34 да-

бірацца прыкладна 45-50 хвілін.

Дзе паесці: пытанне аб адкрыцці буфета зараз 
вырашаецца. Спадзяёмся, усё атрымаецца. Ну 
а пакуль самы просты варыянт – «Еўравопт» ці 

сабойка.

Навучанне будзе арганізавана ў дзве змены, 
з 8:20 да 20:30. Разлічвайце час, каб паспець 
на заняткі. Жадаем усім вам поспехаў у на-
вучанні і спадзяёмся, што наш артыкул быў 

для вас карысны.

Аляксандра Мядзведзева

Вы не чакалі, а мы пераехалі!
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Добры настрой у святочны дзень 100-годдзя БДУ - гарантаваны заклад усмешкі. Ну, а цытаты нашых 
выкладчыкаў у гэтым дапамогуць.

Першае згадванне пра іншапланецян 
у Беларусі – полацкае паданне пра ня-
бачных коней.

Падалінскі У. А. пра полацкае паданне

У 55 аўдыторыі «Хронікі Нарніі» ства-
раліся.

Перзашкевіч А. В. пра 55 аўдыторыю

–А што,калі сям’я – гэта канфедэра-
цыя?
–Гэта развод!
Студэнт і Колб Я. Г. пра канфедэра-

тыўную дзяржаву

–Усё зразумела?
–Так.
–Не веру, ну ладна.

Прохараў А. А. ў дыялоге з 
студэнтамі

Вы знаходзіцеся ў «Краіне Цудаў».
Перзашкевіч А. В. пра свае семінары
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