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N IKA
Актуальна
САКАВІЦКІ СОК

Няхай менскія ампірныя праспекты, вялікія плошчы, тлумныя вуліцы
яшчэ поўныя снегу – вясна ў паветры! Флюіды вясны праніклі ў нашую
кроў, з першай імглой, з першымі сонечнымі днямі, з першым дажджом.
Мінскае надвор’е змяняецца так нечакана, як рэйкі на атракцыёне
“амерыканскія горкі”. Снег, завея, сонца, вецер, дождж – усе прыродныя
з’явы напаўняюць мінскую будзённасць. У такі незразумелы час,
Мужчына, звярні ўвагу на каханую Жанчыну! Ці проста на незнаёмку ў
трамваі. Толькі ўвесну,як пралескі, квітнеюць жанчыны. Можа, з таго
сакавік назвалі сакавіком, што жаночы пол, а побач з ім і мужчынскі,
поўняцца жыццёвым сокам?
Мілыя і пяшчотныя дзяўчаты, любыя і непаўторныя жанчыны, са
святам 8-га сакавіка! Рэдакцыя «NIKA» жадае вам ва ўсякія ліхалецці і
прыродныя вычварэнствы заставацца абаяльнымі і свежымі. У чорныя
газіны быць промнем святла і надзеі. Адчувайце бяспеку за мужчынскай
спінай, моц у руках, мелодыю кахання ў стуках сэрца. Ведайце сваю
унікальнасць не толькі на гэта свята, калі атрымаеце ад мужчыны
незвычайны падарунак, але і ў іншы дзень года. Жанчыны, любыя
жанчыны, са святам!
Сакавік напаўняе нас эліксірам жыцця. Ад сакавіцкага паветра мы,
мужчыны і жанчыны, адрываемся ад шэрай паўсядзённай зямлі. Мне
падаецца, што выкладчыкі нашага факультэта ажывіліся, ачунялі ад зімовага
сну, пачалі з новым дыханнем, запалам выкладаць свае прадметы.
У гэтым вясновым нумары ўлюбёнае газеты «NIKA» вашае ўвазе –
самыя каларытныя і сакавітыя людзі гістфаку БДУ.
Праўда ў тым, што мы ведаем іх толькі па аўдыторыі. А хто яны ў
іншым жыцці? Магчыма, нехта з выкладчыкаў мае незвычайнае хоббі:
збірае піўныя этыкеткі, падарожнічае аўтаспынам, адрываецца на панксэйшанах. Мы хочам распавесці вам пра выкладчыкаў па-за факультэтам.
Мыы адкажам на пытанне: у чым шчасце выкладчыкаў!
На нашым факультэце працуюць цікавыя людзі, якіх, на жаль, мы часта
не заўважаем. Хто яны? Чытайце матэрыялы пра гэтых непрыкметных
супрацоўнікаў, якія заўсёды побач. Нашыя журналісты праніклі ў нетры
гардэроба.
Вясна...Эх, вясна! Не сядзіцца нам, студэнтам на лекцыяй, мы прагнем
свабоды і кахання. Са званком мы бяжым ў гардэроб за паліто, каб пусціца
ў падарожжа караблікам па вясне. Хто плыве ў нацыянальную блібліятэку,
а хто - у канцэртныя залі. Цэнтральная падзея вясны - канцэрт Rammstein
у Мінску. Як гэта было? Чытайце на старонках «NIKA».
«NIKA» – газета, што яднае студэнтаў
і выкладчыкаў, правых і левых, свабодных
і несвабодных, жанчын і мужчын. Маеш
што
сказаць
–
ДАЛУЧАЙСЯ! «NIKA» - газета
ТВАЙГО факультэта.
Поўны крэатыву і сакавіцкага соку
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П А М Я Ц І
РА Б Ц Э В І Ч А
25-26 сакавіка на гістарычным
факультэце адбудуцца навуковыя
чытанні памяці доктара гістарычных
навук РАБЦЭВІЧА Валянціна
Навумавіча. Тэматыка навуковых
чытанняў: гісторыя нумізматыкі,
праблемы антычнай і усходняй,
еўрапейскай і рускай нумізматыкі,
баністыка, фалерыстыка, навуковая
спадчына
В.Н. Рабцэвіча.
У межах навуковых чытанняў
адбудзецца адкрыццё новай
экспазіцыі
Нумізматычнага
кабінета, стваральнікам якога
з’яўляецца Валянцін Навумавіч.

НОВЫ
КАНДЫДАТ
18 лютага навуковую ступень
кандыдата гістарычных навук
атрымаў старэйшы навуковы
сурпрацоўнік
кафедры
этналогіі,музялогіі і гісторыі
мастацтваў - ЗАХАРКЕВІЧ Сцяпан
Артуравіч. Сардэчна Віншуем!

ЭТНАКУЛЬТУРНАЕ
РА З В І Ц Ц Ё
19-20 траўня гістарычны
факультэт БД У праводзіць
міжнародную
навуковапрактычную
канферэнцыю
“Этнакультурнае развіццё Беларусі
ў ХІХ - пачатку ХХІ ст.”. Заяўку на
ўдзел і тэзісы неабходна адправіць
да 15 красавіка. Сярод заяўленых
тэм: праблемы беларускай этналогіі,
ролю музея ў навуковай справе,
п п п п п п п п
сучаснае беларускае мастацтва.
Падрабязная інфармацыя – на
кафедры этналогіі і на сайце гістфака
w w w . h i s t . b s u . b y

САВЕТ АБРАНЫ
16 сакавіка ў інтэрнаце
№1 прайшло абранне новага
складу Студэнцкага Савета.
Старшынёй Савета абраны Зміцер Канапацкі
падрыхтаваў П.М.
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З ДЭКАНАТУ

NIKA

ІРЫНА ЛЕБЕДЗЕВА -“Я НЕ ЧЫТАЮ “COSMOPOLITAN”
Адна з самых цікавых і харызматычных жанчын факультэта. Яе
яскравыя вочы і ўсмешка нікога не пакінуць абыякавымі. Хто займаўся
на яе семінарскіх занятках, ніколі не забудзе яе цёплае і ўважлівае
стаўленне да студэнтаў. Менавіта ад Ірыны Валянцінаўны ЛЕБЕДЗЕВАЙ
залежыць наш расклад заняткаў, а разам з тым наш асабісты расклад.
Мы ведаем адзін бок жыцця
Ірыны Валянцінаўны – як
працавітай і надзвычай адданай
сваёй справе жанчыны. Аднак усіх
цікавіць, хто такая спадарыня
Лебедзева па-за межамі факультэта?
Чым яна займаецца ў вольны час?
Зміцер Чапіга - Адразу
запытаюся, што Вы робіце
калі вяртаецеся з працы
дадому?
С п а д а р ы н я
Лебедзева:Як правіла,
хатняй гаспадаркай, бо ў
мяне сям’я, хоць невялікая,
але тым не менш сям’я. Хачу,
каб усё было ладна.
Любіце
гатаваць?
Не магу сказаць, што
люблю, проста люблю
смачна пад’есці (смяецца).
Ці есць у Вас улюбёныя
стравы?
Усё, што смачнае, тое і
люблю.
Ці застаецца час, каб
паглядзець тэлевізар,
пачытаць
кнігу?
Канешне!
Кнігі
–
абавязкова!
Ці чытаеце часопісы і
газеты, калі так, якім
аддаяце
перавагу?
«Cosmopolitan»?
Так, чытаю, але ж не «Cosmopolitan», толькі практычнага характару,
напрыклад, тая ж самая “Burda”, але
ж я яе не чытаю, а выкарыстоўваю,
бо я яшчэ і шыю, калі ёсць вольная
хвіліначка. Аддаю перавагу
часопісам
аналітычнага
характару...Кшталту “Планета”.А
такая дзявочая белетрыстыка, як
«Cosmopolitan», мяне ўжо не
цікавіць, раней – так. Ну кнігі. Перш
за ўсё гістарычнага і метадычнага
характару. Абавязкова наведваю
тэатры, як правіла штомесяц. Тут
аддаю
перавагу
балету.
Што з апошняга Вас найбольш

уразіла
ў
тэатры?
Неяк ужо даўно не хадзіла...
Апошнім разам наведвала
Маладзёжны тэатр – гэта для сына.
Там была маладзёжная камедыя
выхаваўчага характару. А так
збольшага люблю класіку.
Вы адзначалі, што любіце

шыць. Ці гэта вашае хобі?
Для каго Вы шыеце адзенне?
Так! Гэта маё хобі! Шыю толькі
для сябе, больш ні для каго. На
астатніх
часу
не
хапае.
Як
Вы
бавіце
свой
адпачынак?
Люблю адпачываць за горадам,
на прыродзе, аднак не люблю
курорты.Падабаюцца пазнавальныя
паездкі – Санкт-Пецярбург,
Польшча, з мэтаю пабачыць усё на
ўласныя вочы, усе здабыткі
чалавечай
культуры
і
архітэктуры.

Распавядзіце пра сумяшчэнне
выкладчыцкай дзейнасці з працаю
ў дэканаце?
Цяжка, аднак вельмі цікава і нават
карысна, бо так я спазнаю студэнтаў
з двух бакоў.
Цяжка складаць расклад?
Вельмі, бо аўдыторны фонд на
факультэце дужа малы, на жаль,
задаволіць усе бакі і зрабіць гэта ўсё
найбольш рацыянальна як для
студэнтаў, так і для выкладчыкаў –
гэта вельмі цяжка і не заўсёды
атрымоўваецца. Але, я заўсёды
стараюся.
Улічваючы Вашу моцную
заангажаванасць працаю, як
Вы сумяшчаеце працу з
абавязкамі маці?
Ужо не так складана.Сын
адносна самастойны. Я на сябе
ўсклала толькі кантралюючыя
функцыі.
Ці з’яўляецца маці ўзорам
для сына?
Але, гэта так! Прычым ва ўсім,
не толькі праца, тут, кажу я,
вялікага кар’ернага росту не
планую, але гэта проста
паводзіны, інтарэсы, увогуле
жыццёвая мадэль, хаця сына
арыентую
не
на
сваю
прафесію.
На якую, калі не сакрэт?
Сакрэт (смяецца), сакрэт, бо
калі хочаш, каб усё атрымалася,
лепей аб гэтым нікому не казаць!

Вось такая яна, Лебедзева Ірына
Валянцінаўна – адданая і
сумленная на працы, а разам з тым
вельмі жаноцкая і абаяльная ў
жыцці. Трэба дадаць, што нават
падчас кароткага інтэрв’ю
спадарыню Лебедзеву турбавалі з
пытаннямі аб аўдыторыі. І яна
абяцала любым чынам дапамагчы
і
вырашыць
усе
праблемы.

Зміцер ЧАПІГА

N
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ЛЮБОЎ НАСАМРЭЧ

Хто з вас шмат ведае пра Любоў? Не, не пра тую любоў, якой “все
возрасты покорны», а пра выкладчыка нашага факультэта Любоў
Антонаўну Козік. Ідэя пагутарыць з такім цікавым чалавекам узнікла ў
той момант, калі ўжо быў адарваны апошні лютаўскі ліст насценнага
каляндарыка. Сакавіцкі подых маладой вясны і чырвоны шрыфт лічбы
Міжнароднага жаночага дня – чым не падстава для доўгачаканай гутаркі?
І хаця за акном кафедры паўднёвых і заходніх славян яшчэ не расцвілі
кветкі, сакавіцкая ўсмешка спадарыні Козік – добры допінг для
пачатку размовы.
Зміцер Анацка: Любоў каханне дапамагае ажыццяўляць усе
Антонаўна, сярод студэнтаў планы. А ў творчай дзейнасці – перш
звычайна існуе сваеасаблівы за ўсё, інтэлектуальнага развіцця.
“рэйтынг” выкладчыкаў, якімі Каб студэнты самі разумелі, што гэта
палохаюць малодшых ці ганарацца, ім патрэбна.
што “ён(яна) у мяне выкладаў(ла)”.
Як Вы можаце растлумачыць факт
свайго знаходжання у вышэйшай,
станоўчай частцы гэтага спісу?
Любоў Антонаўна – Мой
рэцэпт: па-першае, гэта павага да
студэнтаў, бо, калі яна ёсць, то,
адпаведна, і стаўленне да іх іншае, а
па-другое - пачуццё гумару, але ж
не заўсёды студэнты разумеюць, што
я з іх смяюся. (Смяецца)
Як, па-вашаму, скончваецца
сказ “Гістфак вучыць маладых
людзей...”?
Вучыць лагічна мысліць, не
засвойваць нейкія факты, а думаць і
аналізаваць па жыцці. Спадзяюся,
што на самой справе такія людзі і
выходзяць з нашых сцен у дарослае
падарожжа
КОЗІК Любоў Антонаўна
Калі б у Вас была магчымасць
выкарыстаць звышнатуральную
моц, што б Вы змянілі на сваёй
кафедры ці на гістфаку ўвогуле?
Любімая кветка – кактус
Пэўна ж, памяняла б
Любімы колер – карычневы
абсталяванне ў аўдыторыях. Мне
Заяўка на ўдзел у Алімпіядзестрашэзна не падабаецца, што
2010 – лыжня гонка на 50 км.
студэнты глядзяць адзін адному ў
Школьнае хобі – баскетбол
патыліцу, я б усё зрабіла інакш: каб
Калі б не Козік-гісторык, то –
яны бачылі вочы і твар сваіх
Козік-матэматык
суразмоўцаў.
Што зрабіць з тэхнічным
абсталяваннем? Дождж з
Любоў Антонаўна, калі б не на
кампутараў і праектараў на гістфак гістфак пайшлі, то куды?
абрынулі б?
Будзеце здзіўленымі, але –
Усё павінна быць у межах матэматычны
факультэт.
разумнага. Можа быць шмат
Сур’езная заява. Асабліва
кампутараў і праектараў, але плёну ўлічваючы, што на гістфак
не будзе. Хаця кампутарызацыя, звычайна ідуць тыя, хто або з
канешне, - гэта патрабаванне часу. матэматыкай ніколі не сябраваў,
Якія пажаданні дашлецеВы, або вырашыў схавацца ад арміі на
сваем калегам і нашым чытачам з пяць год! І як матэматык у Вас?
нагоды Дня абаронцы Айчыны і Ужо загінуў, ці проста сумуе, што
Міжнароднага жаночага дня? няма працы?
Калі казаць пра асабістае, то
Мне яшчэ са школы настаўніца
пажадаць, канечне, кахання, бо
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казала, што ў мяне аналітычны склад
ума. Дарэчы, спачатку цяжка было
працаваць на факультэце, нават
нейкую коснаязыкасць адчувала, але
матэматык
унутры
мяне
яшчэ жывы!
Яшчэ не так даўно тры мільярды
насельніцтва планеты сачылі за
зімовай Алімпіядай у Ванкуверы.
Калі б сярод удзельнікаў з’явілася
спартсмэнка з майкай Kozik
(Belarus), у якой спартыўнай
дысцыпліне яна прыняла б удзел?
Чамусьці адразу прыгадваюцца
лыжы...Альбо эстафета, альбо
біятлон. Хаця не, у біятлоне не буду
ўдзельнічаць! Можна?
Канешне! А лыжы якія:
камандная
эстафета
ці
індывідуальная
гонка?
Індывідуальная. І на 50
кіламетраў. (Шчыра смяецца)
А на летнюю Алімпіяду куды
будзем заяўляцца?
Яшчэ са школы любіла бег і
баскетбол. Выбару няма – таму
адразу ўдзельнічаю ў двух
спаборніцтвах!
Якое спісванне Вы як
выкладчык лічыце “ў межах
гульні”, і якое ўвогуле, Ваша
стаўленне да спісвання?
Стаўленне да спісвання
адмоўнае, але...Калі гэта рукапісныя
“шпоркі”, якія сам напісаў, то можна
прызнаць. Але ж не рэкамендую
Вашым чытачам у мяне спісваць. (З
лагоднай усмешкай)Так і напішыце!
Хто павінен кіраваць гістфакам
– мужчыны ці жанчыны?
Жанчыны, зразумела, гэта
прыгажосць факультэта, а ўлада за
кім
павінна
застацца?
Правакуеце мяне, Зміцер? Для
мяне ў такіх пытаннях галоўнае –
прафесіяналізм, я не падзяляю
падобным чынам мужчын і
жанчын.
Можа ёсць якія яшчэ пажаданні
для студэнцтва?
Каб яны прыходзілі на мой
гурток “Актуальныя праблемы
гісторыі паўднёвых і заходніх
славян”.
Гэта,
канешне,
самарэклама, але тым не менш. Аб
паседжаннях гуртка можна будзе
даведацца з абвесткі ці спытацца ў
мяне самой. Чакаю вас,
спадарства

Зміцер АНАЦКА
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N I KA
АСЦЯРОЖНА! МАЧО!

МУЖЧЫНЫ ФАКУЛЬТЭТА

Калі ён уваходзіць у пакой, усе мужчыны сцішаюць галасы, схіляюць
галовы, апускаюць вочы. Ён – аб’ект жаданняў шматлікіх жанчын.
Зрэшты, жанчына для яго – нішто. Вакол яго верціцца жыццё, бо ён цэнтр. Ён - мачо
Усё пра мачо і мачызм распавядае вядомы даследчык Лацінскай
Амерыкі кандыдат гістарычных навук Яўген Аляксандравіч КРАСУЛІН.
Мачо. У першую чаргу ўзнікае
Трэба правесці мяжу паміж
вобраз мужчыны самадастатковага, людзьмі без тармазоў і тымі, хто
упэўненага ў сабе, моцнага, які не гуляе паводле сваіх правілаў. Мачо страшыцца рызыкаваць, які гуляе па гэта не быдла, не поўныя адмарозкі.
сваіх правілах. Такі мужчына,
безумоўна, з’яўляецца прыкладам
для аднаго з ім полу і аб’ектам
пакланення з боку супрацьлеглага.
Мачо - чалавек моцны, які здольны
арыентавацца на ўласную волю,
незважаючы на чыюсьці, і
падпарадкоўваць гэтай волі іншых.
El Macho
У Лацінскай Амерыцы на мяжы
цывілізацый узнікла такая з’ява, як
гаучо. Гаучо стаіць бліжэй за ўсіх да
вобраза мачо. Гэта дзікі чалавек, які
не падпарадкаваны цывілізацыі і яе
законам. Гэткі гаучо мог дазволіць
сабе забіць непрыяцеля, сілай узяць
жанчыну, якая яму спадабалася, каб
праз некалькі дзён вярнуць яе
бацькам і памчаць на пошукі новых
прыгодаў… Пра гэта будуць спяваць
у песнях і распавядаць гісторыі тыя,
хто жадаюць, але не цягнуць на
мачо.
Цяпер, канешне, ніхто не будзе
хапаць дзяўчыну і перакідваць цераз
сядло. Але праяваў бессэнсоўнай
рызыкі ў Лацінскай Амерыцы хапае
і зараз. Напрыклад, язда на борціку
пікапа: усе мачо ездзяць на борціку,
і чым бліжэй да краю, тым больш
мачызму.
Мы можам абсалютызаваць
мачо. Памылкова лічыць, быццам у
Лацінскай Амерыцы адразу па
прыездзе пабачыш натоўпы гарачых
мачо. Там жывуць такія ж розныя
людзі. Сярод нас, беларусаў,
сустрэнеш столькі ж мачо, колькі ў
Мексіцы. Адзінае, што там узнята
гэта тэма, а ў нас – не.
Першы хлопец на раёне
Тыповыя мачо, у тым ці іншым
выглядзе, ёсць паўсюль. Вазьміце
хоць нашы мясцовыя Шабаны ці
Серабранку – там знойдуцца свае
мачо,
якія
плявалі
на
агульнапрынятыя законы. Мачо гэта інтэрнацыянальная з’ява.

У іх ёсць унутраны кодэкс гонару і
каштоўнасцяў.
Для Лацінскай Амерыкі
выпрацаваць такую сістэму
каштоўнасцей было істотным
момантам. Для нашай традыцыі гэта
было не так істотна. Мы больш
законапаслухмяныя і законабаязныя.
Шукаць мачо не абавязкова на
ўскрайках гарадоў. Мачо можа
быць першы хлопец на вёсцы. Гэта
наш мачо. Не скажу, што гэта
правінцыйны ці вясковы мачо. Ён
такі самы па характару, як у
Аргентыне
ці
Мексіцы.
Нашаму мачо не будзе хапаць
выкшталцонасці. У нас ужо
выклікаецца карцінка высокага
загарэлага мужчыны. У нас такіх
цяжка знайсці. У нас можа быць
лысенькі і нізенькі. Аднак, калі
паглядзіш у вочы, там будзе сядзець
мачо. Я ўжо казаў, мачо - гэта з’ява
агульначалавечая. Гэта асобны тып
характару
чалавека.

Цэнтр універсуму ці пуп зямлі?
Калі
мы
паспрабуем
рэканструяваць
філасофію
мачызму, гэта будзе толькі нашае
разуменне. Бо любы чалавек, які
лічыць сябе мачо, пазнаёміцца з
нашай рэканструкцыяй і скажа: “ну
што вы, хлопцы, якая філасофія?”
Філасофія мачо – гэта хутчэй нешта
штучнае. Даволі цяжка акрэсліць
набор філасофскіх законаў. Для мачо
галоўнае толькі:“Я – прыгожы. Я –
галоўны,перада мною ўсе павінны
класціся штабялямі.Я - адважны. Я
–мачо”.
Ёсць, канечне, уяўленне пра
пэўны набор вонкавых адзнак мачо:
расшпіленая на грудзях кашуля,
развітая мускулатура… Але
галоўнае - асаблівы позірк,
упэўнены ў сабе.
Для мачо важныя паводзіны.
Мачо – цэнтр універсуму. Гэта не
значыць, што ўсе павінны
падпарадкоўвацца, - усе павінны
быць у замілаванні. Зноў жа, не трэба
блытаць мачызм і нарцысізм. Хоць,
канешне, мачо ў пэўнай ступені
нарцысісты. Яны зранку пару
гадзінаў прысвецяць люстэрку.
Увечары таксама, калі не будуць
моцна занятыя на іншых франтах
сваёй дзейнасці.
Мачызм, як з’ява не нясе
небяспекі, а нясе разнастайнасць.
Хоць не ўсе ад гэтага прыходзяць у
замілаванне: так, для феміністак
вобраз мачо – брыдкі, смярдзючы
мужык…
Бандэрас больш падыходзіць пад
вобраз мачо заходняга разумення. У
яго ёсць самаіронія. На мой погляд,
такая
самаіронія
мусіць
прысутнічаць у вобразе сучаснага
мачо, які ствараецца мас-медыямі.
Раней быў нож і здольнасць яго
пусціць у справу.
У кожнага будзе свой вобраз
мачо нашага факультэта. Не буду
прэтэдаваць на экспертнасць. Мне
цяжэй, я не жанчына. У жанчын
лепей атрымліваецца. Мужчыны
пра гэта думаюць болей, аднак
маўчаць.

Тэкст запісаў
Павал МАХІНАЎ
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RAMMSTEIN

МІСІЯ “RAMMSTEIN”
За пяць гадзін да пачатку
канцэрта ў магазіне Guitarland
(ГД “На Нямізе”) для ўсіх
жадаючых адбылася аўтографсесія адного з удзельнікаў гурта.
Негледзячы на тое, што
“аб’ектам №1” на гэты раз
выступаў не лідэр групы, Тыль
Ліндэман, а, бадай, самы
“выбуховы”
з
усіх
рамштайнаўцаў, “ударнік
рамштайнаўскай працы” –
барабаншчык
Крыстаф
Шнайдэр, ажыятаж усё роўна
нікуды не дзеўся. Жадаючых
атрымаць аркуш паперы з
роспісам Крыстофа аказалася
шмат, у метровым эквіваленце
– дзесьці каля сотні метраў
жывой чаргі. Самыя адданыя і
стойкія прыходзілі яшчэ з раніцы
і пяць гадзін чакалі пачатку,

саграваючыся
гарбатай,
булкамі і сяброўскімі размовамі.
Чым менш заставалася часу да
адкрыцця,
тым
больш
узрушваўся натоўп. Кожны

выказваў сваё захапленне як
мог. Вось група маладых
хлопцаў з голенымі галовамі
крычыць у рытм сваім
уключаным
мабільным
паліфаніям: “Рам-штайн! Рамштайн!”. Інтэлігентнага
выгляду хлопец распавядае
навакольным, як ён дасць для
аўтографа першую старонку
свайго пашпарта. На пытанне:
“А як жа потым выедзеш за
мяжу,
пашпарт
жа
несапраўдным
могуць
палічыць?” з перакананым
тварам заяўляе: “Затое ў
Германію не трэба ніякага
Шэнгену і візавага кантролю,
аўтограф “Рамштайна” – вось
мой пропуск!” Школьнага
ўзросту дзяўчына паказвае
сваёй сяброўцы, як яна

RAMMSTEIN У МІНСКУ

Канцэрт вядомага нямецкага
гурта Rammstein адбыўся 7 сакавіка
ў спартыўным комплексе «МінскАрэна»
Паводле
інфармацыі
арганізатара канцэрта, установы
«Палац Рэспублікі», усе 11 тысяч
білетаў прадаліся, іх цэны склалі ад
80 да 300 тыс. рублёў.
Музыкі прыехалі ў Беларусь 6
сакавіка. Гурт гастралюе з 20
грузавікамі абсталявання і шасцю
аўтобусамі для персаналу. У Мінск
прыбылі прыкладна 140 чалавек —
музыканты, менеджэры, тэхнічны і
абслугоўваючы персанал гурту.
Яшчэ прыблізна 200 чалавек для
падрыхтоўкі канцэрта наняты ў
Мінску. Такім чынам, тэхнічны і
абслугоўваючы персанал канцэрта
складае амаль 350 чалавек.
Бытавы райдэр гурту, паводле
слоў арганізатараў, мае адну
асаблівасць — музыкі самі
арганізуюць сваё харчаванне.
Персанал гурта закупляе прадукты
і

гатуе ежу. Для гэтых мэт у «МінскАрэне» арандаваны рэстаран. Што
тычыцца
пражывання,
то
музыканты самі выбралі сталічны
гатэль. Які менавіта — не
раскрываецца ў мэтах бяспекі.

Прыезд Rammstein у Беларусь
стаў
прычынай
дыскусій.
Грамадская рада па маральнасці на
чале з пісьменнікам Мікалаем
Чаргінцом звінаваціла калектыў у
прапагандзе гвалту, парнаграфіі,
жорсткасці
і
нацызму.
Урэшце міністр культуры Павел
Латушка
паведаміў,
што
«арганізатары канцэрта далі
абавязацельствы Міністэрству
культуры, што канцэрт адбудзецца
ў адпаведнасці з заканадаўствам
Беларусі».
Rammstein выступіў у Мінску
ўпершыню ў межах сусветнага тура
гурта, прысвечанага выхаду новага
альбома Liebe ist fur alle da («Каханне

існуе для ўсіх») пасля
чатырохгадовага перапынку. На
паўтарыгадзінным канцэрце былі
прэзентаваны кампазіцыі з новага
альбома і вядомыя хіты.
Гурт Rammstein быў створаны ў
Берліне ў 1994 годзе. Назва
перакладаецца як «Таранны
камень». Усе члены гурта — з былой
ГДР, у прыватнасці з Усходняга
Берліна і Шверына. Іх музычны
стыль спалучае ў сабе элементы
індастрыял-металу і традыцыі
нямецкай
цяжкай
музыкі.
Амаль усе песні калектыў
выконвае на нямецкай мове.
Каманда таксама праславілася
сцэнічнымі шоу і эпатажнымі
тэкстамі. Шоу Rammstein — адно з
самых высокатэхналагічных у свеце,
а тэхнічны персанал нямецкага
калектыву ўваходзіць у лік самых
прафесійных і дарагіх у
міжнароднай канцэртнай індустрыі.

паводле БелАПАН
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працяг “місія rammstein”
сфатаграфавала музыкаў,
выходзячых з гасцініцы Crown
Plaza: “Вось, бачыш, гэта спіна
Крыстафа, вось рука Пауля, а
вось – плячо Тыля-я-я
Нарэшце сэк’юрыці, якому ў
кіно добра б было згуляць
тыповага Бормана, адчыніў
дзверы, аб’явіўшы, што
жадаючых будуць запускаць
партыямі па дваццаць чалавек.
Адразу пачаліся крыкі і спроба
праціснуцца наперад. З’яўленне
ж самога герра Шнайдэра,
састомленым ад двухтыднёвага
канцэртнага графіку тварам, але
усё роўна з усмешкай і
павітаўшага з фанатамі, было
сустрэта гулам, не горшым за
гук рэактыўнага знішчальніка.
Прынцып быў просты: да стала,
за якім сядзеў музыка,
падыходзілі па чарзе людзі і
давалі на подпіс рознае: хто
плакаты, хто вокладкі дыскаў,
а для тых, хто з сабой нічога не
меў, быў падрыхтаваны стос
абвестак аўтограф-сесіі з
выявай
герра
Шнайдэра.
Трычатыры секунды –
“Danke Schon!” – і
наступны жадаючы
ўжо дае свой ліст, а ты
разумееш, што – вось
яна! – сустрэча, якая
ўжо прайшла. На жаль,
з-за недахопу часу
арганізатары забаранілі
рабіць фотаздымкі, але
настрою натоўпу гэта
не сапсавала. “На
канцэрце буду махаць
аўтографам
над
галавой” - бадзёра
паабяцаў
мне
мужчына
ў
спартыўным трыко.
Заставалася яшчэ пяць
г а д з і н . . .

RAMMSTEIN

NIKA

Alle warten auf das Licht
Тое, што адбывалася на канцэрце, цяжка апісаць сваімі
словамі, ды і навошта? “Rammstein” выступіў так, як ад яго
чакалі: такога наша краіна яшчэ не бачыла. Вось словы тых,
каму
пашэнціла
быць
там
Яўген, 3 курс – У мяне з’ехаў дах! Было супер! Я цяпер глухі
ад выбухаў і з вокам, якое дргагаецца ад ракеты і дынамікаў, але
гэта каштавала таго!
Зміцер, 1 курс – Рамштайн – малайцы, няма слоў! Хаця, не,
яны
не
проста
малайцы,
яны
прафесіяналы!

Антон, 1 курс – Прарубілі “акно” ў Еўропу, адразу было бачна,
што да нас прыехала “цывілізацыя”, а не проста шараговае смецце
Вольга, 5 курс – Я, можа,
памылюся, але скажу сваё
меркаванне. Канешне, добра,
што да нас прыязджаюць такія
выбітныя людзі, але хацелася б,
каб арганізатары як мага больш
выкарыстоўвалі такую сусветна
распаўсюджаную з’яву, як
аўтограф-сесіі і фотаздымкі з
фанатамі на памяць. Чаму на
сустрэчу з людзьмі прыйшоў
толькі адзін барабаншчык, з якім
да таго ж было забаронена
фоткацца? Чаму ніхто не
паведаміў пра тое, што пасля
канцэрта группа застаецца на
некалькі
хвілінаў,
каб
паразмаўляць і павітацца з
фанатамі? Але канцэрт усё роўна
с п а д а б а ў с я . . .

Зміцер АНАЦКА
фота KP.BY
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Шаноўныя чытачы! Як вядома багата на талентамы
зямля наша родная і некаторая частка гэтых талентаў
скончыла наш родны факультэт. Перад вамі новая рубрыка
газеты NIKA, у якой вы зможаце бліжэй пазнаёміцца з
выпускнікамі нашага факультэта, якія зрабіўшілі значны
ўнёсак у культурнае развіццё Беларусі. Сёння мы пагутарым
з Лявонам Казаковым, заснавальнікам і лідэрам знакамітага
гурта “Рокаш”

ПАЎСТАННЕ МУЗЫКІ

Вова Плавінскі: Як даўно Вы “Рокаш”, то гэта недзе гадоў шэсць
пачалі захапляцца гісторыяй? назад. Але і дагэтуль былі спробы
Лявон Казакоў: На самой справе стварэння іншых гуртоў, як правіла
гісторыяй пачаў захапляцца з тых не вельмі ўдалыя. У іх я
часоў, як сябе памятаю. Бо неяк першапачаткова быў на вакале, а
заўжды ўсё гэта мяне надта цікавіла, таксама пісаў тэксты песен. Тыя
асабліва археалогія, ды ўвогуле гурты нічым у гісторыі асаблівым не
беларускае
сярэдняввечча. адзначыліся ды паспяхова
Які Ваш улюбёны гістарычны самаліквідаваліся вельмі даўно.
персанаж?
Што для Вас музыка?
Шмат такіх ёсць. Мне асабліва
Музыка… Гэта хутчэй за ўсё мая
імпануе постаць князя Альгерда ў душа. Тое, што ў мяне ёсць у душы я
беларускай гісторыі.
праяўляю ў музыцы.
Якія выкладчыкі запомніліся
Хто
прапанаваў
назву
Вам больш за астатніх? “ Р о к а ш ” ?
Шчыра кажучы, гістфак заўжды
Назву
першапачаткова
я
быў вельмі багаты на
прапанаваў астатнім
“РОКАШ” - гэта удзельнікам гурта. Калі
цудоўных выкладчыкаў,
сярод
якіх
маім с в о е а с а б л і в а е мы думалі, як бы
улюбеным выкладчыкам м е н т а л ь н а е абазваць наш гурт, я
з’яўляецца
Павел паўстанне асабіста ўзгадваў
розныя
Алегавіч Лойка. З кожнай свабоднага чалавека тэрміны з беларускай
сваёй лекцыі робіць супраць зменлівых гісторыіі, і ўзгадаўся мне
непаўторны спектакль, які умоваў гэтага свету. тэрмін “рокаш”. Згодна
запамінаецца на гады. І на
з
гістарычным
самой справе ён вельмі цудоўна значэннем “Рокаш” – гэта паўстанне
падае
гісторыю
Беларусі. шляхты, накіраванеае ў абарону
Самы яскравы ўспамін з вучобы інтарэсаў дзяржавы. Але ёсць яшчэ
на гістарычным факультэце? іншае значэнне рокаша, больш
Апошняя сесія пятага курса. Той сучаснае. Гэта своеасаблівае
хто яе здаваў, асабліва метадалогію ментальнае паўстанне асабіста
гісторыі ды сінэегетычнае бачанне свабоднага чалавека супраць
гісторыі, той
зменлівых
мяне зразумее.
умоваў гэтага
Як даўно Вы
свету.
Нешта
п а ч а л і
накшталт “не
займацца
стоит прогибаться
музыкай?
под изменчивый
Музыкай
мир, пусть лучше
пачаў займацца
он прогнётся под
трохі пазней,
нас”. Прынамсі
чым цікавіцца
неяк так я гэтае
гісторыяй. Калі
слова разумею... Да таго ж
мець на ўвазе непасрэдна сур’ёзны есць у гэтым слове нейкая моц
музычны праект, чым ёсць гурт с х а в а н а я . . .

Казакоў Лявон Юр’евіч –
нарадзіўся 4 кастрычніка
1983 года ў Мінску. У 2001
годзе скончыў Ліцэй БДУ, у
2006 – гістарычны факультэт
БДУ, у 2009 аспірантуру БДУ.
Выкладчык
кафедры
гісторыі Беларусі новага і
найноўшага часу. З 2004 года
заснавальнік, бас-гітарыст,
бэк-вакаліст і аўтар тэкстаў
гурта Рокаш. З 2007 басгітарыст, бэк-вакаліст і аўтар
тэкстаў гурта The Dim Sun.
У чым Вы бачыце сакрэт поспеху
“Рокаша”?
Пытанне, што лічыць пад словам
поспех... Але як па мне, гэта перш за
ўсё тое што мы шчырыя. Шчырасць
у музыцы і ёсць наш сакрэт.
Вось мы пазнаёміліся з Лявонам
Казаковым - музыкам і Лявонам
Казаковым - гісторыкам і
выкладчыкам. А ці ёсць якоенебудзь карэннае адрозненне?
Хм… Карэннае адрозненне?
Шчыра кажучы, шматлікіх
адрозненняў і няма. Бо і музыка, і
выкладчык -гэта творчы чалавек, які
мае стасункі з публікай. І фактычна
тыя якасці якія патрэбны
выкладчыку патрэбны і музыку і
наадварот. Напрыклад харызма,
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ЛЮДЗІ ФАКУЛЬТЭТА

уменне зацікавіць сваім матэрыялам быць культурны слой. У Беларусі
і шмат чаго яшчэ
прыняў удзел на шматлікіх
агульнага.
раскопках
на
Хто з беларускіх
Браслаўшчыне,
у
музыкаў падабаецца
Кавальцах, у менскіх
больш за ўсіх?
выратавальных раскопках
Шмат
якія
прымаў удзел. Так што
беларускія каманды
ёсць што успомніць.
мне падабаюцца.
Ваш улюбёны паэт,
Каманда, якая ў
пісьменнік, фільм?
пэўнай
ступені
Улюбёны і паэт і
перавярнула мой светапогляд у свой пісьменнік для
час, – гэта гомельскі гурт Gods Tower. мяне гэта адна
Таксама хацеў б выказаць асоба
–
захапленне творчасцю гурта Троіца. У л а д з і м і р
Іван Кірчук - чалавек фантастычнай С я м ё н а в і ч
харызмы ды энергетыкі, і тое, што Караткевіч. Яго
ён робіць, сапраўды ўзвялічвае я лічу без
Беларусь у вачах і еўрапейскіх, і перабольшання
сусветных слухачоў.
с в е т ач а м
Якую музыку навогул слухаеце? б е л а р у с к а й
-О… Калі я пачну пералічваць тую к у л ь т у р ы .
музыку якую слухаю, старонак Н а к о н т
газеты не хопіць. Гэта вельмі шырокі у л ю б л ё н а г а
дыяпазон паміж больш лёгкай фільма, тут буду
музыкай, кшталту фолька-року, трохі
меней
блюзу. Вельмі люблю блюз дарэчы. патрыятычным
Да самых цяжкіх накірункаў – у мяне гэта
металічных, з якіх мне найбольш ф і л ь м
імпануюць doom-metal ды folk-metal. “Дастукацца да
Апошнім часам вельмі зацікавіўся нябёсаў”.
З
эксперыментальнымі музычнымі задавальненнем
накірункамі кшталту такіх стыляў, як пераглядаў яго
neofolk,
dark-folk безліч разоў.
Якое
Ваша
хобі?
Ці ёсць якая-Хобі ў мяне аж занадта шмат. Але н е б у д з ь
найбольш люблю археалагічныя у л ю б ё н а я
раскопкі, бо менавіта жыццё ў мясціна
ў
Мінску?
натуральных умовах мяне вельмі
Мне падабаюцца ўскраіны
прыцягвае. Часта хочацца вырвацца Мінску. Канешне, не кшталту
з каменных джунгляў у
Шабаноў
ці
сапраўдны свет. На
Т
р
а
к
т
а
р
н
а
г
а
”часам хочацца
раскопках прываблівае
завода.
Напрыклад,
вырвацца
з
сам працэс перакідвання
надта файнае месца
каменных джунгля у
сапраўдны свет”
кубаметраў зямлі ў
– ускраіна Уручча,
пошуках непаўторных
дзе больш-менш
артэфактаў, а таксама тая
прырода
ёсць,
кампанія валанцераў, якая збіраецца рэчкі цякуць дрэвы растуць.
там
Прыгожа,
адным
словам.
А ў якіх найбольш цікавых для
Вось калі б Вам зараз далі
Вас раскопках удзельнічалі? вельмі-вельмі шмат грошай, у
Што больш за ўсё запомнілася, дык якую б краіну свету хацелі б
гэта
калі
мне
давялося
накіравацца?
паўдзельнічаць у археалагічных
Шчыра кажучы, хацу у Ісландыю
раскопках у Празе. Бо Прага ёсць з’ездіць.
Прага – гэта непаўторныя і
Ці ёсць у гістфакаўскіх
незабыўныя ўражанні. Таксама я слухачоў надзея яшчэ раз
ўбачыў, наколькі багатым можа пабачыць
“Рокаш”
на
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ф а к у л ь т э ц е ?
Надзея заўжды ёсць. Але трэба
сказаць, што для таго каб зрабіць
нешта сур’ёзнае, добрае, якаснае ў
сценах роднага факультэта
неабходна досыць шмат чыннікаў. У
прыватнасці, гэта наяўнасць добрай
апаратуры
і
прафесійнага
гукарэжысера, бо на жаль на нашым
выступленні было шмат праблемаў
з гукам. Аднак
мы
з
задавальненнем
яшчэ
раз
паспрабавалі
б наладзіць
н е й к у ю
імпрэзу
ў
с ц е н а х
факультэта.
В а ш ы я
творчыя
п л а н ы ?
З а р а з
асноўны план
– скончыць
працу
над
н а ш ы м
альбомам,
якая
ўжо
па кр ысе
набліжаецца
да
свайго
лагічнага
заканчэння.
Якая назва будзе новага
альбома?
“Запалі агонь”. Калі ён выйдзе
было б цікава паспрабаваць зрабіць
прэзентацыю на факультэце. Вось
выдадзім
альбом
паглядзім...
Калі
гэта
адбудзецца?
На дадзены момант мы заканчваем
працу
над
звядзеннем
і
мастэрынгам альбома. То бок у
прынцыпе недзе яшчэ месяц будзем
працаваць над гэтым. Пасля яшчэ
месяц - над выданнем асноўнага
накладу альбома. Ёсць спадзяванне,
што бліжэй да мая-чэрвеня месяца
мы зможам патрымаць гэты альбом
у руках.

Гутарыў Уладзімір
ПЛАВІНСКІ

ПРОСТА
N I KA
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЕ СЧАСТЬЕ
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ПАНФИЛОВ Владимир
Александрович
Как Вы считаете, кому легче
устроиться и сделать карьеру в
наше время парню или девушке?
При устройстве на работу на
первый
план
выходят
профессиональные качества:
компетентность,профессионализм,
образованность, мобильность,
знание психологии, нюансов
специальности.
Я считаю, что в этом плане шансы
у девушки и у парня равны.
Конечно, в силу физиологических
особенностей могут возникать
проблемы. Но это не значит, что
девушкам закрыта куда-то дверь.
Многие девушки и женщины, даже
вернувшись
в
сферу
профессиональной деятельности из
декретного отпуска, добиваются
превосходных
результатов.
Как совмещать работу и
семью?
Работу и семью не только
можно, но и нужно совмещать.
Пока ребенок маленький, конечно,
матери и отцу на плечи ложатся
многочисленные заботы. Я считаю,
что папа должен давать
возможность отдохнуть жене. Когда
мой ребенок был маленьким, мы
уходили подолгу гулять, чтобы
жена могла заняться своими делами.
Есть определенные трудности, но
если продумать, то все решаемо.
Некоторые студенты «идут в
науку». Я это только приветствую,
но, тем не менее, не стоит сразу
ждать «отдачи». Среди моих
знакомых есть случаи, когда
блестящие аспиранты уходили в
фирмы, занимались абсолютно
другими делами. Второй вопрос —
жилье. Сейчас многие рвутся в
Минск. Я сам окончил университет,
отслужил и в Борисове, и в Слуцке,
и в Афганистане. И только в зрелом
возрасте вернулся в Минск. Так что
не цепляйтесь за Минск, ведь
специалисты везде нужны. Лучше
расти и самим сделать себя, чем
получить
все
и
сразу.

Во время очередного поиска в
сети мудрого и вечного наткнулась
на блог, в котором автор рассуждает
о смысле жизни: для него это –
поиск счастья. Наверное,
задумываясь или невзначай, но мы
все ищем именно его. И какое оно,
такое простое и такое нужное,
человеческое
счастье?
Один мудрец сказал: «Для

счастья человеку нужно две
дороги, приносящие удовольствие:
дорога домой и дорога на работу».
Сегодня многие студенты,
задумываясь о своей будущей
жизни, думают не только о карьере,
но и о семье. Ведь не секрет, что
как для девушек, так и для парней
возникает сложная проблема
выбора между домом и работой. И
главное
не
ошибиться…

ОЛЮНИНА Ирина Валерьяновна:

ВЕЗДЕ ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ

Что для Вас значит «счастье»?:
Для меня на сегодняшний день быть
счастливой - это значит:
•во-первых, быть нужной: помогать
друзьям, оберегать близких,
поддерживать коллег, не бросать в
беде даже случайных и незнакомых
людей;
•во-вторых, быть свободной: в
первую очередь – в выборе всего,
что важно для меня в жизни;
•в-третьих, быть в движении: спорт,
путешествия, постоянное общение
с новыми людьми и непрерывное
профессиональное развитие.

принципы, убеждения – это очень
непросто в постоянно меняющихся
обстоятельствах и испытывающем
тебя на прочность мире. Как только
мы пытаемся изменить себе,
стараемся быть или казаться кем-то
другим – мы тут же начинаем
совершать ошибки. А ведь нас любят
наши близкие и ценят наши коллеги
именно за то, какие мы есть.
Поэтому желаю всем быть собой и
еще – везения, потому что оно, я в
этом убеждена, приходит только к
тому, кто его уже отработал)))

Какой у Вас секрет сочетания
карьеры
и
семьи? страницу подготовила Даша
На мой взгляд, важно всегда и везде
ВОЛКОВА
оставаться собой, сохранять свои
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ИСТФАК НАЧИНАЕТЬСЯ С ВЕШАЛКИ
Нам, студентам истфака, знакома такая
ситуация: толпа людей стоит на первом этаже, в
руках каждого жетон. Толпа в относительно
централизованной очереди. До тех пор, пока особо
шустрые студенты, младшекурсники не начнут
влезать вне очереди, а идейный старшекурсник
не рявкнет - и все снова красивенько стоят в
рядок. Ещё вне очереди идут преподаватели. Им
у нас в с егда зелёный свет. Всё это о
гардеробе
«Тебя
заставили?!»
Мне было интересно, как он
устроен, чем дышит. Разузнать и
разобраться в этом царстве курток
и пальто мне помогла Раиса
Игнатьевна Позняк – наша
гардеробщица. Как известно, нет
способа
лучше чтото познать,
ч е
м
практика.
Поэтому я
р е ш и л
помочь
Р а и с е
Игнатьевне
и заменил
её
«у
станка ».
Стою и жду клиентов, было около
15ч.35 мин. Это был уже не час пик,
который длится у нас с 14.10 до 14.40,
но поработать все равно пришлось.
Плюс ещё приходилось отвечать на
такие вопросы от своих знакомых,
как: «А что ты тут делаешь?»,
«Решил
подработать
на
полставки?», «Чё, плохо себя вёл?»
и многие другие. Один вообще
передал мне жетон, затем забрал
куртку, отошёл на три шага, вдруг
резко остановился, повернулся,
открыл от удивления рот: «Тебя
заставили?!».
Г а р д е р о б - л о т о
Что касается технологии работы,
то первое, что бросается в глаза –
номера
вешалок
у
нас
пронумерованы не по порядку. От
этого мне пришлось немного
побегать, когда нужно было
выдавать вещи. Я бегал и постоянно
спрашивал: «Раиса Игнатьевна, а где
№ 352..., Раиса Игнатьевна, а где №

214...» и так
п е р в ы е
минут 10.
Как бы мне
пришлось
туго, не будь
её помощи. Она координировала
мой
поиск
н ум е р ко в ,
даже
не
поднимая глаз
от
газеты
« З н а м я
юности».
З н а е т
гардероб как
свои пальцы!
Разобравшись,
мне
стало
л е г ч е .
Р о м а н - в е ш а л ь н и к
Не обошлось и без курьёзов.
Соколова Л.О. передала мне жетон
за номером 567. Я ракетой, по
наводке Р.И., отправился и
машинально принёс то, что висело
за этим номером. В свойственной
манере, Л.О отрезала: «Молодой
человек, что вы мне принесли!» –
«Как, что -- №567» - ответил я,
постепенно опуская взгляд вниз, и
увидел, что в руках держу какой-то
старый потрёпанный синий халат.
Лицо
Л.О.
покрывалось
недовольством. Несколько секунд –
и
всё
было
исправлено.
Для преподавателей в гардеробе
отдельная
вешалка.
поинтересовавшись, почему так,
получил ответ: «А как же, завешаем
всё куртками студентов, а
преподавательские куда девать?!».
«Логично», – сказал я сам себе.
Подводя итоги, то работа
действительно тяжелая. Посудите

сами: за смену надо принять-отдать
и снова принять-отдать 6 сотен
тяжёлых курток и пальто. К этому
прибавляются: постоянный шум,
гам, крики. Когда час-пик
необходимо выдавать по три куртки
одновременно!!!

КСТАТИ:
- Гардероб у нас работает с
начала октября по начало
апреля.
- В гардеробе почти 600
мест.
- Его работу обеспечивают
4 замечательные женщины:
•
уже знакомая нам
Раиса Игнатьевна
•
Жевица Ядвига
Антоновна
•
Юрченко Галина
Игнатьевна
•
Малыш Валентина
Ивановна.

Роман КАРП
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сакавік
Прывітанне, мае любыя гісторыкі! Хачу павіншаваць
мілых дзяўчын і абаяльных жанчын са святам вясны!
Я вельмі радая, што вашыя целы і сэрцы поўныя
энергіі вясны! Хутка абарона курсавых - таму жадаю
вам натхнення і палётаў вашага гістфакаўскага
інтэлекту на стварэнне навуковых шэдэўраў!

На экзамене по историческому
краеведению:
Студент:
- Скажите, пожалуйста, а можно
перетянуть билет?
Преподаватель:
- Молодой человек, зачем Вам эти
лишние проблемы, помните,
Родина ничего не забудет!
Плавинский А. Н.

Разговор двух студенток:
- Давай посмотрим правде в глаза:
тест у нас с тобой - 4, три пропуска
семинара, переделанные
практические и полная
непосещаемость лекций….
Другая студентка поникшим
голосом:
- А у Кати?
- А у Кати этого нет! В общем,
Кате будет 9, а мы сдадим!!!

На консультации перед
экзаменом по методике:
Преподаватель – студентке:
- Итак, Ваш текущий рейтинг: 3, 7,
9…м-да!
Голос из аудитории:
- Так, Михаил Степанович, флешрояль!
Довгялло М.С.
Беседа подруг у гардероба:
- Есть что-нибудь такое на нашем
факультете, что тебя очень-очень
радует?
- Да, ничто так не радует, как
открытые двери буфета в 17.30!!!

Разговор студентов после
экзамена:
- Ты какой предмет сдавал?
Студент (сбивчиво):
- Так, я ему говорю…а он – мне:
тест, шапка работы, нужно будет
стараться проявить себя на
практике….
- Это я понимаю, но какой предмет
сдавал?
- Так, карат, знаешь, главное, карат
– это не оценка, главное, карат,
сдал!!!

СВАЕ КАМЕНТАРЫ,
ПАЖАДННІ,
ЗАЎВАГІ ПАКІДАЙ
ТУТ
www.vkontakte.ru/
сlub3061014

“НІКА” АБ’ЯЎЛЯЕ
CВАБОДНЫ МІКРАФОН
ХОЧАШ КАЗАЦЬ
ХОЧАШ ПІСАЦЬ
ХОЧАШ ЗДЫМАЦЬ
ХОЧАШ ВЕДАЦЬ

“НІКА” - ТЫ БУДЗЕШ ПАЧУТЫ
Галоўны рэдактар:
Павал МАХІНАЎ
Тэхнічны рэдактар:
Даша ВОЛКАВА
Стыль- Рэдактар:
Віталь БЫЛЬ
Заснавальнік: Студэнцкая
Рада па якасці адукацыі гістарычнага факультэта БДУ іпп

Сакратар: Раман Карп
Журналісты: Інэса Сітава,
Зміцер Чапіга,Уладзімір
Плавінскі,Паша Бурмістраў
Фатограф:Зміцер Чапіга,Павал
Махінаў
Карэктар: Таццяна ВЕРАБЕЙ
Вёрстка: Павал Махінаў
Адрас
рэдакцыі:
Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6.

Меркаванні аўтараў могуць не
супадаць з пазіцыяй рэдактараў. Вашыя заўвагі, прапановы дасылайце на адрас:оор
nika_hist@mail.ru.
Тэлефануйце:тттттттттттттттт
+ 375295619748(Ві т аль )
+ 375293833964(Даша)
+375298829984(Змі цер)
Тыраж 299 экз.

