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На момант заканчэння сесіі было
зарэгістравана 276
студэнтаў-даўжнікоў,
на момант 17 студзеня – 90 студэнтаў.
Паспяховасць складае 72 %, ня цяжка
вылічыць адсотак
непаспяховасці – 28.
Выключна на 9-10
балаў сдалі 56
студэнтаў, выключна
на 4-5 – 6.
130 чалавек маюць
1 нездавальняючую
адзнаку, 45 – 3 нездавальняючыя.
Не з’явілася на іспыт
па розных абставінах
81 чалавек.
Па апошніх звестках з факультэта
адлічана 3 студэнта.
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Прафсаюз
Хуткая прафсаюзная дапамога
Мы жывём у няпросты, але адначасова і цікавы час.
Даводзіцца шмат пераадольваць і дасягаць. На сваім
шляху кожны чалавек можа патрапіць у няпростую
сітуацыю і тады... А вось сапраўды, што рабіць
у такім выпадку? Можна змагацца з праблемамі
сваімі сіламі, калі ёсць такая магчымасць. “А калі
няма?” – запытаеце вы. І вось тады нам можа дапамагчы сацыяльная камісія прафбюро гістарычнага
факультэта. Каб высветліць, на якую дапамогу мы
можам разлічваць, я звярнуўся да Кірыла Наумовіча,
старшыні гэтай камісіі, і задаў некалькі пытанняў.

Наумовіч Кірыл
Аляксандравіч старшыня
сацыяльнай камісіі.

-- Што гэта такое “сацыяльная камісія” і з чым
яе, як кажуць, ядуць?
-- Як асобная камісія яна
аформілася ў лютым 2009
г., калі камісія па сацыяльнай
і вучэбна-вытворчай рабоце раздзялілася адпаведна на
дзве. З таго ж часу я з’яўляюся
старшынёй гэтай камісіі, а
таксама ў яе склад уваходзяць
Раман Карп і Зміцер Дуброўскі.
-- Якія напрамкі дзейнасці
сацыяльнай
камісіі?
-- У першую чаргу, гэта удзел ў аказанні матэрыяльнай дапамогі нашым студэнтам,
якія
маюць
на
гэта права. Таксама адзін з
асноўных напрамкаў дзейнасці
-- папулярызацыя наведванняў
санаторыя-прафілакторыя
БДУ.
Неад’емнай
часткай
дзейнасці камісіі з’яўляецца
ўдзел у складанні сацыяльнах
пашпартоў. Яшчэ як адзін з
накірункаў можна назваць наведванне прытулкаў для дзяцей.

Таксама ўзгадаем аказанне матэрыяльнай
дапамогі і віншаванне
матуляў-студэнтак
нашага
факультэта
напярэдадні
Новага года і Дня
матулі. Акцыі такога плана ўжо сталі традыцыйнымі
і
праводзяцца
штогод.
Увогуле, мы заўсёды адкрытыя
для студэнтаў. Калі ў чалавека нейкая складаная сітуацыя
і ён не ведае, што рабіць, то
заўсёды можна звярнуцца да
нас, а мы ўжо пастараемся
зрабіць усё, што ў нашых сілах.
Вось 2010 г. выдаўся вельмі
складаным: шмат студэнтаў
страціла
бацькоў
або
іншых
родных,
некаторыя
засталіся круглымі сіротамі.
Гэта вельмі цяжка маральна, але таксама і матэрыяльна, таму мы імкнуліся
падтрымаць
студэнтаў
і
аказаць кожнаму дапамогу.
-- А хто можа прэтэндаваць на атрыманне матэрыяльнай
дапамогі?
-- Згодна з палажэннем аб матэрыяльнай дапамозе, з фонда
факультэта яе могуць атрымаць студэнты, якія па пэўных
прычынах панеслі вялікія ма-

тэрыяльныя страты: пажар,
крадзеж, амбулаторнае лячэнне. Таксама матэрыяльная
дапамога аказваецца ў выпадках, калі студэнт пражывае ў
няпоўнай ці мнагадзетнай сям’і
альбо знаходзіцца ў складаным
матэрыяльным
становішчы.
Ва ўніверсітэцкі фонд студэнты маюць права звяртацца
пры нараджэнні ці выхоўванні
дзіцяці, пры ўступленні ў шлюб,
у выпадку смерці членаў сям’і.
Матэрыяльная дапамога таксама можа аказвацца ў выглядзе кампенсацыі за набыццё
пуцёўкі ў санаторна-курортную
ўстанову
ці
ў
выглядзе
кампенсацыі кошту праезда
да месца пражываня бацькоў.
Акрамя
факультэцкага
і
ўніверсітэцкага,
студэнты
маюць права звяртацца і ў
прафсаюзны фонд, крытэрыі
для атрымання матэрыяльнай
дапамогі з якога самыя шырокія.
Гэта і матэрыяльная дапамога
пры нараджэнні дзіцяці, і кампенсацыя за набыццё пуцёўкі
ў
санаторна-курортную
ўстанову, і кампенсацыя ў выпадку якога-небудзь бедства,
праз якое студэнт панёс
вялікія матэрыяльныя страты
на аднаўленне маёмасці. Такса-
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ма маюць права на матэрыяльную дапамогу з прафсаюзнага
фонда студэнты, якія страцілі
сваіх блізкіх ці родных, студэнты з малазабяспечаных сямей,
і тыя, у каго проста цяжкае
матэрыяльнае
становішча.
-- І што ж трэба непасрэдна зрабіць, каб атрымаць
матдапамогу?
-- На самай справе, шмат не
трэба. Запаўняем бланк заявы,
які можна ўзяць у мяне альбо
спампаваць на сайце прафкама (profcom.bsu.by). Пасля
трэба прадставіць даведкі,
якія пацвярджаюць ваш матэрыяльны стан (даведка аб
складзе сям’і, квітанцыі на
лекі, пасведчанне аб смерці,
даведка аб даходах і інш.). Схема даволі простая і звычайна
ніякіх цяжкасцяў не выклікае.
Аказаць дапамогу мы імкнёмся
як мага хутчэй. На факультэце

Прафсаюз
заявы разглядаюцца камісіяй,
у склад якой уваходзіць старшыня прафбюро, старэйшы
інспектар,
намеснік
дэкана па вучэбнай і выхаваўчай
працы.
Адбываецца
гэта
ў пачатку кожнага месяца.
-- Што трэба зрабіць, каб
наведаць
санаторыйпрафілакторый? Напэўна,
большасць ужо даўно ведае,
але ці ёсць якія-небудзь змены?
-- Схема засталася даволі простай, хаця з 2011 года пачалі
дзейнічаць
новыя
правілы.
Падпісваем заяву ў намесніка
дэкана па вучэбнай і выхаваўчай
працы, бяром даведку ў медыцынскай установе аб стане
здароўя, аплачваем невялікую
частку пуцёўкі і можам нарэшце наведаць санаторыйпрафілакторый. Там, дарэчы,
не так даўно з’явілася новае
абсталяванне: ванны, велатрэ-

,
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нажоры, кабінеты для фіта- і
электратэрапіі. Таму можна
атрымаць не толькі талоны
на харчаванне, такія папулярныя сярод студэнтаў, але і
падлячыць свае “балячкі”. Часам студэнтаў адштурхоўвае
неабходнасць
даведкі
з
паліклінікі і чаканне ў чэргах,
але, як паказвае практыка,
усё можна зрабіць за 1-2 дні.
-- Што б ты пажадаў
студэнтам
як
старшыня сацыяльнай камісіі?
-- У першаю чаргу, не хварэць і не
трапляць у складаныя сітуацыі,
а калі такое здарыцца, то адразу ж звяртацца да нас. Таксама
жадаю поспехаў у новым семестры і творчага натхнення!
-- Вялікі дзякуй за размову, і
плёну ў такой карыснай працы.
Дзяніс Філіпчык,
старшыня інфармацыйнай
камісіі прафбюро

Прафбюро гістарычнага факультэта аб’яўляе конкурс НА ЛЕПШЫ СЛОГАН, які б дакладна, трапна
і КРЭАТЫЎНА адлюстроўваў ЗМЕСТ І СУТНАСЦЬ
дзейнасці прафсаюза студэнтаў на гістарычным
факультэце.

Умовы ўдзелу і правядзення:
1.
Удзельнічаць могуць усе студэнты
гістарычнага факультэта, якія з’яўляюцца членамі
прафсаюза студэнтаў.
2.
Варыянты слогана прымаюцца
прафгрупаргамі груп (напісаныя разборлівым почаркам з пазначэннем прозвішча і імя аўтара, а таксама нумарам групы і курса)
3.
Ад аднаго чалавека прымаецца не больш
трох розных варыянтаў лагатыпу
4.
Памер слогана не большы чым два радкі вершаванага тэкста
5.
Варыянты прымаюцца да 31 сакавіка 2011 г.
Пераможцаў конкурса чакае каштоўны падарунак
-- найсучаснейшая і звышстыльная флэшка ;)
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Болонский процесс – окно

Адукацыя

Плюсы
Болонской
системы.
Образование – залог успешной карьеры для
каждого человека. Болонский процесс – это
будущее европейского образования. Сегодня в
мире термин «европейский» асcоциируется с
чем-то современным, качественным. В этом
смысле не будет исключения и для образования. Болонский процесс – это действительно
современное, качественное образование. В ближайшем будущем (для этого уже сформировались предпосылки) белорусские студенты также смогут пользоваться
преимуществами Болонской системы.
Болонский процесс имеет множество плюсов. Сегодня в Европе действует система
бакалавриатмагистратура-докторантура.
Что
это значит? Образование станет намного более приспособленным к рынку
труда. Студент, получив образование в бакалавриате, получает основы
подготовки по специальности. Далее
появляется два варианта: начать работать или продолжить обучение в
магистратуре.
Может случиться,
что студент не может найти работу по специальности. Тогда ему не
надо заново проходить весь курс начиная с самого начала, а достаточно
поступить в магистратуру на другую
специальность. Условия Болонской системы позволяют человеку менять
профессию несколько раз. Что без сомнения
очень выгодно, потому что смена профессии не
требует обучения начиная с первого курса, а достаточно магистратуры по другой профессии.
Магистратура в Европе делится на ориентированную на практику и ориентированную на
теорию. Если студент не собирается «идти
в науку» и его интересует практическая работа, незачем ему давать ту же программу, что
и будущему научному деятелю. Можно будет
пойти в практико-ориентированную магистратуру и получить ценные практические знания,
которые реально потребуются при работе.
В вузе студент может выбирать предметы,
изучаемые дисциплины. Все предметы делятся на стержневые (основные) и факультативные (дополнительные). Программу для себя
теперь формирует каждый студент, выбирая максимально небходимые в первую очередь ему предметы. Например, изучая исто-

рию Средневековья, студент может выбирать
интересующую его часть Европы. При этом
изучение выбранной области проходит в контексте европейской истории, поэтому не теряются из поля зрения все остальные регионы.
Обучение в рамках Болонского процесса резко
сокращает количество лекций. Болонская система построена на поощрении активности
самого студента. У студентов появляется на-

много больше свободного времени. Работай, занимайся наукой или просто отдыхай, главное
сдавай во время работы и все будет прекрасно.
Болонский процесс открывает возможность
для студенческой миграции. Сегодня в Европе количество тех, кто обучался за пределами
своей страны год и более, составляет 10%,
а планируется довести до 20%. Каждый пятый студент будет обучаться за рубежом.
Болонский процесс принесет неоспоримые преимущества в первую очередь для студентов.
Станет проще адаптироваться к рынку труда
и перепрофилироваться, выбор предметов позволит получать востребованные для каждого отдельно взятого студента знания. Любой
получит возможность обучаться за границей.
Пархоц Денис

NIKA
в Европу?
А
цяпер
–
слова
скептыкам…
Так-так-так. Адразу ўсе і згадзіліся, што Балонскі працэс гэта безумоўна станоўчая для Беларусі з’ява. Але
ж і скептыкі, якія насамрэч і не супраць яго, прыпаслі
шэраг аргументаў, якія даказваюць адваротнае.
Любая інтэграцыя – гэта вялікі і сур’ёзны крок.
Менавіта таму процілеглая пазіцыя будзе карысна кожнаму. Пачынаецца яна з таго, што рэйтынгавая сістэма, якая час ад часу выклікае нараканні

навучэнцаў (трэба прызнацца, перш за ўсё з-за ляноты), поўнасцю авалодае ўніверсітэтам і больш ніколі
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яго не адпусціць. Наступным крокам мы прадказваем
недалёкую будучыню кожнага з нас – гэта ўладкаванне
на працу. Тут ёсць два шляхі развіцця падзей: калі ты
вучыўся паспяхова, наўрад ці ты адмовішся ад спакусы пашукаць шчасця за мяжой, а калі ты спыніўся
на ўзроўні бакалаўра, які звычайна дасягаецца за 3-4
гады, то твой працадаўца можа крыва паглядзець на
цябе, як на недаспецыяліста. І калі другая праблема
вырашыцца з часам, то як змагацца з першай, не ведае
ніхто. Дакладней сказаць, шляхі вядомы, але хадзіць па
іх дорага ці нязручна. Нават з неінтэграванай сістэмай
універсітэтаў нашая краіна губляе значны пласт не
самых апошніх спецыялістаў. Страшна ўявіць сабе,
што будзе, калі дыплом стане ўніфікаваным.
Яшчэ адна пастка чакае студэнта на выхадзе з дыпломам бакалаўра. Завецца яна
платная магістратура, бо ні для каго
не сакрэт, што другая ступень вышэйшай адукацыі часцей за ўсё не задарма.
Узгадаем і такі аспект Балонскага працэсу,
які можна трапна сфармуляваць: “Заходні
ўніверсітэт выхоўвае эгаістаў”. Я думаю,
ніхто не будзе з гэтым спрачацца, бо вядома, што асабісты, меркантыльны інтарэс
– адна з асаблівасцяў Заходняй цывілізацыі.
Гэта трошкі адрозніваецца ад яшчэ
нядаўняга калектывісцкага светапогляду,
дзе кожны меў за гонар дапамагчы іншаму.
Тут жа ёсць небяспека інтэлектуальнага
расслаення ў групах, дзе кожнага будзе хваляваць толькі свой інтарэс і свая праблема,
і раптам можа знікнуць такая карысная грамадству рыса чалавека, як узаемадапамога.
Але
калі
адарвацца
трошкі
ад
супярэчнасцяў
Балонскага
працэсу, які сам яшчэ не скончыў сваё тэарытычнае развіццё, перавагаў яго для Беларусі больш.
Мікалай Кудласевіч.

Общая информация о Болонском процессе.

Сближение систем образования с целью создание единого европейского пространства высшего
образования получило название Болонского процесса. Начало интеграции положило принятое
19 июня 1999 года Болонское соглашение. Основные принципы Болонского процесса:
•
взаимное признание дипломов разными государствами для стран членов,
•
двухступенчатая система образования (бакалавриат и магистратура),
•
развитие студенческой и преподавательской мобильности,
•
возможность выбора дисциплин, содействие европейскому сотрудничеству в целях обеспечения качества образования,
•
сотрудничество между университетами с целью разработки учебных планов, методологии.
На сегодняшний день в Болонском процессе участвует 48 стран. Среди них западноевропейские государства:
Франция, Англия, Германия, так и наши ближайшие соседи: Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия.
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Адукацыя
NIKA
ИДЕЯ ВОПЛОЩАЕТСЯ

На факультете международных от- ковские чтения. Книжная культура в ное состояние и перспективы разношений БГУ при содействии научно- контексте международных контак- вития науки о книге как комплексной
го студенческого совета планируется тов», посвященная 115-летию со дня научной дисциплины ХХI в. 4. Частиздание седьмого выпуска сборни- рождения П.Н. Беркова (1896–1969), новладельческие библиотеки как
ка научных статей студентов, маги- литературоведа, библиографа, кни- фактор книжной культуры. 5. Новые
странтов, аспирантов. Публикации говеда, источниковеда, историка ли- подходы к изучению истории книгозасчитываются как участие в НИРС, тературы, пройдет 25-26 мая 2011 г. печатания и книгораспространения.
Для участия в конфеимеют значение при опреРодилась идея!
ренции необходиделении снижения оплаВы ее творец?
мо пройти онлайнты студентам платной
Будете – когда опубликуете!
регистрацию
в
формы обучения. Выпускам сборника присваи- Действительно, каждый из нас хочет видеть плоды своих трудов. период с 17 января
вается ISBN, осущест- Учёные-историки участвуют в конференциях и публикуют ста- по 28 февраля 2011
вляется их обязательная тьи, выпускают монографии… Но для начала каждому историку- г. Срок подачи материалов – до 10
рассылка по основным бистуденту нужно сделать первые шаги. Специально для вас откры- марта 2011 г. Выблиотекам страны. Срок
подачи статей – до 15 вается новая рубрика, в которой лидеры СКО будут делать обзор сылать материалы
апреля 2010 г. На элек- научных возможностей: где студенту поучаствовать в конференции, (с пометкой «Берковские
чтения»)
тронный адрес nirs@tut.
где – опубликоваться!
нужно по электронby необходимо прислать
ной почте: avgul@
следующую
информацию: В поле «Тема письма»: фамилия в Минске по адресу ул. Сурганова, k o l a s . b a s n e t . b y
и инициалы автора, название статьи. 15, Центральная научная библиотека
В самом письме указать:1. ФИО ав- имени Якуба Коласа Национальной За рубежом: Исторический факультора, курс, вуз, специальность, моб. академии наук Беларуси. Предпола- тет Киевского национального унител. 2. ФИО научного руководителя, гается обсудить следующую пробле- верситета имени Тараса Шевченко
должность, звание, ученую степень. матику: 1.Деятельность П.Н.Беркова приглашает принять участие в ІІІ
К письму файлом с названием «Фа- в исследовании истории, теории и Международной научной конференции
милия и инициалы автора, название методологии книговедения и библи- студентов, аспирантов и молодых
статьи» приложить текст статьи. ографии, социальной роли книги и ученых «Дни науки исторического
После этого до 20 апреля 2011 г. в средств массовой информации, факультета-2010». Конференция солитературы
и
язы- стоится 22-23 апреля 2010 года в г.
научный студенческий совет необКиеве. Заявки и тезисы выступлеходимо предоставить подния присылать ответственному
писанную научным руковосекретарю конференции, председадителем и/или заведующим
телю научного общества студенкафедрой статью на бумажтов и аспирантов исторического
ном носителе и предоплату
факультета Ивану Семенисту по
сборника. Тематика статей:
адресу: ntsa_history@ukr.net. Поэкономика, финансы и банковследний срок подачи заявок
ское дело, менеджмент, марна конференцию –
кетинг, государство и право,
19 марта 2010 г.
право и юриспруденция, политология, история, международNB: на сайте БГУ
ные отношения, международпо
ссылке
http://
ный туризм, таможенное дело,
w w w. b s u . b y / m a i n .
культурология, лингвостраноaspx?guid=1111
разведение, современные иномещена ценная инфорстранные языки и другие.
мация о готовящихся в
Сборник планируется выпууниверситете конференстить к июню 2011 г. При нециях. Историков могут заобходимости предоставляетинтересовать:
Междунася подтверждение публикации.
родная научно-практическая
Сборник выходит в авторской
конференция «Религия и
редакции. Это означает, что потекст: от практики к теомимо научного содержания старии» 17.03.2011 - 19.03.2011
тьи автор и рецензент несут
в Институте теологии, Междуответственность за стилистику
народная
научная
конференция,
и грамотность изложения. Более
посвященная
90-летию
со
дня
детально на ваши вопросы по этому
рождения профессора И.А. Юхо «Просборнику сможет ответить Анцух
кознания.
блемы
истории
государства
Сергей (029) 765 24 50; (044) 789 96 74.
2. Развитие книжной культуры в кон- и права Беларуси» 18.03.2011
Горячая информация: Междуна- тексте международных научных и - 19.03.2011 на юридическом ф-те.
Дмитрий ЗАЙЦЕВ
родная научная конференция «Бер- культурных контактов. 3. Современ-
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Асобы
Что такое чудо?

7

Так, шаноўнае спадарства, не знікнуць на гістфаку таленту! Шкада
развітвацца з нашымі сябрамі-творцамі, што сыходзяць з факультэта ў зусім самастойнае вялікае жыццё… Але год за годам, абавязкова, як тая вясна, прыходзяць да нас з новымі першакурснікамі
і новыя таленты. А каму не адкрываць гэтыя дыяменты, каму
не адшліфоўваць іх, як не нашай з вамі любімай газеце! Таму сустракайце: сёння ў нас новае імя - Вікторыя РАМАНІК, са сваімі
юнымі вершамі, простымі і шчырымі, як вясеннія першацветы…

ЧТО ТАКОЕ ЧУДО?

море,
Чудесен рождественский снег,
Чудесно счастье и горе.
И чудо, что ты человек.

Мы верим, но не замечаем,
Мы просим его порою,
Мечтаем о нём, но не знаем:
Так что же чудо такое?

Что в бесконечной Вселенной,
В её ледяной вечной мгле,
Ты, пусть и пару мгновений,
Но всё же живёшь на Земле.

Ведь чудо, когда расцветают
Весною лесные цветы,
И чудо, когда опадают
С осенних деревьев листы.
И даже когда приключилась
Вдруг у кого-то беда,
Чудо, что есть справедливость,
Что есть любовь и мечта.

И у тебя есть надежда,
Пусть жизнь твоя коротка,
Ты в мире оставишь нечто,
Частичку себя на века.

И если ты замечаешь
Что в холоде зим - красота,
То мне, хоть сам и не знаешь,
Ты чудо, любовь и мечта!

***

Весна, весна! Весна, весна! –
Звенит ручей своею песней,
И льётся песня соловья,
Тепло в душе, а в сердце тесно.
Над лесом виснут облака
И в них есть всё, чего захочешь:
И корабли, и города,
И замки. Ну а ближе к ночи
Рассыплет кто-то над землёй
Сто жменек камушков блестящих.
До них почти достал рукой
Ребёнок, возле мамы спящий.
И ветер шепчется с листвой
О сотне важных миссий
Он всё зовет меня с собой
Подняться в неба выси,

Чудесно бескрайнее

Стать птицей, взвиться и
лететь
Над полем и лесами,
Лесною речкой прошуметь,
Поплыть за чудесами.

***

Посвящено моему родному
городку Зельве.

Жёлтый лист на ладошку спустился Значит, время осеннего сна.
И над городом нашим разлилась
Дорогая мне тишина.
Как мне дороги эти дорожки,
Что из детства в юность ведут,
Старый дом, наша речка и кошка
Мне забыть о тебе не дадут.
Милый дом мне теперь наша школа,
И родные - учителя.
Наставления, доброе слово
Я в душе сохраню навсегда.

Буду
помнить
весёлые дни,
Мне подаренные на прощанье.
Знаю точно, оставят они
Дорогие мне воспоминанья.
Пусть бежит беспощадное время, годы
Пусть кружится осенний
листок,
Но всегда, но в любую погоду
Ждёт меня мой родной городок!

Віка Раманік нарадзілася ў Капылі, жыве ў Зэльве. Навучаецца на першым курсе гістфаку БДУ. Вершы піша
з трэцяга класа. Друкавалася ў раённай газеце “Праца”. Марыць сваімі вершамі зрабіць свет лепшым.
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Вандроўкі

Шмат хто са студэнтаў гістфаку
быў у гэтым непаўторным
горадзе. Нехта чуў пра яго
ўзрушаныя
расповеды
ад сябра,
хтосьці
ведае, што
ён проста ёсць,
а хтосьці
сніць гэты
чароўны
горад і чакае сустрэчы з ім.
Львоў – горад, які змяняе людзей.
Гэта я магу з
упэўненасцю
сказаць,
бо ўсе мае
знаёмыя,
якія пабывалі там, змянілі свой
пункт гледжання на пэўныя рэчы.
Чаму так?-спытаеце вы. Мне
здаецца, гэта з-за таго, што Львоў
з’яўляецца поўнай супрацьлегласцю Мінску. Вузкія вулачкі,
непадобныя адзін да аднаго
будынкі, ветлівыя людзі і, самае
галоўнае, атмасфера вылучаюць
Львоў сярод іншых гарадоў. Калі
мне кажуць “Україна”, то я адразу ўспамінаю Львоў. Упершыню
з гэтым горадам я пазнаёміўся
адносна нядаўна - летам мінулага
года. Да сваёй першай сустрэчы
я шмат чытаў пра гэты горад,
размаўляў з мясцовымі жыхарамі
праз інтэрнэт. У мяне ўзнікла
пэўнае ўяўленне, вобраз гэтага
месца. Але ж сустрэча стала для
мяне сапраўдным адкрыццём.
Ужо на вакзале Львоў сустрэў
мяне класічнай музыкай з
гукаўзмацняльнікаў. Львоўскі
чыгуначны вакзал пабудаваны
ў 1904 годзе ў стылі мадэрн, ён
лічыцца адным з найпрыгажэйшых у Еўропе. Толькі я выйшаў
з вакзала, адразу зразумеў - гэта
зусім не Беларусь. Вакол была
чутна толькі ўкраінская мова. Здаецца, і не такое далёкае замежжа,
мова ўсё ж такі вельмі падобная
на нашу, але ж так адчувалася
розніца. Каб дабрацца да цэнтру,
трэба сесці на трамвай, ехаць
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хвілін 30, бо вуліцы вузкія, шмат
машын, і таму трамваі рухаюцца
вельмі павольна. Праз адзін прыпынак я пабачыў
вельмі прыгожы
касцёл святой
Альжбеты, пабудаваны ў неагатычным стылі. З
касцёлам звязана
старадаўняя легенда. Імператар
Франц-Іосіф
быў закаханы ў
просталюдзінку
Альжбету з Львова. З-за свайго
высокага статусу
ён
не
мог

пасядзеўшы у “Крыіўцы”, выходжу на плошчу. Вакол будынка
гарадскога савета ўсталяваны
статуі Нептуна, Амфітрыты і
Адоніса. Звычайна на святы іх
своеасабліва ўпрыгожваюць: так,
на Новы год апранаюць у адзежу
дзеда Мароза... Практычна кожны будынак, які знаходзіцца на
плошчы, з’яўляецца помнікам
архітэктуры. Нядоўга думаючы, пабачыўшы першы музей, я вырашыў у яго завітаць.
Аптэка-музей налічвае тысячы
экспанатаў з самых розных
эпохаў. Усемагчымыя колбы,
старажытныя гадзіннікі, шалі,
хімічныя рэчывы… Пры дапамо-

падтрымліваць з ёю стасункаў,
таму вырашыў пабудаваць касцёл
у гонар сваёй каханкі.
І вось я ў цэнтры Львова на
плошчы Рынак. Паўсюль
відаць музеі,
крамы, выставы. Спярша вырашаю
завітаць у
славутае месца пад назвай
“Крыіўка”.
Кавярня
знаходзіцца ў
стылізаваным
бункеры менавіта ў
такіх бункерах хаваліся
бандэраўцы
пасля далучэння
Галіччыны
да савецкай
дзяржавы. Каб увайсці, трэба
сказаць пароль - лозунг украінскіх
патрыётаў: “Слава Украіне!” і
пачуць адказ: “Героям Слава!”.
У кавярні пануе такая атмасфера тых бурных гадоў, што нават
не верыцца, ці сапраўды зараз
21-е стагоддзе. Гэта проста варта
пабачыць на ўласныя вочы! Добра

зе экспанатаў у адным з залаў
можна папрацаваць з растворамі
(галоўнае – не перабаршчыць!).
Абавязкова
раю схадзіць
у гэты музей
- не пашкадуеце!
Добра
агледзеўшы
плошчу
Рынак і яе
наваколлі,
я пакрочыў
у бок Армянскага
катэдральнага сабора. Звонку
велічнасць
храма зусім
не адчуваеш,
але калі трапляеш унутр,
то ўсё змяняецца. Гэта

Львоў – горад,

неапісальныя пачуцці, калі ты
усведамляеш, што знаходзішся ў
будынку, пабудаваным аж у 1363
годзе! Унутранае ўбранства сабора вельмі своеасаблівае, нават
не бываўшы ў Арменіі, можна
адчуць непаўторнасць стылю.
Удыхнуўшы армянскага паветра,
крочым далей, да Лацінскага кас-
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цёла. Касцёл цікавы тым, што ў
ім прысутнічае
толькі адна
вежа, другая ж, у якой
знаходзілася
званіца, недабудаваная.
Я доўга не
мог адарваць
свой позірк ад
цудоўнага алтара і ўвогуле
ад унутранага
хараства касцёла.
Падарожжа
крыху мяне

Вандроўкі

500 кіламетрах ад Мінска. На маю
думку, гэта
ідэальнае
месца для
студэнцкага
адпачынку. Кошты
не надта
высокія, віза
не патрэбная, а паглядзець у
Львове ёсць
на што, вы
паверце!

КАРЫС-

які змяняе людзей
стаміла, таму здалося, што самы
час завітаць у львоўскую майстэрню шакалада. Менавіта ў ёй
можна пачаставацца сапраўдным
шакаладам, які робяць на тваіх
вачах (галоўнае - стрымаць сябе
і не скупіць усё, што бачыш!).
Прыдбаўшы шакаладкі, можна
выпіць знакамітай львоўскай
кавы. Салодкая, пяшчотная, ды
яшчэ і з найсмачнейшым шакаладам... Вельмі не хацелася
пакідаць гэтае месца! Па выхадзе
з майстэрні
не забудзьце павярнуць налева
і паглядзець на статую ЗахераМазоха,
аўтара скандальных
эратычных
раманаў
і хроснага бацькі
мазахізму
(статуя хавае ў сабе нямала сюрпрызаў!), а таксама
завітайце ў мазох-кавярню, якая
знаходзіцца побач. Проста дзеля
цікавасці!
Пра Львоў можна казаць, казаць
і казаць, яго варта проста пабачыць. Львоў знаходзіцца ўсяго ў
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Піва:адным з самых лепшых
месцаў, дзе можна выпіць піва,
лічыцца "Пивний дім Роджера
Домса" – тут можна пакаштаваць
свежага піва, толькі што з бровару. Кошт піва ад 10 да 25 грн.
Кава: паспытаць знакамітай
львоўскай кавы можна шмат у
якіх месцах. Але я б параіў гэта
зрабіць у Крыіўцы (на плошчы
Рынак). Кошт кавы складае 10-20
грн. Можна таксама выпіць кавы ў
Львоўскай майстэрні шакаладу.
Куды схадзіць: у Львове вельмі
шмат цікавых месцаў: касцёл
святой Альжбеты, бернардынскі
манастыр, мытна плошча,
аптэка-

НА ВЕДАЦЬ:

Як дабрацца: калі ты жывеш
ва Усходняй Беларусі то лепш
ехаць праз Кіеў (ГомельЧарнігаў-Кіеў).З Кіева ходзіць
шмат хуткіх цягнікоў да Львова. Калі ты едзеш з Мінску ці
Заходняй Беларусі то лепш
ехаць праз Брэст (БрэстКовель-Львоў). Прыкладныя кошты квіткоў такія:
цягнік Кіеў-Львоў - 75-100
грн(1 грн=380
б.р), цягнік
КовельЛьвоў 30-50 грн.
Гэты ж шлях
можна пераадолець і
аўтаспынам
– зусім задарма!
Пражыванне:
спыніцца
можна ў
хостэле ці
зняць кватэру. Кошт на аднаго чалавека будзе складаць 50-100 грн.
Харчаванне: можна харчавацца ў
сталоўках універсітэтаў (Львоўскі
нацыянальны ўніверсітэт ім. Івана
Франка - вельмі добры варыянт).
Кошт 20-30 грн.

музей,
армянскі кафедральны сабор,
музей зброі “Арсенал”, Успенская
царква, Львоўская ратуша, музей
піва, Лычакаўскія могілкі, помнік
Сцяпану Бандэру і шмат-шмат
чаго яшчэ. Згубіцца будзе цяжка, бо па горадзе багата розных
указальнікаў+можна бясплатна
атрымаць карту і дапамогу гіда ў
будынку львоўскай ратушы (цэнтр
інфармацыйнай падтрымкі).
Спасылкі на сайты, якія вам
дапамогуць:
http://lviv.travel
http://uz.ua
http://neruxomist-lviv.at.ua/
dir/16-4-2
Зміцер Суліменка
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ці, як яшчэ называюць
тамтэйшыя мясцовыя,
“busboy”. Пасля кароткай размовы атрымаў
наступную інструкцыю –
з’явіцца заўтра ў 11.30 для пачатку
аднадзённага навучання цяжкой
навуцы пад назвай busboy Science
Наступны дзень. Прачнуўся за
тры гадзіны да пачатку навучання (унікальная з’ява для мяне на
Радзіме). Не адводжу вачэй ад
гадзінніка, лічу хвіліны… добра, не
буду звяртаць увагі на такія дробязі
ў артыкуле, зазначу толькі – на
месцы я быў як штык у прызначаны

Карп па-амерыканску, альбо беларускі студэнт у ЗША
(Заканчэнне, пачатак у папярэднім нумары)
Прайшло каля 17 дзён з майго
прыезду ў краіну з абрэвіятурай
ЗША. Другая палова добрага сонечнага Нью-Ёрскага дня. Пошук працы праходзіць на вуліцы
з мілагучнай назвай Atlantic. Да
гэтага быў на субяседаванні ў
аднаго рускага – той прапанаваў
мне быць распаўсюднікам медычных дабавак, усё добра і дасканала растлумачыў… тыпа добрыя
перспектывы і так далей, але за
падпісанне дамовы з мяне 120
баксаў - дзякуй не трэба… Дык
вось, тая вулачка была добра
нашпігавана рознымі крамкамі і, у
асноўным, рэстаранчыкамі. Чым
не варыянт! Спачатку адно і тое ж:
на мае пытанні аб магчымасці працы – NO, NO і яшчэ раз NO. На той
момант штодзённы пошук стаў ужо
асабіста для мяне нейкай сумнай
паўсядзённасцю, своеасаблівай
неаплочваемай 12-гадзіннай працай.
Ужо пачало цямнець (пасля 21.00
там цёмна), я ўвайшоў у нейкі
рэстаранчык, што называецца
забацаны “пад усход”. Стандартная фраза з маіх вуснаў: “are you
hiring?” якую я задаў жанчыне
– азіятцы, якая стаяла за барнай стойкай. Тая паглядзела на
мяне ацэньваючы і пачаўся шэраг

пытанняў да маёй асобы, кантэкст іх не памятаю. Пасля мяне
папрасілі пачакаць, а сама кабета
адправілася за гаспадаром. “Няўжо
ёсць?! Нарэшце! Добрая зачэпка” –
нешта падобнае круцілася ў маёй
галаве. Яе пытанні і сам тон размовы адрозніваліся ад усіх мінулых,
у вачах была зацікаўленнасць
мною, а калі амерыканцы ў нечым
ці ў некім зацікаўлены – ведайце,
што ніколі не ўпусцяць свайго.
Праз хвіліну перад мною
стаяў ужо сам BOSS, няцяжка здагадацца, таксама
азіят. Ён прагнаў па пытаннях – “хто? скуль? вопыт..?”,
пытанні задаваў вельмі
ветліва і з усмешкай, я такім
жа чынам яму і адказваў.
Пасля ўсіх фармальных
прыцёрак ён вымавіў
фразу: “добра, думаю вы
нам падыходзіце”. Гэта
было сапраўднае цуда!
Унутры мяне ўсё жадала
спяваць, не гледзячы, што
ён не сказаў яшчэ якую менавіта
працу збіраецца прапанаваць. Але
ПРАЦА! Я БУДУ ПРАЦАВАЦЬ! Кім
заўгодна, але ПРАЦАВАЦЬ… Не
памятаю, калі я так радаваўся!
Хутка спусціўшыся з нябёс на
зямлю, пачуў ад працадаўцы сваю
прафесію – памочнік афіцыянта,

час. Павітаўшыся з гаспадарамі
атрымаў першае баявое заданне
– працерці ўсё, што можна толькі
працерці: сталы, крэслы, карціны,
нават заламініраваныя меню.
Паехалі, вельмі аператыўна
працую з анучай. Заданне другое
– сервіроўка сталоў: сурвэткі так,
відэльцы гэтак, нажы ды лыжкі…
Неўзабаве з’явіўся мой непасрэдна прамы начальнік – афіцыянт,
малады хлопец, 23 гадоў з цяжкім
для майго вуха імем Сандры, сам,
калі я не памыляюся, малайзіец
па нацыянальнасці. Хлопец быў
з гумарком, любіў падкалоць, але
меру ведаў. Ён больш канкрэтна
растлумачыў фронт працы: акрамя
вышэй прыведзенных, трэ’ дадаць
прыбіранне ліствы садзіка перад
пачаткам працоўнага дня (было
12 столікаў у пакоі і 16 у садзе),
нагляд за апаратам па выпрацоўцы
льда, глядзець, каб у кожнага
кліента была заўсёды халодная
вада з лайманам, сустракаць і запрашаць наведвальнікаў, разносіць
блюды, забіраць талеркі пасля
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ежы, ну і дахалеры іншай драбязы.
Першы дзень трэнінга доўжыўся
12 гадзін, асабліва ўразіў такзваная “гадзіна пік” – час найбольшай
колькасці кліентаў, а дакладней,
калі няма свабодных столікаў. Гэта,
як правіла, з 20.30 да 22.00 гадзін –
ты лётаеш па
рэстаране як
на крылах, ні
хвіліны няма
не тое, каб
прысесць,
а нават
прытуліцца
да сцяны.
Праца ў
рэстаране
мае некалькі плюсаў: ты не плаціш
падаткі, няблага зарабляеш, ну і
яшчэ – у час абедзеннага перапынку сытна і смачна кармілі, да
таго ж мяне за абедам актыўна
распытвалі аб маёй краіне: колькасць насельніцтва, кароткая
гісторыя і г.д. Калі гаспадар пачуў,
што мы былі ў СССР, адразу
выкрыкнуў: “ООО, Communists!”.
Аказалася, яго бацькі жылі ў
Паўднёвым В’етнаме, пасля
аб’яднання і прыходу камуністаў
яны праз пэўны час выехалі і
неўзабаве апынуліся ў ЗША. Я
запомніў адзін яго выраз: “Я жыў і
пры камунізме і пры капіталізме, я
ведаю плюсы і хібы і таго, і другога, ведаючы ўсё гэта, я выбраў
капіталізм, бо добра пагнуўшы
спіну тут 5 год, я маю рэстаран, а
гнуўшы спіну за камуністамі, я за
ўсё жыццё нічога не зарабіў бы”.
Не гледзячы на ўсе мае высілкі
і старанні, рабіў я і хібы –
пераблытваў заказы, адцягваў
шэфа ад працы, удакладняючы
на які столік заказ, блытаў назвы страваў..., адным словам,
мяне трэба было вучыць, хоць
рабіў я гэта хутка. Аднаго дня
ў рэстаран заявілася нічым не
прыкметная дзяўчына, адзінае яна
была тлустая азіятка. Хутка мне
стала вядома, што яна працавала
недзе афіцыянткай, мае добры
экспіарэнс (вопыт), і датаго ж яна
в’етнамка. Я стаў адчуваць магчымасць непрыемнага… так яно і
сталася – я быў звольнены! Быць
звольненым – пачуццё непрыемнае, асабліва не ў сваёй краіне,
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калі ў кішэні засталося мала
грошай, ты разумееш, што трэба
пачынаць усё зноў, ты не па сваёй
волі апынаешся ў прастрацыі.
На маё шчасце, я перамог гэтае
пачуццё праз лічаныя хвіліны і
адразу, у той жа дзень,
пачаў інтэнсіўны
пошук новай працы, дамовіўшыся з
гаспадарамі рэстарана, што поўны
разлік атрымаю праз
некалькі дзён. Забягаючы наперад,
зазначу – разлік я
атрымаў у час, без
аніякіх прэтэнзій,
калі выходзіў з рэстарана ўбачыў,
як тая дзяўчына шчыльна
прыляпіўшыся абдымаецца з гаспадаром, гледзечы футбол – мне
тое здалося брыдкім.
У цяжкія моманты заўсёды знойдуцца тыя, хто дапаможа. Я выпадкова сустрэў на вуліцы ўжо знаёмага мне чалавека з імем Захар, сам
спадар Захар воляй лёсу апынуўся
разам з жонкай у штатах, самі яны
паходзяць з Малдовы. Пачуўшы
маю гісторыю
звальнення,
прапанаваў мне
магчымасць
падзарабіць
флаербоем –
распаўсюднікам
рэкламы. На
наступны дзень
я стаяў у цэнтры Манхатана і
распаўсюджваў
улёткі-рэкламу
адной цырульні,
гаспадаром
якой быў чалавек са шматзначным імем
Ізя. Працаваў
толькі 4 гадзіны на дзень, і гэта
было выдатна, улічваючы, што
толькі ўчора я быў звольнены.
Астатні час праводзіў у пошуках.
Дзесьці праз тры дні зноў поспех
– знаходка працы касірам у адной вялікай краме з назвай “Key
Food”, што знаходзіцца на той жа
вуліцы Atlantic на Брукліне. 3 дні
трэнінга працы з касавай машы-
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най, інструктаж аб паводзінах з
кліентамі і пачалося… Калектыў
той крамы быў проста выдатным, непасрэдным кіраўніцтвам
займаліся 3 менэджэры, адзін з
якіх быў карэец Кім, пэўны час
была фобія, што зараз з’явіцца
тлустая карэйка з большым
экспірыенсам і…, гэта я канешне жартую. З кожным кліентам я
павінен быў павітацца, “разлічыць”
яго (кэш, электронная картка, ці
чэкавая), усе яго набыткі спакаваць (пакеты там бясплатныя),
падзякаваць і развітацца. Там
кліенты ўзведзены ў ранг маленькіх
капіталістычных бажкоў. Зазначу,
што па прыездзе на Беларусь,
паводзіны некаторых тутэйшыж
прадаўцоў мяне, мякка кажучы,
дзівілі, у ЗША даўно б за такое
звольнілі, калі не горш…
Межы артыкула не дазваляюць
распавесці пра далейшыя прыгоды, вандроўкі і сустрэчы, якіх было
шмат. Адзінае зазначу: я дзякую
лёсу за сустрэчу там з цікавымі
людзьмі, у тым ліку і суайчыннікамі,
якія шмат у чым мне вельмі
дапамаглі, і перш за ўсё падтрымкай і парадамі, а яны сапраўды

даражэйшыя за золата. Некаторых
з іх перад сваім адлётам я змог непасрэдна аддзячыць і пачаставаць,
як я думаў, шампанскім, а гэта
аказаўся сідр ;)
P.S. 4 верасня, дзесяць хвілін
да пасадкі ў Мінску, выглядваю
ў ілюмінатар – родныя зялёныя
абрысы, Радзіма…
РАМАН КАРП
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Усмешка спадарыні Кліо
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Шаноўнае спадарства, зіма ўжо!Спадзяюся, для ўсіх маіх гістфакаўцаў сесія
скончылася добра. Але скончыўся і адпачынак. З новым сіламі пачынаем новы
семестр. А ў дапамогу студэнтам – каб не гублялі пачуцця гумару і аптымізму –
новыя цытаты нашых любімых выкладчыкаў.
Перзашкевіч:

Если у вас нету тети, то вы
ее не потеряете.
Ён мясцовы, а не зялёны якінебудзь.
Як бы крыніца быццам бы
па гісторыі.

щийся ученый .
Существует две точки зрения: моя и неправильная.

Гедымин:

А в литрах это будет 52
килограмма.

Малюгин:

Теперь, собственно,
займемся уничтожением
империи.
- Людям раннего средневековья почему-то хотелось
кушать три раза в день,
а еды в городах не было.
Вот они и мигрировали в
агрогородки.

Кошелева:

Егорейченко:

В Англии жил и копал выдаюГалоўны рэдактар: Мікалай КУДЛАСЕВІЧ
Нам.гал. рэдактара: Раман КАРП
Стыль-рэдактар: Віталь БЫЛЬ
Карэктар: Таццяна ВЕРАБЕЙ
Аўтары: Раман КАРП, Зміцер
СУЛІМЕНКА, Мікалай КУДЛАСЕВІЧ,
Дзяніс ФІЛІПЧЫК, Дзмітрый
ЗАЙЦАЎ, Дзяніс ПАРХАЦ

Михайлец:

Записываем тему: «Народы Хауса». Да-да, того
самого доктора Хауса.

Торканевский:

Давайте поразвлекаемся
созданием людей.
Указание Гильгамеша было
такое: как его увидишь,
снимай с себя одежду и соблазняй его как можешь!
Она в этом мифе выступает то ли сестрой, то ли
матерью. Но судя по всему
и тем и другим одновременно.
Когда он крался – гром и
молнии гремели. И Гильгамеш умудрился его как-то
заметить.
Они нападали и сзади, и
спереди. Ну никакой политкорректности в борьбе!
Справа Персидский залив,
слева Средиземное море,
сверху Каспийское. Так, лужи
мы определили.

- Нет, они же там замерзнут.
- Да кто в 18 лет мерзнет, то?
- Странно, что ты еще помнишь.

Болсун:

-А кажуць, што гэта індыйцы
прыдумалі «Камасутру».
-Не,не,не! Гэта ўсё беларусы!

Туманова:

Drink – это когда нон-стоп.

Яновский:

Што вы адказваеце, як зноўтакі нешта неяк некуды
паўзе.

Медяник и Кушнир:

- Александр Иванович, отпусти ты уже их.
Сакратар: Даша ВОЛКАВА
Вёрстка: Наталля САХАР
Заснавальнік: Студэнцкая Рада па якасці
адукацыі гістарычнага факультэта БДУ
Адрас рэдакцыі:
Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6
Меркаванні аўтараў могуць не супадаць

И даже покопавшись в том,
что вы называете мозгом…
Обещаю, что вы будете
знать не только историю
войны, но и каждого бойца
поимённо.

Абецедарская:

У меня в той группе есть две
замечательные девочки: Оля
и Егор.

Сосна:

Вось прыйшлі бальшавікі і
абвясцілі: Зямля - сялянам,
мір - народам, а фабрыкі заводам!
з пазіцыяй рэдакцыі.
Заўвагі і прапановы дасылайце на адрас
nika_hist@mail.ru
Тэлефануйце:
+ 375 29 561 97 48 (Віталь)
+ 375 29 383 39 64 (Даша)
+ 375 29 882 99 84 (Зміцер)
Тыраж 299 экз.

