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Адукацыя

Найди своё призвание
предста23 февраля, в самый мужественный день, в и т е л е й
на историческом факультете проводилась а д м и н и страции,
конференция для второкурсников. О ней з а в е мы попытались расспросить одного из орга- д у ю щ и х
низаторов – активиста СКО Евгения Ситко: к а ф е драми,
препоВ чём суть прошедшей кондавателей факультета, а такференции?
же выпускников и студентов-- Основной целью конферен- старшекурсников.
ции «Найди своё призвание» На каждой из
было дать студентам 2 курса секций студентам
полную, достоверную и все- было рассказано
объемлющую информацию, ка- о существующих
сающуюся распределения на н а п р а в л е н и я х
направления специальностей и специальностей
специализации. В связи с суще- и специализациствованием на нашем факульте- ях, их особенноте 4 специальностей, которые в стях, об условиях
свою очередь делятся на свои распределения...
направления специальностей и Кто стал орспециализации, организаторами ганизатором
были созданы 4 соответствую- данной конфещие секции: «История», «Архи- ренции?
воведение», «Музееведение»,
-- Организато«Документоведение». На каждой ром конференции
из секций работали модератор выступил Совет
и секретарь из числа студентов по качеству обданных специальностей, а сре- разования нашеди гостей можно было увидеть го факультета, который кроме

непосредственной подготовки
также принял участие и в проведении самой конференции.
Как ты думаешь, не получился ли первый блин комом?
-- Скорее нет, «комом» эту конференцию я бы не назвал, так
как можно говорить и про какието достижения. Да, были некоторые отрицательные моменты,
связанные
с организацией,
были минусы, на
которые
нам позже
указали
студенты.
Например,
ребята
с секций
«Архивоведение»,
«Музееведение»,
«Документоведение» говорили нам,
что 1 пары
по времени оказалось очень
мало, чтобы получить ответы на
все вопросы. С другой стороны,
ребята с секции «История», у
которых было 2 пары, говорили,
что это чересчур. Главное, что
мы теперь имеем колоссальный
опыт в организации подобного
рода мероприятий, знаем свои
минусы, а значит, перспектива движения вперёд отнюдь не
призрачна. Да и не забывайте,
что мероприятия такого уровня и содержания на факультете, наверное, ещё не было,
поэтому мы - первопроходцы.
Если говорить об оценке самой
конференции, то нагляднее все-
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го будут цифры, полученные
СКО из социологического опроса, проведённого в конце рабо-
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ты каждой
секции.
Секцию
«История»
с т уд е н т ы
оценили
средним
баллом
8,1; «Архивоведение» - 8,52;
«Музеевед е н и е »
8,54;
«Документоведение» - 8,86. А среднее 8,51
– и это довольно не плохо!
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Планируется ли делать нечто подобное ежегодно?
-- Ответ на этот вопрос дадут сами студенты. Как раз на
первой неделе весны, ещё до
выхода нового номера Вашей
газеты, аналитической комиссией СКО будет проведён социологический опрос среди
студентов 1 и 2 курсов, по итогам которого мы и узнаем, нужна ли такая конференция. Но,
как мне кажется, сделать такой
вариант тотального информирования ежегодным для студентов 2 курса будет неплохой
и очень полезной традицией.
Мікалай Кудласевіч

Па-першае, трэба адзначыць час. Больш карысней было б
праводзіць гэтую канферэнцыю вясной першага курса, каб можна
было абраць спецыялізацыю і працаваць дзеля сваёй мэты наступны год.
На мой
Але ўвогуле мне спадабалася арганізацыя, толькі аб’яўляць можна і
взгляд, подготовзначна раней: жыццё ж вырашаецца.
лена данная конференДзяніс Філіпчык, 8 група
ция была очень профессионально. Также я смогла получить ответы на все до
единого вопросы, которые меня волновали. Отдельное спасибо преподавателям, которые
смогли всё доходчиво объяснить.
ПоЕкатерина Высоцкая, 4
лезная вещь.
группа
Мне очень понрави-

лось, что не пришлось расспрашивать многих людей для
того, чтобы узнать все о своей
дальнейшей специализации.
Нам просто все рассказали.
Женя Карпенко,
10 группа.

Сразу
хотелось бы сказать, что
само проведение такой конференции
– это очень важное и нужное дело, потому
что многие из моих одногруппников наконец
смогли прояснить для себя многие важные моменты, касающиеся специализаций. Следует отметить
две вещи: профессионализм выступающих преподавателей и полезная информация, полуЯ считаю, что
ченная от выпускников-архивистов.
эта конференция достаточно интересна,
но мне не понравилось то, что говорили много не по теме.
Алеся Власик, 7 группа
Много «лили воды». А также хотелось бы выразить пожелание,
чтобы приходило больше выпускников, которые уже какое-то
время работают по этим специальностям.
Катя Гвоздь, 7 группа
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Адукацыя
Выратавальны круг,
або
Усё пра сацыяльную стыпендыю
Што рабіць, калі стыпендыя паляцела ў вырай і вернецца не хутка?
Дзе паратунак? Ёсць выратавальны круг – сацыяльная стыпендыя.

У якім выпадку прызначаецца сацыяльная стыпендыя?
Склалася такая практыка, што сацыяльная
стыпендыя прызначаецца студэнту ў двух
выпадках:
1.
Калі сярэдні бал паспяховасці за
сесію ніжэй за ўсталяваны для атрымання
вучэбнай стыпендыі. Для гуманітарных
факультэтаў гэта 5,5 бала.
2.
Калі ў студэнта была акадэмічная
запазычанасць і ён яе паспяхова ліквідаваў.
Хто можа прэтэндаваць на атрыманне сацыяльнай стыпендыі?
Склалася такая практыка, што для
атрымання сацыяльнай стыпендыіі трэба
напісаць заяву (форму можна ўзяць у
дэканаце, у навучальна-вытворчай камісіі
прафбюро, а таксама спампаваць на сайце
пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі
студэнтаў www.profkom.bsu.by.).
Права на прызначэнне сацыяльнай
стыпендыі маюць:
•
дзеці-сіроты, дзеці, пакінутыя
без апекі бацькоў, асобы з ліку дзяцейсірот і дзяцей, пакінутых без апекі
бацькоў, а таксама асобы, якія страцілі
апошняга з бацькоў у перыяд навучання
пасля дасягнення імі ўзросту 18 год;
•
з ліку дзяцей з сем'яў вайскоўцаў,
загінуўшых (памерлых) ці стаўшых
інвалідамі падчас праходжання ваеннай
службы, рабочых і служачых, што займалі

штатныя пасады ў вайсковых частках у
складзе савецкіх войскаў на тэрыторыі
дзяржаў, у якіх вяліся баявыя дзеянні, з
сем'яў вайскоўцаў, загінуўшых (памерлых)
у мірны час пры праходжанні ваеннай
службы, з сем'яў асоб кіруючага і радавога
складу органаў унутраных спраў, органаў
і падраздзяленняў па надзвычайных
сітуацыях, загінуўшых (памерлых) або
стаўшых інвалідамі пры выкананні службовых абавязкаў на тэрыторыі дзяржаў,
у якіх вяліся баявыя дзеянні, а таксама
загінуўшых (памерлых) у мірны час пры
выкананні службовых абавязкаў;
•
з ліку былых вайскоўцаў, стаўшых
інвалідамі з прычыны ранення, кантузіі,
калецтвы ці захворванняў, атрыманых пры
праходжанні ваеннай службы;
•
інваліды; хворыя на сухоты
•
тыя, хто мае льготы ў
адпаведнасці з артыкуламі 18 - 20, 21 -23
Закона Рэспублікі Беларусь ад 06 студзеня
2009 г. №9-З;
•
з ліку жанчын, стаўшых на ўлік
у жаночай кансультацыі да 12-тыднёвага
тэрміна цяжарнасці;тыя, хто мае дзяцей;
Але студэнты, якія трапляюць у адну
з гэтых катэгорый, могуць атрымаць
сацыяльную стыпендыю толькі ў выпадку ліквідацыі ўсіх акадэмічных
запазычанасцяў у вызначаны тэрмін. Колькасць прызначэння сацыяльнай стыпендыі
для іх не абмежаваная.
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А што рабіць, калі студэнт не
мае льгот і не трапляе ў згаданыя
крытэрыі?
Усё вельмі проста. Кіраўнікі вышэйшых
навучальных устаноў маюць права прызначаць сацыяльную стыпендыю студэнтам,
якія страцілі права на атрыманне навучальнай стыпендыі па выніках экзаменацыйнай сесіі, якія знаходзяцца ў складаным матэрыяльным становішчы. Але тут
такая ж умова, як і ў папярэднім выпадку:
трэба ліквідаваць усе запазычанасці.
На такіх умовах сацыяльную стыпендыю
можна атрымаць толькі два разы за ўвесь
тэрмін навучаня.
Добра, я трапляю пад катэгорыю
людзей са складаным матэрыяльным
становішчам і па рашэнні рэктара
(па прадстаўленні камісіі на факультэце) магу атрымаць сацыяльную
стыпендыю, а ці трэба пісаць заяву?
Безумоўна, заява патрэбна. Яна павінна
быць пададзена ў дэканат не пазней
першай даты кожнага месяца. Калі заява
пададзена пазней, то сацыяльная стыпендыя будзе прызначана, пачынаючы з
наступнага месяца.
І нарэшце, які зараз памер сацыяльнай стыпендыі?
Сацыяльная стыпендыя налічваецца штомесяц у памеры 119 972 рублёў (па стане
на 1 лістапада 2010 г.).
Па матэрыялах камісіі па навучальнавытворчай рабоце прафбюро падрыхтаваў
Дзяніс Філіпчык, старшыня
інфармацыйнай і арганізацыйна-масавай
камісіі прафбюро
Па пытаннях звяртайцеся да Ганны Пятровай 8(033)667 19 61 (МТС)

«Новая кровь» Совета.
Время никогда не стоит на месте: все обновляется. В сентябре наш факультет пополнился более чем двумя сотнями первокурсников. И вот после их первой сессии пришло время пополнять и ряды Совета по качеству образования.
В выборной конференции принимало участие более 20 человек с первого и второго курсов. Некоторые из
них уже работали с нами, кто-то пришел в Совет впервые. Очень жаль,
что мы могли принять максимум 6
человек, ведь все кандидаты были

достойными. Выборы состоялись.
И вот 23 февраля, в самый мужской
день году, в состав СКО вошли 6 новых членов. К нам присоединились
четыре парня: Артем Логтевич, Иван
Жигал, Андрей Каллур, Даниил Буйленков – и 2 девушки: Екатерина Дег-

тярова и Татьяна Сомова, разбавившие мужское большинство Совета.
Надеюсь, что новые члены вольются в наш коллектив, ведь уже
с первых минут они зарекомендовали себя с лучшей стороны.
Даша Волкова
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Смачна есці
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Гастранамічныя заняткі
Падчас вывучэння любога прадмета самае галоўнае
– гэта зацікаўленасць. Ствараць яе можна і бізуном,
і пернікам. Але часам можа здарыцца так, што пернік
набывае самае непасрэднае і прамое значэнне…
Адна з лексічных тэм замежнай мовы, абавязковая для засваення студэнтамі, тычыцца ежы.
Вывучаючы яе, вечна галодныя
студэнты звычайна занадта вобразна ўяўляюць прадмет гаворкі,
і нецярпліва чакаюць магчымасці
накіравацца ў буфет. Гэта, як няцяжка здагадацца, не вельмі спрыяе навучальнаму працэсу. Таму
выкладчыца іспанскай мовы Ганна Іванаўна Салонка вынайшла
арыгінальнае рашэнне: замест
звычайнай пары з запісам лексікі,
практыкаваннямі, перакладамі і бурчаннем страўніка яна арганізавала
сапраўдны кулінарны конкурс.
Усе ўдзельнікі – студэнты, што вывучаюць іспанскую мову на гістфаку, прынеслі з сабой хатняе заданне: згатаваную дома
страву. Кампетэнтнае журы склалі выкладчыца

англійскай мовы Людміла Мікалаеўна Туманава і
студэнты яе групы, што завіталі да “іспанцаў” на
пачастунак. Яны вызначылі лепшыя, на іх густ і
смак, стравы. Усе пераможцы – а іх было дастаткова, бо ацэньваліся арыгінальнасць, смак,

працаёмкасць і іншыя
крытэрыі – атрымалі ад
Ганны Іванаўны прыемныя і карысныя падарункі: кніжкі на іспанскай мове.
Можа падацца, што гэты конкурс мае слабое дачыненне да іспанскай мовы. Але гэта будзе неабгрунтаваным папрокам: перш за ўсё, акрамя саміх
страў, удзельнікі конкурса прадставілі іх рэцэпты,
напісаныя па-іспанску. Больш за тое, віталася
сувязь
з
іспанскай кухняй і рознага
кшталту алюзіі
на Іспанію і
іспанамоўныя
краіны: напрыклад, адна са
страў уяўляла
сабой бутэрброды,
якія
сваім
колерам паўтаралі
іспанскі сцяг.
Не былі забытыя
і
беларускія нацыяльнальныя традыцыі. Паколькі
ў той момант ішоў масленічны тыдзень, вялікай
папулярнасцю карысталіся бліны з сочывам, прыгатаваныя адным са студэнтам. Іншы шэдэўр кулінарнага майстэрства меў форму традыцыйных беларускіх
карняплодаў, але пры гэтым адрозніваўся
вельмі прыемным і салодкім смакам.
Хапала і інтэрнацыянальных страў,
што стварыла ўмовы для параўнання
кулінарных традыцый розных народаў.
Чалавек – істота, якая цярпець не
можа аднастайнасць. Для паспяховага засваення новага людзям неабходна атрымліваць гэта ў цікавай, незвычайнай і адметнай форме. Практыка,
якую праводзіць Ганна Іванаўна (акрамя
кулінарных конкурсаў, ладзяцца таксама
іспанамоўныя святы, п’есы, гульні і г.д.),
дазваляе яе студэнтам лягчэй і з большай асалодай авалодваць таямніцамі іспанскай мовы.
Наста Жвалеўская
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Як камсоргі па партах

А
рмія мяне зачапіла толькі крыху:
я скончыў ваенную кафедру БДУ ў

званні старэйшага лейтэнанта запасу мотастралковых войскаў. Камандзір, але ніколі не У вышэйшай мінскай лізе ўдзельнічалі разам з такімі
камандаваў у сапраўдным баі. І, паверце мне, з-за гэ- камандамі, як “Спартак”, “Дынама-2”, “Школа моладзі” і
тага ніколькі не пераймаюся!
інш... Памятаю, што ў нейкім сезоне мы занялі першым
складам чацвертае месца ў горадзе, а ў наступным
ацька мой быў этнолаг, прафесар, лаўрэат – другое, так што вышэйшым дасягненнем ФядосікаДзяржаўнай прэміі за шматтомныя выданні па футбаліста стала срэбра чэмпіянату Мінска, пасля непераможнага і пануючага ў тыя часы “Дынама”.
беларускім фальклоры. Маці мая – медык па адукацыі,
Калі
быў студэнтам, то займаўся штангай, а ўжо ў
зараз на пенсіі.
сталыя гады з падачы Алега Антонавіча Яноўскага
пачаў займацца... як бы
одар, які падабаецгэта далікатней назваць,
ца больш за ўсе, - гэта
зімовым купаннем, ці
лімонны.
боўтаннем у палонцы
зімой.
істфак – для мяне ўсё.
Я быў тут і студэнтам,
спыты для мяне – адзін
і аспірантам, зараз ужо
з самых непрыемных
колькі год распавядаю вам,
момантаў у прафесіі выстудэнтам, розныя цікавыя
кладчыка. Я не хачу
старажытныя гісторыі.
пакрыўдзіць
студэнтаў,
усе яны добрыя. Але ж
адказы бываюць розныя,
октарскую дысертацыю
таму і прыходзіцца ацэнья абараніў у 1992 г., пісаў
ваць па-рознаму ...
аб рэлігійнай палітыцы
ўладаў Рымскай імперыі ў
дачыненні да хрысціянства.
афедру старажытнай
Абараняўся тут, але апагісторыі лічу цудоўнай і
ненты былі маскоўскія. Што
самай лепшай, таму што
цікава, у мяне дыплом яшчэ
кожны, хто тут працуе,
савецкага ўзору, выдадзез’яўляецца не толькі выны маскоўскай Вышэйшай
датным навукоўцам, але і
атэстацыйнай
камісіяй,
добрым па сваіх якасцях
адзін з апошніх такіх.
чалавекам. На кафедры
працавала і працуе багата
вядомых і кваліфікаваных
жа, якой бы я аддаў
спецыялістаў, зараз яе наперавагу,
(на
некалькі
зываюць
прафесарскай,
бо
тут шмат дактароў навук,
імгненняў задумваецца)... квашаная капуста!
калі параўноўваць з іншымі.
А наогул, чаму старажытнасць? Ну, таму што яшчэ
онка мая па адукацыі філолаг, зараз на пенсіі, праў часы майго студэнцтва кафедра лічылася адной з
цавала галоўным рэдактарам і дырэктарам выдавецтсамых класічных і паважаных, яна не вагалася паміж
ва, кар’еру пачынала з пасады карэктара, карацей капастановамі і ўказамі так званай... вышэйшай лініі.
жучы, нешта падобнае да “Масква слязам не верыць”.
Пазнаёміўся з ёй у Тальяці, у студэнцкім будатрадзе,
юбімае для мяне... Штосьці адно будзе цяжка накалі ўзводзіўся АўтаВАЗ, таму можна сказаць, што
зваць. Любімымі назаву дачку і жонку, вось як!
абодва маем непасрэднае дачыненне да расійскага
аўтагіганта. (Усміхаецца)
інск памятаю з 1959 г. Змяніўся моцна, але мне
ахапленнем на ўсё жыццё стаў футбол, у які гуляў падаецца, ён заўсёды быў прыгожы. Памятаю старую
яшчэ ў школе. Выступаў за клуб “Працоўныя рэзервы”, Нямігу, шмат якіх іншых цудоўных мясцін. Гэта незвыякі тады трэніраваў Тарасаў. Я гуляў на пазіцыі брамніка. чайны горад, у якім ты не проста жывеш, – з гадамі
Мінск пачынае жыць у табе самім...
Клуб лічыўся не аматарскім, а прафесійным, таму нам
забаранялі ўдзельнічаць у аматарскіх спаборніцтвах.
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Хварэю я (у добрым сэнсе гэтага слова) за зборную
Н
я ў д а ч а й Бразіліі па футболе. На мундыялі ў Паўднёвай Афрыназваць
гэта

цяжка, але ж...
збіраўся паступаць у інстытут міжнародных адносін
у Маскву, але потым высветлілася, што патрэбна рэкамендацыя райкаму камсамола, не паспеў сабраць
усе дакументы…. Можа гэта няўдача, а можа і не! Я
ніколькі зараз аб гэтым не шкадую. Вось дакладна, што
касманаўтам мне быць не хацелася! (Смяецца)

О
перу не назваў бы сваім любімым месцам адпачынку. Аднойчы былі ў Маскве разам з Шупляком і Сініцай
на “Рыгалета”, а так нешта асабліва не імкнуўся туды.

цы ім так не пашанцавала... А з натуральных хвароб
- як і ва ўсіх, толькі вірусныя. Вось ангіны ў мяне няма:
як палез у палонку ў 85-ым годзе, дык з тае пары ніколі
і не хварэў.

Ц
ырк памятаю цудоўна, малым яшчэ быў. Калі мяне
бацькі аднойчы прывезлі ў Мінск, будынку цырка там не

было, а быў такі шапіто. І там выступаў Карандаш, які
таптаў свой капялюш. Дык вось, калі бацькі прывезлі
мяне да родных у хату, я пачаў паказваць, як там рабіў
Карандаш. Я ўзяў саламяны капялюш і пачаў яго таптаць. Усе рагаталі, а потым убачылі, што капялюша не
стала!

Віктару Анатольевічу Фядосіку – 60!
Паленне – дрэнная
звычка. Можа і кіну... але пакуль Часам узнікае ў мяне пытанне, якое для сябе не
вырашыў: ці гэта час рухаецца, а мы стаім, ці то мы
што не атрымліваецца.
рухаемся, а час стаіць…

Р
адзіма мая Беларусь. А малая радзіма – Заходняе
Палессе, райцэнтр Мікашэвічы, сучасны Лунінецкі Шчасце… Гэта такі тэрмін, які не мае адзінага і
правільнага азначэння. Галоўнае, што я ведаю, не варраён, а на той час Ленінскі раён. Але Ленінскі ён не
з-за прозвішча Ільіча, як можна падумаць, Леніна яшчэ
з XVII ст. узгадваецца.

та казаць: “Я самы шчаслівы”, трэба заўсёды чакаць,
што галоўнае шчасце ў цябе яшчэ наперадзе.

С
тудэнтам быць вельмі добра. Калі ты прасякнуты Эвалюцыя адбываецца заўсёды і з кожным, нават з
цікаўнасцю да ўсяго на свеце, жыць прасцей. А калі рэчамі. Сучаснае грамадства мне падаецца больш
асабліва прасякнуты прагай да ведаў, выкладчыкі проста не змогуць нарадавацца на цябе.

Т

“
ысяча і адна ноч” - раю прачытаць студэнтам. Яе
лёгка ўспрымаць, калі ведаеш гістарычныя рэаліі тых
часоў. Так можна даведацца шмат цікавага і павучальнага нават з тых жа казак. Падчас выкладання гісторыі
краін Азіі і Афрыкі ў Сярэднявеччы выкарыстоўваў яе.

Унукаў у мяне няма (пакуль што... – Аўт.).

Ф
ядосік – прозвішча не такое ўжо і рэдкае. Гэта
прозвішча бацькі, а маці ў мяне Раманоўская. Што
цікава, і дзядуля, і бабуля па маці мелі прозвішча
Раманоўскія, але паходзілі з розных, так мовіць, кланаў.
Бабуля па бацьку мела прозвішча Зізюк, а дзядуля,
зразумела, – Фядосік. Дарэчы, мая дачка, якая зараз
у Злучаных Штатах, прозвішча мяняць не стала, так і
засталася Фядосік. А магла стаць Лонг.

мабільным за мінулыя, кансерватыўныя. Раней хацелася вырвацца, але ўсё ж асабліва востра наконт гэтага ніколі не перажываў.

Ю
наком быў даволі неспакойным. Хоць школу
скончыў з залатым медалём, паводзіў сябе дрэнна.
Памятаю, як у сёмым класе (а я ўжо быў камсаргам)
з’явілася карыкатура ў нашай насценнай газеце –
намалявалі мяне, а знізу подпіс: “Сабантуй творится в
классе, и комсорг по партам скачет!”. Тады так казалі:
“У бацькі было двое разумных, а трэці – футбаліст”.
Трэнер нашай каманды заўсёды паўтараў, што футбол
– гэта наш хлеб, а я тады заўсёды ўспамінаў гэтага трэцяга сына-футбаліста…

Я
– яно і ёсць “я”, таму што самае апошняе не
толькі ў алфавіце, але і ва ўсіх справах. І, між іншым,

чалавек таксама павінен для сябе такога правіла
прытрымлівацца.
Зміцер Анацка
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Цікавосткі
Happy Postcrossing!

Што такое посткросiнг i з чым
яго ядуць
Як жа я захварэў на посткросінг? адпраўлена. Для адпраўкі незнаёУсё пачалося з таго, што мне маму чалавеку дадаецца унікальны
сталі кідацца ў вочы экзатычныя ID нумар, які адрасант павінен
паштоўкі, якія прыходзілі да жыхароў абавязкова (!) пазначыць на
“капейкі”. Спачатку я падумаў, што паштоўцы. Менавіта гэты нумар
іх дасылаюць сябры з розных краін адрасат і рэгіструе на сайце.
ці можа нават сваякі. А потым, Як жа ўсё гэта пачалося?
калі я пабачыў адну з такіх пашто- Усё пачалося з Паўля Магалвак у майго суседа па блоку, я не халеса, студэнта з Партугаліі.
вытрымаў і запытаўся:
Калі Паўль быў сту“Адкуль у цябе
дэнтам, ён любіў
ая
ік
л
столькі знаёвя
а
атрымліваць
крыл
Беларусь на
не
і
а,
мых за мяўн
пэ
і дасылаць
. А вы,
ып
гр
хваля чумы
ы
яч
жой?”. Сяін
св
паштоўкі
Не, гэта не
зву
на
ае
м
здагадваліся.
бар мне
а
ум
ад сяброў
Ч
пнеўманія.
аза
ар
З
!
распавёў
ці атыпічная
на
з
розных
ож
g». Асцяр
а!
«Postcrossin
ц
цік авую
ц
ае
д
краін
свету.
пера
вельмі хутка
гісторыю.
Чым
больш
Ён
ужо
яму траплялася выпаўгады як зайпадковых адрасоў, тым
маецца посткросінгам.
аказвалася цікавей. Праблема паПосткросінг – гэта праект, які даз- лягала ў тым, як аб’яднаць усіх гэваляе ўсім, хто зарэгістраваўся на тых людзей. І вось 14 ліпеня 2005
адпаведным сайце, абменьвацца года ён запусціў свой сайт. Кола
сапраўднымі паштоўкамі з усяго посткросераў імкліва пашыраласвету. Калі ты дасылаеш адну карт- ся, акрамя абмену карткамі пачалі
ку, то ўзамен атрымліваеш другую з’яўляцца
сяброўствы,
новыя
ад іншага карыстальніка сайту. моўныя ўрокі і нават сем’і! Праз тры
Кожная паштоўка адзначаецца гады, 11 красавіка 2008 года, сайт
на сайце, дзе карыстальнік можа адзначыў першы мільённы абмен
ўбачыць, адкуль, калі і кім яна былі паштоўкамі, гэта пераўзышло ўсе

чаканні. Па стане на сярэдзіну 2010
года быў зарэгістраваны 5-мільённы
абмен. Посткросінг захапіў гэты
свет! На першых месцах сярод карыстальнікаў знаходзяцца
Фінляндыя, ЗША і Нямеччына. Расія
займае 11-е месца, а Беларусь – 24-е.
Ужо
паўгады
я
займаюся
посткросінгам. За гэты час атрымаў

паштоўкі
з
Тайваня,
ЗША,
Партугаліі, Чэхіі,
Нідэраландаў
і
іншых
краін.
Кожная
паштоўка - непаўторная і вельмі
цікавая. Хтосьці дасылае паштоўку
з выявай свайго горада, некаторыя з малюнкамі прыроды роднага краю,
а аднойчы мне прыйшла паштоўка
з пончыкам. Спіс можна працягваць
вельмі доўга, варта самому заняцца гэтым і атрымліваць незвычайныя карткі з усіх куткоў свету!

Я запытаў нашых студэнтаў, чым для іх з’яўляецца посткросінг.
Студэнт 2 курса Павел Ефімовіч: Посткросінг для мяне – гэта той
ланцужок, які звязвае мяне з людзьмі з розных куткоў свету. Да таго ж
гэта добрая магчымасць папрактыкавацца ў сваёй ангельскай мове.
Студэнт 4 курса Віталь Быль: Гэты праект дае магчымасць, як той казаў, “і людзей паглядзець, і сябе паказаць”. Неперадавальнае адчуванне – трымаць у руках кавалачак далёкага жыцця з супрацьлеглага боку планеты!
А паштовая скрыня штодня можа дарыць новы сюрпрыз…
Студэнт

5

курса

Яўген

Меркіс:

што гэта нічога не вартая
ня. Шмат букафф. Лепш бы
Сайты: http://www.postcrossing.com
http://postcross.ru

А

Яраш

лічыць,

мышыная вазькурсавыя пісалі!

Зміцер Суліменка

NIKA

АRT-xата
Там, дзе я лунаю на
правах рэклямы…
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Павел Дарохін

Сёння ваша любімая “Ніка” робіць вам прапанову, ад якой
немагчыма адмовіцца! Прыйшла вясна, замарцавалі каты
па дахах, а мы прапануем вам дастаць гітару, завітаць
у бліжэйшую краму за пачкам гарбаты і закускі, сабраць сяброў, папярэдзіць суседзяў, пакласці перад сабой
“Літаратурную старонку” – і заспяваць экзістэнцыйныя
тэксты ПАЎЛА ДАРОХІНА. А Грабяншчыкоў з Бутусавым
хай нервова паляць за рагом…

ЧОРНАЯ МАШЫНА

Чорная машына распадзецца хутка
Я палю кавалкі цягнікоў
Да вушэй не дацякаюць чуткі
Хто засне, той прачнецца зноў
У адной чарзе, вясёлай ды маруднай
Што ад аўтамата да вакна
Зграя разарве крысо тваіх пачуццяў
Ад сярэдзіны й да....
СН:У вялікім сметніку рамкі пасярэдзіне
На тваім рахунку рысамі абведзена
Што не мае цэнтру - неабмежавана
Там дзе я лунаю на правах рэклямы.
Востры хмыз шыпшыны, хуткая маршрутка
Я планую ўцячы дамоў
Хто вышэй, пакінуў след бялюткі
Мне паклаўшы тэксты замоў
У адзін музей залатыя словы
Што ад кропкі Б у кропку А
Надыходзіць дзень загадкавай асобы
Ад сярэдзіны й да...

КАМІКАДЗЭ

Камікадзэ,дзе твой самалёт(4х)
Мой самалёт у вантробе лінкора
Мой самалёт колькі год без матора
Ён бы сцізорык ў лінкор 'Арызона'
У Пёрл-Харбары...
Камікадзэ,дзе твой розум(4х)
Розум мой на стале Хірахіта
Імператару трэба - я буду забіты
Але справа тая не будзе забыта
У Пёрл-Харбары...
Камікадзэ,дзе твае вочы(4х)
Знёс боскі вецер мае вочы
Дзве вузкія шчыліны знайсці мэту хочуць
Салдаты,матросы,партовыя рабочыя
У Пёрл-Харбары...

ТАКІМ ЖА ЧЫНАМ

Марыш лётаць - лётай у сне,
жадаеш зменаў - пагаліся хаця б
З усіх варыянтаў - ці так, ці не,
чытаеш газеты - скруці з іх касяк
Вады піць захочаш - душыся
ў сліне, люстэрка не хлусіць стварае міну
А ўсё так і будзе, як і было
СН:Такім жа чынам...(4х)
Да такіх жанчынаў не маеш
давер, адно будзеш жыць з ёй,
няма варыянтаў
За дзвярыма адрыны хаваецца звер, жабрак сабе бачыць
гішпанскім грандам
Падаюць долу дажджамі на
шкло твае жаданні й учынкі
Ды ўсё так і будзе, як і было
СН.
Уключыў тэлевізар - мыла ў
пінжаку гаворыць, што ўперад
усё лепей і лепей
З'еўшы язык ляжаць на баку хутчэй нешта зменіць
Ты п'еш сваю каву, глытаеш сырок, першы ў працы й абароне
айчыны
Ды ўсё так і будзе як і было
СН.
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Гістфак ад А да Я
А.М. Белявский: “Мечта –

А
втостопом не пользуюсь.
Во-первых, не очень люблю

общение с незнакомыми людьми, а, во-вторых, для меня, что
называется, «в напряг» было
бы словить машину и попросить подвезти на какое-то
большое расстояние.

Б
удучи студентом, я выглядел как хиппи – влияние
музыкальных увлечений. Такая музыка, как тот же

джаз, в начале 90-х ещё воспринималась как нечто
непонятное, увлекательное, когда по мере доступа к
информации ты начинаешь открывать для себя стиль
«би-боп» и Диззи Гиллеспи. Трубач такой знаменитый,
фотографию, наверное, видели. Нет? Ну вот, теперешние студенты джазом не увлекаются…

В
олейболом занимаюсь уже
два года. Истфак наш, кстати, за-

нял десятое место на спартакиаде БГУ. Из шестнадцати факультетов мы были единственными
гуманитариями, участвовавшими
в соревнованиях, остальные все
– технари.

Д
етство моё прошло в Минске.
Не самое удачное, как мне кажет-

ся, попалось время, когда даже
обычная одежда была дефицитом. Вот те же самые джинсы,
или жвачка «Donald Duck» являлись не самыми достижимыми
объектами. Драк особо не было,
не получалось куда-то встревать.
Поэтому все синяки появлялись,
только когда спотыкался и падал.

Е
сли студент каким-то образом
умудрился списать у меня на экзамене, то в процессе

этого списывания у него уже, возможно, что-то отложится в голове. Вот положительная сторона медали.
И это уже не плохо, ведь, по-моему, экзамен является частью обучения, должен служить его целям, а не
какой-то инквизиторской проверкой. Хотя, на самом
деле, инквизиторы ведь тоже хотели души пытками исцелять.

Бельгии, Германии. В Польшу во времена моих школьных лет «челночники» возили телевизоры, золото, сигареты. Спрашиваете, что из этого возил я? Явно не
первое и второе, потому что сейчас бы не работал на
истфаке.

И
рландия. Там я ещё не был. Но это то, чему я обязан тем, что я здесь. Интересоваться ею стал уже по-

сле студенческих лет. Попала мне в руки кассета фолкгруппы “The Dubliners”, тогда я представлял их такими
бородатыми простыми парнями, которые сидят в пабе,
пьют пиво и поют песни. Такими они и оказались. В общем,
пели, как жили, жили, как пели.
Много бунтарских и повстанческих мотивов касались восточного соседа. Кое-что из того,
что исполняли “The Dubliners”,
было связано с ирландской
историей, я стал изучать её,
всё понеслось и закончилось
кандидатской диссертацией.

Й
ети. Верю ли я в них? Я,
может, брутально вам отвечу:
посмотрите вокруг. И сразу поверите во что угодно.

К
оманда, за которую болею
больше всего в хоккее – это

«Чикаго Блэкхокс». Начал собирать информацию о ней ещё
с конца 80-х. Мне очень понравилась эмблема, по-моему,
самая красивая эмблема в
профессиональном спорте. Я
в 90-е собирал карточки с хоккеистами и был у меня
переломный момент, когда звезда «ястребов» Джереми Роник перешел в «Финикс». Встал вопрос болеть
за «Финикс», или за «Чикаго»? В итоге остался верен
«Чикаго», иначе чтобы я стал делать с сотнями чикагских карточек? И вот не так давно сбылась мечта двадцатилетия – они выиграли Кубок Стэнли!

Ёжика рьезные
приручить никогда не пытался. Слишком се- Ливерпуль – любимая футбольная команда. Одним
из лучших игроков середины 80-х был шотландец Кени колючие ребята (Смеётся)
Ж
енщины – это, без преувеличения, самое прекрасное на нашем факультете. И я это говорю не потому,
что недавно было 8-ое марта. Хотя вот кто-то говорит,
что предпочитает античные статуи на втором этаже.
Но это, понимаете, дело вкуса. Шутка, конечно!

За границей я был в Польше, Венгрии, Франции,

ни Далглиш. Я всегда им восхищался. Располагающая
к себе личность, не в пример Фергюсону, фаны «Ливерпуля» признали его лучшим игроком в истории команды.

М
ечта – поездка в Дублин. У меня есть знакомый,
который увлекается Индией, но в Индию ехать не собирается. На мой вопрос «Почему?» отвечает: «А зачем?

NIKA

Гістфак ад А да Я

поездка в Дублин”
У меня сложился идеальный образ Индии, и я не хочу
его разрушить». Я не думаю, что это правильно и надеюсь, что время вживую полюбоваться городской архитектурой столицы Ирландии у меня ещё будет. Ведь,
как в анекдоте о любителях «Санта-Барбары» - я там
уже всех знаю!
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ским «Динамо». Это была величайшая трагедия всех
времён и народов, когда Минск проиграл по пенальти.
Я смотрел матч по телевизору у друга дома (у него он
был цветной) и как же мы тогда возненавидели киевлян!

Х
удожественный фильм, который очень понравился
– это «Баб-Азиз» тунисского режиссёра Насера Хемира. Сюжет? Лучше посмотрите сами.

Церковь в моём понимании – это «храм» в сердце
Н
апитки горячительные последний раз употреблял человека, в первую очередь моральный фундамент, а
примерно в 2001 г. Поскольку я в некоторой степени
увлекаюсь суфийскими учениями, то приведу вам такую фразу из Корана: «В вине есть некоторая польза и
некоторый вред. Но вред его больше пользы»

О
телло я могу понять и примерить эту роль на себе.
Хотя, честно говоря, с такими чертами характера нужно бороться. Когда кровь ударит в голову, сдержаться
тяжело, но с возрастом становишься спокойнее. Хотя
это всё в теории.

П
рофессией своей я доволен. Не потому, что считаю
себя самым лучшим преподавателем, просто работа

с молодежью не позволяет застывать и в интеллектуальном и в душевном смысле. Когда работал в архиве,
однажды с ужасом подумал: «Что, эта «обязаловка»
приходить к девяти утра на всю жизнь?» А здесь у
меня появилось больше свободного времени, которое
можно по-своему потратить.

не просто место, где молятся.

Ч
естность преподавателя в идеале не измеряется
тем, какую оценку он поставил студенту. Для этого с
тем же успехом можно использовать компьютер.

Ш
инн Фейн, точнее главный её офис в Дублине, както раз посетил мой приятель, ездивший в Ирландию

по делам. Он привёз такую байку, что в официальном
магазине продаются значки с символикой партии. Получить такой значок можно при одном условии – если
на твоём счету имеется убитый английский солдат.
Значок такой ценою мне был не нужен, зато он привёз
для меня диски с песнями ирландских республиканских групп, иногда оскорбительного для протестантов
содержания (впрочем, они отвечают тем же). Это поначалу кажется романтично, но практика показывает, что
в этом больше трагедии и разочарования.

Р
ождество или Новый год? Традиционно с детства Щекотки, как и большинство людей, не переношу. И
как «оружием» никогда не пользуюсь.
любил Новый год, но теперь в семье у меня как-то
больше склоняются к Рождеству. Но, в общем, теперь
все это уже не так ярко впечатляет.

С
овет молодых учёных. На истфаке они есть, и я
даже пару раз их видел. В декабре Степан Артурович
Захаркевич даже организовал для них моё выступление с материалом об Ирландии. Можете посмотреть
материал на сайте истфака, в разделе объявлений
Теория источниковедения мне давалась не очень легко, она и не должна быть легкой. Я думаю, она должна параллельно даваться с историей философских
течений, теорией познания. Кто и что натворил – это
вопрос, скорее, к историкам, а источниковеды должны
заниматься определением того, какие источники нужно
изучать и как с ними работать. Давать «пищу для ума»
историкам.

Э
тимологией фамилии «Белявский» особо не интересовался, она довольно распространённая. Я так ду-

маю, что мои предки простые крестьяне, а фамилия
помещика перешла на всех его крепостных. Меня вот
всегда интересовала происхождение фамилии бабушки – Герайда, она родилась в Белостокском воеводстве. Я поначалу думал, что это слово литовского происхождения, но в литовском языке ничего похожего не
нашел. Зато нашел в арабском языке и теперь всех
уверяю, что у меня арабские корни.

Ю
ла в детстве у меня была, но сейчас не сохранилась. Никогда не считал её какой-то особенно важной игрушкой.

У
тренники в детском саду я плохо помню. Зато пом- Яндексом не пользуюсь. Интересуюсь
ню фотосессию, когда пришёл дядя с фотоаппаратом больше сайтами на английском языке,
и воспитательницы «строили» детей. Меня дико возмущало, что мне в руки дали куклу и утюг. Зачем мальчику кукла? До сих пор не понимаю их логики…

Ф
утбольный матч, который запомнил на всю жизнь,
это финал Кубка СССР 1987 г. между минским и киев-

поэтому предпочтение отдаю Google.
Зміцер Анацка
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Усмешка спадарыні Кліо
Вітаю вас, шаноўнае спадарства!

Пачынаецца вясна са зменамі
ў адзенні і думках, з новымі
марамі і захапленнямі.
Чакайце новых знаёмых,
сяброў, падзей, вандровак.
А зараз прапаноўваю вашай ўвазе новы незвычайны пачастунак - цытаты
студэнтаў, якія сабраў выкладчык Міхаіл Сцяпанавіч
Даўгяла:

П.Сасса:
•
Урок истории – это урок по предмету «История».
•
По содержанию исторические карты бывают насыщенные и ненасыщенные.
С.Барановский:
•
Построение школьного курса истории определяется
подготовленностью учеников и идеологическими принципами.
П.Прилепо:
•
Урок истории – это 45 минут скуки.
•
Вид современного познавательного задания учащимся – соорудите раритетный автомобиль.
•
В настоящее время в школах РБ используется следующая шкала знаний: 0 – ничтожество, 1-2 – очень тупой, 3
– тупой, 4 – так себе, 5 – сойдёт, 6 – нормально, 7 – гуд бой,
8 – умняша, 9 – мегамозг, 10 – супермен.
Д.Сивый:
•
Урок истории – это урок по изучению исторических событий прошлого.

Так, студэнты вартыя сваіх выкладчыкаў! І
выкладчыкі, як заўсёды, не здаюцца:
Перзашкевич О. В.
•

Экзамен – это разговор

Галоўны рэдактар: Мікалай КУДЛАСЕВІЧ
Нам.гал. рэдактара: Раман КАРП
Стыль-рэдактар: Віталь БЫЛЬ
Карэктар: Таццяна ВЕРАБЕЙ
Аўтары: Зміцер АНАЦКА, Зміцер
СУЛІМЕНКА, Мікалай КУДЛАСЕВІЧ,
Дзяніс ФІЛІПЧЫК, Наста ЖВАЛЕЎСКАЯ,
Ганна БАБРОЎНИК, Даша ВОЛКАВА

двух умных людей, и если один
из них не прав, то другой не получит стипендии.
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
з пазіцыяй рэдакцыі.

NIKA
Малюгин О.И.
•
Вот 400 год, время, когда
мы начали свои лекции.
•
Они брали все, что у
римлян плохо лежало. А плохо
лежало у римлян все.
•
А еще были жития
святых – этакие бестселлеры
раннего средневековья.
•
Не будет пересдачи 12
раз, когда преподаватель уже
готов умереть.
Яновский О.А.
•
Курсавых начытаўся да
абалдзення.
•
Гэта тое ж самае, што
зрабіць на носе зарубку, а на
вусе закрутку.
•
Правила Россией чувственная женщина - Екатерина.
Галай О.М.
•
Если бы ты хоть попой
высидел занятие…
•
- О, я вспомнила, где
встречается это слово!
- И где же?
- Да нигде.
Федосик В.А.
•
Калі ў школе была добрая адзнака, то намалюйце
добрую схему, а калі не – то як
атрымаецца.
•
Сышліся трое блізнятаў.
А астатнія сядзяць, піва
набралі, чыпсаў.
•
Грэкі рассяліліся вакол
мора, як жабы вакол возера.
•
Тыраны бываюць розная: жорсткія, арыгіналы…
•
Ён глядзіць, а зверху морда гальская!

Заўвагі і прапановы дасылайце на адрас:
Кudlasevich91@gmail.com
Тэлефануйце:
+ 375 29 561 97 48 (Віталь)
+ 375 29 983 38 58 (Мікалай)
+ 375 29 190 84 94 (Раман)
Тыраж 299 экз.

