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З днём нараджэння,
Эдуард Міхайлавіч
Загарульскі !
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Легендзе гістарычнага факультэта 85 !

так старонак!), але прыгадаем адну з першых: «К вопросу о территории древнего
Минска» (1958 г.) і апошнюю з надрукаваных: манаграфія «Белая Русь с середины I тысячелетия до середины XIII века»
(2013г.).
Эдуард Міхайлавіч на працягу доўгага
часу адстойвае сваё ўласнае бачанне некаторых праблем, звязаных са старажытнай
гісторыяй Беларусі; тым самым заахвочваючы маладое пакаленне археолагаў удасканальваць сваю аргументацыю і шукаць
адказы на самыя складаныя пытанні. Як
ўсё ж слушна заўважыў нехта з беларускіх
гісторыкаў: каб дыскутаваць і спрачацца з Э. М. Загарульскім, спачатку трэба
правесці такую ж грандыёзную даследчую
працу.
Эдуард Міхайлавіч вядомы не толькі
як легендарны даследчык старажытнага Мінска і Вішчынскага
замка, але як і таленавіты
педагог,
цудоўны
лектар
(здаецца, нават самыя бесшабашныя
першакурснікі
заўсёды ўваходзілі ў транс,
калі пачыналася лекцыя па
археалогіі ). Акрамя таго, Эдуард Загарульскі, бадай, самы
знакаміты археолаг нашай
краіны, якога ведаюць нават
пяцікласнікі.
Выкладчыкі
і
студэнты кафедры археалогіі і
спецыяльных
гістарычных
дысцыплін віншуюць Эдуарда Міхайлавіча з юбілеем,
ён звязаны ўжо 51 год!). Дзякуючы яго на- жадаюць здароўя і сіл для рэалізацыі ўсіх
маганням у 1973 г. была адчынена кафе- творчых планаў і чакаюць выхаду новых
дра археалогіі, этнаграфіі і дапаможных манаграфій.
гістарычных дысцыплін, якая за 40 год
працы падрыхтавала не адно пакаленне
таленавітых археолагаў.
студэнт 5 курса Тылецкі Уладзімір
Мы не будзем прыводзіць спіс навуковых і навукова-папулярных публікацый
Эдуарда Міхайлавіча (бо ён складзе дзясяУ кастрычніку гэтага года кафедра
археалогіі і спецыяльных гістарычных
дысцыплін адзначыла свой саракавы
дзень народзінаў, і адбылося ўрачыстае
віншаванне з юбілеем яе заснавальніка,
славутага археолага, прафесара, доктара
гістарычных навук Э. М. Загарульскага.
Эдуард Міхайлавіч нарадзіўся 18
снежня 1928 г. у Туле ў сям’і ваеннага. У
1947 г. ён паступіў на гістарычны факультэт МДУ, пасля заканчэння якога ў 1953 г.
пераехаў у Мінск і вучыўся ў аспірантуры
Інстытута гісторыі АН БССР. З 1958 па
1961 гады Э. М. Загарульскі – кіраўнік раскопак Мінскага замчышча, па выніках якіх
у 1963 г. абараніў кандыдатскую дысертацыю.
У 1962 г. Э. М. Загарульскі пачынае
працаваць на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (з якім

Студэнты
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Мы з 90-ых…
Нашае жыццё – гэта хуткая змена падзей. Вось ужо і падыходзіць
канец
2013
года,
студэнты
гістарычнага факультэта рыхтуюцца да сесіі... А зусім яшчэ нядаўна, ў
канцы 90-ых - пачатку 2000-ых, мы
не ведалі ніякіх сур’ёзных клопатаў
і праблемаў, бо знаходзіліся ў самым шчаслівым перыядзе жыцця –
дзяцінстве.
Што вам нагадвае пра дзяцінства?
Якія асацыяцыі ўзнікаюць, калі вы
чуеце гэтае слова? Менавіта з такім
пытаннем я звярнулася да некаторых студэнтаў гістфаку.
Віка Сонька (2 курс, 5 група)
Адразу ўспамінаецца зіма, катанне на санках, перадкалядны настрой... Я
з татам і сястрой кожныя выходныя хадзілі
на ўзгорак. Дняпро ж недалёка. Гэта быў
такі сямейны міні-паход выходнага дня
Быццам бы нічога асаблівага, але, калі
ўспамінаю пра гэта, накатвае лёгкі сум. Бо
традыцыя знікла - мы з сястрою выраслі.
Іншыя інтарэсы, ўсё такое... А як бы хацелася вярнуцца назад - хоць на адзін дзень.
Карэтка Даша (1 курс, 5 група)
Так, я памятаю, як гулялі ў фішкі, памятаю вельмі добра, што на наступны дзень
пасля тэракту з вежамі-блізнятамі мы ў
школе баяліся, што ў нас таксама ўрэжацца
самалёт, памятаю жуйку з тату.Тады яшчэ
ў крамах была кола ў шкляных бутэльках і
яшчэ тады было цяжка знайсці домік для
Барбі.
Яўген Міхасюк (2 курс, 2 группа)
Так складана сказаць. Напэўна з вёскай (я тады шмат часу праводзіў у вёсцы
ў бабулі). Тады без інтэрнэту было лепш,
заўсёды на вуліцы. З такіх асабліва яскравых мне памятаецца Новы год 2000. Тады
шмат шуму было - усё ж новае тысячагоддзе пачынаецца. У нас тады свечка была ў
выглядзе гэтых лічбаў, бацькі маладыя, сабака яшчэ жывая, нешта такое…
Сяргей Зусько (1 курс , 1 група )
У першую чаргу ўспамінаю музыку - гэта папса, вядома ж, але цяпер яна
лічыцца моладзевай класікай. Узгадваюц-
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ца жуйкі, такія як Loveis, Turbo - налепкі
засталіся да гэтага часу. Тады былі папулярныя дыснэеўскія мульцікі. А яшчэ ў
мяне быў страх: я баяўся заставацца адзін
у чарзе. У дзяцінстве я ніколі не мог адказаць на пытанне аб тым, кім я хачу быць у
будучыні. Але лёс прывёў мяне на гістфак.
З дзяцінства ў мяне засталося шмат рэчаў:
стары гадзінік у форме зорачкі, на якім намаляваная дзяўчынка з багоўкай, стары
падсвечнік... Дзяцінства прайшло, а рэчы
засталіся. І цяпер яны нагадваюць аб тых
далёкіх і цудоўных часах.Мне здаецца, што
дзяцінства ў сучасных дзяцей зусім іншае
- наша было нашмат больш шчаслівым. У
нас былі сапраўдныя сябры. Я ганаруся
сваім дзяцінствам.
Вось такія ўспаміны звязаныя з гэтай цудоўнай парой у нашых студэнтаў. І
сапраўды, яшчэ раз хочацца заўважыць,
што наша дзяцінства было самым-самым… Мы не сядзелі ў кампутарах – мы
гулялі на вуліцах, мы гулялі з сапраўднымі
цацкамі, помнілі пра дзень народзінаў без
напамінальніка ў кантакце, мы верылі ў
Дзеда Мароза, у самае шчырае сяброўства,
мы цанілі адзін аднаго…
Шкада, что час нельга вярнуць назад
хоць на хвілінку…
Вераніка Каско
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Капуснік
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Капуснік 2013: хто стаў новым пераможцам?

Памятаеце, як у Лермантава было: «Смешались в
кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой»? Прыкладна такія радкі прышлі ў маю галаву пасля таго, як я апынулася 2 снежня ў Ліцэі БДУ. Як,
напэўна, ужо ўсе здагадаліся, гаворка пойдзе пра адно з
самых грандыёзных мерапрыемстваў нашага ўніверсітэта:
Капуснік-2013.

Мабыць, кожны студэнт жадае наведаць
дадзеную падзею, хоць бы адзін раз за ўсе пяць
гадоў вясёлага студэнцкага жыцця. У мяне гэта
атрымалася на другім курсе. Сказаць, што было
весела - нічога не сказаць: велізарная колькасць
эмоцый, каласальны выкід адрэналіну і смех. Дагэтуль у маёй галаве з’яўляюцца яркія малюначкі
з выступаў.
Але неабходна трохі распавесці і пра сам
капуснік. Сёлета на сцэну Ліцэя выйшла 18
факультэтаў, якія пацешылі ўсіх сваім крэатывам
і гумарам. Зрабіць добры выступ - гэта тытанічная
праца, якая патрабуе ад першакурснікаў велізарнай
колькасці рэпетыцый і добрай аддачы. А ў выніку
ёсць толькі адзін шанец паказаць усё, што ты можаш.
Пасля пачатку падобных мерапрыемстваў
заўсёды заўважаеш, седзячы ў зале, як хто настроены.
Крыкі групы падтрымкі ІБМТ раздзіралі залу пасля кожнага
выступу; на працягу 2.5 гадзін было прыкметна, што яны
прыйшлі толькі за перамогай. І мне было шчыра шкада ўсіх
тых, хто сядзеў з імі побач, таму што гэта было ВЕЛЬМІ
гучна (часам нават вядучы спыняў іх не з першага разу).
Запомніўся гэты капуснік, напэўна, вялікай колькасцю
танцаў. Яны былі ў нумарах практычна ўсіх факультэтаў.
Геаграфічны факультэт: людзі-глобусы зацямнілі нават
ІБМТ з беларускай версіяй групы «KAZAKY» і хлопцаў з
ФПМІ, якія танчылі пад Beyoncе.
Абраць пераможцу мне асабіста не атрымалася, усе
былі цудоўнымі, вялікі дзякуй любімаму гістфаку, які, як

заўсёды, узрадаваў ужо знаёмым усім шоў па матывам «Вячэрняга Урганта». Шкада, што мы не ўвайшлі ў тройку, але
лаяць кагосьці ўжо бессэнсоўна, ды і пераможцаў не судзяць.
Казаць пра ўсе факультэты надта ўтомна, таму што
кожны - гэта непаўторны нумар (памятаеце яшчэ выраз Лермантава)?! Дык вось на сцэне за амаль трохгадзіннае шоу
пабылі і коні, і садавіна з гароднінай, і нават «Віктар
Цой», які, як высветлілася, вучыцца на ваенным факультэце.
Але пра пераможцаў варта казаць асобна. Такім
чынам:
3 месца - хімічны факультэт, які запомніўся
мініяцюрай пра жаночую сумачку, чалавека-цвіка і вопыта з пенаю, якую потым адзін з удзельнікаў каманды намагаўся стрэсці рукамі.
2 месца - геаграфічны факультэт: яны малайчыны, бо парадавалі замалёўкамі на гістарычных асоб:
цар Леанід, Хрыстафор Калумб і Жак-Вэрб Кусто.
1 месца - Інстытут бізнэсу і мэнэджменту
тэхналогій. Пасля нумара засталася асацыяцыя:
звар’яцелыя танцы з добрымі дэкарацыямі і шалёнай
групай падтрымкі.
P.S. У канцы не магу не падзяліцца самымі
добрымі і пацешнымі жартамі вечара:
•
Толькі ў студэнтаў ФПМІ дзве палоскі -

гэта модуль. (ФПМІ)
• Здаецца, размеркаванне Калумба ў Амерыку было
апошнім размеркаваннем географаў за мяжу. (геафак)
• Дыяген, гэты ты? Я табе ператэлефаную, бо ў цябе
голас, як з бочкі. (ФФСН)
• Прыходзяць у бар аргон і неон. Бармэн ім кажа:
«Вымятайцеся адсюль!» А яны не адрэагавалі! (хімфак)
• «Хто вам гэта ўсё зэканоміў?» - «Камуністы!» (гумфак)
А гістфаку дзякуй за Саладуху!
Фотаздымкі Яўгена Махнаўца і Вячаслава Фралова
Анастасія Новак

Праца
У пошуках працы

NIKA

Так заўжды: не паспеў атрымаць стыпендыю,
а яе няма! І што рабіць? Адказ не прымушае сябе
чакаць – ісці і ўлівацца ў працоўныя адносіны. Але
далёка не кожны працадаўца пажадае падпісаць дамову са студэнтам. Давайце разам накіруемся на
пошукі свайго месца пад сонцам.
Крок першы: вызначыць, у якой сферы вы жадаеце працаваць. Канечне, самы эфектыўны спосаб засвоіць тэорыю - гэта паўтарэнне на практыцы. Але ва ўстановах, дзе патрабуюцца гісторыкі,
не так часта кажуць “так” студэнтам. Таму можна
паспрабаваць сябе ў іншай сферы. Падрыхтавацца
да працы нецяжка,бо маладыя людзі рэалізоўваюць
сябе ў сферах, пачынаючы ад умення трымаць швабру і скончваючы курсамі крэдытных агентаў.
Крок другі: шукаць працу. У гэтым, канечне,
вам могуць дапамагчы сябры, абвесткі ў крамах і метро. Але без сусветнай павуціны абыйсціся цяжка.
Гугл з Яндэксам прапаноўваюць нам шмат сайтаў, але
разгледзім найбольш папулярныя. Калі вы пакінеце
рэзюме на tut.by, то будзьце ўпэўнены, што нават калі
вам і не патэляць, то на электронную скрыню рэгулярна будуць прыходзіць паведамленні аб магчымых
вакансіях. Praca.byirabota.by дапамогуць знайсці аптымальны варыянт заробкаў.
Крок трэці: выбар умоў працы. Вам могуць
прапанаваць працаваць як па дамове ці кантракту, так
і па дамове падраду. Памятайце, што дамова і кантракт пазбаўляюць вас магчымасці “звольніцца без
праблем”, бо вы павінны адпрацаваць месяц пасля
падачы заявы. Але па дамове падраду вам не завя-
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дуць працоўнай кніжкі і не будуць адлічваць грошы
ў пенсійны фонд. Але якія нашы гады! Дарэчы, ёсць
магчымасць уладкавання як на доўгі тэрмін, так і на
некалькі гадзін.
Крок чацвёрты: сумоўе. З намі падзялілася вопытам студэнтка 5 курса Русецкая Наталля:
- Паколькі я была першы раз на сумоўі, то
вельмі хвалявалася. Тым больш, што я знайшла працу
ў эканамічнай сферы. На сумоўі былі дзяўчаты з адукацыяй па спецыяльнасці, таму я спачатку разгубілася,
але пасля зразумела, што гістфак дае веды і навыкі ва
ўсіх накірунках. Я не саступіла канкурэнткам, і мяне з
задавальненнем узялі на працу. Я прыйшла да высновы, што нашая адукацыя адкрывае шматлікія перспектывы, але пажадана скончыць у дадатак якія-небудзь
курсы.
Частка нашых студэнтаў працуе па спецыяльнасці.
Пра ўражанні ад працы нам распавяла студэнка 5 курса Юлія Ізнова.
- Ці цяжка было ўладкавацца?
- Не асабліва, таму што школа, ў якой я працую, знаходзіцца ў новым мікрараёне. Таму там ёсць
невялікія праблемы з кадрамі, бо колькасць вучняў расце з кожным месяцам, і ў сувязі з гэтым адміністрацыя
павялічвае колькасць настаўнікаў.
- Як ставяцца калегі да настаўніка-студэнта?
- Я не афішую, што я студэнка, таму гэта ведае
некалькі чалавек. Яны стараюцца навучыць і падтрымаць.
- Як атрымоўваецца сумяшчаць працу з вучобай?
- Пакуль што я вялікіх цяжкасцяў не заўважыла.
Хоць усё яшчэ наперадзе: сесія і дыплом.
Буду спадзявацца, што мае парады дапамогуць
вам атрымаць ад студэнцтва новую разынку.
Кацярына Дзегцярова
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А ці не спець мне песню?
Што такое снежань на гістфаку? Залікі,
бяссонныя ночы, апошнія семінары, КСР,
якім, здаецца, няма канца. Стомленыя
студэнты, не-не, але зрэдку думаюць аб
будучай сесіі… Сумная карціна, ці не
так? Каб хоць якімсьці чынам змяніць гэтае становішча, Студэнцкі Саюз гістфака
БДУ арганізаваў шоў талентаў
«Хвіліна Славы на Мільён».
Да другога курсу ў мяне
склалася ўстойлівае ўражанне,
што самае яркае факультэцкае
мерапрыемства – гэта капуснік
першакурснікаў з працягам на
аўтапаці ў «Цэнтры». Усё, што
рабілася на гістфаку пасля яго,
неяк недацягвала, не пакідала
гэтак іх жа яркіх і вясёлых
успамінаў.
«Хвіліна Славы» - мерапрыемства на факультэце не
новае. Але, наколькі я магу меркаваць, дагэтуль яно саступала
капусніку: і па маштабнасці,
і па запалу ўдзельнікаў, і па
ўзроўні нумароў. Каб змяніць
гэтую тужлівую тэндэнцыю,
арганізатары сёлета вырашылі
кардынальна змяняць фармат
снежаньскага шоў.
“Калі раней «Хвіліна
Славы» прызначалася для
першага курсу,
то сёлета
прыняць у ёй удзел маглі
студэнты любых курсаў, і нават факультэтаў, - паведамляе актывістка
Студсаюза Вікторыя Камасіна. - А чаму
не даць магчымасць выступіць студэнтам
іншых курсаў? Яны ж таксама раней былі
першакурснікамі і, магчыма, хтосьці не
змог належным чынам паказаць сябе. Таму
і было прынята рашэнне змяніць фармат,
каб любы жадаючы і таленавіты чалавек
змог раскрыцца на гэтым конкурсе».
І удзельнікі сапраўды паказалі сябе.
Ды яшчэ як. 13 снежня на суд кампетэнтнага журы ў складзе Віталя Міхайлавіча
Сідаровіча, Юрыя Андрэевіча Блашкова, Ліліі Уладзіміраўны Берэйшык і

прадстаўніка генеральнага фундатара рэстарана японскай кухні Sushi House Марты
Адамовіч было прадстаўлена 11 нумароў.
Яркія, маляўнічыя, арыгінальныя, добра пастаўленыя, кожны са сваёй разынкай - яны проста не маглі пакінуць нікога
раўнадушным. Глядач то суперажываў закаханым, якія
мусілі
растацца,
гэтак
праўдападобна
паказанымі
Крэнглеўскай
Валерыяй і Бярозкам Андрэем. То ад душы
ўсміхаліся
пад іранічную
«Сняжынку»,
у
выкананні
дуэта «Саныч
і
Андрэіч»,
якія
больш
вядомыя
ў
гістфакоўскіх
колах як Павел Бабкін і
АрцёмРусецкі.
А
гледзячы на нумар
Тр ы г убе н ка
Паліны, можна
ўпэўнена
сказаць:
музычная спадчына Фрэдзі Мэркуры знайшла годных паслядоўнікаў. У конкурсе таксама
паўдзельнічаў студэнт эканамічнага факультэта Максім Маісееў. Думаю, яго запальны танец у стылі электра запомніўся
многім.
Увогуле, змаганне за галоўны прыз у
мільён рублёў разгарэлася сур’ёзнае. І, як
бы гэта банальна не гучала, усе ўдзельнікі
былі годнымі перамогі. Але конкурс на тое
і конкурс, каб абраць лепшага.
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прыза ў мільён рублёў па праве стаТакім чынам, уладальніцай прыза ла эпатажная Вераніка Падамаць-

ад генеральнага фундатара стала Юлія
Малюгіна за праніклівую
песню «Памолімся за
бацькоў».
А
месцы
размеркаваліся
наступным чынам. Трэці радок

заняў масціты спявак,
«залаты голас гістфака»
Рыгор Лайкоў разам
са скрыпачкай Дзіянай
Міневіч.
Сардэчная
песня «Нам ёсць, што
распавесці адзін аднаму» у іх выкананні,
мусіць, кранула патайныя струны душы кожнага.
Другое месца
атрымаў першакурснік
Сяргей Зусько. Варта
сказаць, што малады чалавек, як гаворыцца, запаліў не па-дзіцячаму. Песняй
з кінафільма «Іван Васільевіч змяняе
прафесію» ён проста парваў залу.Прычым зрабіў гэта тройчы: маладога чалавека выклікалі на біс. Гледачы пляскалі,
тупалі, падпявалі, прытанцоўвалі. Здавалася, падлога проста не вытрымае.
Такога эмацыйнага ўздыму гістфак не
бачыў даўно. Акрамя другога месца Сяргей заслужана атрымаў прыз сімпатый
гледачоў.
«На рэпетыцыях, калі я бачыў нумары іншых удзельнікаў, я нават не мог
уявіць, што займу 2 месца, - дзеліцца
сваімі ўражаннямі новаспечаны народны ўлюбёнец.- Мой поспех залежаў ад
вясёлай, усім знаёмай песні, якую спявала разам са мной уся зала, і, вядома ж,
ад выдатных гледачоў. Аб такой публіцы
можа марыць кожны выканаўца. Яны
зарадзілі мяне такой колькасцю дадатковай энергетыкі, што мне хацелася проста лётаць па сцэне. Дзякуй усім, хто
прыйшоў гэтым вечарам, адклаў свае
справы і файна правёў час. Гэта шоў я
не забуду ніколі. Зараз я з упэўненасцю
магу казаць, што на гістарычным факультэце вучацца самыя вясёлыя і завадныя студэнты»
І, нарэшце, уладальніцай галоўнага

ка. Дзяўчына, голасу якой могуць
пазайздросціць знакамітыя оперныя
дзівы. Сваёй кавер – версіяй песні Тар’і
Турунен Вераніка, як выказаўся Віталь
Міхайлавіч Сідаровіч, прывяла залу
ў «культурны шок». У добрым сэнсе,
зразумела. Вось вучышся на гістфаку,
ходзіш на пары, і не ведаеш, што вакол
цябе такія таленавітыя людзі.
«Я і не магла нават дапусціць такой
думкі, што змагу перамагчы - да канца
не верачы, распавядае Вераніка.- Для
мяне гэта нечакана і вельмі прыемна!
Дзякуй усім тым, хто падтрымліваў мяне
падчас выступу. Мільён,што я выйграла
збіраюся накіраваць на запіс сінгла (хутчэй за ўсё, гэта будуць фінскія калядныя
песні, напрыклад VarpunenJouluaamuna;
што перакладаецца на беларускую мову,
як “Верабей у калядную раніцу”).
У завяршэнне застаецца пажадаць
поспехаў усім удзельнікам у іх наступных творчых пошуках. Адважвайцеся,
спрабуйце, шукайце, эксперыментуйце
і ўдзельнічайце ў такіхвыдатных мерапрыемствах, як «Хвіліна Славы».
Санько Вікторыя
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Новы спосаб самагубства і/ці Укантакце?
Група кітайскіх экспертаў ізноў
парадавала: правяла даследаванне на
прадмет уплыву інтэрнэту на мозг людзей, што залежаць ад яго. Вынікі, якія
апублікаваны ў часопісе PLoS ONE, гнятуць: апыняецца, што сацыяльныя сеткі,
электронная пошта і анлайн-гульні
ўплываюць на нас
гэтак жа разбуральна, як п’янства ці
тытунекурэнне!
Д а с л ед а ва н н е
было не вельмі маштабным: навукоўцы
ацанілі стан мозгу 35 чалавек ва
ўзросце ад 14 да 21
года. Але падышлі
кітайцы да пытання
грунтоўна: падыспытных падвяргалі
м а г н і т н а рэзананснай
тамаграфіі. У 17 з
іх папярэдне была
выяўлена інтэрнэт-залежнасць. Для гэтага ім задавалі простае пытанне: «Ці
здаралася так, што вы прадпрымалі неаднаразовыя беспаспяховыя спробы
кантраляваць час, якое праводзіце ў
інтэрнэце?» А потым высвятлілася, што
ў залежных назіраюцца змены ў працы
белага рэчыва ў мозгу. А яно адказвае за
эмоцыі, прыняцце рашэнняў і самакантроль. Іншымі словамі, рэспандэнты,
якія пакутуюць на інтэрнэт-залежнасць,
павінны за сваіх «вольных» аднагодак
мець горшыя зносіны з людзьмі, мець
праблемы з выказваннем сваіх эмоцый, карыстацца меншым поспехам у
асоб супрацьлеглага пола. Часта ў іх
назіраюцца дэфекты мовы, павышаная

сарамлівасць, праблемы з празмернаю
вагой і хрыбетнікам.
Тое ж самае і роўна ў той жа ступені
тычыцца людзей, якія залежаць ад кампутарных гульняў, сцвярджае прафесар
Гюнтер Шуман з лонданскага Кінгскаледжа. А кіраўнік кітайскага даследавання Хао Лэй
дадае: роўна тыя ж
незваротныя працэсы ў мозгу пачынаюцца ў алкаголікаў
і какаіністаў.
Псіхіятр з лонданскага Імперыялкаледжа
Генрыэта Боўдэн-Джонс
назвала
вынікі
кітайскага даследавання
«вельмі
значнымі». Справа
ў тым, што дагэтуль медыцынскія
спецыялісты маглі
толькі на падставе тэарэтычных дадзеных сцвярджаць,
што залежныя ад інтэрнэту людзі маюць праблемы ў зносінах, у кар’еры
і горш спраўляюцца з паўсядзённымі
праблемамі. Зараз жа іх гіпотэзы падцверджаны пры дапамозе МРТ. Іншых
аналагічных па дэталёвасці вывучэння
даследаванняў на гэту тэму проста не
было.
Але прафесар Марк Грыфітс сцвярджае, што не ўсё так проста: адна справа, калі людзі сядзяць у інтэрнэце цэлыя
суткі, таму што таго патрабуе іх праца
(звычайныя працаголікі) ці запал да
шопінгу (як варыянт: азартным гульням), і зусім іншае, калі яны захоплены,
напрыклад, віртуальным сэксам.
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«Адзін
чалавек
пакутуе
ад
нізкай самаадзнакі і кампенсуе гэта
віртуальным жыццём, іншы зарабляе
на анлайн-забаўках», - кажа брытанскі
навуковец.
Як
пазнаць,
да
якой
групы інтэрнэтчыкаў
належыце вы?
Спецыялісты кажуць, што ў залежных
ад інтэрнэту людзей звычайна ярка
выяўлены такія прыкметы, як няздольнасць кантраляваць час, які праведзены
ў сетцы; раздражняльнасць у моманты
адсутнасці доступу ў інтэрнэт; пачуццё
віны пасля працяглых анлайн-трыпаў;
добраахвотная самаізаляцыя ад сям’і
і сяброў; сухасць у вачах, павелічэнне
вагі і парушэнні сну.
Праблема з інтэрнэт-залежнасцю
яшчэ і ў тым, што ў заходнім свеце хваробай яна не лічыцца, а таму і ніякіх медыкаментозных
сродкаў ці правераных методык для лячэння ад яе няма.
З алкаголікамі,
людзьмі,
якія
паляць,
і
наркаманамі ў
гэтым сэнсе нашмат прасцей.
Строга кажучы, навукоўцы
наогул не ведаюць, як гэта
лячыць.
А
таму
даюць
простыя рэкамендацыі: усталяваць
максімальную колькасць гадзін, якую вы
дазваляеце сабе праводзіць у інтэрнэце;
не выходзіць у сетку па раніцах, часцей
наведваць кніжныя выставы і чытаць
звычайныя газеты, выкарыстоўваць
сетку толькі як крыніцу інфармацыі,
неабходнай для працы ці вучобы.
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Напэўна, шмат хто спрабаваў ужо
прытрымлівацца гэтых правілаў, але ў
іх нічога не атрымалася.
Калі ў вас ужо ёсць дзеці (маленькія
браты, сёстры, як варыянт), для якіх
інтэрнэт ужо стаў адзіным спосабам
правядзення вольнага часу, то эксперты
прапануюць проста сілком адлучыць іх
ад кампутара.
Зрэшты, калі выйсце ў афлайн вас
моцна палохае, можна і не хвалявацца
зусім. Брытанская The Guardian высылаецца на мноства заходніх экспертаў і
спрабуе пераканаць нас у тым, што зваць
гэтую сваю слабасць хваробай яшчэ
рана. А што, калі вам блізкая стратэгія
страўса, можна сапраўды не ставіцца
да даследавання сур’езна: ці мала што
там сцвярджаюць праўладныя кітайскія
навукоўцы, чыё камуністычнае началь-

ства бачыць у сетцы пагрозу палітычнай
стабільнасці і сваёй беспакаранасці.
Але я б усё ж паставілася да іх высноў
сур’ёзна.
Кацярына Сматрына
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Новае
жыццё
Прачытала нядаўна кнігу “Новае жыццё” па па-

радзе інтэлігентнай жанчыны-прадавачкі з любімай
кнігарні.
Аўтар яе Архан Памук, сучасны турэцкі
пісьменнік чаркескага паходжання. Вядомы чалавек,
між іншым, хаця і толькі ў пэўных колах. Асноўнымі
тэмамі яго твораў з’яўляюцца канфлікт і супярэчнасці
між Усходам і Захадам, ісламам і хрысціянствам,
традыцыямі і сучаснасцю. Дзеянне амаль усіх кніг адбываецца ў Стамбуле.
Вызначаецца Архан і асабістай пазіцыяй па
спрэчных пытаннях. Адны лічаць яго мужным
грамадзянінам, іншыя – здраднікам Радзімы. На яго
падавалі ў суд, асуджалі ў прэсе, але гэта ні ў якім разе
не стрымлівала творчага натхнення пісьменніка.
Яму належыць аўтарства такіх кніг як “Дом
цішыні”, “Чорная кніга”, “Мяне завуць Чырвоны”,
“Стамбул. Горад успамінаў” і іншыя. Мне трапіўся
твор з інтрыгуючай назваю. Насамрэч, многія з тых,
хто бачыў у мяне ў руках гэту кнігу, думалі, што гэта
чарговы псіхалагічны бестселер. Прыйдзецца іх расчараваць. Хаця, гледзячы з якога боку глядзець.
Твор уражвае. Але гэта разумееш не адразу. Спачатку мала што зразумела, нейкі хлапец, нейкая кніга,
дзяўчына, змова… І толькі прачытаўшы поўнасцю, пачынаеш складаць усё ў цэльную карціну. Безумоўна, і
тут аўтар раскрываў сваю балючую і асноўную тэму
Усходу-Захаду, прапусціўшы яе праз прызму жыцця

маладога хлапца. Падзеі разгортваюцца
імкліва, часам
заблытана. Не
дарэмна Архана
Памука называюць “усходнім
Умберта Эка”.
Але найбольш
падыходзячым
я знайшла каментарый
да
гэтай кнігі на
адным форуме.
Цытую: “Першую
чвэрць
кнігі
я
не
разумела,што
адбываецца,
другую – мне
было адкрыта сумна, трэцюю – чытала с нечаканай
цікавасцю, на чацвёртай – прадказальна засумавала”.
Такім чынам, Архан Памук даволі неадзначны
творца. Але для пашырэння ўласнага ўспрыняцця раю
пазнаёміцца з ім.

Утапічна
спявае
Першаму сапраўднаму
прысвячаецца
ліхтар...
Снег прысыпаў навоНарэшце! Я зірнула ў кал будыны.
вакно,
Быццам белаю фарбай
Падняўшы вочы ад маляр
яскравага экрана
Прыпарушыў галінкі
Майго кампутара, дзе рабіны.
ўсё адно.
Увесь
інтэрнэт
Яго пэндзаль крануў
вялізная загана.
паліто.
Датыкнуўся
маёй
Увага адцягнулася. За рукавіцы.
шклом цямнела.
Наваколле зімой заІ вось прыйшла яна нясло.
шалёнай прозай
Пад снягамі драмаюць
Падманлівая мокрая брусніцы...
зіма. Яна паспела
Ганна Саладкевіч
Да
каляндарнага
афіцыёзу.
На вуліцу хутчэй!
Няхай да пар яшчэ
хвіліны дзве.
А снег ідзе, і набягае,
і я ў абдымках сваіх мар
Пайду ў край, дзе не
бываць бядзе.
Яна Мацюшава

Яна Мацюшава

Класіка жанру
На твары мінакоў
кладзецца снег,
Прыгожа абсыпае іх
каўнеры.
З нябесных замярзаючых прарэх
Выскокваюць
імклівыя жаўнеры.
У дрэвах затаіўшыся –
блакіт
Прыцішанасць юнацкую хавае.
Да лавак сарамлівасцю
прывіт.
Няспешна зверху неба
ападае.
Машыны, патанаючы
ў імгле,
Дарогу, як дзяўчыну,
распранаюць.
Схавацца захацелася ў
цяпле…
А снегападам горад
ахінае.
Ганна Саладкевіч

NIKA
Dream Team

Спорт

Зборная ЗША па баскетболу-1992,
мадрыдскі “Рэал” першай паловы 2000-х,
“Ферары”… Што аб’ядноўвае гэтыя каманды? Зорны склад, сталыя перамогі, шмат
асалоды ад гульні!.. Але мы змяншаем маштаб да ўніверсітэцкіх спаборніцтваў БДУ, і
робім вынік: мужчынская зборная факультэта па валейболе – гэта гонар гістфаку.Каманда, якая заўсёды была лепшай у БДУ–
гэта аксіёма. Але ў кожнай аксіёме ёсць і
свае “ляпы”. Адным з іх стала тое, што ў
мінулым першынстве БДУ
наша каманда
толькі другое
месца.
“У
наступным годзе мы
ўсіх парвём”
– паабяцалі і
зрабілі.
Вернасць
традыцыі
гульцы пачалі
дэманстраваць з першых матчаў.
Уп е р ш ы н ю
ў
складзе
зборнай сабралася
6
прафесіяналаў, з якіх трэнер Васіль
Мікалаевіч Юшко склаў каманду. Гэтая
значна пераўзыходзіла супернікаў і па класе, і па майстэрстве– усе паядынкі хлопцы
выйгралі, упэўнена набіраючы неабходныя
25 балаў. Дастаткова сказаць, што супернікі
нашых хлопцаў не здолелі ўзяць нават партыю. Яшчэ перад пачаткам спаборніцтваў
галоўны трэнер сказаў: “На чэмпіянаце
можна пабачыць выдатныя каманды, але
ніводную з іх немагчыма параўнаць з нашай” ,– гэтыя словы сталі прароцкімі...
А ці маглі гісторыкі прайграць?
Відавочна, не. Дастаткова толькі зірнуць на
наш склад валейбалистаў: усе прадстаўнікі
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клубаў нацыянальнага чэмпіянату, з іх тры гульцы маладзевай зборнай Беларусі, а
яшчэ адзін абараняў колеры нацыянальнай
зборнай краіны.
Нарэшце,
“Каманда-мара”
гістфаку-2013: Іван Вадаходаў (капітан),
Ілля
Бураў,
Аляксандр
Шклянко,
Канстанцін Панасенка, Стасіс Ляшчынскас, Павел Міхайлоўскі. Дапамагчы камандзе заўсёды былі гатовы Раман Рык і
Мекан Арунаў. У трэнерскі штаб, акрамя

В. М. Юшко, таксама ўваходзілі Аляксандр
Міхайлавіч Бяляўскі і Юрый Андрэевіч
Блашкоў.
P.S.: Спартыўны год на гістфаку
скончыўся выдатнай перамогай валейбольнай каманды. Зараз для хлопцаў, як
і для ўсіх студэнтаў, узнікае пытанне –
сесія. Шаноўныя выкладчыкі, калі да вас
прыйдуць двухметровыя юнакі з залатымі
медалямі на шыі, то, калі ласка, не развальвайце нашу “Каманду-мару”!!!
Андрэй Лудзіч
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Кліа:)

NIKA

Добры дзень, шаноўныя! Ведаю, як вам зараз цяжка: залікі,
КСР...Хутка ж сесія. Адпачніце і ўсміхніцеся разам са мною!

Сядзіць заяц на пяньку, штосьці піша.
Бяжыць ліса.
— Што пішаш, заяц?
— Дысертацыю.
— Пра што?
— Пра тое, як зайцы ліс ядуць.
— Ды дзе ты такое бачыў?
— Пойдзем, пакажу...
Праз некаторы час заяц ізноў сядзіць і
штосьці піша. Бяжыць воўк.
— Што пішаш, касы?
— Дысертацыю пра тое, як зайцы
ваўкоў ядуць.
— Ты што, з глузду з’ехаў?
— Пойдзем са мной...
Піша заяц далей, падыходзіць мядзведзь.
— Што пішаш?
— Дысертацыю пра тое, як зайцы
мядзведзяў ядуць.
— Ды дзе ты такое бачыў?
— Пойдзем, пакажу...
Карціна апошняя: пячора, гара лісіных,
ваўчыных, мядзведжых костак. У сярэдзіне,
абгрызаючы косткі, ляжыць велізарны леў.
Мараль: важна не тэма дысертацыі, а
тое, хто твой кіраўнік!
************************
Аднойчы князь Уладзімір сказаў сваім
баярам: «Мне здаецца, што паганства выжыла сябе на Русі». «Хрысціцца трэба,
калі здаецца» - адказалі яму баяры.

*************************
У Смольным Уладзіміру Іллічу ў кабінет
уносяць кветку ў гаршчку. Ленін пытае:
- Як завецца гэта кветка?
- Герань, - адказваюць яму.
- Герань, герань... - кажа Ленін. Раптам
выдзірае кветку з коранем.
- А зямлю аддайце сялянам.
**************************
Аpхеалагічны паpадокс: найвялікішы
ўнёсак у стварэнне «кyльтypного пласта»
ўносяць найменш кyльтypные індывіды.
***
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