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З Днём народзінаў,
Спадарыня “Ніка”!

Так-так, не здзіўляйцеся,
нічога крамольнага тут
няма – мы не святкуем
імяніны грэцкай багіні,
а толькі (якую ўжо па
ліку!) гадавіну нашай
газеты. Без пахвальбы,
толькі сапраўдныя факты і
суровыя меркаванні.
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Містар саркастычная ўсмешка
Ну што, сябры, самы час паразмаўляць з адной з самых цікавых асоб факультэта, праўда? І

сёння ў нас у гасцёўні заўзяты супраціўнік піяру, латэнтны прыхільнік “Гары Потэра”, уладальнік
саркастычнай усмешкі, чалавек, у якога не бывае простых адказаў - Алег Валер’евіч Перзашкевіч!

— Добры вечар! Алег Валер’евіч, раскажыце,
калі ласка, пра Вашы студэнцкія гады. Што
змянілася з таго часу? Што запомнілася?
— Перыяды наогул цалкам адрозныя.
Напрыклад, у той час, калі я вучыўся, беларуская
мова не выкарыстоўвалася. Уступны іспыт
можна было здаваць па-беларуску, але далей
— праблемна. Асабліва цяжкасці былі ў
Сяржука Вітушкі, майго аднакурсніка, ён
быў вельмі прынцыповым. Як вядома, пазней
ён стаў старшынёй “Талакі”. Памятаю, калі я
быў на першым курсе, дэканам гістфаку стаў
спадар Загарульскі. Нас запрасілі на 5 паверх
галоўнага корпуса, дзе віселі фотаздымкі
дэкана і яго намеснікаў у рымскіх тогах: консул
і яго праконсулы.
— Што Вам найбольш падабаецца / не
падабаецца ў студэнтах?
— Мне абыякава, з якімі працаваць
студэнтамі — толькі б было жаданне вучыцца.
Вучыць трэба таго, хто сам гэтага жадае.
— З якім колам інтарэсаў варта ісці пісаць
да Вас курсавую?
— Прасцей сказаць, з якімі тэмамі я
працаваць не буду: Сярэднявечча, Антычнасць,
хрысціянства. З усім астатнім можна.
— Распавядаюць,
што толькі адна
студэнтка, якая здавала Вам іспыт некалькі

гадзін, здолела атрымаць у Вас 10 балаў. Ці
праўда гэта і як атрымаць у Вас добрую адзнаку
за іспыт?
— Па-першае, гэта быў студэнт —
Прошкін Фёдар і ў яго быў Дзень Народзінаў.
А Вы не помніце? Кожны студэнт, які жадае
павысіць сваю адзнаку, мае магчымасць гэта
зрабіць. Урэшце, я супраць іспытаў-залікаў
і 10-бальнай сістэмы, бо ў студэнта няма
часу вучыцца — толькі здаваць. Студэнт сам
павінен вырашаць, ці варта яму здаваць іспыт.
Сістэма адукацыі павінна быць гуманнай і
адэкватнай. Не ўсе людзі роўныя з нараджэння
і ніколі не будуць роўнымі. Аднолькавы вынік
навучання немагчымы. Студэнты на першым
курсе ўжо маюць за плячыма 17 год: уплыў
асяроддзя, сям’і, уласны вопыт+ генетыка.
— Якім у ідэале Вы бачыце грамадства?
— Кожны робіць тое, што ён умее і на што
здольны і не перашкаджае астатнім.

— Раскажыце што-небудзь цікавае пра
Вашу сям’ю.
— Цікавае? Мабыць, цікавым будзе тое,
што мая бабуля вучылася ў Перцава. Узгадвала,
што ён увесь час хадзіў з шалікам і здымаў
яго толькі тады, калі пачыналася лекцыя.
Мой прадзед па бацьку быў дырэктарам
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Глаўспірта Яраслаўскай вобласці. Яго потым,
дарэчы, арыштавалі, але вызвалілі. Прадзед
па маці — пячнік-старавер. Дзед па маці быў
бухгалтарам у Сярэдняй Азіі і дырэктарам у
яго быў кітаец, а глаўбухам — карэец. Бацька
мой быў журналістам, але адзін час працаваў
памочнікам старшыні Вярхоўнага Савета
БССР М. Дземянцея. Маці — інжынер. Цікава,
што ў Менску маці з бацькам жылі ў суседніх
дамах у розны час, але тады ім быў не лёс
сустрэцца. Жонка мая выкладае ў менскай
гімназіі № 74, а дачка вучыцца на 1 курсе
філфака БДУ.

— Які Вы можаце ўзгадаць смешны
выпадак са сваёй кар’еры?
— Неяк прымаў я залік у завочнікаў па
гісторыі сусветнай культуры. На занятках
адразу папярэдзіў, што не здасць той, хто
скажа, што паланез Агінскага — гэта Моцарт.
Запомнілі. Урэшце ў аўдыторыі застаецца
некалькі студэнтаў. Бачу, што дзяўчына ну
нічога расказаць не можа. Пачынаю працаваць
па прынцыпу “знайсці тое, што студэнт ведае”.
Пытаю:
Скажыце, хто напісаў паланез Агінскага?
Я помню, што не Моцарт!
Ну добра, а як звалі Пятра Першага?
Пётр…
Ну дык хто напісаў паланез Агінскага?!
Ну не Пётр жа…
— Як Вы бавіце вольны час? Можа, у Вас
хобі нейкае ёсць, можа вершы пішаце?
— Вершы пісаў толькі па патрэбе, праўда,
здараліся выпадкі, калі ну немагчыма было не
напісаць. Ну а так, больш паспаць-пагуляць,
з сябрамі сустрэцца. Люблю глядзець, як

змяняюцца месцы. Хадзіць там, дзе магчыма
не варта было б .
— Ці любіце вандраваць? Дзе бывалі?
— З кантынентаў не быў толькі ў Аўстраліі.
Запомнілася Інданезія, Ніягара, Дэлі. І ўвесь
час прыходзілася фатаграфаваць. Гэта не хобі,
але так атрымалася. Вось буслы, напрыклад…
(паказвае)
— Ці ёсць чалавек, якога Вы лічыце ідэалам?
— Ммм…Ёсць людзі, якія рабілі нешта
лепш за мяне, але яны ўсё роўна толькі людзі
- і тым цікавыя. Не фанатыкі, а сапраўдныя
патрыёты сваёй справы, а ідалаў ніколі не
было.
— Як Вы ставіцеся да НЛА?
— Як да культурнай з’явы чалавечага
паходжання. Гэта элемент сучаснай міфалогіі.
— А чым Вам падабаецца Паца-Ваца?
— Справа ў тым, што ёсць няшмат
крэатыўных вобразаў, створаных у нас, якія
самастойна развіваюцца. Паца-Ваца — адзін з
іх. Зараз гэта яшчэ “Рыбка по имени Нельзя”.
— Што пажадаеце студэнтам?
— Толькі адно — не абмяжоўвацца маёю
абмежаванасцю!

Бліц-апытанка
Страва

Вантун-суп

Фільмы(-ы)

“Валадар пярсцёнкаў”,
“Зорныя войны”,
“Трамвай “Жаданне””

Пісьменнік(-і)

Артур Конан Дойл,
В.Быкаў, Багдановіч,
Купала, Р.Жэлязны …

Музыка

Kormoran, Песняры …

Гістарычная асоба

Хуго Эккенер
(паветраплавальнік)

Васільева Вераніка
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З Днём народзінаў, Спадарыня “Ніка”!
Так-так, не здзіўляйцеся, нічога
крамольнага тут няма – мы не
святкуем імяніны грэцкай багіні, а
толькі (якую ўжо па ліку!) гадавіну
нашай газеты. Без пахвальбы,
толькі сапраўдныя факты і
суровыя меркаванні.

нумар, без перашкод, як і зараз!
Што датычыцца рубрык, то ідэю
наконт “Усмешкі спадарыні “Кліа”
студэнты пачулі ад мяне. А зараз
мы павінны аддаць належнае і
быць удзячны аматарам, з якіх
пачылася газета: Васілеўская
Ганна,
Зайцаў
Дзмітрый,
Лілія Уладзіміраўна Бярэйшык, Урублеўскі Дзмітрый!
намеснік дэкана па вучэбнай і
выхаваўчай рабоце:
- Як Вы лічыце, якія ёсць
перспектывы ў газеты “Ніка” на
факультэце?
- Я лічу, што для газеты гэтыя
перспектывы вызначаюць самі
студэнты. Безумоўна, трэба
пашырыць кола карэспандэнтаў,
пашырыць
журналісцкую
актыўнасць усіх курсаў − а асабліва
першага, − у падрыхтоўцы
кожнага нумара! Але не гледзячы
на гэта, у нас добрыя перспектывы!
Зараз, я лічу, што заданы ўзровень
знаходзіцца на належнай планцы!

- Ці памятаеце Вы той час,
калі “Ніка” нараджалася на
факультэце? Як гэта было?
- Я памятаю гэты час, безумоўна!
Тады пачыналася ўсё з ініцыятывы
трох студэнтаў. Яны выпусціліся
ў 2010-ым годзе. І тады перад
намі паўставалі больш надзёныя
пытанні: дзе ўзяць паперу, дзе і
за якія сродкі друкавацца, і інш.
На гэта ішла асноўная частка
намаганняў пры падрыхтоўцы
нумароў! Але нягледзячы на гэта,
кожны месяц рэгулярна з’яўляўся

Кацярына
Дзегцярова,
выпускніца гістфака, адзін з
рэдактараў:
- Каця, з чаго пачалася для цябе
газета?
- З “Нікай” я пазнаёмілася,
як і ўсе: пабачыла яе на стэндзе.
У газету я трапіла выпадкова.
Проста Мікалай Кудласевіч
аднойчы сказаў: «Ты пішаш у
“Ніку” памятку для будучых
першакурснікаў». Спачатку я
спрабавала аднеквацца, але ўсё ж
такі напісала. А пасля ўцягнулася...
- Што яна для цябе значыла і што
дала?
- Зараз я працую настаўнікам
і разумею, што шматлікія навыкі
я атрымала менавіта ў “Ніцы”.
Па-першае,
навыкі
пісаць
артыкулы і рэдагаваць чужыя
дазволілі мне весці гурток
“Юныя журналісты” і займацца
выпускам школьнай газеты.
Па-другое, кіраўнічая частка
работы рэдактара дапамагае мне
ў выкананні абавязкаў класнага
кіраўніка. “Ніка” дапамагла
знайсці мне новых сяброў,

вызначала мой час. Яна была для
меня як дзіцёнак. Калі з агульных
думак, што прыходзілі на сходах,
“выношвалася” ідэя, а потым
“нараджаўся” нумар.
- Якія пажаданні ты можаш
пакінуць газеце?
- Газеце “Ніка” я жадаю цікавых
матэрыялаў, шмат чытачоў і
бясконцай колькасці ідэй!!!
Вікторыя Санько, студэнтка
5-га курса, карэспандэнт газеты:
- Якія пажаданні ты можаш
пакінуць газеце?
- Жадаю “Ніцы” расці і
развівацца. Мне прыемна, што
амаль 5 гадоў майго студэнцтва
былі звязаны з працай у газеце.
Спадзяюся, што цяперашні
рэдактарскі склад, гэтак жа,
як і студэнты, якія прыйдуць
пасля, зробяць усё тое, што мы
не змаглі. І нават больш. Увогуле,
росквіту газеце, яе рэдактарам,
журналістам,
карэктарам
і
чытачам!
- На тваю думку, ці з’яўляецца
«Ніка» атрыбутам факультэта і
носьбітам яго ідэй? Ці павінна
газета быць гэтакай?
- Хочацца, каб газета была
максімальна набліжана да жыцця
на факультэце. Была рэальна
актуальнай і цікавай. Максімальна
прысутнічала ў сацыяльных
сетках, хутка рэагавала на ўсё,
што адбываецца на гістфаку.
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А
канкурэнцыя
сёння
высокая. Ёсць, напрыклад,
шэраг паблікаў “Укантакце”,
такіх, як “Сага пра гістфак”,
дзе жыццё на факультэце
асвятляецца
праз
прызму
гумару і сарказму. “Ніка”, ўсё
ж, выданне афіцыйнае, у ім
прысутнічае
цэнзура.
Без
гэтага ніяк. Таму некалькі
складана канкураваць з імі.
Але тым цікавей. Спадзяюся,
што рана ці позна ўваскрэсне
блог газеты. Або і зусім
створаць нейкую навінавую
платформу ў Інтэрнэце. Ад
папяровага фармату выдання
таксама адмаўляцца не варта.
А вось сімбіёз віртуальнага і
класічнага папяровага выдання
пайшоў бы “Ніцы” толькі на
карысць.
- P.S. Паважаныя выкладчыкі!
Не саромейцеся па-добраму
пасміхвацца са студэнтаў.
Дзякуючы
Вашай
іроніі
і
саркастычнай
мудрасці
рубрыка “Кліа” ўсё яшчэ жыве.
Вераніка Каско, студэнтка
4-га
курса,
карэспандэнт
газеты:

- Вераніка, ты як чалавек
бывалы (у газеце амаль 4 гады),
ці можаш адказаць, чаго газеце,
на твой погляд, не хапае?
- Я лічу, што газеце не хапае
новага
знешняга
выгляду
і большай актыўнасці ў
сацыяльных сетках.
- З чаго пачалася твая праца ў
“Ніцы”?
- Натыкнулася на старонку
газеты “Укантакце”. Звярнулася
да Каці Дзегцяровай, (якая на
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той момант была рэдактарам),
і паведаміла, што хачу пісаць у
газету. І яна мне прапанавала
тэму для артыкула. Пасля гэтага
стала перыядычна пісаць, а
яшчэ пазней − рэгулярна.
Сяргей Козел, студэнт 3-га
курса, карэктар:
- Як ты лічаш, якія тэмы
павінны
асвятляцца
ў
студэнцкай газеце і ці піша такія
артыкулы «Ніка»?

Перш-наперш,
трэба
адзначыць, што “Ніка” − газета
гістарычнага факультэта БДУ.
І на маю думку, у ёй павінны
адлюстроўвацца самыя цікавыя
і захапляльныя падзеі звязаныя
з гістфакам, а таксама людзьмі,
якія навучаюцца, навучаліся, ці
выкладаюць на ім. Рэдкалегія
“Нікі” спрабуе зрабіць усё
магчымае, каб газета была
максімальна цікава чытачам.
- Чым «Ніка» можа быць
цікава замежнаму студэнту?
- Пытанне, на сам рэч,
складанае. Тут паўстае моўная
праблема. Аднак, калі замежны
студэнт разумее беларускую
мову, то газета дазваляе яму
ўбачыць гістфак, як кажуць,
знутры. Яна можа пазнаёміць
іх з цікавымі постацямі нашага
факультэта.
- Ці ёсць неабходнасць у
газетах як сучасных крыніцах
інфармацыі?
- Сапраўды, пры павелічэнні
ролі Інтэрнэта, у якасці
сродка пашырэння массавай
інфармацыі, газеты адышлі на
другі план. Аднак, не ведаю,
як іншым, мне, час ад часу,
хочацца пачытаць звычайную,
папяровую газетку. Тым не

менш, “Ніка” не стаіць на месцы:
з ёй можна лёгка азнаёміцца і ў
электронным варыянце.
Яўген Бодрыкаў, студэнт 3-га
курса, карэктар:
- Як ты лічаш, якія тэмы
павінны
асвятляцца
ў
студэнцкай газеце і ці піша
такія артыкулы «Ніка»?
- Я думаю, што галоўная
задача “Нікі” зараз − як мага
больш “самараскруціцца”, стаць
па-сапраўднаму
чытэльнай
усім
гістфакам!
Вельмі
цікава чытаць артыкулы пра
выкладчыкаў, даведваешся пра
іх шмат новага, і такія артыкулы
выдатна атрымліваюцца ў
“Нікі”!

Вось такія меркаванні! І
ад свайго імя я віншую нашу
газету! А што такое “газета”?
Гэта не толькі факты, артыкулы,
жарты – гэта, перш за ўсё
людзі, тыя, якія побач з намі!
Яна складаецца з іх мысляў,
меркаванняў, светапоглядаў! І
ў кожнага яны – розныя. Але
ёсць тое, у чым яны падобны
– у пашане да факультэта,
любові да газеты, імкнення
наперад. Таму сваім шаноўным
калегам жадаю не страчваць
апантанасці ў справах, мець
моц і ўпэўненасць у руху “да
пераможнага канца”, і канешне,
як іх называюць, “звычайных”
чалавечых
“радасцяў”
–
здароў’я, усмешкі на твары і
разумення блізкімі! Са святам,
“Ніка”!

Ляшук Валерыя
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Капуснік. Свята, якое заўсёды з табой

Капуснік першакурснікаў - 2016 у гэтым годзе быў у
прамым сэнсе слова мерапрыемствам доўгачаканым.
Першакурснікі спаборнічалі ў досціпе і акцёрскім
майстэрстве аж 3 лістапада.
І гэта не адзіная нечаканасць гэтага капусніку.
Па незразумелых для нас прычынах, ўвечары 3
лістапада, пасля прадстаўлення журы і вітальнага
слова вядучых, першай на сцэну паднялася не
першая, а ўвага ... другая група. Моцная заява.
Выступоўцы з гэтай групы зрабілі стаўку на
жанр хорар. Як у сваім відэа, так і ў выступе.
Рабяты паводзілі сябе даволі дзёрзка і вольна, як і
патрабуе жанр. Самым, напэўна, яркім момантам
выступу была адсылка да трылеру «Піла», якая
чырвонай ніткай праходзіла праз творчы нумар.
Як нескладана здагадацца, герой, пераапрануты
Пілой, «актывізаваўся» пры ўключэнні шырока
вядомай у вузкіх колах песні Рыгора Лайкова —
«Піла». У цэлым, нумар зайшоў. Ну а наогул, па
трапнай заяве саміх рабят, «з вазелінам зойдзе ўсё».
Трэцяя група ў сваім выступе пафантазіравала на
тэму, што можа адбывацца на гістфаку глыбокай

ноччу. Паказ мод ад кафедры археалогіі? Чаму б і
не. Не абышлося без унутраковых жартаў пра “Beer
& wine” і колер портак адной вядомай арганізацыі.
Нумар чацвёртай групы парваў залу. Забягаючы
крыху наперад (але, якія могуць быць спойлеры, калі
газета выходзіць праз месяц пасля мерапрыемства),
варта сказаць, што ўжо спачатку выступу было
ясна: гэта заяўка на перамогу. Выступленне і відэа
зайшлі, што называецца ад і да. Распавядаючы пра
эмоцыі ад прагляду прома-відэа архівістаў можна
прывесці словы археолага Борхарта: “Апісваць
бескарысна. Глядзець”. Борхарт, канешне, казаў так
пра знойдзены ім бюст Неферціці. Але, смеем
вас запэўніць, відэа архівістаў - гэта таксама свайго
роду твор мастацтва. Як архівістам атрымалася
займець у акцёры для здымак прома спадароў
Панфілава У.А. і Блашкова Ю. А., гісторыя замоўчвае.
Само ж выступленне на сцэне таксама не падвяло.
Студэнты з 4 групы, гэтак жа як і рабяты з 2 групы,
зрабілі стаўку на штампы кінематографа. На гэты
раз — жанру вестэрн. Архівісты распавялі аб
суровых буднях закінутага на прасторах Дзікага
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захаду горада Истфука. У гэтым забытым Богам
месцы надыходзяць перамены ў сувязі з парадкамі
новага шэрыфа - Вялікага Коха. Увогуле, архівісты
вельмі крута змаглі ўплесці найбольш ходкія
стэрэатыпы вестэрна ў рэаліі гістфаку. Брава.
Пятая група - і зноў кінематограф. На гэты
раз - Зорныя войны. Быў тут і Дарт Вэйдер, і
новае чытанне героя Обі-Ван Кенобi — Обі-Ван
Егарэйчанка. Але сапраўднай фішкай выступу
музеязнаўцаў гэтай групы стаў безэмацыйны Камень,
які ў дзяцінстве адшчапіўся ад мамы. Рабяты вельмі
нядрэнна папрацавалі над дэкарацыямі, у згодзе з
гэтым Камень у возіку глядзеўся вельмі арганічна.
Плюс фразачка Каменя “перавярні”, якая рэфрэнам
ішла праз увесь выступ, дадала разыначку нумару.
Шостая група запомнілася жартамі пра габрэяў
і вельмі энергічным танцам у канцы нумара. Ну і
без невялікай адсылкі да кінематографа таксама не
абышлося. Студэнты згадалі пра “11 сяброў Кохана”.
Нумар дакументазнаўцаў “выстраліў” і быў прыняты
гледачамі на ўра.
Студэнты з сёмай групы зрабілі стаўку не на кіно, а на
кампутарныя гульні. Героямі гульні былі неардынарныя
гістфакаўскія асобы. Быў тут і Чалавек-Хлеб, і Капітан
Педорг і многія іншыя. Ну і не забыліся па-добраму
пажартаваць з акцыі “Добры Панфілаў”.

Пакуль журы раілася, свой нумар на суд гледачам
прадставіла зборная каманда старэйшых курсаў.
Рабяты вырашылі вывесці рэцэпт ідэальнага выступу
на капусніку з некалькіх складнікаў. Гэта і пародыі на
выкладчыкаў, і дасылкі да масавай культуры, і смешныя
дэматыватары і мемы. У цэлым - зайшло. Спадзяюся,
практыка выступу старшакурснікаў на капусніку
гістфака працягнецца. І стане добрай традыцыяй.
Коўдру на сябе людзі бывалыя перацягваць, канешне,
не будуць. Затое можна будзе дакладна сказаць, што
Капуснік - гэта свята, якое заўсёды з табой. Усе 4 курса.

У выніку, месца і намінацыі размеркаваліся так.
У намінацыі “Зашло” перамагла 1 група. Намінацыя
“Красавчики” дасталася 2 групе. 3 група стала лепшай
у намінацыі “Вы старались”. Намінацыя “Сильно”
дасталася музеязнаўцам з 6 групы. Лепшым відэа,
справядліва і чакана, апынулася відэа архівістаў (4
група). Лепшым акцёрам стаў Шыбут Кірыл. А лепшай
актрысай - Шарковіч Нона. І, нарэшце, прызавыя месцы
размеркаваліся наступным чынам. На трэцім месцы музеязнаўцы з 5 групы. На другім - дакументазнаўцы з
7 групы. І, нарэшце, перамогу ў Залатой капусце - 2016
атрымалі архівісты з 4 групы. Заслужана.
«Уражанні, у асноўным, станоўчыя — дзеліцца
сваімі думкамі ад капусніку Павел Піліпішын, архівіст з
У канцы выступу група накарміла гледачоў і журы каманды пераможцаў, — я рады, што перамога вярнулася
яблыкамі. Яркі завяршальны акорд і без таго моцнага да тых, хто яе заслугоўваў і год таму. Перамога не тое, каб
выступу.
была нечаканай, але ўдалы выступ дакументазнаўцаў
Першая група прадставіла балівудскую пастаноўку прымусіў панервавацца. Рыхтаваліся да капусніка
(зноў кіно). Як і пакладзена, было шмат танцаў. Не вельмі доўга, некалькі разоў мянялі канцэпцыю
абышлося без трагічнай гісторыі кахання. А, ну і жартаў выступа і прома-відэа, пасапсавалі мноства сваіх нерваў,
пра ўзносы ў БРСМ.
прапусцілі вялікую колькасць семінараў і лекцый. Але
ўсё нездарма, смак перамогі на залатой капусце быў
варты гэтага. І перапаступленне таксама. Хацелася
б выказаць падзяку куратарам: Севе Корзуну, Насце
Калозінай і Роме Тарасевічу за здымку і падрыхтоўку
прома-відэа».
Нам застаецца выказаць падзяку хлапцам і дзяўчатам
са Студэнцкага Саюза гістфаку БДУ за тое, што кожны
год дораць нам гэтае яскравае мерапрыемства. І
павіншаваць каманду гістарычнага факультэта, якая
заняла 2 месца на універсітэцкім капусніку. Гістфак ўсё
яшчэ можа. Ёсць яшчэ порах у парахаўніцах.

Санько Вікторыя
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Год у Балонскім працэсе: чаканні і рэальнасць.
Як усім вядома, ў Балонскім працэсе - працэсе
ўніфікацыі сістэм вышэйшай адукацыі краін
Еўропы мы ўжо з траўня 2015 года. Беларусь
была ўзята на асаблівых умовах і абавязана
выконваць патрабаваннi Дарожнай карты.
Асноўныя прынцыпы Балонскага працэсу
— удзел студэнтаў у кіраванні ўніверсітэтам,
адкрытасць, ўвядзенне трохузроўневай сістэмы
ў адпаведнасці з ўзгодненай Балонскай мадэллю,
у якую ўваходзяць сістэма крэдытаў, ўвядзенне
прыкладання да дыпломаў еўрапейскага
ўзору, забеспячэнне міжнароднай мабільнасці
выкладчыкаў
і
студэнтаў,
дзяржаўнае
забяспечэнне і ахоўванне акадэмічнай свабоды і
аўтаноміі ВНУ.
Удзел у Балонскім працэсе выклікае
зацікаўленнасць менавіта ў студэнтаў, бо значна
пашыраюцца іх магчымасці атрымоўваць
адукацыю за мяжой і права ў самакіраванні. У
той жа час настаўнікі сутыкнуцца з павілічэннем
канкурэнцыі, абнаўленнем сістэмы выкладання,
з ацэнкай сваёй працы з боку студэнтаў і
інш. Павінна адбыцца не толькі наладжванне
кантактаў з замежнымі партнёрамі, але і
захоўванне свайго дамінуючага ўплыву на
прыняцце рашэнняў у сферы адукацыі.
За больш, чым год наша краіна сутыкнулася
з шэрагам праблем, якія вызваны выконваннем
праграмы ўступлення. Нават фармальныя
кампаненты Балонскага працэсу ў Беларусі
яшчэ не выяўляюцца ў навучальным працэсе.
Напрыклад, не выкарыстоўваецца сістэма
крэдытаў, увядзенне якой з’яўляецца часткай
умоў ўступлення ў працэс для Беларусі.
У выніку студэнты адпраўляюцца вучыцца
за мяжу, а па вяртанні дадому аказваецца, што
іх вучоба не залічваецца. Даводзіцца паўторна
здаваць іспыты.
Акрамя таго шматлікім беларускім студэнтам
ўдзельнічаць у стажыроўках і навучанні за
мяжой перашкаджае дрэннае веданне замежных
моў. Таксама застаюцца цяжкасці ў пытанні
фінансавання.
Існуе праблема стварэння іншай сістэмы
прафесійнай кваліфікацыі - якасць адукацыі
будзе ацэньвацца не Міністэрствам адукацыі,
а працадаўцам, ён павінен прапаноўваць сваё
бачанне тых кампетэнцый, якія павінны быць у
выпускнікоў.
Для Беларусі патрэбна адаптацыя, зыходзячы
з сацыякультурных, эканамічных і палітычных
рэалій. Эканамічны рост краіны, больш

інтэнсіўнае фінансаванне сістэмы адукацыі,
значнае павышэнне зарплаты і сацыяльнага
статусу настаўнікаў і выкладчыкаў – без усяго
гэтага сур’ёзныя змены амаль не магчымы.
Паўстае пытанне: “Якія змены адбыліся ў
сістэме адукацыі?”
Па словах А.Макарова, намесніка загадчыка
кафедры праектавання адукацыйнай сістэмы
Рэспубліканскага
інстытута
вышэйшай
школы, для рабочай групы Балонскага працэсу
падрыхтавана справаздача за першы год.
Напрыклад, Міністэрства працы і сацыяльнай
абароны займаецца распрацоўкай нацыянальных
рамак кваліфікацыі, пілотныя праекты. Унесены
папраўкі да Кодэкса адукацыі.
Каштоўнасці
Еўрапейскага
прасторы
вышэйшай адукацыі – гэта атрыманне
прафесійных і акадэмічных навыкаў, ўдзел ў
кіраванні ВНУ. Гэта вельмі важныя рэчы, якія
могуць падштурхнуць да паляпшэння якасці
адукацыі. Штосьцi сапраўды зменiцца, але для
гэтага беларускай сістэме адукацыі патрэбна
больш часу. Удзел у Балонскім працэсе надасць
студэнтам новыя сілы, пашырыць іх магчымасці
ў атрыманні самых перадавых сучасных ведаў, а
значыць, і краіну зробіць багацей і мацней.

Есько Яўгенія
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Дакрануцца да душы
На старонках мінулага выпуску мы бліжэй
пазнаёміліся з Панфілавам Уладзімірам
Аляксандравічам. Але незвычайны кабінет
№24 - ”Лабараторыя ТСН” - знакаміты
і іншымі ўсім вядомымі людзьмі. Часам
ідзеш па калідорах факульта і чуеш даволі
знаёмыя песні крамбамбулі, NRM. Бачыш
светлую ўсмешку на твары і добры настрой.
Мы заўсёды звяртаемся да гэтага чалавека
за дапамогай у любы момант, калі патрэбны
праектар, тэхніка, нешта не працуе. Вы,
думаю, канешне здагадаліся! У гэтым
выпуску разам з намі Андрэй Кімбар,
магістрант гістарычнага факультэта.
- Гэтае пытанне вельмі часта пытаюць
выкладчыкі, аднагрупнікі, знаёмыя, сябры,
і я не буду выключэннем. Андрэй, чаму ты
паступіў менавіта на гістарычны факультэт?
- З класа дзявятага я пачаў удзельнічаць
ў алімпіядах: спачатку раённых, потым
абласных. Але ў адзінадцатым классе патрапіў
і на рэспубліканскую. Таму магу сказаць, што
гісторыя цікавіла мяне яшчэ са школы. Але, я
адмыслова паступаў на палітолага, таму што
мяне цікавіць палітыка, і я мэтанакіравана
ішоў на гэту спецыяльнасць, ды яшчэ і
беларускамоўная плынь.
- Вось і пяць гадоў хутка праляцелі, але,
напэўна, засталося шмат момантаў, якія
немагчыма забыць. Якія прыгадваюцца
самыя яркія ўспаміны за гады студэнцтва?
- Ох! (смех) Шмат усяго было, асабліва на
першых курсах. Успамінаюцца першыя гады,
калі ўсе было дзіўна і нязвычайна: практыка
этнаграфічная, паходы па дварах, размовы з
жыхарамі Семежава.
- Бывае так лянотна прачынацца да першай
пары ці заставацца на апошнюю, але ёсць такія
выкладчыкі, што гатовыя заўсёды прыходзіць
ў любы час. Не мог бы ты прыгадаць самых
любімых выкладчыкаў і іх цікавыя, карысныя
лекцыі?
-Ух! Цяжка прыгадаць імёны толькі
некалькіх выкладчыкаў, бо кожны прадмет
па-свойму карысны і цікавы, на маю
думку. Па першае, прыгадваюцца лекціі
Шумскага І.І. Нягледзячы на маю першую
пераздачу экзамена ў Ігара Іванавіча, яго
курс з’язляецца адным з самых карысных.
Успамінаю найцікавейшыя лекцыі Коршук
А.У. Яна ў нас выкладала курс, прысвечаны
межнародным
камунікацыям.
Сосна
У. А. – заўседы прыемна паслухаць яго
лекцыі. Не пабаюся сказаць, што Уладзімір
Аркадзьевіч адыграў у свой час значную
ролю ў станаўленні Беларусі. Можна шмат
распавядаць, але я яшчэ раз паўтаруся, што
кожны прадмет адкрываў нешта новае, а
выкладчыкі давалі нам важныя і цікавыя
веды.
- Пасля пяці гадоў навучання ты, напэўна,
можаш адказаць, чым для цябе з’яўляецца
гістарычны факультэт? Чаму ты застаешся
далей, на магістратуру?
- Калі есць магчымасць атрымаць
вышэйшую адукацыю, пасля другую ступень
і далей падымацца па гэтай навуковай
лесвіцы і спрабаваць нешта зрабіць для
беларускай навукі, Беларусі, так чаму бы і не?
У гэтым есць плён для краіны, на маю думку.

- Андрэй, многія ведаюць, што ў свабодны
час ты пішаш вершы. Ці памятаеш, калі
ты узяў ручку і пачаў сачыняць першыя
вершаваныя радкі?
- Напэўна, гэта быў адзінадцаты клас,
але вельмі шчыльна пачаў пісаць з першага
курса. Навернае, каханне натхняла мяне
ў той час. Зараз, чытаючы пэўныя вершы,
заўседы прыгадваюцца тыя моманты,
калі яны пісаліся, тых, каму яны былі
прысвечаны, тыя шчаслівыя моманты, і не
толькі шчаслівыя, калі ўсе адбывалася, тыя
значныя адрэзкі жыцця.
- З якой мэтай ты пішаш вершы: для сябе ці
для таго, каб падзяліцца сваімі перажваннямі
і пачуццямі з людзьмі? Ты пішаш вельмі
адкрытыя вершы, тое, што перажываеш,
адчуваеш. Ці не страшна дзяліцца з людзьмі
сваімі пачуццямі?
- Не. Не страшна. Доўгі час я проста іх
складваў, потым вырашыў стварыць суполку
ў сацыяльных сетках з адкрытым доступам.
Хто захоча, той прачытае. Можа быць,
знойдзе нешта для сваёй душы.
- А ты любіш чытаць кнігі? Якія кнігі, творы
самыя любімыя?
- З самага дзяцінства я пасадзіў зрок
з-за чытання. О! Дзяцінства і кнігі Дзюма,
пенталогія
Купера.
Нават,
з’явілася
жаданне перачытаць! Пра любімыя кнігі
вельмі цяжка адказаць. Хутка з’яўляецца
новае, выштурхоўвае старое, і я ніколі
не перачытваю кнігі за вельмі рэдкімі
выключэннямі.
На
дадзены
момант
захапляюся творчасцю Букоўскі і Паланіка.
Заўседы падабаўся Быкаў В.У., Бахарэвіч
А.І і яго “ Белая муха, забойца мужчын”.
З
сучаснай
літаратуры
прагадваецца
Марціновіч В.В. Вялікае ўражанне засталося
пасля прачытання “Возера радасці”. Таксама
люблю вершы Максіма Танка.
А зараз рэзкі змен напрамка пытанняў.
Андрэй, што для цябе шчасце, мара?
Складанае пытанне. Раз на раз не
прыйдзецца, як гавораць. У адзін момант,
шчасце – гэта прыйсці ў цеплыню пасля
цяжкага дня і легчы спаць, у другі, шчасце
– гэта трымаць кнігу ў руках. Шчасце бывае
ад пацалунка, ад позірка чалавека, які
падабаецца. А вось наконт мар, то я не мару
глабальна. Ёсць, канешне, нешта імклівае,
але няма мары жыцця, да якой іду невялікімі
крокамі кожны дзень.
А што ты можаш сказаць наконт
ідэялаў, мэтаў?
- Падчас студэнцтва адбылося крушэнне
ідэалаў. І нават зараз цяжка адказаць, ці ёсць
у мяне наогул ідэал. Але, у той жа час імкнуся
быць здатным спецыялістам у сферы, якую я
абраў, імкнуся ўдасканальваць навыкі і веды
сваёй спецыялізацыі.
- Андрэй, ну і на напаследак, што бы ты
пажадаў новаму пакаленню студэнтаў, якое
яшчэ робіць толькі першыя крокі ў студэнцкім
жыцці?
- Жывіце, вучыцеся, кахайце, імкніцеся
наперад!

Лугіна Яўгенія

№ 66

10

З-ЗА МЯЖЫ

Замежны граніт навукі
мяне два прадметы”, не дзіўна, што ёсць час
для грунтоўнага вывучэння матэрыялу. Па
словах Аляксея, у студэнтаў хапае часу на ўдзел
у палітічным жыцці краіны, нават у самых
актыўных яго формах, і гэта зусім не ўплывае на
адносіны з адміністрацыяй універсітэту. Калі
паглядзець на беларускае студэнства, то можна
ўбачыць шмат маладых тварыкаў, якім бацькі
сказалі, што ім патрэбна вышэйшая адукацыя,
і Аляксей заўважыў, што ў Італіі “ўзроставая
планка вышэй, тут нават сівы дзядуля на
пары ходзіць”. Звяртае на сябе ўвагу высокая
мабільнасць заходніх студэнтаў: палова
факультэту – удзельнікі “Эразмусу” – мяняецца
кожны семестр. Увогуле, атмасфера свабодная,
прыемная. Вельмі радасна за Аляксея, што
ён “ўвогуле, ні хвіліны не пашкадаваў”.

Універсітэт дня кожнага з нас адкрывае
неабсяжныя перспектывы. І ўжо цалкам ад
нас залежыць, скарыстаемся мы імі, ці не.
Пакуль мы маладыя, трэба ні хвіліны не
стаяць на месцы, вучыцца, падарожнічаць.
У гэтым годзе два студэнты гістфаку
адправіліся на вучобу за мяжу: Яўген
Коршун спасцігае кітайскую мову ў далекім
Кайфыне, а Аляксей Зуеў вывучае тонкасці
антычнай гісторыі ў Неапале. Цікава
было даведацца, як яны там пажываюць.

Паехаць у Італію Аляксей вырашыў яшчэ
ў восьмым класе, але адразу не атрымалася. З
мовай ў Аляксея праблем не ўзнікла – ён вырас
у Італіі. Асноўны яго зараз занятак – вучоба, але
хапае часу і на аўташколу, і, само сабой, на добрае
італьянскае віно. Мяне вельмі зацікавіла, як
пабудаваны адукацыйны працэс у італьянскім
універсітэце, накольні ён адрозніваецца ад
нашай сістэмы. Сам Аляксей кажа: “вучоба ў
Італіі – гэта не тое, што ў Беларусі, тут вольнае
наведванне, даводзіцца за гадзіну прыходзіць,
бо месца не ўсім хапае”. Вось як бывае: “энкі”
ніхто не ставіць, а наведванне на вышыні. Ёсць
над чым паразважаць. “На першы семестр у

Крыху іншы вопыт атрымоўвае Яўген
на Усходзе. Апынуўся ён там не знянацку,
да вывучэння гісторыі Кітая ў Кітаі Жэня
рыхтаваўся доўга, наведваў моўныя курсы,
здаваў іспыты – і вось вынік. У асноўным ён
зараз займаецца мовай, але і актыўна кантактуе
з мясцовым гістфакам. І тут такая ж сітуацыя,
як і ў Аляксея: пары ў кітайскага студэнта
скончаны ужо ў 12:00. “Навучанне праходзіць
крыху па-іншаму, “такі ж салат, але з іншым
соусам”, уся сутнасць адрознення ў практычных
занятках, якія ў шмат разоў разнастайней
за нашы, бо пастаянна прыцягваюць
людзей з гістарычных суполак, мясцовых
рэканструктараў, і г.д.” Сказаць, што Яўгену
проста падабаецца, гэта нічога не сказаць.
Гэта вельмі шыкоўна, што Аляксей і Яўген
могуць атрымоўваць такі цікавы вопыт,
быць там, дзе падабаецца, рабіць тое, да чаго
ляжыць душа. Няхай у іх ўсё атрымаецца!

Свянцецкая Таццяна
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Бітва на Катаўланскіх палях
Чэрвень, 451 год да н.э. Армада
гунаў і тыя, што сабралі апошнія сілы
рымляне. Остготы і вестготы. Сарматы
і аланы. Саксы і бургунды. Крывёю
якіх толькі народаў не абмыліся ў той
дзень Каталаўнскія поля. Легенды
абвяшчаюць, што ручай, які працякаў
у гэтай мясцовасці, выйшаў з берагоў, а
воды яго сталі пунсовымі ад крыві. Зямля
была усланая трупамі, але нават пасля
гэтага бітва не завяршылася. Тры дні і тры
ночы душы загінуўшых воінаў змагаліся
так жа разлютавана і адчайна, як і пры
жыцці. Нядзіўна, бо наперадзе вялікая
імперыя, калыска еўрапейскіх традыцый,
бясцэнная
спадчына,
якую
адны
імкнуліся адстаяць, іншыя - растаптаць,
бязлітасна
наступіўшы
на
горла.
З’яўленне гунаў стала своеасаблівай
чумой для Еўропы. Пад націскам
варвараў, чуткі пра жорсткасць якіх былі
поўныя мярзотных падрабязнасцей,
здаваліся гарады і схіляліся народы.
Вядома, былі і тыя, хто па ўласным
жаданні далучыўся да гунскіх полчышчаў.
Так шэрагі гунаў папаўнялі прадстаўнікі
розных народаў. Вядома, сам па сабе
натоўп бязлітасных варвараў - вельмі
грозны, але, арганізаваны, аб’яднаны
страхам і павагай, нянавісцю і любоўю да
свайго лідара і гатовы пайсці за ім куды
заўгодна - становіцца смяротным. І такі
лідар у гунаў быў. “Біч Божы”, як называлі
яго хрысціяне, “Атыла, спадчыннік
вялікага
Німрода.
Выкармлены
ў
Энгаддзі. Літасцю Божай кароль гунаў,
датчан і мідзян. Той, хто выклікае жах
ва ўсім свеце”, як ён называў сябе сам.

У 445 годзе Атыла забівае свайго
брата Бледу і становіцца аднаасобным
кіраўніком. У тым жа годзе засноўвае
горад Буду на Дунаі ў якасці сваёй
сталіцы. Аскетычны ва ўсім, акрамя,
хіба што жанчын (у Атылы было вялікае
мноства наложніц), ці быў правадыр гунаў
настолькі вялікім і жудасным, наколькі
гэта апісвалася? Несумненна, ён павінен
быў валодаць адметнымі якасцямі, каб
здолець павесці за сабой разнастайную
армаду, але, ці не быў арэол жорсткасці і
страху вакол яго толькі добра прадуманым
піяр-ходам? Бо, відавочна, Атыла быў зусім
не дурны. Паданні, прароцтва, прагнозы і
легенды ён выкарыстаў на сваю карысць.
445 г. н.э., на думку рымлян, завяршаў
дванаццатае стагоддзе з дня заснавання
Рыма. Паводле старажытных рымскім
легенд, калі Ромул заснаваў горад, да
яго прыляцелі дванаццаць грыфаў, што
сімвалізуюць сабой час велічы Рыма. На

кожную птушку па сто гадоў адпаведна.
Такое тлумачэнне легенды было вядома
рымлянам здаўна, калі да заканчэння
тэрміну было яшчэ так далёка, а веліч
імперыі не магло парушыць нішто
ў гэтым свеце. Але па меры таго як
прызначаны час падыходзіў усё бліжэй, а
Рым пачаў крыху слабець, пра жудаснае
прароцтва згадвалі ўсё часцей. Акрамя
таго, сярод шматлікіх легенд, звязаных
з заснаваннем горада, згадвалася версія
і пра смерць Рэма ад рукі свайго брата
Ромула. Самае жудаснае, што, згодна
з гэтай легендай, Рэм быў забіты не ў
выніку няшчаснага выпадку ці раптоўнай
сваркі - ён быў прынесены ў ахвяру.
І тут на гарызонце з’яўляецца Атыла.
Заснаваў горад, забіў брата. Лёгка ўявіць
сабе, якія думкі пачалі зараджацца ў
галовах дасведчаных рымлян. Плюс
да ўсяго ў правадыра гунаў з’яўляецца
нагода ўварвацца ў запаходнерымскія
землі: сястра імператара Валентыніана
III Ганорыя ў выніку складаных высноў
на тэму таго, як жа прыйсці да ўлады,
вырашае заключыць выгадны саюз з
грозным Атылай, прапанаваўшы яму
сваю руку і сэрца. Але брат Ганорыі быў
ўсімі рукамі і нагамі супраць гэтага, і
вось - свавольная сястрыца пад вартай.
Высакародныя пачуцці прачнуліся ў душы
правадыра гунаў і ён з усім сваім войскам
(ад 500 да 700 тысяч чалавек па розных
звестках) ідзе адстойваць гонар нявесты.

Надзея Рыма - палкаводзец Флавій
Аэцый, якога пасля бітвы на Каталаўнскіх
палях мы будзем ведаць як “апошняга
вялікага рымляніна”. Па некаторых
дадзеных
бацька
Аэцыя
ахоўваў
Дунайскую мяжу Рымскай імперыі і, так
ужо выйшла, вымушаны быў аддаць сына
ў палон. Так ці інакш Аэцый апынуўся
ў палоне ў гунаў. І ў 451 годзе гэта
адыграла яму на руку. Праінфармаваны
- значыць узброены. А чалавек, які бок
аб бок пражыў некалькі гадоў з будучым
ворагам, больш, чым узброены. Плюс,
вестготы на чале з каралём Тэадарыхам,
якія некалі знайшлі прытулак у землях
Заходняй Рымскай імперыі, былі гатовыя
даць адпор гунам разам з рымлянамі
Такім чынам, механізм запушчаны,
баявыя дзеянні пачаты. Атыла захоплівае
частку ўсходняй Францыі (сучаснай) і
спрабуе захапіць Арлеан. Аднак, пасля
таго як саюзная армія вестготаў і рымлян
(а таксама франкаў, аланаў і інш.) пачала
рухацца ў напрамку на Арлеан, Атыла
адразу ж спыніў аблогу горада і адышоў
да Марны. Ён вырашыў не рызыкаваць і
не даваць вырашальнай бітвы, бо разам
з ім тады была толькі частка войска.

Твар у твар праціўнікі сустрэліся
ў мясцовасці, званай Каталаўнскімі
палямі, якая да гэтага часу дакладна
не ідэнтыфікаваны, але, хутчэй за ўсё,
гэта дзесьці ў сучаснай французскай
Шампаніі.
Галоўным
стратэгічным
аб’ектам мясцовасці з’яўляўся грэбень
узгорка. У таго, хто першым яго захопіць,
аўтаматычна з’яўляецца важкая перавага
ў ходзе бітвы. Расстаноўка сіл, якая грае
не апошнюю ролю ў ваеннай справе,
ашаламляльна адрознівалася: Аэцый ў
цэнтр паставіў аланаў з іх правадыром,
адданасць якога выклікала сумневы.
Атыла ж, наадварот, асабіста ўстаў у
цэнтр, атачыўшы сябе самымі надзейнымі
людзьмі. І вось перавага ў руках рымлян грэбень захоплены. У ходзе захопу загінае
кароль вестготаў Тэадарых. Ці то ён быў
падступна заколаты дзідай, ці то варожай
стралой, ці то проста не справіўся з
кіраваннем - версій мноства, але ўсе
яны сыходзяцца ў адным - Тэадарыха
спіхнула
войска
уласнага
народа.

Але, не гледзячы на гэтак важкую страту
ў шэрагах рымлян, становішча гунаў ва ўсё
большым адчаі і Атыла спрабуе распаліць
баявой агонь у сэрцах сваіх воінаў пры
дапамозе прамоўніцкіх здольнасцей.
Мабыць, самымі вядомымі з’яўляюцца
словы: “... калі хтосьці можа заставацца
спакойным у той час, калі Атыла б’ецца,
той ужо загінуў.” І гаворкі дапамаглі,
але не настолькі, наколькі было трэба,
каб перамагчы. Армія гунаў адыходзіць
да лагера. Атыла думаў, што да раніцы
праціўнік пачне штурм і, па прынцыпе
“не спадай ж ты нікому”, загадвае
падрыхтаваць для сябе пахавальнае
вогнішча і скінуць туды ўсё нарабаванае,
а яшчэ, верагодна, і ўсіх наложніц, якія
суправаджалі яго ў паходзе. Ярка шугала
б полымя гэтага вогнішча, але яму не
наканавана было ўспыхнуць. Штурму
не было. Саюзнікі нават не спрабавалі
адрэзаць гунаў ад запасаў харчавання,
каб даць голаду давесці справу,
распачатую зброяй. Гунам далі сысці.
Магчыма, Аэцый быў занадта заняты
пытаннем ўплыву вестготаў і іх звадамі
з нагоды выбару новага правадыра,
магчыма, у яго былі іншыя прычыны.
Праз два гады - у 447 г. - “той, хто выклікае
жах ва ўсім свеце” памірае, па невядомых
прычынах, падчас сваёй першай шлюбнай
ночы з чарговай наваспечанай жонкай.
Гуны аднаўляюць набегі на Рым, але
ніколі больш цывілізаваны свет не будзе
так блізкі да краху, як падчас бітвы на
Каталаўнскіх палях, вялікай бітвы народаў.

Бялевіч Марыя
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Лістапад для гістфаку - час няпросты. Цямнее рана, семінараў шмат, сесія не за гарамі. Але, гэта
ніяк не адбіваецца на гумарной актыўнасці нашага факультэта, якая з цяжкасцямі толькі ўзрастае.
Мы не можам не радавацца таму, што ў рэдакцыю стала паступаць больш дасціпных выказванняў
нашых выкладчыкаў. Але нам бы хацелася яшчэ больш. Бо гумару шмат не бывае. Ну ці бывае.
Але рубрыка Кліо - відавочна не той выпадак.

Макарэвіч В.С.

1. Са сваёй першай стыпендыі я павёў сваю дзяўчыну ў Макдональдс.
2. Яны былі ў гэтым зацікаўлены: запусцілі вожыка ў штаны польскага ўрада.
3. Як сказаў адзін чалавек, ёсць 3 вялікія плюсы быць выкладчыкам: чэрвень,
ліпень, жнівень.
4. А што, званку яшчэ не было? Стараста, зымiтуйце!

Коршук У. К.

Я пока помолчу, а то вдруг молодой человек проснётся

Кутас Э. А.

(размова студэнта і выкладчыка)
— Самое лучшее за столом — угловое положение.
— На углу сидеть нельзя.
— Почему?
— Замуж не выйдешь.
— Чем острее, тем быстрее.

Каун С.Б.

Я зашёл на истфак и увидел девочек, трясущих волосами
возле Пичеты. Я сразу вспомнил, что сегодня день студента.

Ліпніцкая В. Л.

А теперь сохраняем. Ой, “Днепр” у мяне есть, “Дняпро” у меня есть: и так есть, и
сяк есть... Ну как назвать? “Днепрушка”?

Сіманоўскі С.І.

1. Вы что, хотите моё место занять? На кухне своим супругом командовать 		
будете! Я же не указываю вам, как борщ варить!

Спадзяемся, Вам спадабалася.
Вы можаце дапамагчы мне, дасылаючы
свае назіранні за выкладчыкамі і
студэнтамі на маю электронную скрыню:

klio.istfak@mail.ru
Дзякуй за ўвагу!
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