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Пльзень - 2015: уражанні,
адкрыцці, вынікі.

СТАРОНКА 6

Пераменлівы і няўстойлівы на надвор’е красавік атрымаўся вельмі змястоўным у навуковым
плане для групы студэнтаў гістфаку, якім выпала магчымасць правесці месяц у чэшскім горадзе
Пльзень у рамках навуковай стажыроўкі.

Беларусь (не) далучылася?
Беларусь у Балонскім працэсе, аб гэтым не чуў
хіба што толькі дурань. Дзяржаўныя ды незалежныя СМІ хутка разнеслі гэтую навіну па краіне,
чыноўнікі сістэмы адукацыі ўспрынялі гэтую
навіну, як адзнаку іх якаснай працы і лагічны
вынік 20 гадоў “рэформаў”. Але ці так гэта на самай справе, зараз мы паспрабуем разабрацца
разам.

Старонка 7

А як прайшла твая «Ноч
музеяў»?!
Майскія святы ў 2015 не даюць спакою студэнтам. Акрамя курсавых, залікаў, рэйтынгаў
і КСП-аў, моладзь актыўна прымае ўдзел у
святкаванні Перамогі, спартыўных і “культурных” дзён. Студэнты не прайшлі міма музеяў
16-17 мая, калі на Мінск апусцілася “Ноч
музеяў”.

Старонка 9
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Агульны шлях мяне задавальняе…

На гэты раз мы ідзём у госці на чацвёрты паверх да кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных
дысцыплін. Ітак, сёння мы будзем задаваць пытанні загадчыку вучэбнай лабараторыі музейнай справы гістарчынага факультэта БДУ, беларускаму археолагу, нумізматыку, сааўтару выстаў «Ля вытокаў беларускай археалогіі», «Шляхамі ў вечнасць», «Вікінгі на Усходзе», «Касцярэзнае рамяство Беларусі»,
вельмі цікаваму чалавеку, якога студэнты ведаюць як “ВітМіх” - Сідаровічу Віталю Міхайлавічу!
— Добры дзень, Віталій
Міхайлавіч. Вось і падыходзіць
да канца яшчэ адзін семестр,
яшчэ адзін навучальны год. А
які ён быў для Вас?
 Цяжка сказаць, што гэты год
—
быў нейкі выключны. Чарговы
добры год: новыя ўражанні, твары,   добрыя студэнты. Адзінае,
што можна адзначыць – стварэнне з Ірынай Навумаўнай Колабавай электронных тэстаў у сістэме
e-University па нумізматыцы.
Вынікі праходжання не надта
добрыя, бо нумізматыка – навука даволі складаная. Але я спадзяюся, што гэта падштурхнула
студэнтаў да больш глыбокага вывучэння нумізматыкі.
— Частка першакурснікаў едзе
з Вамі на археалагічную практыку. Куды вы адправіцеся
гэтым летам? Чым будзеце
здзіўляць?
— Паедзем у Віцебскую вобласць, Шумілінскі раён, вёску
Слудашы. Цяжка сказаць пакуль,
чым будзем здзіўляць. Плануюцца там раскопкі сярэдневечнага
селішча. На жаль, раскопкі там
будуць праводзіцца ўпершыню,
таму гэта для нас пакуль загадка,
як латарэя нават. Магчыма, гэта
будуць цікавыя знаходкі, магчыма,
і не надта. Здзівіць можна прыродай, бо гэта адзін са слабадаступных куткоў для шырокіх мас
насельніцтва: там адносна рэдка
бываюць чужыя людзі. А можа ў
гэтым і ёсць свой плюс. Будзем
жыць традыцыйна ў намётах, гатаваць ежу на вогнішчы, шмат

працаваць па ўпарадкаванню
свайго лагера. Галоўнае, што
першакурснікі навучацца самастойна жыць ад сваіх бацькоў,
асабліва мінчане.
— Шмат якія старшакурснікі
“гараць” жаданнем прыехаць
да Вас на практыку ў якасці
валанцёраў. Як жа Вы так умееце зацікавіць? У чым Ваш сакрэт?
— Пытанне гэта хутчэй да
студэнтаў. Магчыма, таму што ў
нас ёсць пэўная традыцыя: экспедыцыя павінна пераўтварацца

ў свята. Гэта ў нейкай ступені
свята працы, бо я заўсёды спрабую прывіць культ працы. Але,
канешне ж, не толькі праца. Гэта
і добры адпачынак, гэта і добрая
арганізацыя, гэта нашыя традыцыйныя святочныя імпрэзы:
святкаванне Грунвальда, пасвячэнне ў археолагі. Таксама да нас
завітваюць розныя зоркі: Лявон
Вольскі, Рэспубліка Паліна. Я стараюся да студэнтаў ставіцца як да
людзей, бо гэта мае паплечнікі,
гэта людзі, разам з якімі ты жывеш
і выконваеш агульныя задачы, бо
ўмовы бываюць цяжкія, і толькі

ГАСЦЁЎНЯ
калі дзейнічаеш разам, ты можаш
дасягнуць посьпехаў і ў працы, і
ў тым, каб лагер добра працаваў.
Калі пачынаецца разлад ці нейкія
“цёркі” – гэта самае страшнае.
— Тадэвуш Антонавіч
распавядаў нам смешны выпадак з этнаграфічнай практыкі.
Думаю, на раскопках такіх
нямала. Распавядзіце штонебудзь вельмі жартаўлівае,
або тое, што ў найбольшай
ступені Вам запомнілася з
практыкі.
— У этнолагаў бывае больш
каведных выпадкаў, бо яны
больш кантактуюць з мясцовым
насельніцтвам.
Бывалі
выпадкі, у першую чаргу, з
людзьмі, якія прыязджаюць маральна непадрыхтаванымі, якія
здзіўляюцца, як гэтую ежу можна
есці. Бываюць барышні, якія бяруць абутак на высокіх абцасах. І
навошта? Няма перад кім! (смяецца)
— “Намалюйце”
партрэт
шчаслівага археолага.
— Класічны
шчаслівы
ўніверсітэцкі археолаг – гэта археолаг, які працуе на цікавым
археалагічным помніку, якому
трапляюцца добрыя паслухмяныя
працавітыя студэнты, і ў той жа
час вясёлыя і актыўныя, якія ствараюць агульную прыўзнятую атмасферу.  І канешне ж, гэта археолаг, які прызнаны сваімі калегамі.
Для навукоўца гэта вельмі важна.
— Трохі адыдзем ад тэмы
археалогіі. Я ведаю, што Вы
нарадзіліся
ў
Казахстане,
але ўжо доўгі час жывеце ў
Беларусі. Якую ж краіну Вы
лічыце сваёй Радзімай? Чаму?
— Я жыву ў Беларусі з 1991 года.
Напэўна, усё ж такі, Беларусь
для мяне Радзіма, бо карані мае
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адсюль. І Казахстан люблю –
гэта таксама мая Радзіма. Я там
нарадзіўся, вырас. Па-свойму люблю гэтае месца. Але так склаўся
лёс, што трэба было адтуль
з’ехаць падчас развалу Савецкага
Саюза. Але я не сумую.
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быў маім навуковым кіраўніком. І
шчыра заўсёды кажу, што менавіта
ён прывёў мяне да беларускасці.
— Распавядзіце пра свае хобі.

— Люблю час ад часу паглядзець добры футбол або хакей.
— Калі б у Вас была магчы- За чэмпіянатамі краіны я не сачу,
масвць штосьці змяніць у сваім а вось сусветныя – абавязкова.
жыцці, Вы б ёю скарысталіся? Таксама я даўно ўжо збіраю   тэКалі так, то што б Вы змянілі? лефонныя карткі. Калекцыя ў
некалькі соцен, але зараз яна
— Калі заканчваў школу, былі амаль не папаўняецца. Люблю
два накірункі. Адзін для душы – вандраваць, з задавальненем езжу
гісторыя, а таксама падабалася ма- ў розыя краіны свету, калі выпатэматыка. Былі думкі паступіць на дае такая магчымасць.   Люблю
ФПМ, канешне ж, калі б я паступіў актыўны адпачынак.
на ФПМ, мы б, напэўна, з вамі
не размаўлялі (смяецца). Лёс бы — Хутка сесія, што пажадаеце
склаўся зусім па-іншаму, іншым нашым студэнтам?
было б маё асабістае развіццё. — Поспехаў, канешне. Трэба
Але як склалася, так склалася. аддаць трошкі больш часу для
Гэта воля Божая. Канешне ж, падрыхтоўкі, рыхтавацца і думаць
хацеў бы выправіць некаторыя аб светлай будычыні. Проста
свае памылкі. Ніхто ж не святы. І здаць без хвастоў, своечасова, каб
бывала, я рабіў дрэннае людзям, мець паўнавартасны летні адпасвядома-несвядома -  можна  было чынак.
б гэта змяніць. Але агульны шлях,
які выбраў, я  змяняць не стаў бы.
Бліц Апытка
Ён мяне задавальняе.
— А Вы шчаслівы чалавек?
— Так, канешне ж, калі я
ўсміхаюся. Сям’я, цудоўныя дзеці,
праца (але заробак не падабаецца). Адчуванне, што я камусьці
патрэбен маральна мяне задавальняе.
— Ці ёсць асоба, знаёмствам з
якой Вы ганарыцеся?
— Калі браць зорак музычных,
то гэта Андрэй Дзяркоў, група
“Тайланд”. (Але думаю, сучасная
моладзь не ведае яго).   Я ганаруся тым, што я добра кантактаваў
з Міхасём Чарняўскім. Гэта адна з
найвыдатнейшых постацей сярод
адраджэнцаў Беларусі. Той чалавек, які сябраў з Караткевічам.
Міхась Міхайлавіч Чарняўскі
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У пачатку траўня ў музеі
гісторыі БДУ адбылася сустрэча студэнтаў гістфаку са старшынёй Офіса па правах людзей з інваліднасцю Сяргеем
Драздоўскім.
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ПАДЗЕІ

Даступнае грамадства

У

штодзённай мітусні сярэднестатыстычны чалавек мала
задумваецца пра тое, што яго
жыццё ў адзін далёка не цудоўны
дзень можа змяніцца не ў лепшы
бок. Слухаючы або праглядаючы
навіны пра якія-небудзь аварыi
альбо стыхійныя бедствы, чалавек, бывае, нават баіцца ўявіць,
што нешта падобнае можа здарыцца з ім. З інваліднасцю тое
ж самае. Сутыкаючыся ў тых ці
іншых сітуацыях з людзьмі з
інваліднасцю, мы спачуваем ім
альбо абыякава праходзім міма.
У любым выпадку мы спадзяемся, што асабіста нас гэта ніякім
чынам не закране. Аднак, як бы
песімістычна і цынічна гэта не гучала, ад інваліднасці ніхто не застрахаваны.
У пачатку выступу Сяргей
адзначыў, што калі беларусы  
прыязджаюць у краіны Заходняй
Еўропы, яны часта адзначаюць, як
шмат там людзей з інваліднасцю.
Аднак, працэнт такіх людзей ва
ўсім свеце прыкладна аднолькавы. У чым жа справа? Проста там інваліднасць не азначае
сацыяльную смерць. Чалавек
працягвае весці паўнавартаснае
жыццё, працаваць, адпачываць
і падарожнічаць. Нельга сказаць, што ў Беларусі чалавек з
інваліднасцю цалкам ізаляваны
ад грамадства і ўсіх дабротаў, якое
яна прапаноўвае. Не. У апошні час
вызначаюцца пэўныя станоўчыя
тэндэнцыі ў працэсе сацыялізацыі
такіх людзей. Але пытанняў было
і застаецца маса. І справа нават не
ў адсутнасці належнай колькасці
пандусаў і іншых складальных
даступнага гарадскога асяроддзя.
Праблема, як сказаў бы класік,
у галовах. У нашым грамадстве

чалавека з інваліднасцю працягваюць успрымаць як некага
непаўнавартаснага. Нягледзячы
на славутую беларускую талерантнасць, мы хутчэй маладушна  
будзем спадзявацца, што з намі
такога не здарыцца, чым убачым у
такім чалавеку цікавага суразмоўцу
або сябра. І ліквідаваць гэты страх
у грамадстве значна складаней,
чым паставіць пандус або нават
стварыць тактыльную карціну.

мімаволі не пакрыўдзіць павышанай увагай або паслужлівасцю? Ці
наадварот паказной абыякавасцю
да праблемы? Аднак, галоўнае,
што напісана ў дапаможніку і
што адзначыў Сяргей на сустрэчы: важна бачыць у чалавеку з
інваліднасцю ў першую чаргу чалавека, а не інваліда. І калі мы гаворым аб ліквідацыі бар’ераў, гаворка ж не ідзе толькі аб бар’ерах
архітэктурных, але і ментальных,
эканамічных, прававых. Толькі
Праца Офіса скіраваная на тое, пераадоленне ўсіх гэтых бар’ераў
каб па магчымасці зрабіць гра- дасць магчымасць гаварыць аб
мадства свабодным ад бар’ераў і рэальна сацыяльнай уключанасці
забабонаў. Офіс абараняе правы людзей з інваліднасцю ў грамадлюдзей з інваліднасцю і прасоўвае ства.
разуменне інваліднасці, як праблему захавання правоў чалавека. Так, Бо кожнае грамадства моцна
у прыватнасці, Офіс адаптаваў настолькі, наколькі моцныя ўсе
і выдаў дапаможнік «Этыкет яго члены.
інваліднасці». Там даюцца адказы
Вікторыя Санько
на многія актуальныя пытанні. Як
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Дзякуючы
Пльзень - 2015: уражанні, наяўнасці шматлікай тэматычнай
літаратуры, нескладанай сістэме
адкрыцці, вынікі.
пошуку, праводзіць вольны час у

С

тудэнцкі
дэсант
пад
кіраўніцтвам
старэйшага
выкладчыка
кафедры
паўдневых і заходніх славян
Віталія Валер’евіча Рэпіна 1
красавіка ўжо другі раз паспяхова высадзіўся на тэрыторыі Чэшскай рэспублікі, прайшоўшы праз
шматлікія візавыя фармальнасці,
шматгадзіннае падарожжа па
Цэнтральнай Еўропе і зусім неспрыяльнае надвор’е. Вядома,
усе гэтыя дробязі не ў стане былі
ўтрымаць групу маладых людзей,
што імкнуцца да навукі. Наперадзе іх   чакаў працэс культурнай
акліматызацыі, пашырэнне навуковых гарызонтаў і   ўспрыняцце
вопыту заходнечэшскіх калег.

Навуковая праграма была насычанай і разнастайнай. На працягу месяца студэнты праслухалі
курс лекцый, падрыхтаваны
выкладчыкамі Заходнечэшскага
ўніверсітэта. Галоўнай навуковай падзеяй стаў семінар з удзелам студэнтаў гістфаку на тэму
праблематыкі
этна-палітычнай
ідэнтычнасці краін Цэнтральнай Еўропы. Ён праходзіў пад
кіраўніцтвам П. Лазавюка і В.
Рэпіна.  
Студэнты-гісторыкі з карысцю
выкарысталі час, аддаючы перавагу наведванню шматлікіх
гістарычных музеяў і выставаў.
Наўрад ці паблізу застаўся нейкі
значны гістарычны музей, куды
б не ступіла нага кемлівага
гістфакаўца. Цікавы і складаны
шлях пераасэнсавання чэхамі
ўласнай гісторыі разглядаецца ў сценах Інстытута даследавання таталітарных рэжымаў,
у прыватнасці, у   аддзеле
даследаванняў перыяду камунізму.
Яго ўзначальвае чэшскі гісторык,
беларуска па паходжанні, Алена
Маркава.

У першыя ж часы знаходжання ў Пльзені групу сустрэў
гасцінны прыём з боку кафедры антрапалогіі філасофскага
факультэта
Заходнечэшскага
ўніверсітэта, які стварыў добры
настрой на ўвесь час стажыроўкі.
А каларытны, прыгожы Пльзень
(цэнтр увагі ўсей Еўропы, з
нагоды
статусу
культурнай
сталіцы – 2015), акрамя іншага,  
прадставіў студэнтам унікальную Прэферэнцыя аддавалася такмагчымасць папрактыкавацца ў сама і працы ў Славянскай і Навалоданні чэшскай мовай.
цыянальнай бібліятэках Чэш-

шырокіх утульных залях бібліятэк
было сапраўды прыемна. Вынікі
плённай працы можна будзе прасачыць у бліжэйшы час, у якасных
курсавых і дыпломных праектах
студэнтаў кафедры.

Напрыканцы стажыроўкі адчувалася задавальненне ад аб’ему зробленай працы. А таксама ўзнікла
праблема багажу, які значна
павялічыўся за кошт шматлікай
навуковай літаратуры, набытай у
кнігарнях.
Вынікам паездкі стала атрыманне
каштоўнага навуковага досведу,  
паглыбленне інтэграцыі двух вядучых навуковых устаноў, усталяванне трывалай сувязі і далейшы працяг ўзаемаадносін паміж
універсітэтамі. З’явіліся новыя
перспектывы супрацоўніцтва.
Неабходна адзначыць,   што гэта
далека не першая актыўнасць
з боку кафедры славян: варта
ўзгадаць хаця б сустрэчу з паслом Славацкай рэспублікі. Па
ініцыятыве кафедры таксама ладзяцца курсы чэшскай мовы, куды
можа патрапіць кожны ахвочы
студэнт.
Уладзіслаў Шур
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1 чэрвеня - Міжнародны дзень абароны дзяцей

У

Зімбабвэ гэтая дата - дзень
нараджэння дзяржавы. Нехта
ўспомніць аб адкрыцці ангельскім
даследчыкам
Дж.
Росам
паўночнага магнітнага полюса,
а чыюсьці душу закрануць згадкі
пра забарону рабства на ўсёй
тэрыторыі ЗША ў 1862 годзе. Але
ёсць яшчэ адно, зусім незвычайнае свята, якое мае магчымасць
падарыць маленькім жыхарам нашай планеты радасць і шчасце – з
дапамогай любога чалавека.
Міжнародны дзень дзяцей - адно з
самых старых міжнародных святаў.
Рашэнне аб яго правядзенні было
прынята ў 1925 годзе на Сусветнай канферэнцыі, прысвечанай
пытанням дабрабыту дзяцей, у
Жэневе. Гісторыя замоўчвае,
чаму гэтае дзіцячае свята было
вырашана адзначаць менавіта
1 чэрвеня. Па адной з версій, у
1925 Генеральны консул Кітая
ў Сан-Францыска сабраў групу
кітайскіх дзяцей-сірот і зладзіў
для іх святкаванне Дуань-у цзе
(Фестываль лодак-драконаў), дата
якога як раз прыйшлася на 1 чэрвеня. Па шчаслівай выпадковасці,
дзень супаў і з часам правядзення

ДАТЫ
прабіркі»)
красавіка).

(першую

нядзелю

У Міжнароднага дня дзяцей ёсць
сцяг. Ён зялёнага колеру, колеру прымірэння і спакою, у цэнтры - знак Зямлі і рознакаляровыя чалавечкі, якія сімвалізуюць
адрозненне і разам з тым адзінства
людзей, якія жывуць на Зямлі.
Знак Зямлі, размешчаны ў цэнтры, - гэта сімвал нашага агульнага дома.
У цяперашні час дзеці складаюць
прыкладна 20-25% насельніцтва
ў кожнай краіне. Многія злачынствы ў дачыненні да дзяцей застаюцца без пакарання. Відавочна,
што пытанні абароны інтарэсаў
падрастаючага пакалення не губляюць сваёй актуальнасці.

«дзіцячай» канферэнцыі ў Жэневе.
Пасля Другой Сусветнай вайны,
калі праблемы захавання дабрабыту дзяцей былі як ніколі актуальныя, у 1949 годзе ў Парыжы
адбыўся кангрэс Міжнароднай дэмакратычнай федэрацыі жанчын,
на якім прагучала клятва аб нястомнай барацьбе за забеспячэнне
трывалага міру як адзінай гарантыі
шчасця дзяцей. Выпрабаваўшы
і перажыўшы ўвесь жах Другой Сусветнай вайны, дарослыя
вырашылі ахоўваць мір на Зямлі,
перш за ўсё, у імя дзяцей. У тым
жа годзе на Маскоўскай сесіі Савета Міжнароднай дэмакратычнай
федэрацыі жанчын у адпаведнасці
з рашэннямі яе 2-га кангрэса было
заснавана сённяшняе свята. А
праз год, у 1950, 1 чэрвеня быў
праведзены першы Міжнародны
дзень абароны дзяцей, пасля чаго
гэтае свята праводзіцца штогод.

У Рэспубліцы Беларусь ахова
дзяцінства - адзін з прыярытэтных напрамкаў дзейнасці дзяржавы. Правы і законныя інтарэсы
маленькіх грамадзян Беларусі
замацаваны
ў
Канстытуцыі
Рэспублікі Беларусь, Кодэксе
Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і
сям’і, Законе Рэспублікі Беларусь
«Аб правах дзіцяці» і іншых дакументах. Па выніках 2013 года паводле рэйтынгу арганізацыі Save
the Children, наша краіна займае
26 месца сярод 176 краін, спрыяльных для нараджэння дзяцей.

Менавіта ад таго, што людзі зробяць сёння, ад таго, як яны паставяцца да дзіцячых праблем зараз,
залежыць дзень заўтрашні, бо
дзеці - гэта наша будучыня, і ні
ад каго іншага, як ад нас, будучых
мам і тат, залежыць тое, кім нашы
нашчадкі стануць у будучыні, а
значыць, гэта прама ўплывае на
дабрабыт нашай краіны. Давайце
ж
будзем больш памяркоўнымі
Акрамя таго, дзецям прысвечаны Сусветны дзень дзіцяці (20 і клапатлівымі ў адносінах да
лістапада), Дзень абароны дзя- будучыні - да дзяцей!
цей Афрыкі (16 чэрвеня) і Дзень
Карына Кушчанка
Белых архідэй (свята дзіцяці «з
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Беларусь
(не)
далучылася?

П

ачнём з самага асноўнага.
Балонскі працэс – гэта
панеўрапейскі
праект
па
ўніфікацыі сістэмы вышэйшай
адукацыі паміж краінамі-чальцамі.
Некаторыя эксперты адзначаюць, што гэта адзіны паспяховы
панеўрапейскі праект. Балонскі
працэс мае свае крытэрыі і бачанне развіцця сістэмы вышэйшай адукацыі, але ўсё адно ў
кожнай краіне Еўропы сістэма
выглядае па-рознаму і мае  пэўныя
асаблівасці. Адзіным застаецца
толькі патрабаванне   аўтаноміі,
самакіраванні і ўніфікацыі бюракратычных момантаў.
Беларусь была прынята ў Балонскі
працэс 14 траўня 2015 года, на сустрэчы ў Ерэване. Падчас гэтай
сустрэчы было вырашана, што
нягледзячы на значныя недахопы нашай сістэмы вышэйшай
адукацыі, Беларусь усё ж такі прымаюць. Але тут ёсць два цікавыя
моманты:
1. Беларусь прынята ўмоўна, гэта
першы выпадак у гісторыі Балонскага працэса, калі краіну не
прымаюць цалкам, а бяруць на
выпрабавальны тэрмін. Асноўнае
патрабаванне Балонскай камісіі
да Беларусі: кардынальныя рэформы ў сістэме вышэйшай
адукацыі, дэмакратызацыя адукацыйнага працэса, адыход ад

дзяржаўнага кіравання. Таму,
можна з упэўненасцю ставіць
знак пытання пасля сказу “Беларусь у Балонскім працэсе”.
2. Для Беларусі была распрацавана дарожная карта, гледзячы
на якую, наша краіна павінна
правесці рэформы. Вось толькі
некалькі прыкладаў.
Універсітэцкая
аўтаномія.
Універсітэцкая аўтаномія прадугледжвае
незалежнасць
акадэмічнай
супольнасці
ўніверсітэта, у тым ліку ад
дзяржавы.   Зараз універсітэты
Беларусі
падпарадкоўваюцца
розным структурам, напрыклад,
міністэрству адукацыі. А рэктар
БДУ зацвярджаецца прэзідэнтам.
Гэта супярэчыць еўрапейскаму
бачанню свабоднага ўніверсітэта,
дзе ўсе вырашае акадэмічная супольнасць.
Студэнцкае
самакіраванне.
Студэнцкае
самакіраванне
павінна быць моцным, незалежным, дэмакратычна абраным.
На думку Балонскага камітэта,
тое, што існуе зараз – прафанацыя і спроба падмануць Еўропу.
І яны маюць рацыю, пакуль
існуе практыка “зацвярджэння” прадстаўнікоў студэнцтва,
фінансавая і юрыдычная залежнасць студэнцкіх аб’яднанняў ад
адміністрацыі Універсітэта, не аб

якой незалежнасці і моцы студэнцкага руху казаць нельга.
Свабодны адукацыйны працэс. Таксама Балонскі працэс
прадугледжвае
самастойнае
фарміраванне студэнтамі сваёй
адукацыйнай лініі. Такім чынам,
студэнты павінны абіраць вучэбныя прадметы, іх колькасць, час
заняткаў, месца навучання і шмат
чаго іншага. А сам адукацыйны
працэс пабудаваны такім чынам,
што калі вы не здалі некалькі
залікаў\іспытаў – вас не адлічаць.
У вас заўсёды ёсць магчымасць
здаць гэтыя прадметы да канца
свайго навучання. Гэта ўсе стварае для студэнтаў магчымасць займацца самаразвіццём, творчасцю і вандраваць.
На гэтыя і іншыя рэформы
ў Беларусі ёсць усяго 3 гады.
У 2018 годзе на Парыжскай
канферэнцыі Беларусь павінна
будзе прадставіць справаздачу
і прадэманстраваць, што было
выпраўлена адносна стана на
2015 год. Гэта моцны выклік
для нашай сістэмы вышэйшай
адукацыі, студэнтаў і бюракратаў.
Ці здолеем мы за такі кароткі
тэрмін правесці столь глабальныя
рэформы?
Яўгеній Міхасюк
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Асавец запрашае!

В

ы калі-небудзь былі на раскопках Асавецкай археалагічнай
экспедыцыі? Калі не, то не губляйцеся і прымайце ўдзел!

Экспедыцыя ля вескі Асавец
прысвечана даследаванням аднаго з найбольш унікальных
археалагічных комплексаў неаліту
— бронзавага веку на тэрыторыі
Беларусі і Ўсходняй Еўропы
– Крывінскага тарфяніка. Тут
знаходзяцца 10 археалагічных
помнікаў 4-га – 2-га тыс. да н.э. Усе
яны або храналагічна наследуюць
адзін аднаго, або суіснуюць у
часе. Археалагічныя даследаванні
праводзяцца
экспедыцямі
Інстытута гісторыі НАН Беларусі
і гістарычнага факультэта БДУ,
маюць рэгулярны штогадовы
характар, праходзяць у ліпені –
жніўні. Калі вы жадаеце далучыцца да даследаванняў аднаго з найбольш выбітнага археалагічнага
комплекса на тэрыторыі Беларусі
– вас будуць радыя бачыць.
Час правядзення ў 2015 годзе –

20 ліпеня - 8 жніўня. Умовы пражывання – палатачны лагер. Размяшчэнне – каля вёскі Асавец
Бешанковіцкага раёну Віцебскай
вобласці. Харчаванне – гатуецца
на вогнішчы па чарзе гуртам для
ўсіх удзельнікаў (прадукты набываюцца ў складчыну). Пітная вада
падвозіцца з вясковага калодзежа.
Па жаданні ў вёсцы можа набывацца малако і гародніна. Там жа
магчыма падзарадка мабільных
тэлефонаў і іншай тэхнікі (за
грошы). Крыніца вады для купання і мыцця – рака Крывінка.
Даезд – ўласным транспартам,
нанятым мікрааўтобусам (па
меры запаўнення), сяброўскім
аўто, аўтобусам або спынам
да Бешанковічаў (адтуль давоз
экспедыцыйным
аўтамабілем
да лагера). Што будзе пад час
экспедыцыі: таварыства вясёлых
і займальных людзей; лагернае
жыццё ў палатках, зорнае неба над
галавою, дзікая прырода і ніякіх
прыкметаў цывілізацыі, апрача
далёкіх самалётаў над галавой з

халоднай кока-колай у сцюардэс;
практычнае авалодванне (узгадванне) уменнямі, неабходнымі
ў
вандроўным/экспедыцыйным жыцці. Уласна раскопкі
паселішча Асавец 2 (праца з
рыдлёўкай, са шпатэльком, з зубачысткай, з пэнзлікам, з сеткай, з
лінейкай, з нівелірам, з паперай, з
мілімітроўкай, з ноўтбукам і шматшмат іншага, у тым ліку і абсалютна нечаканага); палявая апрацоўка
і падлік калекцыі (мыццё, чыстка,
сушка, шыфроўка, пакетаванне);
мінілекцыі па археалогіі ўвогуле і
археалогіі Крывінскага тарфяніка
з “рэчавымі доказамі”, здабытымі
ўласнымі рукамі! спевы з гітарай,
урачысты “прыём у археолагі”,
гульні ды забавы.
Калі вы наважыліся прыняць удзел, то, калі ласка, запоўніце анкету ўдзельніка на сайце www.
asaviec.by.

Іван Прыстаўка
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яртаючыся
думкамі
да
цудоўнага горада, дзе пахне
акацыямі, а старажытныя будынкі
патанаюць у сонечным святле, не
магу не ўзгадаць усмешкі сяброў
і супольна праведзены час.   Сёлета 15 навучэнцаў гістфака мелі
стажыроўку ў Заходне-чэшскім
універсітэце горада Плзень. Не
толькі працай ў разнастайных
бібліятэках і прахаджэннем вучэбнай праграмы былі занятыя
студэнты, але наведваннем рознага кшталту музеяў, знакавых
“месцаў памяці”, вандроўкамі.
Краіна, дзе ўсё патыхае гісторыяй,
дзе ў кожным другім будынку
можна знайсці партал, што перанясе цябе ў мінулае, цяжка не акунуцца ва ўсеагульную атмасферу
зачараванасці старажытнасцю.
Хтосьці з нас шмат вандраваў, каб
пазнаёміцца з дзівоснай Чэхіяй і яе
жыхарамі, наведаць малавядомыя
мясціны, паглядзець на тутэйшыя
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ПАДАРОЖЖА

Dlouhá cesta*: нататкі
студэнта

звычаі і, што, называецца, пакаштаваць краіну “на смак”. Хтосьці
спрабаваў набыць больш ведаў
пра культуру Багеміі, трапіць у
“святыя” для кожнага чэха   месцы легендарнай і летапіснай
гісторыі: Вышэград, Градчаны,
касцёл Св. Віта, плошчу Яна Палаха. Асабіста я імкнулася наведаць славутасці Прагі і Плзня,
што абмінула мінулым разам.
Незабыўнае ўражанне пакінуў
Ларэтанскі кляштар, што з некаторых часоў перастаў працаваць
па прызначэнні і ператварыўся
ў маштабны музейны комплекс.
Здаецца, там сабраныя ўсе багацці
каталіцкай Чэхіі, пачынаючы ад
ікон першых святых і скончваючы раскошнымі ўнутранымі
ўпрыгожаннямі храмаў. Не можа

не ўражваць вытанчаная белая
царква з барэльефам на ўвесь фасад.
Ці
ўзгадваеццца
вайсковы
гістарычны музей, а па сутнасці
велізарны архіў , дзе сабраныя
помнікі розных інтэрпрэтацый
гісторыі, ад першай рэспублікі і  
да нашых дзён. Там ёсць вельмі
цікавы “мемарыял”: шэры пакой
з таблічкамі, якія час ад часу ператвараюцца ў партрэт таго ці
іншага персанажа найноўшай
чэшскай і славацкай гісторыі.
Займальны факт заключаецца ў
тым, што персанаж можа мець як
станоўчую, так і рэзка адмоўную
ролю. Вызначэнне катэгорый выбару не ўяўляецца магчымым.
І, безумоўна, залы, дзе сабраныя
экспанаты, дзякуючы розным
формам падачы інфармацыі, дазваляюць зразумець ход падзей у
Чэхаславакіі ў кантэксце XX ст.

Музей мае пляцоўку, з якой адкрываецца цудоўны краявід. Пад
іншым вуглом можна пабачыць
статую Яна Жыжкі, што знізу
здаецца занадта масіўнай і нават
грознай. Яна быццам прыціскае
сваёй магутнасцю і прымушае адчуць сябе мурашом. Але ад таго
яна не губляе сваёй прыгажосці.
Пра Вышэград і Старамнескую
плошчу і ўзгадаваць не варта –
у гэтыя гістарычныя месцы мы
імкнуліся трапіць ледзь ці не ў першую чаргу. Але стараліся агледзець не толькі славутасці сталіцы
чэшскай рэспублікі, а і “родны”
Плзень паспрабавалі не абмінуць.
А паглядзець сапраўды што было!  
Чаго варта адна толькі цэнтральная плошча з велізарным гатычным касцёлам св. Барталамея XIII
ст., пры адным позірку на які пачынаеш верыць, што падобны бу-

ПАДАРОЖЖА

дынак мог змясціць у сваіх сценах
цэлую вёску. Ці падзямеллі 18 км
даўжынёй і на тры паверхі ўглыб
зямлі вышынёй, дзе трымалі запасы і дзе хаваліся падчас шматлікіх
войн. Дзякуючы менавіта гэтым
лабірынтам   горад за чатыры
штурмы гусітамі так і не быў узяты.
Зноў хочацца падняцца на вежу
св. Барталамея – вышэйшага касцёла Чэхіі і паглядзець на край з
неабдымнай прасторы. Зазірнуць
у самыя патаемныя куточкі горада,
пашпацыраваць па вузкіх вулачках і наведаць любімую пякарню.
Простыя словы, простыя рэчы…
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найбуйнейшым радовішчам якас- рэднявечныя майстры. Зазірнулі
нага срэбра.
ў славутую Костніцу, унутраГорад, які вырас, дзякуючы май- нае ўбранне якой – падсвечнікі,
стэрству гарнякоў і чаканшчыкаў жырандолі, ўпрыгожанні сцен –
манет, шырока вядомы выдатнымі цалкам зроблена з костак. І хаця
гістарычнымі падзеямі (узяць зараз сучаснаму чалавеку гэта
прынамсі Кутнагорскія эдыкты), дзіўна бачыць, у старадаўнія часы,
мае пэўную прыцягальнасць для калі шырока быў распаўсюджаны
турыстаў. Але мушу адзначыць, культ смерці, такое стаўленне да  
што, як і старажытны Полацк, не цела мела сакраментальны сэнс.
адпавядае сваім выглядам той славе, што нясе ў сабе мінуўшчына.
Тым не менш Кутна Гора ўяўляе
сабой мілы маляўнічы гарадок,
якіх у Чэхіі шмат.

І хаця галоўнай славутасці – манетнага двара – мы так і не змаглі
Але найяскравейшыя ўспаміны   пабачыць, расчараваныя не былі.
звязаныя ўсё ж такі з прафесійнымі Сваёй невялічкай суполкай мы
інтарэсамі. Як то вандроўка ў го- даследавалі старажытны будынак
рад, пра які я была дастаткова на- касцёла Найсвяцейшай Панны
чута яшчэ ў Мінску на лекцыях па Марыі, ператвораны ў XVIII ст.
нумізматыцы. Другакурснікі і ста- у табачную фабрыку, пагулялі па
рэйшыя, пэўна, ужо здагадаліся, хорах, паглядзелі ў больш за 160
што размова ідзе пра Кутну гору вокан, падзівіліся на рэліквіі пер– горад, што ў XIV-XV стст. шых святых,  на прыгажосць і выпрыцягваў увагу ўсёй Еўропы танчанасць, якую надалі храму ся-

І, канешне, не абмінулі касцёл св.
Варвары – адзін з найпрыгажэйшых будынкаў Чэхіі.

Вяртаючыся думкамі да цудоўнага
горада, не магу не прыжмурыцца ад радасці і любові да гэтай
дзівоснай краіны і не падзякаваць
сябрам за супольна праведзены
час.
*

доўгае падарожжа

Кацярына Парыжаская
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ВОЛЬНЫ ЧАС
А як прайшла твая «Ноч музеяў»?!

май, 2015

айскія святы ў 2015 не даюць
спакою студэнтам. Акрамя курсавых, залікаў, рэйтынгаў і
КСП-аў,   моладзь актыўна прымае ўдзел у святкаванні Перамогі,
спартыўных і “культурных” дзён.
Студэнты не прайшлі міма музеяў
16-17 мая, калі на Мінск апусцілася
“Ноч музеяў”.

стала асобнай імпрэзай.

Гэты год не адышоў ад традыцыі,
і таксама пацешыў удзельнікаў
сваімі мерапрыемствамі “Ночы
музеяў”. Свята адбылося не толькі ў
сталіцы, але і ў адміністрацыйных,
і раённых цэнтрах. Культурная
праграма змяшчала ў сабе такую
колькасць цікавых экспазіцый,
І безумоўна, напачатку, кры- конкурсаў, канцэртаў, што наоху агульнай інфармацыі. Тыя, гул, “ноч” выйшла са сваіх рамак і
хто хоць неяк цікавіўся тым, цягнулася амаль цэлыя суткі!
что адбудзецца ў ноч з 16 на 17, Што чакала мінчан і гасцей
безумоўна, ведаюць, што першая сталіцы Беларусі? Наведвальнікаў
“Ноч музеяў” адбылася ў Берліне запрашалі Нацыянальны мастацкі,
ў 1997 г. (аб гэтым распавядаў Нацыянальны гістарычны, Я.
амаль кожны сайт, прысвечаны Коласа і інш. музеі з праграмай
падзеі). Але не ўсе ведаюць, што “на любы густ”. Квэсты, танна 20 гадоў раней   у Маскве   па цы, дыгустацыі, майстар-класы,
ініцыятыве Международнага са- інтэлектуальныя гульні… Спіс
вета музеяў (ICOM) Агульнай можна працягваць далей. Але
Асамблеяй арганізацыі было звернемся да ўражанняў.
прынята рашэнне аб святкаванні
Міжнароднага дня музеяў, які з Аўтару артыкула давялося наве1999 г. мае адзіную афіцыйную даць два музеі – Музей гісторыі
дату – 18 мая. Зараз “Ноч” не беларускага кіно і Дзяржаўны
толькі папярэднічае Дню, але і літаратурны музей Янкі Купалы.

Крыху ўспамінаў:
Музей гісторыі беларускага
кіно
Праграма “Ночы” у гэтым музеі
мела такую тэматыку − «Лятучая,
гаручая, празрыстая: гісторыя промыслу і барацьбы з ім у Беларусі»,
што, зразумела, адносіцца да самагону. Чарга жадаючых “далучыцца да прыгожага” была, на
першы погляд, не вельмі вялікай,
але… 2 гадзіны – і вось, вы ў
музеі. Час, які заняло наведванне непасрэдна экспазіцыі – не
больш 10 хвілін. Цікавы досвед,
таму што першы. Былі агучаны
цікавыя гістарычныя звесткі, але,
нягледзячы на атмасферу, якую
стварыў гурт спецыялістаў з “Дудутак”, чагосьці не хапіла. Нярэдка атрымліваецца так, што Ноч
музеяў страчвае свой лік.
Дзяржаўны літаратурны музей
Янкі Купалы
Апынуцца ў музеі атрымалася пад
вечар, за гадзіну да зачынення.
Праграма   гульняў была даволі
цікавая: пытанні па біяграфіі паэта, за якія пераможцы атрымоўвалі
фірмовую налепку, заданні на
суаднясенне, чытанне вершаў,
напісаных непасрэдна рукой Я.
Купалы (почырк песняра адразу прачытаць вельмі складана) і
шмат чаго іншага. Паблізу была
створана “адкрытая пляцоўка”,
на якой выступалі, напрыклад,
Leibonik і “Мара”. У гэтым музеі,
на жаль, не хапіла часу агледзець
экспазіцыю.
Вось так прайшла “Ноч музея
– 2015” у аднаго з гістфакаўцаў.
Упэўнена, што вы таксама
прымалі удзел у “Ночы музеяў”.  

Валерыя Ляшук
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Маё вітанне, спадарства! Да нас набліжаецца лета, цудоўная пара, напоўненая самымі
разнастайнымі ўражаннямі. Аднак не варта забываць пра тое, што зусім хутка нас чакаюць экзамены. Я хачу пажадаць вам посьпехаў і добрага заканчэння сесіі. І,канешне, прапаноўваю
вам чарговую падборку камічных выказванняў нашых любімых выкладчыкаў.
историю денег.
***
Егарэйчанка А.А.:
— Картофель еще не завезли - плохие были купцы!
***
Кошалеў Н.С.:
— Мы только и способны, что щупать.
***
Малюгін А.І.:
— Китайцы подделывали все гораздо раньше, чем
стали подделывать Адидас.
***
Рудзенкоў І. А.:
— Что делать, если у вас нет первоначального
капитала? Надо что-то украсть.
Кушнір А.І.:
— Сингапур - маленький город - счастья полные
штаны.
Петачэнка Р.А.:
— Думать - это сложный процесс.
***
Сосна У.А.:
Гарбачева В.В.:
— Каралеўства Польскае не жадала, каб сталіца
— Мы рассмотрим несколько этапов, которые
будучай дзяржавы была ў Маскве, Вялікае княства
важны
для вас не только как для специалистов, но,
Маскоўскае не жадала мець сталіцу ў Варшаве, таму
в большинстве своём, как для специалистов.
ўсе вырашылі, што сталіцай новай дзяржавы будзе  
Вільня.
Спадзяюся, Вам спадабалася.
— Ну пришли вы на свидание, а он говорит: «Я фа- Вы можаце дапамагчы мне, дасылаючы свае назіранні за
шист!» И все, вы же теперь не сможете его любить! выкладчыкамі і студэнтамі на маю электронную скры***
ню: 6683720@mail.ru Дзякуй за ўвагу!
Латушкова Ю.П.:
— Интернет велик и могуч и Google - пророк его.
— А теперь мы продолжим сложную мучительную
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