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Капуснік. Свята, 
якое заўседы 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.
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З-ЗА МЯЖЫ  

Паважаныя абітыруенты! Гэты спецвыпуск прымеркаваны да ярмаркі 
факультэтаў. Мы сабралі для Вас самыя лепшыя артыкулы аб нашым 

студэнцкім жыцці! Спадзяемся, што мы Вас зацікавілі!!! 
Заўсёды ваша Ніка.
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Алімпійскія гульні ў Анусіна

 

З усіх мерапрыемстваў верасня для 
нас найважнейшым з’яўляецца Анусіна.

 Тэмай турзлёту гэтага года сталі “Антычныя 
Алімпійскія гульні”. Толькі спаборнічалі 
першакурснікі не ў класічных алімпійскіх 
відах спорту, а ў традыцыйных “анусінскіх”. У 
гэтым годзе арганізатары працягнулі пачаты  
летась звычай даваць кожнай групе асобную 
падтэму для творчых нумароў. Сёлета для 
тэматыкі груп былі абраныя антычныя 
дзяржавы і гістарычныя вобласці. Так, першай 
групе дастаўся Егіпет, другой — Персія, 
трэцяй  — Рым. Чацвёртая група была заслана  
ў Трою. Пятая група адчула на сабе даволі 
вядомую фразу  —  “Гэта Спарта”.  Шостая 
група адправілася ў Галію, а сёмая ў Афіны.

На гэтым Анусіна першакурснікі 
пастараліся аб’яднаць глабальнае з лакальным: 
вядомыя асаблівасці цэлай цывілізацыі і 
жарты катэгорыі “гістфакаўскі ўнутрак”.

 Першая група паказала свае Алімпійскія 
гульні, дзе спаборнічалі гал Астэрыкс, 
рымлянін Феафіл і егіпцянін Азізі. У выніку 
алімпійскае золата ў нумары першай групы 
знікла ў невядомым напрамку, а габрэі 
засталіся не пры чым. Дарэчы, у нумары 
яшчэ быў цудоўны танец жрыц. Прадстаўнікі 
групы выказалі меркаванне, што танец 
жрыц гістфакаўцы ніколі не забудуць, 
як першы семінар А. В. Перзашкевіча.

 

Рабяты з другой групы падышлі да выступу 
сапраўды з галівудскім размахам. Гледачы 
нават ўбачылі імправізаванага льва з застаўкі 
“Metro-Goldwyn-Mayer”. А канцэпцыя нумара 
абыгрывала бітву ў Фермапільскай цясніне. 
Сам жа канфлікт паміж Леанідам і Ксерксам 
разгарэўся з-за таго, што Ксеркс прадаў 
Леаніду “300 парваных сланцаў”. У канцы 
выступу Ксеркс растлумачыў прычыну 
сумнеўнай здзелкі так: “Трэба ж неяк на жыццё 
зарабляць, не педоргам жа працаваць” (ну вы 
зразумелі). Яшчэ з вартасцяў гэтага выступу 
трэба адзначыць выдатны рэп-батл са сваім 
Рэстаратарам —  Дэмакратарам. I не менш 
яркую танцавальную дуэль. Танец Ксеркса, 
я думаю, гістфак яшчэ доўга не забудзе. 
Дарэчы, менавіта танцавальнае спаборніцтва 
вырашыла зыход канфлікту гістарычных 
асоб у творчым нумары. Зусім як на Анусіна 
- 2013 (калі батліліся  Гітлер з Напалеонам).

 Старажылы гістфакаўскага турзлёта маглі 
заўважыць, што выступ трэцяй групы на 
Анусіна-2016 сваёй канцэпцыяй нагадваў 
нумар каманды-пераможцы Анусіна-2012. 
І калі ў выступе  чатырохгадовай даўнасці 
краіны сапернічалі за прыгажуню-Беларусь, 
то ў гэтым годзе дзяржавы змагаліся за 
месца правядзення Алімпійскіх гульняў. Тут 
былі Украіна, ЗША, Расія, Грузія, Грэцыя. 
Трэба сказаць, што рэп-дуэлі на сёлетнім 
Анусіна былі вельмі папулярныя. У нумары 
трэцяй групы батліліся ЗША і Расія.

СПЕЦВЫПУСК
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Санько Вікторыя

       Чацвёртая група вырашыла зрабіць ход канём. 
У прамым сэнсе. Усё ж такі тэма Троі, якая 
дасталася гэтай групе, абавязвала. Да выступу 
архівісты паставіліся вельмі адказна. Рэквізіту 
гэтай групы пазайздросціў бы аматарскі 
тэатр. Тут быў і папяровы  конь, і зробленая 
з паветраных шарыкаў Прыгожая Алена.
Пятая група, якой дасталася тэма “Спарта”, 
прадставіла гістфакаўскіх выкладчыкаў у 
вобразе Багоў з Алімпа. Але самым, напэўна, 
яркім, можна нават сказаць, бліскучым 
момантам выступу пятай групы стала 
з’яўленне Чалавека - Алімпійскага агня. 

 Першакурснікі з шостай групы 
паказалі падарожжа адважных галак  на 
Алімпійскія гульні. Каб дайсці такі да 
месца прызначэння ім давялося выклікаць 
багіню Барадародзія. Таксама галкам падчас 
выступу давялося адведаць допінгавага 
зелля і пазнаёміцца з маладым друідам, які 
працуе на перыферыі па размеркаванні.
  Сёмая група ператварыла свой выступ 
у тэлешоў. А дакладней сказаць, у 
тэлетрансляцыю алімпійскіх гульняў. 
Гледачы ўбачылі каларытную гульню ў 
валейбол прадстаўнікоў Саудаўскай Аравіі і 
рэкламу студатрадаў БРСМ БДУ. Не абыйшлі 
бокам трансляцыю дакументазнаўцаў 
праблемы з доступам у JoyCasino.
У выніку месца і намінацыі размеркаваліся 
так. Першае  месца за праходжанне турсцежкі 
дасталося шостай групе. Пятая група стала 

лепшай ва ўпрыгожванні лагера. Першае месца 
за творчы нумар, як і чакалася, дасталося 
другой групе. У агульным заліку перамагла 
шостая група. Другое і трэцяе месца ў  агульным 
заліку занялі адпаведна сёмая і пятая групы.

  Пасля падвядзення вынікаў слова было 
дадзена Зміцеру  Паўлюшчыку  — першаму 
кіраўніку Студэнцкага саюза гістфака БДУ. 
Ён распавёў пра тое, як сіламі нешматлікіх 
энтузіястаў рабілася першае Анусіна ажно 9 
гадоў таму. Напрыканцы дэкан гістарычнага 
факультэта Аляксандр Генадзевіч Каханоўскі 
выказаў надзею на тое, што ў наступным годзе 
турзлёт ў Анусіна стане больш маштабным.
Што ж, ці перарасце Анусіна ў факультэцкі 
фестываль, ці застанецца баявым хрышчэннем 
для першакурснікаў пакажа час. Застаецца 
толькі дачакацца наступнага верасня.

СПЕЦВЫПУСК
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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 мясцовых 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 

Капуснік. Свята, якое заўсёды з табой
СПЕЦВЫПУСК
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захаду горада Истфака. У гэтым забытым 

Богам месцы надыходзяць перамены ў сувязі з 
парадкамі новага шэрыфа. Увогуле, архівісты 
вельмі крута змаглі ўплесці найбольш ходкія 
стэрэатыпы вестэрна ў рэаліі гістфака. Брава.

Пятая група - і зноў кінематограф. На гэты 
раз - Зорныя войны. Быў тут і Дарт Вэйдар, 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. 

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”. 

У канцы выступу група накарміла гледачоў і журы 
яблыкамі. Яркі завяршальны акорд і без таго моцнага 
выступу.

Першая група прадставіла  балівудскую пастаноўку 
(зноў кіно). Як і пакладзена, было шмат танцаў. Не 
абышлося без трагічнай гісторыі кахання. А, ну і жартаў 
пра ўзносы ў БРСМ.

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 
каманды пераможцаў, — я рады, што перамога вярнулася 
да тых, хто яе заслугоўваў і год таму. Перамога не тое, каб 
была нечаканай, але ўдалы выступ дакументазнаўцаў 
прымусіў панервавацца. Рыхтаваліся да капусніка 
вельмі доўга, некалькі разоў мянялі канцэпцыю 
выступа і прома-відэа, пасапсавалі мноства сваіх нерваў, 
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 гістфака БДУ за тое, што кожны 
год дораць нам гэтае яскравае мерапрыемства. І 
павіншаваць каманду гістарычнага факультэта, якая 
заняла 2 месца на ўніверсітэцкім капусніку. Гістфак ўсё 
яшчэ можа. Ёсць яшчэ порах у парахаўніцах.

Санько Вікторыя 

СПЕЦВЫПУСК
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Пытанне-адказ
Усім вядома, што студэнцкія гады – самы лепшы час у жыцці! Карэспандэнты газеты 
запыталіся ў студэнтаў, магістрантаў аб іх самым яскравым успаміне са студэнцкага жыцця! 
Цікава даведацца? Калі ласка!

Раманюк Ліза, 5 курс: Калі мне задаюць 
падобнае пытанне, я губляюся, таму што 
гістфак займае 80% майго жыцця: гэта месца, 
дзе я навучаюся, а таксама звязана з месцам 
маёй працы, таму выбраць нешта адно 
гэта немагчыма. Калі казаць пра вучобу, то 
ўспамінаецца першы курс, лекцыі археалогіі. 
Мы сядзелі ў 23 аўдыторыі на першых партах, 
нас было чалавек 15 максімум. Лекцыю 
чытаў Загарульскі Эдуард Міхайлавіч. 
Таксама слухалі гісторыі з археалагічных 
экспедыцый, разглядалі фатаграфіі. Святло 
было выключана і за акном мякка падаў 
снег. Было вельмі паэтычна. Адно з самых 
яркіх успамінаў на эмацыйным узроўні- гэта 
вельмі цікавыя лекцыі, на якія ідзеш, нават 
калі гэта першыя пары ў суботу або апошнія 
пары ў пятніцу. Вядома ж гэта і гістфакаўская 
школа жыцця і любові імя В.М. Сідаровіча. 
Успамінаецца дзень студэнта на нашым 
факультэце гады тры таму, калі ўсім раздавалі 
бела-чырвоныя ружы, і ўсе вакол нагадвалі 
удзельнікаў вялікай французскай рэвалюцыі.

Кімбар Андрэй, магістрант: Пяць гадоў 
навучання на гістарычным факультэце БДУ 
праляцелі вельмі хутка. Студэнцкае жыццё 
было вельмі насычаным: лекцыі, семінары, 
практыкі, канферэнцыі, удзел у арганізацыях 
студэнцкага самакіравання, новыя знаёмствы, 
сяброўства, каханне - усё змяшалася ў 
імклівай плыні, якая рабіла кожны дзень 
незабыўным і непаўторным. Цяжка вылучыць 
які-небудзь успамін і сказаць, што менавіта 
ён з’яўляецца самым яскравым. І ўсё ж такі, 
калі паспрабаваць гэта зрабіць, то адразу 
прыгадваецца навучанне на першым курсе. 
Час, калі ўсё было новым і незвычайным. Час 
захаплення і пэўнага страху ад сутыкнення 
з невядомым. Час знаёмства з горадам і 
аднагрупнікамі. 

Сіленкоў Дзяніс, 3 курс: Спачатку варта 
сказаць пра першы семестр першага курса. 
Вельмі цудоўны быў час: спрабаваў акунуцца 
ў студэнцкае жыццё, усякія там турзлёты, 
капуснікі, «Брыганціна», «Кітайская» 
канферэнцыя, семінары, лекцыі, залікі, 
экзамены. Першы залік быў па беларускай 
мове ў Ларысы Анатольеўны. Страшнавата 
было спачатку, а потым стала зразумела, што 
нічога складанага. Нават весела было! Ну і 
вядома, першы семестр - гэта знаёмства з 
самымі выдатнымі людзьмі на зямлі, з маімі 
аднагрупнікамі! Люблю іх усім сэрцам! Яны 
для мяне як браты і сёстры.

Нельга не сказаць пра выдатную 
археалагічную практыку ў Белавежскай 
пушчы пад кіраўніцтвам Аляксандры 
Уладзіміраўны Зуевай! Якая ж там была 
прыемная і сяброўская атмасфера! Гэта 
тры тыдні бесперапыннага шчасця! Ну і 
вядома ж куратарства. Вяселыя дні з самымі 
лепшымі першакурснікамі! Быў з імі ў цяжкія 
хвіліны, стараўся дапамагчы ва ўсім, са сваімі 
вернымі таварышамі Аляксандрам Гуней 
і Яўгенам Шэўчыкам прывёў хлопцаў да 
перамогі на капусніку (але варта адзначыць, 
што вырашальную ролю ў перамозе ўсё ж 
сыграў Саша). Хоць яны ўжо і выраслі, сталі 
дарослымі і самастойнымі, усё роўна часам 
хочацца праявіць клопат.

Кучук Вераніка
Лугіна Яўгенія

СПЕЦВЫПУСК
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Універсітэт для 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 гістфака 
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, наколькі 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 

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 універсітэта. 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 
факультэта – удзельнікі “Эразмуса” – мяняецца 
кожны семестр. Увогуле, атмасфера свабодная, 
прыемная. Вельмі радасна за Аляксея, што 
ён “ўвогуле, ні хвіліны не пашкадаваў”.

Крыху іншы вопыт атрымоўвае Яўген на 
Усходзе. Апынуўся ён там не знянацку, да 
вывучэння гісторыі Паднябеснай 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 ўжо 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

Замежны граніт навукі
СПЕЦВЫПУСК
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Гістфак – гэта месца, дзе выкладчыкі не даюць спаць і сумаваць 
на лекцыях і семінарскіх. Мы прапаноўваем Вам акунуцца ў нашу 

атмасферу і ўсміхнуцца разам са спадарыняй Кліа!

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!

Ларыёнаў Дз.Г.: 
 (Размова са студэнтам)
- Сколько от Трои до Итаки? 
- Нормально!
- Ну вы прям готовый таксист, молодой человек!
 
Макарэвіч В.С. 
А што, званку яшчэ не было? Стараста, зымiтуйце!

Шабасова М.А.:
(на лекціі па гісторыі СССР) Які вам лібералізм, мы праходзім гісторыю не 

ліберальнай краіны.

Перзашкевич А. В.:
1) Это было бы так же странно, как если бы вы открыли “Советскую Беларусь” и 

увидели там клинописный текст. 
2) Экзамен – это разговор двух умных людей, и если один из них не прав, то другой 

не получит стипендии.

Фядосик В. А.: 
Гамэр існаваў: пра гэта сведчыць ягоны бюст на нашай кафедры.

Плавинскі А.М.
У меня есть нехорошая привычка: я читаю рефераты. Поэтому вы тоже читайте.

Панфилаў У. А.
Голодные студенты - это страшная вещь.

Адрас рэдакцыі:
г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. 

Тэл. +375447248730
E-mail: nika.hist@gmail.com

Web:http://www.hist.bsu.by/studentam/sovet-po-
kachestvu-obrazovaniya/gazeta-qnikaq.html

Група  “УКантакце” : http://vk.com/public_nica

Галоўны рэдактар:
Вераніка КУЧУК

Дызайн і верстка:
Іван ПРЫСТАЎКА

Заснавальнік: Студэнцкі Савет 
па якасці адукацыі гістарычнага 

факультэта БДУ

Распаўсюджваецца на правах 
унутранага карыстання 

(бескаштоўна)

Меркаванні аўтараў могуць 
не супадаць з пазіцыяй 

рэдактараў.

Студэнцкая газета гістарычнага факультэта БДУ

Н І К А

СПЕЦВЫПУСК


