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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. 

СТАРОНКА 6

Беларусь у Балонскім працэсе, аб гэтым не чуў 
хіба што толькі дурань. Дзяржаўныя ды незалеж-
ныя 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 са-
май справе, зараз мы паспрабуем разабрацца 
разам.

Беларусь (не) далучылася?

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

А як прайшла твая «Ноч 
музеяў»?!

Старонка 7 Старонка 9

Пльзень - 2015: уражанні, 
адкрыцці, вынікі.
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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 спра-
вы гістарчынага факультэта БДУ, беларускаму археолагу, нумізматыку, сааўтару выстаў «Ля вытокаў бе-
ларускай археалогіі», «Шляхамі ў вечнасць», «Вікінгі на Усходзе», «Касцярэзнае рамяство Беларусі», 
вельмі цікаваму чалавеку, якога студэнты ведаюць як “ВітМіх”  -  Сідаровічу Віталю Міхайлавічу!

Агульны шлях мяне задавальняе…

— 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, тва-
ры,  добрыя студэнты. Адзінае,
штоможнаадзначыць–стварэн-
незІрынайНавумаўнайКолаба-
вайэлектронныхтэстаўусістэме
e-University па нумізматыцы.
Вынікі праходжання не надта
добрыя, бо нумізматыка – наву-
ка даволі складаная. Але я спад-
зяюся, што гэта падштурхнула
студэнтаўдабольшглыбокагавы-
вучэннянумізматыкі.

— Частка першакурснікаў едзе 
з Вамі на археалагічную прак-
тыку. Куды вы адправіцеся 
гэтым летам?  Чым будзеце 
здзіўляць?

— Паедзем у Віцебскую во-
бласць, Шумілінскі раён, вёску
Слудашы.Цяжка сказаць пакуль,
чымбудзем здзіўляць.Плануюц-
ца там раскопкі сярэдневечнага
селішча. На жаль, раскопкі там
будуць праводзіцца ўпершыню,
таму гэта для нас пакуль загадка,
як латарэя нават. Магчыма, гэта
будуцьцікавыязнаходкі,магчыма,
і не надта. Здзівіць можна пры-
родай, бо гэта адзін са слабада-
ступныхкуткоўдляшырокіхмас
насельніцтва: там адносна рэдка
бываюцьчужыялюдзі.Аможаў
гэтым і ёсць свой плюс. Будзем
жыць традыцыйна ў намётах, га-
таваць ежу на вогнішчы, шмат

працаваць па ўпарадкаванню
свайго лагера. Галоўнае, што
першакурснікі навучацца сама-
стойна жыць ад сваіх бацькоў,
асаблівамінчане.

— Шмат якія старшакурснікі 
“гараць” жаданнем прыехаць 
да Вас на практыку ў якасці 
валанцёраў. Як жа Вы так уме-
еце зацікавіць? У чым Ваш са-
крэт?

— Пытанне гэта хутчэй да
студэнтаў. Магчыма, таму што ў
нас ёсць пэўная традыцыя: экс-
педыцыя павінна пераўтварацца

ў свята. Гэта ў нейкай ступені
свята працы, бо я заўсёды спра-
бую прывіць культ працы. Але,
канешнеж,нетолькіпраца.Гэта
і добрыадпачынак, гэта і добрая
арганізацыя, гэта нашыя тра-
дыцыйныя святочныя імпрэзы:
святкаванне Грунвальда, пасвя-
чэннеўархеолагі.Таксамаданас
завітваюць розныя зоркі: Лявон
Вольскі,РэспублікаПаліна.Яста-
раюсядастудэнтаўставіццаякда
людзей, бо гэта мае паплечнікі,
гэталюдзі,разамзякімітыжывеш
івыконваешагульныязадачы,бо
ўмовы бываюць цяжкія, і толькі
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калідзейнічаешразам,тыможаш
дасягнуць посьпехаў і ў працы, і
ў тым,каблагердобрапрацаваў.
Каліпачынаеццаразладцінейкія
“цёркі”–гэтасамаестрашнае.

—  Т а д э в у ш  А н т о н а в і ч 
распавядаў нам смешны выпа-
дак з этнаграфічнай практыкі. 
Думаю, на раскопках такіх 
нямала. Распавядзіце што-
небудзь вельмі жартаўлівае, 
або тое, што ў найбольшай 
ступені Вам запомнілася з 
практыкі. 

— У этнолагаў бывае больш
каведных выпадкаў, бо яны
больш кантактуюць з мясцо-
вым насельніцтвам. Бывалі
выпадкі, у першую чаргу, з
людзьмі, якія прыязджаюць ма-
ральна непадрыхтаванымі, якія
здзіўляюцца,якгэтуюежуможна
есці. Бываюць барышні, якія бя-
руцьабутакнавысокіхабцасах.І
навошта?Нямаперадкім!(смяец-
ца)

— “Намалюйце” партрэт 
шчаслівага археолага.

—Класічны шчаслівы
ўніверсітэцкі археолаг – гэта ар-
хеолаг, які працуе на цікавым
археалагічным помніку, якому
трапляюццадобрыяпаслухмяныя
працавітыя студэнты, і ў той жа
часвясёлыяіактыўныя,якіяства-
раюць агульнуюпрыўзнятую ат-
масферу.Іканешнеж,гэтаархе-
олаг,якіпрызнанысваімікалегамі.
Длянавукоўцагэтавельміважна.

— 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?

—ЯжывуўБеларусіз1991года.
Напэўна, усё ж такі, Беларусь
для мяне Радзіма, бо карані мае

адсюль. І Казахстан люблю –
гэта таксама мая Радзіма. Я там
нарадзіўся,вырас.Па-своймулю-
блюгэтаемесца.Алетаксклаўся
лёс, што трэба было адтуль
з’ехаць падчас развалуСавецкага
Саюза.Алеянесумую.

— Калі б у Вас была магчы-
масвць штосьці змяніць у сваім 
жыцці, Вы б ёю скарысталіся? 
Калі так, то што  б Вы змянілі?

— Калі заканчваў школу, былі
два накірункі. Адзін для душы –
гісторыя,атаксамападабаласяма-
тэматыка.Былідумкіпаступіцьна
ФПМ,канешнеж,калібяпаступіў
на ФПМ, мы б, напэўна, з вамі
не размаўлялі (смяецца). Лёс бы
склаўся зусім па-іншаму, іншым
было б маё асабістае развіццё.
Але як склалася, так склалася.
Гэта воля Божая. Канешне ж,
хацеў бы выправіць некаторыя
сваепамылкі.Ніхтожнесвяты.І
бывала, я рабіў дрэннае людзям,
свядома-несвядома-можнабыло
бгэтазмяніць.Алеагульнышлях,
яківыбраў,язмяняцьнестаўбы.
Ёнмянезадавальняе.

— А Вы шчаслівы чалавек?

— Так, канешне ж, калі я
ўсміхаюся.Сям’я,цудоўныядзеці,
праца (але заробак не падабаец-
ца). Адчуванне, што я камусьці
патрэбенмаральнамянезадаваль-
няе.

— Ці ёсць асоба, знаёмствам з 
якой Вы ганарыцеся?

— Калі браць зорак музычных,
то гэта Андрэй Дзяркоў, група
“Тайланд”.(Аледумаю,сучасная
моладзьневедаеяго). Яганару-
ся тым,што я добра кантактаваў
зМіхасёмЧарняўскім.Гэтаадназ
найвыдатнейшыхпостацейсярод
адраджэнцаў Беларусі. Той ча-
лавек, які сябраў з Караткевічам.
Міхась Міхайлавіч Чарняўскі

быўмаімнавуковымкіраўніком.І
шчыразаўсёдыкажу,штоменавіта
ёнпрывёўмянедабеларускасці.

— Распавядзіце пра свае хобі.

— Люблю час ад часу пагляд-
зець добры футбол або хакей.
Зачэмпіянатамікраіныянесачу,
а вось сусветныя – абавязкова.
Таксама я даўно ўжо збіраю  тэ-
лефонныя карткі. Калекцыя ў
некалькі соцен, але зараз яна
амаль не папаўняецца. Люблю
вандраваць,ззадавальненемезжу
ў розыя краіны свету, калі выпа-
дае такая магчымасць.  Люблю
актыўныадпачынак.

— Хутка сесія, што пажадаеце 
нашым студэнтам?

— Поспехаў, канешне. Трэба
аддаць трошкі больш часу для
падрыхтоўкі,рыхтаваццаідумаць
аб светлай будычыні. Проста
здацьбезхвастоў,своечасова,каб
мець паўнавартасны летні адпа-
чынак.

Бліц Апытка 
Горад Мінск 
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У пачатку траўня ў музеі 
гісторыі БДУ адбылася сустрэ-
ча студэнтаў гістфаку са стар-
шынёй Офіса па правах люд-
зей з інваліднасцю Сяргеем 
Драздоўскім. 

Уштодзённаймітуснісярэдне-статыстычны чалавек мала
задумваецца пра тое, што яго
жыццёўадзіндалёканецудоўны
дзеньможазмяніццанеўлепшы
бок.Слухаючыабопраглядаючы
навіны пра якія-небудзь аварыi
альбо стыхійныя бедствы, чала-
век, бывае, нават баіцца ўявіць,
што нешта падобнае можа зда-
рыцца 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 спадзяем-
ся, што асабіста нас гэта ніякім
чынам не закране. Аднак, як бы
песімістычнаіцынічнагэтанегу-
чала, ад інваліднасцініхтоне за-
страхаваны.

У пачатку выступу Сяргей
адзначыў, што калі беларусы
прыязджаюцьу краіныЗаходняй
Еўропы,янычастаадзначаюць,як
шматтамлюдзейзінваліднасцю.
Аднак, працэнт такіх людзей ва
ўсім свеце прыкладна адноль-
кавы. У чым жа справа? Про-
ста там інваліднасць не азначае
сацыяльную смерць. Чалавек
працягвае весці паўнавартаснае
жыццё, працаваць, адпачываць
і падарожнічаць. Нельга ска-
заць, што ў Беларусі чалавек з
інваліднасцю цалкам ізаляваны
адграмадстваіўсіхдабротаў,якое
янапрапаноўвае.Не.Уапошнічас
вызначаюцца пэўныя станоўчыя
тэндэнцыіўпрацэсесацыялізацыі
такіхлюдзей.Алепытанняўбыло
ізастаеццамаса.Ісправанаватне
ў адсутнасці належнай колькасці
пандусаў і іншых складальных
даступнага гарадскога асяроддзя.
Праблема, як сказаў бы класік,
у галовах. У нашым грамадстве

чалавека з інваліднасцю пра-
цягваюць успрымаць як некага
непаўнавартаснага. Нягледзячы
на славутую беларускую тале-
рантнасць,мыхутчэймаладушна
будзем спадзявацца, што з намі
такоганездарыцца,чымубачыму
такімчалавекуцікавагасуразмоўцу
абосябра.Іліквідавацьгэтыстрах
у грамадстве значна складаней,
чым паставіць пандус або нават
стварыцьтактыльнуюкарціну.

Праца Офіса скіраваная на тое,
каб па магчымасці зрабіць гра-
мадства свабодным ад бар’ераў і
забабонаў. Офіс абараняе правы
людзейзінваліднасцюіпрасоўвае
разуменнеінваліднасці,якпрабле-
музахаванняправоўчалавека.Так,
у прыватнасці, Офіс адаптаваў
і выдаў дапаможнік «Этыкет
інваліднасці».Тамдаюццаадказы
намногіяактуальныяпытанні.Як 

мімаволінепакрыўдзіцьпавыша-
найувагайабопаслужлівасцю?Ці
наадваротпаказнойабыякавасцю
да праблемы? Аднак, галоўнае,
што напісана ў дапаможніку і
што адзначыў Сяргей на сустрэ-
чы: важна бачыць у чалавеку з
інваліднасцюўпершуючаргуча-
лавека,анеінваліда.Ікалімыга-
ворым аб ліквідацыі бар’ераў, га-
воркажнеідзетолькіаббар’ерах
архітэктурных, але і ментальных,
эканамічных, прававых. Толькі
пераадоленнеўсіхгэтыхбар’ераў
дасць магчымасць гаварыць аб
рэальнасацыяльнайуключанасці
людзейз інваліднасцюў грамад-
ства.

Бо кожнае грамадства моцна
настолькі, наколькі моцныя ўсе
ягочлены.

Даступнае грамадства

 Вікторыя Санько 
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Пльзень - 2015: уражанні, 
адкрыцці, вынікі.

Студэнцкі дэсант пад
кіраўніцтвам старэй-

шага выкладчыка кафедры
паўдневых і заходніх славян
Віталія Валер’евіча Рэпіна 1
красавіка ўжо другі раз паспяхо-
ва высадзіўсяна тэрыторыіЧэш-
скайрэспублікі,прайшоўшыпраз
шматлікія візавыя фармальнасці,
шматгадзіннае падарожжа па
Цэнтральнай Еўропе і зусім не-
спрыяльнае надвор’е. Вядома,
усегэтыядробязінеўстанебылі
ўтрымацьгрупумаладыхлюдзей,
штоімкнуццаданавукі.Наперад-
зе іх  чакаў працэс культурнай
акліматызацыі, пашырэнне наву-
ковых гарызонтаў і  ўспрыняцце
вопытузаходнечэшскіхкалег.

У першыя ж часы знаходжан-
ня ў Пльзені групу сустрэў
гасцінны прыём з боку кафе-
дры антрапалогіі філасофскага
факультэта Заходнечэшскага
ўніверсітэта, які стварыў добры
настройнаўвесьчасстажыроўкі.
А каларытны, прыгожыПльзень
(цэнтр увагі ўсей Еўропы, з
нагоды статусу культурнай
сталіцы – 2015), акрамя іншага,
прадставіў студэнтам унікальную
магчымасць папрактыкавацца ў
валоданнічэшскаймовай.

Навуковая праграма была насы-
чанай і разнастайнай.На праця-
гу месяца студэнты праслухалі
курс лекцый, падрыхтаваны
выкладчыкамі Заходнечэшскага
ўніверсітэта. Галоўнай навуко-
вай падзеяй стаў семінар з удзе-
лам студэнтаў гістфаку на тэму
праблематыкі этна-палітычнай
ідэнтычнасці краін Цэнтраль-
най Еўропы. Ён праходзіў пад
кіраўніцтвам П. Лазавюка і В.
Рэпіна.

Студэнты-гісторыкі з карысцю
выкарысталі час, аддаючы пе-
равагу 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 разглядаец-
ца ў сценах Інстытута даследа-
вання таталітарных рэжымаў,
у прыватнасці, у  аддзеле
даследаванняўперыядукамунізму.
Ягоўзначальваечэшскігісторык,
беларуска па паходжанні, Алена
Маркава.

Прэферэнцыя аддавалася так-
сама і працы ўСлавянскай іНа-
цыянальнай бібліятэках Чэш-

скай рэспублікі. Дзякуючы
наяўнасцішматлікай тэматычнай
літаратуры, нескладанай сістэме
пошуку,праводзіцьвольнычасу
шырокіхутульныхзаляхбібліятэк
было сапраўды прыемна. Вынікі
плённайпрацыможнабудзепра-
сачыцьубліжэйшычас,уякасных
курсавых і дыпломных праектах
студэнтаўкафедры.

Напрыканцы стажыроўкі адчува-
ласязадавальненнеадаб’емузро-
бленайпрацы.Атаксамаўзнікла
праблема багажу, які значна
павялічыўся за кошт шматлікай
навуковай літаратуры, набытай у
кнігарнях.

Вынікампаездкісталаатрыманне
каштоўнага навуковага досведу,
паглыбленне інтэграцыі двух вя-
дучых навуковых устаноў, уста-
ляванне трывалай сувязі і далей-
шы працяг ўзаемаадносін паміж
універсітэтамі. З’явіліся новыя
перспектывысупрацоўніцтва.

Неабходна адзначыць, што гэта
далека не першая актыўнасць
з боку кафедры славян: варта
ўзгадаць хаця б сустрэчу з пас-
лом Славацкай рэспублікі. Па
ініцыятывекафедрытаксамалад-
зяццакурсычэшскаймовы,куды
можа патрапіць кожны ахвочы
студэнт.

НАВУКА

 Уладзіслаў Шур
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УЗімбабвэ гэтая дата - дзеньнараджэннядзяржавы.Нехта
ўспомніцьабадкрыцціангельскім
даследчыкам Дж. Росам
паўночнага магнітнага полюса,
ачыюсьці душу закрануць згадкі
пра забарону рабства на ўсёй
тэрыторыіЗШАў1862годзе.Але
ёсць яшчэ адно, зусім незвычай-
нае свята, якое мае магчымасць
падарыцьмаленькімжыхарамна-
шайпланетырадасцьішчасце–з
дапамогайлюбогачалавека.

Міжнародныдзеньдзяцей-адноз
самыхстарыхміжнародныхсвятаў.
Рашэннеабягоправядзеннібыло
прынята ў 1925 годзе на Сусвет-
най 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
(Фестывальлодак-драконаў),дата
якогаякразпрыйшласяна1чэр-
веня.Пашчаслівайвыпадковасці,
дзеньсупаўізчасамправядзення

«дзіцячай» канферэнцыі ўЖэне-
ве.

Пасля Другой Сусветнай вайны,
калі праблемы захавання дабра-
быту дзяцей былі як ніколі акту-
альныя, у 1949 годзе ў Парыжы
адбыўсякангрэсМіжнароднайдэ-
макратычнайфедэрацыіжанчын,
на якім прагучала клятва аб ня-
стомнайбарацьбезазабеспячэнне
трывалагаміруякадзінайгарантыі
шчасця дзяцей. Выпрабаваўшы
і перажыўшы ўвесь жах Дру-
гой Сусветнай вайны, дарослыя
вырашыліахоўвацьмірнаЗямлі,
першзаўсё,у імядзяцей.Утым
жагодзенаМаскоўскайсесііСаве-
та Міжнароднай дэмакратычнай
федэрацыіжанчынуадпаведнасці
зрашэнняміяе2-гакангрэсабыло
заснавана сённяшняе свята. А
праз год, у 1950, 1 чэрвеня быў
праведзены першы Міжнародны
дзеньабароныдзяцей,паслячаго
гэтаесвятаправодзіццаштогод.

Акрамя таго, дзецям прысвеча-
ны Сусветны дзень дзіцяці (20
лістапада), Дзень абароны дзя-
цейАфрыкі (16чэрвеня) іДзень
Белых архідэй (свята дзіцяці «з 

прабіркі») (першую нядзелю
красавіка).

УМіжнароднагаднядзяцейёсць
сцяг. Ён зялёнага колеру, коле-
ру прымірэння і спакою, у цэн-
тры - знак Зямлі і рознакаляро-
выя чалавечкі, якія сімвалізуюць
адрозненнеіразамзтымадзінства
людзей, якія жывуць на Зямлі.
Знак Зямлі, размешчаны ў цэн-
тры,-гэтасімвалнашагаагульна-
гадома.

Уцяперашнічасдзеціскладаюць
прыкладна 20-25% насельніцтва
ў кожнайкраіне.Многія злачын-
ствыўдачыненнідадзяцейзаста-
юцца без пакарання. Відавочна,
што пытанні абароны інтарэсаў
падрастаючага пакалення не гу-
бляюцьсваёйактуальнасці.

У Рэспубліцы Беларусь ахова
дзяцінства - адзін з прыярытэт-
ных напрамкаў дзейнасці дзяр-
жавы.Правыізаконныяінтарэсы
маленькіх грамадзян Беларусі
замацаваны ў Канстытуцыі
Рэспублікі Беларусь, Кодэксе
Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і
сям’і,ЗаконеРэспублікіБеларусь
«Абправахдзіцяці»ііншыхдаку-
ментах.Павыніках2013годапа-
водле рэйтынгу арганізацыі Save
the Children, наша краіна займае
26 месца сярод 176 краін, спры-
яльныхдлянараджэннядзяцей.

Менавітаадтаго,штолюдзізро-
бяцьсёння,адтаго,якяныпаста-
вяццададзіцячыхпраблемзараз,
залежыць дзень заўтрашні, бо
дзеці - гэта наша будучыня, і ні
адкагоіншага,якаднас,будучых
мамітат,залежыцьтое,кімнашы
нашчадкі стануць у будучыні, а
значыць, гэта прама ўплывае на
дабрабытнашайкраіны.Давайце
ж будзем больш памяркоўнымі
і клапатлівымі ў адносінах да
будучыні-дадзяцей!

1 чэрвеня - Міжнародны дзень аба-
роны дзяцей

Карына Кушчанка
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Пачнём з самага асноўнага.
Балонскі працэс – гэта

панеўрапейскі праект па
ўніфікацыі сістэмы вышэйшай
адукацыіпаміжкраінамі-чальцамі.
Некаторыя эксперты адзнача-
юць,што гэта адзіны паспяховы
панеўрапейскі праект. Балонскі
працэс мае свае крытэрыі і ба-
чанне развіцця сістэмы вышэй-
шай адукацыі, але ўсё адно ў
кожнай краіне Еўропы сістэма
выглядаепа-рознамуімаепэўныя
асаблівасці. Адзіным застаецца
толькі патрабаванне  аўтаноміі,
самакіраванні і ўніфікацыі бюра-
кратычныхмомантаў.
БеларусьбылапрынятаўБалонскі
працэс14траўня2015года,насу-
стрэчы ў Ерэване. Падчас гэтай
сустрэчы было вырашана, што
нягледзячы на значныя недахо-
пы нашай сістэмы вышэйшай
адукацыі,Беларусьусёжтакіпры-
маюць.Але тут ёсць двацікавыя
моманты:
1.Беларусьпрынята ўмоўна,гэта
першы выпадак у гісторыі Ба-
лонскага працэса, калі краіну не
прымаюць цалкам, а бяруць на
выпрабавальнытэрмін.Асноўнае
патрабаванне Балонскай камісіі
да Беларусі: кардынальныя рэ-
формы ў сістэме вышэйшай
адукацыі, дэмакратызацыя аду-
кацыйнага працэса, адыход ад

дзяржаўнага кіравання. Таму,
можна з упэўненасцю ставіць
знак пытання пасля сказу “Бела-
русьуБалонскімпрацэсе”.
2. Для Беларусі была распраца-
вана дарожная карта, гледзячы
на якую, наша краіна павінна
правесці рэформы. Вось толькі
некалькіпрыкладаў.
Універсітэцкая аўтаномія.
Універсітэцкая аўтаномія пра-
дугледжвае незалежнасць
акадэмічнай супольнасці
ўніверсітэта, у тым ліку ад
дзяржавы.  Зараз універсітэты
Беларусі падпарадкоўваюцца
розным структурам, напрыклад,
міністэрству адукацыі. А рэктар
БДУзацвярджаеццапрэзідэнтам.
Гэта супярэчыць еўрапейскаму
бачаннюсвабоднагаўніверсітэта,
дзе ўсе вырашае акадэмічная су-
польнасць.
Студэнцкае самакіраванне. 
Студэнцкае самакіраванне
павінна быць моцным, незалеж-
ным, дэмакратычна абраным.
На думку Балонскага камітэта,
тое, што існуе зараз – прафана-
цыя і спроба падмануцьЕўропу.
І яны маюць рацыю, пакуль
існуе практыка “зацвярджэн-
ня” прадстаўнікоў студэнцтва,
фінансавая і юрыдычная залеж-
насць студэнцкіх аб’яднанняў ад
адміністрацыіУніверсітэта,не аб

якой незалежнасці і моцы сту-
дэнцкагарухуказацьнельга.
Свабодны адукацыйны пра-
цэс. Таксама Балонскі працэс
прадугледжвае самастойнае
фарміраванне студэнтамі сваёй
адукацыйнай лініі. Такім чынам,
студэнты павінны абіраць вучэб-
ныя прадметы, іх колькасць, час
заняткаў,месцанавучанняішмат
чаго іншага. А сам адукацыйны
працэс пабудаваны такім чынам,
што калі вы не здалі некалькі
залікаў\іспытаў–васнеадлічаць.
У вас заўсёды ёсць магчымасць
здаць гэтыя прадметы да канца
свайго навучання. Гэта ўсе ства-
раедлястудэнтаўмагчымасцьза-
ймацца самаразвіццём, творчас-
цюівандраваць.
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,студэнтаўібюракратаў.
Ці здолеем мы за такі кароткі
тэрмінправесцістольглабальныя
рэформы?

Беларусь (не) 
далучылася?

Яўгеній Міхасюк
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Выкалі-небудзьбылінараскоп-
ках Асавецкай археалагічнай

экспедыцыі? Калі не, то не гу-
бляйцесяіпрымайцеўдзел!

Экспедыцыя ля вескі Асавец
прысвечана даследаванням ад-
наго з найбольш унікальных
археалагічныхкомплексаўнеаліту
—бронзавага векуна тэрыторыі
Беларусі і Ўсходняй Еўропы
– Крывінскага тарфяніка. Тут
знаходзяцца 10 археалагічных
помнікаў4-га–2-гатыс.дан.э.Усе
яныабохраналагічнанаследуюць
адзін аднаго, або суіснуюць у
часе.Археалагічныядаследаванні
праводзяцца экспедыцямі
ІнстытутагісторыіНАНБеларусі
і гістарычнага факультэта БДУ,
маюць рэгулярны штогадовы
характар, праходзяць у ліпені –
жніўні.Калівыжадаецедалучыц-
цададаследаванняўаднагознай-
больш выбітнага археалагічнага
комплексанатэрыторыіБеларусі
–васбудуцьрадыябачыць.

Час правядзення ў 2015 годзе –

20ліпеня-8жніўня.Умовыпра-
жывання–палатачнылагер.Раз-
мяшчэнне – каля вёскі Асавец
Бешанковіцкага раёну Віцебскай
вобласці. Харчаванне – гатуецца
навогнішчыпачарзегуртамдля
ўсіх удзельнікаў (прадукты набы-
ваюццаўскладчыну).Пітнаявада
падвозіццазвясковагакалодзежа.
Па жаданні ў вёсцы можа набы-
ваццамалакоігародніна.Тамжа
магчыма падзарадка мабільных
тэлефонаў і іншай тэхнікі (за
грошы). Крыніца вады для ку-
пання 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
жыццёўпалатках,зорнаенебанад
галавою, дзікая прырода і ніякіх
прыкметаў цывілізацыі, апрача
далёкіх самалётаў над галавой з

халоднайкока-колайусцюардэс;
практычнае авалодванне (узгад-
ванне) уменнямі, неабходнымі
ў вандроўным/экспедыцый-
ным жыцці. Уласна раскопкі
паселішча Асавец 2 (праца з
рыдлёўкай, са шпатэльком, з зу-
бачысткай,зпэнзлікам,зсеткай,з
лінейкай,знівелірам,зпаперай,з
мілімітроўкай,зноўтбукамішмат-
шматіншага,утымлікуіабсалют-
нанечаканага);паляваяапрацоўка
іпадліккалекцыі(мыццё,чыстка,
сушка, шыфроўка, пакетаванне);
мінілекцыіпаархеалогііўвогулеі
археалогііКрывінскага тарфяніка
з“рэчавымідоказамі”,здабытымі
ўласнымірукамі! спевыз гітарай,
урачысты “прыём у археолагі”,
гульнідызабавы.

Калі вы наважыліся прыняць уд-
зел, то, калі ласка, запоўніце ан-
кету ўдзельніка на сайце www.
asaviec.by.

АРХЕАНІКА

 Іван Прыстаўка

Асавец запрашае!
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Вяртаючыся думкамі да

цудоўнага горада, дзе пахне
акацыямі,астаражытныябудынкі
патанаюцьусонечнымсвятле,не
магу не ўзгадаць усмешкі сяброў
і супольна праведзены час.  Сё-
лета15навучэнцаў гістфакамелі
стажыроўку ў Заходне-чэшскім
універсітэце горада Плзень. Не
толькі працай ў разнастайных
бібліятэках і прахаджэннем ву-
чэбнай праграмы былі занятыя
студэнты, але наведваннем роз-
нага кшталту музеяў, знакавых
“месцаў памяці”, вандроўкамі.
Краіна,дзеўсёпатыхаегісторыяй,
дзе ў кожным другім будынку
можназнайсціпартал,штопера-
нясецябеўмінулае,цяжканеаку-
нуцца ва ўсеагульную атмасферу
зачараванасцістаражытнасцю.

Хтосьцізнасшматвандраваў,каб
пазнаёміццаздзівоснайЧэхіяйіяе
жыхарамі, наведаць малавядомыя
мясціны,паглядзецьнатутэйшыя

звычаіі,што,называецца,пакаш-
таваць краіну “на смак”.Хтосьці
спрабаваў набыць больш ведаў
пра культуру Багеміі, трапіць у
“святыя” для кожнага чэха  мес-
цы легендарнай і летапіснай
гісторыі: Вышэград, Градчаны,
касцёлСв.Віта,плошчуЯнаПа-
лаха. Асабіста я імкнулася на-
ведаць славутасці Прагі і Плзня,
што абмінула мінулым разам.
Незабыўнае ўражанне пакінуў
Ларэтанскі кляштар,што з нека-
торых часоў перастаў працаваць
па прызначэнні і ператварыўся
ў маштабны музейны комплекс.
Здаецца,тамсабраныяўсебагацці
каталіцкай Чэхіі, пачынаючы ад
ікон першых святых і скончва-
ючы раскошнымі ўнутранымі
ўпрыгожаннямі храмаў. Не можа

не ўражваць вытанчаная белая
царквазбарэльефамнаўвесьфа-
сад.

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 пе-
ратвараюцца ў партрэт таго ці
іншага персанажа найноўшай
чэшскай і славацкай гісторыі.
Займальны факт заключаецца ў
тым,штоперсанажможамецьяк
станоўчую, так і рэзка адмоўную
ролю.Вызначэннекатэгорыйвы-
барунеўяўляеццамагчымым.

І, безумоўна, залы, дзе сабраныя
экспанаты, дзякуючы розным
формампадачыінфармацыі,даз-
валяюць зразумець ход падзей у
ЧэхаславакііўкантэксцеXXст.

Музей мае пляцоўку, з якой ад-
крываецца цудоўны краявід. Пад
іншым вуглом можна пабачыць
статую Яна Жыжкі, што знізу
здаецца занадта масіўнай і нават
грознай. Яна быццам прыціскае
сваёймагутнасцюіпрымушаеад-
чуць сябе мурашом. Але ад таго
янанегубляесваёйпрыгажосці.

Пра Вышэград і Старамнескую
плошчу і ўзгадаваць не варта –
у гэтыя гістарычныя месцы мы
імкнулісятрапіцьледзьцінеўпер-
шую чаргу. Але стараліся аглед-
зецьнетолькіславутасцісталіцы
чэшскай рэспублікі, а і “родны”
Плзеньпаспрабавалінеабмінуць.
Апаглядзецьсапраўдыштобыло!
Чаговартааднатолькіцэнтраль-
ная плошча з велізарным гатыч-
нымкасцёламсв.БарталамеяXIII
ст.,прыаднымпозіркунаякіпа-
чынаешверыць,штопадобныбу-

Dlouhá cesta*: нататкі 
студэнта
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дынакмогзмясціцьусваіхсценах
цэлуювёску.Ціпадзямеллі18км
даўжынёйінатрыпаверхіўглыб
зямлівышынёй,дзетрымалізапа-
сыідзехавалісяпадчасшматлікіх
войн. Дзякуючы менавіта гэтым
лабірынтам  горад за чатыры
штурмыгусітамітакінебыўузя-
ты.

Зноў хочацца падняцца на вежу
св.Барталамея–вышэйшагакас-
цёлаЧэхіі іпаглядзецьнакрайз
неабдымнайпрасторы.Зазірнуць
усамыяпатаемныякуточкігорада,
пашпацыраваць па вузкіх вулач-
кахінаведацьлюбімуюпякарню.
Простыясловы,простыярэчы…

Але найяскравейшыя ўспаміны
звязаныяўсёжтакізпрафесійнымі
інтарэсамі.Яктовандроўкаў го-
рад,праякіябыладастаткована-
чутаяшчэўМінскуналекцыяхпа
нумізматыцы.Другакурснікііста-
рэйшыя, пэўна, ужо здагадаліся,
шторазмова ідзепраКутнугору
– горад, што ў XIV-XV стст.
прыцягваў увагу ўсёй Еўропы

найбуйнейшымрадовішчамякас-
нагасрэбра.

Горад, які вырас, дзякуючы май-
стэрству гарнякоў і чаканшчыкаў
манет,шырокавядомывыдатнымі
гістарычнымі падзеямі (узяць
прынамсі Кутнагорскія эдыкты),
мае пэўную прыцягальнасць для
турыстаў. Але мушу адзначыць,
што,якістаражытныПолацк,не
адпавядаесваімвыглядамтойсла-
ве,штонясе ў сабемінуўшчына.
ТымнеменшКутнаГораўяўляе
сабой мілы маляўнічы гарадок,
якіхуЧэхіішмат.

І хаця галоўнай славутасці – ма-
нетнагадвара–мытакінезмаглі
пабачыць,расчараваныянебылі.
Сваёй невялічкай суполкай мы
даследавалі старажытны будынак
касцёла Найсвяцейшай Панны
Марыі, ператвораны ў XVIII ст.
утабачнуюфабрыку,пагуляліпа
хорах,паглядзеліўбольшза160
вокан,падзівілісянарэліквііпер-
шыхсвятых,напрыгажосцьівы-
танчанасць,якуюнадаліхрамуся-

рэднявечныя майстры. Зазірнулі
ў славутую Костніцу, унутра-
нае ўбранне якой – падсвечнікі,
жырандолі, ўпрыгожанні сцен –
цалкам зроблена з костак. І хаця
зараз сучаснаму чалавеку гэта
дзіўнабачыць,устарадаўніячасы,
калішырокабыўраспаўсюджаны
культ смерці, такое стаўленне да
целамеласакраментальнысэнс.

І,канешне,неабмінулікасцёлсв.
Варвары – адзін з найпрыгажэй-
шыхбудынкаўЧэхіі.

Вяртаючысядумкамідацудоўнага
горада, не магу не прыжмурыц-
ца ад радасці і любові да гэтай
дзівоснайкраіныінепадзякаваць
сябрам за супольна праведзены
час.

* доўгае падарожжа

 Кацярына Парыжаская

ПАДАРОЖЖА
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А як прайшла твая «Ноч музеяў»?!

Майскіясвятыў2015недаюць
спакою студэнтам. Акра-

мя курсавых, залікаў, рэйтынгаў і
КСП-аў,  моладзь актыўна пры-
маеўдзелусвяткаванніПерамогі,
спартыўныхі“культурных”дзён.
Студэнтынепрайшлімімамузеяў
16-17мая,калінаМінскапусцілася
“Ночмузеяў”.

І безумоўна, напачатку, кры-
ху агульнай інфармацыі. Тыя,
хто хоць неяк цікавіўся тым,
чтоадбудзеццаўночз16на17,
безумоўна,ведаюць,штопершая
“Ночмузеяў”адбыласяўБерліне
ў 1997 г. (аб гэтым распавядаў
амаль кожны сайт, прысвечаны
падзеі).Аленеўсеведаюць,што
на 20 гадоў раней  уМаскве  па
ініцыятыве Международнага са-
вета музеяў (ICOM) Агульнай
Асамблеяй арганізацыі было
прынята рашэнне аб святкаванні
Міжнароднага дня музеяў, які з
1999 г. мае адзіную афіцыйную
дату – 18 мая. Зараз “Ноч” не
толькі папярэднічае Дню, але і

сталаасобнайімпрэзай.

Гэтыгоднеадышоўадтрадыцыі,
і таксама пацешыў удзельнікаў
сваімі мерапрыемствамі “Ночы
музеяў”.Святаадбылосянетолькіў
сталіцы,алеіўадміністрацыйных,
і раённых цэнтрах. Культурная
праграма змяшчала ў сабе такую
колькасць цікавых экспазіцый,
конкурсаў, канцэртаў, што нао-
гул,“ноч”выйшласасваіхрамакі
цягнуласяамальцэлыясуткі!

Што чакала мінчан і гасцей
сталіцыБеларусі?Наведвальнікаў
запрашаліНацыянальнымастацкі,
Нацыянальны гістарычны, Я.
Коласа і інш. музеі з праграмай
“на любы густ”. Квэсты, тан-
цы, дыгустацыі, майстар-класы,
інтэлектуальныя гульні… Спіс
можна працягваць далей. Але
звернемсядаўражанняў.

Аўтару артыкула давялося наве-
даць два музеі – Музей гісторыі
беларускага кіно і Дзяржаўны
літаратурны музей Янкі Купалы.

Крыхуўспамінаў:

Музей гісторыі беларускага 
кіно

Праграма “Ночы” у гэтым музеі
мелатакуютэматыку−«Лятучая,
гаручая,празрыстая:гісторыяпро-
мыслуібарацьбызімуБеларусі»,
што, зразумела, адносіцца да са-
магону. Чарга жадаючых “далу-
чыцца да прыгожага” была, на
першыпогляд,невельмівялікай,
але… 2 гадзіны – і вось, вы ў
музеі. Час, які заняло наведван-
не непасрэдна экспазіцыі – не
больш 10 хвілін. Цікавы досвед,
таму што першы. Былі агучаны
цікавыя гістарычныя звесткі, але,
нягледзячы на атмасферу, якую
стварыўгуртспецыялістаўз“Ду-
дутак”,чагосьцінехапіла.Нярэд-
ка атрымліваецца так, што Ноч
музеяўстрачваесвойлік.

Дзяржаўны літаратурны музей 
Янкі Купалы

Апынуццаўмузеіатрымаласяпад
вечар, за гадзіну да зачынення.
Праграма  гульняў была даволі
цікавая:пытанніпабіяграфііпаэ-
та,заякіяпераможцыатрымоўвалі
фірмовую налепку, заданні на
суаднясенне, чытанне вершаў,
напісаных непасрэдна рукой Я.
Купалы (почырк песняра адра-
зу прачытаць вельмі складана) і
шмат чаго іншага. Паблізу была
створана “адкрытая пляцоўка”,
на якой выступалі, напрыклад,
Leibonikі“Мара”.Угэтыммузеі,
нажаль,нехапілачасуагледзець
экспазіцыю.

Вось так прайшла “Ноч музея
– 2015” у аднаго з гістфакаўцаў.
Упэўнена, што вы таксама
прымаліудзелу“Ночымузеяў”.

 Валерыя Ляшук

ВОЛЬНЫ ЧАС
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N I K A 
Студэнцкая газета гістарычнага факультэта БДУ 

Маё вітанне, спадарства! Да нас набліжаецца лета, цудоўная пара, напоўненая самымі 
разнастайнымі ўражаннямі. Аднак не варта забываць пра тое, што зусім хутка нас чакаюць эк-
замены. Я хачу пажадаць вам посьпехаў і добрага заканчэння сесіі.  І,канешне, прапаноўваю 

вам чарговую падборку камічных выказванняў нашых любімых выкладчыкаў.

Сосна У.А.:
—КаралеўстваПольскаенежадала,кабсталіца
будучайдзяржавыбылаўМаскве,Вялікаекняства
МаскоўскаенежадаламецьсталіцуўВаршаве,таму
ўсевырашылі,штосталіцайновайдзяржавыбудзе

Вільня.
—Нупришливынасвидание,аонговорит:«Яфа-
шист!»Ивсе,выжетеперьнесможетееголюбить!

***
Латушкова Ю.П.:

—ИнтернетвеликимогучиGoogle-пророкего.
—Атеперьмыпродолжимсложнуюмучительную

Спадзяюся, Вам спадабалася.
 Вы можаце дапамагчы мне, дасылаючы свае назіранні за 
выкладчыкамі і студэнтамі  на маю электронную  скры-

ню: 6683720@mail.ru Дзякуй за ўвагу!

историюденег.
***

Егарэйчанка А.А.:
— Картофельещенезавезли-плохиебыликуп-

цы!
***

Кошалеў Н.С.:
— Мытолькоиспособны,чтощупать.

***
Малюгін А.І.:

— Китайцыподделываливсегораздораньше,чем
сталиподделыватьАдидас.

***
Рудзенкоў І. А.:

— Чтоделать,еслиуваснетпервоначального
капитала?Надочто-тоукрасть.

Кушнір А.І.:
— Сингапур-маленькийгород-счастьяполные

штаны.
Петачэнка Р.А.:

— Думать-этосложныйпроцесс.
***

Гарбачева В.В.:
— Мырассмотримнесколькоэтапов,которые

важныдляваснетолькокакдляспециалистов,но,
вбольшинствесвоём,какдляспециалистов.

КЛІА


