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КАМПУС

У РЭЙД 
ВЫ ХО ДЗІЎ 
«ЗІ МО ВЫ 
ПА ТРУЛЬ»

У пе ры яд школь ных ка ні кул Бе ла рус кі рэс пуб лі кан-

скі са юз мо ла дзі і Бе ла рус кае рэс пуб лі кан скае та-

ва рыст ва ра та ван ня на во дах пра во дзі лі су мес ную 

ак цыю «Зі мо вы па труль», скі ра ва ную на пра фі лак-

ты ку над звы чай ных сі ту а цый на ва да ёмах у зі мо вы 

пе ры яд і па пя рэ джан не вы ха ду лю дзей на не акрэп лы 

тон кі лёд.

У ме ра пры ем ствах бы лі за дзей ні ча ны бай цы ма ла-

дзёж ных атра даў ахо вы пра ва па рад ку БРСМ і су пра цоў ні-

кі АСВОД. Што дня з 11.00 да 15.00 яны па тру ля ва лі бе ра гі 

рэк і азёр, на якіх раз ме шча ны вы ра та валь ныя стан цыі, і 

пра во дзі лі тлу ма чаль ную ра бо ту з на сель ніц твам па ня-

ўхіль ным вы ка нан ні пра ві лаў па во дзін на ву лі цы зі мой, 

на лё дзе, ме рах за сця ро гі, а так са ма на тэ му та го, што 

не аб ход на ве даць і зра біць, ка лі ча ла век пра ва ліў ся ў 

ва ду аль бо ка лі ка мусь ці па трэб на да па мо га. Ар га ні за-

та ра мі бы ло вы зна ча на 66 мес цаў дыс ла ка цыі «Зі мо ва га 

па тру ля».

Сту дэнц кі 
абед 

са зніж кай
У БДУ пла ну ец ца ўвес ці 

са цы яль ныя цэ ны на хар ча ван не 

для сту дэн таў. Гэ та ста не 

маг чы мым дзя ку ю чы ўка ра нен ню 

ў сет ку ўні вер сі тэц кіх ста ло вых, 

бу фе таў і ка вяр няў апа рат на-

пра грам на га комп лек су (АПК) 

«Хар ча ван не», які з'яў ля ец ца 

ін тэ ле кту аль най улас нас цю БДУ.

Сён ня сет ку гра мад ска га хар ча ван ня 

Бел дзярж уні вер сі тэ та на вед вае вя лі кая 

коль касць лю дзей. АПК да зво ліць ідэн-

ты фі ка ваць сту дэн таў БДУ, пра ана лі за-

ваць іх сма ка выя схіль нас ці, вы бар страў, 

іх кошт, а так са ма «пік» на вед валь нас ці 

пунк таў хар ча ван ня ў ВНУ. Атры ма ныя 

звест кі бу дуць уліч вац ца пры фар мі ра-

ван ні ме ню і спры яць па ляп шэн ню якас ці 

па слуг пунк таў хар ча ван ня БДУ.

Сён ня аў та ма ты за ва ныя комп лек сы 

ўста ноў ле ны ў дзвюх ка вяр нях і ста ло вай 

га лоў на га кор пу са БДУ. У хут кім ча се сіс-

тэ май аб ста лю юць усе 23 пунк ты хар ча-

ван ня ўні вер сі тэ та. На дру гім эта пе па тра-

бу ец ца да пра цоў ка нар ма тыў на-пра ва вой 

ба зы, што ў перс пек ты ве дасць маг чы-

масць рас пра ца ваць зніж ка вую сіс тэ му на 

абе дзен нае ме ню для сту дэн таў БДУ.

Но вая сту дэнц кая 

ка вяр ня 

ад кры ла ся 

на пя рэ дад ні 

но ва га го да 

ў БДУ. 

Су час ны пункт 

гра мад ска га 

хар ча ван ня 

раз мяс ціў ся 

ў кор пу се 

Ін сты ту та біз не су 

БДУ па ву лі цы 

Мас коў скай, 15а.

Ін тэр' ер ка вяр ні вы-

ка на ны ў са мых сме-

лых ды зай нер скіх ра-

шэн нях з раз на стай-

нас цю ка ля ро вай га мы. Эфек тыў нае вы-

ка ры стан не пра сто ры да зво лі ла ства рыць 

40 па са дач ных мес цаў. Акра мя та го, для 

ар га ні за цыі хут ка га хар ча ван ня ў за ле пра-

ду гле джа на спе цы яль ная стой ка. Вы твор-

чы цэх асна шча ны но вым аб ста ля ван нем і 

вен ты ля цы яй.

Комп лекс ны абед бу дзе каш та ваць сту-

дэн там ка ля двух руб лёў. У ме ню ўклю ча-

ны так са ма стра вы на вы бар. Акра мя та го, 

на вед валь ні кам пра па ну юць но вую па слу гу 

«ежа на вы нас». На бор да поў ніць га ра чы на-

пой у спе цы яль ным по су дзе.

Ка вяр ня бу дзе ра да ваць вы печ кай улас-

най вы твор час ці. У асар ты мент муч ных вы-

ра баў увой дуць све жыя слой кі, бул кі, кек сы і 

пі рож ныя. Лі ней ку пра дук цыі рэ гу ляр на пла-

ну юць па шы раць но вы мі пры сма ка мі.

У хут кім ча се ў ка вяр ні з'я вяц ца Wі-Fі і 

тэ ле ві зар.

Іні цы я ты ва па пры су джэн ні сты пен-

дый скі ра ва на на сты му ля ван не і ма ты-

ва цыю мо ла дзі да на ву ко вай дзей нас ці. 

Ула дзі мір Кіс лы пад крэс ліў, што фі нан-

са вая пад трым ка да зво ліць ства рыць у 

БДУ клас тар сту дэнц кіх ідэй і пра ек таў 

роз най на ву ко вай тэ ма ты кі, не звя за-

най са спе цы фі кай ра бо ты кам па ніі.

Га лоў ным пы тан нем пад час аб мер-

ка ван ня стаў ме ха нізм рэа лі за цыі пра-

ек та. Бы ло вы зна ча на, што на па чат ко-

вым эта пе прэ тэн да ваць на атры ман не 

сты пен дый змо гуць сту дэн ты дру гіх-

трэ ціх кур саў ча ты рох фа куль тэ таў 

БДУ: фі зіч на га, хі міч на га, пры клад ной 

ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі, а так са ма 

ра дыё фі зі кі і кам п'ю тар ных тэх на ло-

гій. Фор май ад бо ру абра ны кон курс, 

згод на з якім кан ды да там не аб ход на 

мець вы со кі бал па спя хо вас ці, яны 

па ві ны зай мац ца на ву ко ва-да след чай 

дзей нас цю і на пі саць ма ты ва цый нае 

эсэ. Уся го бу дзе вы дзе ле на 16 сты-

пен дый — па ча ты ры на кож ны зга да-

ны фа куль тэт. У аб мер ка ван ні ак тыў-

на пры ма лі ўдзел так са ма сту дэн ты. 

Шмат лі кія іх за ўва гі бу дуць улі ча ныя 

пры дэ та лё вай рас пра цоў цы па ла жэн-

ня аб «Сты пен дыі Wаrgаmіng». Яго вы-

ні ко вы ва ры янт прад ста вяць да кан ца 

лю та га.

Пры па спя хо вай рэа лі за цыі пі лот-

на га пра ек та на зга да ных фа куль тэ-

тах БДУ пла ну ец ца па шы рэн не коль-

кас ці ўдзель ні каў як за кошт ін шых 

фа куль тэ таў Бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га ўні вер сі тэ та, так і ін шых бе ла рус кіх 

ВНУ.

Па спра чац ца... 
з бу ду чым 
кла сі кам

Стар та ваў дру гі се зон пра ек та для 

вуч няў ся рэд ніх і стар шых кла саў 

школ «Чы таў Q&A». Ён аб кні гах і 

пісь мен ні ках, якія па куль не ўвай шлі 

ў школь ную пра гра му, аб лі та ра ту ры, 

якая ства ра ец ца ў нас на ва чах. Яе 

аў та ры жы вуць тут і ця пер, хо дзяць 

ра зам з на мі па ад ных ву лі цах, чы-

та юць тыя ж на ві ны, гля дзяць тыя 

ж філь мы. Ме на ві та па іх тво рах на-

шчад кі бу дуць мер ка ваць пра наш 

час і пра нас. З гэ ты мі пісь мен ні ка мі 

мож на су стрэц ца, за даць ім пы тан ні 

і, га лоў нае, — па спра чац ца.

Пры чым пы тан ні мож на за да ваць са-

мыя роз ныя: ад прос тых «На вош та вы гэ та 

на пі са лі?», «А ці бу дзе пра цяг?» да тых, 

што звы чай на са ро ме юц ца за даць: «А гэ-

ты ге рой, ён жа зу сім «цю-цю», на вош та 

вы так з ім?» і «Мы зу сім не та кія, як у 

ва шых кні гах!». А яшчэ пра ект раз лі ча ны 

на чы тан не не па аба вяз ко вай пра гра ме, 

а для ся бе, толь кі для ся бе. Яго ар га ні за-

та рам вы сту пае кніж ны фес ты валь «Го рад 

і кні гі» — што га до вая маш таб ная кніж ная 

па дзея ста лі цы, ар га ні за ва ная сі ла мі ва-

лан цё раў, улю бё ных у чы тан не. За ча ты ры 

га ды іс на ван ня фес ты ва лю на ім прай шло 

больш за 400 кніж ных і лі та ра тур ных ме-

ра пры ем стваў, якія на ве да ла больш за 

19 ты сяч ча ла век.

У дру гім се зо не пра ек та «Чы таў Q&A» 

для ўдзель ні каў пад рых та ва ныя ці ка выя 

сюр пры зы. За про ша ны аў тар — Лі лія 

ІЛЬЮ ШЫ НА з дэ бют най кні гай «Ключ Да-

рог» на бе ла рус кай мо ве. Удзель ні кі пра-

ек та змо гуць пер шы мі пра чы таць гэ ты 

твор яшчэ да яго вы ха ду ў свет.

Дру гі сюр прыз — чы тан не кні гі праз ма-

біль ны ме сен джар Telegram. Усе ўдзель ні кі 

атрым лі ва юць до ступ да сак рэт на га ча та. 

У яго з пэў най пе ры я дыч нас цю ар га ні за та-

ры бу дуць ад праў ляць част кі кні гі так, каб 

усе па спе лі пра чы таць. Ка пі я ван не тэкс-

ту за ба ро не на. Коль касць, па мер час так і 

пе ры я дыч насць вы зна ча юц ца га ла са ван-

нем.

Па за кан чэн ні ўдзель ні кі пра ек та па-

він ны бу дуць вы ка наць твор чае за дан не, 

каб атры маць за пра шэн не на су стрэ чу з 

аў та рам кні гі. Лі лія Іль ю шы на — бе ла рус-

кая пісь мен ні ца, вы клад чы ца фі ла со фіі ў 

Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це куль-

ту ры і мас тац тваў, ма дэ ра тар пад лет ка ва-

га фэн тэ зі-клу ба.

У Мін ску з'я віў ся не звы чай ны эк скур сій ны марш рут — 

па ўнут ра ным дво ры ку БДУ.

Над яго змес там пра ца ва лі 11 сту дэн таў гіс та рыч на га фа куль тэ-

та ўні вер сі тэ та. На пра ця гу не каль кіх ме ся цаў яны вы ву ча лі ар хіў-

ныя ма тэ ры я лы Му зея БДУ. Каш тоў най кры ні цай ін фар ма цыі для 

іх ста ла так са ма кні га «Уні вер сі тэ таз наў ства» пра фе са ра Але га 

Яноў ска га.

Уні каль насць пра ек та за клю ча ец ца ў кам бі на цыі тра ды цый-

на га эк скур сій на га фар ма ту з гуль ня вы мі эле мен та мі квэс ту. 

Спа чат ку гас цям БДУ ў хра на ла гіч най пас ля доў нас ці рас ка-

жуць пра жыц цё і дзей насць выбіт ных асоб, пом ні кі і бюс ты якім 

уста ноў ле ны на тэ ры то рыі дво ры ка. На вед валь ні кі да ве да юц ца 

пра гіс то рыю кар пу соў ВНУ ў да ва ен ныя і пас ля ва ен ныя га ды. 

Асаб лі вая ўва га бу дзе ад да дзе на тэ ме ста наў лен ня БДУ ў пе-

ры яд з 1918-га да 1939 го да. А за тым эк скур сан там трэ ба бу-

дзе вы ра шыць шэ раг га ла ва ло мак, звя за ных з гіс то ры яй БДУ 

і бія гра фі яй асвет ні каў. Пра во дзіць эк скур сіі да ве ра на сту дэн-

там-ва лан цё рам, сяб рам «Клу ба эк скур са во даў БДУ «ІN VІA». 

Та кая прак ты ка да па мо жа ім у да лей шым пры атэс та цыі гі да мі 

і эк скур са во да мі.

На ве даць эк скур сію мож на бяс плат на, па пя рэд не па тэ ле фа-

на ваў шы на ка фед ру эт на ло гіі, му зея ло гіі і гіс то рыі мас тац тваў 

гіс та рыч на га фа куль тэ та па тэл. (+375) 17 222 35 81.

Сты пен дыі 
ад ства раль ні каў «тан чы каў»

Іні цы я ты выІні цы я ты вы

ТА ЯМ НІ ЦЫ ДВО РЫ КА БДУ
Эк скур сія + квэстЭк скур сія + квэст Чы тан не для ся беЧы тан не для ся бе

Смач на ес ці!Смач на ес ці!

Рэа лі за цыю пі лот на га пра ек та «Сты пен дыі Wаrgаmіng» раз гле дзе лі 

ў рам ках ві зі ту вя ду ча га рас пра цоў шчы ка кам п'ю тар ных гуль няў 

у Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт. Удзель ні ка мі су стрэ чы ста лі 

пер шы на мес нік мі ніст ра аду ка цыі Іры на Ста ра вой та ва, рэк тар 

БДУ Анд рэй Ка роль, са ўла даль нік Wаrgаmіng Ула дзі мір Кіс лы 

і ды рэк тар ана лі тыч на га цэнт ра «ЕсооM» Сяр гей Му сі ен ка. 

Так са ма на ме ра пры ем ства бы лі за про ша ны дэ ка ны і больш 

як сто сту дэн таў уні вер сі тэ та.

Комп лекс — два руб лі, 
Wі-Fі — бяс плат на

Матэрыялы паласы падрыхтавалі 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА 

і Сяргей РАСОЛЬКА.


