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У РЭЙД
ВЫХОДЗІЎ
«ЗІМОВЫ
ПАТРУЛЬ»
У перыяд школьных канікул Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі і Беларускае рэспубліканскае таварыства ратавання на водах праводзілі сумесную
акцыю «Зімовы патруль», скіраваную на прафілактыку надзвычайных сітуацый на вадаёмах у зімовы
перыяд і папярэджанне выхаду людзей на неакрэплы
тонкі лёд.
У мерапрыемствах былі задзейнічаны байцы маладзёжных атрадаў аховы правапарадку БРСМ і супрацоўнікі АСВОД. Штодня з 11.00 да 15.00 яны патрулявалі берагі
рэк і азёр, на якіх размешчаны выратавальныя станцыі, і
праводзілі тлумачальную работу з насельніцтвам па няўхільным выкананні правілаў паводзін на вуліцы зімой,
на лёдзе, мерах засцярогі, а таксама на тэму таго, што
неабходна ведаць і зрабіць, калі чалавек праваліўся ў
ваду альбо калі камусьці патрэбна дапамога. Арганізатарамі было вызначана 66 месцаў дыслакацыі «Зімовага
патруля».

Ініцыятывы

Стыпендыі
ад стваральнікаў «танчыкаў»

Рэалізацыю пілотнага праекта «Стыпендыі Wаrgаmіng» разгледзелі
ў рамках візіту вядучага распрацоўшчыка камп'ютарных гульняў
у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Удзельнікамі сустрэчы сталі
першы намеснік міністра адукацыі Ірына Старавойтава, рэктар
БДУ Андрэй Кароль, саўладальнік Wаrgаmіng Уладзімір Кіслы
і дырэктар аналітычнага цэнтра «ЕсооM» Сяргей Мусіенка.
Таксама на мерапрыемства былі запрошаны дэканы і больш
як сто студэнтаў універсітэта.
Ініцыятыва па прысуджэнні стыпендый скіравана на стымуляванне і матывацыю моладзі да навуковай дзейнасці.
Уладзімір Кіслы падкрэсліў, што фінансавая падтрымка дазволіць стварыць у
БДУ кластар студэнцкіх ідэй і праектаў
рознай навуковай тэматыкі, не звязанай са спецыфікай работы кампаніі.
Галоўным пытаннем падчас абмеркавання стаў механізм рэалізацыі пра-

екта. Было вызначана, што на пачатковым этапе прэтэндаваць на атрыманне
стыпендый змогуць студэнты другіхтрэціх курсаў чатырох факультэтаў
БДУ: фізічнага, хімічнага, прыкладной
матэматыкі і інфарматыкі, а таксама
радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій. Формай адбору абраны конкурс,
згодна з якім кандыдатам неабходна
мець высокі бал паспяховасці, яны

Экскурсія + квэст

Чытанне для сябе

ТАЯМНІЦЫ ДВОРЫКА БДУ
У Мінску з'явіўся незвычайны экскурсійны маршрут —
па ўнутраным дворыку БДУ.

Смачна есці!

Комплекс — два рублі,
Wі-Fі — бясплатна

Студэнцкі
абед
са зніжкай
У БДУ плануецца ўвесці
сацыяльныя цэны на харчаванне
для студэнтаў. Гэта стане
магчымым дзякуючы ўкараненню
ў сетку ўніверсітэцкіх сталовых,
буфетаў і кавярняў апаратнапраграмнага комплексу (АПК)
«Харчаванне», які з'яўляецца
інтэлектуальнай уласнасцю БДУ.

Новая студэнцкая
кавярня
адкрылася
напярэдадні
новага года
ў БДУ.
Сучасны пункт
грамадскага
харчавання
размясціўся
ў корпусе
Інстытута бізнесу
БДУ па вуліцы
Маскоўскай, 15а.

наведвальнікам прапануюць новую паслугу
«ежа навынас». Набор дапоўніць гарачы напой у спецыяльным посудзе.
Кавярня будзе радаваць выпечкай уласнай вытворчасці. У асартымент мучных вырабаў увойдуць свежыя слойкі, булкі, кексы і
пірожныя. Лінейку прадукцыі рэгулярна плануюць пашыраць новымі прысмакамі.
У хуткім часе ў кавярні з'явяцца Wі-Fі і
тэлевізар.

Паспрачацца...
з будучым
класікам
Стартаваў другі сезон праекта для
вучняў сярэдніх і старшых класаў
школ «Чытаў Q&A». Ён аб кнігах і
пісьменніках, якія пакуль не ўвайшлі
ў школьную праграму, аб літаратуры,
якая ствараецца ў нас на вачах. Яе
аўтары жывуць тут і цяпер, ходзяць
разам з намі па адных вуліцах, чытаюць тыя ж навіны, глядзяць тыя
ж фільмы. Менавіта па іх творах нашчадкі будуць меркаваць пра наш
час і пра нас. З гэтымі пісьменнікамі
можна сустрэцца, задаць ім пытанні
і, галоўнае, — паспрачацца.

Над яго зместам працавалі 11 студэнтаў гістарычнага факультэта ўніверсітэта. На працягу некалькіх месяцаў яны вывучалі архіўныя матэрыялы Музея БДУ. Каштоўнай крыніцай інфармацыі для
іх стала таксама кніга «Універсітэтазнаўства» прафесара Алега
Яноўскага.
Унікальнасць праек та заключаецца ў камбінацыі традыцыйнага экскурсійнага фармату з гульнявымі элементамі квэс ту.
Спачат ку гас цям БДУ ў хра на ла гіч най пас ля доў нас ці рас кажуць пра жыццё і дзейнасць выбітных асоб, помнікі і бюс ты якім
устаноўлены на тэрыторыі дворыка. Наведвальнікі даведаюцца
пра гіс торыю карпусоў ВНУ ў даваенныя і пасляваенныя гады.
Асаблівая ўвага будзе аддадзена тэме станаўлення БДУ ў перыяд з 1918-га да 1939 года. А затым экскурсантам трэба будзе вырашыць шэраг галаваломак, звязаных з гіс торыяй БДУ
і біяграфіяй асветнікаў. Праводзіць экскурсіі даверана студэнтам-валанцёрам, сябрам «Клуба экскурсаводаў БДУ «ІN VІA».
Такая прак тыка дапаможа ім у далейшым пры атэс тацыі гідамі
і экскурсаводамі.
Наведаць экскурсію можна бясплатна, папярэдне патэлефанаваўшы на кафедру этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў
гістарычнага факультэта па тэл. (+375) 17 222 35 81.

Інтэр'ер кавярні выкананы ў самых смелых дызайнерскіх рашэннях з разнастайнасцю каляровай гамы. Эфек тыўнае выкарыстанне прасторы дазволіла стварыць
40 пасадачных месцаў. Акрамя таго, для
арганізацыі хуткага харчавання ў зале прадугледжана спецыяльная стойка. Вытворчы цэх аснашчаны новым абсталяваннем і
вентыляцыяй.
Комплексны абед будзе каштаваць студэнтам каля двух рублёў. У меню ўключаны таксама стравы на выбар. Акрамя таго,

павіны займацца навукова-даследчай
дзейнасцю і напісаць матывацыйнае
эсэ. Усяго будзе выдзелена 16 стыпендый — па чатыры на кожны згаданы факультэт. У абмеркаванні актыўна прымалі ўдзел таксама студэнты.
Шматлікія іх заўвагі будуць улічаныя
пры дэталёвай распрацоўцы палажэння аб «Стыпендыі Wаrgаmіng». Яго выніковы варыянт прадставяць да канца
лютага.
Пры паспяховай рэалізацыі пілотнага праекта на згаданых факультэтах БДУ плануецца пашырэнне колькасці ўдзельнікаў як за кошт іншых
факультэтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, так і іншых беларускіх
ВНУ.

Сёння сетку грамадскага харчавання
Белдзяржуніверсітэта наведвае вялікая
колькасць людзей. АПК дазволіць ідэнтыфікаваць студэнтаў БДУ, прааналізаваць іх смакавыя схільнасці, выбар страў,
іх кошт, а таксама «пік» наведвальнасці
пунктаў харчавання ў ВНУ. Атрыманыя
звесткі будуць улічвацца пры фарміраванні меню і спрыяць паляпшэнню якасці
паслуг пунктаў харчавання БДУ.
Сёння аў таматызаваныя комплексы
ўстаноўлены ў дзвюх кавярнях і сталовай
галоўнага корпуса БДУ. У хуткім часе сістэмай абсталююць усе 23 пункты харчавання ўніверсітэта. На другім этапе патрабуецца дапрацоўка нарматыўна-прававой
базы, што ў перспектыве дасць магчымасць распрацаваць зніжкавую сістэму на
абедзеннае меню для студэнтаў БДУ.

Прычым пытанні можна задаваць самыя розныя: ад простых «Навошта вы гэта
напісалі?», «А ці будзе працяг?» да тых,
што звычайна саромеюцца задаць: «А гэты герой, ён жа зусім «цю-цю», навошта
вы так з ім?» і «Мы зусім не такія, як у
вашых кнігах!». А яшчэ праект разлічаны
на чытанне не па абавязковай праграме,
а для сябе, толькі для сябе. Яго арганізатарам выступае кніжны фестываль «Горад
і кнігі» — штогадовая маштабная кніжная
падзея сталіцы, арганізаваная сіламі валанцёраў, улюбёных у чытанне. За чатыры
гады існавання фестывалю на ім прайшло
больш за 400 кніжных і літаратурных мерапрыемстваў, якія наведала больш за
19 тысяч чалавек.
У другім сезоне праекта «Чытаў Q&A»
для ўдзельнікаў падрыхтаваныя цікавыя
сюрпрызы. Запрошаны аў тар — Лілія
ІЛЬЮШЫНА з дэбютнай кнігай «Ключ Дарог» на беларускай мове. Удзельнікі праек та змогуць першымі прачытаць гэты
твор яшчэ да яго выхаду ў свет.
Другі сюрпрыз — чытанне кнігі праз мабільны месенджар Telegram. Усе ўдзельнікі
атрымліваюць доступ да сакрэтнага чата.
У яго з пэўнай перыядычнасцю арганізатары будуць адпраўляць часткі кнігі так, каб
усе паспелі прачытаць. Капіяванне тэксту забаронена. Колькасць, памер частак і
перыядычнасць вызначаюцца галасаваннем.
Па заканчэнні ўдзельнікі праекта павінны будуць выканаць творчае заданне,
каб атрымаць запрашэнне на сустрэчу з
аўтарам кнігі. Лілія Ільюшына — беларуская пісьменніца, выкладчыца філасофіі ў
Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў, мадэратар падлеткавага фэнтэзі-клуба.
Матэрыялы паласы падрыхтавалі
Надзея НІКАЛАЕВА
і Сяргей РАСОЛЬКА.
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