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Не вучобай адзінай

«ДАПАМАГАЦЬ ЛЮДЗЯМ —
ГЭТА КРУТА!»
Жыццё валанцёраў вельмі яркае і насычанае. Літаральна кожны дзень яны здзяйсняюць добрыя ўчынкі, дапамагаюць дарослым і дзецям. Кожны з іх заслугоўвае таго, каб пра яго даведаліся. Менавіта для
гэтага штогод БРСМ праводзіць конкурс «Валанцёр
года». Адной з пераможцаў у намінацыі «Асабісты
ўнёсак 2019 года сярод студэнтаў устаноў вышэйшай
адукацыі» стала студэнтка чацвёртага курса факультэта дашкольнай адукацыі Беларускага дзяржаўнага
педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка Віялета
АЛЯШКЕВІЧ.

— Валанцёрствам я пачала займацца яшчэ ў школе, з
восьмага-дзявятага класа. Педагог-арганізатар прапанавала, я зацікавілася і паспрабавала. Першым вопытам стаў
удзел у навагоднім канцэрце
для дзяцей з асаблівасцямі
развіцця. Потым мяне гэта
справа захапіла. Стала сама

цікавіцца валанцёрскім рухам:
наведваць ветэранаў Вялікай
Айчыннай вайны, пажылых
людзей і проста ўдзельнічаць
у розных акцыях. Напрыклад,
раздавала ўлёткі аб правілах
паводзін на чыгунцы, — прыгадала дзяўчына.
Пасля школы Віялета паступіла ва ўніверсітэт, але

дапамагаць людзям не перастала. З першага курса запісалася ў валанцёрскі клуб
ВНУ «Добрае сэрца». Стала
наведваць дзіцячыя інтэрнаты і сацыяльна-педагагічныя
цэнтры, бальніцы, дамы для
пажылых людзей.
— Часам, рыхтуючыся да
чарговага майстар-класа,

магу ўсю ноч заліваць гіпсавыя фігуркі ці майстраваць
кветкі, якія дзеці будуць потым размалёўваць. Цяпер
рэа лі зую ўлас ны пра ект
«Найлепшы сябар» з выхаванцамі сацыяльна-педагагічнага і анкалагічнага цэнтраў. Валанцёрства займае
амаль увесь вольны час,
таму рэдка бачуся з сябрамі, ды і дадому ў Асіповічы прыязджаю нячас та.
Па мне, вядома, сумуюць...
Але я нічога з сабой зрабіць
не магу — мне падабаецца
дапамагаць людзям, гэта ж
крута!
Мінулым летам Віялета
адкрыла для сябе спартыўны кірунак і стала лідарам

групы валанцёраў на ІІ Еўрапейскіх гульнях. Дзяўчына каардынавала работу
каманды колькасцю больш
за дваццаць чалавек
— У мяне была вельмі
адказная работа. Дзякуючы свайму кіраўніку Алене
Кузьміной, хлопцам і дзяўчатам з каманды я стала
больш ка му ні ка бель ная і
мэтанакіраваная. Праводзіла круглыя суткі на стадыёне «Дынама», затое набыла
шмат новых сяброў, а таксама бясцэнны вопыт. Цяпер
працягваю займацца спартыўным валанцёрствам.
Адзі най скла да нас цю,
якая ўзнікае ў жыцці валанцёра, дзяўчына называе не-

жаданне дзяцей адпускаць
яе. А такія сітуацыі ўзнікаюць досыць часта:
«Яны вельмі хутка прывыкаюць да нас, адчуваюць,
што мы іх не шкадуем, а размаўляем на роўных».
У конкурсе «Валанцёр года — 2019» студэнтцы прапа на ва лі паўдзель ні чаць
ку ра та ры ва лан цёр ска га
клуба. Для яго Віялета рабіла відэаролік і прэзентацыю
аб сваёй дзейнасці. А потым
заставалася толькі чакаць
абвяшчэння вынікаў.
Ангеліна НОВІКАВА,
студэнтка ІІІ курса
Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта культуры
і мастацтваў.

Насустрач часу

Адзначыць свята ў... бібліятэцы
У яе «гучнай» зоне

Як адпавядаць рэаліям інфармацыйнага грамадства,
павысіць у чатыры разы наведвальнасць і запатрабаванасць універсітэцкай бібліятэкі, ведаюць у БДУ.

не і выкарыстанне ў якасці дэкору
сцен студэнцкіх мастацкіх работ.
Га лоў ным но ва ўвя дзен нем
стала дзяленне прасторы залы
на зоны рознай актыўнасці. Так
утварыліся «гучная» пляцоўка для
настольных гульняў, стасункаў, работы над навучальнымі або грамадскімі праектамі, стартап-ідэямі
і «ціхія» месцы — для падрыхтоўкі
да заняткаў, вывучэння літаратуры. Навуковая зала пасля рамонту павялічылася да 70 пасадачных
месцаў. На іх устаноўлены камп'ютары, забяспечаны доступ да бесправаднога інтэрнэту.

Традыцыі і інавацыі
— У ёй павінна быць жыццё, —
сцвярджае дырэктар Фундаментальнай бібліятэкі БДУ Уладзімір КУЛАЖАНКА, разважаючы
пра месца і задачы ўстановы ў
лічбавым асяроддзі. — Гістарычна
так склалася, што яна з'яўляецца
месцам «ціхіх» заняткаў. Мы ж паспрабавалі адысці ад стандартнага падыходу і стварыць атмасферу
ўзаемадзеяння і камунікацыі. Дазволілі нашым студэнтам тут стасункавацца.
Інфармацыя сыходзіць у лічбавую прастору, а разам з ёй і
студэнт «апускаецца» ў гаджэт.
Мы сталі прадумваць шляхі вяртання моладзі ў чытацкае асяроддзе. Выснова была адна — гэта
можна зрабіць праз стварэнне ўнікальнай пляцоўкі, дзе ёсць традыцыі і інавацыі.

«Студэнтам патрабуецца
крэатыўная прастора.
Усё павінна спрыяць
раскрыццю іх творчых асоб».
Сён ня БДУ мае ад ну з найлеп шых у све це элект рон ных
бібліятэк. Згодна з міжнародным
рэйтынгам Trаnsраrеnt Rаnkіng оf
Rероsіtоrіеs, яна займае трэцяе
месца сярод універсітэцкіх бібліятэк і дванаццатае — у сусветным топ-лісце. Сярод айчынных
ВНУ БДУ мае найбольш поўную
падпіску на навуковыя электронныя рэсурсы і забяспечвае доступ
да больш чым 30 рэфератыўных
і паўнатэкставых баз даных, такіх як Sсорus, Wеb оf Sсіеnсе,
SрrіngеrLіnk, SсіеnсеDіrесt, ЕBSСО
і іншыя. Тут размяшчаюцца найбольш аў тарытэтныя публікацыі
навукоўцаў з усяго свету. Кожны
студэнт і супрацоўнік БДУ абсалютна бясплатна можа пазнаё-

міцца з самымі ўплывовымі
даследаваннямі сусветнага
ўзроўню.
— Такім чынам, для нашых ка рыс таль ні каў мы
прывабныя сваім эксклюзівам і перавагай перад сусветнай павуцінай. Бо многія даступныя ў БДУ інфармацыйныя крыніцы закрытыя для карыс тальнікаў у
інтэрнэце, — падкрэслівае
Ула дзі мір Кула жан ка. —
Акрамя таго, супрацоўнікі бібліятэкі кансультуюць
акадэмічны персанал універсітэта па пытаннях публі ка цый най ак тыў нас ці,
фар мі ра ван ня ліч ба ва га
партфоліа вучонага, а таксама эфектыўнага лічбавага прасоўвання вынікаў навуковай
дзейнасці.

Ад віртуальнасці
да рэальнасці
У БДУ ролю цэнтра бібліятэкі
выконвае навуковая зала ў галоўным корпусе ВНУ. Гэта найбуйнейшы адкрыты фонд спецыялізаванай літаратуры ў Беларусі. У свабодным доступе тут знаходзіцца
больш за 65 тысяч паасобнікаў
розных выданняў і перыёдыкі.
— Перад кіраўніцтвам бібліятэкі
стаяла вялізная задача — «прыручыць» студэнта. Рашэнню спрыяў
і рамонт, завершаны ў чытальнай
зале ў канцы 2018 года. Важным
было не толькі абнаўленне сцен,
пад ло гі і вок наў. Трэ ба бы ло
паіншаму арганізаваць прастору

Да 500
наведвальнікаў
у дзень

з улікам менталітэту і патрэб сучаснага студэнта, — дзеліцца сакрэтамі кіраўнік Фундаментальнай
бібліятэкі.
Над новым вобразам навуковай залы працавалі запрошаныя
ды зай не ры фа культэ та са цы якультурных камунікацый БДУ. Яны
прапанавалі колеравае афармлен-

— Мы імкнёмся стварыць камфортныя ўмовы
на любым этапе наведвання бібліятэкі і задаволіць
любы запыт нашых чытачоў. Студэнтам патрабуецца крэ а тыў ная пра сто ра.
Усё павінна спрыяць раскрыццю іх творчых асоб і
патэнцыялу, — упэўнены
дырэктар. — У Фундаментальнай бібліятэцы ёсць уся
неабходная інфраструктура:
інтэрнэт, друкарскі цэнтр,
3D-прынтар — фак тычна
функцыянал каворкінга.
Гэ тае ўні каль нае ася род дзе
стала магнітам для студэнтаў і
выкладчыкаў. За апошні год колькасць наведвальнікаў толькі ў навуковай зале вырасла да 500 чалавек у дзень, што ў чатыры разы
перавышае паказчыкі папярэдніх
гадоў.

Даведка
Фундаментальная бібліятэка БДУ заснавана 23 мая 1921 года.
У верасні 1922 года пастановай Саўнаркама БССР пераўтворана
ў Беларускую дзяржаўную і ўніверсітэцкую бібліятэку. У 1926 годзе
было прынята рашэнне аб вылучэнні Дзяржаўнай бібліятэкі (цяпер
Нацыянальнай бібліятэкі) са складу БДУ. Фундаментальная бібліятэка
працягнула сваю работу як універсітэцкая.
Цяпер фонд айчыннай і замежнай літаратуры складае каля двух мільёнаў дакументаў. Да паслуг чытачоў 15 інфармацыйных залаў, размешчаных у дзесяці карпусах універсітэта. Штогод фіксуецца больш
за 1,3 мільёна зваротаў да інфармацыйных рэсурсаў бібліятэкі.

Стратэгія: «кліент
заўсёды мае рацыю»
— Шматгадовая работа Фунда мен таль най біб лі я тэ кі БДУ
да каз вае, што ліч ба выя тэх налогіі не выцясняюць класічныя,
а спрыяюць якаснай змене біблі я тэч ных па слуг, па ляп шэн ню
ка му ні ка цыі па між пер са на лам
і чытачамі. Выконваючы традыцыйную функцыю інфармацыйнага забеспячэння навучальнага
працэсу, бібліятэка адпавядае актуальным запытам чытачоў, актыўна кантактуе з імі, у тым ліку
ў віртуальным асяроддзі, — кажа
Уладзімір Кулажанка.
Па словах кіраўніка, бібліятэка,
з пункту гледжання маркетынгу,
такая ж арганізацыя абслугоўвання, як кавярня або крама, і
тут варта выкарыстоўваць тыя ж
прынцыпы і падыходы. «Магчыма, гэта не заўсёды адпавядае
менталітэту некаторых бібліятэкараў, але для нас прынцыповая
па зі цыя — вы ключ на ветлі вае
стаўленне да карыстальнікаў, нават калі часам яны заходзяць у
куртках ці з заплечнікамі. У нас
дзейнічае залатое правіла абслугоўвання — «кліент заўсёды мае
рацыю». «Усе ініцыятывы па паляпшэнні работы, якія з'яўляюцца
ў бібліятэцы, зыходзяць ад нашых
супрацоўнікаў. Яны ўкладваюць
усіх сябе, ахвяруюць вольным часам, імкнучыся стварыць атмасферу хатняй утульнасці, нават
частуюць студэнтаў хатнім печывам, цукеркамі, гатуюць чорную і
травяную лекавую гарбату. У «гучнай» зоне ёсць бойлер для нагрэву
вады, мікрахвалевая печ. Так утварыўся «фуд-корт», дзе кожны ахвотны можа прыгатаваць гарбату,
каву ці разагрэць ежу, — расказвае дырэктар. — Цяпер я назіраю,
як моладзь праводзіць на нашай
пляцоўцы дні нараджэння ці іншыя
значныя святы. І гэта вельмі радуе.
Ёсць адчуванне задавальнення,
спакою і даверу з боку студэнтаў.
Гэта дарагога варта».
Паліна ДАЎГІЛЕНКА.
Фота Васіля КУЗЬМІЧКІНА.
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