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Ім ёныІм ёны

Ува га, кон курс!Ува га, кон курс!Ба чыць мэ туБа чыць мэ ту

ЮН КА РЫ, 
НА СТАРТ!

«Чыр вон ка. Чыр во ная зме на» аб вя шчае 
аб па чат ку чар го ва га твор ча га спа бор ніц тва

ІNTЕLLІGЕNСY:ІNTЕLLІGЕNСY:

Вы праў ля ю чы ся на іх вы ступ лен не, ні ко лі не 
ве да еш, ці па зна еш у элект рон ным вы ка нан ні 
сваю лю бі мую кам па зі цыю. Спра ва ў тым, 
што хлоп цы гра юць у фар ма це ім пра ві за цыі 
rіght nоw — кож ная з пе сень фак тыч на зноў 
на ра джа ец ца, ства ра ец ца на ва чах. Элект рон ны 
гурт Іntеllіgеnсу менш як паў го да та му прад ста віў 
но вы поў на фар мат ны аль бом Tесhnо Bluеs, у 
гэ тым фес ты валь ным се зо не па спеў вы сту піць на 
не каль кіх буй ных ту соў ках і рых ту ец ца да вя лі ка га 
нач но га фэс ту элект рон най му зы кі. Пра сваю 
фір мен ную ім пра ві за цый насць, на цы я наль нае ў 
му зы цы і за ня пад ан дэг раў нду ра зам з на шым 
ка рэс пан дэн там сён ня раз ва жа юць ва ка ліст 
Усе ва лад ДОЎБ НЯ, гі та рыст Яў ген МУ РАШ КА і 
кла віш нік Юрый ТА РА СЕ ВІЧ.

— Вы на зы ва е це ся бе не прос та гур том, а элект рон ным 
lіvе мі ні-ар кест ры кам. Ча му ме на ві та так?

Юрый: — Бо мы спра бу ем ра біць тое, што яшчэ ні хто не 
спра ба ваў. Ад ны з пер шых у Бе ла ру сі су мяс ці лі элект ро ні ку 
з жы вы мі сім фа ніч ны мі ін стру мен та мі.

Усе ва лад: — Мы ўвесь час экс пе ры мен ту ем з на бо рам 
гэ тых ін стру мен таў. У нас заў сё ды бы лі жы выя ду ха выя, і 
струн ныя, гі та ры, бас заў сё ды. У гур це ады гра ла не дзе з два 
дзя сят кі ча ла век. Увесь час змя ня ем склад і ін стру мен ты, 
пар тыі. І не вя до ма, ку ды гэ та ўсё пры вя дзе. З апош ня га, што 
хо чац ца па спра ба ваць, — у якас ці бэк-ва ка ліс так за пра сіць 
дзвюх чар на ску рых дзяў чат. Мы іх шу ка ем.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Ка лі вы дзесь ці ўба чы-
це ста так ка роў, а па ся-
род яго бу дуць ха дзіць 
лю дзі з план шэ та мі ці 
смарт фо на мі і штось ці 
зды маць, не спя шай це-
ся ўсмі хац ца. Вы не ста-
лі свед кам флэш мо ба. 
І ні хто не спра буе зра біць 
фо та ра гуль са бе на па-
мяць. Хут чэй за ўсё, гэ та 
бу дзе азна чаць толь кі ад-
но: у ка ман ды стар та па 
БДУ ІР атры ма ла ся да-
вес ці сваю ідэю да ла гіч-
на га за вяр шэн ня...

Лек тар — 
на ві дэа су вя зі

Но вы на ву чаль ны год у 
Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні-
вер сі тэ це ін фар ма ты кі і ра-
дыё элект ро ні кі рас па чаў ся 
з доў га ча ка на га на ва сел ля. 
На пя рэ дад ні свят ка ван ня 
950-год дзя ста лі цы на ву-
лі цы Каз ло ва, 28 ад бы ло ся 
ад крыц цё вось ма га ву чэб-
на-ла ба ра тор на га кор пу са 
БДУ ІР. Яго бу даў ніц тва рас-
па чы на ла ся за бюд жэт ныя 
гро шы, пра ект быў уне се ны ў 
Дзяр жаў ную ін вес ты цый ную 
пра гра му, але праз не каль кі 
га доў фі нан са ван не спы ні ла-
ся з эка на міч ных пры чын.

— Да бу доў ва лі аб' ект мы 
ўжо за свае гро шы. Бу даў ніц-
тва абы шло ся ў 46 міль яр даў 
не дэ на мі на ва ных руб лёў, 
пры клад на 20 міль яр даў з 
іх — бюд жэт ныя срод кі, ас-
тат няе — па за бюд жэт ныя 
срод кі ўні вер сі тэ та. За тое 
сён ня мы мо жам па хва ліц ца 
ства рэн нем су пер су час на га 

аду ка цый на га ася род дзя — 
ме на ві та тут бу дуць рэа лі за-
ва ныя са мыя іна ва цый ныя 
ра шэн ні ў аду ка цыі, — ад-
зна чыў пад час ура чыс тай 
цы ры мо ніі ад крыц ця но ва га 
кор пу са рэк тар БДУ ІР, пра-
фе сар Мі ха іл БА ТУ РА.

У вось мым кор пу се пра пі-
са лі ся струк тур ныя пад раз-
дзя лен ні Ін сты ту та пе ра пад-
рых тоў кі і па вы шэн ня ква лі-
фі ка цыі, на ву ко ва-да след чая 
част ка, фа куль тэт іна ва цый-
най бес пе ра пын най аду ка цыі 
і сту дэнц кі біз нес-ін ку ба тар.

Но вы кор пус у мно гім уні-
каль ны. У бу дын ку раз ме шча-
ны не толь кі лек цый ныя за лы, 
ву чэб ныя ла ба ра то рыі і кам п'ю-
тар ныя кла сы. Ма юц ца так са ма 
цэнтр ві дэа-кан фе рэнц-су вя зі і 
ан лайн-за ня ткаў для слу ха чоў 
фа куль тэ та іна ва цый най і бес-
пе ра пын най аду ка цыі, якія на-
ву ча юц ца дыс тан цый на. Тут жа 
бу дзе ар га ні за ва на сет ка вае 
на ву чан не для прад стаў ні коў 
ін шых уні вер сі тэ таў. На пло-

шчы ў тры ты ся чы квад рат ных 
мет раў ство ра на без бар' ер нае 
ася род дзе.

Смарт фон 
для жы вё ла во да

Цэ лы па верх у но вым кор-
пу се ад да дзе ны пад сту дэнц кі 
біз нес-ін ку ба тар, дзе ма ла-
дыя лю дзі — аў та ры ці ка вых 
ідэй — змо гуць атры маць 
да па мо гу ў рэа лі за цыі сва іх 
за дум, іх пе ра тва рэн ні ў біз-
нес і вы ха дзе на ры нак. Для 
крэ а тыў най мо ла дзі тут ство-
ра на 10 пля цо вак, аб ста ля ва-
ных мэб ляй і арг тэх ні кай для 
ра бо ты ка ман даў. Ужо за раз 
у біз нес-ін ку ба та ры «пра пі са-
лі ся» шэсць рэ аль ных пра ек-
таў, якія прай шлі кон курс ны 
ад бор, кож ны з іх ку ры руе 
мен тар — су пра цоў нік БДУІР, 
спе цы я ліст з Пар ка вы со кіх 
тэх на ло гій ці ву чо ны з На цы-
я наль най ака дэ міі на вук.

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «ЧЗ».)

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВАМ — 
ЗЯ ЛЁ НАЕ СВЯТ ЛО

Як у біз нес-ін ку ба та ры БДУ ІР вы рошч ва юць ма ла дыя та лен ты

 «Ро бім тое,  «Ро бім тое, 
што ні хто не спра ба ваў»што ні хто не спра ба ваў»
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Злева направа: вакаліст Усевалад Доўбня, клавішнік Юрый Тарасевіч і гітарыст Яўген Мурашка.

Сяр гей Краў цоў: «Спо саб бес кан такт на га ўзваж ван ня не толь кі 
зэка но міць час, але і па зба віць жы вёл ад не па трэб на га стрэ су».

Пе ра мож цы на ша га апош ня га твор ча га кон кур су. Зле ва на пра ва: Ан ге лі на Но ві ка ва па сту пі ла 
на фа куль тэт куль ту ра ло гіі і са цы яль на-куль тур най дзей нас ці Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та куль ту ры, Ва лян ці на Тру бач ста ла пер ша курс ні цай Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ, 
аб раў шы спе цы яль насць «аў ды я ві зу аль ныя СМІ», у ця пе раш няй адзі нац ца ці клас ні цы 

Іры ны Буб но вай, не су мня ва ем ся, па спя хо вае па ступ лен не яшчэ на пе ра дзе.

Яго наз ва — «Я — ма ла ды. І мне 
не ўсё роў на!» — ста ла ад ным з на-
шых най леп шых і даў га веч ных трэн-
даў ся род ін шых па ста ян ных руб рык. 
А ў пэў най сту пе ні кон курс стаў яшчэ 
і «куз няй» кад раў для жур фа ка, а 
пас ля і для са мо га ма ла дзёж на га да-
дат ку «Чыр вон ка. Чыр во ная зме на», 
і для ін шых рэ дак цый. Тыя, хто не ка-
лі пер шы мі пры ня лі ўдзел у твор чым 
спа бор ніц тве, ця пер — ужо ма ла дыя 
спе цы я ліс ты, якія атры ма лі пер шае 
пра цоў нае мес ца ў жыц ці!

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Тра ды цый на ў па чат ку но ва га на ву чаль на га го да 
ўжо ка то ры год за пар «ЧЗ» дае старт кон кур су 
ся род юных і ма ла дых ня штат ных аў та раў. 
Ён вы сту пае ў якас ці свое асаб лі вай пля цоў кі 
для са ма вы яў лен ня: дае твор цам маг чы масць 
рас ка заць пра сваю па зі цыю, пра стаў лен не 
ра вес ні каў да тых ці ін шых праб лем гра мад ства, 
у тым лі ку най перш — да сфе ры ма ла дзёж най 
па лі ты кі, рас ка заць пра іх аса біс ты ўклад у тую 
ці ін шую спра ву. Па га дзі це ся, цяж ка больш 
ём ка аба зна чыць сло ва мі тое, да ча го ў вы ні ку 
імк нец ца «Чыр вон ка. Чыр во ная зме на» і ча го 
ма ла дзёж ны да да так ча кае ад удзель ні каў 
кон кур су.
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