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Ха чу на жур фак!Ха чу на жур фак!

Ву чо ны — 
«штуч ны та вар»

Стар шы ня прэ зі ды у ма НАН 
Бе ла ру сі, ака дэ мік Ула дзі мір 
ГУ СА КОЎ пры знаў ся, што ў сту-
дэнц кія га ды пра на ву ко вую кар'-
е ру на ват не ма рыў. І толь кі прый-
шоў шы на вы твор часць зра зу меў, 
што трэ ба пра цяг ваць рас па ча-
тыя пад час сту дэнц тва на ву ко выя 
по шу кі. Та му па сту піў спа чат ку ў 
за воч ную ас пі ран ту ру, а по тым 
пра цяг ваў ву чо бу ўжо воч на.

— У тыя ча сы спе цы яль на ў 
на ву ку ні ко га не за пра ша лі, але 
па ток з ах вот ных рэа лі зоў ваць 
ся бе ў гэ тай сфе ры не спы няў ся, 
— усмі ха ец ца Ула дзі мір Гу са коў. 
— Ка лі б мне сён ня прый шло ся 
пе ра кон ваць ма ла до га ча ла ве ка 
зра біць свой вы бар на ка рысць 
на ву кі, то я, на пэў на, ска заў бы 
яму, што толь кі на ву ка ства рае 
не аб ме жа ва ныя маг чы мас ці для 
рас крыц ця здоль нас цяў і та лен ту. 
Сён ня трэ цяя част ка на ву коў цаў 
у ака дэ міі — гэ та мо ладзь: кам-
пе тэнт ная, та ле на ві тая, перс пек-
тыў ная, на якую мы ро бім стаў ку. 
Што год у На цы я наль ную ака дэ-
мію на вук улі ва ец ца ка ля 350 ма-
ла дых спе цы я ліс таў. Дэ фі цы ту 
кад раў у нас ня ма, за да ча ама ла-
джэн ня вы кон ва ец ца. Да та го ж 
я ўпэў не ны, што ма са васць у на-
ву цы зу сім не па трэб ная. Ву чо ны 
— гэ та «штуч ны та вар», і толь кі 
адзін кі мо гуць быць ге не ра та ра мі 
ідэй, та му ў на ву ку па він ны пры-
хо дзіць яр кія асо бы...

Ула дзі мір Гу са коў рас ка заў 
гас цям, што ў хут кім ча се свет 
зме няць 10 пра рыў ных тэх на ло-
гій — воб лач ныя тэх на ло гіі, уклю-
ча ю чы ма біль ны ін тэр нэт і ін тэр-
нэт «рэ чаў», аў та ма ты за цыя ін тэ-
ле кту аль най пра цы, элект рон ная 
ро ба та тэх ні ка, са ма кі ра валь ныя 
тэх ніч ныя комп лек сы (аў та ма бі-
лі), да сле да ван ні ў га лі не ге но мі кі 
(ча ла ве ка, жы вё л і рас лін), най-

ноў шыя ма гут ныя на кап ляль ні кі 
энер гіі, трох мер ны друк і кам па-
зі цый ныя на на ма тэ ры я лы. Па 
ўсіх гэ тых кі рун ках па глыб ле на 
пра цуе і бе ла рус кая на ву ка, і на-
шы вы ні кі пры зна юц ца вя ду чы мі 
су свет ны мі цэнт ра мі.

Ге роі свай го ча су
Стар шы ня рэс пуб лі кан ска га 

гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая 
Русь» Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ 
пад крэс ліў, што мно гія ву чо ныя 
зра бі лі свае ад крыц ці ў зу сім 
«юныя га ды». Як, на прык лад, 
нар веж скі ма тэ ма тык Нільс Хен-
рык Абель, які па мёр ва ўзрос це 
26 га доў. Усе яго ад крыц ці на-
мно га апе рад жа лі ўзро вень на-
ву кі пер шай па ло вы ХІХ ста год-
дзя. Пра цы ву чо на га, да сла ныя 
ў Па рыж скую ака дэ мію на вук і 
пе ра да дзе ныя зна ка мі та му фран-
цуз ска му ма тэ ма ты ку Ка шы, бы-
лі згуб ле ны. На ліст вы дат на му 
ня мец ка му ма тэ ма ты ку Гаў су 
ад ка зу не бы ло. У вы ні ку Ніль са 
Абе ля, які здзейс ніў пе ра ва рот 
у на ву цы, звя лі ў ма гі лу цяж кая 
хва ро ба і жаб рац кае іс на ван не. 
А ў ХХІ ста год дзі нар веж скім ура-
дам бы ла за сна ва ная Абе леў ская 
прэ мія, якую па спе лі ахрыс ціць 
«ма тэ ма тыч най Но бе леў скай 

прэ мі яй» — сён ня гэ та ад на з 
са мых прэ стыж ных уз на га род 
у ма тэ ма ты цы. Яе пе ра мож цаў 
вы зна чае Між на род ны ма тэ ма-
тыч ны са юз і Еў ра пей скае ма тэ-
ма тыч нае та ва рыст ва.

Яшчэ адзін не менш кра са-
моў ны прык лад — жыц цё фран-
цуз ска га ма тэ ма ты ка Эва рыс та 
Га луа, за бі та га на ду э лі ў 20-га-
до вым уз рос це. Ён за гі нуў ра ней, 
чым па спеў стаць вя до мым у на-
ву ко вых ко лах. Уся го за ча ты ры 
га ды за хап лен ня ма тэ ма ты кай Га-
луа зра біў ад крыц ці, якія ста вяць 
яго на адзін уз ро вень з най буй-
ней шы мі ма тэ ма ты ка мі ХІХ ста-
год дзя. Фак тыч на за клаў асно вы 
су час най ал геб ры, але пры знан не 
прый шло да Га луа толь кі праз 40 
га доў пас ля яго смер ці...

Праў да, і вя лі кія так са ма па-
мы ля юц ца. Пра гэ та мо ла дзі рас-
ка заў аў тар больш чым 420 на ву-
ко вых ра бот ака дэ мік На цы я-
наль най ака дэ міі на вук, док тар 
геа гра фіч ных на вук, пра фе сар 
Ула дзі мір ЛО ГІ НАЎ:

— Ка роль вік та ры ян скай фі-
зі кі лорд Кель він на стой ваў на 
тым, што со неч ная ак тыў насць 
не мае ні я ка га да чы нен ня ні да 
па ляр на га ззян ня, ні да маг ніт-
ных бур на Зям лі. А зна ка мі ты 
са вец кі ака дэ мік Анд рэй Мо нін 
(геа фі зік, аке а но лаг і ма тэ ма тык) 
яшчэ ў 70—80-я га ды ХХ ста год-
дзя быў упэў не ны ў тым, што «су-
вязь па між со неч ны мі цык ла мі і 
на двор' ем на Зям лі — толь кі ўда-
лыя во пы ты па са ма ўну шэн ні». 
Але сён ня гэ та ўжо ні ў ко га не 
вы клі кае су мнен няў.

Пра гно зы клі ма то ла га
Мі ні-лек цыю вя до ма га клі ма-

то ла га пра пры чы ны змя нен ня 
клі ма ту на Зям лі і тое, як на двор'е 
паў плы ва ла на ход гіс то рыі, сту-
дэн ты і ас пі ран ты пра слу ха лі з 
за хап лен нем.

— Не вар та ду маць, што мы 
сён ня жы вём у ней кім уні каль ным 

пе ры я дзе і па цяп лен не, якое на-
зі ра ем, пер шае ў гіс то рыі, — ад-
ра зу па спра ба ваў раз бу рыць рас-
паў сю джа ны стэ рэа тып Ула дзі мір 
Ло гі наў. — На ват у Пуш кі на ў ра-
ма не «Яў ген Ане гін» ёсць та кія 
рад кі: «В тот год осен няя по го да 
/ Сто я ла до лго на дво ре / Зимы 
жда ла, жда ла природа / Снег вы-
пал толь ко в ян ва ре». Гэ та мас-
тац кі до каз та го, што і ра ней бы лі 
та кія ж цёп лыя зі мы, як ця пер.

Ака дэ мік сцвяр джае, што 
2015—2016 га ды не ста лі б са мы-
мі га ра чы мі ў най ноў шай гіс то рыі, 
ка лі б не ма гут нае Эль-Ніньё — 
па цяп лен не на не каль кі гра ду саў 
у Ці хім акі я не. А па коль кі цеп ла-
ёміс тасць акі я на ў ты ся чу ра зоў 
боль шая за цеп ла ёміс тасць па-
вет ра, гэ тыя не каль кі гра ду саў 
ва ды моц на на гра ва юць ат мас-
фе ру, пры вод зя чы да ўсплес ку 
тэмператур.

— Мой пра гноз на тры най-
блі жэй шыя га ды? Гла баль ная 
тэм пе ра ту ра па ні зіц ца, та му 
што Эль-Ніньё — пры род ная з'я-
ва, якая паў та ра ец ца праз 3—5 
га доў. Та ды на сту піць эпо ха 
Ла-Нінья — тэм пе ра ту ра ў акі я-
не пач не зні жац ца, і гла баль ная 
тэм пе ра ту ра пой дзе ўслед за 
ёй. Ка лі я маю ра цыю, то тэм пе-
ра ту ра да 2019—2020 го да (усё 
за ле жыць ад ма гут нас ці і пра-
цяг лас ці Эль-Ніньё) змен шыц ца 

на 0,1—0,2 гра ду са ў па раў на нні 
з 2014—2016 га да мі. Тэм пе ра-
тур ная ана ма лія ў Бе ла ру сі тры 
апош нія га ды бы ла са мая вы со-
кая. У на ступ ныя тры га ды тэм пе-
ра ту ра ў нашай краіне бу дзе ў ся-
рэд нім на адзін гра дус ні жэй шая, 
чым у 2014—2016 га дах. Ці маю 
я ра цыю, вы хут ка са мі змо жа це 
пра ве рыць, — сме ла пра па на ваў 
Ула дзі мір Ло гі наў.

Не мес ца для зайз драс ці
І ўсё ж та кі, як быць тым ма-

ла дым лю дзям, якія па куль яшчэ 
ва га юц ца, ку ды ім іс ці: на вы-
твор часць, у біз нес ці ўсё ж та кі 
ў на ву ку?

— Гэ ты шлях вель мі скла да-
ны. І гро шай вя лі кіх вы тут не 
за ро бі це, — шчы ра па пя рэ дзіў 
ма ла дых лю дзей ака дэ мік, ды-
рэк тар Ін сты ту та хі міі но вых 
ма тэ ры я лаў НАН Бе ла ру сі, 
док тар хі міч ных на вук, пра-
фе сар Ула дзі мір АГА БЕ КАЎ: 
— Не менш важ на мець на дзей-
ны тыл. Мая жон ка ах вя ра ва ла 
сва ёй кар' е рай дзе ля та го, каб 
я зай маў ся на ву кай. Толь кі ўя-
ві це са бе сі ту а цыю: вы бу дзе це 
га рэць на ву кай, а ва ша абран-
ні ца бу дзе ка заць вам што дня: 
«Ідзі за раб ляй гро шы». На ву ка 
не цер піць мі тус ні, тут нель га 
раз ліч ваць на ім гнен ны эфект, 
як у пес ні «Мы хотим се год ня, 
мы хотим сей час». Гэ та вя лі кая 
пра ца, але пра ца — удзяч ная. 
У на ву цы ўсё трэ ба ра біць грун-
тоў на. На мой по гляд, не трэ ба 
ба яц ца змя няць тэ ма ты ку і на-
ву ко вую шко лу. На ву ка — гэ та 
вя лі кая су поль насць, і тут ня ма 
мес ца зайз драс ці, вы па ві нны па-
ва жаць сва іх ка лег, спа бор ні чаць 
з імі, але не зайз дрос ціць...

Су час ная на ву ка — гэ та ка-
манд ная гуль ня. Та му ву чыц ца 
ра бо це ў ка ман дзе трэ ба яшчэ ў 
ма гіст ра ту ры. Яе дзей насць трэ-
ба пе ра бу доў ваць. Ня хай яшчэ 
на гэ тай сту пе ні вы шэй шай шко-

лы ў ад ным ка лек ты ве збі ра юць 
хі мі каў, ма тэ ма ты каў, пра гра міс-
таў, ін жы не раў-тэх но ла гаў... Бо 
ўсе за да чы сён ня вы ра ша юць не 
адзі ноч кі, а муль ты про філь ныя 
ка ман ды спе цы я ліс таў.

Трамп лін для рос ту
— Якія фак та ры вы зна ча юць 

пос пе хі ў на ву цы? Пер шае — гэ та 
ін та рэс. Ка лі вам не ці ка ва зай-
мац ца на ву кай, не ці ка ва штось ці 
да сле да ваць, то ні я кія за меж ныя 
па езд кі і ін шыя да бро ты не пры вя-
дуць вас да пос пе ху, — упэў не ны 
ака дэ мік, за слу жа ны энер ге-
тык Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
сандр МІ ХА ЛЕ ВІЧ. — Дру гое — 
гэ та ня ўда чы. Як ні дзіў на, але 
мой аса біс ты до свед да каз вае, 
што ме на ві та яны вель мі моц на 
спры я юць пра фе сій на му рос ту і 
вы ра шэн ню праб лем. Ка лі ў вас 
усё доб ра склад ва ец ца з са ма га 
па чат ку, рых туй це ся да пад во ху. 
А ка лі су тык ну лі ся з ня ўда чай, то 
шу кай це яе пры чы ны: ра шэн не 
мо жа зна хо дзіц ца зу сім не ў тым 
мес цы, дзе вы шу ка е це. Раз гад ка 
мо жа ха вац ца ў тых дро бя зях, на 
якія ты не звяр та еш ува гу. Дро бя-
зяў у на ву цы ўво гу ле не бы вае...

Трэ цяе — гэ та ба ланс. Для та-
го, каб зай мац ца на ву кай, без-
умоў на, трэ ба ве даць сі ту а цыю 
ў сва ёй на ву ко вай воб лас ці: над 
чым пра цу юць твае ка ле гі, якіх 

яны да сяг ну лі пос пе хаў. Але аса-
біс та я для ся бе вы лу чаю пе ры-
я ды, ка лі не чы таю ні я кую лі та-
ра ту ру, а за ся родж ва ю ся толь кі 
на ўлас най ра бо це. Пры гэ тым 
ве даю лю дзей, якія вель мі шмат 
ува гі на да юць лі та ра тур на му 
агля ду, яны заў сё ды ў кур се ўсіх 
апош ніх па дзей, але іх спра ва на-
пе рад не ру шыц ца. Та му я і вы-
сту паю за ра зум ны ба ланс.

Член-ка рэс пан дэнт НАН 
Бе ла ру сі, ды рэк тар Ін сты ту-
та мік ра бія ло гіі НАН Бе ла ру сі, 
ге не раль ны ды рэк тар дзяр-
жаў на га на ву ко ва-вы твор ча га 
аб' яд нан ня «Хі міч ны сін тэз і 
бія тэх на ло гіі», док тар бія ла-
гіч ных на вук Эмі лія КА ЛА МІ ЕЦ 
кан ста туе:

— Шлях у на ву ку ва ўсіх роз-
ны. Зда ра ец ца, што ты і не ма-
рыў, і не пла на ваў, а ака заў ся ў 
са мым эпі цэнт ры. Я за кон чы ла 
по лі тэх ніч ны ін сты тут, і бія ло гія 
ў ма ім рэй тын гу школь ных дыс-
цып лін зай ма ла апош нія мес цы. 
Але ў вы ні ку мае ве ды ака за лі ся 
за па тра ба ва нымі ў мік ра бія ло гіі. 
Ме на ві та тут я змаг ла рэа лі за-
ваць усё, што я ве да ла, у мя не 
з'я ві ла ся маг чы масць кі ра ваць 
ма гут най сі лай. Тым, хто сён ня 
шу кае ад ка зы на свае пы тан ні, 
я ска жу, што ка лі ты ў шко ле бя-
жыш пас ля ўро каў да моў, каб ра-
шыць цяж кую за дач ку, то гэ та 
пер шы крок у на ву ку. Ка лі ты, бу-
ду чы сту дэн там, за крыў кан спект 
і ду ма еш пра тое, што трэ ба яшчэ 
па шу каць да дат ко вую лі та ра ту-
ру, то гэ та дру гі крок. Га лоў нае 
зра зу мець, што на ву кай трэ ба 
жыць паў сюд на: і до ма, і ў гас цях, 
і на да чы, і ў вод пус ку. Прос та 

пра ся дзець ад зван ка да зван ка 
тут не атры ма ец ца... У мя не бы ла 
су пра цоў ні ца, якая з ад ной ліч бы 
раз ві ва ла мност ва ідэй. Але ёсць 
і та кія ма ла дыя су пра цоў ні кі, якія 
атры ма юць па трэб ную ліч бу, а 
да лей іх ужо ні чо га не ці ка віць..

Стар шы ня Са ве та ма ла дых 
на ву коў цаў ад дзя лен ня хі міі і 
на вук аб Зям лі, кан ды дат хі міч-
ных на вук Тац ця на ПЛІС КО так-
са ма лі чыць, што на ву ка — гэ та 
асаб лі вы лад жыц ця. Пры чым у 
су час ных рэа лі ях ву чо ны па ві нен 
не толь кі ге не ры ра ваць ідэі, але 
і ўмець ар га ні за ваць на ву ко вае 
да сле да ван не, сфар мі ра ваць 
на ву ко вую гру пу, па ду маць, ка-
му мо гуць быць ці ка выя вы ні кі 
гэ та га да сле да ван ня. Вось толь-
кі ў на шых уні вер сі тэ тах гэ та му 
не ву чаць. На су стрэ чы Тац ця на 
прэ зен та ва ла но вы пра ект «Ву-
чо ны пад ключ» — пя ці дзён ную 
шко лу для ас пі ран таў, ма гіст ран-
таў і та ле на ві тых ма ла дых на-
ву коў цаў, дзе іх бу дуць ву чыць 
уся му: ад пад рых тоў кі на ву ко вых 
пуб лі ка цый, прэ зен та цый, пра ек-
таў і ды сер та цый «пад ключ» да 
зна ём ства з во пы там па спя хо вай 
прад пры маль ніц кай дзей нас ці ў 
на ву цы. Але гэ та ўжо асоб ная тэ-
ма для раз мо вы...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

КОД 
ДО СТУ ПУ

«Я Ра соль ка Сяр гей Ула дзі мі ра віч, 
рэ дак тар ад дзе ла га зе ты «Звяз да», 
адзін з ку ра та раў ма ла дзёж на га да-
дат ку «Чыр вон ка. Чыр во ная зме на». 
Да сла ны ма тэ ры ял па тэ ма ты цы як-
раз для яго. Да да так вы хо дзіць двой-
чы на ме сяц...» Вы ве да е це, коль кі ра-
зоў за апош нія пяць га доў ме на ві та так 
я па чы наў элект рон ныя ліс ты да тых 
ма ла дых лю дзей, якія ма ры лі стаць 
жур на ліс та мі? Іх атрым лі ва лі і мно гія 
ця пе раш нія вы пуск ні кі жур фа ка, на іх 
раз ліч ва юць і сён няш нія абі ту ры ен ты. 
Але, па га дзі це ся, на пі саць ці па зва ніць 
лі та раль на кож на му аса біс та не маг чы-
ма фі зіч на. Та му мы вы ра шы лі ўвес ці ў 
да дат ку но вую руб ры ку, у якой па ста-
ра ем ся да ваць ка рот кія рэ ка мен да цыі 
тым, хто сё ле та вы ра шыў спраў дзіць 
сваю ма ру — стаць жур на ліс там. Пра 
тое, што на пе ра дзе га ра чая па ра па-
ступ лен ня, свед чыць тра ды цый ны што-
га до вы ўсплёск зва ро таў у рэ дак цыю 
ця пе раш ніх вы пуск ні коў школ.

«Пі ша вам бу ду чы жур на ліст...» Сме лая 
за ява, якую тым не менш лепш ад ра зу пад-
ма ца ваць спра вай. На прык лад, пе ра лі кам 
тэм, якія аў тар ха цеў бы пра па на ваць ад ся-
бе. Або, што яшчэ лепш, ужо на пі са ным ма тэ-
ры я лам, каб мож на бы ло склас ці пер ша снае 
ўяў лен не пра твор цу і даць яму ней кія па ра-
ды. Ад куль нам вя до ма, чым за хап ля ец ца і 
ў якіх сфе рах мае до свед наш ад ра сант? За 
рэд кім жа вы клю чэн нем да лей чы та ем неш та 
на кшталт та го, што аў тар га то вы вы кон ваць 
роз ныя за дан ні рэ дак цыі і пі саць на лю быя 
тэ мы... Зноў жа сме лае для школь ні ка вы каз-
ван не, але ні чым не пад ма ца ва нае.

Праб ле ма тут ба чыц ца вось у чым. Ма ла-
ды ча ла век у боль шас ці вы пад каў у апош ні 
мо мант вы ра шыў, што бу дзе па сту паць ме на-
ві та на жур фак. Ад сюль, маг чы ма, і не поў нае 
ва ло дан не сі ту а цы яй і гэ тая ня ўпэў не насць у 
са бе, якая ха ва ец ца за па каз ной сме лас цю. 
Спра ва ў тым, што звяр тац ца ў га зе ту трэ ба 
бы ло не за раз, а год, два ці на ват тры та му. 
А пе рад гэ тым за пі сац ца ў гур ток жур на ліс-
ты кі пры сва ёй шко ле ці до ме твор час ці, каб 
атры маць пер ша сныя ве ды пра жан ры, пра 
са му пра фе сію. Усё ж «про ба пя ра» для га-
зе ты — гэ та не зу сім тое, што школь ны рэ фе-
рат ці са чы нен не. За ліш ніх па тра ба ван няў да 
аў та ра, ка неш не, прад' яў ляць ні хто не бу дзе, 
але «план ка» для га зет ных пуб лі ка цый усё 
ж знач на вы шэй шая. Але па спра бу ем да па -
маг чы і тым, хто спяшаецца ўско чыць у 
«апош ні ва гон».

Най перш пра са мае дзіў нае (ці не да-
рэ чнае), з чым да во дзіц ца су ты кац ца пры 
ста сун ках з ма ла ды мі аў та ра мі. Мно гія з іх 
не зна ё мыя ці амаль не зна ё мыя... з га зе тай, 
у якую пі шуць. Пры нам сі пра гэ та свед чаць 
зва ро ты юных аў та раў на рус кай мо ве. Не раз 
бы лі вы пад кі, ка лі абі ту ры ен ты звяр та лі ся ў 
рэ дак цыю з прось бай пад ка заць, ка лі на дру-
ка ва лі іх пуб лі ка цыю, ці ўво гу ле — па пра сіць 
той са мы ну мар га зе ты. І ў іх лі ку бы лі тыя, 
хто збі раў ся па сту паць на спе цы яль насць 
«Дру ка ва ныя СМІ»! Вы мо жа це ўя віць са бе 
сі ту а цыю, ка лі ча ла век хо ча стаць ку ха рам, 
але пры гэ тым прын цы по ва не за гляд вае ў 
рэ цэп тур ныя да вед ні кі? А імк нуц ца ў бу ду чым 
пра ца ваць у га зе це, не чы та ю чы яе за раз, 
вы хо дзіць, мож на?..

У гэ тым вы пад ку звяр та ю ся не столь кі да 
са міх абі ту ры ен таў, коль кі да іх баць коў, на-
стаў ні каў, кі раў ні коў гурт коў. Бу ду чыя сту-
дэн ты, на наш по гляд, прос та аба вя за ны 
рэ гу ляр на тры маць у ру ках дру ка ва ны ва-
ры янт га зе ты! Най леп шае вый сце для іх — 
пад пі сац ца, а не пра гля даць зрэд ку ну мар у 
школь най біб лі я тэ цы ці на за ня тках у гурт ку. 
Як вы ду ма е це, якія пы тан ні най больш іма-
вер на пра гу чаць ад чле наў пры ём най ка мі-
сіі, ка лі яны да ве да юц ца, што па тэн цы яль ны 
сту дэнт дру ка ваў ся ў ма ла дзёж ным да дат ку 
«Звяз ды» «Чыр вон ка. Чыр во ная зме на»? Ка-
неш не, пра тое, якіх аў та раў ён па мя тае, на 
якія тэ мы яны пі са лі, які ма тэ ры ял кан крэт на 
яму най больш за пом ніў ся. Як ду ма е це, прэ-
тэн дэнт на сту дэнц кі бі лет змо жа бліс ку ча 
на іх ад ка заць? Зноў жа, мож на бу дзе без 
праб лем склас ці ўлас нае парт фо ліа твор чых 
ра бот для па ступ лен ня, а не ехаць, як бы ло 
не ад на ра зо ва, з ін ша га го ра да ў ста лі цу, каб 
за ві зі ра ваць у рэ дак цыі ксе ра ко пію га зет най 
ста рон кі. За на та ва лі? Пра цяг нем на ступ ны 
раз. Ка лі ёсць пы тан ні, за да вай це.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

ШЛЯХ У АКА ДЭ МІ КІ

«На ву ка не цер піць мі тус ні, 
тут нель га раз ліч ваць 
на ім гнен ны эфект». 

...а по тым з за да валь нен нем фа та гра фа ва ла ся з імі.


