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РЫ КАЕ, ГУ ДЗЕ 
І ГРЭ ЕЦ ЦА...

Амаль пяць га доў раз дзя-

ля юць пра вя дзен не пер шай 

вы стаў кі рэ тра камп' ю та раў 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 і з'яў лен не му зея. 

За гэ ты час чац вер та курс нік 

фа куль тэ та кам п'ю тар ных сіс-

тэм і се так БДУ ІРа Аляк сандр 

АЛЯК САНД РАЎ, чыя ка лек-

цыя вы стаў ля ла ся ў 2013 го-

дзе, стаў ас пі ран там і пра цуе 

ця пер у ад ной з ІТ-кам па ній. 

Але за хап лен не ра ры тэт най 

тэх ні кай у ма ла до га ча ла ве ка 

не прай шло, а яго ка лек цыя іс-

тот на па поў ні ла ся. Сён ня ён на-

ват не мо жа ска заць дак лад на, 

коль кі экс па на таў зна хо дзіц ца 

на скла дзе — мо жа быць, пяць-

сот, а мо жа быць, і больш.

Не па срэд на ў за ле му зея 

прад стаў ле на ка ля сот ні ўзо раў 

тэх ні кі: ад пад лі ко вых ма шы-

нак, каль ку ля та раў і гуль ня вых 

пры ста вак да вель мі рэд кіх эк-

зэмп ля раў кам п'ю тар най тэх ні кі 

ад вы твор цаў, якіх ужо даў но не 

іс нуе. А па чы на ла ся ўсё ка лісь ці 

з пар тыі кам п'ю та раў, якая да-

ста ла ся школь ні ку дар ма ад зна-

ё ма га яго баць кі. І паз ней мно гія 

ра ры тэт ныя рэ чы лю дзі прос та 

ад да ва лі хлоп цу, бо ве да лі, што 

ён за хап ля ец ца кам п'ю тар най 

тэх ні кай, або пад каз ва лі, што 

каш тоў ны экс па нат мо жа ака-

зац ца на смет ні ку.

Так ад свай го зна ё ма га ён да-

ве даў ся, што ў ад ным з ін сты-

ту таў На цы я наль най ака дэ міі 

на вук са вец кі кам п'ю тар ЭВМ 

СМ-1420 1989 го да вы пус ку 

ва гой у то ну хо чуць спі саць. Да-

пус ціць та ко га ён і яго сяб ры, 

зна та кі ста рой тэх ні кі, не маг лі, 

та му пры ня лі ўсе ме ры, каб пра-

ду хі ліць уты лі за цыю. Знай шлі 

ну мар тэ ле фо на су пра цоў ні ка 

ла ба ра то рыі, за ру чы лі ся пад-

трым кай род на га ўні вер сі тэ та 

і атры ма лі да звол на яе пе ра воз 

у му зей.

— Гэ та прос та монстр, — з 

за хап лен нем ка жа Аляк сандр. — 

Як і на ле жыць «кру тым шту-

кам», за во дзіц ца ён з клю ча, 

ры кае, шу міць, гу дзе і грэ ец ца. 

Пад трым лі вае мност ва роз ных 

нось бі таў: вась мі ца лё выя дыс-

ке ты, ба бі ны з маг ніт най стуж-

кай, цвёр дыя дыс кі са змен ны мі 

плас ці на мі і пер фас туж кі. Толь кі 

ша ма ны ве да юць, як пры му сіць 

гэ ту ма шы ну гру зіц ца з па трэб-

на га нось бі та (між ін шым, за раз 

гэ та ма хі на пад клю ча на да су-

час на га план шэ та. — Аўт.).

«Усё «жа ле за» ў му зеі пра цуе, 

а тое, што ла ма ец ца, я ста ра юся 

апе ра тыў на ра ман та ваць», — па-

пя рэдж вае на ша пы тан не ка лек-

цы я нер. Яму вель мі па да ба ец ца 

ажыў ляць або «ля чыць» ста рую 

тэх ні ку. Ка лі не ра бо чая ма шы на 

па чы нае пра яў ляць «пры кме ты 

жыц ця» — гэ тыя эмо цыі ні з чым 

нель га па раў наць.

Са мы ста ры экс па нат у му-

зеі — лям па вы мо дуль за хоў-

ван ня па мя ці на 1 біт 1959 го да. 

Між ін шым, сло ва «пра шыў ка», 

якое мы сён ня ак тыў на вы ка-

рыс тоў ва ем у да чы нен ні да на-

шых ма біль ных пры лад, з'я ві-

ла ся вель мі даў но, ка лі камп'ю-

та ры бы лі вя лі кія і па мяць у іх 

зна хо дзі ла ся на фе ры та вых 

коль цах. Іх на са мрэч пра шы-

ва лі ме та ліч ным дро там спе-

цы яль на на ву ча ныя лю дзі. Фе-

ры та выя коль цы раз мя шча лі ся 

ў пра ма ву голь най мат ры цы: 

праз кож нае каль цо пра хо дзі-

ла ў за леж нас ці ад кан струк-

цыі за па мі наль най пры ла ды ад 

двух да ча ты рох пра ва доў для 

счыт ван ня і за пі су ін фар ма цыі. 

Па мяць на маг ніт ных стрыж нях 

бы ла асноў ным ты пам кам-

п'ю тар най па мя ці з ся рэ дзі ны 

1950-х і да ся рэ дзі ны 1970-х га-

доў. У му зеі рэ тра камп' ю та раў 

так са ма прад стаў ле ны та кі ўзор 

па мя ці ад са вец кай «Элект ро-

ні кі» 1976 го да. Гэ та ма шы на 

па доб ная больш на ін жы нер ны 

каль ку ля тар з ка сет ні кам, чым 

на са праўд ны кам п'ю тар.

САК РЭ ТЫ 
«ТЭР МІ НА ТА РА»

Го на рам му зей най ка лек-

цыі з'яў ля ец ца так са ма гра фіч-

ная ра бо чая стан цыя Sіlісоn 

Grарhісs Іndу 1993 го да. Яе 

маг лі да зво ліць са бе толь кі абра-

ныя, бо яна каш та ва ла ша лё ных 

гро шай. Вы ка рыс тоў ва ла ся на 

тэ ле сту ды ях, у кі на кам па ні ях і 

ме ды цын скіх цэнт рах (для ві зу а-

лі за цыі вы ні каў да сле да ван няў і 

кам п'ю тар най та маг ра фіі). Доў гі 

час гэ та бы ла адзі ная плат фор-

ма, якая ме ла прос та фан тас-

тыч ныя пра грам ныя срод кі для 

кам п'ю тар най ані ма цыі. Ма шы-

ны па доб на га кла са доў гі час 

пра ца ва лі ў ман таж ных сту ды ях 

пер ша га ра сій ска га тэ ле ка на ла, 

на іх у 90-я га ды ман ці ра ва лі ся 

тэ ле ві зій ныя за стаў кі.

Соmmоdоrе Аmіgа 1200 — 

ле ген дар ны кам п'ю тар. Лі ней ка 

кам п'ю та раў Соmmоdоrе Аmіgа 

ста ла пер шай у све це лі ней-

кай на са мрэч муль ты ме дый ных 

кам п'ю та раў. Яны бы лі вель мі 

кам пакт ныя, та му ў га ды па пу-

ляр нас ці іс на ваў анек дот: «Пра-

гра міст пы та ец ца: кла ві я ту ру 

ба чу, а дзе ж сам кам п'ю тар?» 

Вя до ма, што кам п'ю та ры Аmіgа 

вы ка рыс тоў ва лі ся для ства рэн ня 

спец эфек таў да та кіх філь маў, як 

«Тэр мі на тар-2» і «Ва ві лон-5».

Вя лі кую каш тоў насць для ка-

лек цы я не раў уяў ляе і да маш ні 

кам п'ю тар Еntеrрrіsе 128 анг лій-

скай вы твор час ці 1984 го да, якіх 

бы ло вы пу шча на зу сім ня шмат. 

У па чат ку 1990-х га доў та кія 

кам п'ю та ры вы ка рыс тоў ва лі ся 

для вёрст кі ча со пі саў ад ным з 

най буй ней шых са вец кіх вы да-

вец тваў «Мо ло дая гвардия» і 

ак тыў на рэ кла ма ва лі ся ча со пі-

сам «Техника молодежи».

А вось, на прык лад, бе ла рус-

кіх «Ня міг» бы ло вы пу шча на ў 

свой час шмат, за тое «цэ лых» 

за ста ло ся вель мі ма ла. Па коль-

кі са вец кія кам п'ю та ры ўтрым лі-

ва лі каш тоў ныя ме та лы, то «за-

ла та ры» іх ак тыў на раз бі ра лі, а 

тыя эк зэм ля ры, што за ха ва лі ся, 

каш та ва лі фан тас тыч на до ра га 

і бы лі звы чай на му сту дэн ту не 

па кі шэ ні. Але Аляк санд ру зноў 

па шан ца ва ла: з да па мо гай сяб-

ра, які збіў ца ну ў пра даў цоў, ім 

уда ло ся вы ку піць цэ лы ву чэб ны 

клас «Ня міг».

— «Ня мі га ПК 588» — са вец-

кі пер са наль ны кам п'ю тар, які 

быў рас пра ца ва ны ў Мін скім ра-

дыё тэх ніч ным ін сты ту це (ця пер 

БДУІР) на ка фед ры элект рон ных 

вы лі чаль ных срод каў, — рас каз-

вае ка лек цы я нер. — Паз ней быў 

да пра ца ва ны для ма са ва га вы-

пус ку ў скла дзе ву чэб ных вы лі-

чаль ных комп лек саў для іх па-

стаў кі ў на ву чаль ныя ўста но вы. 

Яго жа лез ная кла ві я ту ра па він на 

бы ла су праць ста яць ван да лам-

школь ні кам. Са мая каш тоў ная 

част ка ў «Ня мі гі» — дыс ка вод ны 

блок. Ка лі на клас раз мяр коў ва-

ла ся шмат ма шын, то дыс ка вод 

пры зна чаў ся толь кі для на стаў-

ні ка — на ват «ма цё рыя» ка лек-

цыя не ры мя ня юць гэ ту дэ таль 

толь кі на штось ці вель мі да ра гое. 

А ў нас ёсць поў ны кам плект.

ДА КРА НАЦ ЦА... 
КА ТЭ ГА РЫЧ НА 
ДА ЗВА ЛЯ ЕЦ ЦА!

Шмат у му зей най рэ тра ка-

лек цыі прад стаў ле на ноў тбу каў. 

Ёсць і адзін з пер шых у гіс то рыі 

Аmstrаd РРС512. Ён вы ка на ны 

ў фор ме ча ма да на. Быў вель-

мі рас паў сю джа ны ў Гер ма ніі ў 

кан цы 1980-х, але ва жыў цэ лых 

шэсць кі ла грамаў. По бач — па-

доб ны на пры шэль ца з бу ду чы ні 

Аррlе іBооk G3 Сlаmshеll, які 

лі чыў ся вы тан ча най і не да ра-

гой пры ла дай для школь ні каў 

і сту дэн таў, ка рыс таў ся вя лі кім 

пос пе хам у прад стаў ніц сла ба га 

по лу, та му яго яшчэ на зы ва лі 

«жа но чым». А ня доб ра зыч ліў цы 

за не звы чай ны ды зайн пра зва лі 

«крэс лам для Бар бі». Ад нак ка лі 

гэ ты ноў тбук з'яў ляў ся ў якім-

не будзь філь ме ці тэ ле шоу, яго 

ад ра зу ж па зна ва лі па ўні каль-

ным воб лі ку. Бы ла ў яго і яшчэ 

ад на ад мет насць — упер шы ню 

на ма са вым уз роў ні ён стаў пад-

трым лі ваць бес пра вад ное злу-

чэн не.

Слё зы на сталь гіі ў дзя цей 

дзе вя нос тых вы клі чуць і куль-

та выя гуль ня выя пры стаў кі, а 

так са ма па пу ляр ныя ў тыя ча-

сы «тэт ры сы». Су час ная мо-

ладзь на ўрад ці ве дае, што 

ра ней гуль ні для пер са наль-

ных камп'ю та раў вы пус ка лі ся 

не толь кі на дыс ке тах, але і на 

аў ды я ка се тах і за гру жа лі ся ад 

3 да 30 хві лін. Яны так са ма 

прад стаў ле ны на вы ста ве.

Ці ка вім ся ў Аляк санд ра, а на-

коль кі вя лі кі ў яго спіс «кам п'ю-

тар на га ан ты ква ры я ту», які ён 

ма рыць яшчэ са браць.

— Сён ня ў мя не ўжо ёсць 

маг чы масць на бы ваць тое, што 

вель мі ха це ла ся і што каш туе 

гро шай, бо я стаў за раб ляць. 

Але ўжо пры хо дзіць на сы чэн не. 

Зда ра ец ца, штось ці доў га шу-

ка еш, а ка лі зна хо дзіш, то ад-

чу ва еш, што ўжо «пе ра га рэў». 

Мой спіс, па якім я пла на мер на 

ру хаў ся, ка неш не, не за кон чыў-

ся, і ча сам утры мац ца ад чар-

го вай па куп кі бы вае ну прос та 

не маг чы ма, — пры зна ец ца ма-

ла ды ча ла век. — Ад нак трэ ба 

за ся ро дзіц ца на ад наў лен ні та го, 

што я ўжо маю. Ня даў на мы з 

ма лод шым бра там пра вя лі тры 

дні на скла дзе, спра ба ва лі ўсё 

ўпа рад ка ваць .Ёсць вель мі да ра-

гія мне экс па на ты, над які мі трэ-

ба бу дзе па пра ца ваць, каб вяр-

нуць іх у строй. Я вель мі ўдзяч ны 

кі раў ніц тву БДУ І Ра за тое, што 

да лі па мяш кан ні для за хоў ван ня 

ма ёй ка лек цыі, пад тры ма лі ідэю 

ства рэн ня му зея. Бо ў су праць-

лег лым вы пад ку да вя ло ся б на-

бы ваць га раж ці на ват ка тэдж 

(смя ец ца. — Аўт.).

Экс па зі цыя му зея бу дзе па ста-

ян на аб наў ляц ца, каб на вед валь-

нік, які за зір не, напрыклад, ле там, 

змог уба чыць но выя ўзо ры рэ тра-

тэх ні кі. На вед ван не экс па зі цыі 

бяс плат нае, але, каб па тра піць 

на эк скур сію, па тра бу ец ца па пя-

рэд ні за піс у са цы яль ных сет ках ці 

на сай це му зея httрs://bуtеsрасе.

bу/. Уся тэх ні ка зна хо дзіц ца ў ра-

бо чым ста не. Гля дзець, слу хаць, 

да кра нац ца, гу ляць і пра ца ваць 

на ёй ка тэ га рыч на да зва ля ец ца!

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



За хап лен ніЗа хап лен ні  

КАМ П'Ю ТАР НЫ АН ТЫ КВА РЫ ЯТ ДЛЯ ЗНАЎ ЦАЎ І АМА ТА РАЎ
Хо бі звы чай на га сту дэн та пе ра ўтва ры ла ся ў ін тэр ак тыў ны му зей

Жы ха ры Чар на го рыі вы зна чы лі ся — 

па вы ні ках вы ба раў прэ зі дэн та гэ тай 

бал кан скай кра і ны пе ра мог лі дар кі ру-

ю чай Дэ ма кра тыч най пар тыі са цы я ліс-

таў Мі ла Джу ка на віч, які на браў 53,9 % 

га ла соў. Га лоў ны яго кан ку рэнт, вы лу-

чэ нец ад апа зі цый ных пар тый «Дэ ма-

кра тыч ны фронт», «Дэ ма кра ты», Са-

цы я ліс тыч най на род най пар тыі і URA 

Мла дэн Ба я ніч атры маў 33,4 %. На трэ-

цім мес цы апы ну ла ся адзі ная жан чы-

на-кан ды дат Дра гі на Вук са на віч з 8,2 

% га ла соў. «Як і аб вя шча лі, у пер шым 

жа кру зе мы пе ра вы сі лі вы ні кі ас тат-

ніх шас ці кан ды да таў», — за явіў Джу-

ка на віч. Ён па дзя ка ваў парт нё рам па 

ка а лі цыі і за явіў, што ча кае та кой жа 

ўпэў не най пе ра мо гі на ма ю чых ад быц-

ца пар ла менц кіх вы ба рах. Пас ля сва ёй 

пра мо вы Джу ка на віч ад кар ка ваў дзве 

вя ліз ныя бу тэль кі шам пан ска га і ад піў 

пад апла дыс мен ты пры сут ных. Ку ды 

ру шыць Чар на го рыя?

ЛЯС НЫ «РЭ БУС»
Спа чат ку «экс прэс-на ві га цыя». Чар на го-

рыя — дзяр жа ва ў Паўд нё ва-Ус ход няй Еў ро-

пе, на за ха дзе Бал кан ска га паў вост ра ва. З 

паўд нё ва г а за ха ду аб мы ва ец ца Ад ры я тыч-

ным мо рам, мае су ха пут ныя ме жы з Хар ва-

ты яй на за ха дзе, Бос ні яй і Гер ца га ві най — на 

паў ноч ным за ха дзе, Сер бі яй — на паў ноч ным 

ус хо дзе і Ал ба ні яй на паў днё вым ус хо дзе. 

Наз ва кра і ны ў боль шас ці за ход не еў ра пей-

скіх моў з'яў ля ец ца адап та цы яй ве нец ка га 

Montenegro (у пе ра кла дзе — «чор ная га-

ра»). Серб ская наз ва «Црна Го ра» (да гор 

ад но сін не мае і пе ра кла да ец ца як «чор ны 

лес») па зна ча ла боль шую част ку су час най 

Чар на го рыі ў XV ста год дзі. Пер ша па чат ко ва 

яна ад но сі ла ся толь кі да ма лень кай па ла-

сы зям лі, дзе жы ло пле мя па штро ві чаў, але 

пас ля па ча ла вы ка рыс тоў вац ца для аба зна-

чэн ня больш шы ро ка га гор на га ра ё на, дзе 

ўла да ры ла ды нас тыя Чар но е ві чаў. Пад час 

Бал кан скіх вой наў па чат ку XX ста год дзя Чар-

на го рыя па вя лі чы ла па мер сва ёй тэ ры то рыі 

ў не каль кі ра зоў.

Ця пе раш нюю тэ ры то рыю кра і ны мож на 

ўмоў на па дзя ліць на тры част кі: уз бя рэж-

жа Ад ры я тыч на га мо ра, ад нос на раў нін ная 

цэнт раль ная част ка, на якой раз ме шча ны 

два най буй ней шыя га ра ды — Пад го ры ца і 

Нік шыч, а так са ма гор ныя сіс тэ мы ўсхо ду 

(так што ма ляў ні чыя вяр шы ні — ра зам з ля-

са мі, якія зай ма юць амаль па ло ву тэ ры то рыі 

дзяр жа вы, — тут так са ма пры сут ні ча юць). 

Апроч та го, Чар на го рыя мае ў сва ім скла дзе 

14 мар скіх аст ра воў. Боль шасць чар на гор-

скіх рэк — гор ныя, яны ўтва ра юць глы бо кія 

кань ё ны. Да рэ чы, кань ён ра кі Та ра глы бі нёй 

ка ля 1200 м з'яў ля ец ца са мым глы бо кім у 

Еў ро пе і дру гім па глы бі ні ў све це. Вод ныя 

рэ сур сы Чар на го рыі ма юць знач ны энер ге-

тыч ны па тэн цы ял. Ад нак з роз ных пры чын 

(у тым лі ку эка ла гіч ных) гід ра энер ге ты ка ў 

кра і не нераз ві тая. Згод на з кан сты ту цы яй, 

рэс пуб лі ка з'яў ля ец ца «эка ла гіч най дзяр жа-

вай», пад роз ны мі пры ро да ахоў ны мі рэ жы-

ма мі зна хо дзіц ца знач ная тэ ры то рыя.

КРОП КІ РОС ТУ
Чар на го рыя ўзнік ла як не за леж ная 

дзяр жа ва ў XVІІІ ста год дзі, пер шай з кра-

ін Бал кан ска га паў вост ра ва ад лу чыў шы ся 

ад Асман скай ім пе рыі. Ста лі цай быў го рад 

Цэ ты не (ця пер ён лі чыц ца дру гой ста лі-

цай бал кан скай рэс пуб лі кі — гіс та рыч най і 

куль тур най). У та кім вы гля дзе кра і на пра іс-

на ва ла да Пер шай су свет най вай ны, пас ля 

якой у 1918 го дзе ўвай шла ў склад Ка ра-

леў ства сер баў, хар ва таў і сла вен цаў. З 

мо ман ту рас па ду Юга сла віі (27 кра са ві ка 

1992 го да) бы ла ў скла дзе Са юз най Рэс-

пуб лі кі Юга сла вія, якая з 4 лю та га 2003-га 

ста ла дзяр жаў ным са юзам Сер біі і Чар-

на го рыі. Пас ля рэ фе рэн ду му аб не за леж-

нас ці, у вы ні ку яко га 55,5 % вы бар шчы каў 

пра га ла са ва лі за вы хад рэс пуб лі кі з са ю за, 

3 чэр ве ня 2006 го да Чар на го рыя аб вяс ці-

ла не за леж насць, а ў кан цы чэр ве ня бы ла 

пры ня тая ў ААН. 15 снеж ня 2008-га кра і на 

па да ла за яў ку аб ус туп лен ні ў Еў ра са юз. 

5 чэр ве ня мі ну ла га го да ў бу дын ку Дзяр-

жаў на га дэ парт амен та ЗША ў Ва шынг то не 

прай шла афі цый ная цы ры мо нія да лу чэн ня 

Чар на го рыі да НА ТА.

У знач най ме ры эка но мі ка кра і ны бы ла 

раз бу ра на вой на мі па чат ку 1990-х га доў. 

Ня гле дзя чы на гэ та, да па чат ку 2000-х здо-

ле ла знай сці ся бе на між на род най арэ не, 

стаў шы пры ваб ным аб' ек там ту рыз му, як 

лет ня га, так і зі мо ва га. З тых ча соў у Чар-

на го рыі што год на зі ра ец ца знач ны эка на-

міч ны рост.

Ха рак тар эка но мі кі Чар на го рыі рын ка вы. 

Ад па вед на ў струк ту ры ВУП звыш 70 пра-

цэн таў пры па дае на сфе ру па слуг. До ля пра-

мыс ло вай вы твор час ці — ка ля 20 пра цэн таў, 

больш за дзве тра ці ны гэ та га аб' ёму — за 

ме та лур гі яй. Раз ві ты пе ра пра цоў ка алю мі-

нію, элект ра тэх ніч ная, тэкс тыль ная, лёг кая 

і хар чо вая пра мыс ло васць, суд на бу да ван не 

і суд на ра монт, дрэ ва ап ра цоў ка. Най важ ней-

шы мі ка рыс ны мі вы кап ня мі з'яў ля юц ца бак-

сі ты, жа лез ная ру да і ву галь.

Ужо ў 2014-м да ход кра і ны ад ту рыз му 

склаў 20 % ВУП. Экс пер ты праг на зу юць 

што га до вы рост да хо даў на 7,7 % на пра ця гу 

на ступ ных 10 га доў. Вель мі па пу ляр ныя між-

на род ныя ку рор ты, а так са ма гіс та рыч ныя 

і пры род ныя сла ву тас ці. Па лі ты ка кра і ны 

на цэ ле на на ўсе ба ко вае раз віц цё ту рыс тыч-

най сфе ры, ёй ад да дзе ны пры яры тэт пе рад 

пра мыс ло вас цю і сель скай гас па дар кай. Аб 

гэ тым, у пры ват нас ці, свед чыць аб вя шчэн не 

Чар на го рыі «эка ла гіч най дзяр жа вай».

ФАК ТАР ДЖУ КА НА ВІ ЧА
Не вя лі кая паўд нё вас ла вян ская кра і-

на (коль касць на сель ніц тва скла дае ка ля 

600 ты сяч ча ла век) — пар ла менц кая рэс-

пуб лі ка, і прэм' ер-мі ністр тут ва ло дае знач-

на боль шы мі ўлад ны мі паў на моц тва мі, чым 

прэ зі дэнт. Кі раў нік дзяр жа вы пры зна чае 

ўрад у ад па вед нас ці з тым, як раз мер ка-

ва лі ся мес цы ў пар ла мен це, прад стаў ляе 

кра і ну за мя жой, уру чае ўзна га ро ды і вы-

ра шае пы тан не аб па мі ла ван ні асу джа ных. 

Прэ зі дэнт Чар на го рыі абі ра ец ца ўсе на род-

ным га ла са ван нем на пя ці га до вы тэр мін. 

Ня гле дзя чы на ві да воч на цы ры ма ні яль ныя 

функ цыі, ба раць ба за гэ тую па са ду сё ле-

та вяс ной раз гар ну ла ся ўпар тая. Чар го вая 

вы бар чая кам па нія ў Чар на го рыі прай шла ў 

вель мі сціс лыя тэр мі ны — аб яе стар це бы ло 

аб ве шча на ў кан цы са ка ві ка, так што фак-

тыч на на пра вя дзен не агі та цыі кан ды да там 

бы ло да дзе на ўся го два тыд ні.

Мі ла Джу ка на віч афі цый на па ве да міў пра 

свой на мер ба ла та вац ца ў прэ зі дэн ты Чар-

на го рыі толь кі 19 са ка ві ка, менш чым за 

ме сяц да вы ба раў. Па лі тык сы шоў з па са-

ды прэм' ер-мі ніст ра кра і ны 26 каст рыч ні ка 

2016 го да, праз 10 дзён пас ля пар ла менц кіх 

вы ба раў, на якіх яго пар тыя атры ма ла пе ра-

мо гу. Пас ля гэ та га Джу ка на віч сцвяр джаў, 

што больш не пла нуе зай мац ца па лі ты кай, 

бо яму «ёсць чым за няц ца». Ад нак на прэс-

кан фе рэн цыі ў Пад го ры цы, на якой па лі тык 

па ве да міў пра свае пла ны стаць прэ зі дэн-

там, ён ска заў, што пас ля та кой доў гай па лі-

тыч най кар' е ры ў яго ёсць аба вя за цель ствы 

пе рад кра і най. «Ка лі ты зай ма еш ся па лі ты-

кай больш за чвэрць ста год дзя, у ця бе ёсць 

пэў ныя аба вяз кі пе рад сва ёй пар ты яй, са мім 

са бой і кра і най», — за явіў Джу ка на віч.

У 29 га доў ён стаў са мым ма ла дым кі раў ні-

ком ўра да ў Еў ро пе. На па са дзе прэм' е ра зна-

хо дзіў ся ў 1991—1998 (трой чы), 2003—2006, 

2008—2010, 2012—2016 га дах. У 1998-м 

упер шы ню стаў прэ зі дэн там Чар на го рыі — да 

2002 го да. Ён не ад ной чы па да ваў у ад стаў ку, 

сы хо дзіў у біз нес, але ўвесь час вяр таў ся на 

вы шэй шыя кі ру ю чыя па са ды. Лі чыц ца, што 

больш за 20 га доў Джу ка на віч, не за леж на 

ад зай ма е май па зі цыі, дэ-фак та кі руе кра і-

най і за ста ец ца ад ным з са мых уплы во вых 

бал кан скіх па лі ты каў. «На ват у пе ры я ды, ка лі 

ў яго не бы ло вы бар най па са ды, ён уз на чаль-

ваў кі ру ю чую ў Чар на го рыі пар тыю. У Еў ро пе 

не так ужо шмат па лі ты каў, якія за хоў ва юць 

да мі ну ю чую па зі цыю на пра ця гу амаль трох 

дзе ся ці год дзяў», — ад зна чыў Euronews пра-

фе сар Фла ры ян Бі бер, экс перт з аў стрый ска-

га ўні вер сі тэ та Гра ца.

БАЛ КАН СКІ БА РО МЕТР
Вы ба ры ў Чар на го рыі, у пэў най сту пе-

ні, так са ма ба ро метр ба раць бы за сфе ры 

ўплы ву па між Ус хо дам і За ха дам, ад зна ча-

юць спе цы я ліс ты. Ме на ві та Джу ка на віч уз-

на чаль ваў кам па нію па вы ха дзе Чар на го рыі 

з кан фе дэ ра цыі з Сер бі яй. Ён — пры хіль-

нік еў ра ін тэг ра цыі. Зай ма ю чы вы шэй шыя 

дзяр жаў ныя па са ды, пра во дзіў па лі ты ку на 

зблі жэн не з За ха дам, ус туп лен не Чар на го-

рыі ў Еў ра са юз і НА ТА. Яшчэ ў 2005 го дзе 

Джу ка на віч вы ка заў ся аб на ме рах пры вес ці 

Пад го ры цу ў НА ТА. Ад ра зу пас ля та го як 

ста ла дак лад на зра зу ме ла, што ён вый граў 

вы ба ры і зноў ста не прэ зі дэн там, па лі тык 

за явіў, што пла нуе ў най блі жэй шыя га ды 

вес ці Чар на го рыю па шля ху ўва хо джан ня ў 

ЕС. «Тое, што я пра сіў пад час гэ тай кам па-

ніі — атры маць пра ва зра біць за вяр шаль ны 

крок пас ля 20-га до ва га шля ху да еў ра пей-

скай сіс тэ мы каш тоў нас цяў. Мы яго [пра ва] 

атры ма лі, і ўпэў не ны, што спраў дзім ча кан ні 

гра ма дзян, зро бім гэ ты крок і да сяг нем усіх 

вы ні каў, якія пла на ва лі», — за явіў па лі тык 

пас ля аб вя шчэн ня па пя рэд ніх вы ні каў.

Ідэя еў ра ін тэг ра цыі зна хо дзіць у мяс цо-

ва га на сель ніц тва ку ды больш пад трым-

кі, чым ус туп лен не ў НА ТА, пад крэс лі вае 

экс перт Ін сты ту та сла вя на знаў ства РАН 

Ге ор гій Эн гель гарт. На огул на Бал ка нах 

еў ра ін тэг ра цыя — гэ та до сыць па пу ляр ная 

дум ка. Яе па да юць так, што ёсць на дзея на 

знеш нюю кры ні цу даб ра бы ту, та му гэ та не 

вы клі кае моц на га не пры ман ня ў на сель ніц-

тва. «У нас скла да ныя ча сы, трэ ба за цяг-

нуць па ясы і пай сці на рэ фор мы, але за тое 

ўсту пім у ЕС і бу дзем пры стой на жыць», — 

так ула ды тлу ма чаць курс на зблі жэн не з 

За ха дам, ка жа экс перт.

Пад час прэ зі дэнц кай кам па ніі Джу ка на-

віч вы каз ваў ся за пра цяг еў ра ат лан тыч на га 

шля ху раз віц ця Чар на го рыі, але пры гэ тым 

вы ка заў га тоў насць «бу да ваць доб рыя ад-

но сі ны і з Ра сі яй». На зі раль ні кі сы хо дзяц ца 

ў мер ка ван ні, што яго аў та ры тэт і ам бі цыі 

да да дуць па са дзе прэ зі дэн та па лі тыч най 

ва гі. Паў на моц твы ця пе раш ня га кі раў ні ка 

Чар на го рыі Фі лі па Ву я на ві ча за кан чва юц ца 

20 мая, та ды ж ча ка ец ца інаў гу ра цыя яго 

пе ра ем ні ка.

За хар БУ РАК



Ці ве да е це вы, што пер шы ў све це ноў тбук ва жыў больш за 

20 кі ла гра маў, а пер шы план шэт меў дыс ка вод для пя ці ца лё-

вых дыс кет? А што та кое арыф мо мет ры, пер фас туж кі і пер-

фа кар ты, па мя та е це? Для ма ла до га па ка лен ня, упэў не на га, 

што ві дэа ка ме ры і плэ е ры на ра дзі лі ся ра зам з тэ ле фо на мі, 

на ват ба бін ныя маг ні та фо ны і ві дэа маг ні та фо ны — дзіў ная 

рэч. Та му ім, не су мнен на, вар та бу дзе за зір нуць у пер шы 

ў на шай кра і не му зей рэ тра камп' ю та раў Bуtеsрасе, які ад-

крыў ся зу сім ня даў на на пло шчах Мінск ага ра дыё тэх ніч на га 

ка ле джа (фі лі яла БДУ ІРа).

Аляк сандр АЛЯК САНД РАЎ: «Усё «жа ле за» ў му зеі пра цуе, 
а тое, што ла ма ец ца, я ста ра юся апе ра тыў на ра ман та ваць».

У ад крыц ці му зея рэ тра камп' ю та раў пры ня лі ўдзел мі ністр аду ка цыі 
Ігар КАР ПЕН КА, мі ністр су вя зі і ін фар ма ты за цыі Сяр гей ПА ПКОЎ 

і рэк тар БДУ ІРа Мі ха іл БА ТУ РА.

 Так вы гля дае са мы ста ры экс па нат у му зеі — 
лям па вы мо дуль за хоў ван ня па мя ці на 1 біт 1959 го да.

Гля дзець, слу хаць, да кра нац ца, гу ляць і пра ца ваць на кам п'ю тар ным ан ты ква ры я це ка тэ га рыч на да зва ля ец ца!
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