
(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Ад роз нен не ўні вер сі тэц кіх 
лек цый ад лек цый у ка ле джы 
ў тым, што яны чы та юц ца цэ-
ла му па то ку, — а гэ та ка ля 
140 пер ша курс ні каў. У аў ды-
то рыі ча сам вель мі шум на. Та-
му звыч ку ся дзець у апош ніх 
ра дах (там, я лі чы ла, па він ны 
быць лі да ры) трэ ба кі даць. Ва 
ўні вер сі тэт я прый шла па 
ве ды, і я іх атры маю. Тым, 
хто пунк ту аль ны і прый-
шоў у аў ды то рыю свое ча-
со ва, па шан ца ва ла: вы-
бар мес ца, дзе ся дзець, 
быў. Хто спаз ніў ся, шу ка лі 
яго, ціс ну лі ся. Вы клад чы-
кі жар та ва лі: маў ляў, ка лі 
мес цаў усім хо піць — зна-
чыць, прый шлі не ўсе.

7/09/2013
Дзень, ка лі я дак-

лад на ўжо ве да ла сваю 
гру пу па ім ёнах. Пас ля 
за ня ткаў скла ла са бе 
куль тур ную пра гра му. 
Па коль кі я сту дэнт ка, ме-
ра пры ем ствы з воль ным 
ува хо дам мя не ці ка вяць 
больш за ўсё.

9/09/2013
...Ад чы няю дзве ры 

па коя ў ін тэр на це. Ну што 
ска заць — шок! Не зна ё мыя 
лю дзі! Зра зу ме ла, да не ка га 
прый шлі сяб ры. Са ма кат ка ля 
ша фы. Так, вось тут мне не 
зу сім яс на. Та кі сро дак ру ху 
для двац ца ці га до вых?

10/09/2013
Толь кі сон. Ад вя лі кай коль-

кас ці атры ма най за дзень ін-
фар ма цыі толь кі і за ста ец ца, 
што спаць.

На зі раю. Шмат сту дэн таў 
но сіць аку ля ры. Я ўпэў не на: 
са мной у ад ной аў ды то рыі 
на чы та ныя лю дзі. Лек цыі. Я 
пры бліз на ве даю, хто з якой 
гру пы і дзе бу дзе ся дзець на 
пэў най дыс цып лі не. Не сак-
рэт, што тыя, хто не вы спаў ся, 
бу дуць раз мя шчац ца як ма га 
да лей ад лек та ра.

11/09/2013
І зноў пы тан ні. Вось што 

зна чыць быць ад мі ніст ра-
та рам су пол кі «ВКон так те» 

сва ёй гру пы! Але чым да лей, 
тым больш прэ тэн зій і за ў-
ваг. На вош та нам бес па ра-
дак у су по лцы? На вош та ўсім 
быць «ад мі на мі»? Не-не-не, 
не быць та ко му! Я ж не «чыр-
во нец», як той ка заў, каб усім 
па да бац ца.

Дзя куй, што мя не ра зу-
ме юць сяб роў кі з ін тэр на та. 
Пры га та ван не ежы на ся бе 
ўзя ла Ка рын ка. Па-сак рэ це, 
га туе смач нас ці! Тут дак лад на 
ка ва ла чак лю бо ві, да да дзе ны 
ў пра цэс пры га та ван ня ежы.

15/09/2013
Спра вы до ма. Як-ні як, а 

трэ ба да па ма гаць баць кам. 
Стом ле насць у гэ тым вы пад-
ку — на апош нім мес цы. Сум 
па род ных мяс ці нах ужо не 

та кі, які быў год та му. Неш-
та змя ні ла ся. На пэў на, я ста-
наў лю ся больш да рос лай. 
Мне 19. Пе ра чы та ла і толь кі 
за раз зра зу ме ла, што ста іць 
за гэ тай ліч бай.

Не ад зна ча ла ра ней. У 
па коі ін тэр на та я ад на на 
бюд жэт най фор ме на ву-
чан ня. З кож ным днём усё 
больш ад чу ва ец ца роз ні ца. 

Асоб ным пунк там ад зна чу 
па хо ды ў кра му. Гле дзя чы 
на гэ ты пра цэс, не кож ны 
ска жа, што мы сту дэн ты. Па 
во пы це ве даю (так мно гія 
па чы на юць): бу дзе час, ка лі 
ад на ча со ва пус ты мі бу дуць 
ха ла дзіль нік і ка ша лёк. У мя-
не з гра шы ма свае пра ві лы. 
Я вы дзя ляю пэў ную су му на 
ты дзень і раз мяр коў ваю яе 
на кож ны дзень. Гэ тая сіс тэ-
ма да па ма гае су праць ста яць 
ста ліч ным спа ку сам.

16/09/2013
Прай шоў пер шы ты дзень 

за ня ткаў. Чар го вы па ня дзе-
лак. У аў ды то рыі ёсць сва-
бод ныя мес цы. Лек цыі па-
да юц ца ўсё больш ці ка вы мі. 
Па чы наю ад чу ваць, што я 
— сту дэнт ка Ін сты ту та жур-
на ліс ты кі БДУ.

Ін тэр нат. Са мы леп шы па-
кой па шмат лі кіх па ра мет рах. 
З су сед ка мі мне па шан ца ва-
ла. Ня гле дзя чы на тое, што 
кож ны з нас лі дар, мы ўжы-
ва ем ся. Тэх ніч нае за бес пя-
чэн не не мо жа не пры но сіць 
ра дасць. Ха ла дзіль нік! Як мы 
ты дзень жы лі без яго? Адзі ны 
па куль што мі нус — ма ла мес-
ца. Не ўсе рэ чы змя шча юц ца 
ў ша фе, лі та ра ту ра і роз ныя 
пры ла ды дзе ляць не вя лі кую 
па лі чку і тум бач ку.

18/09/2013
Знай шла доб ры спо саб 

раз зна ё міц ца з ін шы мі гру па-
мі на па то ку — рас паў сюдж-
ван не бі ле таў на ве ча ры ну 
ў клуб. І са праў ды, больш 
зна ё мых ста ла. Са ма та кія 
па хо ды не вель мі люб лю, а 
тым больш ся род тыд ня. Вы-
ра шы ла: збы ваю і свой кві-

ток. Гро шы... Яшчэ ад на 
з пры чын — яны больш 
не аб ход ныя. За пла на ва-
на шмат, не ўсё па спя-
ваю. Па зайз дрос ці ла 
су сед кам. Пры хо джу, 
а яны спяць. Дрэн ная 
звыч ка — ад клад ваць 
леп шае «на по тым». 
Нель га ся бе па збаў ляць 
зда ро ва га ла ду жыц ця. 
Ды і рэ жым не пе ра шко-
дзі ла б уста на віць.

20/09/2013
А ці не за пі сац ца мне 

ў якую-не будзь сек цыю? 
На прык лад, на ка ра тэ? 
Ці лёг кую ат ле ты ку? 
Цяж кі вы бар. Фі зіч ная 
куль ту ра па да ба ец ца, 
мне яе не ха пае.

Дзень стаў ад мет ны 
дзя ку ю чым но вым зна-

ём ствам і су стрэ чам. Я на ват 
вы ра шы ла пра пус ціць ад ну 
па ру за ня ткаў, каб па спець 
на су стрэ чу, што пра хо дзі ла 
амаль на дру гім кан цы го-
ра да, з бе ла рус кай бія тла-
ніст кай Да р'яй До мра ча вай. 
Спарт смен ка з вя лі кай лі-
та ры! Су стрэ ча прай шла на 
«вы дат на»: ці ка выя пы тан ні, 
ад ка зы па тэ ме, цёп лыя сло-
вы. А вось ка лі прый шоў час 
аў то граф-се сіі, ар га ні за ва-
насць лю дзей не ку ды знік ла: 

па куль чар га дай шла да мя-
не, на атрым лі ва ла сі ня коў... 
Сто я чы на ды бач ках і аба пі-
ра ю чы ся ад ной ру кой на су-
се дзяў, дру гую з на тат ні кам 
цяг ну ла як ма га блі жэй да 
Да р'і. Як толь кі атры ма ла аў-
то граф, ху цень ка вы бра ла ся 
з на тоў пу.

К кан цу дня даб ра ла ся да 
лю бі ма га па кой чы ка №315. 
Ног не ад чу ва ла. Ад па чыць, 
толь кі ад па чыць. Тэ ле фон 
убок. Па душ ку пад га ла ву. 
Доў га ча ка ны спа кой.

21/09/2013
Вы ра шы ла кан чат ко ва: 

лёг кая ат ле ты ка! Лі чу, што 
для ка ра тэ я не пад рых та ва-
на ма раль на.

Усё больш і больш улі ва ю-
ся ў жыц цё ўні ве ра. І куль тур-

нае жыц цё ста лі цы. З за пла-
на ва ных двух май стар-кла саў 
па тан цах сі лы ха пі ла толь кі 
на адзін. Хіп-хоп спа да баў ся, 
неш та ў ім мя не пры цяг ну ла. 
Але смеш на: но гі пад ка нец 
трэ ні роў кі за пля та лі ся.

Дай шоў шы да ін тэр на та, 
я прос та зва лі ла ся ў ло жак. 
Сон прый шоў хут ка.

22/09/2013
За хва рэ ла. Ча го і трэ ба 

бы ло ча каць — асла бі ла іму-
ні тэт. Пра ежу ўво гу ле пра-
маў чу. Інакш ка жу чы, са ма 
ві на ва та. Дзень у лож ку. Кла-
пат лі выя су сед кі па па коі. Што 
б я без іх ра бі ла — не ве даю. 
Смач ны суп. Ле кі. Га ра чая 
гар ба та. Ці шы ня.

28/09/2013
Да зво лі ла са бе не пай сці 

на фі зіч ную куль ту ру. Я ж за-
пі са ла ся на сек цыю па лёг-
кай ат ле ты цы! Дру гую па ло ву 
дня пры свя ці ла род ным, якія 
жы вуць у ста лі цы. За ві та ла ў 
гос ці, па гу та ры ла. Ста ла ляг-
чэй. Не ве даю, ад ча го ляг-
чэй. Прос та ат мас фе ра бы ла 
ней кая ўтуль ная.

29/09/2013
Пра спаць да 13.30 у вы-

хад ны дзень — мі сія вы ка на-
на! Ка лі б не тэ ле фа на ва лі на 
ма біл ку, маг чы ма, спа ла б і 
больш. Ім пра ві за ва ная ра ні-
ца — па ча так дня быў ме лан-
ха ліч ным... Во сень як вяс на... 
Та кой мне па да ла ся пры ро-
да. Со ней ка, мок ры ас фальт 
і тра ту ар пас ля даж джу на вя-
ва лі под ых вяс ны. І на ней кі 
час я ўя ві ла ся бе ў род ным 
ку точ ку...

30/09/2013
Дзве ма лень кія пе ра мо-

гі: пер шы мік ра за лік і элект-
рон нае вя дзен не кан спек таў. 
Дыс цып лі на «Біб лі я тэ каз наў-
ства» для мя не ад на з са мых 
лёг кіх, па коль кі я ву чы ла ся на 
біб лі я тэ ка ра. Та му ма гу вы-
сту паць для ад на курс ні каў 
кан суль тан там. Мно гія звяр-
та лі ся па да па мо гу. Па спра-
ба ва ла вес ці элект рон ныя 
кан спек ты лек цый. Уда ла. 

Адзін ма лень кі мі нус: ноў тбук 
цяж ка на сіць.

За меж ная мо ва. Цяж кас ці 
бу дуць ме на ві та на гэ тых за-
ня тках. З пер шых хві лін ад чу-
ва ла ся бе ней кім «лу зе рам», 
сла бей шай за ўсіх ас тат ніх. 
Спра ва ў тым, што я два га ды 
не вы ву ча ла за меж ную мо ву 
і амаль не су ты ка ла ся з ёй, а 
за пля ча мі бы лых вы пуск ні коў 
школ — вус ны эк за мен. Упер-
шы ню за ме сяц па-са праўд-
на му рас ча ра ва ла ся ў сва іх 
ве дах. Але ўсё ж та кі я прый-
шла ў БДУ па ве ды і ўдас ка-
на лен не ся бе. І я іх атры маю, 
та му што бу ду вель мі-вель мі 
ста рац ца.

01/ 10/2013
Пер шы дзень, ка лі ма ёй 

гру пе не трэ ба на пер шую 
па ру. Зда ец ца, гэ та леп шае, 
што зда ры ла ся за апош ні час. 
Ад нак, па звыч цы, пра чну ла ся 
ў 7 га дзін. На строй вы дат ны. 
Па ры не цяж кія, і усё больш 
ці ка выя. Сён ня асаб лі ва за-
хап ляль най бы ла «Ан тыч ная 
лі та ра ту ра». З на ступ на га 
тыд ня па чы на юц ца па хо ды 
ў тэ атр, што не мо жа не ра-
да ваць.

02/10/2013
Пер шае су мес нае свят ка-

ван не з су сед ка мі. Торт — са-
мая леп шая мас ка для тва ру! 
І не бы ло б гэ та свя там, ка лі б 
не зра бі лі ме на ві та так!

08/10/2013
Пла нёр ка «Жур фак таў». 

Па куль не вель мі зра зу ме-
лая, але ці ка вая. Пас ля яе я 
кры ху па-ін ша му па гля дзе ла 
на пе ры я дыч ныя вы дан ні. А 
яшчэ з'я ві ла ся мэ та, пра якую 
кры ху паз ней...

Лю бі мы за ня так, ка лі я зна-
хо джу ся ся род сту дэн таў-пер-
ша курс ні каў, — на зі раць. Па 
не ка то рых і не ска жаш, што 
ім 17 га доў, бо ўжо вель мі на 
«дзі ця чы са док» па доб ныя іх 
па во дзі ны. Але не ка то рыя раз-
ва жа юць як да рос лыя.

Да лей — трэ ні роў ка. Тэ-
атр. Вя чэ ра. Сон.

09/10/2013
Не за пла на ва ны вы хад ны. Не-

на ві джу, ка лі пла ны змя ня юц ца 
ў апош ні мо мант. Сён ня па ві нен 
быў быць Ку бак пер ша курс ні ка, 
на які не са бра ла ся ка ман да. 
Ма ла та го, што ўчо ра раз бу ры лі 
мае пла ны, дык і за раз — «пад-
ста ві лі». Спра ва ў тым, што ў 
пер шы дзень за ня ткаў я вы зва-
ла ся быць сак ра та ром БРСМ, 
які вы сту пае ар га ні за та рам та кіх 
ме ра пры ем стваў.

Плю сы: вы спа ла ся, ку пі ла 
зім няе адзен не, па чы та ла лі-
та ра ту ру па псі ха ло гіі.

10/10/2013
Вый шла пуб лі ка цыя ў лю-

бі май «Чыр вон цы»! З са май 
ра ні цы вы дат ны на строй. І на-
ват дзве па ры «Эка на міч най 
тэ о рыі» прай шлі «на ўра». Нас 
азна ё мі лі са спі сам тых, хто не 
здаў мік ра за лік і не да пус ка-
ец ца да се сіі. Кры ху со рам на 
за сва іх, бо ме на ві та з на шай 
гру пы ака за ла ся больш за ўсё 
даў жні коў. Ну вось ча му ўсе 
доб ра ве да лі, што я біб лі я -
 тэ кар па спе цы яль нас ці і не 
звяр ну лі ся па да па мо гу?

Р. S. Уве ча ры я да па маг-
ла ўсім.

Ка ця ры на ЛЯ СУН,
Фо та аў та ра.

КАМПУС
13 11 2013 г. 55

УСЁ — У НА ШЫХ 
РУ КАХ!

Мас ка з... тор та.

Част ка лю бі май гру пы.

Ка ця ры на Ля сун — сту дэнт ка 
пер ша га кур са Iн сты ту та жур на лiс-
ты кi БДУ, пе ра мож ца мi ну ла год ня га 
твор ча га мо ла дзе ва га кон кур су «Но-
вы по гляд», ар га нi за ва на га «Чыр-
вон кай». Гэ тая пе ра мо га да па маг ла 
дзяў чы не зра бiць адзiн важ ны жыц-
цё вы крок...

На ра дзi ла ся ў Бя рэ зiн скiм ра ё не. 
Скон чы ла Ма гi лёў скi дзяр жаў ны 
бiб лi я тэч ны ка ледж iмя А.С. Пуш кi-
на (пры чым атры ма ла дып лом з ад-
зна кай). Пас ля гэ та га, як га во рыць 
са ма Ка ця ры на, быў вы бар: пра ца-
ваць па раз мер ка ван нi цi па сту паць. Вось ку-
ды — спра ва iн шая. Ва га ла ся да апош ня га: 
Бе ла рус кi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт куль ту ры 
i мас тац тваў, Бе ла рус кi дзяр жаў ны ўнi вер сi-
тэт... Кон курс «Чыр вон кi» ўсё вы ра шыў.

На па чат ку Ка ця ры на збi ра ла ся на спе-
цы яль насць «Лi та ра тур нае рэ да га ван не». 
Ад нак бы ла за лi ча на на «Дру ка ва ныя 
СМI». «Уся му вi ной мой страх не прай сцi 
па ба лах на бюд жэт. Ка лi атры ма ла пра-
па но ву на конт мэ та ва га на кi ра ван ня, доў-
га ва га ла ся... Апош нi дзень, нер вы... I я 
зга джа ю ся на «мэ та вае», ра зу ме ю чы, што 

пер шыя пяць га доў пас ля за кан чэн ня бу-
ду пра ца ваць у ра ён цы i на ват не ў сва-
iм род ным го ра дзе. Знай шла плю сы: но-
вы го рад — но выя па чуц цi. Во пыт пра цы 
бу дзе. Ад чую ў поў най ме ры са ма стой нае 
жыц цё...»

Рэ дак цыя «Чыр вон кi», ве да ю чы, што Ка-
ця ры на, хут чэй за ўсё, бу дзе жыць у iн тэр на-
це, пра па на ва ла ёй з са ма га пер ша га ву чэб-
на га дня вес цi сту дэнц кi дзён нiк. За пiс ваць 
аса бiс тыя ўра жан нi ад го ра да, ву чо бы, но вых 
умоў бы ту i но вых сяб роў. Сён ня мы пра па-
ну ем пер шую част ку гэ тых на тат каў.

Прад стаў ля ем аў та ра
1 ве рас ня — Дзень ве даў.1 ве рас ня — Дзень ве даў.


