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Ад рэдакцыi.
ЛЬВІВ. «Экватар» ізноў у дарозе! Вітаем Вас, чытачы,  з 

самага лепшага горада (на мой асабісты погляд) заходняй 
Украіны. Тут варта прыгадаць выказванне знаёмага прафеса-
ра (Пола Джозэфсана) з Колбі Каледжа, што запомнілася мне 
з летняй школы ў Літве: адна з каштоўнасцяў мабільнасці ў 
кантэксце адукацыі й навукі - гэта магчымасць пабачыць свет, 
і пры гэтым займацца сваёй любімай справай. Тобок, навука 
дае і падарожжы, і карысны досвед.

Вось і тут, ва Львіве, праходзіць навуковы форум - по-
шук партнёраў у межах праграмы па трансмяжоваму 
супрацоўніцтву Беларусі, Украіны і Польшчы. Гэта цудоўная 
магчымасць завесці знаёмствы і наладзіць кантакты з 
інстытуцыямі, навуковымі, адміністратыўнымі ўстановамі 
дзяржаў-чальцаў праграмы - з нагодай распрацаваць і вы-
канаць комплекс мераў па ўдасканаленню экалагічнай ці 
сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў рэгіёне (што можна цал-
кам інтэрпрэтаваць з геаграфічнага пункту гледжання - на 
тое і даецца вышэйшая геаграфічная адукацыя). Сутнасць 
праграмы ў тым, што Еўразвяз дае немалыя грошы на пра-
екты ў галіне трансмяжовага супрацоўніцтва. Акто-
ры (інстытуцыі і арганізацыі) з трох краінаў павінны 
знайсці партнёраў у іншых краінах, разам прыдумаць 
праект і падаць заяўку на яго імплементацыю. Пасля 
шматлікіх еўрабюракратычных працэдур леп-
шыя праекты атрымліваюць грошы (мінімальны 
бюджэт праекта - 100 000 еўра, максімальны - 
1,5 млн. еўра) на іх выкананне. 

Шкада, канешне, што на гэтым форуме не 
было афіцыйных прадстаўнікоў ад геафака, бо, 
калі больш за 6 мільёнаў грошай літаральна ва-
ляюцца на дарозе, трэба прымаць канкрэтныя 
крокі, каб іх браць. Міністэрства адукацыі і на-
вук Украіны, напрыклад, не паленавалася дас-
лаць шмат прадстаўнікоў акадэмічных (у тым 
ліку і геаграфічных) колаў. Нашых, наадварот, 
было няшмат. Вось такія сумныя актуаліі.

Ну а мы з радасцю прэзентуем першы зімовы 
нумар «Экватара». Наш веснік працягвае па-
спяхова асвойваць ўсім вядомы «Vkontakte». 
Рост удзельнікаў групы «Вестник Геофа-
ка «Экватор» няспынна ідзе ўгору (там 
ужо 200 чалавек, што роўна на 41 чалавека 
больш, чым у мінулым месяцы (159)). А калі 
вы яшчэ не ўдзельнік нашае групы - дык не марудзьце, заходзьце ў інтэрнет-прастору і далучайцеся: 
http://vk.com/club17986569! Там вы атрымаеце магчымасць: а) запампаваць усе існуючыя і новыя 
нумары весніка; б) прыняць актыўны ўдзел у дыскусіях.

Мы ж ізноў публікуем вынікі галасавання на лепшы і на горшы артыкулы мінулага нумара. 
На графіках уверсе вы бачыце гэтыя вынікі. Горшым артыкулам 18-га нумару цэлымі 13-цю выбаршчыкамі 

быў прызнаны артыкул спадара Шэвелева «Што такое геалогія». Гонарам мінулага нумара і лепшым матэрыя-
лам з'яўляецца «Еўропа вачыма Экватара». Так палічылі 17 прагаласаваўшых чалавек, і мы, у адрозненне ад 
некаторых прадстаўнікоў дэканата, далучаемся да іх меркавання. Чаму некаторых прадстаўнікоў? Бо можна 
падумаць, што нас хлебам не кармі - дай толькі палаяць на дэканат. Насамрэч гэта не так. Водгукі ж былі роз-
ныя,  нават станоўчыя! Аднак галоўнае - гэта рэакцыя чытачоў, для якіх мы, між іншым, і робім Веснік. Да й 
недаглядзелі крыху самі - бо забылі дадаць інструкцыю-тлумачэнне па праглядзе мапы! Сення мы гэты недахоп 
выпраўляем, і проста рэкамендуем уважліва яго прачытаць (гл. старонку 9).

З надыходзячымі Новым годам і Калядамі. Жадаем добра правесці святочныя дні і паспяхова здаць 
надыходзячую сэссію! 

Андрэй Безручонак 

Вас вітае новы нумар Экватара, ці некалькі традыцыйна нудных слоў ад рэдкалегіі.

Лепшы (уверсе) и горшы (унізе) артыкулы 18-га 
нумару. Вынікі тайнага адкрытага галасавання 

на старонках нашай групы Vkontakte.
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Нарэшце кампетэнтнае журы 
вызначыла пераможцаў конкур-
су «Фотапаляванне». Перамагла 
фотакартка (злева) каманды, якая 
так і завецца: «Каманда па тропах 
Скуратава» (5-ты курс 7-я гру-
па). Яна выйграла 100 тысячаў 
беларускіх рублёў (прыблізна 25 
еўра ў эквіваленце). Другое мес-
ца дасталося Анціпавай Воль-
зе (4 курс 6-я група). Дранковіч 
Юлія (3 курс 1-я група) заняла 3-ю 
пазіцыю на п'едэстале пераможцаў. 
Віншуем! Таксама неабходна ад-
значыць і прыз глядацкіх сімпатый, 
які дастаўся Саўрыцкай Карыне (3 
курс 3-я група)   

Прыемна ве-
даць, што ў «Эк-
ватара» з'явіўся 
д а с т о й н ы 
сапернік. У свет 
выўшаў 2-гі ну-
мар яшчэ аднаго 
факультэцкага 
выдання: «Q: 
геологический 
вестник геогра-
фического фа-
культета БГУ». 
Гэтае шматка-
ляровае выдан-
не (тыражом у 1 (адзін) экзэмпляр) з цудоўнымі фотакарткамі 
можна пабачыць на першым паверсе геафака на шляху ў буфет, 
побач са стэндам, дзе вісіць першае рэгулярнае выданне - «Эк-
ватар». Выданне цікавае, і, калі выдавецтва разбярэцца з коле-
рам шрыфтоў (белым на светлым фоне), то будзе яшчэ й цалкам 
чытабельным. Поспехаў!

Жудас! Экстрэнная навіна! 
Стараста геаграфічнага факуль-
тэта змяніла стыль і перафар-
бавала валасы на галаве! Зараз 
галава шаноўнай паненкі, за-
мест чорнага ультрагатычнага, 
будзе мець амаль што залаціста-
бляндыністы колер (на фота). На 
пытанне «Экватара», ці было тое 
вызвана сусветнай эканамічнай 
крызай, Юлія нічога не адка-
зала. Мы імгненна звязаліся з 
італійскімі стылістамі, і яны 
пацвердзілі нашыя падазрэнні, 
што колер ёй пасуе. 

20-га снежня ў холе галоўнага корпуса БДУ бугаі-сэк'юрыці несліся 
за нейкім хлопцам у чорным. Зазвінела шкло, разбітае ў дзвярах з боку 
плошчы Незалежнасці. Была паранена дзяўчына (верагодней за ўсё 
- адбіткамі шкла); яе павялі ў медпункт. Хлопца-такі затрымалі. Як 
высветлілася, ён незаконна нешта распаўсюджваў на геафаке, дзе яго й 
заўважылі пільныя грамадзяне.

Навiны падрыхтава¿ Андрэй Безручонак

УРА!
21 снежня. Аўторак. Ліцэй БДУ. 

Ульянаўская, 8. 18:30. Фінал Адчы-
ненай Лігі КВЗ БДУ. Сустрэліся леп-

шыя каманды БДУ: «27 па Грынвічу» 
(геаграфічны факультэт), «Гармоны» 
(ФПМІ), «Цукар» (хімічны факультэт). 
Каманды змагаліся за званне «леп-
шая каманда БДУ» і прыз за гэтае 

званне паездка на фэст у Сочы. Нашы 
перамаглі! Першае месца заняла 

каманда «27 па Грынвічу», а Андрэй 
Шумілаў стаў пераможцам намінацыі 

«Лепшы гульца КВЗ»

У першы раз чытаеце «Экватар»? 
Не падабаецца, што вам выпадкова 
патрапіў гэты нумар, хаця Вы б хацелі 
чытаць наш Веснік рэгулярна? Не пада-
баецца, што Вам патрапіў у рукі чорна-
белы выпуск «Экватара», у той час, калі 
нехта носіцца па факультэту з каляро-
вым? Не падабаецца каляровы выпуск 
з паганай якасцю друку? Не падабаец-
ца плаціць за нумары добрай якасці 
(менавіта так, мы разглядаем магчы-
масць продажы каляровых нумароў, 
надрукаваных на нашай паперы)? 

Нічога! Мы рады прапанаваць вам 
цудоўнае (і цалкам бескаштоўнае) 
рашэнне па вырашэнню вышэй-
пералічаных праблем. ПАМПУЙЦЕ 
нашы новыя каляровыя нумары з 
Сусветнага Павуціння.  Спасылкі на 
новы нумар звычайна з'яўляюцца на 
старонках LIVEJOURNAL i VKONTAKTE. 
Адзін клік - і вуаля, праз хвіліну-дзве Вы 
маеце яго на сваім кампутары, лэпто-
пе ці мабільніку! Ці не цудоўна? А мы, 
тым часам, будзем паменьшаць коль-
касць  паперных носьбытаў (бо гэта 
ўжо мінулае стагоддзе), і такім чынам, 
скарачаць уплыў на навакольнае ася-
роддзе.

ПАРАДА ЧЫТАЧУ

1-е месца
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Ці ёсць 
жыццё 

Ёсць дадзеныя:
Віншуем з паспяховым заканчэннем апрацоўкі вынікаў тайнага й ад-

крытага галасавання на тэму «Якое, на Ваш погляд, імя павінна быць у 
геаграфічнага факультэта?». Яно праводзілася ўдзельнікамі ініцыятыўных 
груп нашага Весніка ў Інтэрнеце. Як мы і чакалі, рацыя перамагла, - і 
гэта ня гледзячы на вялікую разнастайнасць варыянтаў адказаў, прыду-
маных намі з мэтай заблытаць патэнцыйнага выбіральніка. Перамог адзін 
з «афіцыйных» варыянтаў будучай назвы нашага з вамі Факультэта. На-
зва «Факультэт навук аб Зямлі і геаінфармацыйных тэхналогій» набрала 
найбольшую колькасць галасоў - 37. Усе вынікі (з захаваннем арфаграфіі і 
пунктуацыі) вы зможаце пабачыць на графіку ўнізе ці на старонцы нашай 
групы Ўкантакце.

Экватар

Выразана пад націскам камітэта па 
маральнасці «Экватара»*

Кожны з нас, часам, жадае зазірнуць 
у будучыню і пабачыць, што яго чакае 
праз дзень, месяц ці год. Аднак, гэта 

немагчыма, можна толькі праса-
чыць за лёсам тых, хто ўжо ішоў па 
нашым шляху, па шляху атрымання 

вышэйшай адукацыі на геаграфічнам 
факультэце БДУ. Што ж нас чакае 

там, пасля размеркавання?

Павел Сукач, выпуск 2010

Р а з м е р к а в а н н е 
для розных студэнтаў 
праходзіць па-рознаму. 
Студэнты платнай 
формы навучання ні 
аб чым не хвалююц-
ца, акрамя хлопцаў, 
якім пагражае армія. 
“Бюджэтнікаў” жа 
чакае размеркаванне. 
Частка з іх загадзя знаходзяць сабе месца 
працы, а вось астатнія, да якіх адносіўся 
і я, да самых апошніх дзён шукаюць сабе 
больш-менш прывабнае месца. Мне хаце-
лася, канешне, застацца ў Мінску і мець 
аклад не меней за 800 тысяч рублёў, але вы-
бар быў невялікі. Нават ў школу з заробкам 
у 600 тысяч уладкавацца ў сталіцы вельмі 
цяжка. Многія мае аднакурсніцы, дзеля таго 
каб застацца ў сталіцы, ішлі весці гурткі 
для школьнікаў за 200-300 тысяч рублеў. І 
канешне паралельна ім прыходіцца праца-
ваць дзесьці яшчэ, каб плаціць за жыллё ды 
неяк жыць.

Нас запрашалі на папярэдняе размерка-
ванне ў кабінет па 4 чалавекі. З маёй групы 
толькі я не падшукаў сабе месца для раз-
меркавання. Камісія прапанавала мне месца 
ў дзяржаўнай арганізаціі «Белгіправадгас» 
з акладам болей за 1 млн. рублеў. Спа-
чатку я быў вельмі задаволены. У гэтай 
арганізацыі мне таксама наабяцалі залатыя 
горы. Сказалі толькі, што на кароткі тэрмін: 
раз ці два на месяц трэба будзе ездзіць ў 
камандыроўкі. На самай справе атрымалася, 
што ў камандыроўках я праводжу каля 2/3 
месяца. Да тога ж праца, якую я выконваю, 
нават не патрабуе вышэйшай адукацыі! У 
гэтай арганізацыі вялікая цякучасць кадраў, 
таму яны рэгулярна звяртаюцца да вышэй-
шых навучальных устаноў, каб запоўніць 
недахоп працўных рэсурсаў.

У гэтым кантэксце хочацца параіць 
ўсім выпускнікам геаграфічнага факуль-
тэта загадзя пахвалявацца наконт свайго 
працаўладкавання. Калі ж у вас не будзе 
такой магчымасці, тады вас чакае: альбо 
школа ў сельскай мясцовасці (калі вы не з 
Мінску), альбо нешта яшчэ, не шмат леп-
шае. Але, што б вам не прапанавалі, спа-
чатку падрабязна высветліце, што гэта за 
арганізацыя і які характар работ вас там 

* цалкам глядзіце ў інтэрнеце
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ЭКВАТАР на сувязі...

чакае. Узвесьце ўсе за і супраць ды толькі 
пасля гэтага прымайце сваё рашэнне, таму 
што пераразмеркавацца ў вас не будзе амаль 
што ніякай магчымасці.

Іван Булва, выпуск 2010

Працаваць у школе як 
кіраўнік гуртка я пачаў 
яшчэ на трэцім курсе. На 
пятым мне даверылі пасаду 
настаўніка і ўвесь мінулы 
год я працаваў ужо з поўнай 
выкладкай. Гэта значыць, 

пераход у «дарослае жыццё» са студэнцкай 
лаўкі аказаўся зусім незаўважным.

На мой погляд настаўніцтвам варта за-
ймацца толькі тады, калі вы атрымліваеце 
ад гэтага асалоду (дзякуй Богу, высветліць 
гэта вы маглі падчас педпрактыкі). 

Гледзячы на сяброў, якія пры сустрэчах 
лаюцца на свае працоўныя месцы, я адчу-
ваю правільнасць свайго выбару. Няхай 
дзесьці верцяцца і большыя грошы. Калі вы 
ідзеце на працу як на катаргу, такая праца 
не вартая ні пры якіх заробках. Канечне, я 
не буду сцвярджаць, што лячу кожны дзень 
акрылены прагай дзяліцца ведамі і глядзець 
на любых дзетак. Вядома, што распавядаць 
адно і тое ж тры урокі запар - не самая пры-
емная рэч. Але ў такой працы ёсць чала-
вечы твар. Ёсць удзячнасць дзіцячая. Ёсць 
адчуванне сябе творцам, дойлідам душы 
і інтэлекта. Ёсць пастаянна дзейнічаючая 
самакрытыка. Нарэшце, ёсць адчуванне 
ўлады. Цэзар калісьці сказаў пра «першага 
тут і другога ў Рыме». Вось і мы, настаўнікі 
- такія цэзары лакальнага маштабу. Ства-
раем сваю мікрадзяржаву з парадкамі, 
законамі, звычаямі, завядзёнкай. Гэтая ніва 
вечная і праца бясконцая. Пакуль Зямля мае 
форму шара і пакуль існуе магнетызм, што 
трымае карты на дошцы, а цікаўныя, зася-
роджаныя вочы - на Вас.

Марына Белаблоц-
кая, выпуск 2010

Размеркаванне... 
Калі не хочаце апы-
нуцца там, дзе я, то 
даўно пара заняцца 
пошукамі працы.

Забудзьцеся аб 
пераразмеркаванні, 

верагоднасць, што вам пашанцуе вельмі 
малая. Сістэма адукацыі мае занадта 
вялікую патрэбу ў маладых спецыялістах 
(так мне сказалі ў Салігорскім аддзеле 
адукацыі). Так, горад вялікі, але раён так-
сама не маленькі. І адправілі мяне, вядома 
ж, у вёску.

Гоцк - аграгарадок, 2,5 тыс. насельніцтва, 
3 крамы, школа, клуб, пошта, сельсавет... 
нават і не ведаю, што яшчэ дадаць. Люд-
зям працаваць няма дзе – калгас амаль 

развалены. Адзінае выратаваньне - сезон-
ныя заробкі на палях ў прыватнікаў. Народ 
з'яжджае, моладзі зусім няма, ну толькі 
“самыя таленавітыя”, якія з горам напалову 
школу скончылі.

Для мяне самае вялікае нязручнасць у 
Гоцку - гэта адсутнасць гарачай вады. Яе 
няма ні зімой, ні летам! Карацей кажучы, 
цяжка пасля Мінска ў такую глуш.

Можа, камусьці падабаецца выкладан-
не, але гэта дакладна не маё прызначэнне. 
Дзеці шкодныя, непаслухмяныя, геаграфія 
ім сто гадоў не патрэбна, а пераканаць іх 
вельмі цяжка, але, сустракаюцца і іншыя, 
ды іх адзінкі, і толькі ў шостым класе. Яшчэ 
і начальства спрабуе выхоўваць маладога 
спецыяліста, а гэта мне не падабаецца…

Дарагія Пяцікурснікі, збірайце перса-
нальныя заяўкі (на ваша імя) ад кампаній, 
у якія вы хочаце працаўладкавацца і пры-
носьце іх у дэканат за пару месяцаў да 
размеркавання. Лепш не абмяжоўвацца 
адным варыянтам і прыносіць заяўкі па 
спецыяльнасці. Поспехаў!

Юлія Губарава, выпуск 2010

Мабыць і непатрэбна 
рассказваць хто я і што я 
(бо і так большасць мяне 
ведаюць), але ўсе ж пару 
слоў пра сябе: у 2010 год-
зе скончыла геафак БДУ 
з чырвоным дыпломам 
(сярэдні бал залікоўкі 9,6), 

была адной з лепшых выпускнікоў БДУ 
2010 г, за поспехі ў вучобе і грамадскім 
жыцці ўзнагароджана дыпломам Міністра 
Адукацыі РБ. 

Нягездячы на усе папярэднія заслуги 
была размеркавана ў Нясвіжскі раённы ад-
дзел адукацыі настаўнікам геаграфіі. Але 
пра ўсё па парадку.

Магчыма, хтосьці скажа, што я сама 
вінаватая, бо не паклапацілася аб сваім 
размеркаванні? Не! Справа ў тым, што ў 
мяне было шмат розных цікавых прапаноў, 
пра якія іншыя могуць толькі марыць! Але 
ж усе яны патрабавалі свабодны дыплом. 
Больш таго, у мяне таксама была адна пра-
панова, якая мне поўнасцю падыходзіла, 
але… мой прыгавор – Нясвіжскі раённы 
аддзел адукацыі. ( хоць перад размеркаван-
нем мне сказалі: “Вы нам не патрэбны, у 
нас конкурс на гады наперад, у нас месцаў 
няма”).

Я была першая ў спісе на рамеркаванне 
сярод студэнтаў-географаў, і калі мяне  кан-
чаткова адправілі ў Нясвіжскі раён, першая 
мая рэакцыя была “ну калі вы лічыце, што 
сельская школа – гэта ўзровень студэнта з 
чырвоным дыпломам і веданнем трох за-
межных моў….” На што атрымала адказ: 
“Вось і добра, Нясвіж – буйны беларускі 
турыстскі цэнтр…” Ну і што мне было 
рабіць?! Нясвіж, так Нясвіж.

Правесьці 2 гады у турысцскім цэнтры 
я не планавала, таму вырашыла, пайсці у 
магістратуру. Але ж трэба было наведацца 
ў Нясвіж. Зайшла я да жанчыны у аддзеле 

пасля выпускнога?
адукаціі і кажу: “З вялікай радасцю паве-
дамляю, што я да Вас на работу не прыду” 
Пачула ў адказ: “З вялікай радасцю паве-
дамляем, што Вы нам і не патрэбны”. У 
далейшай гутарцы высветлілася, што яшчэ 
ў вясну Нясвіж у міністэрства адукаціі 
адправіла афіцыйны адказ ад мяне як ад 
маладока спецыяліста. Узнакае пытанне, як 
тады мяне размяркоўвалі? Адказ я так і не 
знайшла.

Пасля была вельмі цікавая сустрэча. У 
час рэспубліканскага выпускнога балю 
мне пашанцавала сустрэцца з Міністрам 
адукацыі А. М. Радзьковым і віцэ-прэмьерам 
У.М. Патупчыкам. Калі наша гутарка дайш-
ла да майго месца размеркавання я адказа-
ла, што мяне накіравілі ў Нясвіж. Міністр 
узрадаваўся і пачаў мяне хваліць, а віцэ-
прэмьер спытаў, ці давольна я сваім мес-
цам працаўладкавання. Я шчыра адказала, 
што не, выхавана папрасіла прабачэння і 
растлумачыла: у сілу сваіх амбіцый хацела 
застацца ў Мінку, і больш таго не лічу, што 
праца сельскага настаўніка геаграфіі – гэта 
мой ўзровень, бо… Шаноуным міністрам 
толькі і засталося, што з разуменнем спра-
вы паківаць галавой. 

Далей – ящчэ лепей. Восенню на 
школе “Ты стараста” ў Брыганціне мне 
зноў пашэнціла сустрэцца з яшчэ адным 
чыноўнікам - намеснікам міністра адукацыі. 
Пасля гутаркі пра рэформы адукацыі я і 
у яго паспыталася: “Чаму канкурэнтназ-
дольных выпускнікоў размяркоўваюць на 
не перспектыўныя месцы?” Адказ быў на-
ступным: “Я, калі быў маладым, хоць не 
вучыўся за мяжой, як вы, хоць і не валодаў 
замежнымі мовамі, як вы, таксама працаваў 
у сельскай школе. І ўвогуле, у нас з вамі 
розныя каштоўнасці. Ваш выпадак “част-
ный” і яго трэба вырашаць у “частным” 
парадку”. Трэба было бачыць магістрантаў 
іншых факультэтаў у гэты час!

Амаль тое ж я пачула ад мэра Мінска. 
Ён сказаў, што без мінскай пракпіскі 
працаўладкавацца ў сталіцы няма аніякай 
магчымасці. Бо, калі я паступала, шлі 
падлікі і прагнозы, што я павінна вярнуцца 
на малую радзіму. 

Узнікае пытанне: хто-небудзь цэніць ча-
лавечы патэнцыял і дасягненні?

Пасля ўсяго перажытага, я нічога не 
баюся, тое, што у мяне ёсць - маё. І за сябе 
я буду змагацца сама. Толькі зараз гляджу 
я на студэнтаў пятага курса, і маё сэрца 
абліваецца кроўю – колькі таленавітых і 
разумных людзей, і невядома, дзе яны апы-
нуцца! Вось і атрымліваецца, і добрыя, і 
разумныя, і таленавітыя, але ж нікаму не 
патрэбныя!..

Цiкавi¿ся Валер Жук.

Каментар нумара: І.І. Пірожнік 
пра артыкул Юліі Губаравай 

(гл. вышэй):

«Плач Яраслаўны...»
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“Экватар”, як самае дапытлівае выданне геаграфічнага факультэта зацікавіўся, а ці шмат ведаюць іншыя сту-
дэнты БДУ пра нашу краіну і свет увогуле? Праз шэраг простых пытанняў мы даведаліся пра шырыню даля-
гляду навучэнцаў іншых факультэтаў БДУ. У апытанні прынялі ўдзел каля 150 студэнтаў, што забяспечыла яго 
рэпрэзінтатыўнасць. Пытанні былі наступныя:

1 . Плошча Рэспублікі  Беларусь.
2.  Колькасць насельніцтва свет у.
3.  Даўжыня экватара.
4.  Назва вышэйшай у свеце гары.
5.  Самы вялікі  па плошчы востраў.

А вось і вынікі нашага сацыялагічнага даследвання (працэнт правільных адказаў, нумар каля слупка адпавя-
дае нумару пытання):

Як бачна, будучыя юрысты, эканамісты ды хімікі 
не вельмі арыентуюцца ў кіламетрах (звычайных 
ды квадратных), затое адносна добра ведаюць 
пра краіну льдоў ды кропкі, якія набліжаюцца да 
нябёсаў. 

Зрэшты, былі і смешныя адказы, так некато-
рыя лічуць, што плошча нашай краіны “1300 кв. 
км”, проста “многа” ці, яшчэ лепш, “3 мільены” 
неведама чаго; да кропкі гледжання колькасьці 
насельніцтва свету таксама былі розныя падыхо-
ды, нехта сцвяржаў, што людзей “крыху больш чым 
кітайцаў”, іншыя меркавалі, што Зямлю топчуць 
толькі “2 мільярды” чалавек, аднак такі песімізм 
поўнасцю перавешвае адказ, што зямлян ажно “35 
мільярдаў”! З такімі эканамістамі не прападзем! 

Што тычыцца самой зямлі, тут таксама былі 
цікавыя адказы, як кажуць, пальцам у неба, амплітуда 
ваганняў даўжыні экватара выходзіла ад 5 тысяч 
кіламетраў ажно да мільёна! І, калі пра буйнейшую 
гару ведалі амаль усе, з востравам выходзілі казу-
сы, буйнешымі называлі і Ісландыю, і Новую Зелан-
дыю (хто-небудзь ведае такі востраў?), і “востраў 
дурняў”, нават Аўстралію з Еўразіяй туды запісалі!

Атрымоўваецца, што ва універсітэце выву-
чаем шмат агульнаадукацыйных прадметаў: 
і гісторыю Беларусі, і эканоміку, і этыку, і 
філасофію. Але ж пра геаграфію забылі, хаця не 
пашкодзіла б.

Што і казаць, рыхтуем вузкапрофільных 
прафесіяналаў! Будзем спадзявацца, што і праца-
ваць яны будуць не горш. І яшчэ спадзяемся на тое, 
што не адбудзецца адказных візітаў з пытаннямі 
кшталту: “Колькі артыкулаў змяшчае наша Кансты-
туцыя?”, “Які хімічны элемент 8 (12, 25) у перыя-
дычнай сістэме?”, “Куды дзяюцца грошы?” Але ўсё 
ж, на ўсялякі выпадак, у вольны час, пачытайце што 
небудзь з таго ці іншага колу ведаў: і для сябе карыс-
на і перад суседзямі сорамна не будзе!

Валер Жук
Ал¸на Кочуб

Марына Карней

НАШЫ пытанні

???
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Кісель Яўгенія:  
Першыя месяцы прайшлі вельмі 

паспяхова. Група падабралася 
спагадная, усе такія цікавыя і вя-
сёлыя!

Вучоба? Доўга прыстасоўваліся 
да яе, але на шчасце паспяхова! 
Вядома, шмат хваляванняў з на-
годы першай сесіі. Што даты-
чыцца выкладчыкаў - усё розныя, 
але “прышпільныя”!

Залужная Алеся:
За першыя месяцы на 

геаграфічным факультэце атры-
мала толькі прыемныя ўражанні. 
Вучыцца падабаецца,  вельмі 
цікава, але ў той жа час склада-
на!

Ананімнае меркаванне:
За верасень-кастрычнік адбы-

лося шмат усяго новага і цікавага, 
добрага і не вельмі. Калі глядзець 
на агульнае меркаванне, з нагоды 
першых месяцаў вучобы, то мне 
амаль усё падабаецца. Галоўнае - 
я зразумела тое, што БДУ адчы-
няе перад студэнтамі мноства 
дзвярэй, падтрымлівае як твор-
чыя, так і навуковыя пачынанні.

Левачоў Ягор:
Пачатак вельмі нядрэнны. Мне 

падабаецца вучыцца ў БДУ на 
геафаку. Не ведаю, што будзе да-
лей...

Мішанаў Улад:
Была мара паступіць у ВНУ. 

Аддаў шмат сіл дзеля дасягнення 
запаветнай мэты. Доўга выбіраў, 
якім жа будзе менавіта гэта 
ўніверсітэт. Вырашальную ролю 
ў выбары адыграла меркаванне 
бацькоў, што БДУ – гэта найлеп-
шы ВНУ краіны. Так і зрабіў. 

Калі ўлічваць маю цікавасць да 
геаграфіі - пытанне аб выбары 
факультэта адыйшло само па 
сабе.

Вось ужо трэці месяц ідзе, як 
я кожны дзень выходжу, з высо-
ка паднятай галавою, з хаты і 
накіроўваюся ў самы прэстыжны 
ВНУ краіны.

За два месяцы я многае пазнаў. 
Аб’ем інфармацыі, ў параўнанні 
са школай, - вялізарны. Бывае так, 
што не заўсёды атрымоўваецца 
за нешта ўчапіцца. Сам працэс - 

авалодання ведамі - мяне цалкам 
уладкоўвае.

Навучальнага матэрыялу 
шмат, але гэта і мяркуе сабою 
навучанне ва ўніверсітэце. Я, 
мабыць, спраўляюся са сваімі 
прамымі абавязкамі, але асоб-
ныя прадметы выклікаюць 
мінімальныя цяжкасці. Што да-
тычыцца выкладчыкаў, то ўсе 
яны, зразумела, разумныя людзі. 
Кожны мае сваю методыку вы-
кладання. Месцамі выкладчыкі 
нават пацешныя. Як любы іншы 
чалавек - яны не супраць па-
жартаваць з каго-небудзь або 
распавесці гісторыю са свайго 
жыцця.

Пазнаёміўся з новымі людзьмі. 
Усе яны розныя, і кожны - 
індывідуальнасць. У зносінах 
заўсёды спрабую вынайсці 
штосьці новае і карыснае для 
сябе. Увогуле, за гэты час, што 
вучуся на геаграфічным фа-
культэце, я атрымаў досвед у 
зносінах з людзьмі, стаў думаць 
інакш, пасталеў, а галоўнае - 
набыў веды ў розных навуках. Без 
сумнення скажу, што не шкадую 
аб тым, што вылучыў менавіта 
БДУ і геафак. Спадзяюся, што 
наступныя гады навучання бу-
дуць такімі жа, а то і лепшымі, 
чым гэтыя тры месяцы.

Макарэвіч Арцём:
Я рады за тое, што вылучыў 

менавіта гэты факультэт. Я 
патрапіў у выдатны калектыў, 
дзе кожны дапаўняе адзін адна-
го і гатовы прыйсці на дапамогу. 
Вялікая колькасць новых сяброў 
і незабыўных момантаў - гэта 
тое, што я атрымаў усяго за 
тры месяца на геаграфічным фа-
культэце.

Кірэйчук Маша:
Калі я правучылася тры меся-

ца ў БДУ на геаграфічным фа-
культэце, то зразумела, што мой 
выбар правільны. Тут вучацца 
актыўныя, усебаковаразвітыя 
людзі, з якімі цікава мець 
зносіны. Мне падабаюцца лекцыі, 
практыкі і лабараторныя. Усё 
вельмі-вельмі цікава.

Падрыхтава¿ 
Валадзько Змiцер

«ПЕРШАКІ» ПРА ПЕРШЫЯ 
МЕСЯЦЫ НАВУЧАННЯ

Міжнародны дзень ГІС у БДУ
17 лістапада 2010 гада выкладчыкі і сту-

дэнты геаграфічнага факультэта, а таксама 
вядучыя адмыслоўцы па ГІС-тэхналогіям 
Рэспублікі Беларусь удзельнічалі ў мера-
прыемствах, прысвечаных Міжнароднаму 
дню геаграфічных інфармацыйных сістэм 
(ГІС). 

Кампетэнтнае журы  конкурсу ГІС-
праектаў студэнтаў ВНУ Рэспублікі Беларусь 
азнаёмілася з 16-ю прадстаўленымі праектамі 
студэнтаў і магістрантаў геаграфічнага 
факультэта БДУ, землеўпарадкавальнага  
факультэта Беларускай сельскагаспадар-
чай акадэміі, факультэта прыродазнаўства 
Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэт імя 
А.А. Куляшова, факультэта інфармацыйных 
тэхналогій і кіравання Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і 
радыёэлектронікі.

У намінацыі «Ўжыванне геаграфічных 
інфармацыйных сістэм  у студэнцкіх на-
вуковых даследаваннях»  дыпломам I-й 
ступені адзначана студэнтка геаграфічнага 
факультэта БДУ Табальчук Т.Г. (ГІС-праект 
«Разлік метэапараметраў квазіўстойлівасці 
атмасферы з выкарыстаннем ГІС WRF»). 
Дыпломамі II-й ступені былі ганараваны 
Сарока С.І. і Махіна А.І., студэнты факуль-
тэта інфармацыйных тэхналогій і кіравання 
БДУІР за ГІС-праект «Комплекс праграмных 
сродкаў інтэграцыі геаінфармацыйных дад-
зеных у інтэлектуальныя сістэмы». Дыплом 
III-й ступені атрымаў студэнт геаграфічнага 
факультэта БДУ Ляжневіч У.А. за ГІС-праект 
«Ландшафтна-геахімічная характарыстыка 
выпрацаваных тарфяных радовішчаў Брэсц-
кага Палесся з выкарыстаннем ГІС».

У намінацыі «Ўжыванне геаграфічных 
інфармацыйных сістэм  у прыкладных 
даследаваннях студэнтаў»  перамогу 
святкавалі студэнты геаграфічнага факуль-
тэта БДУ Коцюра І.М. і Паваротны А.С. 
(дыпломам I-й ступені за ГІС-праект «Вы-
карыстанне ГІС-тэхналогій у практыцы 
землеўпарадкавання»). Дыплом II-й ступені 
атрымаў студэнт землеўпарадкавальнага  
факультэта БСГА Агапотаў Д.В. за ГІС-
праект «Выкарыстанне лазернага сканаван-
ня для стварэння 3D-мадэляў мясцовасці 
і будынкаў». Дыпломам III-й ступені 
быў узнагароджаны студэнт факультэта 
прыродазнаўства МДУ ім. А.А. Куляшова 
Скрыпко П.В. (ГІС-праект «Выкарыстанне 
ГІС у вобласці агратурызму (на прыкладзе 
Магілёўскай вобласці)»).

У намінацыі «Стварэнне ГІС 
інфармацыйна-даведкавага і адукацыйнага 
характару»  дыпломам I-й ступені адзна-
чаны магістрант геаграфічнага факультэ-
та БДУ Грыб С.В. (ГІС-праект «Стварэн-
не гідралагічнай базы геададзеных у ГІС 
ArcGIS»). Дыпломам II-й ступені быў 
ганараваны Машчонскій Д.М., студэнт 
геаграфічнага факультэта БДУ за ГІС-
праект «Перспектывы выкарыстання ГІС 
для візуалізацыі, аналізу і інтэрпрэтацыі 
вынікаў выбарчых кампаній  у Рэспубліцы 
Беларусь». Дыплом III-й ступені атрыма-
ла студэнтка факультэта прыродазнаўства 
МДУ ім. А.А. Куляшова Карчавая А.А. за 
ГІС-праект «Стварэнне інфармацыйна-
даведкавай сістэмы аб'ектаў Сусветнай 
спадчыны ЮНЭСКА на аснове ГІС-
тэхналогій».

Кіраўнік СНДЛ ГІС геаграфічнага фа-
культэта БДУ 

Курловiч Д.М.
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Тут заўседы нам рады!
На парах студэнты геафака 

сумленна грызуць граніт навукі, а 
на перапынках дружна спяшаюц-
ца ў буфет. Ды і сапраўды, бадай 
не знойдзеш у нас на факультэце 
больш прывабнага месца, какб 
падсілкавацца чымсці смачным 
і пабачыцца з сябрамі. Асабліав 
прыемна тое, што многіх з нас 
тут ведаюць не толькі паіменна, 
але і часам памятаюць нават 
нашы кулінарныя густы.

А ці шмат ведаем мы пра 
наш буфет, акрамя таго, што 
там з 13.35 да 14.05 звычай-
на вялікая чарга і нас заўсёды 
абслугоўвае вельмі прыемная 
спадарыня?

“Экватар” узяўся знайсці 
адказ на гэта пытанне.  Мы 
прапануем вам інфармацыю 
“з першых вуснаў” – інтэрв’ю 
з супрацоўніцай буфета, Але-
най Уладзіміраўнай (на фота). 
Прыемнага чытання.

- Алена Уладзіміраўна, як 
даўно Вы працуеце на на-
шым факультэце?

- Ужо больш за 8 год, з таго 
часу як геафак адчынілі пасля 
рамонту.

- Ці сталі Вы за гэты час 
лепш ведаць геаграфію?

- Сапраўды, цяпер я з боль-
шай зацікаўленнасцю гляджу канал 
National Geographic, ды і шмат новага 
чую, пакуль студэнты, стоячы у чарзе, 
размаўляюць аб вучобе. 

- Кожнаму на факультэце  вядома, 
што буфет працуе з 11 да 16 гадзін, а 
ў які час пачынаецца ваш працоўны 
дзень?  Ці падабаецца вам ваша пра-
ца і якія бываюць цяжкасці?

- Працоўны дзень пачынаецца з са-
май раніцы ( 7.45) і да 16.30. Спачат-
ку трэба забраць з галоўнага корпуса 
гатовыя стравы, пасля раскласці усе 
па месцах, навесці чысціню ў буфеце.  
Самае цяжкае – гэта адстаяць потым 
5 гадзін на нагах, вы ж і самі бачыце, 
якая часам чарга выстраіваецца. Пасля 
таго, як буфет закрываецца, трэба яшчэ 
грошы  падлічыць, прыбрацца. 

Але  шчыра кажучы, хоць гэта рабо-
та дастаткова цяжкая, ды і зарплата не 
надта высокая, на працу я хаджу з зада-
вальненнем, гэта вельмі важна – адсюль 
і добры настрой. Больш за ўсе мне па-
дабаецца мець зносіны з людзьмі, Тым 
больш што і студэнты, і выкладчыкі на 
факультэце вельмі ветлівыя і цікавыя 
людзі. І гэта не пустыя словы, так ёсць 
сапраўды. Мне давялося некаторы час 

працаваць на іншых факультэтах, там 
дзеці меньш выхаваныя, ды і паміж 
сабой у іх не такія сяброўскія зносіны. 
Вельмі мне падабаецца наш 1 курс і ста-
рэйшыя дзеці таксама. Размаўляючы з 
нашімі студэнтамі нават адчуваешь, 
што застаешся малады душой.  

- З надзейных крыніц стала вя-
дома, что вы не толькі аб студэнтах 
клапоціцеся, але і аб выкладчыках.  
Так ці праўда, напрыклад, што калі  
наш паважаны Міхаіл Васільевіч 
зусім запрацуецца і забудзецца 
прыйсці паабедаць, Вы яму тэлефа-
нуеце і нагадваеце аб гэтым? 

- Хто гэта вам рассказаў? (смяецца) 
Але сапраўды, і такое бывае.  За той 
час, пакуль я тут працую, многа з кім 
ужо усталяваліся сяброўскія адносіны. 

- Пастаянныя наведвальнікі ўжо 
нядрэнна з Вамі  знаемы, але ж Вы 
працуеце тут не адна,  што за пані 
Вам дапамагае?

- Яе завуць Любоў Пятроўна - гэта 
вельмі добры і шчыры чалавек,  працуе 
тут ужо другі год і менавіта дзякуючы 
ей, у нас заўседы чысціня і парадак.   
Дарэчы ў яе унучка - вашага узросту, 
таму  Любоў Пятроўна ведае як цяж-
ка часам  прыходзіцца студэнтам і 

заўседы моцна хвалюецца за іх,  
і таксама ганарыцца тым, што 
на геафаку вельмі разумныя і 
выхаваныя дзеці.  

- Як Вам здаецца, ці до-
рага для студэнтаў харча-
вацца у нашым буфеце? І як 
адрозніваюцца кулінарныя 
густы нашых навучэнцаў? 

- Лічу, што дарагавата,  
менавіта праз гэта розніца і ў 
кулінарных густах – адны пры-
мудраюцца на 3 тысячы паабе-
даць, а другім трэба як мінімум 
у 2 разы больш. Можна адзна-
чыць і тое, што ва ўсіх замеж-
ных студэнтаў амаль аднолька-
вае меню: ціпсы (так яны часта 
назваюць картофель-фры), кола 
і чабурэкі.  Першакурснікі,  ў 
большасці, таксама харчуюцца 
аднымі сасіскамі ў цесце, на 
“нармальную” ежу дзеці пачы-
наюць пераходзіць толькі  на 
старэйшых курсах і нарэште на 
5 курсе практычна ўсе студэн-
ты ўжо з задавальненнем ласу-
юцца нават прасяной кашай.  

- На Ваш погляд, ці шмат 
вучацца студэнты на геафа-
ку?

- Я лічу што шмат, яны нават 
у чарзе з рук кніжкі і атласы не 
выпускаюць. Напрыклад, калі я 
працавала на гістарычным фа-

культеце і крыху на юрфаку, дык там 
студэнты з буфету не вылазілі, мабыць 
шмат часу вольнага маюць.  А нашы 
калі на перапынку паспеюць купіць 
чаго ужо і радыя. Ды і па чырвоных 
вачах ці стомленых тварах гэта адразу 
бачна.  Аж шкада тады на бедных дзя-
цей глядзець.

- Як Вы ставіцеся да прапановы, 
падоўжыць гадзіны працы буфета, 
бо амаль заўседы студэнтам другой 
змены прыходзіцца у вечары гала-
даць ?

- Гэта канешне праблема, але тут 
нічога пакуль не зробіш, у мяне і так 
шмат часоў перапрацоўкі, акаб 2 змены 
зрабіць – дык у БДУ нехапае грошай, а  
жадаючых працаваць за невялікія гро-
шы не вельмі шмат.

- І апошняе, што б Вы хацелі па-
жадаць студэнтам геафака?

- Самае галоўнае – гэта каб вы 
знайшлі свае месца ў жыцці, справу, 
якая прыносіла вам задавальненне і, 
увогуле, хочацца каб вы заўседы былі 
шчаслівыя і мелі шмат поспехаў.  І, ка-
нешне, не забывайціся пра  нас – тут 
вам заўседы рады! 

Гутарыла Алена Кочуб
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АФРЫКА ВАЧЫМА «ЭКВАТАРА»

Каб пазбегнуць пытанняў, дэфініцыю тэрміна «СТЭРЭАТЫП» глядзіце ўнізе старонкі. Пры праглядзе мапы вітаецца пачуццё гумару

Як і планавалася, мінулая мапа са стэрэатыпамі Еўропы не засталася без увагі пэўных колаў. Гэтыя колы, як вядома, павінны сачыць 
і кантраляваць геафак, каб тут квітнела стабільнасць і быў парадак. Спецыяльна для іх «Экватар» прапануе дэфініцыю (= тлумачэнне) 
тэрміна «СТЭРЭАТЫП», каб пазбегнуць далейшых абвінавачванняў у пагрозе нацыянальнай бяспецы і распальванні межнацыянальных 
канфліктаў. Згодна англійскай версіі мудрай Вікіпедыі, СТЭРЭАТЫП - гэта абагульнённая папулярная паверка аб нейкіх спецыфічных 
сацыяльных групах, тыпах ці індывідуалій. Часценька стэрэатыпы і прэдрассудкі блытаюць з іншымі тэрмінамі. Аднак стэрэатып - гэта 
толькі стандартызаваная і спрошчаная групавая канцэпцыя аб'екту, якая можа скласціся на падставе здагадак, мітаў і домыслаў. Есць 
падазрэнні, што стэрэатыпы могуць мець жартоўны змест і не вельмі ўспрымацца ўсур'ёз. Стэрэатыпы ніякім чынам не адлюстроўваюць 
(да і не могуць) афіцыйны пункт гледжання «Экватара» і геафака, якія і так усім вядома, за мір ва ўсім Свеце. 

Шчыра Ваш, «ЭКВАТАР»
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10 ЭКВАТАР
веснiк геаграфiчнага факультэта

    ЭКВАТАР прывітанні навіны актуаліі лічбы разважанні стэрэатыпы P.S.яшчэ

ВІНШАВАННІ
Ну вось, хутка 2010 год застанецца за нашымі плячыма. Кожнаму ен пры-

нес нешта свае – нехта знайшоў свае каханне, хтосьці вылучыўся ў навуковай 
дзейнасці, а нехта проста стаў студэнтам геафака БДУ. 

Новы Год, на самой справе, гэта нешта чароўнае. Кожны чакае ад яго нечага 
незвычайнага.

Але найперш хочацца сказаць словы падзякі нашым выкладчыкам, якія кожны 
дзень аддаюць усе свае сілы дзеля нашага навучання.  

Усё добрае, што ёсць у нас, вядома, ад Вас - ад Вашай мудрасці, чуласці, увагі, 
разумення і велізарнай, бязмежнай любові да сваіх студэнтаў. За гады вучобы мы 
не заўсёды бываем руплівымі, уважлівымі, арганізаванымі, але шчырае слова, 
паважаныя выкладчыкі! Мы цэнім Вас, бо Ваша праца з’яўляецца вельмі важнай 
для ўсіх, без выключэння. Няхай у Новым годзе Вас суправаджаюць толькі ра-
дасныя моманты жыцця!

А зараз пажаданні ад намесніка дэкана 
геаграфічнага факультэта – 

Кухарчыка Міхаіла Васільевіча (на фота):
- Я хачу сказаць студэнтам і выкладчыкам, што 

Новы год быў і застаецца адным з самых прыем-
ных для душы чалавечай святам. Ён не патрабуе ад 
нас ніякіх намаганняў, ніякіх ідыялагічных высноў, 
гэта проста свята – народнае, любімае свята, дзе 
ўсе збіраюцца сем’ямі, сядзяць разам, запрашаюць 
суседзяў і атрымліваюць вялікае задавальненне ад 
жыцця. 

Хачу пажадаць, каб на геафак гэтае свята пры-
несла мір у душы студэнтаў, каб яны не сварыліся і 
паважалі адзін аднаго. Няхай студэнты атрымаюць 
добрыя адзнакі ў гэтай сесіі, а як вынік -  высокія 
стыпендыі; а выкладчыкаў няхай толькі радуюць 
добрые веды выхаванцаў. А самае галоўнае - усім 
здароўя – гэта вельмі важна.

Хочацца, каб тое вялікае палітычнае мерапрыем-
ства, якое запланавана на сярядзіну гэтага месяца, 
прынесла пакой і задавальненне у Беларусь. Буд-
зем спадзявацца, што выбары прэзідэнта пойдуць 

толькі на карысць нашаму народу. 
Ну, а чытачам газеты “Экватар” мне б хацелася пажадаць цікавых выданняў. 

Каб вы атрымлівалі праз старонкі нашай газеты тую інфармацыю,якая сапраўды 
для вас з’яўляецца цікавай і карыснай. Спадзяюся, што кола чытачоў, у тым ліку 
і электроннага варыянту нашай газеты, будзе шырыцца з кожным днем. Хочац-
ца, каб гэтыя аркушы паперы кожны студэнт браў і захоўваў у сваіх сямейных 
архівах. Бо наша газета - гэта існаванне жыцця факультэта на сучасным этапе. 
Пройдуць годы - глянуць людзі, а што там цікавіла вас, нашых бацькоў. А вы 
пакажыце газету - вось такое было… 

Поспехаў усім і шчасця ў Новым годзе!

- Калі ласка, скажыце некалькі слоў для першакурснікаў, якія толькі па-
чынаюць уваходзіць ў нашу вялікую геаграфічную сям’ю, і якіх, у хуткім 
часе, чакае першы іспыт у дарослым жыцці – сесія.

 -  Асобнае пажаданне для малявачак? Яны толькі зрабілі першыя крокі на 
шляху студэнцтва. Учора яны яшчэ былі школьнікамі, а тут - прайшло лета, яны 
здалі ЦТ, і – бабах – ужо студэнты. І не проста студэнты, а студэнты самай прэ-
стыжнай, самай вядомай навучальнай установы Беларусі. І гэта трэба разумець, 
як значную падзею ў жыцці. Мабыць, самі яны гэтага яшчэ да канца не асазналі.  

Можна быць навучэнцам прафісійнай установы і атрымліваць веды краўца ці 
шаўца. А БДУ – гэта кузня, якая рыхтуе кадры для эліты. І сапраўды, калі прабег-
чыся вачыма па высокіх пасадах, то ўсе кіраўнікі маюць вышэйшую адукацыю. 

НАС ВІНШУЮЦЬ:
(з захаваннем стылістыкі і пунктуацыі)

КацярынаПытлева, салістка “Клён-
дайк”:

Віншую)) Зычу знайсці на мапе свету 
сваё месца, гармоніі ў жыцці і пабольш 
яскравых, пазітыўных эмоцый) Не за-
бывайце цешыцца дробязямі кожнага дня 
новага года )

Руслан Курык, спявак:
Дарагія географы!
Віншуе Вас выхадзец Юрмалы, што 

ў Латвіі. Прывітанне з сталіцы нашай 
Радзімы(СССР) - Масквы.Братэрскі 
народ, З Новым годам!!! Чыстага неба, 
дабра, святла і компас у дарогу!!!)

Кацярына Вержбаловіч, актывістка 
ФМА, 4 курс:

Шаноўныя студэнты і выкладчыкі 
геаграфічнага факультэта, факультэт 
міжнародных адносінаў віншуе Вас з Но-
вым годам і зычыць новых пошукаў і новых 
знаходак у вучобе і жыцці. Каб гэты год 
прайшоў побач з усім, што Вам дорага, і 
каб Вы займаліся толькі тым, што Вам 
сапраўды падабаецца. Вы - выдатны 
факультэт) 

Аляксандра Гагарынская, 
адміністратар і фатограф лігі «Рыга» 
КВЗ:

Віншую Вас з Новым годам і зычу 
цікавых адкрыццяў і новых магчымасцяў 
разам з шырокім спектрам паслуг...

Увайдзіце ў новы 2011 год з новымі 
сіламі для заваявання новых вяршыняў!

Дзіма Крэпчук, капітан каманды 
«Менскае мора»:

Дарагія Вы нашы географы, каманда 
КВЗ «Менскае Мора» віншуе Вас з Новым 
2011м годам і зычыць, каб у ім было па-
менш негатыва і значна больш пазітыва! 
Смейцеся часцей і, магчыма, Вы адкосіце 
ад войска)

Аліна Пляхава, актывістка 
філалагічнага факультэта, 4 курс

Ні для каго ні сакрэт, што наступны 
год - год Труса. Гавораць, поспех прыйд-
зе да таго, у каго будзе гэты пухнаты 
звярок. Думаю ў сучасным свеце досыць 
ведаць, дзе ён водзіцца. А так як геогра-
фы добра арыентуюцца на мясцовасці і 
выдатна ведаюць геаграфічныя назовы, 
думаю, поспех у 2011 годзе кожнаму 
студэнту геаграфічнага факультэта за-
бяспечаны. Так што не пляскайце вушкамі, 
адважвайцеся - і  будзе вам шчасце.

Святлана Ісаёнак, актывістка 
Інстытута Журналістыкі БДУ, 3 курс:

Паважаныя географы! 
Факультэт журналістыкі ад усёй 

душы віншуе Вас з Новым Годам. Насам-
рэч журналісты і географы падобныя, бо 
Вы, як і мы, вылучылі, з аднаго боку, даволі 
рамантычную прафесію. Але напэўна Вы 



11http://vk.com/club17986569

                                                                            ЭКВАТАРпрывітанні навіны актуаліі лічбы разважанні стэрэатыпы P.S.яшчэ

веснiк геаграфiчнага факультэта
прэзентуе!

І ў асноўным - усе ў розны час заканчвалі БДУ. Усе гэтыя людзі атрымалі аду-
кацыю ў сапраўднай вну, дзе існуюць трывалыя традыцыі, выхаваны пакаленні 
выкладчыкаў, створаны навуковыя школы, выдадзены падручнікі. 

А калі нехта пойдзе ў платную навучальную ўстанову, то там і прынцып: ты 
нам грошы – мы табе дыплом.  А дзе веды? 

І першакурснікі павінны гэта ведаць.  
Яны сапраўды - малявачкі, бо яшчэ не прайшлі ніводнай сесіі, а ў першую 

чаргу, яны не былі ў Валожыне – на геабазе. Там высвятляецца - хто ёсць хто. Бо 
заняткі за партамі, увесь дзень у аўдыторыіі факультэта - гэта адно, а ўвесь дзень 
з сябрамі – і агонь, і вада, і медныя трубы – гэта на базе! Ды  і выкладчыкі іх па-
куль што блага ведаюць. Ім яшчэ патрэбна прайсці і Гулакова, і Багацікава, і……..
канешне Кухарчыка. Хацелася, каб у іх было больш энергіі і актыўнасці ў жыцці. 
Я часам з жалям гляджу на сучасную моладзь. У іх мала энтузіазма. Яны нават не 
хочуць ехаць на межрэгіянальную практыку: а што, будуць геаграфію вывучаць 
тут, на асфальце, у Мінску? Гм…нават не смешна, а наадварот вельмі сумна.

Прайшоў капуснік, так званае пасведчанне ў студэнты. Усё было вельмі добра, 
выявілася шмат талентаў, але толькі адна група выступіла амаль у поўным саста-
ве, а з астатніх толькі па пяць-шэсь чалавек – хацелася, каб усе ж такі было больш 
удзельнікаў ад груп. Стварылі вельмі цудоўны фільм, як студэнт прачынаецца і 
бяжыць на пары – цудоўная рэч; выдатна, таленавіта зроблена. 

Такім чынам, першакурснікі павінны паважаць як адзін аднаго, так і 
выкладчыкаў, і факультэт цалкам - ганарыцца той установай, дзе яны вучацца.

 І паспяховай здачы сесіі!

- І на прыканцы, некалькі слоў нашым пяцікурснікам, якія ў наступным 
годзе ўжо пакінуць сцены роднага геафака. 

 
- Я іх люблю. Я іх усіх вельмі-вельмі люблю і ведаю як аблупленых. Мне 

вельмі шкада, што іх не будзе. Гэта унікальны курс. Колькі я ні працаваў у наву-
чальных установах, а такіх калектываў не сустракаў. Яны вельмі дружныя, пра-
цаздольныя, цудоўна вучацца. У іх няма ніводнай двойкі. Менавіта ўсе кіраўнікі 
студэнцкіх арганізацый – гэта студэнты 5 курса. Яны 3 гады аддалі служэнню 
факультэту, выконваючы грамадскія абавязкі – і добра выконваючы. А колькі 
дасягненняў ў спорце!

 Але наша работа цыклічная, і таму кожныя 5 гадоў, ранейшыя малявачкі ста-
новяцца ветэранамі, і мы іх выпускаем у свет.  А так не хочацца… Не сустракаеш 
чалавека – і ен забываецца. Мы, выкладчыкі, старэем, а яны сталеюць. 

Хацелася, каб яны нікому не дазвалялі абраджваць наш факультэт. Геафак – 
гэта гучыць годна! Хочацца, каб яны памяталі пра сваіх выкладчыкаў. Каб вялі 
сшыткі, дзе запісвалі б інфармацыю пра людзей, з якімі іх звеў лес. Як я казаў на 
лекцыях - самая горшая запісная кніжка лепш за самую добрую памяць.

Таксама пяцікурснікі павінны памятаць, што ў географаў, прынята: па-першае 
- браць шлюб паміж аднакурснікамі. Нешта ў нас стала мала сямейных параў! 
Па-другое - кожныя пяць гадоў яны павінны сустракацца. Вось мой курс скончыў 
універсітэт 30 гадоў назад – і мы ўжо 6 разоў сустракаліся, каб успомніць тыя 
светлыя годы навучання ў ВНУ.

 Сапраўды, студэнцтва – гэта найлепшыя гады. Не трэба на працу хадзіць, 
няма сям’і, няма дзетак пра якіх трэба дбаць кожную хвіліну. Студэнцтва – сва-
бода, прастора. Трэба не забываць пра выкладчыкаў, прыходзіць на факультэт, 
цікавіцца яго жыццем. Калі застаецца сувязь з Альма-Матэр, то і жыць больш 
цікава і правільна.

Сучасны 5 курс – гэта такая цудоўная моладзь, што развітвацца з імі цяжка. 
Усяго вам найлепшага. Няхай на вашым жыццевым шляху не будзе ніякіх пераш-
код!

Карней Марына

А рэдкалегія газеты “Экватар” можа толькі далучыцца да слоў 
Міхаіла Васільевіча і пажадаць вам усяго найлепшага, а галоўнае – 

паспяховай сесіі. З наступаючым Новым Годам!

таксама цвёрда ведаеце, што за раман-
тыкай хаваецца цяжкая праца. Таму 
мы зычым, каб на Вашым насычаным і 
цікавым кар'ерным шляху як мага часцей 
сустракаліся менавіта гэтыя раман-
тычныя моманты. Будзьце шчаслівы, 
геаграфічны факультэт!

Юлія Губарава, стараста геофака:
Шаноўнае насельніцтва Ленінградскай, 

16! Як хутка ляціць час!!! Яшчэ не паспелі 
адыйсці ад практычных заняткаў 2010 
г., як у дзверы грукаецца сесія 2011 г.! І 
ў гэты хвалюючы момант пазычу Вам 
велікабрытанскай велічы, ізраільскага 
здароўя, шведскай казкі, кітайскага 
ўзлёту, японскага розуму, венесуэльскіх 
сяброў, гішпаскага свята, французскай 
рамантычнасці, кубінскай свабоды, 
люксембургскага заробку, італьянскіх 
пачуццяў, партугальскай цеплыні і бела-
рускага спакою! Адным словам, будзьце 
шчаслівыя ў Новым 2011 годзе!

Cяргей Лапкоўскі, саліст”Цвет Алоэ” 
(колер альяса):

Дарагія сябры. Віншую Вас з 
надыходзячымі святамі, Калядамі і Новым 
годам. Зычу Вам выканання Вашых пата-
емных жаданняў у будучым 2011 годзе. 
Верце ў сябе і ў свае сілы, нягледзячы ні 
на якія цяжкасці, ідзіце заўсёды наперад 
з высока паднятай галавой. Заўсёды ваш, 
гурт «Цвет Алоэ»(колер альяса).

Знахар, саліст групы Prosspekt:
Географы, хай у новым годзе 

тэктанічныя пліты рухаюцца з ранейшай 
хуткасцю, а глабальнае пацяпленне ў пер-
шую чаргу сагравае вашы сэрцы, беражы-
це адзін аднаго і з Каханнем займайцеся 
Каханай справай. З Новым годам!!! Знахар 
(саліст групы Prosspekt)

Кацярына Саладуха, намеснік 
начальніка ўпраўлення па справах 
культуры БДУ, дырэктар Міжнароднага 
фестывалю «Тэатральны куфар»:

«Зычу карыснасці адкрыццяў і 
невычарпальнасці рэсурсаў у пошуках 
таямніц свету! Захаплення і творчага 
палёту ва ўсіх пачынаннях і трывання 
для працяга! З Новым белым і пухнатым, 
пяшчотным, але ганарлівым 2011 годам! 
Адпавядайце і Вы яму!»

Канстанцін Прыдыбайла, 
супрацоўнік упраўлення па справах 
культуры БДУ:

Дарагія географы і географісткі 
(геаграфіні)! ВіншуюВас з Новым го-
дам! Жадаю Вам паспяховай бесхва-
стовай сесіі, бо ў труса хвосцік амаль 
адсутнічае. Вялікага кахання ўсім і да 
ўсяго (зноўвінаватыя трусы – вельмі 
шчадралюбныя звяркі). Грошай пабольш 
(амерыканскія навукоўцы даказалі, што 
трусы любяць грошы, але не адказалі, 
што любяць з імі рабіць)! Святла па 
ярчэй. Весялосці даўжэй. Трусінай беласці 
і пухнатасці. Даўгавухавага настрою! Па-
больш мандарынавасці і шампанскага (або 
маркоўнага соку - трусы за здаровы лад 
жыцця) у вашым жыцці! І кахайце кахаць 
адзін аднаго! Да сустрэчы на абшарах 
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ЭКВАТАР рэкамендуе:
Міжнародная арганізацыя 

Вышэградскай фундацыі ча-
сам аб'яўляе пра існаванне 

пэўнай колькасці стыпендый для 
беларускіх студэнтаў на навучан-

не ў краінах-удзельніках (Чэхія, 
Славакія, Польшча і Вугоршчына). 
У некаторых выпадках пакрываюц-

ца транспартныя выдаткі 

Студэнцкі тыдзень ў Эйндхове-
не (Нідэрланды). Тое ж самае, што  

й вышэй - унікальны досвед 7-мі 
дзён «нефармальнай» адукацыі, 

семінараў і воркшопаў, толькі на 
гэты раз  у Нідэрландах. Досвед 

паказвае, што беларускія студэнты 
там традыцыйна прысутнічаюць. 

Шведскі Інстытут (Swedish 
Institute) - найбуйнейшая швецкая 

арганізацыя, якая аб’ядноўвае 
вышэйшыя навучальныя 

ўстановы Швецыі і спрыяе 
развіццю акадэмічных стасункаў 

з замежнымі ВНУ, у першую 
чаргу праз абмен студэнтамі і 

навуковымі супрацоўнікамі. SI 
прадстаўляе вялікую колькасць 

стыпендый прадстаўнікам розных 
краін свету.

Студэнцкі тыдзень ў Ільменаў 
(Нямеччына). Студэнты з роз-

ных краін свету збіраюцца ў 
невялікі нямецкі гарадок Ільменаў, 

што знаходзіцца ў Цюрынгіі. 
Арганізатары забяспечваюць хар-
чаванне і пражыванне. Транспар-
тныя выдаткі ўдзельнікі павінны 
пакрываць самі. Візавае пытанне 

звычайна вырашаецца станоўча 
(пры  наяўнасці арыгінала 

завітальнага пісьма) і бескаштоўна

Міжнародны студэнцкі фе-
стываль ў Грайсвальдзе - гэта не 

толькі магчымасць паглядзець 
на месца, дзе павінна будзе за-

канчвацца ветка газаправода 
«Нордстрым». Гэта яшчэ і адука-
цыйныя   (шмат разнастайных тэ-
матычных секцый), краінаведчыя 

(мора блізка) і сацыяльна-
камунікацыйныя (шмат новых 

знаёмых) аспекты. Карацей, будзе 
цікава.   

visegradfund.org

www.si.se

www.iswi.org

www.europeanweek.org

sorce.org

www.gristuf.org


