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Галоўнае:

Мой досвед у Беларусі
Погляд замежнай студэнткі на навучанне ў 
лепшым ВНУ краіны, Беларускім дзяржаўным 
ўніверсітэце, менавіта на геаграфічным 
факультэце, лепшым геаграфічным 
факультэце ў краіне.

4

Да самага краю Еўропы
Аповяд дзвюх студэнтак геаграфічнага 
факультэта пра стажыроўку ў Польшчы і 
далёкае падарожжа праз усю Еўропу. Цёплыя 
ўспаміны, цікавыя гісторыі і сапраўдныя 
эмоцыі.

5

Кафедра і мадэрнізацыя
Апошнія навіны і перспектывы развіцця 
кафедры геадэзіі і картаграфіі ў інтэрв’ю з яе 
загадчыкам Аляксандрам Раманкевічам.

6

Што спяваюць геолагі?
Ёсць такая традыцыя - спяваць гаўдэамус. 
Паходжанне гаўдэамуса і сучаснае становішча 
на геаграфічным факультэце.

10

Беларускія прымаўкі
Нашы прымаўкі  - частка нашай гісторыі.

10

Музыка лета
Лета - час для адпачынку, а адпачынак можа 
быць розным.

8

Цікавыя лічбы
Цікавасьці лічбамі.

3

ЭКВАТАР. Адзін з лепшых?
Пра адно з лепшых беларускамоўных 
выданняў БДУ.

11

Хто такі СГ?
Ці задумваліся вы, хто такі сапраўдны гео-
граф? У ‘‘Экватара’’ ёсць адказ.

7

коратка пра гэты нумар

Рэдкалегія
ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР

«ЭКВАТАР» з’яўляецца даволі 
дэмакратычным выданнем з вольным 

падыходам да выдавецкай справы, 
таму мы не бачым патрэбы ў 

галоўным рэдактары. Ўсе пытанні, 
што датычацца кантэнту нумара, 
абмяркоўваюцца на адкрытых па-

седжаннях рэдкалегіі, да якіх можа 
прыяднацца кожны жадаючы. Ад-
нак у нас ёсць Бос, які займаецца 

бюракратычнымі працэдурамі  (куды 
ж без іх у наш час!) і падрыхтоўкай 

канцэпта нумароў.  
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Марына Пацэвіч
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статыстыка

Багдан Пачапскі

Цікавыя лічбы

«Божа, пашлі Беларусі
 Ласку з Тваімі вачамі,
 Сэрцы суцеш у скрусе,

 Злітуйся над крывічамі.»
 Рыгор Барадулін

не на правах рэкламы

«Экватар», карыстаючыся магчымасцю, раіць студэнтам (і 
выкладчыкам) геафака наведаць цікавыя, крэатыўныя курсы 
беларускай мовы, што кожны панядзелак а 19.00 праходзяць у 
галерэі сучаснага мастацтва «Ў». Больш інфармацыі - на сайце 

http://www.movananova.by/
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ЛЯЙПЦЫГ. Я вось ужо 
амаль як тыдзень дома, у 
Нямеччыне. І мушу адзначыць, 
неяк дзіўна сабе пачуваю. 
Кожны раз, калі мяне пытаюць 
пра стажыроўку, мне цяжка 
выказаць увесь той досьвед і ўсе 
пачуцці ў некалькіх сказах.

Я жыла ў Мінску 6 
месяцаў, вывучала геагра-
фію ў Белдзяржуніверсітэце. 
Нягледзячы на тое, што мяне 
добра сустрэлі на факультэце, 
першыя 2 месяцы жыцця ў Бе-
ларусі падаліся для мяне нялег-
кімі. Я павінна была звыкнуцца 
з пражываннем з двума іншымі 
дзяўчатамі ў інтэрнаце, з бе-
ларускім ладам жыцця, з ве-
лізарнай бюракратыей, з тым, 
што размова на рускай мове 
не з’яўляецца лёгкай (калі вы 
толькі пачалі вывучаць яе), і з 
чынам, як кожны ставіцца да 
вас, калі прызнае, што вы не з 
Беларусі.Але так ці інакш, гэтыя 
тыдні прайшлі, і я пачла за-
водзіць сяброў на факультэце. 
Гэта значна палепшыла 
сітуацыю, і дапамагло 
прыстасавацца да беларускага 
ладу жыцця. Дзякуючы добрым 
выкладчыкам на геаграфічным 
факультэце я сапраўды шмат 
чаго даведалася. Не толькі пра 
Беларусь, але й пра шмат фактаў 
і практычных метадаў, якія бу-
дуць дапамагаць мне ў будучых 
даследаваннях у на працы. Калі 
ў мяне былі праблемы ці якія 
пытанні, заўсёды знаходзіліся 
тыя, хто дапамагаў. Я вельмі 
ўдзячная за ўвесь той час, што 
выкладчыкі інвеставалі ў наша 
навучанне. Акрамя таго, яшчэ 
раз сцвердзілася аксіёма, што 
Географы па ўсім свеце – гэта 

выдатныя людзі, з якімі варта 
сустракацца. Я рада, што мне 
пашчасціла сустрэцца з такімі 
выдатнымі людзьмі, хоць і часу, 
каб лепш даведацца адзін пра 
аднаго, было няшмат. Было 
шмат цікавых гутарак (калі 
я змагалася са сваёй рускай). 
Аднак усё гэта вельмі ўзбагаціла 
мяне. Такім чынам, час у Мінску 
– гэта быў той вялікі досвед, які 
мне не хацелася б прапусціць. І 
гэта было весела. Вялікі дзякуй 
усім вам, і я спадзяюся, што мы 
яшчэ сустрэнемся!  

LEIPZIG. I´m back in 
Germany for about one week now, 
and anyhow it still feels strange. 
And every time somebody asks 
me about my stay, I struggle to 
put it all down to a few sentences 
because of the various im-
pressions and experiences in my 
head.

I stayed in Minsk for nearly 
six month to study Geography at 
the Belarusian State University. 
Although I was welcomed friendly 
at the faculty the first two month 
in Belarus were really hard for 
me. I had to get used to the fact of 
living together with two other girls 
in the dormitory, the Belarusian 

погляд з-за мяжы

Мой досвед у Беларусі
way of life, the huge amount of 
bureaucracy, the problem that no 
conversation in Russian is an easy 
conversation, if you just started 
learning it and the way everybody 
treats you if he recognizes you are 
not from Belarus. 

But anyhow these weeks 
passed by and I started to make 
friends in the faculty. This made 
the situation a whole lot better and 
also I got used to the Belarusian 
way of life. Thanks to the very 
good teachers in the Faculty of 
Geography I really learned a lot. 
Not only about Belarus, but also a 
lot of facts and practical methods, 
which are going to help me a lot 
in my future studies and work. 
When I had a problem, there was 
always somebody I could ask. 
I´m really thankful for all the 
time they invested in teaching 
us. Furthermore I learned once 
again, that Geographers all over 
the world are great people and 
worth meeting. I´m happy, that 
I had the chance to meet these 
outrageous people, although the 
time to get to know each other 
was a bit too short. There were so 
many interesting conversations, 
even if I often struggled with my 
Russian. It enriched me a lot. All 
in all my time in Minsk was a great 
experience, that I would not like 
to miss and anyhow I had a lot of 
fun. Thank you all so much and I 
hope we have not met for the last 
time!

Барбара Майер
Пераклад: Андрэй Безручонак

Барбара Майер. Студэнтка з 
Універсітэта  горада Ляйпцыг
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Да самага краю Еўропы!
погляд з-за мяжы

…І сэрца замірае, вакзал, 
Мінск Пасажырскі, «вылятаем» 
з цягніку, нягледзячы на вельмі 
вялікія валізкі.... Мы на Радзі-
ме!!! Мы ў Беларусі!!! І яшчэ 
больш кранальным становіц-
ца гэты момант, калі бачыш 
вочы сяброў, якія напаўняюцца 
слязьмі, слязьмі радасці ад 
доўгачаканай сустрэчы!!! 
Столькі разоў мы прадстаўлялі 
гэты момант, столькі сцэнароў 
было прадумана.... І вось мы 
абдымаем блізкіх, кажам зусім 
не тыя словы, якія былі за-
гадзя запланаваны, разгляда-
ем да болю знаёмыя будынкі, 
якія цяпер здаюцца такімі 
прыгожымі... І натхнёныя 
крочым дадому!!!

Але пачнем усё па парад-
ку. У красавіку 2013, калі да 
дэдлайну падачы дакументаў 
заставалася ўсяго дзве гадзіны, 
нам здавалася ўсё вельмі 
нерэальным, нават проста 
паспець падаць заяўку. Але 
словы Кацярыны Анатольеўны:      
«Давайце, дзяўчынкі, адважвай-
цеся!» усялілі ў нас аптымізм. 
І мы пачалі падрыхтоўку да на-
шай замежнай камандзіроўкі. 
Хочацца адзначыць, што ўдваіх 
усе перашкоды і цяжкасці пера-
адольваліся ў два разы хутчэй і 
лягчэй. І вось наступіў той самы 
доўгачаканы і, у той жа  час, 
вельмі хвалюючы дзень. Дзень, 
які адкрываў перад намі новыя 
перспектывы і магчымасці, але 
забіраў на час усе дарагое і бліз-
кае нашым сэрцам. 

Ні для каго не сакрэт, 
што першы час у іншай кра-
іне любому чалавеку, у тым 
ліку і нам, вельмі няпроста... 
Так, безумоўна, Польшча бліз-
кая да нас па менталітэце, 

па культуры і па мове, і гэта 
аказвала станоўчы ўплыў на 
нашу адаптацыю. Амаль праз 
пару тыдняў мы адчувалі там 
сябе сваімі! Моўнай праблемы, 
амаль не было, а калі ўзнікалі 
складанасці, то на дапамогу 
прыходзіла  англійская мова, 
якой у Польшчы валодае амаль 
кожны (нават міласціну або 
папіросу, напрыклад, просяць 
па-англійску!)

Польскія людзі - адно з 
самых прыемных ураджанняў, 
якія засталіся ў нашай памя-
ці. Іх безадмоўнасць і жадан-
не дапамагчы здзіўлялт нас 
кожны раз. І вось адзін яскравы 
прыклад: падчас нашага пада-
рожжа па Польшчы, а мена-
віта у Гданьску, мы вырашылі 
паглядзець Балтыйскае мора, 
і маючы пры сабе карту гора-
да, прымудрыліся заблудзіцца, 
ішлі напралом, дзе было маж-
ліва хадзіць… і не зусім, чым і 
звярнулі на сябе ўвагу мясцовай 
паліцыі. Даведаўшыся пра нашу 
сітуацыю, яны пасмяяліся, паса-
дзілі нас у службовую машыну, 
і са словамі : «Праз пару метраў 
мора» даставілі да берага. Вось 
яна - паліцыя для народа! 
Кожны раз, калі мы пыталіся 
дарогу, паляк ці полька пакідалі 
нас толькі тады, калі пераконва-
ліся, што мы ўсё зразумелі і ўжо 
дакладна не заблудзімся. 

Што тычыцца самой 
вучобы, то трэба адзначыць, 
што кожны выкладчык 
імкнуўся надаць нам асаблі-
вую ўвагу. Працэс навучання 
праходзіў на дзвюх мовах: ан-
гельская і руская (вельмі пацеш-
на палякі кажуць «па-расейску», 
але больш за гадзіну іх слухаць 
было цяжкавата!

Прыемна здзівілі ільготы  
студэнтам у Польшчы 
практычна на ўсё: транспарт, 
музеі, кіно, тэатр... і гэта дазва-
ляла нам больш падарожнічаць 
па краіне! ! !
Як любы беларус , у якога 
ёсць «шэнген», мы імкнулі-
ся ўбачыць як мага больш, 
таму адпрасіўшыся ва ўсіх 
выкладчыкаў на два тыдні, 
мы маханулі ў партугаль-
ска-гішпанскае падарожжа, 
і гэта стала, напэўна, той 
самай кульмінацыяй, якая 
павінна быць у любой спра-
ве!!! За гэтыя два тыдні мы 
паглядзелі на пеўнікаў, якія 
з’яўляюцца сімвалам Партугаліі 
ў Барсэлушу, наведалі радзіму 
партвейну - Порта, паслухалі, 
як шуміць Атлантычны акіян 
у Экспазэнда, былі ў адным 
з галоўных цэнтраў палом-
ніцкага турызму Санцьяга дэ 
Кампастэла, ўбачылі адзін з 
найвялікшых шэдэўраў Гаўдзі 
Саграда дэ Фаміліа ў Барсело-
не, а таксама наведалі сяброў у 
Валенсіі і выпілі рому на беразе 
Міжземнага мора...
Але ўсё добрае, як мы ўсе 
выдатна ведаем, скончваец-
ца асабліва хутка... павольна 
падыходячы да канцу семестр, 
прымусіў нас мабілізавацца 
і здаваць экзамены. Вось так 
скончылася наша гісторыя. 
Але, нягледзячы ні на што, 
Польшча назаўжды застанецца 
ў нашых сэрцах!!! І мы абавяз-
кова туды вернемся, каб на-
ведаць памятныя нам месцы і 
ўспомніць польскія прыгоды.

Анастасся Валадашчык 
Элла Малькевіч
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геаграфічны факультэт

Кафедра геадэзіі і картаграфіі ў гэты год 
не засталася па-за зменамі на факультэце. У нас 
таксама змяніўся загадчык. І невыпадкова ім 
стаў дацэнт, кандыдат геаграфічных навук Аляк-
сандр Раманкевіч. Таму рэдкалегія “Экватара” 
вырашала пацікавіцца, як адчувае сябе на гэтай 
пасадзе новы загадчык.

- Наш веснік гэта ў першую чаргу 
студэнцкая газета, таму, Аляксандр Пятровіч, 
якія студэнты навучаюцца на кафедры і якая іс-
нуе спецыфіка у іхнім складзе?

- Студэнты ў нас добрыя. Паступаюць 
з высокімі баламі. Зараз нашыя студэнты на-
вучаюцца ажно па трох праграмах. Гэта 4 і 
5 курс, дзе геадэзія і картаграфія з’яўляецца 
спецыялізацыяй, 2 і 3 курсы, дзе студэнты на-
вучаюцца па накірунку, як раней быў ГІС і яны 
атрымаюць надпіс у дыпломе “Географ. Кар-
тограф”. А вось ужо першы курс навучаецца 
па спецыяльнасці “Космааэракартаграфія”, і 
атрымаюць кваліфікацыю “Географ. Спецыяліст 
па картографа-геадэзічнай дзейнасці”.

- Наколькі я ведаю, з нашай кафедры збі-
раецца ехаць вялікая дэлегацыя ў Нямеччыну. 
Ці праўда гэта ўвогуле і хто туды трапіць?

- Так, гэта шчырая праўда, з на-
шай кафедры 11 студэнтаў з 2 і 3-га курсаў 
з кіраўніком Алёнай Кочуб збіраюцца ў 
міжнародны азнаямляльны візіт па пяці нямец-
кіх універсітэтах, дзе вядзецца падрыхтоўка 
спецыялістаў па картографа-геадэзічнай 
дзейнасці. Таксама запланавана наведванне 
прадпрыемстваў адмысловага профілю. Яны 
самі выйгралі гэты грант, склалі дамову, праект 
фінансуе прымаючы бок, у сваю чаргу рэктарат 
дапамагае.

- Якія існуюць кафедральныя 
перспектывы, мо з’явіцца штосьці новае і ціка-
вае?

- Сапраўды, нас чакае прыбаўленне. Ужо 
3 месяцы вядзецца праца па закупцы нова-
га абсталявання. Плануецца прыдбаць новыя 
геадэзічна-спадарожнікавыя прылады нават з 
ліцэнзійным праграмным забеспячэннем, што 
спатрэбіцца для апрацоўкі інфармацыі дадзеных 

дыстанцыйнага зандавання. Яна ўжо паступае 
па каналах спецыяльнай сувязі супрацоўнікам 
кафедры. Спадзяюся, што атрыманне апаратна-
праграмнага комплексу дазволіць надаць новы 
штуршок у навукова-даследчай працы. Яшчэ мы 
працуем над стварэннем кабінету аэракасмічных 
метадаў даследвання, нас чакае шмат цікавага, бо 
1 кастрычніка кафедра адзнача 45 год, а 15 снеж-
ня будзе 40 год як я ў геадэзіі.

- Дзякуй вялікі, Аляксандр Пятровіч, 
за змястоўныя адказы. Веснік геаграфічнага 
факультэта жадае Вам плённа працаваць на 
новым месцы і віншуе з павышэннем.

 

 Інтэрв’юер: Ягор Левачоў

«Калі чалавек забудзецца, 
адкуль ён пайшоў, — 

застанецца без душы» 
 Рыгор Барадулін 

Аляксандар Раманкевіч
дацэнт, кандыдат геаграфічных навук
загадчык кафедры геадэзіі і картаграфіі

Кафедра і мадэрнізацыя?
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геаграфічны факультэт

10) СГ марыць аб наступным леце і плануе 
новыя вандроўкі ўжо напачатку верасня.

11)  “Якая розніца, колькі гадоў вашым 
кедам, калі вы шпацыруеце ў іх па Парыжы?” 

12) Дзе б СГ ні знаходзіўся, ён заўсёды ра-
зумее, дзе які бок свету.

13) Дома на сцяне абавязкова вісіць якая-
небудзь геаграфічная мапа. Заўжды! І аніякіх “не 
было часу павесіць” ці “толькі пераехаў”.

14) СГ з нашага факультэта добрасумленна, 
з любоўю і цяплом, захоўвае прынамсі некалькі 
нумароў “Экватара” на паліцы.

15) Не крыўдзіцеся, калі падчас размовы 
СГ перастаў вас слухаць і паглыбіўся ў асабістыя 
думкі. Хутчэй за ўсё, ён проста задумаўся пра 
краявід з Джамалунгмы, які чакае яго ўжо ў 
наступным ліпені.

16) Калі СГ натыкнуўся на новы выпуск 
“GEO” ці “Вокруг Света” – наўрад ці ён ужо пой-
дзе спаць раней чым а 2-й гадзіне ночы.

17) Для барадатага СГ узорам ідэалу 
з’яўляецца барада спадара Дакучаева.

18) СГ заўсёды разумее розніцу між паняц-
цямі “арыентаванне” і “арыентацыя”.

19) Думаю, вы ўжо самі зразумелі, аб чым 
марыць СГ падчас прыняцця душу.

20) СГ с захапленнем і натхненнем 
прачытаў усе пункты гэтага артыкула і захаваў 
32 нумар “Экватара” на памяць.

Такім цікавым чалавекам павінен быць 
сапраўдны географ на думку рэдкалегіі 
“Экватара”. Калі, чытаючы артыкул, ты пазнаў у 
ім сябе, то віншуем – ты і ёсць той самы СГ! Ёсць 
чым ганарыцца, насамрэч.

Багдан Пачапскі

«Нації вмирають не від інфаркту, 
спочатку в них відбирають мову» 

 Ліна Костенко

Неўзабаве, усіх нас, студэнтаў геаграфіч-
нага факультэта, аб’ядноўвае адна рэч – любоў 
да геаграфіі і ўсяго, што яе тычыцца. Але хто 
з нас насамрэч мусіць называцца сапраўдным 
географам (далей у артыкуле – СГ)? “Экватар” 
паспрабаваў высвятліць гэта. Вось, якія 
крытэрыі мы вылучылі:

1) СГ ніколі не замовіць кантракт з апе-
ратарам кабельнага ТБ, у якога ў спісе каналаў 
няма National Geographic альбо, прынамсі, 
Discovery World.

2) Перад сном СГ заўсёды марыць аб тым, 
як ён чэк-ініцца ў foursquare, стоячы на вяршыні 
якой-небудзь гары ў, напрыклад, Паўднёвай 
Амерыцы.

3) Не ўмееш усталёўваць намёт? Выбачай, 
ты не СГ.

4) Заходзячы ў госці, СГ найперш звяртае 
ўвагу на геаграфічную мапу. Да таго ж, пасля 
гэтага ён часцяком папракае гаспадара ў тым, 
што мапа старая, бо на ёй Паўднёвы Судан не 
вылучаны як незалежная краіна.

5) “Камянёў няма – ёсць толькі горныя 
пароды і мінералы”. Запатэнтавана Юрыям 
Кухарчыкам.

6) Google Maps у закладках інтэрнэт-
браўзэра. Абавязкова!

7) На спатканні з сябрамі СГ заўсёды зной-
дзе, чым зацікавіць навакольных. Напрыклад, 
гісторыямі пра тое, як утвараюцца вулканы, ці 
на якой мове размаўляюць жыхары Балівіі або 
М’янмы.

8) Калі рабіць тату, то выключна ў выглядзе 
компаса, ружы вятроў або геаграфічнай мапы.

9) У кожнага СГ павінен быць прынамсі 
адзін сябар, які ў размове з СГ часцяком 
выкарыстоўвае фразу “тыжгеограф”. Прывяду 
ўзор такой размовы па тэлефоне:

- Вітаю! Зрабі ласку – дапамажы мне 
крыху. Я зараз у Навасібірску стаю каля хаты з 
чырвоным дахам. Як мне прайсці да галоўнай 
плошчы?

- Даруй, але я не ведаю Навасібірска.
- Як не ведаеш? Тыжгеограф!

Хто такі СГ?
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Есць такая добрая 
прымаўка пра сані, якія трэба 
рыхтаваць улетку і пра іншы 
транспартны сродак, пра які 
трэба дбаць узімку.  Тое ж 
самае і пра адпачынак. Да лета 
яшчэ, здаецца, шмат часу, але 
пра тое, як і дзе правесці час 
вольнымі цеплымі месяцамі 
можна пачынаць думаць ужо 
зараз. 

Адным  з варыянтаў 
актыўнага адпачынку, які можа 
параіць «Экватар», з’яўляецца 
наведванне буйных і ня вельмі 
музычных фэстываляў, якіх у 
далека-капіталістычнай (тобок  
Заходняй) і сацыялістычна-
блізкай («курыца - не пціца, 
а Польшча - не заграніца» 

(капірайт народнай мудрас-
ці)) Эўропе, насамрэч, шмат. 
Наведванне музычнага фэста 
- гэта не толькі магчымасць 
паглядзець «ужывую» любімых 
выканаўцаў, а яшчэ і цудоўны 
шанец адчуць культурную 
атмасферу іншай еўрапейскай 
краіны, пазнаеміцца з цікавымі 
людзьмі, завесці новых сяброў.

Чаму ж пра візыт на 
оўпэн-эйр трэба пачынаць кла-
паціцца ўжо зараз? Таму што 
так будзе танней. Звычайна 
так: чым раней ты купляеш 
квіток, тым меньш яго кошт. 
Не кажучы пра тое, што на 
самыя вядомыя фэсты квіткі 
могуць раскупіць загаддзя. 
Ды й лагістыку (падарожжа і 
акамадацыю) таксама трэба 
ўлічваць і раней набываць квіт-
кі на летак (дзякуючы Ryanair, 
Wizzair i easyJet, гэта самы 
танны шлях перамяшчэння па 
Эўропе), аўтобус ці цягнік.

Такім чынам, «Экватар» пра-
пануе інфу пра 11 буйнейшых 
і найцікавейшых музычных 
эўрапейскіх фэстываляў, 
ад Балтыкі (Гданьск) і 
Прыкарпацця (Львів) да 
Атлантыкі (Лісабон) і Туман-
нага Альбіёна (Рэдзінг), якія, у 
залежнасці ад музычных густаў 
(і, канешне, фінансавага стано-
вішча), студэнты геаграфічнага 
факультэта могуць наведаць 
улетку 2014 года (гл. мапу). 
На мапе адзначана месцазна-
ходжанне кожнага музычнага 
фэстываля. 

Набыць самі квіткі звычайна 
можна на афіцыйным сайце 
мерапрыемцтва (звычайна, 
калі загугліць назву фэста, яго 
можна лёгка знайсці), анляйн, 
банкаўскай карткай з CVC 
кодам. 

(Працяг чытайце ў наступным нумары)

ЧЭРВЕНЬ

1.  ROCK AM RING (DE)

КАЛІ: 2-5. КОЛЬКІ: 203.5 € .
ХТО: IRON MAIDEN, KINGS 

OF LEON, LINKIN PARK, 
METALLICA, NINE INCH NAILS, 

THE OFFSPRING, etc. 

2. SONAR (ES)

КАЛІ: 12-14. КОЛЬКІ: 125 € .
ХТО: MASSIVE ATTACK, 

BONOBO, WOODKID, 
RUDIMENTAL, MODERAT, JON 

HOPKINS, CARIBOU, etc. 

3. SOUTHSIDE (DE)

КАЛІ: 20-22. КОЛЬКІ: 156 €.
ХТО: ARCADE FIRE, THE BLACK 

KEYS, CASPER, KRAFTKLUB,  
THE KOOKS, FRANZ 

FERDINAND, etc. 

ЛІПЕНЬ

4. OPEN’ER (PL)

КАЛІ: 2-5. КОЛЬКІ: 207/550 PLN.
ХТО: INTERPOL, MGMT, PEARL 

JAM, FOSTER THE PEOPLE, 
FOALS, PHOENIX, FOSTER THE 

PEOPLE, etc. 

5. OPTIMUS ALIVE (PT)

КАЛІ: 10-12. КОЛЬКІ: 53/105 €.
ХТО: ARCTIC MONKEYS, 
IMAGINE DRAGONS, THE 

BLACK KEYS, MGMT, BURAKA 
COM SISTEMA, POLICA, etc.

6. HOHENWIEL (DE)

КАЛІ: 17-21. КОЛЬКІ: 35-79 €.
ХТО: IN EXTREMO, JEFF BECK, 

DEEP PURPLE 

7. ARENAL SOUND (ES)

КАЛІ: 31.07-03.08. КОЛЬКІ: 57.5 €.
ХТО: PLACEBO, DIE 

ANTWOORD, AZEALIA BANKS, 
BASTILLE, MANDO DIAO, 

KNIFE PARTY, MATT AND 
KIM, MILES KANE, THE 

WOMBATS, PEACE, etc.

На мапе адзначаны фэстываль без нумару PALEO, 
што адбудзецца з 22 па 27 ліпеня ў Швэйцарыі. 

Інфармацыі пра лайн-ап і кошт квіткоў яшчэ няма, 
яна павінна з’явіцца ў красавіку на афіцыйным сайце. 

Андрэй Безручонак

Музыка лета

КультЛікБэз
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ЖНІВЕНЬ

8.  SEEROCK (AT)

КАЛІ: 1-2. КОЛЬКІ: 80/110 € .
ХТО: ISCORPIONS, STATUS 
QUO, TWISTED SISTER, THE 
BOSSHOSS, DIMMY BORGIR, 
JOHN KAY’S STEPPENWOLF, 
IN EXTREMO, AIRBORNE, 
URIAH HEEP, HELLYEAH, etc.

9. SZIGET (HU)

КАЛІ: 11-18. КОЛЬКІ: 50/179 € .
ХТО: MACKLEMORE & 
RYAN LEWIS, QUEENS OF 
THE STONE AGE, SKRILLEX, 
PLACEBO, CALVIN HARRIS, 
IMAGINE DRAGONS, 
KLAXONS, STARLIGHT GIRLS, 
BRODY DALLE, BORGORE, 
THE BIG PINK, etc.

10. READING (UK)

КАЛІ: 22-24. КОЛЬКІ: £ 210.5.
ХТО: ARCTIC MONKEYS, 
BLINK 182, METRONOMY, 
THE 1975, COURTEENERS, 
WARPAINT, ANIE MAC, 
ISSUES, etc.

1 
10 

4 
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2
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КультЛікБэз

Бадай што ўпершыню за ўсе 
гады існавання мы пачынаем 
рабіць агляды новых рэлізаў 
са сферы высокага й не 
вельмі мастацтва. «Экватар 
рэкамендуе» - гэта новая 
рубрыка, мэта якой - інфарма-
ваць чытача пра навінкі сіне-
матаграфічнай ды музычнай 
індустрыі. Пачнем з новага аль-
бома гурта «Ляпіс Трубяцкой».

Існуе такая здольнасць - у 
будучыню глядзець. Шчыра 
кажучы, калі ўпершыню слуха-
еш альбом “Матрошка” Ляпіса 
Трубяцкога, які стылістычна 
працягвае лінію безкампра-
міснага “Рабкора”, цяжка не 
праводзіць аналогій з сучас-
най грамадска-палітычнай 
сітуацыяй у некаторых кра-
інах пастсавецкай прасторы 
(калі, канешне, за ёй сочыш 
і аналізуеш). І  цяжка не 
здзіўляцца, калі чытаеш, што 
ўвесь матэрыял альбома быў 
напісаны яшчэ ў 2012 годзе. 

Новы альбом Ляпісаў, што 
выйшаў на пачатку сакавіка, 
і які сам “анарха-сіндыкат” 

прэзэнтуе як “музычна-
фантастычны кібер панк, 
альбом-казку, прысвечаную 
недалекай будучыні”, трэба 
не толькі паслухаць. Гэты 
альбом трэба зразумець. Зра-
зумець тыя геаграфічныя, 
гістарычныя, футуралагічныя 
паралелі, якімі напоўнены 
альбом. Зразумець, чаму аль-
бом атрымаўся своечасовым, 
чаму пскоўскія камуністы 
заклікалі забараніць 
канцэрт гурта, і чаму Бела-
русам есць кім ганарыцца, 
пра каго размаўляць і каго 
рэкамендаваць паслухаць 
сябрам за блізкай (і не вельмі) 
мяжой.

На мой погляд, моцныя 
нумары альбому - гэта “Воіны 
Святла” (на якую амаль адра-
зу быў зроблены неафіцыйны 
кліп паводле падзей у Кіеве), 
“Тэлевізар” (дае добрую пара-
ду), “Чайка” (ізноў думкі пра 
Украіну), “Клоўна няма”...

Хто паслухае, той зразумее. 
Хто не хоча разумець, няхай не 
слухае.

Андрэй Безручонак

«экватар» рэкамендуе
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1. Загляне сонца i ў наша ваконца.  ____________________________________
2. Ціхая свіння глыбака рые. _________________________________________
3. Будзем вучыцца, пакуль смерць лучыцца. ____________________________
4. Kaлi ўлез у дугу - не кажы не магу.___________________________________
5. а) Абое - рабое. __________________________________________________
   б) Адным возам на піва едуць. ______________________________________
   в) Усе чэрці адной шэрсці.__________________________________________
6. Пакуль жаніцца - загаіцца._________________________________________
7. Цюк-дзяцюк!_____________________________________________________
8. Маладосць - усе дурносць. _________________________________________
9. Паспех - людзям на смех. __________________________________________
10. Быў на каню i пад канем. _________________________________________
11. П’янаму i козы ў золаце.__________________________________________
12. Гавораць, гамоняць, ды ня ведаюць, дзе звоняць._____________________
13. Пераначуем - болей пачуем._______________________________________

(адказы знаходзяцца на старонцы 12)

Беларускія прымаўкі

Што спяваюць геолагі?
Шаноўныя чытачы веда-

юць, што такое студэнцкі гімн 
“гаўдэамус”, шмат хто чуў яго 
ў сценах нашага факультэта, а 
геолагі і студэнты 4 курсу мелі 
магчымасць выконваць яго 
акапэльна. 

Насамрэч мне вельмі 
сумна бачыць абыякавыя 
твары людзей калі кажаш 
пра гаўдэамус. Гэта не про-
ста песьня Кадышавай, гэта 
гімн з Гісторыяй. Упершыню 
ён быў сьпеты аж у 1287 го-
дзе ў самым старажытным  у 
Еўропе Балонскім універсітэце. 
Пераважна яна выконваецца 
на выпускных цырымоніях ва 
ўніверсітэтах. Нягледзячы на 
тое, што песьня выконваецца 
як фармальная, яна насамрэч 
зьяўляецца жартоўнай, бескла-
потнай кампазіцыяй, якая нясе 
весялосць у студэнцкае жыццё. 
Музыка гаўдэамуса зараз 
пакладзена у гімн ліцэя БДУ і 
Коласаўскага ліцэя. Вылучаюць 
поўную і кароткую версію 
песьні. На нашым факультэце 
выконваецца скарочаная вер-
сія. Толькі ўдумайцеся ў сэнс 
гэтых словаў…

Лацінскай моваю

Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.

Post jucundam juventutem
Post molestam senectutem

Nos habebit humus.

Vivat academia!
Vivant professores!

Vivat membrum quodlibet
Vivant membra quaelibet

Semper sint in flore.
Pereat tristitia,
Pereant osores.
Pereat diabolus,

Quivis antiburschius
Atque irrisores.

Па-беларуску

Давайце радавацца!
Пакуль мы маладыя!

Пасля прыемнай маладосці
Пасля тужлівай старасці

Нас прыме зямля.

Хай жыве Акадэмія!
Хай жывуць выкладчыкі!

Хай жыве кожны паасобку!
Хай жывуць усе разам!

Хай заўжды яны квітнеюць!

Хай згіне смутак,
Хай згіне туга!

Хай згіне д’ябал,
Любы вораг студэнтаў,
А таксама насмешнікі!

Ягор Левачоў

моўная хвілінка

Як правільна перакласці вядомыя беларускія прымаўкі на расейскую 
мову? Практычнае заданне ад «Экватара» дапаможа ўразіць знаемых дзяўчат 
(ці хлопцаў) глыбінёю лінгвістычных ведаў!

Анастасія Кулак
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ЭКВАТАР. Адзін з лепшых?
У гэтым годзе наш універсітэт праводзіў 

цудоўны семінар-практыкум “Зімовая школа 
студэнцкай журналістыкі” нават міжнародны. 
На гэты семінар былі запрошаны прадстаўнікі 
студэнцкіх СМІ з розных ВНУ краіны – ад Га-
родні да Магілёва і ад Полацка да Гомеля. Не 
абышлося, канешне жа, і без экватарцаў. Мы 
годна прадставілі свой веснік, прынамсі сталі 
найлепшым беларускамоўным выданнем. 

Экватар адправіў на вучобу трох сва-
іх журналістаў – Багдана Пачапскага, Барыса 
Уласеўскага, Паўла Клімава. Яны былі падзелены 
па трох камандах і ўдзельнічалі ў так званым 
спаборніцтве за лепшую газету. Акрамя таго 
праводзіліся секцыі па розных накірунках, дзе 
ўдзельнікі семінару маглі падвысіць свой узро-
вень сапраўднага журналіста. Асаблівы побыт 
мелі секцыі па дызайне, мове студэнцкіх СМІ 
і інш. Таксама праводзіліся майстар-класы з 
прадстаўнікамі дзяржаўных газет і тэлеканалаў, 
напрыклад, Дзмітрый Лукша – вядучы “зоны ікс” 
і інш. 

Арганізатары намагаліся максімальна 
напоўніць дні рознага кшталту падзеямі, якія 
потым павінны былі быць асьвечаны ў газеце. 
Мерапрыемствы былі розныя – ад дыскатэкі 
да прэс-канферэнцыі з намесьнікам міністра 

адукацыі Віктарам Якжыкам, асобна было 
выдзелена пытанне балонскага працэсу і яго 
дачынення да Беларусі. 

Шмат падзей, шмат працы і вучобы – вось 
што такое зімовая школа журналістыкі. Але 
мы не здаваліся і праходзілі крок за крокам 
свае выпрабаванні. Канешне, гэта вялікі мінус, 
што не хапае часу ўдзельнікам нават папіць 
кавы за маленькія перапынкі. Насычанасць 
не пераставала здзіўляць. Так прашло два дні 
і ўвечары ўсе каманды садзіліся за працу: пі-
салі піар-справаздачы, артыкулы, апрацоўвалі 
фатаздымкі, вярсталі. Хтосьці нават і не лёг у той 
дзень адпачываць. 

Раніцай газеты былі ўжо надрукаваныя 
і журы пачало сваю працу. А ўжо а 12 гадзіне 
ўсе ведалі сваё уласнае месца на Алімпе. На-
гадаю, што веснік геаграфічнага факультэта 
“Экватар” заняў 1 месца ў намінацыі “найлепшае 
беларускамоўнае выданне”.

Тры дні плённай працы, новыя сябры, новы 
вопыт, новыя дасягненні – вось, што такое зімо-
вая школа журналістыкі – 2014. Пасля яе журна-
ліст працуе ўжо крыху па-іншаму.

Ягор Левачоў

крыху самапіяру
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крыжаванка

Адказы на практыкаванне моўнай хвілінкі: 1. Будет и наше время. 2. В тихом омуте черти водятся. 3. Век живи, век учись. 4. Взялся 
за гуж - не говори, что не дюж. 5. Два сапога - пара. 6. До свадьбы заживёт. 7. Лёгок на помине. 8. Молодо - зелено. 9. Поспешишь - 
людей насмешишь. 10. Прошёл огонь, воду и медные трубы. 11. Пьяному море поколено. 12. Слышал звон, да не знает, где он. 13. Утро 
вечера мудренее.
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