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статыстыка

Дармаедства
820 -столькі беларусаў добраах-
вотна прызналі сябе дармаедамі і гатовыя 
плаціць збор.

4 200 000  рублёў 
складае падатак на дармаедства.

183 днi афіцыйна можна не працаваць i 
пры гэтым не звярнуцца да падатку на 
дармаедства.

78 узрост, у якім Клінт Іствуд 
зрэжысаваў, спрадзюсаваў і згуляў 

галоўную ролю ў фільме «Гран 
Тарына».

500 000 (даляраў) - 
сярэдні кошт здымачнага дня галівудскага 

блакбастара.

1 - столькі чалавек наведала брытанскую 
прэм’еру фільма з удзелам Умы Турман пад 

назвай «Мацярынства».

75 - адсотак афрыканскіх 
краінаў, у якіх сярэдні ўзрост 
жыхароў складае 20 гадоў і менш.

3000 - колькасць 
людзей, якія былі пакараны смерцю ў Кеніі 
ў 2005-2011 гадах па падазрэнні ў вядзьмар-
стве.

56 - адсотак жанчынаў у парламенце 
Руанды.

2250 (еўра) - такую   суму змо-
гуць атрымліваць штомесяц усе жыхары 
Швейцарыі незалежна ад іх заробку або яго 
адсутнасцi пасля рэферэндуму ліпеня 2016 г.

62 - столькі самых багатых жыхароў 
планеты валодаюць такой жа колькасцю 
маёмасці , як і 3.6 млрд найбольш бедных.

43000 руб - сума 
страты , якая прыносіць АўтаВАЗу 
кожная сабраная машына.

Цiкавая Афрыка Кiно у лiчбах 

Манетны двор

6 - агулам столькі дзяўчын прыме ўдзел у   МІС   ГЕА - 2016.

20 - столькі чалавек наведала кінапрагляд фільма «Гран Тарына», прысвечанага Дню 

роднай мовы 22 лютага.

Лічбы шукаў Пятрусь Пушкароў

Гэты нумар

ЦIКАВЫЯ  
ЛIЧБЫ

,



2016•люты•Экватар   3

вітаем !

НАВIНЫ

22 лютага, як звычайна, 
рэдкалегія ЭКВАТАРа адзначыла 
Дзень роднай мовы. Дзеля гэтага 
было перакладзена меню  буфета 
геафака на беларускую мову і па-
казаны фільм з беларускамоўнай 
агучкай «Гран Тарына». На жаль, 
паглядзець кіно прыйшлі толькі 
20 чалавек.

23 лютага адбылося паседжан-
не картаграфічнага навуковага 
гуртка. Былі заслушаны цікавыя 
даклады на інавацыйныя тэмы.

Вітаю ўсіх! Вось і надышоў новы семестр. Спадзяюся, што нашыя чытачы засталіся задаволеныя 
сваімі вынікамі на сесіі. А калі не - памятайце: самы лепшы не можа быць яшчэ лепшым. Сёння Мы 
выдалі 39 нумар, а ў сакавіку гэтага году - Нам 10 год. Не кожная студэнц-
кая газета столькі пражывае. Таму Мы чакаем віншаванняў...

ЯГОР ЛЕВАЧОЎ 
рэдактар

Таксама першыя ў гісторыі геафа-
ка касманаўты  зрабілі трацыцыяй 
перадачу кафедральнага фотааль-
бома чацвертаму курсу і зрабілі 
падарункі першаму, на памяць. 

25 лютага адбыўся кірмаш 
вакансій, на яго былі запрошаны 
прадстаўнікі спецыялізаваных 
прадпрыемстваў і арганізацый. 
Але багацця вакансій не 
назіралася. 

16 сакавіка адбудуцца 
ўніверсітэцкія чытанні на геафа-
ку. падрабязней на стар. 12.

СТУДЭНТЫ ВЫКАЗАЛІ СВАЁ МЕРКАВАННЕ. ЧАКАЕМ АДКАЗАЎ З ДЭКАНАТУ
19 лютага адбылося пасед-

жанне Савету факультэта. Сту-
дэнцкая рада аб якасці адукацыі  
адмыслова дзеля гэтага правяла 
апытанку сярод студэнтаў у са-
цыяльным сеціве. Вядома, вы 
бачылі яе на старонцы Эква-
тара Укантакце. Было апыта-
на 200 чалавек. Пытанні былі 
розныя: ад «колькі гадзінаў вы 
спіце» да «дайце рэкамендацыю 
правядзенню лекцый».  Таксама 
было пытанне наконт факуль-
тэцкай дошкі ганьбы.

Генеральна вынікі 
атрымаліся такімі: 

1) 53% падабаецца расклад 
заняткаў. 

2) 63% хоча вывучаць другую 
або трэцюю замежную мову.

3) У сярэднім студэнт спіць 
- 5-7 гадзінаў. У сесію меней, у 
семестры болей.

4) Толькі 30% ухваліла до-
шку гонару, палова ставіцца 
абыякава.

5) 53,3 % лічуць абразай 
асобы вывешванне партрэту 

на дошцы ганьбы, 33,3 ухва-
ляюць, астатнія маюць іншае 
меркаванне. Нагадаем, што гэ-
тае ж пытанне было зададзена 
асабіста рэдкалегіяй і ў нашай 
апытанцы амаль 75% ставяцца 
адмоўна да дошкі ганьбы.

6) На факультэце не ха-
пае цікавых навуковых 
мерапрыемстваў, культмаса-
вых, вандровак, спартыўных, 
інтэлектуальных. Аднак шмат 
хто выказаўся, што ўсяго хапае.

7) Амаль 70% хоча дададко-
ва вучыцца і гатовы наведваць 
заняткі па аратарскім майстэр-
стве ці тайм-менеджмэнце і 
інш.

8) 67% лічуць, што ім будуць 
патрэбныя веды з геаграфічнага 
факультэта. Толькі 20% лічаць 
іх дарэмнымі.

9) Курсы па выбары? 65% на-
ват не ведае пра іхняе існаванне. 
Але 16% задаволена, 11% - не.

10) Шмат прапаноў 
паступіла па аптымізацыі лек-
цый і практычных ханяткаў. 

Самае галоўнае, вядома, на-
данне большай актуальнасці і 
сучаснасці існуючае адукацыі. 
Больш практычных ведаў.

11) Што тычыцца прадметаў 
соцыягуманітарнага блоку - тут 
сітуацыя дуалістычная. Хтосьці 
супраць, хтосьці нават лічыць 
любым прадметам на геафаку. 

12) У топ самых карысных 
прадметаў увайшлі: агуль-
нае землязнаўства, фізічная 
геаграфія, сэг замежных 
краінаў, геалогія і г.д.

13) Аўтсайдары: філасофія, 
паліталогія, гісторыя. Але на-
гадаем, што ўніверсітэт не 
ўніверсітэт без вышэйшай 
матэматыкі і філасофіі.

Студэнтаў таксама турбу-
юць праблемы самакіравання, 
існавання факультатываў. Рада 
аб якасці ўжо чакае адказаў 
ад дэканата.  Усю статыстыку 
апытанкі вы можаце пабачыць 
у нашым блогу. Поспехаў!
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прасторава-часавы кантынуум

ВАКОЛ СВЕТУ З ВЫКЛАДЧЫКАМI ГЕАФАКА
Прывітанне, шаноўныя чытачы, я рада зноў сустрэцца з вамі на старонках «Экватара»! Давайце 
сёння мы наведаемся  з вамі да экзатычнай краіны Індыйскага акіяна з багатай гісторыяй і глыбокімі 
традыцыямі разам з Харытонавай Ліліяй Міхайлаўнай!

Цікавілася  
Вікторыя Храмцова

« Я была ў многіх краінах, 
але распавяду вам менавіта пра 
Шры-Ланку. Яна ўражвае сваімі 
гістарычнымі каштоўнасцямі, 
старажытнымі звычаямі і 
цудоўнай прыродай!

Было вельмі прыемна як 
экологу ўбачыць, як ланкійцы 
берагуць свой востраў. У іх 
велізарныя падаткі на машыны 
- таму аўтамабіль там  вялікая 
раскоша. Вельмі шмат ахоўных 
тэрыторый. Я пабывала ў нацы-
янальным парку Яла – другім 
па велічыні з дваццаці. Там я 
ўпершыню зразумела, што та-
кое трапічны лівень. Буйная 
зеляніна трапічнай флоры і ба-
гацце фаўны – усё гэта можна 
ўбачыць у парку. Па парку мы 
перамяшчаліся на джыпах. І 
з намі здарыўся такі выпадак: 
калі мы вярталіся, на другую 
нашу группу напаў слон, канеш-
не ўсё скончылася добра. Нават 
калі афармляецца вандроўка, 
кожны чалавек падпісвае папе-
ру, што папярэджаны аб небя-
спеках і ніякіх прэтэнзій, калі 
што, не мае.

Шмат гора ланкійцам 
прыносіць цунамі. У месцах, 
якія былі разбураныя цунамі 
ўсталяваны помнікі і мемары-
яльныя комлексы.

Шры-Ланка - сусветны 
цэнтр будызму з пышнымі 
помнікамі гэтай рэлігіі. Самі 
ланкійцы гавораць, што бу-
дызм - гэта больш філасофія, 
чым рэлігія. Філасофія рэлігіі 
цалкам пранізвае жыццё 
людзей Шры-Ланкі - храмы, 
скарбніцы, манастыры, статуі 
Буды і розных багоў да нашага 
часу захавалі дух таямнічнасці 
і магутнасці. Вельмі падабаўся 
мне храм Зуба Буды ў Канді. 
Раней лічылася, што той, хто 
валодае зубам Буды, мае ўсю 
ўладу. На тырыторыі храма 
хадзіць можно толькі басанож.

Прыгажосць ландшафтаў 
Шры-Ланкі не можа не ўразіць. 
Асабліва прыгожыя бязмеж-
ныя плантацыі гарбаты - гонар 
і сусветная вядомасць краіны. 
Я нават бачыла, як збіраюць, 
купажуюць і пакуюць гарбату.  
Вялікае ўраджанне

п а к і н у л і 
джунглі, але 
трэба за-

значыць, што такое буйства 
зеляніны і кветак стамляе. 

Зачароўваюць і бяскрайнія 
прасторы акіяна. Плаваць у 
ім забаронена з-за моцных  
хваляў, але сёрфінгістаў там 
вельмі шмат.

Адпачынак на Шры-Ланцы 
- гэта падарожжа ва ўнікальны 
свет, якое пакідае шмат прыем-
ных ўраджанняў», - падзялілася 
сваімі ўспамінамі Харытонава 
Лілія Міхайлаўна.

Дзякуй нашаму 
спадарожніку!
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дзень роднай мовы

Гэта дзяўчына – яскравы 
прыклад таго, што беларуская 
мова жыве і змагаецца за сваё 
існаванне. Анхела стварыла 
свой блог “Іншаземка, якая  
піша па-беларуску”, дзе днямі 
апублікавала пост «10 прычын, 
каб размаўляць на беларускай 
мове». Некаторыя з іх я прывя-
ду ніжэй.

1. У беларускай мове 
шмат архаізмаў, структураў і 
функцыяў, якіх няма ў іншых 
славянскіх моваў. І ўнікальная 
літара «ў». Яна таксама дапама-
гае лепш разумець этымалогію 
і граматыку іншых моў (павер-
це мне, я вывучаю славянскія 
мовы ўжо 5 гадоў).

2. Па-беларуску граюць вы-
датную музыку. Асабліва рок. 
Спяваць весялей, калі разуме-
еш тэкст. А спяваць любяць усе, 
нават калі толькі ў душы.

3. На беларускай можна 
захоўваць больш таямніц, чым 
на іншых больш папулярных 
мовах.

4. Беларуская мова вельмі, 
вельмі, вельмі эратычная )

5. Беларуская літаратура – 
выдатная (Купала, Багдановіч, 
Колас, Быкаў... І па-мойму, у бе-
ларускай сям’і Цётка лепей за 
Бацьку).

Я ўзяла гэтыя прычыны 
за аснову і задала наступныя 
пытанні.

Ці ведала ты моўную 
сітуацыю да таго, як пачала 
вывучаць беларускую мову?

Я б хацела расказаць пра 

тое, які шлях я пераадоле-
ла да таго моманту, як авало-
дала беларускай мовай. Калі 
мне было 15 гадоў, я атрыма-
ла дзяржаўную стыпендыю ад 
ЗША. Прыехаўшы на семінары 
для маладых спецыялістаў, 
якія праходзілі ў Паўднёвай 
Караліне, я ўпершыню пачула 
славянскія мовы. Тады я яшчэ 
не адрознівала іх, але яны мяне 
вельмі ўразілі і спадабаліся. 
Пазней, у школе, я пачала вы-
вучаць самастойна рускую 
мову, а праз час паступіла ва 
ўніверсітэт на славянскую 
філалогію. На маё захаплен-
не беларускай мовай аказаў 
уплыў мой сябар з Беларусі, 
які прыязджаў да мяне ў госці. 
Па збегу абставін, я выйграла 
конкурс у Варшаве, для якога 
мной быў напісаны артыкул на 
палітычную тэму. Падчас узна-
гароджання я пазнаёмілася з 
беларускімі журналістамі, і з іх 
дапамогай я ўбачыла адрознен-
не беларускай мовы ад іншых 
славянскіх. У той момант я 
ясна зразумела дзве рэчы: я 
палюбіла гэтую мову і бела-
рускую культуру немагчыма 
прачуць, не ведаючы яе мовы. 
Пра моўную сітуацыю я веда-
ла, але мяне гэта не спыніла, 
а толькі наладзіла на працу: я 
пачала замаўляць беларускія 
кнігі, больш мець зносінаў з 
сябрамі з Беларусі, чытаць тво-
ры ў арыгінале. Такім чынам я 
прыйшла да беларускай мовы.

На твой погляд, праз твор-
часць якога пісьменніка лепш 

за ўсё засвойваецца беларуская 
мова?

Паэзія будуецца крыху па 
іншым прынцыпе, таму я б 
хацела вылучыць для засва-
ення мовы прозу Караткевіча, 
Быкава і асабліва Стральцо-
ва, пра якога я буду пісаць 
магістарскую работу.

Ты казала, што па-беларуску 
лепей захоўваць таямніцы. 
Чаму? Якім чынам?

Адказ у рэчаіснасці просты: 
я магу спакойна размаўляць з 
сябрамі з Беларусі па тэлефо-
не аб чым-небудзь сакрэтным, 
але мяне ніхто не зразумее на 
Радзіме.

Ці суадносіцца вобраз бела-
рускай мовы і беларуса ў тваім 
уяўленні?

На самай справе, у мяне не 
было канкрэтных уяўленняў. 
Я была ў Расеі, Польшчы, але я 
не хацела ствараць пэўныя стэ-
рэатыпы і спадзяванні наконт 
беларусаў. Сябры хваляваліся, 
каб я не расчаравалася, але мне 
ўсё спадабалася.

Што б ты пажадала люд-
зям, якім застаўся адзін крок 
да таго, каб размаўляць па-
беларуску?

Ісці наперад! Не спыняцца і 
не баяцца! Чытаць больш кніг у 
арыгінале і разумець, што гэта 
вашы культура і гісторыя.

Іншаземка змагла, а ты змо-
жаш? 

А ТЫ МОЖАШ?
Пра родную мову можна казаць шмат слоў, падабраць разнамасныя прыметнікі, але ўсё даўно сказа-
на і падабрана. Таму, каб зірнуць на беларускую мову пад іншым вуглом, я вырашыла ўзяць інтэрв’ю 
ў дзяўчыны -замежніцы, якая вывучыла беларускую мову ў сябе на радзіме, у Гішпаніі, за 9 месяцаў і 
зусім нядаўна выдала свой першы беларускамоўны зборнік вершаў «Раяль ля мора». Завуць яе Анхела 
Эспіноса

Гутарыла Валерыя Якаўчык
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міс геа

М I С   Г Е А   2 0 1 6 :   У Д З Е Л Ь Н I Ц Ы
У параўнанні з некаторымі іншымі факультэтамі ўніверсітэта, на геафаку дзяўчат значна менш, 
чым прадстаўнікоў моцнага полу. Але кожны год мы з нецярпеннем чакаем самага прыгожага мера-
прыемства года – «Містар” або “Міс Геа”. 2015 год падарыў нам новага ўладальніка звання “Містар 
Геа” – эксцэнтрычнага і неардынарнага Максіма Кучара. Незабыўнае самапрадстаўленне і яго творчы 
конкурс пераканалі непахіснае журы. Тым самым леташні конкурс задаў звышвысокую планку для бу-
дучых намінантак “Міс Геа”.

“Міс Геа” традыцыйна 
праводзіцца вясной – пад-
час абуджэння прыгажосці і 
маладосці. Мы ўсе з нецяр-
пеннем чакалі заканчэння 
прыёму заявак на конкурс і 
афіцыйнай аб’явы фіналістак. 
І 19 лютага нашы чаканні былі 
ўзнагароджаны – сталі вядо-
мыя імёны самых прывабных, 
творчых і смелых дзяўчат на-
шага факультэта. Канчатковы 
спіс удзельніц уключыў у сябе 6 
эфектных дзяўчат. 

“Экватар” не змог утрымац-
ца ад гэтага яркага, напоўненага 
ззяннем прыгажосці свята. І 

таму мы папрасілі дзяўчат даць 
першае эксклюзіўнае інтэрв’ю 
нашаму выданню.

Першай адгукнулася на 
нашу прапанову Аліна Смяр-
чынская, ці проста ласкава Аля. 
Наша фіналістка неардынарная 
і моцная асоба, што дапамагло 
ёй заявіць сябе для ўдзелу ў “Міс 
Геа”. Аліне 19 год, і родам яна з 
Рэчыцы. На пытанне, як доўга 
Аля думала пра ўдзел у конкур-
се, паступіў неадкладны адказ: 
«Адразу ж адправіла заяўку!”. 
Летуценная натура, з ярка 
выяўленай індывідуальнасцю. 
Аліна прымае актыўны ўдзел 

у грамадскай дзейнасці геафа-
ка. Яе любімы колер чорны. 
Цікава, якую сукенку абярэ 
Аля для конкурсу? Убачым на-
прыканцы сакавіка!

Яшчэ адна фіналістка – 
Крысціна Балінчэнка. Крысціна 
– дзяўчына неверагодна вясёлая 
і жыццярадасная. Што пакарае 
ў ёй, дык гэта яе непаўторная 
ўсмешка. Як расказала нам 
дзяўчына, яна – экстрэмал, і 
таму не пабаялася рызыкнуць, 
калі пайшла ў заклад з сябрамі 
на ўдзел у “Міс Геа”. Прайграўшы 
заклад і стаўшы ўдзельніцай 
конкурсу, яна ўжо зрабіла крок 
да перамогі – стала фіналісткай. 
Крысціна – студэнтка пер-
шага курса, спецыяльнасць 
«Навукова-педагагічная дзей-
насць”. Нарадзілася дзяўчына 
ва ўсходняй Украіне і толькі 
зусім нядаўна пераехала жыць у 
Беларусь. Пажадаем ёй поспеху 
ў пакарэнні вяршыні “Міс Геа”!

Адкрытая, даверлівая, 
цікаўная – так характары-
зуе сябе Ірына Пех, трэцяя 
ўдзельніца фіналу. Яна сту-
дэнтка першага курса. Як і 
Крысціна, Іра навучаецца па 
спецыяльнасці “Навукова-
педагагічная дзейнасць”. Пры-
ехала яна з горада на Мухаўцы 
ў Брэсцкай вобласці. Яна – са-
мая юная ўдзельніца “Міс Геа”: 
Ірыне – 18 год. Любімая кніга 
– “Маленькі прынц” Экзюпе-
ры. Эфектная знешнасць і ра-
мантычная натура – сур’ёзныя 
заяўкі на перамогу! Магчыма,  
фартуна накіруе свой позірк на 
цябе, Ірына!Аля Смярчынская

Ірына Пех Таццяна Міненкова Крысціна Балінчэнка

Вера ДудараваКсенія Сенькіў
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геа міс

Яшчэ адна прадстаўніца 
першага курса – Вера Дудара-
ва. Ёй 19 год, і родам яна з го-
рада Пінска. Паступленнем 
на геаграфічны факультэт яна 
працягвае справу сваёй сястры 
Сафіі. Вера выбрала спецыяль-
насць “Гідраметэаралогія”, і 
адразу ж заявіла сваю актыўную 
жыццёвую пазіцыю – стала чле-
нам Студэнцкага саюза. Вельмі 
арыгінальная асабістая характа-
рыстыка Веры: дзяўчына харак-
тарызуе сябе як “жыццярадас-
ную, прамалінейную эльфійку”. 
На пытанне «Чаму эльфійку?” 
Вера не задумваючыся адказ-
вае, што вонкава яна падобная 
да эльфійскай дзевы. Яна вельмі  
любіць чытаць кнігі ў жанры 
фэнтэзі. Больш за ўсё пада-
баюцца “Уладар пярсцёнкаў” 
Джона Толкіна і “Вядзьмак” 
Анджэя Сапкоўскага. Акрамя 
чытання кніг, Вера захапляецца 
міфалогіяй народаў свету. Што 
ж, мілая эльфійка, пажадаем 
табе фантастычнай удачы!

Ксюша, Ася, Асенька – так 
ласкава гучыць імя нашай на-
ступнай удзельніцы Ксеніі 
Сенькіў. На пытанне пра жыц-
цёвы дэвіз Ксенія імгненна ад-
казала: “Лепш зрабіць і паш-
кадаваць, чым шкадаваць аб 
нязробленым!”. І дадала тое, 
што асабліва падкрэсліла 
індывідуальнасць нашай 
фіналісткі – “Будзь самім са-
бой – іншыя ролі занятыя”. Асі 
20 год, яна – студэнтка трэ-
цяга курса па спецыяльнасці 
“Гідраметэаралогія”. Сябры ка-
жуць, што ёй цяжка ўседзець 
доўга на адным месцы, і характа-
рызуюць яе як добрую, вясёлую 
і настойлівую дзяўчыну! Спад-
зяемся, што мэтанакіраванасць 
Ксеніі і арыгінальнасць яе на-
туры прынясуць ёй лаўры пера

можцы!
Таццяна Міненкова – 

шыкоўная геалагіня, студэнтка 
пятага курса, спецыяльнасць – 
“геалогія і разведка карысных 
выкапняў”. Таццяна незвычай-
ная дзяўчына з разнастайнымі 
талентамі! Характарызуе сябе 
як добрага, сумленнага і, што 
вельмі каштоўна ва ўсе часы, 
шчырага чалавека. Яна эма-
цыйная і імпульсіўная. “Часам 
сама не ведаю, што можна ча-
каць ад сябе ў розных жыццё-
вых сітуацыях”, – шчыра кажа 
пра сябе Таццяна. 

Да конкурсу застаецца зусім 
няшмат часу. Ужо напрыкан-
цы сакавіка мы даведаемся, 
хто з нашых шасці выдатных 
фіналістак стане той адзінай і 
шыкоўнай “Міс Геа 2016”. Ужо 
зараз зразумела, што конкурс 
будзе цікавым і напружаным. 

Усе дзяўчаты вартыя перамогі! 
Давайце падтрымаем іх і па-
жадаем фантастычнай уда-
чы, эльфійскага цярпення, 
арыгінальнасці думкі і радас-
ных эмоцый ад удзелу ў кон-
курсе!

Сачы за падзеямі тут!

Лізавета Гружэўская

РА С П А В Я Л I      А Б    С В А I Х    Н А М Е Р А Х

Містар ГЕА - 2013
Павел Плюта

Міс ГЕА - 2012
Ганна Балашова

Містар ГЕА - 2011
Дзмітрый Валадзько

Міс ГЕА - 2016
???

Містар ГЕА - 2015
Максім Кучар

Міс ГЕА - 2014
Аляксандра Крук
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свята кожны дзень

РЫХТУЕМСЯ ДА СВЯТА!
Як правіла, надыход вясны ў мужчын асацыюецца са святам 8 Сакавіка. Што падарыць сваім дарагім 
жанчынам?

Па-першае, што падарыць 
маці? Трэба памятаць, што жан-
чына ў любым узросце застаец-
ца жанчынай. Маладая маці, 
ці матуля са стажам, або бабу-
ля, яна ўсё роўна сапраўдная 
жанчына. Калі выбіраеце пада-
рунак для жанчыны, трэба ха-
цець яе парадаваць. Успомніце 
пра яе хобі, звычкі, можа, яна 
калісьці гаварыла пра тое, што 
хацела б набыць, але не  зрабіла 
гэтага па некіх прычынах. Не 
варта аддаваць перавагу “ку-
хонным” прэзентам, дарыце 
посуд ці патэльню, толькі калі 
яна сама папросіць нешта з гэ-
тага. Не сакрэт, што лепшы па-
дарунак – кветкі, трэба толькі 
вызначыць, якія кветкі ў маці 
самыя любімыя. Для бабулі 
можна набыць прыгожыя 
кветкі ў гаршчку. Не забудзьце 
падпісаць паштоўку з цеплымі 
пажаданнямі.

Маладыя людзі, надышоў 
час адпомсціць за шкарпэткі на 
23 лютага!)

Калі ваша дзяўчына 
заслугоўвае каштоўнага па-
дарунка, а стыпендыя дазва-
ляе яго набыць, наведайце 
сайт ювелірнай крамы.  Так-
сама любая прадстаўніца сла-
бага полу па вартасці ацэніць 
дэкаратыўную касметыку, пар-
фуму (калі вы ведаеце, якія во-
дары ёй спадабаюцца), паход у 
СПА-салон, абанемент у фітнэс 
клуб, на масаж або грашовы 
сертыфікат, на які сама набудзе 
патрэбную рэч. Арыгінальным 
падарункам будзе замоўлены 
партрэт у мастака ці аддрукава-
ны на тканіне фотаздымак ва-
шай сяброўкі. Не дарыце быта-
вую тэхніку, наборы рондаляў 
або патэльняў, яна павінна ад-
чуваць любоў да сябе, а не да яе 
кулінарных здольнасцяў. Калі 
вы не можаце выбраць пада-
рунак, няхай гэта зробіць яна 
сама. Пад падставай, што вам 
трэба выбраць падарункі для 
сваякоў, павадзіце яе па ганд-
лёвых цэнтрах. Па рэакцыі 
дзяўчыны ў той ці іншай краме 
вы зразумееце, што ёй патрэб-
на.

Акрамя любімых жан-
чын, яшчэ ёсць аднагрупніцы, 
сяброўкі. У такі дзень пра іх 
нельга забываць! Пажадана 
мець арсенал універсальных 
сувеніраў-падарункаў, якімі 
можна пацешыць сваіх знаё-
мых. 

Для гэтага ідэальна па-
дыходзяць наборы асадкаў 
у святочным афармленні, 
мініяцюрных магніцікаў або 
вясёлых сувеніраў. Можна па-
дарыць кубкі для кавы або 
фігурнае духмянае мыла. 

Няма жанчыны, якая не 
любіла б шакалад, таму знак 
увагі ў выглядзе цукерак падыд-
зе ідэальна. Для аднагрупніц 
можна заказаць фотасэссію або 
набыць абанемент у боўлінг – 
тут трэба толькі выбраць сва-
бодны ад заняткаў дзень.

Застаецца пажадаць 
поспехаў у гэтай нялегкай 
справе і нагадаць, што самае 
галоўнае – гэта ўвага, штодзён-
на, а не толькі па святах.

Цікавілася Кацярына Дунец
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пра сябе

АСОБЫ ГЕАФАКА
У студзені на геаграфічным факультэце з’явілася шмат прыгожых фотаздымкаў. З аднаго боку – сціплыя 
ўсмешкі на тварах выдатнікаў, якія стаяць на васільковым фоне сцяга БДУ. А з другога боку - твары  не менш 
таленавітых студэнтаў, але гэтыя студэнты прапускаюць больш заняткаў.  Чым жа яны так адрозніваюцца? 
Давайце вызначым гэта разам, пазнаёміўшыся з Ірынай Міцько і Барысам Уласеўскім!

УЗРОСТ: 20 год
РОДНАЕ МЕСЦА: Магілёў
СЯРЭДНІ БАЛ: 9,5
ЗБОРЫ ЗРАНКУ ЗАЙМАЮЦЬ: 1 
гадзіна (сняданак, душ, усё як у 
людзей).
ЛЮБІМЫ ПРАДМЕТ ВА 
ЎНІВЕРЫ: такія бываюць? Калі 
сур’ёзна, то мне вельмі цікава 
геагноза-эканамічная ацэнка 
сыравіны і сейсмавыведка. Ні 
таго, ні іншага нам не чыта-
юць. Ёсць тры выкладчыкі, якіх 
я шаную за іх падкаванасць і 
прафесіяналізм. Гэта Самадураў У.П., Пятрова Н.С., Кутырло 
У.Э. У іх выкананні я гатова слухаць кожны прадмет.
ЧАМУ ГЕАФАК?  Выбар прафесіі быў зроблены мной у 14 гадоў. 
Я тады вагалася паміж журналістыкай і геаграфіяй. У карысць 
апошняй згулялі два факта: у мяне быў выдатны выкладчык і 
жывая цікавасць да прадмета.
ІНТАРЭСЫ: Літаратура, гісторыя, камунікаванне, баскетбол, 
маркетынг. 
ЛІТАРАТУРА: Любыя пісьменнікі - А. Дзюма і Рэмарк. Вельмі 
люблю «А зори здесь тихие» Васільева, Шолахава, аповеды 
О’Генры і Цвейга. Цяпер чытаю Жорж Санд «Графіня Рудоль-
штадт» і паралельна «Трыўмфальную арку» Рэмарка.
МУЗЫКА: RHCP, White Stripes, Tim Minchin, Ляпіс (яшчэ той, 
які Трубяцкі), Сплін, Hans Zimmer. Натхняюся музыкай Ак-
саны Палій.АПОШНЯЕ ПАДАРОЖЖА: Стамбул. Неверагодны 
горад, які я з тых часоў вельмі люблю, і хачу туды вярнуцца. 
Што і адбудзецца летам.
ГАЛОЎНЫЯ РЭЧЫ, ЯКІЯ ТРЭБА ЗАЎЖДЫ МЕЦЬ ПРЫ САБЕ:  
Пашпарт, сурвэткі і антысептык, грабянец і іншыя дзявоцкія 
дробязі. 
СТАЎЛЕННЕ ДА ВУСОЎ: Мне не ідзе, а ў цэлым нейтральна. 
Усё, што гарманічнае і ў меру -  прыгожа. 
РАІЦЬ ПАГЛЯДЗЕЦЬ У ІНТЭРНЕЦЕ: Добры фільм.
Любы занятак:  Трэніроўкі  ў зале, прыбіранне, мая праца, 
камунікаванне.
СТАЎЛЕННЕДА ДОШКІ ПАШАНЫ І “ДОШКІ ГАНЬБЫ» НА ГЕ-
АФАКУ:  Нягледзячы на тое, што я там ёсць, я знаходжу гэта ўсё 
даволі жаласным. Таму што: а) бязглузда ва ўніверсітэце вылу-
чаць студэнтаў па ацэнках. Я тут для набыцця прафесійных 
навыкаў і не павінна паспяваць па ўсіх прадметах, але гэта ж 
зусім не значыць, што мой факультэт не можа мной ганарыцца. 
Я б пакінула на дошцы пашаны нашых актывістаў,спартоўцаў, 
гульцоў у ШДК і  г.д.  Дошка ганьбы за пропускі заняткаў? я 
сама хачу вырашаць, якія прадметы мне патрэбныя, а якія 
не. Чаму мне трэба марнаваць час на бескарысныя пары, калі 
я магу займацца чымсьці важнейшым для сябе? Мы сталыя 
людзі і самі адказваем за свой выбар.

ІРЫНА
ГЕАЛОГІЯ, 4 КУРС

БАРЫС 
ГЕАГРАФІЯ, 5 КУРС

УЗРОСТ: 22  
гады.
РОДНАЕ МЕС-
ЦА: Іркуцк.
СЯРЭДНІ БАЛ: 
6,8.
ЗБОРЫ ЗРАНКУ 
З А Й М А Ю Ц Ь : 
Калі вельмі спя-
шаюся, то каля 
гадзіны.  Але 
звычайна спра-
бую ўстаць за 
гадзіну-дзве да 

выхаду. 
ЛЮБІМЫ ПРАДМЕТ ВА ЎНІВЕРЫ: 
Геапалітыка (менавіта любімы прадмет,але 
як выкладаюць яго ў нас на факультэце, мне 
не падабаецца).
ЧАМУ ГЕАФАК? Амаль усе ў сям’і скончылі 
геафак (не БДУ). Плюс мне не трэба было 
здаваць ЦТ па геаграфіі з-задыплома на 
алімпіядзе. ІНТАРЭСЫ: музыка, блогінг, 
рэлятывісцкая фізіка, рэлігіязнаўства краін 
Далёкага Усходу, макрамэ. 
ЛІТАРАТУРА: цяпер чытаю: «Адрынутыя» 
— Віктор Гюго; любімая:«Аўтаспынам па 
галактыцы» — Дуглас Адамс, «Трылогія 
Жаданняў» - Тэадор Драйзер, «Атлант 
выпрастаў плечы» - Айн Рэнд .
МУЗЫКА: Enter Shikari, Of Monsters and Men, 
Florence and The Machine
АПОШНЯЕ ПАДАРОЖЖА: Турцыя (Стам-
бул- Ван-Догубоязіт-Карс-Арт вінаў), Грузія 
(Батумі-Сванетыя-Тбілісі-Вардзіа-Кутаісі), 
Арменія (Ерэван-Вагаршапат-Севан).
РЭЧЫ Ў ТОРБЕ: 2 ноўтбукі, шорты, футбол-
ка, пашпарт і шмат  чэкаў і мятых грошай. 
СТАЎЛЕННЕ ДА ВУСОЎ: нестароннае.
РАІЦЬ ПАГЛЯДЗЕЦЬ У ІНТЭРНЕЦЕ: 
specialchoise.org
ЛЮБЫ ЗАНЯТАК: нежыцца ў ложку. 
СТАЎЛЕННЕ ДА ДОШКІ ПАШАНЫ І  “ДОШКІ 
ГАНЬБЫ» НА ГЕАФАКУ: Дадатна! Зараз я 
абавязкова буду вучыцца! :D

Кацярына Дунец



Даўнейшая і вельмі актыўная на працягу многіх 
стагоддзяў беларуская мова не губляла часу дарма. 

Мова мае цэлы пласт лексікі лацінскага паход-
жання, якая цяпер заўважна палегчыць працэс 
запамінання новых слоў для тых, хто вучыць 

замежныя мовы. Большасць гэтых слоў маюць 
лацінскі корань.  Прапануем вам перакласці іх з 

англійскай мовы!
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КРЫЖАВАНКА

Падрыхтавала Кацярына Дунец

Адказы: 1. Аматар, 2. Пасольства, 3. Цукар, 4. Палац, 5. Сэнс, 6. Файны, 7. Нататка, 8. Колер, 9. Папера, 10. Кошт, 11. Верш, 12. Дыя-
руш, 13. Гонар, 14. Мапа.

1. Amateur
2. Embassy

3. Sugar
4. Palace
5. Sense
6. Fine
7. Note
8. Color
9.Paper
10. Cost
11. Verse
12. Diary
13. Honor
14. Map

ПАДАРЫЦЬ “САПРАУДНАЕ” СЭРЦА*

Штогод ад сардэчна-сасудзістых захворванняў пакутуе шмат людзей. І заўсёды знаходзяцца тыя, 
хто неабыякава ставіцца да чужога гора і прыкладае ўсе намаганні, каб дапамагчы ім знайсці выйсце 
са складанай сітуацыі.

16 лютага прадстаўнікі 
весніка “Экватар” наведалі 
прэс-канферэнцыю з 16-га-
довай Ульянай Багдановіч. 
Дзяўчынка распавяла пра тое, 
як яна вырашыла дапамагчы са-
браць сродкі на кардыялагічную 
аперацыю 14-гадовай Машы. 
У дзень Святога Валянціна 
Ульяна напісала ў сацсетках 
асабістыя паведамленні больш 
чым 100 вядомым беларусам. 
У сваім лісце яна заклікала да-
рыць не папяровыя валянцінкі, 

а сапраўдныя сэрцы - тым, хто 
мае ў іх патрэбу.  На здзіўленне 
Ульяны, многія адгукнуліся на 
заклік.

«Сёння 14 лютага, і ўсе бу-
дуць дарыць адзін аднаму гэтыя 
дурныя чырвоныя сэрцы. Гэта 
міла, але каб вы ведалі, сэрца 
выглядае зусім інакш», - гэтыя 
кранальныя радкі ўзбурылі 
інтэрнэт. Дзякуючы гэтаму 
закліку за два дні ўдалося са-
браць больш за траціну ад неаб-
ходнай сумы. Шэсць гадоў таму 

Ульяне самой зрабілі такую ж 
аперацыю. Тады яна была ў ліку 
першых дзяцей, каму дапамог 
міжнародны дабрачынны фонд 
“Шанс”. 

Вы можаце таксама дапамаг-
чы ў зборы сродкаў для Машы 
ды іншых хворых дзяцей. Па-
мятайце, што ваша маленькая 
дапамога можа апынуцца вы-
рашальнай у жыцці іншых люд-
зей. Падрабязней на chance.by.

Валерыя Якаўчык
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каханне

ПIЛIП ПУТРА: ЦАЛАВАЦЦА ПЕРШЫ ПАЛЕЗ Я :)
“Каханне - гэта бясцэнны дар . Гэта адзіная рэч , якую мы можам падарыць і ўсё ж яна ў цябе застаецца.”  

Л.Н . Талстой

Каханне - гэта тое, што жыве 
ў сэрцы кожнага чалавека. 
Людзі меркавалі наконт гэта-
га не адно тысячагоддзе. Як не 
заблытацца, як зразумець, ці 
сапраўды мы кахаем? Каханне 
гэта свайго рода самааддача. 
Галоўную ролю ў каханні грае 
давер паміж закаханымі. Яны 
не баяцца кахаць, не баяцца гэ-
тага прыўкраснага пачуцця. У 
аснове любові ляжыць неабход-
насць ісці на кампрамісы.   Але 
не заўсёды наступствы кахання 
дасягаюць лепшага. Каханне 
зусім мяняе чалавека, прыму-
шае яго здзяйсняць неабдума-
ныя учынкі, што вельмі часта 
прыводзіць да жаласнага зыхо-
ду. 

І таксама ў сценах геафака  
ёсць каханне. Каханне нашых 
хлопцаў і дзяўчат. Паведаем 
вам, дарагія чатачы, аб адной 
нашай гарнай пары з чаць-
вёртага курса Піліпа Путры і 
Наталлі Лапаткінай.

- Вам даводзілася дзеля кахан-
ня здзяйсняць вар’яйкія ўчынкі?

Н- Не ведаю, як менавіта вы-
значыць вар’яцкія ўчынкі. Я, 
як дзяўчына, напэўна, не ўмею 
іх здзяйсняць. Таму няма, не 
здзяйсняла.

П- Гэта не вар’яцкі ўчынак, 
я проста хачу паказаць, што 
здольны на прыгожы і раман-
тычны жэст. Калі ў Наташы 
быў дзень нараджэння, я да яго 
тыдзень, напэўна, рыхтаваўся. 
І ў апошнюю ноч перад гэтым 
знамянальным днём я пісаў ёй 
песню. Пісаў да 7 раніцы. Пас-
ля гэтага паспаў каля гадзіны і 
паехаў на заранку да інтэрнату. 
Карацей, усе дзяўчыны, якія 

былі ў інтэрнаце, глядзелі ў 
акно. Значыць, я стаю з банджа 
і спяваю Наташы пра тое, як 
яе кахаю. А там нейкія паненкі 
мне рукамі махаюць. Вось. По-
тым мы карацей каталіся на 
конях, паехалі ў аквапарк. Але 
самае рамантычнае - гэта была 
песня пад акном.

 -Чаму Вы спынілі выбар 
менавіта на ёй? На ім?

Н- Мы доўга сябравалі, адра-
зу сталі мець зносіны пасля 
паступлення. За гэты час я зра-
зумела, наколькі гэта выдатны 
чалавек. Ён вельмі разумны, 
вясёлы і мэтанакіраваны. Ну і 
самае галоўнае, мне з ім вельмі 
добра.

П- Як кажа Наташа - мы 
доўга сябравалі, а потым 
оп-хлоп. На самай справе я 
унікум. Я - хлопец, які змог. Я 
перайшоў з фрэндзоны ў зону 
паўнавартасных адносін.

- А хто зрабіў першы крок?
Н- Мы разам прыйшлі да гэ-

тага. Я паклікала Піліпа адзна-
чаць здачу сесіі. А потым, на 
вакацыі ён паклікаў да сябе на 
Нарач.

П- Цалавацца першы палез я 
:)

- А закаханым трэба адпачы-
ваць адзін ад аднаго?

Н- Адпачываць адзін ад адна-
го дрэнна. Гэта пачатак канца. 
Проста часам трэба ўспомніць 
пра сваіх сяброў і тусіць з імі, 
некаторыя пра гэта забываюць 
і раствараюцца адзін у адным. 
Ад гэтага і пачынаюцца прабле-
мы.

П- Не. Гэта дрэнная ідэя. 
Трэба кожную секунду жыцця 
правесці разам.

- Сакрэт стабільнасці вашай 
пары заключаецца ў моцнай 
любові?

Н- Не толькі ў каханні спра-
ва. Проста нам добра разам і не 
хочацца, каб гэта скончылася.

П- Стабільнасць у новых ад-
чуваннях.

-Жыццё пары - пастаянны 
пошук згоды, а не адстойванне 
ўласнай праваты. Як думаеце?

Н - Бывае па-рознаму. Вось 
калі я дакладна ведаю, што 
правы, то буду гэта даказваць 
да канца. Але калі да агульна-
га меркавання прыйсці нельга, 
то можна проста забіць і далей 
атрымліваць асалоду ад адзін 
аднаго.

П - Кампрамісы заўсёды 
павінны знаходзіцца, але толькі 
так, каб не страціць сябе.

Дзякуй вялікі за адказы. 
Віншую вас з Днём закаханых!

Цікавіўся Антон Папоў



 
Рэдактар: Ягор Левачоў 

Рэдкалегія нумара: Ягор Левачоў, Багдан Пачапскі, Павел Клімаў, 
Кацярына Дунец, Вікторыя Храмцова, Валерыя Якаўчык, Антось Папоў
Лізавета Гружэўская, Пятрусь Пушкароў. Лагатып: Андрусь Талпінскі 
Вёрстка: Ягор Левачоў 
Карэктар: Вольга Грынь 
Кантакт праз: equator.geo@gmail.com 
Наклад: 100 асобнікаў

  Выдаецца з сакавіка 2006 года на беларускай мове
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Працягваем практычнае заданне ад «Экватара».  
Паспрабуйце адгадаць, хто са знаёмых вам выкладчыкаў знаходзіцца на фота!  

1. Спадар Сяргей Юдаеў. 2. Спадарыня Лілія Харытонава. 3. Спадар Павал Каўрыга

ФОТАФАКТ

Універсітэцкія навуковыя чытанні, 
прысвечаныя 100-годдзю прафесара 

Вадзіма Жучкевіча
16 сакавіка а 10 гдз, 323 аўд.

геаграфічны факультэт, Мінск


