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АД РЭДАКТАРА

Перад тым як перайсці да 
новых артыкулаў нашых “акул 
пяра”, паспрабуем узгадаць, 
чым жа запомніўся гэты 
год для геаграфічнага фа-
культэта. Здаецца, ня-
хутка забудзе гэты год 
Таццяна Мінянкова, якая 
выйграла мінулай вясной 
тытул “міс Геа”. Таксама 
“асаблівым” ён застанец-
ца і дзеля людзей, якія павя-
дуць свае арганізацыі да новых 
подзвігаў і перамог – старшы-
ня студэнцкага саюза геафака 
Пятро Пушкароў і новы стар-
шыня БРСМ геафака Паліна 
Міхалап.

Аднак не толькі студэнтамі 
запомніўся гэты год. Кафедра 
эканамічнай геаграфіі парада-
вала студэнтаў і выкладчыкаў 
нашага факультэта адкрыц-
цём кабінета, прысвечанага 
чалавеку, які выпусціў першы 
падручнік па геаграфіі Беларусі 
– прафесару Аркадзію Смолічу. 
Вясной жа геафак адзначыў 
100-годдзе прафесара Вадзіма 
Жучкевіча, імя якога таксама 
назаўсёды ўпісана ў гісторыю 
нашага факультэта.

  Аднак час ідзе, падзеі змя-
няюць адна адну, і мы таксама 
не стаім на месцы!

  Як заўсёды, “Экватар” су-
стрэне вас цікавымі лічбамі ад 
Петруся Пушкарова, якія рас-
кажуць вам колькі мораў абмы-
ваюць Азію, у якой краіне самы 
доўгі працоўны дзень і які быў 
узрост Джорджа Харысана, 
калі ён далучыўся да “Бітлз”.     
На мінулым тыдні прайшла 
“Каменная казка”. Многія з вас 
там былі і бачылі гэты цуд, які 
кожны год прыходзіць у БДУ.

маршрут па Мінску, які дасць 
вам магчымасць даведацца пра 

сталіцу нашай краіны кры-
ху больш, чым вы ведаеце. 
І  паверце, сумаваць вы не 
будзеце! Хоць, можа, і без 
гэтага вам не будзе сумна, 
бо ўжо вось-вось і буд-
зе Новы год – дата, якую 

святкуюць амаль ва ўсіх 
краінах свету. І я ўпэўнены, 

што кожны з вас хацеў даве-
дацца, як жа яго адзначаюць 
у Судане альбо Венесуэле. 
Аб гэтым наша брыгада ма-
ладых журналістаў у складзе 
Дзмітрыя Міхалёва, Вікі Фур-
манавай і Іры Зелянковай хоча 
вам распавесці.

“Але навошта нам ўсё гэта?” 
– так думае чацвёрты і пяты 
курсы. І іх можна зразумець. 
Аднак журналісты “Экватара” 
славяцца тым, што хочуць, каб 
усім было што пачытаць. “Раз-
меркаванне – якраз тая самая 
тэма, якая будзе ім цікава”, – 
так падумала Кацярына Дунец 
і напісала вам аб гэтым.

Жукавец, Пятрусь, Тацця-
на… Дзе ж тыя асобы, спытаеце 
вы, пра якіх ведаюць не толькі 
на нашым факультэце, аднак і 
ў Расеі, і ў Туркменістане, і на-
ват на Палессі? Сябры, не пу-
жайцеся, усё ёсць! Уладзіслаў 
Пашкевіч і Мердан Чарыеў ча-
каюць, каб вы прачыталі пра 
іх. І Кацярына Дунец зноў вам 
дапаможа. А побач з гэтымі 
прыгажунамі вы зможаце раз-
гадаць крыжаванку, яе склала 
Іра Зелянкова. Рэчы ў заплечнік 
– і пайшлі на пары! А якія рэчы 
трэба туды класці, вам распа-
вядзе Марыля Лачкоўская. А 
мы пачынаем!

Аднак многія не ведаюць, 
якім чынам і хто стаяў за тым, 
каб яна стала тым буйным ме-
рапрыемствам, якое радуе ўсіх 
наведвальнікаў. Аб гэтым для 
вас напісала цудоўны артыкул 
Лізавета Гружэўская.

Але раптам вам стала сум-
на? Мы ўсе географы і наша 
душа прагне прыгод, не любім 
мы сядзець на адным мес-
цы. У гэтым з вамі салідарны 
знакаміты аўтаспыншчык 
Ігар Жукавец. Як вандруе 
аўтаспынам, падарожнічае без 
залатых зліткаў і проста заста-
ецца добрым і цікавым хлоп-
цам, вам раскажуць Яўгенія 
Кечык і Пятрусь Пушкароў. 
Вандруюць, аднак, не толькі 
студэнты. Выкладчыкі таксама 
ведаюць аб гэтай справе. Кітай, 
ААЭ, Вялікабрытанія? Чытай-
це і пазнавайце, а дапамагаць 
у гэтым вам будзе Марыля 
Лачкоўская. А пакуль зіма і ма-
разы са снегам кажуць вам за-
стацца ў Мінску… Адмыслова 
для гэтага Пятрусь пабудаваў
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Добры дзень, паважаныя чытачы! Час ідзе, першы курс чакае першай сесіі, пяты “ў прадчуванні” 
апошняй серыі экзаменаў. Снег замятае вуліцы, Новы год ужо грукаецца ў дзверы, а мы паспра-
буем падарыць вам навагодні настрой новым выпускам “Экватара”!

Вітаем!

        ПАВЕЛ КЛІМАЎ
               рэдактар



                         Экватар•снежань•2016   3

Статыстыка

117 - колькасць найвышэйшых вяршынь 
Зямлі вышынёй больш за 7200 метраў. Усе яны 
знаходзяцца у Цэнтральнай і Пауднёвай Азіі.

19 – столькі мораў абмывае Азію з усіх бакоў.

7 – колькасць краін, у якіх зусім няма рэк. І 
гэта ўсё краіны Аравійскага паўвострава!

 
 

.

16 (год) – узрост,  у якім Джордж 
Харысан далучыўся да гурту The 

Beatles.

7 O O O (кілаграм) - агульнае 
нацягненне ўсіх струн наладжанага піяніна.

3 5 O O O O O – 
колькасць людзей, якія прыйшлі на канцэрт 
Рода Сцюарта 31 снежня 1994 года на пляжы Ка-
пакабана, што ў Рыа.

33 O 563 (даляроў) – 
сума, якую Вы атрымалі б зараз, калі б 
у 1997 гаду замест камп’ютара Apple PowerBook 
G3 250 набылі акцыі Apple.

51 – такі адсотак сусветнага дастатку нале-
жыць аднаму адсотку людзей.

16 755 (фунтаў стэрлінгаў у год) – 
зарплата прыбіральшчыка Букінгемскага пала-
ца, якому прапаноўваецца пражываць на месцы 
працы.

594 (хвілін) - працягласць самага доўгага 
працоўнага дня, мексіканскага.

2O  (адсоткаў) – на якія павялічваецца 
час сну ў людзей, якія страцілі працу.

3O4 (гадзіны) – столькі часу чалавек 
штодзень марнаваць на тое, каб супрацьстаяць 
уласным жаданням.

ЦIКАВЫЯ  
ЛIЧБЫ

      Цікавая Азія    Праца не воўк

    Манетны двор   Музыка ў лічбах
Пятрусь Пушакроў
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Што новага?

Навіны

9 снежня на факультэце 
журналістыкі падвялі вынікі 
конкурса “БДУ ў тваім фар-
маце”. У барацьбе прынялі 
ўдзел студэнты і супрацоўнікі 
БДУ. 18 работ было дасла-
на ў катэгорыі “Відэа” і каля 
200 фотаздымкаў. У вялікім 
мностве пераможцы студэн-
ты з журфаку, ІБМТ і другіх 
факультэтаў, але атрымаў верх 
і студэнт нашага факультэта, а 
таксама і журналіст “Эквата-
ра” Аляксандр Цубер. Віншуем 
яго з гэтым аптымістычным 
вынікам!

З 17 па 21 верасня  аспіранты, 
студэнты і выкладчыкі кафе-
дры эканамічнай геаграфіі і за-
межных краін прынялі ўдзел 
у праекце “Міграцыйныя ма-
сты ў Еўразіі” ў Белгарадзе 
і выступілі на канферэнцыі 
«Contemporary Migration 
in a Changing World: New 
Perspectives and Challenges».

19-20 снежня студэнцкі 
саюз геаграфічнага факультэта 
ўжо трэці год запар праводзіць 
мерапрыемства “Навагодні ге-
афак”. Як заўсёды на першым 
паверсе ўсіх чакае кава і чай 
з печывам, але будзе і нешта 
новае, а што – вы дазнаецеся, 
калі прыйдзеце. Традыцыйна ў 
другі дзень для ўсіх кінаманаў – 
кінавечар.

А для тых, хто хоча патан-
чыць, 22 снежня Творчы Саюз 
БДУ арганізоўвае мерапры-
емства ў клубе Dozari – “New 
Year BSU”. Безкаштоўна, калі на 
ўваходзе прад’явіце студэнцкі 
білет. 

Да сустрэчы! Усіх з 
надыходзячымі святамі!

Канферэнцыя была прыс-
вечана праблеме міграцыйнага 
крызіса ў Еўропе. Віншуем іх 
з удзелам у гэтым мерапрыем-
стве і будзем спадзявацца, што 
гэта не апошняя замежная кан-
ферэнцыя. 

13 снежня быў выдадзе-
ны “Атлас сучаснай навуковай 
інфармацыі аб Зямлі”. Гэта ком-
плекснае картаграфічнае вы-
данне з фізіка-геаграфічным, 
палітычным і сацыяльна-
эканамічным зместам. 
Яго аўтарамі з’яўляюцца 
супрацоўнікі нашага факультэ-
та.

У рэцэнзаванні картаў ат-
ласа прынялі ўдзел навукоўцы, 
настаўнікі і члены Беларускага 
геаграфічнага таварыства.

10 снежня на геафаку ў 
рамках “Дня гор” былі правед-
зены навукова-папулістычныя 
лекцыі: “Цэнтральны Каўказ, 
але як перазімаваць лета” - пра-
вяла студэнтка трэцяга курса 
Люда Віленчыц і “Ад Карпат 
да Камчатскіх вулканаў: горы 
з альпінізмам і без” - чытала 
выпускніца геаграфічнага фа-
культэта і былы рэдактар “Эк-
ватара” Ніна Літвінка.

Вітаю ўсіх чытачоў “Экватара”! Ў 41 раз мы выпускаем тыраж. Час ідзе, студэнты і выкладчыкі 
змяняюцца, змяняецца таксама і рэдкалегія нашага весніка. Аднак мы зноў і зноў будзем радаваць вас. 
І ў першыню – трымаць вас у курсе ўсіх навін, якія ёсць на геафаку!

   Павел Клімаў
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Бавім час

З вамі крочыў Пятрусь 
Пушкароў

Твой спадарожнік

15 . 30 -Перш-на перш 
трэба падсілкавацца. Зрабі 
візіт у адно добрае (знатнае) 
гістарычнае месца -  Чабурэч-
ная па вул. Валадарскага, 9.  
Амаль стагоддзе назад у гэтым 
жа самым зданні была абвеш-
чана незалежнасць Беларускай 
Народнай Рэспублікі. А за-
раз ты можаш смачна пад’есці 
за невялічкі кошт ў кампаніі 
дзяржаўных служачых ды мяс-
цовай “інтэлегенцыі”. 

16.30-Наведай музей-
майстэрню скульптара Азгу-
ра (вул. Азгура, 8), малень-
кую сацыялістычную утопію 
ў самым цэнтры Мінска. Мо-
жам паспрачацца, што столькі 
Ленінаў у адным памяшканні 
разам ты ніколі не бачыў!  
Дарэчы, у трэцюю сераду 
кожнага месяца ў майстэрню 
безкаштоўны ўваход. 

Галоўнае – прыйсці да пяці 
гадзін.

17.15-Пасля музея, на 
творчаскай хвалі  адпраўляйся 
ў кніжны «Сон Гогаля» (вул. 
Леніна, 15). Тут ты можаш 
набыць цікавую кнігу ці 
проста пагартаць некалькі 
амерыканскіх коміксаў. Але 
гэта не звычайная кніжная кра-
ма: ў “Сне” ты можаш і кавы 
выпіць, і лекцыю паслухаць. А 
калі павязе, можаш яшчэ і на 
канцэрт патрапіць. Гогалю та-
кое нават і не снілася.

18.15-На вуліцы стала 
зусім холадна. Але ёсць адна 
ідэя: 

Давай смадулюем сітуацыю: зараз 21 снежня, на гадзінніку каля трох. Усі залікі зданыя, і ўжо 
зусім скора табе на карту прыйдзе навагодняя стыпендыя. Атрымлівай кароткі дапаможнік 
аб тым, як не змарнаваць свае грошы і класна правесці час у Мінску!

можна рвануць у “Цэнтраль 
ны”, палюбавацца савецкімі 
фрэскамі на сценах або про-
ста пагутарыць з «прыязнымі 
прадавачкамі». А фірмовы 
кактэйль “Оскар” стане пры-
емным дадаткам да гэтага ве-
чара. Толькі памятай: вечар 
на гэтым яшчэ не сканчаецца. 
Бадзёрай хадой трымай шлях 
да кінатэатру «Перамога»(вул. 
інтэрнацыянальная,20)!

19.00- Адкінься на спінку 
крэсла і атрымлівай асалоду ад 
таго, што адбываецца на экра-
не. Нядрэнны выдаўся дзянёк, 
праўда? Можа, калі яшчэ з та-
бой паўторым. Да новых су-
стрэч на вуліцах горада, дружа!
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ПРАСТОРАВА-ЧАСАВЫ КАНТЫНУУМ

ВАНДРОЎКІ З ВЫКЛАДЧЫКАМІ

 Лопух Пётр Сцяпанавіч
Звычайна я куды-не-

будзь еду па службовых спра-
вах. Так аднойчы я паляцеў у 
камандзіроўку ў Кітай. Спа-
чатку прыляцеў у Шанхай, а 
ўжо потым шэсць гадзін ехаў 
да Нанкіна, дзе амаль тыдзень 
праходзіла міжнародная кан-
ферэнцыя, прысвечаная пы-
танню змены клімату. У Кітаі 
адразу ж кідаюцца ў вочы 
шыкоўныя аўтастрады, дзе каля 
дарогі будуюцца цэлыя гара-
ды; на палях, якія ўшчыльную 
падыходзяць да хмарачосаў,  
вырошчваюць неабходныя 
прадукты харчавання. Такса-
ма ў Кітаі ладная дысцыпліна, 
амаль як вайсковая. 

Яшчэ адным дзівосным 
напрамкам была Нарвегія, 
дзе была арганізаваная лет-
няя беларуска-нарвежская 
школа для навучэнцаў. Там, 
бывае, выйдзеш на бераг, ба-
чыш мора, але ж разумееш, 
што гэта ўжо фактычна Ат-
лантычны акіян, край свету 
як-ніяк. Непаўторнае пачуццё.

Шмат дзе быў у студэнцкія 
годы. Так на вытворчую прак-

на клямку не зачыняйце, каб, 
калі што, паспелі выскачыць” 
(усміхаецца).

Неадназначныя ўражанні 
засталіся ад Будапешта. Калі 
толькі прыехаў на аўтобусны 
прыпынак, падумаў, што 
заехаў у нейкія руіны. Але ж 
калі апынуўся на беразе Дуная, 
адчуў настрой гэтага горада, 
хоць і было некаторае адчуццё, 
что знаходзішся ў Пецярбургу. 
Зараз планую з’ездзіць у 
паўднёвую Еўропу, а менавіта 
ў Іспанію, Італію і Чарнагорыю. 
У Чарнагорыі захапляе прыро-
да, у Італіі – безліч помнікаў 
культуры сусветнай спадчыны, 
а ў Іспаніі паеду ў Барселону.

Храмаў Уладзімір Міхайлавіч
Спіс краін, дзе я быў, 

невялікі, бо, усё ж такі, я каме-
ральны працаўнік. Але ж ад-
нойчы я быў у Велікабрытаніі, 
дзе адбываліся гастролі 
ўніверсітэцкага тэатра “На 
гаўбцы”, у якім я прымаў удзел. 
Асноўным месцам вандроўкі 
быў Эдынбург, але ж мы на 
аўтобусе праехалі праз усю 

тыку паехаў у Балгарыю, 
аб’ездзіў амаль увесь Савецкі
Саюз: ад Брэста да Байкала. 
Дарэчы, на Байкале быў на 
канферэнцыі, там вельмі лю-
бяць беларусаў. Амаль кожны 
ведае Дыбоўскага, які зладзіў 
падрабязную мапу в. Байкал, 
якой карысталіся амаль да 1932 
года. У апошнія гады больш 
бываю ў гарадах Беларусі і 
бліжняга замежжа. Не так даўно 
быў у Санкт-Пецярбургу ў шко-
ле павышэння кваліфікацыі, 
у Маскве быў у якасці 
прадстаўніка геаграфічнай 
супольнасці, там мы падпісвалі 
дамову пра супрацоўніцтва ру-
скай і беларускай геаграфічных 
супольнасцяў.

 Махнач Уладзімір Віктаравіч
Па свеце я вандрую дастат-

кова часта, шмат у якіх краінах 
быў у Еўропе, а таксама ў Кітаі, 
Грузіі, Арменіі, ААЭ. Кожнае 
месца мае сваю непаўторную 
атмасферу, таму і прыцягвае не-
чым асобным. У кожным мес-
цы для мяне галоўнае— куль-
турныя і гістарычныя аб’екты. 
Але ж самымі ўражальнымі 
гарадамі засталіся Амстэрдам 
ды Парыж.

Амcтэрдам – горад, пра-
сякнуты воляй ды кантрастамі. 
А Парыж уразіў культурай, 
архітэктурай, якую лепш бачна 
з Сены.

Сёлета быў у Грузіі, дзе 
ацаніў усю веліч Казбека. Там 
нават выпала магчымасць са-
мому кіраваць машынай па 
серпанціне, вось гэта быў 
адрэналін! Яшчэ пацешыла 
фраза правадыра: “Вы дзверы 

Не толькі студэнты вандруюць па свеце, але і выкладчыкі, якія пачалі гэта рабіць яшчэ ў 
студэнцкія гады і працягваюць па гэты час. У іх ужо ёсць вялікая калекцыя гісторый, якімі яны 
з радасцю гатовыя падзяліцца.
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                        ПРАСТОРАВА-ЧАСАВЫ КАНТЫНУУМ

Як вы рыхтуецеся да раз-
меркавання? – Гляджу “Пада-
рожжы дылетанта…”

А калі без жартаў, то 
сітуацыя з размеркаваннем не 
такая ўжо і страшная. Няглед-
зячы на тое, што ў 2017 годзе 
геафак пакідае і 5, і 4 курс адра-
зу, прагнозы аптымістычныя: 

– Міністэрства адукацыі 
размяркуе ўсіх студэнтаў,  
ніхто без працы не заста-
нецца. І размовы пра 
“свабодны дыплом” – 
гэта толькі размовы,  
– супакоіла студэнтаў 
кіраўніцтва факультэ-
та. 

Чаго чакаць ад раз-
меркавання?  На гэтае пытанне 
я пачула вельмі розныя адказы, 
пачынаючы ад “рыхтуюся пра-
цаваць дзе-небудзь у Хойніках” 
да «нават не ведаю, дзе шукаць 
месца ў жыцці».

Найбольш спакойныя сту-
дэнты – тыя, хто знайшоў пра-
цу і ўжо набыў нейкі вопыт, 

Размеркаванне 2017: хто куды?
але такіх адзінкі. Астатнія з 
надзеяй праглядаюць вакансіі.    
Самыя лепшыя сайты для 
пошукаў працы:  jobs.tut.by, 
belmeta.com, praca.by, rabota.
by. Таксама раім паглядзець 
вакансіі і стажыроўкі: vk.com/
hh_boss. Для таго, каб вы змаглі 
адшукаць першае месца працы, 
у БДУ створаны сайт cv.bsu.
by, на якім кожны павінны    

пакінуць сваё рэзюмэ.
На сайце геафака 

можна адшукаць да-
кумент з пералікам  
п р о ф і л ь н ы х 
арганізацый  для 

выпускнікоў геафаку 
(ажно 122 арганізацыі, 

сярод якіх міністэрствы, на-
вукова-даследчыя інстытуты, 
рэспубліканскія ўнітарныя 
прадпрыемствы і іншыя).

Але статыстыка за 2016 год 
паказвае, што найбольш папу-
лярнае месца ўладкавання на 
працу – міністэрства адукацыі, 
спорту і турызму. 

Каля 40% студэнтаў сталі 
выкладчыкамі геаграфіі. 
У дзяржаўныя ўстановы 
(Белкартаграфія, Белгеадэзія, 
інспекцыі па ахове навакольга-
га асяроддзя, кадастравае аген-
цтва і інш.) уладкаваліся каля 
24%. І толькі  13 % – у прыват-
ныя ўстановы. 

– Шукайце месца пра-
цы ўжо зараз! Гэта значна вам 
дапаможа зберагчы свой час і 
спакой, – параіла магістрантка 
Таццяна Слівінская. - Мы не 
чакалі дапамогі ад факультэта і 
шукалі працу самі. Як бачыце, 
ва ўсіх гэта атрымалася.

Я магу толькі пажадаць 
усім поспехаў у пошуках і 
яшчэ раз нагадаю, што сту-
дэнцтва – гэта самая вясёлая 
частка жыцця, таму не забы-
вайцеся атрымліваць асалоду 

ад апошніх 
месяцаў наву-
чання. 

Разважала Кацярына Дунец

Еўропу. Мне, як географу, 
было цікава паглядзець, як 
змяняюцца рысы прыроды, 
ландшафту і ўсяго асярод-
дзя увогулле. У Нідэрландах і 
Бельгіі зацікавіла абсалютна 
роўная паверхня рэльефу, а 
таксама той факт, што на ўсіх 
магістралях у начныя гадзіны 
не выключаюць ліхтары. 
Калі ўжо ехалі непасрэдна па 
Велікабрытаніі ад Дуўра да 
Эдынбурга, назіралася выраз-
ная змена шыротных паясоў, 
што асабліва заўважалася па 
расліннасці. У Эдынбурзе ад-
ной з дзівосных рэчаў з’явіўся 
замак на стромкай скале, з 
якога быў бачны ўвесь горад. 

У горадзе ў кожнага жыха-
ра на першым паверсе хаты 
ёсць невялікі ўласны сад, дзе 
яны бавяць свой вольны час. 

Лондан прыцягнуў адчуваннем
Біг-Бена, хаця зблізу не было 
такога манументальнага 
ўражання, бо здаваўся больш 
нізкім, чым на ілюстрацыях. 
Незвычайна было тое, што 
падчас ланчу ўсе выходзяць у 
паркі, садзяцца (нават у кас-
цюмах) на траву і ядуць у такіх 
нязмушаных абставінах. Калі 
ходзіш па горадзе, то застаец-
ца адчуванне своеасаблівай 
эклектыкі, якая характэрная 
для гарадоў, што развіваліся на 
працягу доўгага гістарычнага 
часу.

Цікавілася Марыля 
Лачкоўская 



Свята

Новы Год крочыць па планеце

 Як бы парадаксальна 
гэта не гучала, але Новы год 
пачалі святкаваць не ў якой-
небудзь Лапландыі ці Швецыі, 
а менавіта ў Афрыцы, у Ста-
ражытным Егіпце, дзе быў 
створаны першы каляндар. 
Штогод, пад канец верас-
ня, падчас разводдзя Ніла, у 
егіпцянаў пачынаўся новы ар-
куш у календары. Гэта звяза-
на з тым, што рака арашала 
і ўгнойвала сухую глебу, да-
ючы людзям надзею на новы 
ўраджайны год. Зараз у многіх 
афрыканскіх краінах святка-
вання праходзяць гэтак жа, як 
і ў нас, але некаторыя народы 
працягваюць прытрымлівацца 
сваіх традыцый. Напрыклад, 
у Судане ў гэты час людзі шу-
каюць недаспелыя арэхі. Яны 
сімвалізуюць шчасце. Каб яго 
хапіла на ўсіх, людзі загадзя 
раскідваюць зялёныя арэхі па 
вуліцы. Магчыма, які-небудзь 
небарака іх адшукае і ў наступ-
ным годзе яму ўсміхнецца по-
спех. 

Цікавы звычай ёсць і ў 
Кот-Д’Івуары, жыхарамі яко-
га з’яўляюцца людзі з племя 
абіджы. Там праводзяцца не

звычайныя  спаборніцтвы. 
Удзельнікі кладуць у рот яйка 
(я мяркую, што ўсё ж курынае, 
а не страусінае), якое лічыцца 
знакам жыцця і сям’і. Потым 
яны становяцца на карачкі і 
бягуць да фінішу. Першага, 
хто яго дасягне і пры гэтым не 
паб’е каштоўную ношу, у нады-
ходзячым годзе чакае сямейны 
дабрабыт і поспех. 

Святкаванне Новага 
Года ў Грэцыі амаль нічым 
не адрозніваецца ад іншых 
еўрапейскіх краін, але і ў ім 
ёсць і свае цікавыя традыцыі. 
У святочную ноч грэкі ход-
зяць адзін да аднаго ў госці з 
падарункамі, але разам з імі 
нясуць гаспадарам камень, 
каб паставіць яго ля ганку. 
Лічыцца, што чым цяжэй пры-
несены камень, тым вагавіцей 
будзе капшук гаспадароў у на-
ступным годзе. Таксама там 
прынята мяняцца «фоцікамі», 
шампурамі з садавіной, на кон-
чыку якіх усталёўваюць свечкі, 
знак надзеі і свету. Па яшчэ ад-
ной грэцкай традыцыі гаспадар 
хаты роўна апоўначы павінны 
выйсці ў двор і пабіць аб сцяну 
хаты плён граната. Калі зерне 
фрукта разляціцца па ўсім два-
ры, то новы год будзе ўдалым 
для яго сям’і. А ці можаце вы 
сабе  ўявіць Новы год з зялінкаю, 
укапанай у жоўты пясок? Не? 
Тады наступныя разнастай-
ныя паўднёваамерыканскія 
навагоднія традыцыі адмысло-
ва для вас.

У Панаме існуюць 
шматлікія Навагоднія 
традыцыі, да якіх панамцы

вельмі трапятліва адносяцца і 
перадаюць будучым пакален-
ням. У нашай краіне ніхто не 
любіць, калі суседзі шумяць. 
Але не ў Панаме  на Новы Год. 
Шум за вакном? Шумі гуч-
ней, смейся так, каб зямля пад 
нагамі трэслася.

Бо па панамскіх звычаях Новы 
Год ты павінен сустрэць так 
шумна, як ніколі. Таму ў мо-
мант прыходу Новага года па-
дымаецца няўяўны шум: гудуць 
аўтамабілі, крычаць людзі, брэ-
шуць сабакі. Аднак не толькі 
гэта перашкаджае кожнаму ча-
лавеку паспаць у такую выдат-
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Новы год – гэта свята чараўніцтва родам з дзяцінства. Калі чуеш пра Новы Год, адразу ўяўляеш 
сабе велізарныя гурбы, снегавіка з вядром на галаве замест капялюша і сняжынкі, якія павольна 
кружацца ў святле вулічнага ліхтара. Табе нават міжволі пачынае здавацца, што ў паветры 
запахла ёлкай і свежымі мандарынамі. А што гэта за ўрачыстасць такая - Новы год? І як яго 
адзначаюць у іншых краінах?
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Падрыхтавалі  Ірына Зелян-
кова, Вікторыя Фурманава і 

Дзмітрый Міхалёў

                                                   Свята

ную ноч. Тут мы з імі нават па-
добныя: неба раздзіраецца аг-
нём розных колераў і памераў. 
Куды ж без феерверкаў у гэтую 
ноч! Згодна са старажытным 
павер’ем, шум і святло адпуд-
жваюць зло. А для кожнага бе-
ларуса гэта яшчэ і магчымасць 
пабываць на Масленіцы, таму 
што менавіта ў Навагоднюю 
ноч яны спальваюць разна-
стайных пудзіл. Спальваючы 
лялек на вогнішчы, жыхары 
Панамы выпраўляюць ста-
ры год, а разам з ім і ўсялякія 

пошасці, нягоды, няшчасці і 
хваробы…

Не так далёка размясцілася 
і наступная краіна. У Калумбіі 
ёсць не толькі цыгары і Шакіра, 
але і самае вясёлае свята ў год-
зе.

Спачатку варта адзначыць, 
што яны яго сустракаюць на 
вуліцы: клімат як-ніяк дазва- 

ляе. Хоць  нашым людзям не 
замінае і  -25. 

Адным з галоўных  
персанажаў навагодняй ночы 
з’яўляецца Стары год, які па-
ходжвае па горадзе і весяліць 
дзетак, расказваючы ім розныя 
смешныя гісторыі. У некато-
рых гарадах гэта можа быць не 
чалавек, а пудзіла, якое пры-
вязваюць да хадуль і носяць па 
ўсім горадзе. Роўна апоўначы 
яго выкідваюць ці спальваюць 
на галоўным пляцы.

У сталіцы праходзяць 
шматлікія парады і карнава-
лы. Як жа Паўднёвая Амерыка 
ды без карнавалаў? Навагоднія 
феерверкі ўладкоўвае Тата 
Паскуалю (так завецца ў 
Калумбіі Дзед Зюзя). Лічыцца, 
што толькі ён можа зладзіць 
самы лепшы феерверк. Таму 
Калумбія можа паспаборнічаць 
па маляўнічасці сваіх агнявых 
шоу нават з Панамай.

А як адзначаюць Новы год 
і Раство амаль на самым краі 
свету - у Новай Зеландыі? Са-
мым галоўным атрыбутам 
навагодніх свят з’яўляецца не 
звыклая для нас пухнатая пры-
гажуня - елка, а «пахатукава» 
- незвычайна прыгожая вечна-
зялёная расліна.Рыхтавацца да 
свят людзі пачынаюць задоўга 
да іх наступу. На Новы Год ад-
бываецца парад Санта Клаусаў, 
дзе ў кожнага ўдзельніка 
працэсіі свой незвычайны і 
крэатыўны транспарт. Завяр-
шае калону велізарны воз, на 
чыёй вяршыні красуецца але-
невая запрэжка з санкамі, у якіх 
сядзіць галоўны Санта Клаус. 

Зараз крыху і пра 
беларускія традыцыі. Не многія 
з вас ведаюць пра тыя стара-
жытныя навагоднія традыцыі, 
якія існавалі раней ува многіх 
беларускіх вёсках і сёлах. На-
прыклад, кіруючыся прыказ-

кай: «Як новы год сустрэ-
неш, так яго і правядзеш», 
нашы продкі ставілі на стол 
12 розных страў, кожная з якіх 
сімвалізавала вызначаную пару 
года.

 

Самая галоўная ежа - 
куцця, густая каша з мёдам, 
арэхамі і разынкамі. Пакаш-
таваць якую зазывалі і Зюзю, 
боскасць, увасабленне зімовай 
сцюжы, каб залагодзіць яго.

Перажыткі гэтых звычаяў 
бытуюць і сёння: у кожнай 
сям’і ўжо стала традыцыяй да 
Новага года накрываць бага-
ты на розную ежу стол, а ў не-
каторых нават гатуюць куц-
цю. Таксама ніводны Новы 
год, ніводныя Каляды не 
абыходзіліся без папулярных у 
той час варожбаў. Узяць хаця б 
тое, калі незамужнія дзяўчыны 
ноччу кармілі з рук пеўня. 
Юныя варажэі свята верылі, 
што першая, у якой ён возь-
ме збожжа, і пойдзе хутка пад 
вянец. Вось такіх традыцый 
і звычаяў прытрымліваюцца 
людзі ў розных краінах і на 
розных кантынентах, але ўсіх 
іх яднае тая навагодняя атмас-
фера, якая лунае ў паветры пе-
рад надыходам зімовага дзіва, 
і надзея на тое, што менавіта ў 
наступным годзе спраўдзіцца 
іх самае патаемнае жаданне.
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Прыгоды падарожніка

«МАЯ РЫБАЛКА»

Як адбыўся твой першы 
досвед у аўтастопе? 

-Усё адбылося даволі вы-
падкова. Я ведаў, што та-
кое аўтастоп па апавяданнях 
Алекса Мелевіча, і такі бюд-
жетны спосаб перамяшчэння  
мне адразу спадабаўся. Пасля 
першага курса я адправіўся 
ў  геалагічную экспедыцыю на 
возера Доўжна. Аднойчы мне 
было даручана ехаць ў краму 
па прадукты.  

Сказалі мне,  маўляў, да 
крамы 4 кіламетры, таму па-
спрабуй  спадарожку злавіць.  
Я выйшаў на трасу і проста 
ішоў наперад.  Калі  зразумеў, 
што ісці надакучыла, падняў 
руку. Праз некаторы  час я ўжо 
ехаў з дальнабойнікам да са-
мага Мядзеля. Калі мяне зноў 
прызначалі дзяжурным па 
правізіі, я выбіраў ўжо новы го-
рад і заадно яго аглядаў. З таго 
часу я стаў рэгулярна ездзіць 
аўтастопам.

Як бацькі ставяцца да 
тваіх вылазак?

-Спачатку маці негатыўна 
ставілася да такога спосабу пе-
рамяшчэння, але з  часам звы-

клася. Яна ведае, што нават 
калі я апынуся ў бязвыхаднай 
сітуацыі, я змагу выблытацца. 

Раскажы пра сваю 
філасофію аўтастопу.

-Я кіруюся прынцыпам: 
чым даўжэй цябе не бяруць, 
тым большы шанец  у цябе 
з’ехаць. І лепш рухацца, чым 
стаяць на адным месцы. Не лю-
блю дабірацца да кропкі прыз-
начэння на адной машыне. Для 
мяне гэта занадта аднастай-
на і сумна. Свае маршруты па 
Беларусі зараз  я не прадумваю: 
ты ніколі не ведаеш, што цябе 
чакае далей, і прытрымлівацца 
нейкага плану, як я лічу,—
вельмі па-дурному. «Як даро-
га вядзе, так і трэба ехаць». Я 
стаўлю для сябе мэту кудысьці 
даехаць, але, хутчэй, для мяне 
з’яўляецца важнай сама даро-
га. Нехта любіць лавіць рыбу, 
а я люблю лавіць машыны. 
Гэта мая рыбалка. Я лічу, што 
падарожнічаць аднаму на-
шмат лягчэй. Мяне хутчэй 
падбіраюць, ніхто не 
ные ў вуха і, нао-
гул,  ты разлічваеш 
толькі на сябе. 
Адзінае: пад вечар 
хочацца з кімсьці 
пагаварыць. Тады 
я пачынаю гутарыць 
сам з сабой, або з кнігамі, 
або… з бутэлькамі піва.

У якім самым незвычай-
ным месцы ты начаваў?

-На Дзень геолага мы 
з сябрамі затрымаліся ў 
Рагачоўскім раёне. Ужо цям-
нела, і намі было прынята ра-
шэнне разбіць бівак. У цемры

Праехаць 16 тысяч кіламетраў. Пакаштаваць шаурму ў Казахстане. Абысці пешшу возера 
Свіцязь і сустрэць дэкана ў 200 кіламетрах ад Мінска. І ўсё гэта адзін чалавек. Падарожжа 
аўтастопам ужо даўно стала для Ігара Жукаўца сэнсам жыцця. Мне атрымалася пагутарыць 
з гэтым незвычайным чалавекам і даведацца некаторыя падрабязнасці яго жыцця.

...СПАЛІ 
Ў СТА МЕТРАХ 
АД МОГІЛАК 

КАРОЎ З 
СІБІРСКАЙ 

ЯЗВАЙ...

натыкнуліся на паляну, дзе 
паўсюль былі знакі радыяцыі. 
Увогуле, ураніцу мы выявілі, 
што спалі ў ста метрах ад 
могілак кароў з сібірскай язвай 
ў радыеактыўным лесе.

Ты аб’ездзіў усю краіну. 
Што ты можаш сказаць пра 
Беларусь у цэлым? Як наогул 
жывуць людзі?

-Само па сабе жыццё 
ў розных частках Беларусі 
вельмі моцна адрозніваецца. 
Напрыклад, заходняя Бела-
русь і ўсходняя. Калі ты быў і 
там і там, можна адчуць гэтае 
адрозненне. Заходняя - больш 
еўрапейская. Тут захавала-
ся больш помнікаў культуры, 
іншае стаўленне да рэлігіі. І 
многія з іх ужо адышлі ад са-
вецкай сістэмы працы, яны 
ўвесь час прыдумляюць не-
шта сваё, напрыклад, адчы-
няюць прыватныя гаспадаркі. 
На ўсходнюю Беларусь моц-
на ўплывае Расія, я б сказаў, 

што атмасфера там больш 
прыгнятальная. Мала 

што захавалася з 
культуры, затое 
людзі там прас-
цей. Многія з іх у 

Расію з’язджаюць 
на заробкі. 

Прынамсі з тых, з 
кім я размаўляў, кожны 

другі ці сам ездзіць, ці ў яго 
ёсць падыходзячы знаёмы. Ну, 
поўдзень яшчэ, менавіта Па-
лессе. Тут ужо адчуваецца, што 
гэта не ўсход ці захад. Самы са-
мабытны раён Беларусі, на мой 
погляд. А з другога боку, табе 
ўсюды падрыхтаваныя дапа-



                           Экватар •снежань•2016   11

Прыгоды падарожніка

Гутарылылі Яўгенія Кечык 
і Пятрусь Пушкароў

дарогі будуць. Многія па 
некалькі разоў. 

Якія карысныя па-
рады ты б мог даць 
аўтастопшчыкам-
пачаткоўцам ?

-Ды проста 
не баяцца і ехаць! 
Дзе стаць на трасе, 
што з сабой браць - усё 
прыходзіць з вопытам. Калі 
я пачынаў ездзіць, я і сам 
наступаў на кучу грабель, не 
разумеў, напрыклад, што мне 
вадзіцелі паказваюць. Таблічка, 
на мой погляд, шанцы не пад-
вышае. Яна можа дапамагчы, 
калі ты едзеш з іншай краіны і 
ўжо блізка да мяжы, але ніхто 
цябе не хоча браць.

А так, калі ты, дапусцім, ед-
зеш з Мінска ў Полацк і робіш 
таблічку «Полацк», то прапу-
скаеш тыя машыны, якія едуць 
да таго ж Лепеля.  А ты ж усё 
роўна пройдзеш наперад.

 Ці падабаецца табе гута-
рыць з кіроўцамі па дарозе?

-Так, але кіроўца павінны 
сам загаварыць. Я не хачу быть 
дакучлівым. Зноў жа, рэдка 
размовы запамінаюцца, для 
мяне гэта хутчэй спосаб проста 
правесці час.

Раскажы пра сваю 
гісторыю з дэканам.

-Гэта былі лістападаўскія 
святы, мой 3 курс. Я ехаў у 
Крычаў да аднаго знаёма-
га. Выйшла так, што я даехаў 
да Магілёва, стаяў там хвілін 
40. Тут пад’язджае машына, я 
адкрываю дзверы, пачынаю 
размаўляць і разумею, што пе-
рада мной дэкан сядзіць. Я яму 
і кажу: «Дзмітрый Леанідавіч? 
Я з вашага факультэта ». Ён 
адказвае: «Ну сядай, паехалі». 
Ён мяне падкінуў да Крыча-
ва. А на зваротнай дарозе я 
ўжо ад’ехаў кіламетраў 20 і 
зноў з ім сустрэўся. Так да

Мінска і даехалі. 
У дарозе пад ра-

дыё аб ўсялякім 
пагаманілі. Пра 
вучобу, пра 
с т а н о в і ш ч а 
спраў на геафаке. 

Атрымаў ад яго ў 
падарунак значок 

«з 80-годдзем факуль-
тэту”.
Ты ў сваіх справазда-

чах часта пішаш, што, 
прыехаўшы ў горад, трэба 
зрабіць дзве рэчы: з’есці шаур-
му і пакаштаваць піва. Гэта 
для цябе як магніцік на па-
мяць?

-Чаму ж? Магніцікі я так-
сама вязу. У мяне ўжо дзверцы 
лядоўні забітыя, зараз сценку 
забіваю. Калі атрымоўваецца 
паспрабаваць мясцовае піва, то 
яно для мяне як візітная карт-
ка. А шаурму я проста люблю. 
Лепшая, дарэчы, у Казахстане. 
Танная, вялікая і смачная.

Якія ў цябе планы на буду-
чыню?

-Я хачу гэтым летам па-
ехаць у сярэднюю Азію. Па 
Беларусі мне ўжо ездзіць нада-
кучыла, толькі калі нехта пра-
пануе нешта цікавае.

магчы. У 9 выпадках з 10 ў да-
памозе не адмовяць, і гэта ра-
дуе.

У кожнай рэчы ёсць мэта. 
Ты вандруеш, і што гэта для 
цябе?

-Не ведаю, сумлен-
на. Мне цікава кудысьці 
паездзіць. Нават у школе, 
калі прапаноўвалі экскурсіі, я 
ніколі не адмаўляўся. І потым, 
мне заўсёды чамусьці падаба-
ецца пераадольваць сябе. Я лю-
блю такія сітуацыі, калі горш 
ужо быць не можа. І потым я 
выбіраюся і кажу: «Ха, вы мяне 
не зламалі!». Але, магчыма, гэта 
і мой мінус, таму што я заўсёды 
мераю людзей па сабе. Калі я 
нешта магу, то і іншыя могуць.

Якія месцы ў Беларусі ты 
наведваеш часцей за ўсё?

-Для таго, каб паглядзець 
на гарады, мне хапае дня. Маг-
чыма, я бягу па вярхах, але не-
шта я паспяваю зразумець за 
гэты час. Ну а даўжэй не бачу 
сэнсу чакаць. Я часта вяртаю-
ся на возера Свіцязь. З ім звя-
заны добрыя ўспаміны: там 
збіралася добрая кампанія. Я 
яго калісьці абышоў цалкам. 
Ноччу, з адным ліхтарыкам 
на траіх. Я  каля  16 000 км па 
Беларусі праехаў, гэта амаль усе 

ТАБЛІЧКА, 
НА МОЙ ПО-

ГЛЯД, ШАНЦЫ 
НЕ ПАДВЫ-

ШАЕ...
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У падарунак – «Каменная казка»!

У гісторыі геаграфічнага 
факультэту ёсць шмат вы-
датных падзей і дат. 2016 год 
стаў юбілейным для наша-
га ўніверсітэта, які адзначыў                 
95-годдзе з дня яго заснавання. 
Гэтай знакавай падзеі прыс-
вечана мінералагічная выста-
ва - кірмаш «Каменная казка», 
якая з’яўляецца традыцыяй 
нашага факультэта і ў чарговы 
раз адбылася з 6 па 10 снеж-
ня 2016 г. у галоўным корпусе 
ўніверсітэта.

Любая традыцыя мае сваю 
гісторыю, якая пачынаецца 
з цікавай ідэі захопленых і 
творчых людзей. Шмат у каго 
ўзнікаюць пытанні:  “А колькі 
ж гадоў нашай «Каменнай каз-
цы»? Хто стаяў ля яе вытокаў?”

Каб атрымаць адказы на 
пытанні, рэдкалегія “Эквата-
ра” звярнулася да Валянціны 
Лявонцьеўны Смаляковай, за-
гадчыцы музея землязнаўства, 
і старэйшага выкладчыка ка-
федры дынамічнай геалогіі 
Сяргея Анатольевіча Юдаева. 
Яны распавялі пра гісторыю

мяшчаў выставу ў сценах му-
зея землязнаўства, але свой па-
стаянны адрас яна адшукала ў 
галоўным корпусе ўніверсітэта, 
дзе і праводзіцца зараз.

“Каменная казка” 
праходзіць два разы на год:  
у лістападзе і  лютым. Яна 
збірае і аб’ядноўвае геолагаў, 
мінеролагаў, палеантолагаў, 
геммолагаў, калекцыянераў, 
майстроў па апрацоўцы 
камянёў і проста тых, хто неа-
быякавы да гэтай неверагоднай 
прыроднай прыгажосці. 

Сёння на выставе можна 
знайсці зусім нечаканыя ўзоры 
мінералаў: ад стаўралітаў да 
аканцітаў. Тут прадстаўлены 
сапраўды казачны сход 
мінералаў і парод, а таксама 
фассілій. І гэта яшчэ не ўсё! Па-
заземныя госці—метэарыты, 
якія прыехалі з Сіхатэ-Аліна, 
Кампо дэль-С’ела—чакаюць 
сустрэчы з намі! Як сцвяр-
джае Валянціна Лявонцьеўна: 
«Мінералы - гэта нешта святое, 
дзіўнае. Я нават з імі размаўляю. 
Я жыву імі! ».

У юбілейны для 
ўніверсітэта год выстава не 
абышлася без новаўвядзенняў! 
Для юных аматараў мінералаў 
была арганізавана лабараторыя 
«Юный геолаг», дзе жадаючыя 
змаглі пашырыць межы ведаў у 
галіне мінералогіі.

Снежаньская «Каменная 
казка» у падарунак да 95-годдзя 
нашага любімага універсітэта 
пачалася з прывітальнага слова 
дэкана геаграфічнага факультэ-
та, доктара геаграфічных навук

ўзнікнення выставы, яе 
сённяшнія дні і будучыя пер-
спектывы.

Наватарская ідэя 
арганізаваць выставу, дзе бу-
дуць прадстаўлены выдатныя 
ўзоры камянёў і мінералаў, 
нарадзілася ў 1990-1991 гг. 
Яе заснавальнікам стала за-
хоплены і таленавіты чалавек 
– В.Л. Смалякова! Дапамогу ў 
арганізацыі выстаў аказвалі 
С.А.Юдаеў, С.В.Тухто. Вялікую 
падтрымку і ўвагу  надавалі 
прафесары В.Ф. Якушка, 
В.М.Шырокаў і іншыя. У па-
чатку 90-х г. аналагаў дадзе-
най выставе не было, яна ста-
ла піянерам у гэтай сферы; 
утрымлівае наватарскі харак-
тар і зараз. Сёння «Каменная 
казка» з’яўляецца найбуйней-
шай пляцоўкай па выставе і 
продажы ўнікальных узораў, 
народжаных i падораных нам 
прыродай. Прабацькам казкі 
стала выстава з захапляльнай 
назвай «Таямнічы свет каме-
ня», якая адбылася ў Траецкім 
прадмесцці («Дом прыроды»). 
А звыклая для нас назва «Ка-
менная казка» з’явілася ў 1992г.

Выстава спалучае ў сабе 
лепшыя якасці самых вядо-
мых выстаў Масквы, Варша-
вы, Іркуцка. У яе мноства 
сяброў, тут выстаўляліся госці 
з Фінляндыі, Германіі, Канады, 
Літвы, Латвіі. Ужо 20 год вы-
става паказвае сваю запатра-
баванасць. Яна зацвердзілася 
як неад’емная частка жыцця 
ўніверсітэта. Першапачаткова
наш факультэт прымаў і раз-

Каменная казка

Полезно камни наблюдать,
Над ними можно размышлять,

Ценней же прочего – желанье
Законы жизни их понять!

                                  Віктар Злётаў
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Скарбы

Цікавілася Марыля Лачкоўская

Дзмітрыя Леанідавіча 
Іванова. 

Пра яе пазнавальныя і 
насычаныя самымі яркімі 
фарбамі пяць «казачных» дзён, 
выдатна і палымяна сказаў 
усімі намі паважаны магістр 
Аляксандр Матузка: 

«Каменная казка створыць 
вам натхненне, яна створыць 
вам настрой, яна створыць 
вам магчымасці, яна створыць 
вам прыгажосць!

Рэдкалегія журнала “Эква-

тар” жадае выставе доўгага 
і напоўненнага творчасцю 
жыцця; яе стваральнікам і 
арганізатарам— задавальнен-
ня ад зробленага і дасягнутага; 
наведвальнікам—вялікай аса-
лоды ад далучэння да выдат-
нага, займальнага і дзіўна пры-
гожага свету мінералаў, якія ва 
ўсе гістарычныя эпохі займалі 
роўнае месца з іншымі вечнымі 
матэрыяламі, створанымі чала-
вечым геніем!

Цікавілася Ліза Гружэўская   

Лішняй яна для вас не буд-
зе! 

Чакаем вас, дарагія нашы 
людзі! 

Чакаем вас, дарагія нашы 
майстры-казачнікі! 

Чакаем вас, наведвальнікі! 
Вы не пашкадуеце! »

                       Што ў тваім заплечніку?

Пятрусь Пушкароў
У мяне пад бокам ужо колькі 
месяцаў знаходзіцца плёнкавы 
фотаапарат, бо, калі працуеш 
кур’ерам, можаш выпадкова 
апынуцца ў розных дзівосных 
месцах, якія вартыя майго 
“Алімпуса”.
 

Анастасія Пагодзіна
Ёсць у мяне такая рэч, без якой 
я не магу нават выйсці на вуліцу. 
Я пакутую ад мікробафобіі, а 
таму гэта мой дэзынфектар, на 
які я ніколі не шкадую грошаў.

Алекс Мелевіч
Увесь мой дзень праходзіць у 
суправаджэнні разнастайнай 
музыкі, таму мае сталыя сябры 
– гэта плэер і навушнікі.
 

Данііл Лядоўскі
Самая карысная рэч, якая можа 
сустрэцца ў заплечніку, – гэта 
швейцарскі нож, з якім можна 
пайсці куды заўгодна. Ён будзе 
карысны і падчас паходу, і про-
ста ў паўсядзёным жыцці, бо 
хто ведае, дзе можаш апынуцца 
ўвечары.

Дар’я Емяльянава
Каб нармалёва жыць у гра-
мадстве, мне патрэбныя мае 
акуляры, бо без іх я амаль што 
нічагуткі не бачу.

Максім Кучар
У мяне ў заплечніку можна ад-
шукаць залікоўку, якую я часта 
з сабой бяру з надзеяй, што На-
талля Уладзіміраўна Гагіна па-
дыдзе да мяне і памяняе яе на 
дыплом:)

Заўсёды цікава, што ж такога незвычайнага ёсць ў заплечніках 
іншых людзей, таму давайце адкрыем некаторыя з іх

дыплом
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Гутарыла Кацярына Дунец

                           АСОБЫ  ГЕАФАКУ

Імя,група,  курс: Мердан Ібрагімавіч Чарыеў, 4 
курс 8 група
Узрост: 20
Роднае месца: Туркменістан, Ашхабад
Сярэдні бал: 8.3 
Зборы зранку займаюць: Прачынаюся а 
адзінаццатай, але, калі трэба некуды ісці, то мне 
хапае 20 хвілін на зборы.
Любімы прадмет ва ўніверы: Геалогія чацвяр-
цёвых адкладаў.
Чаму геафак? Таму што марыў стаць крутым 
брутальным геолагам і працаваць на якой-
небудзь марской свідравой платформе ці ў 
экспедыцыі недзе ў тайзе. Але зараз разумею, 
што мары могуць не спраўдзіцца, але пра рашэн-
не паступіць сюды ні кроплі не шкадую.
Інтарэсы: Студсаюз, Манчэстар Юнайтэд, 
RedArmyMinsk, мемы і відэа, серыялы, а яшчэ 
люблю на гітары/піяніна граць.
Літаратура: Любімыя: “451 градус па Фарэнгей-
це”, “Архіпелаг ГУЛАГ”, “Таямнічая гісторыя Білі 
Мілігана”, “1984”.
Музыка:  Рок: LinkinPark, Billy Talent,Ляпіс 
Трубяцкі. Рэп: Eminem, DopeD.O.D. Класіка: 
Сяргей Пракоф’еў, Мікалай Рымскі-Корсакаў.
Рэчы ў тваім заплечніку, якія заўсёды з сабой: 
Кніга, ключы, гаманец, пашпарт, нататнік, ручка 
і мабільнік.
Любы занятак: Прагляд серыялаў,  гітара, 
вандроўкі па Беларусі і не толькі.
Дзе марыш працаваць? Крайняя Поўнач або 
тайга, ці самаплывучая свідравая ўстаноўка.
Якія людзі табе спадабаюцца? Вясёлыя, разум-
ныя і арыгінальныя.
Што пажадаеш геафаку ў 2017? Жадаю студэн-
там паменш пераздач, добрых адзнак і вясёлых 
імпрэз.

Імя,група,курс: Пашкевіч Уладзіслаў Генадз’явіч, 
4 курс 7 група.
Узрост : 20. 
Роднае месца:  вёска Малеч, што ў Бярозаўскім 
раёне.
Сярэдні бал: 7.2
Зборы зранку займаюць: Ад 5 хвілін да гадзіны, 
калі я вырашу зайсці на youtube.
Любімы прадмет ва ўніверы: Філасофія, 
педагогіка і ўніверсітэтазнаўства.
Чаму геафак? Узімку 11 класа перада мной стаяў 
выбар: працягваць вывучэнне фізікі і стаць бага-
тым або пайсці па клічы сэрдца на экалогію. Як 
бачыце, грошаў у мяне няма.
Інтарэсы: Падабаецца спорт. Не люблю за-
ймацца, але вельмі люблю глядзець, камента-
ваць і спрачацца. Не магу пражыць без новых 
знаёмстваў і сваёй дзяўчыны.
Літаратура: Больш за ўсе люблю кнігі з вельмі 
заблытаным сюжетам і сумнай канцоўкай (Ма-
цуа Манро “Навучы мяне паміраць”).
Музыка: Клаўд-рэп.
Рэчы ў тваім заплечніку, якія заўсёды з са-
бой: Залікоўка, пашпарт, каляровыя алоўкі, 
шкарпэткі і сшыткі для практычных заняткаў 
амаль па ўсіх прадметах.
Любы занятак: Ляжаць на ложку і сумаваць.
Дзе марыш працаваць? Хачу працаваць у WWF 
і ратаваць дэльфінаў.
Якія людзі табе спадабаюцца? Прыгожыя і 
простыя.
Што пажадаеш геафаку ў 2017?  Цярплівасці, 
шмат заявак на размеркаванне і крутых 
імпрэзаў ад Студсаюза!

Сёння мы пазнаёмім Вас, шаноўныя чытачы, з тымі, хто хутка расправіць свае крылы і 
паляціць з роднага і ўтульнага гнязда геафаку на размеркаванне. Але, напэўна, вы ўжо чулі пра 
іх, таму што не заўважыць гэтых актывістаў проста немагчыма! Пра сваё жыццё і мары нам 
распавядаюць экс-кіраўнік Студсаюза і Савета Зямляцтваў.

Вольная старонка
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Крыжаванка

Ірына  Зелянкова 

Дарагія чытачы, не паспелі мы атрымаць асалоду ад восені, як ужо пачалася зіма. Зіма – гэта 
час чараўніцтва і навагодняй казкі, якая асабліва адчуваецца ў паўночных гарадах. А ці будзе па 
сіле  вам па апісанні здагадацца,пра які горад ідзе гаворка? 
P.S. Усе гарады знаходзяцца ў Паўночным паўшар'і.

Па вертыкалі:
2. Сталіца Гандураса.
3. Самая халодная сталіца ў свеце.
6. Гэты горад займае першае месца ў Еўропе па 
колькасці мастоў.
7. Горад – радзіма Ганса Хрысціяна Андэрсана.
8. Раней гэты горад зваўся Фрунзэ.
11. Самая паўночная сталіца на планеце.
12. Самы халодны населены пункт у свеце.

Па гарызанталі:
1. Горад 100 выспаў і 1000 цюльпанаў.
4. У гэтым горадзе самая працяглая сетка 
метрапалітэну.
5. Гэты беларускі раённы цэнтр уваходзіць у 
спіс 15 гарадоў  з  найбольшай шчыльнасцю 
насельніцтва.
6. Горад мае міжнародны статус «Міру і пра-
васуддзя»
9. Самы буйны горад Еўропы.
10.Практычна ўсе будынкі горада пабудаваны 
з вулканічнага туфу, таму яго завуць «ружо-
вым».
13. У гэтым горадзе пастаўлены помнік агур-
ку.

Адказы: Па-гарызанталі: 1. Амстэрдам; 4. Шанхай; 5. Салігорск; 6. Гаага; 9. Парыж; 10. Ерэван; 
13. Шклоў. Па-вертыкалі: 2. Тэгусігальпа; 3. Улан-Батар; 6. Гамбург; 7. Капенгаген; 8. Бішкек; 11. 
Рэйк’явік; 12. Аймякон
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Фотафакт

ФОТАФАКТ

                         Падрыхтавала Вікторыя Храмцова

 
Рэдактар: Павел Клімаў 

Рэдкалегія нумара: Павел Клімаў, Кацярына Дунец, Вікторыя Храмцова, 
Пятрусь Пушкароў, Валерыя Якаўчык, Лізавета Гружэўская, Ганна Пятніцкая,
Аляксандр Цубер, Таццяна Карват, Марыля Лачкоўская, Ірына Зелянкова,
Яўгенія Кечык, Вікторыя Фурманава, Дзмітрый Міхалёў
Вёрстка: Валерыя Якаўчык 
Кантакт праз: equator.geo@gmail.com 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16 
Геаграфічны факультэт БДУ

Працягваем практычнае заданне ад «Экватара».  
Паспрабуйце адгадаць, хто з знаёмых вам выкладчыкаў знаходзіцца на фота!  

     Казлоў Яўген Анатольевіч          Кавалеўская Вольга Міхайлаўна
Ложбанова Алёна
Уладзіміраўна(буфетчыца)


