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Працяг на 6-7 ст.

21 лютага, як мы ўсе ведаем, адзна-
чаецца свята роднай мовы. Савет 
стараст і студэнцкі саюз журфака 
БДУ у гэтым годзе зноў парадавалі 
классным святкаваннем. Майстэр-
клас па дэкору, хуткія размовы, 
танцы, спевы, дранікі… Колькі ж 
усяго было! Але давайце па парадку.

Тыдзень на роднай
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СЛОВА РЭДАКТАРА ЛІРЫКА

Калі набліжаеццца Дзень усіх 
закаханых, а ты яшчэ не знайшоў 
сваю другую палавінку,  не варта 
сумаваць. Спецыяльна для адзінокіх 
сэрцаў Студсаюз журфака ўжо трэці 
раз праводзіць Forever Alone Day — 
мерапрыемства, дзе цябе абавязкова 
чакаюць смачная гарбата, цукеркі, 
цікавыя конкурсы і добры настрой. 

Ва ўтульнай аўдыторыі гучала музыка, 
чуліся смех і гучныя галасы. Кожнага новага 
госця сустракалі з усмешкай і, безумоўна, з 
любоўю. Першае, што прапанавалася, — 
даведацца імя свайго будучага каханага 
з дапамогай… паветранага шарыка. 
Менавіта ў ім і хавалася паперка з 
лёсавызначальным іменем. Трэба было 
толькі лопнуць шарык любімага колеру. 
Вызначыць, што чакае ў асабістым 
жыцці наперадзе, можна было печывам з 
прадказаннем. Папулярнасцю карысталіся 
і цукеркі, да якіх былі прымацаваныя 
паперкі з жаданнем або падарункам. Так 
хтосьці атрымаў нататнік, асадку, пачак 
кавы, а хтосьці павінен быў выканаць 
не зусім звычайныя рэчы. Напрыклад, 
патэлефанаваць сваёй маме і сказаць, што 
любіш яе  ці паслухаць песню Макса Каржа 
10 разоў запар. 

Якая ж свята без пажаданняў? 
Добрыя і цёплыя словы ўсім, хто пакуль 
не знайшоў  свайго кахання, можна 
было пакінуць на вялікім плакаце, 
што ўпрыгожваў дошку. Калі гарбата 
з салодкім паднялі настрой, студэнты 
перайшлі да гульні ў “Кракадзіла”. 
Зразумела, усе загаданыя словы былі 
звязаныя з каханнем: сэрца, спатканне, 
цукеркава-букетны перыяд… Без 
вясёлых выпадкаў не абышлося! 

Завяршэннем стаў конкурс, у час якога 
ўсе маглі ўволю пасмяяцца. Хлопец 
і дзяўчына па чарзе павінны былі 
працягваць фразу “Я настолькі адзінокі, 
што…”. У “бітве” перамагае той, хто быў 
найбольш арыгінальным. Варыянтаў 
мы пачулі сапраўды шмат: “Я настолькі 
адзінокі, што ў кінатэатры цалуюся з 
памідорамі”, “…што нават life не дасылае 
мне паведамлення”, “…што сам сабе вару 
баршчы”.

Але як ні круці, адзінота — рэч часовая, 
і пазітыў тут проста неабходны. Каханне 
абавязкова прыйдзе, а нагода для свята 
заўсёды знойдзецца!

Ганна ЯЎСЕЙЧЫК,
 1 курс

Калі набліжаеццца Дзень усіх закаханых, а ты яшчэ не 
знайшоў сваю другую палавінку,  не варта сумаваць. 
Спецыяльна для адзінокіх сэрцаў Студсаюз журфака ўжо 
трэці раз праводзіць Forever Alone Day — мерапрыемства, 
дзе цябе абавязкова чакаюць смачная гарбата, цукеркі, 
цікавыя конкурсы і добры настрой. 

Пакуль чакаеш 
каханне

Некалькі дзён таму чакала цягнік на 
платформе. Побач са мной стаялі хлопец 
і дзяўчына. Мабыць, такія ж студэнты, 
як і я. Аднак нешта адрознівала іх ад ін-
шых. Іх мова. Яны размаўлялі па-белару-
ску − чыста і вельмі прыгожа.

І ў гэты момант да мяне прыйшла дум-
ка: ці змагла б я таксама, як яны? Мне 
заўсёды падабалася, як гучыць белару-
ская мова. Якая яна цудоўная, калі яе не 
забруджваюць русізмамі. Аднойчы мы 
з сяброўкай спрабавалі на працягу дня 
размаўляць толькі на беларускай мове. 
Вядома, у яе атрымалася  лепш, чым у 
мяне (адбіліся 12 гадоў жыцця ў іншай 
краіне). Аднак, калі мы практыкавалі та-
кія дні далей, я стала размаўляць лепш. 

Што дапамагае авалодаць мовай? У 
маім выпадку гэта былі беларускамоў-
ныя выкладчыкі і дысцыпліны, у пер-
шую чаргу, літаратура. Часам здаецца, 
што за мінулы семестр я прачытала 
больш твораў, чым за ўсё жыццё. Толь-
кі я не думаю, што спынюся на гэтым. 
Я буду чытаць кнігі беларускіх аўтараў і 
далей, каб яшчэ глыбей пазнаць культу-
ру нашай краіны.

Я не заклікаю ўсіх і кожнага размаўля-
ць толькі на беларускай. Гэта выбар, які 
мы павінны зрабіць самі, без чыёй-не-
будзь агітацыі. Аднак, калі мы не ведаем 
сваю мову, мы не ведаем сваю культуру, 
краіну, мінулае. І каму ад гэтага лепш? 
Думаю, што нікому.

Ганна ПАРШЫНА

Мова
фота Ганны Занковіч
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НАВІНЫ

Літаратурна-
музычная імпрэза, 
прысвечаная тэме 
кахання, адбылася 19 
лютага ў медыятэцы 
імя М.Я. Цікоцкага.

Міжнародны дзень роднай 
мовы на журфаку звычайна 
цягнецца ўвесь тыдзень, 
бо адзначаюць яго асабліва 
і арганізатары стараюцца 
прыдумаць кожны год 
што-небудзь цікавае. У 
2016 годзе сярод вядомых  
беларускіх пісьменнікаў і 
паэтаў некалькі юбіляраў: 
95 год з дня нараджэння І. 
Мележа і І. Шамякіна, 120 
год − К. Крапівы, 125 год – 
М.Багдановіча і 140 год з дня 
нараджэння Цёткі. 2016-ы 
аб’яўлены годам культуры ў 
Беларусі. 

Менавіта гэта разам з Днём 
усіх закаханых натхніла 
выкладчыкаў кафедры 
стылістыкі і літаратурнага 
рэдагавання і Саюз жанчын 
Інстытута журналістыкі 

БДУ на ідэю мерапрыемства 
«Пачуцці праз мову».
Арганізатары мерапрыемства 
назвалі яго літаратурна-
музычнай імпрэзай. 
Сапраўды атрымалася 
невялікая творчая сустрэча. 
Студэнты чыталі вершы 
беларускіх паэтаў пра 
каханне («Каханне планет» 
К.Крапівы). «Зорка Венера» 
М. Багдановіча прагучала пад 
акампанемент знакамітага 
аднайменнага фартэп’яннага 
раманса, уласны верш 
прачытала студэнтка 1 курса 
К. Пагасян.

Захапіла касцюміраванае 
выступленне А. Кулінчык 
і А. Худанава, якія шчыра 
выканалі ролі закаханых 
Ганны і Васіля з «Людзей на 
балоце». Гучалі народная 
музыка, песні «Купалінка» і 
«Марыся». Нават студэнты 
з Кітая слухалі выканаўцаў з 
захапленнем.

Трэба заўважыць, што 
выкладчыкі     кафедры 
стылістыкі і літаратурнага 

рэдагавання актыўна 
удзельнічалі  ў мерапрыемстве. 
Верш У. Караткевіча 
прачытаў П.П. Жаўняровіч, 
Л.Г. Шасцярнёва пазнаёміла 
ўсіх з гісторыяй кахання 
беларускага пісьменніка, 
аўтара трылогіі «Палеская 
хроніка» І. Мележа і яго жонкі 
Лідзіі Пятровай, а таксама 
развесяліла ўсіх цудоўнымі 
загадкамі і пытаннямі пра 
беларускія традыцыі, О.А. 
Горбач, арганізатар сустрэчы, 
падрыхтавала шмат цікавых 

фотаздымкаў, урыўкаў  і 
цытат для  мультымедыйнай 
прэзентацыі.  

Паміж удзельнікамі і 
гледачамі панавалі прыемная 
атмасфера і павага. Мне 
здаецца, што ўсім прысутным 
на кароткі час давялося, 
адчуваючы асалоду, як 
памаўчаць, так і пагаварыць 
пра каханне па-беларуску.

Дар’я ШУПЕНЬКА,
1 курс

Каханне па-беларуску

За «баявыя» заслугі
Нягледзячы на суботні 
дзень, на трэцім паверсе 
Інстытута журналістыкі 
было шматлюдна. 20 
лютага адбылася сустрэча 
стараст факультэтаў БДУ са 
старшынёй Савета стараст 
БДУ – Ксеніяй Валністай.

Сход быў прымеркаваны да свята – 
Дня старасты і пачаўся з віншавання 
прысутных з  прафесійным святам. 
Галоўная стараста нагадала пра 
мерапрыемствы, што праводзіліся ў 2015 
годзе (сярод іх – арганізацыя Дня святога 
Валянціна, Міжнароднага жаночага 
дня, Дня маці) і падзялілася з планамі на 
бягучы год. “Не забывайце, што любая 

ваша ідэя можа ажыццявіцца, таму 
што вы старасты і вам пашанцавала”, 
− адзначыла Ксенія. Затым перайшлі 
да самай доўгачаканай часткі сустрэчы 
– пачалося ўзнагароджанне стараст, 

якія паказалі сябе з лепшага богу ў 
жыцці арганізацыі. VIP-узнагароды 
(так пажартавалі іх атрымальнікі) 
ўручылі Глебу Грыбоўскаму (механіка-
матэматычны факультэт), Айшэн 
Назарлі (юрыдычны каледж) і Анастасія 
Вашкевіч (ІБМТ). Узнагародамі нельга 
было абысці і галоўны орган арганізацыі 
– Прэзідыум Савета стараст − людзей, 
без якіх немагчыма ўявіць жыццё 
на любым факультэце.  З кожнага 
факультэта падзякі атрымалі пяць 
чалавек. Кожны прысутны ведаў, што 
гэта адбылося нездарма.

Ірына ІВАШКА,
1 курс

Лепшыя старасты

Свае «Васіль ды Ганна» ёсць нават на журфаку
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10 лютага
Гасцявалі адразу ў дз-

вух месцах: у рэдакцыі ма-
ладзёжнага радыё і газеце 
«Sydsvenskan». Вячера з 
сям’ёй Петэра.

 СТУДЭНТЫ ЗА МЯЖОЙ

Еўрапейскі тыдзень
Дзякуючы праграме 
супрацоўніцтва Інстытута 
журналістыкі БДУ са шведскім 
інстытутам павышэння 
кваліфікацыі FOJO, з 7 па 14 
лютага дваццаць журфакаўцаў 
пабывалі ў Швецыі. «ЖФ» 
вырашылі даведацца аб іх 
уражаннях.

8 лютага
Усё пачалося ў Кальмары. 

Спачатку нас засялілі ў жылы 

корпус Інстытута Fojo. Да-

лей былі: лекыя з Петерам 

Самерштайнам аб швецкіх 

СМІ, наведалі рэдакцыю газе-

ты «Barometern». 

12 лютага
Экскурсія 

па 

Мальмё. Падвядзен-

не вынікаў.

13 лютага

Ад’езд у Капенга-

ген. Вольны дзень у 

сталіцы Даніі.

11 лютага
Грамадскае тэлеба-

чынне, факультэт жур-
налістыкі Лундскага ўні-
версітэта, газета «Nora 
Skane - усе гэта нас чакала 
ў чацвер.

9 лютага

Майстар-клас з Еленай 

Рыкаўцовай і Матвеем 

Ганапольскім. 
Наведалі 

грамадскае радыё «Sveriges 

Radio P4»
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Данііл ШАЎРОЎ, 
2 курс:

– Я бываў у Швецыі і раней. Але гэтая 
паездка запомніцца надоўга. Спадабала-
ся ўсё. Адзіны мінус, напэўна, тое, што 
не хапіла часу дасканала вывучыць кож-
ны горад, зразумець яго. З трох гарадоў, 
у якіх пабывалі, больш за ўсё спадабаўся 
Мальмё. Што тычыцца вучэбнай часткі, 
то больш за ўсё запомнілася наведван-
не рэдакцый СМІ і размова па скайпе 
з журналістам Матвеем Ганапольскім. 
Кіраўнік візіту Петэр Саммерштэйн 
сказаў нам, што хоча паспрабаваць хоць 
трохі нас змяніць. Думаю, у яго атрыма-
лася: некаторыя рэчы я пераасэнсаваў.

Мікалай ІВАНОЎ,
3 курс:

–Уражанні ад Кальмара, Лунда і Мальмё 
моцныя. Неверагоднага хараства гарады, 
вельмі кампактныя і жывыя. Капенгаген 
таксама добры, але гэта занадта дына-
мічны горад для мяне. У арганізацый-
ным плане ўсё было на высокім узроўні. 
Я стаўлю дзясятку з плюсам. Харчаван-
не, жыццё, экскурсіі — проста казка. 
Што да плённасці і эфектыўнасці, то 
падарожжа было пазнавальным. Я зну-
тры змог убачыць, як працуе шведская 
журналістыка, адчуць яе, пакратаць за 
ўсе месцы. Дзякуючы кантакту і дыялогу 
з прадстаўнікамі рэдакцый, я запісаў не-
калькі ідэй у свой нататнік для таго, каб 
зрабіць беларускую журналістыку лепш. 

Дзмітрый СЯЛІЦКІ,
2 курс:

–Адным з самых цікавых фактаў аса-
біста для мяне стала тое, наколькі ў 
Швецыі развіты лакальныя СМІ. Як 
сцвярджаюць самі супрацоўнікі такіх рэ-
дакцый, яны хочуць быць яшчэ бліжэй 
да народу. Людзям цікава тое, што ад-
бываецца вакол іх. Нават раённыя газе-
ты актыўна развіваюць свае сайты, яны 
становяцца ўсё больш папулярнымі. А 
як працуюць радыёстанцыі! Яны робяць 
сапраўды якасны кантэнт, які слухаюць 
не толькі па дарозе на працу. Там можна 

паслухаць як і добрую музыку, так і (што 
важна!) аналітычныя праграмы, якія 
створаны прафесіяналамі. Такая тэндэн-
цыя мяне вельмі ўразіла.

Кожны дзень мы выходзілі за рамкі, 
стараліся пераадолець сябе, адшукаць 
нешта новае, спазнаць максімальна мно-
га. І гэта ўжо ўвайшло ў звычку. Вельмі 
карысную, прытрымлівацца якой мы 
будзем працягваць і ў Мінску. Выходзіць 
за рамкі − гэта нібы адчуваць палёт, ад-
чуваць, што ты здольны на ўсё.

Юлія ДУБОЎСКАЯ,
 2 курс:
–Немагчыма апісаць словамі той аб’ём 

ведаў, атрыманы за час нашай вучэбнай 
паездкі, шмат новых ідэй, уражанняў, 
натхнення, а галоўнае − неацэннага до-
сведу замежных калег, пасля зносін з 
якімі пачынаеш  ганарыцца абранай пра-
фесіяй. Я абавязкова паспрабую пры-
мяніць, апрабаваць на практыцы ўсё, 
што пачула за гэты тыдзень, і не толькі 
ў сваёй працы, але і ў жыцці таксама, бо 
журналісту, перш за ўсё, трэба самому 
быць спецыялістам, быць адукаваным, 
этычна выхаваным і, як бы гучна гэта ні 
гучала, − быць Чалавекам. Я  хачу пад-
зякаваць усім арганізатарам вучэбнай 
паездкі ў Швецыю ад Інстытута жур-
налістыкі БДУ за такую неверагодную 
магчымасць стаць яшчэ на крок бліжэй 
да ажыццяўлення сваёй мары!

Ганна ПАРШЫНА
3 курс

на studlive.by
БОЛЬШ ФОТА
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ГАЛОЎНАЕ

Тыдзень на роднай
Час – рэч непадкіроўная. Так атрымалася, 
што два свята лютага (Дзень роднай мовы 
і Дзень усіх закаханых) выпадаюць на 
выходныя дні. Але арганізатараў гэта не 
збянтэжыла. «Сябры! Паспейце адкрыць свае 
пачуцці перад людзьмі роднага факультэта. 
Вас яшчэ чакаюць нашы паштоўкі ;)» – 
15 лютага ўсе жадаючыя маглі даслаць 
беларускамоўную паштоўку ананімна ці 
сасваім подпісам. Здаецца, палучыць 
менавіта такое прызнанне - адзін з лепшых 
падарункаў на Дзень закаханых.

19 лютага арганізатары па-
дрыхтавалі нешта вельмі 
незвычайнае. Яны перак-
лалі на нашу родную мову і 
самі агучылі некалькі серый 
«Friends». Вельмі ўтульна 
было ў тую пятніцу ў 19:00 
усім, хто прыйшоў на гэтае 
вельмі арыгінальнае мера-
прыемства.

А 24 лютага на журфаку 
ўвесь дзень быў сапраўды 
святочны настрой. Разам з 
«LEONI wood decor» усе жа-
даючыя змаглі паспрабаваць 
сябе ў якасці дэкаратараў і 
зрабіць прыгожыя размаля-
ваныя драўляныя домікі. 

Пагаварыць па-беларуску 
і адначасова адчуць сябе ге-
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роем галівудскага фільма? 
Лёгка! «Хуткія размовы» - 
мерапрыемства, засвоенае 
на прынцыпе папулярных на 
Захадзе хуткіх спатканняў. 
Усе жадаючыя маглі пераа-
долець свой моўны бар’ер з 
дапамогай арганізатараў, якія 
падрыхтавалі цэлы спіс ціка-
вых тэм. 

Калі нехта даўно хацеў да-
ведацца пра сямейныя сакрэ-
ты В.І. Іўчанкава, С.В. Зелян-
ко, Д.А. Нікановіча, ім была 
дадзена такая магчымасць. 
На мерапрыемтсве «Лад жыц-
ця» прыгучала шмат цікавых 
гісторый пра сямейнае (і не 
толькі) шчасце выкладчыкаў. 
Цудоўна дапоўніла цікавую 
абстаноўку В. М. Самусевіч, 
якая прынесла чатырохлапых 
членаў сваёй сям’і. Гэта пры-
гожы чорны кот і вясёлы са-
бака пароды той-тэр’ер.

На мерапрыемстве-гуль-
не «Капялюш», якое адбы-

лося пазней, каманда Ю. М. 
Лук’янюк змагалась з каман-
дай Г. В. Курэйчык. Аднак 
каманда Ганны Віктараўны 
аказалася больш актыўная і 
перамагла. 

Традыцыйна свята завяр-
шылася вясёлай беларускай 
вечарынай з дранікамі, тан-
цамі, спевамі і музыкамі-гас-
цямі - гуртом «Мутнаевока».

Спадзяемся, у наступным 
годзе Дзень роднай мовы буд-
зе не меньш насычаны розны-
мі цікавасцямі ад цудоўных 
аргарнізатараў.

Дар’я ДРАЗДОВІЧ,
3 курс

http://
vk.com/

zhurfakty

ВИДЭА І ФОТА
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НА ФОРТАЧЦЫ

Лізавета Раманаўна Хмель:
«Універсітэт – гэта не тое 
месца, дзе вам даюць веды, 
універсітэт – гэта тое месца, 
дзе вы можаце іх узяць»

-Дзе вы нарадзіліся?
-Людзі часта задаюць мне 
пытанне, дзе я нарадзілася, 
таму што, на жаль, у нашым 
грамадстве склаўся пэўны 
стэрэатып: калі чалавек раз-
маўляе па-беларуску, то аба-
вязкова ён з вёскі і прыехаў 
“пакараць” сталіцу. Мушу па-
рушыць шматгадовую псіхала-
гічную ўстаноўку: я мінчанка 
і вельмі ганаруся сваім узроў-
нем валодання беларускай 
мовы. Гэтаму цалкам абавяза-
на сваёй маці, якая бепамяцтва 
закахана ў родную мову.

Пэўны час я  праводзіла 
ў вёсцы, што адклала ад-
бітак на маім станаўленні і 
паўплывала на адносіны да 
вясковага жыцця. Для пры-

кладу, я ўмею даіць карову, 
не раз мой дзень пачынаўся з 
«дзялак» і што такое «ночвы» 
мне знаёма не па чутках. 

-Памятаеце свой першы 
журналісцкі вопыт? 
-Мне з дзяцінства ўсе казалi, 
што я стану  тэлевядучай, 
таму што вельмі хутка раз-
маўляю і заўсёды жадаю ве-
даць усе навіны першая. Такім 
чынам, шлях на журфак мне 
быў ужо загадзя вызначаны. 
Нават калі праязджала Каль-
варыйскую і аб’яўлялі пры-
пынак «Вуліца Максіма Танка. 
Інстытут журнаістыкі БДУ», 
сэрца замірала, а розум казаў: 
«Ты павінна там вучыцца!»

Паступіць на журфак да-

волі складана, таму яшчэ ў 
11 класе я адмовілася ад усіх 
гасцей, сяброў і гулянак і па-
далася ў «вучэбнае пустэль-
ніцтва»: раніцай –  урокі, а 
пасля – рэпетытары. І так 
кожны дзень. А падчас вака-
цый з’язджала ў Клецк пра-
цаваць у раённую газету і на 
радыё. Мне было цікава па-
глядзець на працу рэдакцыі 
знутры. Я атрымала каштоў-
ны вопыт у журналістыцы. 
Лічу, што каб дасягнуць мэты, 
трэба проста ісці наперад. І 
ўвесь час круціцца і працаваць. 

-Як вам вучоба на журфаку? 
-Падчас вучобы было рознае: 
ад бяссоных начэй перад іс-
пытамі да песні «Тры чара-
пахі» ў скверы. Для мяне былі 
толькі тры складаныя іспыты: 
у Таццяны Іванаўны Прановіч, 
Таццяны Мікалаеўны Дасаевай 
і Наталлі Анатольеўны Зубчо-

Яна заўсёды дабіваецца пастаўленых мэтаў, 
разлічвае на сябе і ідзе толькі наперад. Усё 
гэта трапна характарызуе нашу сённяшнюю 
госцю – выкладчыка кафедры тэлебачання і 
радыёвяшчання Лізавету Раманаўну Хмель.

нак. І невядома, чаго баялася 
больш: не вывучыць і пайсці 
на пераздачу ці расчараваць 
выкладчыка. Ці цяжка ву-
чыцца на журфаку? Усюды 
цяжка, калі вучыцца і пра-
цаваць. Але вучоба для мяне 
заўсёды была на першым мес-
цы. Я магла ў чатыры гадзіны 
раніцы прыйсці з начнога клу-
ба, але добра ведала, што ў 8.30 
я павінна сядзець  ў аўдыторыі. 
Адпачынак адпачынкам, а ву-
чоба, як кажуць, па раскладзе.  
Але неабходна ўзяць усё, што 
прапаноўвае табе БДУ. Самым 
яскравым успамінам усё ж такі 
будзе не вучоба, а перамога ў 
«Міс журфак». Дзяўчаты, раю 
ўсім удзельнічаць у конкурсе! 
Перш за ўсё, гэта магчымасць 
адчуць сябе жанчынай, пры-
гожай і непаўторнай. А самае 
галоўнае, што спаборніцтва 
дае ўпэўненасць у сабе.

Конкурс «Міс Журфак»
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-Чаму вы вырашылі пайсці 
ў магістратуру? 
-Чалавек павінен развівацца 
ўсё жыццё, таму пяці год для 
мяне было мала. І чым сталей 
станаўлюся, тым больш маю 
патрэбу ў ведах, разумею, 
што калі прапушчу пару, то 
выкладчык ужо не падзеліц-
ца сваімі ведамі і ніколі ўжо 
не буду ведаць таго, што ма-
гла б. Раней чалавек атрымлі-
ваў прафесію і на ёй «жызню» 
пражыць, а зараз гэтага не-
дастаткова. Трэба пастаянна 
ўдасканальваць свае веды, каб 
быць канкурэнтаздольным і 
самадастатковым чалавекам. 
Як ні парадаксальна, вучоба ва 
ўніверсітэце павінна навучыць 
самаму галоўнаму – умець ву-
чыцца. Жыццё вельмі хутка 
бяжыць, і паспець усюды не-
магчыма, таму трэба ўмець ву-
чыцца ў людзей праз іх вопыт, 
веды, набітыя гузы ў рэшце 
рэшт. І гэта не толькі ў ака-
дэмічным плане. Здзіўляю-
ць людзі, калі ім кажаш: «Не 
рабі гэтага, так будзе горш. 
Ужо праверана», але ім трэба 
самім усё апрабаваць. Лепш 
паслухаць і перасцерагчы 
сябе ад памылкі. Запалі ў 
душу словы Віктара Іванаві-
ча Іўчанкава, які нядаўна на 
Дне роднай мовы сказаў, што 
ў сям’і галоўнае мець цяр-
пенне адзін да аднаго. Калі 
людзі з вопытам так кажуць, 
значыцца, так яно ёсць наса-
мрэч.

-Як вам у ролі выкладчыка? 
Ці былі кур’ёзныя выпадкі 
са студэнтамі?
-Адчуваю сябе дваіста: з ад-
наго боку, вялікі гонар, што 
кафедра пад кіраўніцтвам 
Вячаслава Рыгоравіча Бу-
лацкага паверыла ў мяне і 
дазволіла стаць часткай іх 
выкладчыцкай каманды, а з 
другога боку, дасюль адчуваю 
няёмкасць і не ведаю, як сябе 
паводзіць са студэнтамі, з якімі 
мы літаральна ўчора былі на 
роўных. Вельмі люблю і адчу-
ваю адказнасць за сваю кура-

тарскую групу. Хочацца быць 
для іх прыкладам і дапамагаць 
ва ўсім. Самы цікавы выпа-
дак, на мой погляд, быў, калі 
праводзіла пару ў тэлецэнтры. 
Запрашаю студэнтаў у аўды-
торыю, дзе стаіць тэлесуфлёр, 
і супрацоўніку кажу, што мы 
можам пачынаць, а ён мне ў 
адказ: «Вы будзеце пачынаць 
без выкладчыка?»

-Як вы ставіцеся да студэн-
таў, якія прагульваюць за-
няткі?
-Ніколі не разумела людзей, 
якія не наведваюць заняткі, 
таму што там сумна і вы-
кладчык нецікава расказвае. 
Вучыцца цяжка, а яшчэ цяжэй 
сябе прымусіць што-небудзь 
зрабіць. І толькі пераадолеўшы 
сябе, можна чаго-небудзь да-
біцца і мець нейкую перавагу. 
Добра, калі выкладчык умее 
зацікавіць студэнтаў, робіць 
крэатыўныя заняткі, а калі 
ж такога няма ці сур’ёзнасць 
дысцыпліны не дазваляе, то і 
працэнт слухачоў зніжаецца. 
Універсітэт – гэта не тое мес-
ца, дзе вам даюць веды, уні-
версітэт – гэта тое месца, дзе 
вы можаце іх узяць.

-Вы ў жыцці размаўляеце на 
мове? 
-Шчыра прызнаюся, што 
мне вельмі падабаецца, калі 
хтосьці размаўляе па-бела-
руску. І ўвесь час сама да гэ-
тага імкнуся. У жыцці мне 
пашчасціла сустрэцца як 
мінімум з двума цудоўнымі 
настаўнікамі:   маім класным 
кіраўніком – выкладчыкам 
беларускай мовы і літарату-
ры, і з Вольгай Міхайлаўнай 
Самусевіч, якія дапамаглі 
скіраваць мой моўны густ. 

Беларуская мова – гэта 
складанае выпрабаванне для 
таго, хто імкнецца на ёй раз-
маўляць. Беларускамоўнаму 
чалавеку трэба мець жалез-
ны стрыжань і каласальную 
сілу волі, каб не паддацца 
рускамоўнаму ўплыву. Гэта 
пастаянная барацьба з сабой.  

Вытрымлівае і застаецца 
«ў мове» толькі мацнейшы, 
астатнія не спраўляюцца і па-
кідаюць распачатую справу. 
Нельга адразу прачнуцца і 
перайсці на беларускую мову, 
як і  сказаць, што будзеш 
размаўляць на ёй заўсёды. 
Тут вялікую ролю адыгрывае 
асяроддзе.  Я вельмі ўдзячна 
журфаку за тое, што стварае 
яго для мяне. 

-Раскажыце пра святкаван-
не Дня беларускай мовы ў 
Інстытуце журналістыкі.
-Святкаванне Дня роднай 
мовы – асабісты мой гонар. 
Аднавіць яго на журфаку мы 
вырашылі шэсць год назад. 
Хочацца верыць, што гэта 
свята дазваляе студэнтам ад-
крыць сябе для мовы і адчу-
ць утульнае беларускамоўнае 
асяроддзе. 

У нас вельмі дружны ар-
ганізацыйны камітэт, а самае 
галоўнае − адказны. Нас усіх 
аб’ядноўвае жаданне пада-
рыць адзін аднаму беларуска-
моўнае свята. Мы ведаем, што 
калі самі будзем задаволены, 
то і іншым спадабаецца. І з 
кожным годам жадаючых да-
памагаць нам становіцца ўсё 
больш. Звышідэя Дня роднай 
мовы – каб пасля 21 лютага 
хаця б адзін чалавек пачаў раз-
маўляць па-беларуску. І трэба 
сказаць, такія былі! Зараз з 
усмешкай узгадваю першы 
год правядзення, калі мы з 

нагоды свята вырашылі зра-
біць прэс-канферэнцыю на 
журфаку з удзелам міністраў 
культуры і адукацыі, па-
клікалі ўсе дзяржаўныя СМІ, 
«сагналі» студэнтаў для ма-
соўкі…. а ніхто з чыноўнікаў 
не прыехаў. Добра, што нашы 
выкладчыкі прыйшлі на да-
памогу. 

Яшчэ быў выпадак ў па-
замінулым годзе:  мы на ве-
чарыну паклікалі рок-гурт, а 
яны прывезлі з сабой барабан-
ныя ўстаноўкі і шмат тэхнікі. 
Раз’юшаны натоўп быў у экс-
тазе ад выступоўцаў, а нас лед-
зьве сардэчны прыступ не ўзяў 
ад бескантраляванасці сітуа-
цыі і злосных вачэй ахоўнікаў. 
-Ці памянялася нешта, калі 
вы сталі прысутнічаць на 
свяце не як студэнт, а як вы-
кладчык?
-За ўсе 6 год правядзення 
мерапрыемства толькі зараз 
упершыню атрымала асалоду 
ад вечарыны, таму што была 
не арганізатарам, а госцем: і 
патанчыла як след, і паспя-
вала. Усюды ёсць свае плю-
сы. Трэба ўмець сыходзіць у 
час. Хочацца толькі аднаго: 
каб цяперашнія студэнты не 
разгубілі тое, што мы з такой 
цяжкасцю збіралі на працягу 
доўгага часу, каб працягвалі і 
паляпшалі гэтае свята.

Марыя ДАРАШКЕВІЧ,
Дар’я ЦАУНЯ

2 курс

«Лепшы выпускнік» у намінацыі «Лідар факультэта»
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АДЗІН З НАС

Выйсці  з вады
пераможцам

- Як ты прыйшла ў плаванне?
- У чацвёртым классе на ўроку фізкуль-
туры мы хадзілі на плаванне.У мяне до-
бра атрымлівалася, а ў канцы мая мне 
прапанавалі перайсці ў спартыўны клас. 
Я пагадзілася. Каб зразумець, што гэта 
такое, мы на месяц паехалі ў спартыўны 
лагер у горадзе Масты (Гродзенская во-
бласць). Многія не спраўляліся з нагруз-
кай і сыходзілі, але я рада, што не злама-
лася і вытрымала.

- Ці існуе канкурэнцыя ў спартыў-
ным класе?
- Гэта не проста клас, тут мы − каманда, і 
ўсё роўна, што плаванне − індывідуальны 
спорт. Мае аднакласнікі за некалькі гадоў 
сталі мне як родныя. Мы пастаянна ездзілі 
на спаборніцтвы, адпачывалі разам. Група  
− мая другая сям’я, а трэнер − другая мама.

- У якой  краіне спадаба-
лася больш за ўсё?
- У Францыі. Калі нам пра-
панавалі паехаць туды, я 
была ў захапленні ад гэ-
тай навіны. Дарога была 
нялёгкай, таму што мы 
ехалі на аўтобусе два дні, 
але гэта было нездарма. 
На спаборніцтвах удзель-
нічалі прадстаўнікі Расіі, Літвы, Латвіі і 
іншых краін. Я вельмі хвалявалася, але 
старалася кантраляваць свае эмоцыі. Я 
заняла адно першае і два трэціх месцы! 
Гэта былі невымоўныя адчуванні! А па-
сля цяжкіх спаборніцтваў адбылася мая 
дзіцячая мара: мы паехалі ў Дыснэйлэнд.

- Ці быў у тваім жыцці момант, калі ха-
целася ўсё пакінуць? Што цябе спыніла?

- Вядома, такое здаралася. Я думаю, гэты 
было амаль у кожнага спартсмена, аса-
бліва ў падлеткавым узросце, таму што ў 
гэты час у чалавека шмат амбіцый, але не 
ўсе разумеюць, што немагчыма атрыма-
ць усё і адразу. Я вельмі часта хварэла, а 
плаванне  –  такі від спорту, у якім нель-
га даваць сабе час расслабіцца. Хацелася 
ўсё кінуць, было крыўдна і балюча. Але 
людзі, якія былі побач, мяне спынялі. 
Асабліва мама. Бацькі ніколі не прыму-
шалі мяне. Я сама выбірала, чым буду 
займацца. Я вельмі ўдзячная маме, што 
яна падтрымала мяне ў цяжкую хвіліну. 

У восьмым класе ў маёй кар’еры на-
ступіў пераломны момант: за паўгода я 
атрымала першы разрад і званне канды-
дата ў майстры спорту, а праз год ўжо 
была майстрам спорту.

- Каму ты прысвячаеш свае перамогі?
- Трэнеру, бацькам. Менавіта дзякуючы 
ім я такая, якая ёсць зараз. Дзякуй ім вя-
лікі за гэта!

- А ў спартыўным жыцці быў які-не-
будзь непрыемны эпізод?
- Як жа без гэтага? Былі такія моманты, 
калі я моцна хвалявалася, тады ад пера-
напружання дзёргалася на старце і не 
змагла працягваць барацьбу. Таксама па-

Ты стаіш на борціку, гатовы скокнуць у ваду. 
Напружанне ва ўсім целе. У цябе за спіной 
месяцы ўзмоцненых трэніровак, а наперадзе – 
некалькі секунд барацьбы і нястрымнае жаданне 
перамагчы. З такімі думкамі выходзіць на старт 
майстар спорту па плаванні і па сумяшчальніцтве 
студэнтка другога курса Інстытута журналістыкі 
БДУ Кацярына Раманоўская.

Спаборніцтва па плаванню
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мятаю, як некалькі разоў на спаборніцт-
вах мяне дыскваліфікавалі.

- Ці ёсць у Беларусі ўсё неабходнае для 
развіцця плавання?
- Зараз у Беларусі з’явілася больш магчы-
масцей для заняткаў плаваннем. Амаль 
кожны год у многіх гарадах адкрываюц-
ца спартыўныя комплексы, басейны.

- Як змянілася тваё жыццё пасля па-
ступлення?
- З’явілася больш часу на заняткі   жур-
налістыкай і спортам, усё-такі ва ўні-
версітэце практыкуецца самаадукацыя. 
Пазнаёмілася з цікавымі людзьмі, атры-
мала шмат карысных ведаў.

- Чаму ты вырашыла звязаць сваё 

жыццё з журналістыкай?
- Гэта мая мара з дзяцінства. Заўсёды лю-
біла быць у цэнтры падзей, пісала вер-
шы і апавяданні. Была вельмі актыўнай 
і дапытлівай. Мне цікава гэта прафесія. 
Калі я паступіла ў Інстытут журналісты-
кі БДУ,  зразумела, што гэта тое, пра што 
я марыла, і ніколькі не пашкадавала аб 
сваім выбары.

- Як атрымліваецца сумяшчаць вучобу 
і спорт?
- Амаль ніяк. Прыходжу а восьмай ве-
чара пасля трэніроўкі. Прымушаю сябе 
рабіць заданні да адзінаццаці вечара, а 
часам а дзявятай гадзіне кладуся і ўстаю 
ў шэсць, каб зрабіць іх. Пасля разумовай 
нагрузкі ёсць сілы пераключыцца на фізіч-
ную, таму што цела не стамляецца. А вось 
пасля плавання ўжо нічога не хочацца.

- Ці падтрымліваюць на журфаку тваю 
ініцыятыву?
- У Інстытуце журналістыкі створаны 
ўсе ўмовы для заняткаў спортам. Пра-
ходзяць спаборніцтвы сярод факуль-
тэтаў БДУ. Мяне падтрымліваюць мае 
аднакурснікі, і мы разам радуемся зава-
яваным медалям.

- Хто з плыўцоў з’яўляецца тваім 
кумірам?
- Вядома, Аляксандра Герасіменя. Яна 
займалася са мной у адным спартыў-
ным комплексе. Памятаю, калі я была 
маленькай, мой трэнер, Валянціна Васі-
льеўна Шлык, спецыяльна прыводзіла 
нас да басейна ў той час, калі Аляксанд-

ра плавала, каб паказаць нам яе тэхніку. 
Герасіменя была маім кумірам з дзяцін-
ства. Валянціна Васільеўна часта параў-
ноўвала мяне з ёй па манеры плавання і 
фізічных дадзеных. Аляксандра – валя-
вы чалавек. Яна вартая быць прыкладам 
для пераймання. Вельмі цяжка за ўвесь 
час гэта не пакінуць. Я вельмі радуюся 
яе поспехам і жадаю ёй толькі лепшага! 
Яна малайчына!

- Якія якасці павінны прысутнічаць ў 
плыўца?
- На мой погляд, гэта сабранасць, сіла 
волі, зацятасць, мэтанакіраванасць. 
Аднак калі ў чалавека хаця  б якой-не-
будзь з гэтых якасцей няма, то плаванне 
не адкрые іх. Гэты від спорту дапамагае 
знайсці сябе, навучыцца кантраляваць 
свае эмоцыі.

- Што б ты параіла плыўцам-пачаткоў-
цам?
- Жыццё спартсмена цяжкае і цікавае, 
але вера ў сябе дапаможа вам выйсці з 
вады пераможцам. Ідзіце да сваёй мэты 
нягледзячы ні на што.

- Тваё жыццёвае крэда.
- Я лічу, што трэба заўсёды самаўдаска-
нальвацца. Самае галоўнае ў жыцці − не 
стаяць на месцы.

Дар’я  ЦАУНЯ
Марыя ДАРАШКЕВІЧ 

2 курс

Першае месца на спаборніцтве

Разам з трэнерам
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Хто страціў мову, 
страціў самаго 

сябе.

ПАРАДА:

ФОРУМ

Мая родная мова

Марыя ШНА, 1 курс, Аў-
дыёвізуальныя СМІ 
- Я б не змагла зрабіць рэзкі 
пераход, таму што мне не ха-
пае моўнай практыкі. Калі б 
у мяне быў прыкладна месяц 
падрыхтоўкі, тады, верагодна, 
так.

Дзмітрый ЦІХАНАЎ, 2 
курс, Друкаваныя СМІ 
- Я ў дзяцінстве размаўляў 
толькі на рускай мове, мае 
бацькі размаўляюць на ёй, а 
таксама ўсе сябры і аднагод-
кі. Таму мне вельмі цяжка пе-
раключыцца адразу на іншую 
мову. Але, калі была неабход-
насць, думаю, атрымалася б.

Юлія ЯНУКОВІЧ, 1 курс, 
Аўдыёвізуальныя СМІ 
- Так. Мне заўсёды падабала-
ся беларуская мова. Вядома, 
былі б памылкі ў вымаўленні, 
таму што звыклася на рус-
кай размаўляць. З часам я б 
ўдасканальвалася ў гэтым. І 

ўсё  атрымалася б. Зараз на 
беларускай размаўляю толькі 
па неабходнасці. Напрыклад, 
з людзьмі, якія размаўляюць 
па-беларуску. 

Кацярына ГЕРАСІМЕНКА, 
4 курс, Менеджмент СМІ
- Не. Калі б сказалі абавяз-
кова, то гэта была б суцэль-
ная трасянка. Я не валодаю 
добра беларускай, хоць мне 
вельмі падабаецца гэтая мова. 
Калісьці спрабавала, але ў 
мяне не атрымліваецца раз-
маўляць на ёй.

Юлія ШУРБІНА, 4 курс, 
Инфармацыя і камунікацыя - 
Беларуская мова вельмі пры-
гожая. Я  люблю яе і магу ў 
любы час размаўляць на ёй. 
Але лічу, што чалавек паві-
нен выбіраць, якую мову яму 
выкарыстаць. Думаю, калі б 
увялі такое правіла, гэта вы-
клікала б дысананс ў большай 
часткі насельніцтва.

Дар’я ШУПЕНЬКА, 1 курс, 
Вэб-журналістыка 
- Канечне, з лёгкасцю. Сама 
даўно думаю пра гэта: ёсць 
шмат знаёмых, якія гавораць 
па-беларуску. Лічу, што бела-
руская мова павінна існава-
ць. І размаўляць на ей можна 
і нават трэба. Яна мілагуч-
ная. Да таго ж я згодна з тым 
правілам, што ніякая нацыя 
без мовы не існуе. 

Вераніка СОНІЧ, 3 курс, 
Міжнародная журналістыка

- Адной з адметных рыс кож-
нага народа з’яўляецца мова. 
Я лічу, што ведаць белару-
скую мову і размаўляць на ёй 
- перш за ўсе выказваць пава-
гу да продкаў. Нездарма кажу-
ць, што мы павінны памятаць 
свае карані. Калі б трэба было 
пачаць размаўляць на белару-
скай мове, то, лічу, змагла б. 
Упэўненасць такая па прычы-
не вялікай колькасьці прачы-
танай беларускай літаратуры.

P.S.: А вы змаглі б раз-
маўляць выключна на 
беларускай мове, нап-
рыклад, з заўтрашняга 
дня? Прапаную і вам 
адказаць на гэтае пы-
танне. 

Вераніка ГАМЗЮКОВА
2 курс

«Кажуць, мова мая аджывае/ Век свой ціхі: ёй 
знікнуць пара. /Для мяне ж яна вечна жывая…» 
Так казаў пра беларускую мову Пімен Панчанка. 
Рэдакцыі «ЖурФактаў» стала цікава, як 
ставяцца студэнты нашай ВНУ да беларускай 
мовы і ці змаглі б яны размаўляць  выключна 
на ёй, калі ў гэтым была б неабходнасць. А што 
з гэтага выйшла, чытайце самі.


