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КАМПУС

Не ву чо бай адзі найНе ву чо бай адзі най

— Ва лан цёр ствам я па ча-

ла зай мац ца яшчэ ў шко ле, з 

вось ма га-дзя вя та га кла са. Пе-

да гог-ар га ні за тар пра па на ва-

ла, я за ці ка ві ла ся і па спра ба-

ва ла. Пер шым во пы там стаў 

удзел у на ва год нім кан цэр це 

для дзя цей з асаб лі вас ця мі 

раз віц ця. По тым мя не гэ та 

спра ва за ха пі ла. Ста ла са ма 

ці ка віц ца ва лан цёр скім ру хам: 

на вед ваць ве тэ ра наў Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, па жы лых 

лю дзей і прос та ўдзель ні чаць 

у роз ных ак цы ях. На прык лад, 

раз да ва ла ўлёт кі аб пра ві лах 

па во дзін на чы гун цы, — пры-

га да ла дзяў чы на.

Пас ля шко лы Ві я ле та па-

сту пі ла ва ўні вер сі тэт, але 

да па ма гаць лю дзям не пе ра-

ста ла. З пер ша га кур са за-

пі са ла ся ў ва лан цёр скі клуб 

ВНУ «Доб рае сэр ца». Ста ла 

на вед ваць дзі ця чыя ін тэр на-

ты і са цы яль на-пе да га гіч ныя 

цэнт ры, баль ні цы, да мы для 

па жы лых лю дзей.

— Ча сам, рых ту ю чы ся да 

чар го ва га май стар-кла са, 

ма гу ўсю ноч за лі ваць гіп са-

выя фі гур кі ці май стра ваць 

квет кі, якія дзе ці бу дуць по-

тым раз ма лёў ваць. Ця пер 

рэа лі зую ўлас ны пра ект 

«Най леп шы ся бар» з вы ха-

ван ца мі са цы яль на-пе да га-

гіч на га і ан ка ла гіч на га цэнт-

раў. Ва лан цёр ства зай мае 

амаль увесь воль ны час, 

та му рэд ка ба чу ся з сяб-

ра мі, ды і да до му ў Асі по-

ві чы пры яз джаю ня час та. 

Па мне, вя до ма, су му юць... 

Але я ні чо га з са бой зра біць 

не ма гу — мне па да ба ец ца 

да па ма гаць лю дзям, гэ та ж 

кру та!

Мі ну лым ле там Ві я ле та 

ад кры ла для ся бе спар тыў-

ны кі ру нак і ста ла лі да рам 

гру пы ва лан цё раў на ІІ Еў-

ра пей скіх гуль нях. Дзяў чы-

на каардынавала работу 

ка ман ды коль кас цю больш 

за двац цаць ча ла век

— У мя не бы ла вель мі 

ад каз ная ра бо та. Дзя ку ю-

чы свай му кі раў ні ку Але не 

Кузь мі ной, хлоп цам і дзяў-

ча там з ка ман ды я ста ла 

больш ка му ні ка бель ная і 

мэ та на кі ра ва ная. Пра во дзі-

ла круг лыя су ткі на ста ды ё-

не «Ды на ма», за тое на бы ла 

шмат но вых сяб роў, а так са-

ма бяс цэн ны во пыт. Ця пер 

пра цяг ваю зай мац ца спар-

тыў ным ва лан цёр ствам.

Адзі най скла да нас цю, 

якая ўзні кае ў жыц ці ва лан-

цё ра, дзяў чы на на зы вае не-

жа дан не дзя цей ад пус каць 

яе. А та кія сі ту а цыі ўзні ка-

юць до сыць час та:

«Яны вель мі хут ка пры-

вы ка юць да нас, ад чу ва юць, 

што мы іх не шка ду ем, а раз-

маў ля ем на роў ных».

У кон кур се «Ва лан цёр го-

да — 2019» сту дэнт цы пра-

па на ва лі паў дзель ні чаць 

ку ра та ры ва лан цёр ска га 

клу ба. Для яго Ві я ле та ра бі-

ла ві дэа ро лік і прэ зен та цыю 

аб сва ёй дзей нас ці. А по тым 

за ста ва ла ся толь кі ча каць 

аб вя шчэн ня вы ні каў.

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та куль ту ры 

і мас тац тваў.

Як ад па вя даць рэа лі ям ін-

фар ма цый на га гра мад ства, 

па вы сіць у ча ты ры ра зы на-

вед валь насць і за па тра ба ва-

насць уні вер сі тэц кай біб лі я-

тэ кі, ве да юць у БДУ.

Тра ды цыі і іна ва цыі
— У ёй па він на быць жыц цё, — 

сцвяр джае ды рэк тар Фун да мен-

таль най біб лі я тэ кі БДУ Ула дзі-

мір КУ ЛА ЖАН КА, раз ва жа ю чы 

пра мес ца і за да чы ўста но вы ў 

ліч ба вым ася род дзі. — Гіс та рыч на 

так скла ла ся, што яна з'яў ля ец ца 

мес цам «ці хіх» за ня ткаў. Мы ж па-

спра ба ва лі ады сці ад стан дарт на-

га па ды хо ду і ства рыць ат мас фе ру 

ўза е ма дзе ян ня і ка му ні ка цыі. Да-

зво лі лі на шым сту дэн там тут ста-

сун ка вац ца.

Ін фар ма цыя сы хо дзіць у ліч-

ба вую пра сто ру, а ра зам з ёй і 

сту дэнт «апус ка ец ца» ў га джэт. 

Мы ста лі пра дум ваць шля хі вяр-

тан ня мо ла дзі ў чы тац кае ася род-

дзе. Вы сно ва бы ла ад на — гэ та 

мож на зра біць праз ства рэн не ўні-

каль най пля цоў кі, дзе ёсць тра ды-

цыі і іна ва цыі.

Сён ня БДУ мае ад ну з най-

леп шых у све це элект рон ных 

біб лі я тэк. Згод на з між на род ным 

рэй тын гам Trаnsраrеnt Rаnkіng оf 

Rероsіtоrіеs, яна зай мае трэ цяе 

мес ца ся род уні вер сі тэц кіх біб лі-

я тэк і два нац ца тае — у су свет-

ным топ-ліс це. Ся род ай чын ных 

ВНУ БДУ мае най больш поў ную 

пад піс ку на на ву ко выя элект рон-

ныя рэ сур сы і за бяс печ вае до ступ 

да больш чым 30 рэ фе ра тыў ных 

і паў на тэкс та вых баз да ных, та-

кіх як Sсорus, Wеb оf Sсіеnсе, 

SрrіngеrLіnk, SсіеnсеDіrесt, ЕBSСО 

і ін шыя. Тут раз мя шча юц ца най-

больш аў та ры тэт ныя пуб лі ка цыі 

на ву коў цаў з уся го све ту. Кож ны 

сту дэнт і су пра цоў нік БДУ аб са-

лют на бяс плат на мо жа па зна ё-

міц ца з самымі ўплы во вы мі 

да сле да ван ня мі су свет на га 

ўзроў ню.

— Та кім чы нам, для на-

шых ка рыс таль ні каў мы 

пры ваб ныя сва ім экс клю зі-

вам і пе ра ва гай пе рад су-

свет най па ву ці най. Бо мно-

гія да ступ ныя ў БДУ ін фар-

ма цый ныя кры ні цы за кры-

тыя для ка рыс таль ні каў у 

ін тэр нэ це, — пад крэс лі вае 

Ула дзі мір Ку ла жан ка. — 

Акра мя та го, су пра цоў ні-

кі біб лі я тэ кі кан суль ту юць 

ака дэ міч ны пер са нал уні-

вер сі тэ та па пы тан нях пуб-

лі ка цый най ак тыў нас ці, 

фар мі ра ван ня ліч ба ва га 

парт фо ліа ву чо на га, а так-

са ма эфек тыў на га ліч ба ва-

га пра соў ван ня вы ні каў на ву ко вай 

дзей нас ці.

Ад вір ту аль нас ці 
да рэ аль нас ці

У БДУ ро лю цэнт ра біб лі я тэ кі 

вы кон вае на ву ко вая за ла ў га лоў-

ным кор пу се ВНУ. Гэ та най буй ней-

шы ад кры ты фонд спе цы я лі за ва-

най лі та ра ту ры ў Бе ла ру сі. У сва-

бод ным до сту пе тут зна хо дзіц ца 

больш за 65 ты сяч па асоб ні каў 

роз ных вы дан няў і пе ры ё ды кі.

— Пе рад кі раў ніц твам біб лі я тэ кі 

ста я ла вя ліз ная за да ча — «пры ру-

чыць» сту дэн та. Ра шэн ню спры яў 

і ра монт, за вер ша ны ў чы таль най 

за ле ў кан цы 2018 го да. Важ ным 

бы ло не толь кі аб наў лен не сцен, 

пад ло гі і вок наў. Трэ ба бы ло 

паінша му ар га ні за ваць пра сто ру 

з улі кам мен та лі тэ ту і па трэб су-

час на га сту дэн та, — дзе ліц ца сак-

рэ та мі кі раў нік Фун да мен таль най 

біб лі я тэ кі.

Над но вым воб ра зам на ву ко-

вай за лы пра ца ва лі за про ша ныя 

ды зай не ры фа куль тэ та са цы я-

куль тур ных ка му ні ка цый БДУ. Яны 

пра па на ва лі ко ле ра вае афарм лен-

не і вы ка ры стан не ў якас ці дэ ко ру 

сцен сту дэнц кіх мас тац кіх ра бот.

Га лоў ным но ва ўвя дзен нем 

ста ла дзя лен не пра сто ры за лы 

на зо ны роз най ак тыў нас ці. Так 

утва ры лі ся «гуч ная» пля цоў ка для 

на столь ных гуль няў, ста сун каў, ра-

бо ты над на ву чаль ны мі або гра-

мад скі мі пра ек та мі, стар тап-ідэ я мі 

і «ці хія» мес цы — для пад рых тоў кі 

да за ня ткаў, вы ву чэн ня лі та ра ту-

ры. На ву ко вая за ла пас ля ра мон-

ту па вя лі чы ла ся да 70 па са дач ных 

мес цаў. На іх уста ноў ле ны кам п'ю-

та ры, за бяс пе ча ны до ступ да бес-

пра вад но га ін тэр нэ ту.

Да 500 
на вед валь ні каў 
у дзень

— Мы імкнёмся ства-

рыць кам форт ныя ўмо вы 

на лю бым эта пе на вед ван-

ня біб лі я тэ кі і за да во ліць 

лю бы за пыт на шых чы та-

чоў. Сту дэн там па тра бу ец-

ца крэ а тыў ная пра сто ра. 

Усё па він на спры яць рас-

крыц цю іх твор чых асоб і 

па тэн цы я лу, — упэў не ны 

ды рэк тар. — У Фун да мен-

таль най біб лі я тэ цы ёсць уся 

не аб ход ная інф ра струк ту ра: 

ін тэр нэт, дру кар скі цэнтр, 

3D-прын тар — фак тыч на 

функ цы я нал ка вор кін га.

Гэ тае ўні каль нае ася род дзе 

ста ла маг ні там для сту дэн таў і 

вы клад чы каў. За апош ні год коль-

касць на вед валь ні каў толь кі ў на-

ву ко вай за ле вы рас ла да 500 ча-

ла век у дзень, што ў ча ты ры ра зы 

пе ра вы шае па каз чы кі па пя рэд ніх 

га доў.

Стра тэ гія: «клі ент 
заў сё ды мае ра цыю»

— Шмат га до вая ра бо та Фун-

да мен таль най біб лі я тэ кі БДУ 

да каз вае, што ліч ба выя тэх на-

ло гіі не вы цяс ня юць кла січ ныя, 

а спры я юць якас най зме не біб-

лі я тэч ных па слуг, па ляп шэн ню 

ка му ні ка цыі па між пер са на лам 

і чы та ча мі. Выкон ва ю чы тра ды-

цый ную функ цыю ін фар ма цый-

на га за бес пя чэн ня на ву чаль на га 

пра цэ су, біб лі я тэ ка ад па вя дае ак-

ту аль ным за пы там чы та чоў, ак-

тыў на кан так туе з імі, у тым лі ку 

ў вір ту аль ным ася род дзі, — ка жа 

Ула дзі мір Ку ла жан ка.

Па сло вах кі раў ні ка, біб лі я тэ ка, 

з пунк ту гле джан ня мар ке тын гу, 

та кая ж ар га ні за цыя аб слу гоў-

ван ня, як ка вяр ня або кра ма, і 

тут вар та вы ка рыс тоў ваць тыя ж 

прын цы пы і па ды хо ды. «Маг чы-

ма, гэ та не заў сё ды ад па вя дае 

мен та лі тэ ту не ка то рых біб лі я тэ-

ка раў, але для нас прын цы по вая 

па зі цыя — вы ключ на вет лі вае 

стаў лен не да ка рыс таль ні каў, на-

ват ка лі ча сам яны за хо дзяць у 

курт ках ці з за плеч ні ка мі. У нас 

дзей ні чае за ла тое пра ві ла аб слу-

гоў ван ня — «клі ент заў сё ды мае 

ра цыю». «Усе іні цы я ты вы па па-

ляп шэн ні ра бо ты, якія з'яў ля юц ца 

ў біб лі я тэ цы, зы хо дзяць ад на шых 

су пра цоў ні каў. Яны ўклад ва юць 

усіх ся бе, ах вя ру юць воль ным ча-

сам, імк ну чы ся ства рыць ат мас-

фе ру хат няй утуль нас ці, на ват 

час ту юць сту дэн таў хат нім пе чы-

вам, цу кер ка мі, га ту юць чор ную і 

тра вя ную ле ка вую гар ба ту. У «гуч-

най» зо не ёсць бой лер для на грэ ву 

ва ды, мік ра хва ле вая печ. Так утва-

рыў ся «фуд-корт», дзе кож ны ах-

вот ны мо жа пры га та ваць гар ба ту, 

ка ву ці ра за грэць ежу, — рас каз-

вае ды рэк тар. — Ця пер я на зі раю, 

як мо ладзь пра во дзіць на на шай 

пля цоў цы дні на ра джэн ня ці ін шыя 

знач ныя свя ты. І гэ та вель мі ра дуе. 

Ёсць ад чу ван не за да валь нен ня, 

спа кою і да ве ру з бо ку сту дэн таў. 

Гэ та да ра го га вар та».

Па лі на ДАЎ ГІ ЛЕН КА.

Фо та Ва сі ля КУЗЬ МІЧ КІ НА.

«ДА ПА МА ГАЦЬ ЛЮ ДЗЯМ — 
ГЭ ТА КРУ ТА!»

Ад зна чыць свя та ў... біб лі я тэ цы
У яе «гуч най» зо не

На су страч ча суНа су страч ча су

«Сту дэн там па тра бу ец ца 
крэ а тыў ная пра сто ра. 
Усё па він на спры яць 
рас крыц цю іх твор чых асоб».

Да вед ка
Фун да мен таль ная біб лі я тэ ка БДУ за сна ва на 23 мая 1921 го да. 

У ве рас ні 1922 го да па ста но вай Саў нар ка ма БССР пе ра ўтво ра на 

ў Бе ла рус кую дзяр жаў ную і ўні вер сі тэц кую біб лі я тэ ку. У 1926 го дзе 

бы ло пры ня та ра шэн не аб вы лу чэн ні Дзяр жаў най біб лі я тэ кі (ця пер 

На цы я наль най біб лі я тэ кі) са скла ду БДУ. Фун да мен таль ная біб лі я тэ ка 

пра цяг ну ла сваю ра бо ту як уні вер сі тэц кая.

Ця пер фонд ай чын най і за меж най лі та ра ту ры скла дае ка ля двух міль-

ё наў да ку мен таў. Да па слуг чы та чоў 15 ін фар ма цый ных за лаў, раз-

ме шча ных у дзе ся ці кар пу сах уні вер сі тэ та. Што год фік су ец ца больш 

за 1,3 міль ё на зва ро таў да ін фар ма цый ных рэ сур саў біб лі я тэ кі.

Жыц цё ва лан цё раў вель мі яр кае і на сы ча нае. Лі та-

раль на кож ны дзень яны здзяйс ня юць доб рыя ўчын-

кі, да па ма га юць да рос лым і дзе цям. Кож ны з іх за-

слу гоў вае та го, каб пра яго да ве да лі ся. Ме на ві та для 

гэ та га што год БРСМ пра во дзіць кон курс «Ва лан цёр 

го да». Ад ной з пе ра мож цаў у на мі на цыі «Аса біс ты 

ўнё сак 2019 го да ся род сту дэн таў уста ноў вы шэй шай 

аду ка цыі» ста ла сту дэнт ка чац вёр та га кур са фа куль-

тэ та да школь най аду ка цыі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма Тан ка Ві я ле та 

АЛЯШ КЕ ВІЧ.


