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Сё ле та фа куль тэт жур на ліс ты-

кі БДУ ад зна чае 75 га доў. За раз 

ён — адзін з вя ду чых цэнт раў па 

пад рых тоў цы спе цыя  ліс таў у сфе-

ры ма са вых ка му ні ка цый. На ву-

чан не тут пра хо дзіць ка ля ты ся чы 

сту дэн таў, ма гіст ран таў і ас пі ран-

таў. Ся род за пла на ва ных свя точ-

ных ме ра пры ем стваў на на ступ-

ныя не каль кі ме ся цаў — роз ныя 

вы стаў кі, на ву ко выя кан фе рэн-

цыі, май стар-кла сы ад вя до мых 

жур на ліс таў.

Дэ кан Воль га СА МУ СЕ ВІЧ рас ка за-

ла, што сё ле та на фа куль тэ це ад бы ло-

ся шмат знач ных пе ра мен у ву чэб ным 

пра цэ се:

— Ле тась мы зра бі лі рэ ар га ні за цыю 

ка фед раў — з дзе ся ці да ся мі. З бя гу ча га 

го да вы ра шы лі не пра во дзіць на бор абі-

ту ры ен таў на спе цы яль насць «Ме недж-

мент». Сё ле та кон курс на спе цы яль насць 

«Жур на ліс ты ка. Вэб-жур на ліс ты ка» ака-

заў ся боль шым у не каль кі ра зоў, чым на 

дру ка ва ныя і аў ды я ві зу аль ныя СМІ. Та му 

мож на га ва рыць пра тое, што абі ту ры ен-

таў вель мі ці ка вяць ліч ба выя тэх на ло-

гіі. На сён ня, каб быць за па тра ба ва ным 

жур на ліс там, трэ ба імк нуц ца да ўні вер-

саль нас ці: ра біць ма тэ ры я лы ў дру ка ва-

ныя СМІ, па ра лель на ства раць неш та 

для вэб-пля цоў кі, ве даць азы ра бо ты з 

ві дэа- і аў дыякан тэн там. Ся дзець кож ны 

дзень па пяць пар на фа куль тэ це для 

сту дэн таў — уча раш ні дзень, на ву чан не 

па він на быць ма біль нае, ці ка вае для іх. 

Та му ле тась мы па ча лі вы ка рыс тоў ваць 

дыс тан цый ныя тэх на ло гіі: вы клад чы-

кі за піс ва юць свае лек цыі, змя шча юць 

ма тэ ры я лы на спе цы яль ным сай це, а 

сту дэн ты асвой ва юць іх у лю бы час у 

кам форт най для ся бе аб ста ноў цы.

У ліс та па дзе на жур фа ку прой дзе 

«Сту дэнт на ты дзень». Гэ ты пра ект ство-

ра ны для та го, каб школь ні кі ад чу лі ся бе 

са праўд ны мі жур на ліс та мі і кан чат ко ва 

вы зна чы лі ся з пра фе сі яй, упэў не ная дэ-

кан.

Сё ле та на ба зе Бел тэ ле ра дыё кам па-

ніі быў ад кры ты фі лі ял ка фед ры тэ ле-

ба чан ня і ра дыё вя шчан ня фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі — пля цоў ка для вы твор чай 

прак ты кі сту дэн таў. Яшчэ ад но но ва ўвя-

дзен не — су мес ная ма гіст ра ту ра з эка-

на міч ным фа куль тэ там БДУ па спе цы-

яль нас ці «Кі ра ван не ме ды яп ра ек та мі». 

«Маг чы ма, у да лей шым бу дзем уза е-

ма дзей ні чаць і з ін шы мі фа куль тэ та мі 

ВНУ», — ка жа Воль га Са му се віч.

На мес нік дэ ка на па ву чэб най ра бо-

це і аду ка цый ных іна ва цы ях фа куль-

тэ та Ула дзі мір СЦЯ ПА НАЎ ад зна чыў, 

што за апош ні год на жур фа ку бы ло 

аб ноў ле на больш за 50 ву чэб ных пра-

грам. З'я ві ла ся шмат но вых су час ных 

дыс цып лін, та кіх як ства рэн не і пра соў-

ван не стар та паў, кі ра ван не са цы яль ны мі 

ме дыя, прад зю са ван не ў аў ды я ві зу аль-

ных ме дыя.

— З улі кам гэ та га ма дэр ні зу ец ца і 

тэх ні ка. На прык лад, ле тась на фа куль-

тэ це з'я ві ла ся 12 ма гут ных кам п'ю та раў, 

якія да зва ля юць зай мац ца ві дэа ман та-

жом. На шы су пра цоў ні кі пра хо дзяць 

на ву чан не па кі ра ван ні бес пі лот ным 

апа ра там, які мы за ку пі лі, — за ўва жыў 

вы сту поў ца. — Ду маю, з на ступ на га 

на ву чаль на га го да ў нас з'я віц ца паў-

на вар тас ная дыс цып лі на для сту дэн-

таў — ро бат-жур на ліс ты ка, якая бу дзе 

пры све ча на ві дэа здым кам з вы ка ры-

стан нем бес пі лот ных апа ра таў. Ве ра-

год ней за ўсё, гэ та бу дзе курс па вы-

ба ры. На ву чан не змо гуць пра хо дзіць 

сту дэн ты роз ных спе цы яль нас цяў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

На пя рэ дад ні па дзеі

СТАРТ ДЛЯ ВЯ ЛІ КІХ ПЕ РА МОГ
З 8 да 10 ліс та па да на ма лой пля цоў цы «Чы-

жоў ка-Арэ ны» прой дзе Між на род ны тур нір 

па ха кеі з шай бай ся род юні ёр скіх ка ман даў 

«Ку бак Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га клу ба». 

У спа бор ніц твах пры муць удзел збор ныя Бе-

ла ру сі, Лат віі, Ра сіі і Сла ва кіі.

Рас клад тур ні ру:

8 ліс та па да

13.00 Лат вія — Ра сія;

16.15 Ура чыс тая цы ры мо нія ад крыц ця;

16.30 Сла ва кія — Бе ла русь.

9 ліс та па да

13.00 Ра сія — Сла ва кія;

16.30 Бе ла русь — Лат вія.

10 ліс та па да

13.00 Сла ва кія — Лат вія;

16.30 Бе ла русь — Ра сія.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Да рэ чы, ды зайн-сту дыя пра па на ва ла ад-

ра зу во сем ва ры я цый на тэ му мас тоў. І са-

праў ды, аса цы я цыя з мас та мі быц цам бы і 

да мес ца. Ус пом ніць хоць бы ста ра жыт ны 

мост, які вя дзе да Ста ро га зам ка. А яшчэ вя-

до мы мост це раз Нё ман, які мож на ўба чыць 

на мно гіх па на рам ных здым ках го ра да. Ёсць 

так са ма чы гу нач ны мост, Рум лёў скі, уво гу-

ле ге не раль ны план го ра да пра ду гледж вае 

ў бу ду чым на яў насць аж но 11 мас тоў.

Яшчэ адзін па сыл — да ка ра леў ска га 

го ра да. Бы ло пра па на ва на не каль кі ла га ты-

паў з вы явай ка ро ны. І не вы пад ко ва. Грод на 

бы ло мес цам мно гіх ка ра леў скіх рэ зі дэн-

цый. Ме на ві та та кія ла га ты пы на бра лі боль-

шасць га ла соў у па пя рэд нім ту ры.

— Мне па да ба ец ца брэнд ка ра леў ска-

га го ра да, — га во рыць вя до мы гро дзен скі 

мас так Аляк сандр СІЛЬ ВА НО ВІЧ. — Але 

ёсць пэў ныя за ўва гі. На прык лад, ка роль на 

ад ным з ла га ты паў атры маў ся па доб ны на 

Неп ту на. Яшчэ адзін, на мой по гляд, яр-

кі брэнд з мност вам сім ва лаў, дзе вя лі кую 

сэн са вую на груз ку ня се сам шрыфт. Мож на 

бы ло б яшчэ па пра ца ваць над кан чат ко вым 

вы гля дам ла га ты па, пад клю чыць ста ліч ных 

ды зай не раў...

Трэ ба ска заць, што ўдзель ні ка мі кон кур-

су ў пе ра важ най боль шас ці ста лі гро дзен цы. 

Мно гія з іх лі чаць па дзею вель мі знач най 

для го ра да, бо яна на строй вае на па зі тыў. 

У той жа час сім вал — свай го ро ду мар ке-

тын га вы ход.

— З'я ві ла ся мо ладзь, якая ўмее да но-

сіць і ад стой ваць свае па зі цыі і ба чан не. 

Вель мі ці ка вая ка ля ро вая га ма, ма ты вы Ка-

лож скай царк вы, гэ та доб ры ту рыс тыч ны 

ма тыў, — пад крэс ліў член жу ры, кі раў нік 

шэ ра гу транс гра ніч ных пра ек таў Сяр гей 

КА ЛЯ ДА.

Не каль кі аў та раў ува со бі лі ў сва іх ра бо-

тах вы яву але ня, і гэ та вы клі ка ла ня ма ла 

спрэ чак.

— Па коль кі брэнд го ра да — гэ та цэ лая 

фі ла со фія, яна ў ней кай сту пе ні ад люст-

роў вае га рад скую ге раль ды ку, але ра зам 

з тым ро біць крок у перс пек ты ву, — за ўва-

жае гро дзен скі гіс то рык Анд рэй ВАШ КЕ-

ВІЧ. — Я лі чу, што ў нас яшчэ не вель мі вы-

ка ры ста ны па тэн цы ял га рад ской сім во лі кі, 

у тым лі ку алень свя то га Гу бер та.

Па коль кі вы ява але ня — ад на з са мых 

ад мет ных для го ра да, яна і ста ла пе ра мож-

цай кон кур су. І, як ні па ра дак саль на, аў та ры 

гэ тай ра бо ты не гро дзен цы, а ды зай не ры 

з Брэс та.

— Мо жа здац ца, што алень з гер ба — 

гэ та ба наль на, але ў го ра да ёсць моц ны 

сім вал, які мае пры го жую ле ген ду, і ён мо-

жа пра ца ваць, — тлу ма чыць сваю па зі цыю 

брас таў ча нін Ула дзі мір Пла то нен ка. — 

Мы рас пра ца ва лі брэнд ме на ві та ту рыс-

тыч на га Грод на, а алень з гер ба — са мы 

па зна валь ны воб раз. За асно ву мы ўзя лі 

сі ні ко лер гер ба, да поў ні лі ко ле рам плін фаў 

Ка ло жы, і атры маў ся фір мен ны ар на мент 

го ра да. Мы ба чым брэнд з па зі цыі ту рыс таў, 

які мі са мі тут і з'яў ля ем ся.

Аў та ры зра бі лі ла га тып гіб кім у ад но сі нах 

да род ных ме ра пры ем стваў — на прык лад, 

з улі кам му зы кі, тэ ат ра, гра мад ска га хар-

ча ван ня. Усе яны вы ка на ны ў ад ноль ка вай 

сты ліс ты цы. Ме на ві та та кі комп лекс ны па-

ды ход да даў плю соў ла га ты пу, які атры мае 

да лей шае жыц цё ў рэ клам най пра дук цыі, 

ар хі тэк ту ры го ра да, на транс пар це. За раз вя-

дзец ца ра бо та над сло га нам да ла га ты па.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

З ПУНК ТУ ГЛЕ ДЖАН НЯ ТУ РЫС ТА

Пра буд ні вар та вых мя жы 

згад ва лі шмат лі кія гос ці «Пяс-

чат кі», якія пры бы лі сю ды на 

свое асаб лі вае на ва сел ле. Цэ-

лы год вя лі ся ра бо ты па рэ-

кан струк цыі, ра мон це, улад-

ка ван ні па мяш кан няў за ста вы 

і ва ен на га га рад ка. У ка зар-

мах і да мах афі цэр ска га скла-

ду пра жы вае ка ля паў сот ні 

вай скоў цаў. Дзя ку ю чы Фе-

дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла-

ру сі аса бо вы склад за ста вы 

атры маў но вую якасць жыц ця 

і служ бы. Ад ра ман та ва ны бу-

ды нак за ста вы з ву чэб ны мі 

кла са мі, ка зар ма, а так са ма 

да мы для сем' яў афі цэ раў. 

Аб ноў ле ны ан гар для тэх ні кі, 

доб ра ўпа рад ка ва на тэ ры то-

рыя ва ен на га га рад ка.

Сал да ты не без го на ру 

па каз ва лі гас цям сваё жы-

лое па мяш кан не з но вень-

кай мэб ляй, трэ на жор ную 

за лу, ву чэб ныя кла сы. Ад-

ным сло вам, за ста ва поў-

нас цю пе ра ўтва ры ла ся, ста-

ла но вай. Стар шы ня ФПБ 

Мі ха іл ОР ДА ад зна чыў ро-

лю га лі но вых праф са юзаў, 

ра ён на га і аб лас но га аб'яд -

нан няў, якія зра бі лі свой 

унё сак у аб наў лен не за ста-

вы і тым са мым па спры я-

лі бяс пе цы кра і ны. А яшчэ 

праф са юз ны лі дар па да рыў 

вар та вым мя жы ча ты рох но-

га га па моч ні ка — шча ню ка 

ўсход не еў ра пей скай аў чар-

кі. Ён пад рас це і бу дзе за-

сту паць у на ра ды ра зам з 

ба я вой гру пай.

Стар шы ня Дзярж па гран-

ка мі тэ та кра і ны Ана толь 

ЛА ПО вы ка заў удзяч насць 

ор га нам мяс цо вай ула ды, гра-

мад скім ар га ні за цы ям і прад-

пры ем ствам, якія ўваж лі ва 

ста вяц ца да па трэб вар та вых 

мя жы, ня рэд ка аказ ва юць ім 

са мую роз ную да па мо гу. Кі-

раў нік па меж на га ве дам ства 

ад зна чыў так са ма, што ра-

бо та па доб ра ўпа рад ка ван ні 

за стаў у кра і не бу дзе пра цяг-

вац ца.

Стар шы ня Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма Ана толь 

ЛІС па він ша ваў ва ен на-

слу жа чых з на ва сел лем на 

ста рой за ста ве і пад крэс ліў 

іх вя лі кую ро лю ў за ха ван-

ні бяс пе кі на шай кра і ны, бо 

яны ста яць на пя рэд ніх яе 

ру бя жах.

По бач з за ста вай зна-

хо дзіц ца па меж ны пе ра-

ход «Пяс чат ка». За раз 

праводзіцца вя лі кая ра бо та 

па рэ кан струк цыі да ро гі, якая 

вя дзе на пе ра ход. З яе ўво-

дам у строй па ток ма шын і 

лю дзей па вя лі чыц ца. Але 

для тых, хто за хо ча знай сці 

аб ход ныя шля хі, вар та выя 

мя жы па абя ца лі ства рыць 

на дзей ны за слон.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Як бу дуць пра ца ваць пош та, 
па лі клі ні кі і баль ні цы 

ў доў гія вы хад ныя?
Гра фік ра бо ты мно гіх уста ноў па мя ня ец ца 

ў су вя зі з ліс та па даў скі мі вы хад ны мі 

і свя та мі.

У прэс-служ бе Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя па-

ве да мі лі, як зме ніц ца гра фік ра бо ты ў ар га ні за цы ях 

ахо вы зда роўя ў гэ тыя доў гія вы хад ныя.

Так, баль ніч ныя ар га ні за цыі 7 ліс та па да бу дуць 

пра ца ваць па гра фі ку свя точ на га дня, 8 ліс та па да — 

па гра фі ку звы чай на га ра бо ча га дня, 9 і 16 ліс та па-

да — па гра фі ку су бо ты, 10 ліс та па да — вы хад но га 

дня.

Ам бу ла тор на-па лі клі ніч ныя ўста но вы, ар га ні за-

цыі пе ра лі ван ня кры ві, ме ды цын скай тэх ні кі, ап тэ кі 

і ін шыя 7 ліс та па да бу дуць пра ца ваць па гра фі ку 

свя точ на га дня, 8 і 9 ліс та па да — як у су бо ту, 10 ліс-

та па да — па гра фі ку вы хад но га дня, 16 ліс та па да — 

ра бо ча га дня.

* * *
У РУП «Бел пош та» рас ка за лі пра рэ жым ра бо ты 

аб' ек таў паш то вай су вя зі 7 ліс та па да 2019 го да.

У пры ват нас ці, згод на з па ве дам лен нем прэс-

служ бы ве дам ства, 7 ліс та па да бу дуць функ цы я на-

ваць толь кі дзя жур ныя аб' ек ты паш то вай су вя зі.

Больш пад ра бяз на аб рэ жы ме ра бо ты аб' ек таў 

паш то вай су вя зі мож на да ве дац ца ў кан такт-цэнт-

ры РУП «Бел пош та» па ну ма ры 154 і па ну ма рах: 

(МТС) +375 33 3000 154, (А1) +375 44 5900 154.

Свят ла на БУСЬ КО.

З на го ды

Бу ду чы ня — за ўні вер саль най жур на ліс ты кай

За ста ва «Пяс чат ка» ў Ка мя нец кім ра ё не, якая но сіць 

імя Ге роя Са вец ка га Са ю за Іва на Бар су ко ва, ахоў вае 

13 кі ла мет раў Дзяр жаў най гра ні цы. Па вод ле слоў вай-

скоў цаў, сіг на лі за цыя па дае знак на пульт да дзе ся ці 

ра зоў за су ткі. І кож ны раз тры вож ная гру па вы яз-

джае на мес ца, каб упэў ніц ца, што на мя жы поў ны 

па ра дак, а тэх ні ка спра ца ва ла ад па ры ву вет ру аль бо 

не асця рож на га кро ку ляс ной жы вё лі ны. Але бы ва юць 

сіг на лы, якія свед чаць пра па ру шаль ні ка Дзяр жаў най 

гра ні цы. Та ды яго за тры ма юць і да ста вяць на за ста ву.

Доб рая на ві на
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Пас ля рэ кан струк цыі 
ўра чыс та ад кры лі 

па гран зас та ву 
«Пяс чат ка»

Музею маладзёжнага 
руху — рэканструкцыю

7 лістапада аб'ектам клопату актывістаў БРСМ 

стане Музей гісторыі камсамола і маладзёж-

нага руху Рэспублікі Беларусь, які размешча-

ны ў Рэспубліканскім доме моладзі ў Мінску.

Працоўны пачын «Труд — крут!» дасць старт ра-

ботам па капітальным рамонце музея з абнаўленнем 

экспазіцыі, якія Беларускі рэспубліканскі саюз 

моладзі плануе завяршыць да 100-годдзя камсамо-

ла Беларусі. Шчыраваць у гэты дзень будуць байцы 

зводнага студэнцкага будаўнічага атрада Белару-

скага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта.

7 лістапада дзверы Рэспубліканскага дома 

моладзі будуць адкрыты і для тых, хто пажадае 

папоўніць фонды музея. Перадаць рэліквіі ўдзелу ў 

маладзёжным руху са сваіх асабістых архіваў можна 

з 10.00 да 14.00 па адрасе: г. Мінск, вул. К. Маркса, 

40, першы паверх.

Сяргей РАСОЛЬКА.


