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Тэх на ло гіі бу ду чы ніТэх на ло гіі бу ду чы ніРаз МЕР КА ВАН НЕРаз МЕР КА ВАН НЕ

— У ад ным ін тэр в'ю вы дзя лі лі ся, што ў свой час 
баць кі прос та пе ра сту пі лі це раз ся бе і да лі вам поў ную 
сва бо ду дзе ян няў. Як гэ та на вас паў плы ва ла?

— Па-роз на му. У пла не ўлад ка ван ня свай го жыц ця я 
ма гу ска заць, што шчас лі вы ча ла век, бо зай ма ю ся лю-
бі май спра вай. Жы ву ў ра дас ці і не пра чы на ю ся кож ны 
дзень з дум кай «вось зноў трэ ба пры му сіць ся бе іс ці 
пра ца ваць». І гэ та як раз дзя ку ю чы та му, што на мя не 

не ціс ну лі, не пры му ша лі не чым за няц ца, а да лі пра ва 
вы ба ру. У мя не з пэў на га ўзрос ту бы ла пра га да ін ша-
га жыц ця, да сва бо ды, та му, на пэў на, я знай шоў свой 
шлях.

— За звы чай му зы кан ты — па пу ляр ныя ў шко ле лю-
дзі, якія ма юць шмат сяб роў. А вы не як пры зна лі ся, што 
ў школь ныя га ды іх у вас не бы ло. А ў дзяў чат па пу ляр-
нас цю ка рыс талі ся?

— У нас бы ла свая су пол ка, з па рай пры яце ляў, з які мі 
я іг раў у та га час ным гур це. Але зболь ша га гэ та бы лі не му-
зы кан ты, а мае сяб ры. Ці ка рыс таў ся я па пу ляр нас цю ся род 
дзяў чат? Ця пер ужо азі ра ю чы ся, я ра зу мею, што бы ла пэў-
ная па пу ляр насць, ад нак з-за сва ёй ней кай сціп лас ці я ёй 
ні як не ка рыс таў ся. Я быў увесь у са бе, у сва ёй твор час ці. 
І тры маў ся на дыс тан цыі ад усіх.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Цэнтр на ву ко вай твор час ці 
сту дэнц кай мо ла дзі 
«Фаб Лаб» ад крыў ся 

на ба зе Фун да мен таль най 
біб лі я тэ кі БДУ.

«Фаб Лаб» аб ста ля ва ны прын-
та рам 3D GubeX Trіo. Без гэ тай 
уль тра су час най пры ла ды сён ня 
не абы хо дзіц ца ні вод ная га лі на: 
з яе да па мо гай рэа лі зоў ва юц ца 
са мыя роз ныя твор чыя пра ек ты і 
вы раб ля ец ца прак тыч на ўсё за ду-
ма нае. Ёсць дум ка, што 3D-друк 
— ме на ві та тая тэх на ло гія, якая 
да зво ліць здзейс ніць на ступ ны 
пра рыў і цал кам пе ра вер не на-
ша жыц цё. Толь кі ўя ві це са бе, 
што вы змо жа це «на дру ка ваць» 

на прын та ры ўсё, што за ўгод на 
— ад прос тых пласт ма са вых фі-
гу рак да ін стру мен таў, адзен ня, 
ве ла сі пе да, зброі і на ват ча ла ве-
чых ор га наў на асно ве ства ла вых 
кле так!..

— Я бяс кон ца ўра жа ны і 
ўсхва ля ва ны ты мі маг чы мас ця-
мі, якія ча ка юць нас у бу ду чы-
ні, — за явіў пад час ад крыц ця ў 
БДУ цэнт ра «Фаб Лаб» ды рэк-
тар на ву ко ва-тэх ніч най біб лі я-
тэ кі імя Да ла ма ра Уні вер сі тэ та 
шта та Не ва да (ЗША) Па трык 
КОЎ ЛГА РАЎ. — І я зды маю ка-
пя люш пе рад ды рэк та рам Фун-
да мен таль най біб лі я тэ кі і кі-
раў ніц твам БДУ, якія ад ны мі з 
пер шых у све це пе ра асэн са ва лі 
стаў лен не да біб лі я тэк і іх уплы-
ву на гра мад ства. 

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «ЧЗ».)

«НЕ ПА ПУ ЛЯР НАЯ» 
ПРА ФЕ СІЯ?

Для ка го як...
Па чуў шы сло ва «ляс ні чы», мно гія, на пэў на, уяў ля юць са бе па-
жы ло га муж чы ну, аба вяз ко ва з ба ра дой, які ледзь не ўсё сваё 
жыц цё пра вёў у не вя ліч кай ха це па ся род ле су. Па моч ні ку ляс ні-
ча га Дзміт рыю ДОЎ НА РУ ўся го 24, і ба ра ды ў яго ня ма. У Пры-
бя рэ зін скае ляс ніц тва Баб руй ска га ляс га са ён тра піў па раз мер-
ка ван ні два га ды та му. Тэр мін ад пра цоў кі ўжо скон чыў ся, але 
сы хо дзіць з ця пе раш ня га мес ца пра цы хло пец не збі ра ец ца.

...Не вя лі кі двух па ка ё вы бу ды нак ляс ніц тва зна хо дзіц ца за 10 хві лін 
яз ды ад Баб руй ска. Ра ней ён на ле жаў мяс цо ва му вай ско ва му ляс га су. Ця-
пер жа ў ім «пра пі са лі ся» два ляс ніц твы — Баб руй скае і Пры бя рэ зін скае. 
Су пра цоў ні кі ляс га са хут ка пра яві лі свае твор чыя здоль нас ці, і ця пер тут 
ма ла што на гад вае пра ко ліш ніх гас па да роў. Ка лі до ры ўпры го жа ны кар-
ці на мі і фо та здым ка мі з вы ява мі бе ла рус кай пры ро ды. У хо ле — чу ча лы 
прад стаў ні коў мяс цо вай фаў ны: дзі ка, воў ка, це це ру ка і ін шых.

— Лю боў да ле су ў мя не, што на зы ва ец ца, у кры ві, — рас па вя дае Дзміт-
рый. — Я на ра дзіў ся на Ста ра да рож чы не, у па сёл ку Па ла жэ ві чы. Ма ці пра ца-
ва ла ме ды кам, а та та быў лес ні ком. Так што я, лі чы це, прад стаў нік ды нас тыі. 
Без умоў на, пра фе сія баць кі вель мі паў плы ва ла на мой вы бар. Ця пер яна не 
вель мі па пу ляр ная — у апош нія га ды на маю спе цы яль насць не да бор. Але 
пе ра да мной пы тан ня, ку ды іс ці ву чыц ца, амаль што не паўставала.

Пас ля за кан чэн ня вяс ко вай шко лы Дзміт рый па на кі ра ван ні ад Ма гі лёў-
ска га ле са гас па дар ча га аб' яд нан ня па сту піў у БДТУ на ле са гас па дар чы 
фа куль тэт. Пры па ступ лен ні зда ваў тэс ці ра ван не па хі міі, ма тэ ма ты цы 
і мо ве. Ці ка вы факт: ся род яго ад на курс ні каў бы ло аж но 70 пра цэн таў 
дзяў чат. Пас ля атры ман ня дып ло ма аб' яд нан не на кі ра ва ла яго ў Баб-
руйск на ад пра цоў ку.

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

3D-ДРУК: 
АД ФАН ТАС ТЫЧ НЫХ 

ЗА ДУМ — ДА РЭ ЧА ІС НАС ЦІ

Алесь КОТ-ЗАЙ ЦАЎ:
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Па дыя мет ры ства ла Па дыя мет ры ства ла 
Дзміт рый мо жа вы зна чыць Дзміт рый мо жа вы зна чыць 
пры бліз ны ўзрост дрэ ва.пры бліз ны ўзрост дрэ ва.

Ідэя трох мер на га дру ку з'я ві ла ся ў та ле на ві та га вы на ход ні ка 
Ча ка Ха ла яшчэ ў па чат ку 1980-х га доў. Пер шы «апа рат для вы-
твор час ці трох мер ных аб' ек таў па тэх на ло гіі стэ рэа лі таг ра фіі» 
быў вы пу шча ны ў 1986 го дзе, а сам тэр мін «стэ рэа лі таг ра фія» 
з'я віў ся на два га ды ра ней і меў на ўва зе «спо саб вы ра бу цвёр-
дых аб' ек таў пры да па мо зе пас ля доў на га дру ку тон кіх сла ёў 
ма тэ ры я лу адзін па верх дру го га». Боль шасць 3D-прын та раў 
вы ка рыс тоў ва юць для дру ку плас ты кі, ад нак ужо сён ня іс ну юць 
ма дэ лі, здоль ныя пра ца ваць і з не ка то ры мі ме та ла мі — стал-
лю, се раб ром і зо ла там. На прык лад, у Пры нстан скім уні вер сі-
тэ це здо ле лі «на дру ка ваць»... ву ха, пры чым не з плас ты ку, а 
з да па мо гай бія ма сы з вя лі кай коль кас цю ства ла вых кле так, 
здоль ных транс фар ма вац ца ў храст ко выя ткан кі. Гэ та не паў-
на вар тас нае ву ха, а штось ці на кшталт пры ла ды для ўспры няц ця 
ра дыё хва ляў. А ў Кар нэль скім уні вер сі тэ це рас пра цоў ва юць 
ме то ды ку ад наў лен ня па шко джа ных між па зван ко вых дыс каў з 
да па мо гай бія ма сы з ства ла вы мі клет ка мі. Дыс кі дру ку юц ца на 
3D-прын та ры. Так са ма да след чы кі з Кар нэль ска га ўні вер сі тэ та 
змаг лі на дру ка ваць на ўні каль ным прын та ры ша ка лад, пя чэн-
не, яб лык, сыр, зе фір, хлеб і ін шыя пра дук ты. За мест плас ты ку 
яны за дзей ні ча лі гід ра філь ныя па лі ме ры, якія ак тыў на вы ка-
рыс тоў ва юц ца ў хар чо вай пра мыс ло вас ці. Гэ тую тэх на ло гію 
ўжо асвой вае НА СА, рас пра цоў ва ю чы «ме ню» для пра цяг лых 
кас міч ных ванд ро вак.

«УСЯ ГО Ў ЖЫЦ ЦІ «УСЯ ГО Ў ЖЫЦ ЦІ 
ХА ЧУ ДА БІЦ ЦА ХА ЧУ ДА БІЦ ЦА 
ДЗЯ КУ Ю ЧЫ МУ ЗЫ ЦЫ»ДЗЯ КУ Ю ЧЫ МУ ЗЫ ЦЫ»

Якас ная пра ца не за ста ец ца не за ўва жа най. І пос пех гур та 
BosaeSonca — та му па цвяр джэн не. Ле тась ён за пі саў два 
аль бо мы: ро ка вы «За ла ты» і лі рыч на-акус тыч ны «Ад пус-

ці», якія не аб мі ну лі ўва гай як экс пер ты, так і пры хіль ні-
кі. Па вер сіі прэ міі «Rock Profі» гурт пры зна ны леп шым 

дэ бю там го да. У лю тым дыск атры маў уз на га ро ду ад 
экс пер таў пар та ла Experty.by у на мі на цыі «Леп шы бе ла-

рус ка моў ны аль бом». На ша су стрэ ча з фронт ме нам гур та 
BosaeSonca Але сем Ка том-Зай ца вым ад бы ла ся на пя рэ-

дад ні соль на га кан цэр та, і мы па гу та ры лі 
з ім пра му зы ку, сва бо ду і перс пек ты вы.


