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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
У тых, хто ўпер шы ню ба чыць 3D-прын тар, 
мозг лі та раль на «ўзры ва ец ца» ад та го, на 
што здоль ная гэ та тэх на ло гія. Так бы ло і ў 
на шай біб лі я тэ цы, ка лі мы ўста на ві лі па доб нае 
аб ста ля ван не і сту дэн ты па ча лі ра біць свае 
3D-ма дэ лі. З ця гам ча су яны пе ра ўтва ра юц ца 
ў асоб ныя аб' ек ты і пе ра рас та юць у са праўд ны 
біз нес. Я ўпэў не ны, што тое ж са мае ча кае і 
бе ла рус кіх сту дэн таў, якія ска рыс та юц ца гэ-
тай тэх на ло гі яй.

У Цэнт ры на ву ко вай твор час ці «Фаб Лаб» 
ма ла дым да след чы кам пра да ста вяць бяс-
плат ны до ступ да пра грам на га за бес пя чэн ня 
спе цы я лі за ва най тэх ні кі, за бяс пе чаць ме та-
дыч най лі та ра ту рай і ака жуць ім пра фе сій ную 
кан суль та цыю па за сва ен ні су час на га ін стру-
мен та рыя ліч ба вай вы твор час ці.

— Прын тар 3D GubeX Trіo ва ло дае вя лі кай 
ка ме рай для па бу до вы аб' ек таў, якая да зва-
ляе ства раць дэ та лі па ме рам з бас кет боль-
ны мяч. Пры ста са ван не мае тры эк стру да ры 
для дру ка ван ня ад на ча со ва тры ма ко ле ра мі. 
Рас ход ны ма тэ ры ял — плас тык двух ві даў: 
тра ды цый ны і эка ла гіч ны. Ка лі ў стру мен ным 
прын та ры ёсць га лоў ка, ад куль на па пе ру па-
сту па юць чар ні ла, то ў 3D-прын та ры за мест 
фар баў вы ка рыс тоў ва ец ца плас ты ка вы дрот, 
які пла віц ца і слой за сло ем ства рае той ці 
ін шы аб' ект у ад па вед нас ці з за да дзе най пра-
гра май, — тлу ма чыць тэх ніч ны бок спра вы 
ды рэк тар Фун да мен таль най біб лі я тэ кі БДУ 
Пётр ЛА ПО. — Як рас ка за лі на шы аме ры кан-
скія ка ле гі, на ства рэн не ад на го аб' ек та ў іх 

ідзе ад 40 хві лін да 40 га дзін у за леж нас ці ад 
аб' ёму і скла да нас ці рас пра цоў кі. Прын тар за-
дзей ні ча ны ўсе 24 га дзі ны ў су ткі. І за 1,5 го да 
яго экс плу а та цыі на ім бы ло ство ра на ўжо 3 
ты ся чы роз ных аб' ек таў. Шля хам 3D-ма дэ ля-
ван ня мож на пра ек та ваць дэ та лі мно гіх тэх-
ніч ных пры лад, ра біць ві зу а лі за цыю хі міч ных 
фор мул, крыш та ліч ных струк тур, ства раць 
аб' ек ты мас тац тва і г.д.

Кошт прын та ра скла дае 20 ты сяч до ла раў 
ЗША. Бел дзярж уні вер сі тэт атры маў грант на 
яго на быц цё ў мно гім дзя ку ю чы Па соль ству 
ЗША ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Так, су пра цоў-
ні кі ін фар ма цый на га цэнт ра па соль ства да-
па маг лі ўні вер сі тэ ту ў пад рых тоў цы за яў кі 
на грант і пра да ста ві лі ім ін фар ма цыю аб 
вы ка ры стан ні 3D-прын та раў у аме ры кан скіх 
біб лі я тэ ках.

Ата шэ па куль ту ры Па соль ства ЗША ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь Ро бін СА ЛА МОН, якая 
пры сут ні ча ла на ад крыц ці «Фаб Лаб», пры зна-
ла ся, што да гэ туль так са ма ні ко лі не ба чы ла, 
як пра цуе 3D-прын тар, і ўпер шы ню змаг ла па-
на зі раць за гэ тым пра цэ сам ме на ві та ў БДУ.

— Ства рэн не 3D-ма дэ ляў — гэ та іна ва цыя 
не толь кі для бе ла рус кіх, але і для аме ры-
кан скіх сту дэн таў, — кан ста та ва ла Ро бін Са-
ла мон. — Мяр кую, што і ў ЗША, і ў Бе ла ру сі 
біб лі я тэ кі з'яў ля юц ца най леп шым мес цам для 
та го, каб лю дзі пры хо дзі лі і зна ё мі лі ся тут з 
но вы мі тэх на ло гі я мі. Біб лі я тэ кі да юць маг-
чы масць шы ро ка му ко лу лю дзей па-но ва му 
па гля дзець на ней кія рэ чы і па чарп нуць но-
выя ідэі.

Та кой жа дум кі пры трым лі ва ец ца і пер шы 
пра рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та Мі ха іл ЖУ РАЎ КОЎ.

— У нас ёсць за ду ма па бу да ваць но вы 
су час ны бу ды нак для біб лі я тэ кі бу ду чы ні. І 
ад крыц цё на ба зе Фун да мен таль най біб лі-
я тэ кі Цэнт ра на ву ко вай твор час ці сту дэнц-
кай мо ла дзі «Фаб Лаб» — гэ та толь кі адзін з 
эта паў раз віц ця Фун да мен таль най біб лі я тэ кі. 
Вель мі спа дзя ём ся, што з да па мо гай но вых 
тэх на ло гій сту дэнц кая мо ладзь змо жа ўва со-
біць у жыц цё са мыя вар' яц кія і фан тас тыч ныя 
свае за ду мы.

Трэ ба да даць, што пер шая «Фаб Лаб» бы ла 
ад кры та ў 1998 го дзе ў Ма са чу сэц кім тэх на-
ла гіч ным ін сты ту це. Паз ней, дзя ку ю чы прын-
цы пам ад кры тас ці і да ступ нас ці, «Фаб Лаб» 
пе ра ўтва ры ла ся ў гла баль ную сет ку ла ба ра-
то рый, якія пра цу юць на пад ста ве агуль ных 
прын цы паў, вы ка рыс тоў ва юць па доб нае аб-
ста ля ван не і тэх на ло гіі і аб мень ва юц ца ідэ я мі 
і рэ сур са мі. Сён ня ў све це на ліч ва юц ца ўжо 
больш як 270 та кіх цэнт раў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

3D-ДРУК...

— Эка на міч ны эфект бу дзе 
раз мер ка ва ны па ўсёй пла не це. 
І для та го, каб бе ла рус кая до ля 
эфек ту не прай шла мі ма нас, на-
ша за да ча па кла па ціц ца пра тое, 
каб кож ны ІТ-спе цы я ліст, які вы-
хо дзіць з бе ла рус кіх ВНУ, умеў і 
быў га то вы пра ца ваць з гла баль-
ным ін тэр нэ там, — да даў Па вел 
Бур ба.

У 2012 го дзе Сіsсо і 
БДУ ІР да мо ві лі ся аб раз горт ван ні ў 
БДУ ІР пра гра мы Сет ка вай ака дэ-
міі Сіsсо. Кам па нія ўжо да па маг ла 
фа куль тэ ту кам п'ю тар на га пра ек-
та ван ня аснас ціць дзве су час ныя 
ла ба ра то рыі. Трэ цяя ла ба ра то рыя 
— ву чэб ны цэнтр «Дас ка на лыя 
сіс тэ мы» — ста ла пра дук там су-
пра цоў ніц тва Сіsсо і кам па ніі 
«Дас ка на лыя сіс тэ мы» .

Цэнтр уяў ляе са бой аб ста ля ва-
ны па апош нім сло ве тэх ні кі клас, 
дзе сту дэн ты бу дуць атрым лі ваць 
са мыя су час ныя і за па тра ба ва-
ныя ве ды. Кошт пе ра да дзе на га 
кам па ні яй «Дас ка на лыя сіс тэ мы» 
аб ста ля ван ня скла дае 250 міль-
ё наў руб лёў, пры чым яно бу дзе 
па ста ян на аб наў ляц ца. Праз гэ-
тую ла ба ра то рыю прой дуць сту-
дэн ты спе цы яль нас цяў «тэх ніч нае 

за бес пя чэн не бяс пе кі» і «элект-
рон ныя сіс тэ мы бяс пе кі».

Вы со кі ўзро вень пад рых тоў-
кі слу ха чоў бу дзе па цвер джа ны 
сер ты фі ка там між на род на га ўзо-
ру, які пры зна ец ца най маль ні ка-
мі ва ўсім све це. Між ін шым, па 
звест ках да сле да ван ня кам па ніі 
Fоrеstеr, кі раў ні кі ІТ-сфе ры пры 
праг на за ван ні эфек тыў нас ці 
ра бо ты бу ду ча га су пра цоў ні ка 
ста вяць на пер шае мес ца як раз 
сер ты фі ка цыю, а на яў насць вы-

шэй шай аду ка цыі — толь кі на 
дру гое.

— Су пра цоў ніц тва з Сіsсо да-
зво ліць нам пад рых та ваць вы-
пуск ні коў, якія пас ля пры хо ду 
на пра цу змо гуць ад ра зу ж, без 
раз гой дван ня і пе ра на ву чан ня, 
уклю чыц ца ў ра бо чы пра цэс. Спе-
цы я ліс ты з та кой пад рых тоў кай 
прос та на рас хват. Сту дэн ты яшчэ 
ву чац ца, а за яў кі на іх раз мер ка-
ван не ад па тэн цы яль ных пра ца-
даў цаў ужо ля жаць ва ўні вер сі-
тэ це, — ка жа дэ кан фа куль тэ та 
кам п'ю тар на га пра ек та ван ня 
БДУ ІР Сяр гей ДЗІК.

Трэ ба да даць, што і кі раў нік 
кам па ніі «Дас ка на лыя сіс тэ мы» 
Па вел Ра баў, і Па вел Бур ба з'яў-
ля юц ца вы пуск ні ка мі БДУ ІР. Па-
вел Ра баў скон чыў уні вер сі тэт у 
2002 го дзе, а кі раў нік прад стаў-
ніц тва Сіsсо Sуstеms у Бе ла ру сі 
і кра і нах СНД — 20 га доў та му. 
Абод ва кан ста ту юць, што ўмо вы 
на ву чан ня ва ўні вер сі тэ це змя ні-
лі ся кар ды наль на, быц цам гэ та 
дзве роз ныя вы шэй шыя на ву-
чаль ныя ўста но вы.

— Мы ця пер збі ра ем ды ві дэн ды 
з та го, што за кла лі ў сва іх вы пуск ні-
коў, вы хоў ва ю чы іх па тры ё та мі сва-
ёй ВНУ, — не без го на ру кан ста туе 
рэк тар БДУ ІР Мі ха іл БА ТУ РА. — 
У нас ужо ство ра на ва ўні вер сі тэ це 
34 су мес ныя на ву чаль на-на ву ко-
ва-вы твор чыя ла ба ра то рыі. Але 
рас слаб ляц ца ўсё роў на нель га. 
Мы па він ны ства раць усе ўмо вы 
для атры ман ня на шы мі сту дэн та мі 
ве даў, якія бу дуць за па тра ба ва ны 
ва ўмо вах усё больш тэх на ла гіч на 
за леж най эка но мі кі...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

РАС КА ЖЫ 
ПРА СВАЮ 

«БЕ ЛУЮ РУСЬ»
Рэс пуб лі кан скі кон курс для ма ла дых 
жур на ліс таў «За ла тое пя ро Бе лай Ру сі» 
пра во дзіц ца ўжо дру гі раз. Ле тась пе рад 
жу ры ста я ла цяж кая за да ча — вы браць 
са мых леп шых і крэ а тыў ных з 350 ада-
бра ных ра бот. Ча го ча ка юць ар га ні за-
та ры сё ле та, рас па вёў прэс-сак ра тар 
РГА «Бе лая Русь» Яў ген БЕ ЛА ВУ САЎ.

— Ад чу ва ец ца, што кон курс зай меў па пу ляр-
насць — на яго бы ло да сла на ка ля 700 ра бот, 
па ло ва з якіх прай шла ад бор. Ва шы ўра жан ні?

— Кон курс ста не тра ды цый ным. Ле тась ён вы-
клі каў шы ро кі рэ за нанс: па мно гіх ра бо тах бы лі 
спрэч кі. На вед валь ні кі сай та ак тыў на ка мен та ва лі 
за яў ле ныя пуб лі ка цыі: ад ны шу ка лі за га ны і на ват 
вы яў ля лі пла гі ят, а ін шыя хва лі лі і рэ ка мен да ва лі 
па да дзе ныя ра бо ты. Пе ра мож цы прай шлі праз да-
стат ко ва стро гі ад бор афі цый на га і «не афі цый на га» 
жу ры. Баць кі, са мі ўдзель ні кі, вы клад чы кі, прад-
стаў ні кі «пяр ві чак» — усе са чы лі за кон кур сам, на-
вед валь насць сай та вы рас ла ў два ра зы, бяс кон ца 
сы па лі ся зван кі, зва ро ты. Ле тась мы бы лі за ва ле ны 
школь ны мі са чы нен ня мі аб пры га жос ці Бе ла ру сі. 
Ця пер вы ра шы лі за ся ро дзіц ца на на мі на цы ях, пры-
све ча ных дзей нас ці і пра соў ван ню «Бе лай Ру сі».

— Што да ты чыц ца са чы нен няў пра пры га-
жосць Бе ла ру сі... Якой на ша кра і на паў ста ла 
ў пуб лі ка цы ях?

— Усе га на рац ца, што жы вуць тут, ад чу ва ец-
ца па тры я тызм — тое, што не вель мі ўлас ці ва 
мо ла дзі пас ля 20 га доў. А дзе ці вы каз ва юц ца 
шчы ра і, на пэў на, не без уплы ву баць коў, якія 
так са ма за хоў ва юць лю боў да ра дзі мы.

— Мяр ку ю чы па ра бо тах, мно гія ўдзель ні-
кі кон кур су на тхнё на рас па вя да лі пра сваю 
ма лую ра дзі му — вёс ку, га рад скі па сё лак... 
Але ці акрэс лі лі яны праб ле мы са цы яль на га 
аль бо эка на міч на га кштал ту?

— Ве да е це, сён ня жур на ліс ты ка ча сам вель мі 
па вяр хоў ная. Рас па вя да ю чы пра род ныя мяс ці ны, 
ма ла дыя аў та ры час цей за ўсё за кра на юць гіс то-
рыю і сла ву тас ці. Яны не імк нуц ца пра ана лі за ваць, 
ад шу каць праб ле му і тым больш пра па на ваць яе 
вы ра шэн не, ха ця праб лем да во лі мно га. Не ха пае 
ін фар ма тыў нас ці, з-за гэ та га ма тэ ры я лы губ ля юць 
сваю каш тоў насць. Мы ўлі чы лі гэ тую ака ліч насць і 
ча ка ем ра бо ты, якія мож на бы ло б вы ка рыс таць у 
ін шых пра ек тах, на прык лад, края знаў чых.

— Ці пла ну е це пра во дзіць май стар-кла сы 
для ма ла дых аў та раў?

— Для аду ка цый ных пра ек таў да стат ко ва жур-
на лісц кіх гурт коў, якія ёсць амаль у кож ным цэнт ры 
дзі ця чай твор час ці. Мы, у сваю чар гу, ства ра ем 
пля цоў ку для са ма вы яў лен ня ма ла дых жур на ліс-
таў. Пра цы на шых пе ра мож цаў за ліч ва юц ца як 
твор чыя пуб лі ка цыі пры па ступ лен ні на жур фак.

— Пе ра мож цы мі ну ла га го да, юныя ка рэс-
пан дэн ты гурт ка «Ма ла дзік» з Ма ла дзеч на, 
ад ра зу пас ля ва ша га кон кур су прад ста ві лі 
пе ра да чу для тэ ле ка на ла СТБ. Ці ад соч ва е це 
да лей шы лёс сва іх аў та раў?

— Так, у кан цы са ка ві ка пад ве дзе ны вы ні кі мінс-
к ага га рад ско га кон кур су юнац кіх СМІ, на якім ма ла-
дзе чан цы за ня лі пер шае мес ца ў на мі на цыі «леп шая 
га зе та». А ўво гу ле, ма ла дзе чан ская «пяр віч ка» «Бе-
лай Ру сі» ак тыў на су пра цоў ні чае з ма ла ды мі ка рэс-
пан дэн та мі «Ма ла дзі ка». Су вязь з аў та ра мі ёсць.

— А якой паў стае «Бе лая Русь» у пуб лі ка-
цы ях юных аў та раў?

— Усе зра зу ме лі: «Бе лая Русь» ство ра на для 
та го, каб ра біць ней кія кан крэт ныя спра вы, да па ма-
гаць лю дзям. Дзе ці па ча лі на вед ваць на шы ме ра-
пры ем ствы і пры маць у іх удзел. На ва год нія ак цыі, 
су бот ні кі, він ша ван ні на ро джа ных у Дзень Не за леж-
нас ці — усе гэ тыя па дзеі знай шлі ад люст ра ван не 
ў ра бо тах кан кур сан таў. На прык лад, пе ра мож ца 
пад на мі на цыі «Я пі шу пра Бе лую Русь» Юлія Шуль-
гоў ская з Ма гі лё ва даў но ці ка ві ла ся дзей нас цю ар-
га ні за цыі, бо тут пра цуе яе ба бу ля. На пэў на, ёй бы ло 
ляг чэй, бо яна «ва ры ла ся» ў гэ тым.

— Ча го ча ка е це ад кон кур су сё ле та?
— Хо чац ца ўба чыць больш ра бот па дзей-

нас ці «Бе лай Ру сі». Нам па трэб ныя све жыя ідэі 
для раз віц ця. Спа дзя ю ся, юныя аў та ры пад клю-
чац ца і пра па ну юць ці ка выя пра ек ты. Так са ма 
су мес на з га зе тай «Звяз да» бу дзем пра во дзіць 
маш таб ны края знаў чы пра ект, пры све ча ны мяс-
ці нам Бе ла ру сі. Кож ны ча ла век мо жа рас ка заць 
пра сваю род ную вёс ку, га рад скі па сё лак, го рад 
тое, што не ўсе ве да юць. У «Ві кі пе дыі» не ка то-
рых мяс цін ня ма — як быц цам і не бы ло ні ко лі. 
Па кро пель цы бу дзем збі раць ін фар ма цыю, каб 
ства рыць ін тэр нэт-пра ект, та му ча ка ем ма тэ ры-
я лы па края знаў чай тэ ма ты цы.

— Што б вы па жа да лі аў та рам-па чат коў-
цам?

— Не трэ ба зда вац ца пры пер шай ня ўда чы. 
Пра бі вай це са бе да ро гу, ву чы це ся на сва іх па-
мыл ках і ідзі це з но вы мі сі ла мі ў но вы бой.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.
P.S. Пра па пя рэд нія вы ні кі твор ча га кон кур су 

«Чыр вон кі» «Мы — та кія!...», які пра во дзіц ца пры 
ін фар ма цый най пад трым цы Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі, чы тай це на ста рон ках 4-5.

ЦІ КА ВА ВЕ ДАЦЬ:
Бры тан ская кам па нія MakіeLab вы пус ці ла бяс плат ную ма біль ную пры ла ду, з да па мо гай 

якой мож на ства рыць ляль ку, пры ду маць яе знеш насць і адзен не. Пас ля гэ та га за ста ец ца 
за ка заць цац ку, якая бу дзе на дру ка ва на на 3D-прын та ры. Каш туе гэ тае за да валь нен не 88 
до ла раў. А кі тай ская ар хі тэк тур ная кам па нія Wіnsun за яві ла аб ства рэн ні ра бо ча га пра та-
ты па 3D-прын та ра, які ў якас ці бу даў ні ча га ма тэ ры я лу вы ка рыс тоў вае бу даў ні чае смец це. 
Пас ля за вяр шэн ня тэс ці ра ван ня прын тар змо жа за су ткі вы пус каць па пяць жы лых бу дын-
каў. Акра мя хут ка сці тэх на ло гіі, ства раль ні кам уда ло ся да біц ца і не ве ра год най яе тан нас ці. 
Цал кам уз ве дзе ная ка роб ка до ма бу дзе каш та ваць не больш за 5 ты сяч до ла раў. Адзі ная 
праб ле ма — гі ганц кія па ме ры 3D-прын та ра (150 мет раў), а дак лад ней, праб ле мы з яго пе-
ра мя шчэн нем з ад ной бу даў ні чай пля цоў кі на ін шую.

Пра грэс — ву чэб на му пра цэ суПра грэс — ву чэб на му пра цэ су

ЛА БА РА ТО РЫЯ «СО ЧЫЦЬ» ЛА БА РА ТО РЫЯ «СО ЧЫЦЬ» 
ЗА КОЖ НЫМ СТУ ДЭН ТАМЗА КОЖ НЫМ СТУ ДЭН ТАМ

Ін тэр нэт, да яко га мы ўсе пры звы ча і лі ся і маг чы мас ця мі яко га 
ак тыў на ка рыс та ем ся (на прык лад, вэб-сай та мі і інш.), пра грэ-
суе ва Усё аб дым ны ін тэр нэт, да яко га бу дуць пад клю ча ны ўсе 
ма шы ны, тэх на ло гіі і пра цэ сы. Ка лі сён ня ў се ціў ным тра фі ку 
да мі ну юць ка му ні ка цыі «ча ла век — ча ла век», то ў блі жэй шай 
бу ду чы ні на пер шы план вый дзе тра фік «ча ла век — ма шы на» 
або «ча ла век — аб' ект», а по тым — «ма шы на — ма шы на» або 
«аб' ект — аб' ект». Сён ня ў све це да ін тэр нэ ту пад клю ча на 
толь кі 0,5% фі зіч ных аб' ек таў, а ў блі жэй шыя дзе ся ці год дзі 
пад клю ча ны бу дуць ужо ўсе аб' ек ты на пла не це. Усё гэ та 
дасць ве лі зар ны эка на міч ны эфект, які ацэнь ва ец ца пры-
бліз на ў 19 трлн до ла раў ЗША ў гла баль ным вы лі чэн ні. Та кую 
кар ці ну на ма ля ваў пры сут ным на ад крыц ці ў БДУ ІР ву чэб на га 
цэнт ра Ака дэ міі Сіsсо кі раў нік прад стаў ніц тва кам па ніі Сіsсо 
ў Бе ла ру сі і кра і нах СНД Па вел БУР БА.

ЦІ КА ВА ВЕ ДАЦЬ:
На дум ку фу ту ро ла гаў Сіsсо, 

мы ўсту па ем у эпо ху, ка лі ін тэр-
нэт мо жа ра ды каль на па леп шыць 
і па доў жыць жыц цё кож на га жы-
ха ра на шай пла не ты, вы ле чыць 
цяж кія за хвор ван ні, да па маг чы 
вы ра шэн ню клі ма тыч ных праб-
лем і зра біць кож ны дзень на-
ша га жыц ця больш шчас лі вым. 
Усё аб дым ны ін тэр нэт спа лу чыць 
маг чы мас ці ін тэр нэ ту з рэ аль ным 
жыц цём і зро біць усе прад ме ты, 
што нас акру жа юць, ін тэ ле кту-
аль ны мі. Пад клю ча ныя аб' ек ты 
змо гуць са ма стой на збі раць, 
ана лі за ваць па трэб ную ін фар-
ма цыю і да па ма гаць лю дзям. 
На прык лад, бан ка ма ты, аб ста-
ля ва ныя ка ме ра мі з функ цы яй 
рас па зна ван ня тва раў і ана лі тыч-
ны мі пра гра ма мі, пад клю ча ны мі 
да ба зы звес так пра ва ахоў ных 
ор га наў, змо гуць аказ ваць рэ-
аль ную пад трым ку ў за тры ман-
ні зла чын цаў. Ме ды цын скае 
аб слу гоў ван не пе ра тво рыц ца ў 
не пе ра рыў ны пра цэс, які што дня 
су пра ва джае кож на га ча ла ве ка. 
Па тэн цы яль ная вы га да ад пад-
клю ча най сіс тэ мы ахо вы зда роўя 
і ма ні то рын гу па цы ен таў ацэнь-
ва ец ца ў 106 млрд до ла раў.
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