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СтдентыипреподавателиНовородсооосдарственноониверситета имени Ярослава Мдроонепервыйразприезжаютв
наш вз и вседа остаются довольны временем, проведенным
здесь.Вэтомодновородсая
делеация посетила наш ниверситетвонцеотября,и,несмотрянато,чтовремяпребывания остей в Витебсе было
ораничено,ониспелимноое.
Для новородцев были оранизованымастер-лассыитренини,рлыестолыилеции,творчесиевстречииспортивныемероприятия.
Черезнеотороевремянаадрес нашей альма-матер и лично
ретораА.В.ЕоровапришлоблаодарственноеписьмозаподписьюпрореторапомежднароднойдеятельностиНовГУМ.Н.Певзнера. В письме высазываются
словаблаодарностизатеплыйи
радшный прием, отмечается
таже, что поезда в Витебс
оставила  всех частниов неизладимыевпечатления,ачастие в мастер-лассах, пратичесих занятиях и презентациях, посещение лабораторий и
чебных мастерсих обоатили
и вдохновили стдентов и преподавателей.
«СердечноблаодаримВ.И.Тровсооидрихоллезаразмещение в омфортабельном
общежитии и прерасню оранизациювизита»,–оворитсяв
письме.

***
Наадреснашеовзаилично
ретора А.В. Еорова пришло
письмоизправленияСледственнооомитетаРеспблииБеларсь по Витебсой области за
подписьюзаместителяначальниаполовниаюстицииИ.В.Метелицы. В письме высазываются слова блаодарности за оазанню помощь и высоое ачествопроведениялеционныхзанятий по идеолоичесой подотовессотрдниамиираждансим персоналом правления и
территориальныхподразделений
областипреподавателямниверситета:Ю.Л.Поташевой,старшемпреподавателюафедрыприладнойпсихолоии,А.Н.Костючов, старшем преподавателю
афедры социально-манитарных на, Т.Ф. Дмитриевой, доцентафедрыоловнооправа
иоловноопроцесса,иР.В.Тимофеев,доцентафедрыистории Беларси.

«СТУДЕНТГОДА–2017»

КОНКУРС,
КОТОРОМ НЕТ
НЕТ ПРОИГРАВШИХ
ПРОИГРАВШИХ
КОНКУРС, ВВ КОТОРОМ

Насниме:победительобластнооэтапареспблиансоо онрса «Стдент ода– 2017»
РсланНовиов.
Ох, что происходило в атовом
заленашеониверситетавпятниц 10 ноября! Пожалй, давненьо
стены лавноо орпса не видели
таоонааластрастей,одарппы поддержи из шести взов Витебщины пришли болеть за своих
представителейнаобластномэтапе респблиансоо онрса
«Стдентода–2017».Данепросто болеть, а аплодировать, размахивать флаами своих ниверситетовироморичатьимясвоео частниа.
«Мар,ты–лчший»,«Саша,давай!», «Кирилл, мы за тебя!» – не-

сомненно,аждыйболелзасвоео
онрсанта.Переживализаребят
нетольостденты,ноипреподаватели и роводство взов, оторыетажепристствоваливзале.
«Сеоднянасцененебдетпроиравших, – отметила проретор
нашео ниверситета, дотор
эономичесих на, профессор
В.В. Боатырёва. – Вы все же
победители».
ЗавозможностьпредставитьВитебсю область на респблиансомонрсе«Стдентода–2017»
боролись:АлесандраЖаврид(Витебсий осдарственный ордена

Држбынародовмедицинсийниверситет),РсланНовиов(Витебсий осдарственный технолоичесийниверситет),МарСереев
(Полоцийосдарственныйниверситет),ВалерияРоманова(Витебсаяордена«ЗнаПочета«осдарственная аадемия ветеринарной
медицины),ВерониаБосаова(Витебсий филиал УО ФПБ «Межднародный ниверситет “МИТСО”»)
иКириллМааров–стдентвтороо рса педаоичесоо фальтета нашео ниверситета.
«Беларсь–рыніцанатхнення»–
именнотазвчалатемаобластно-

ЦЕНТР СЛАВЯНСКИХ
ЯЗЫКОВИКУЛЬТУР
ПРИГЛАШАЕТ
Капровестисвободноевремяспользой?Уверена,мноиестденты
задаются этим вопросом. Центр славянсих языов и льтр, оторый
действетнаФлФ,предлааетотличноерешениеданнойпроблемы.Раз
вдвенеделипроходятпросмотрыфильмовнапольсомязые.Прилашаемвсехжелающихизчатьпольсийязыилилбитьжеимеющиесязнания.
Центрславянсихязыовильтр–отличнаявозможностьпослшать
живюпольсюречь,обсдитьфильмсинтереснымилюдьмииотдохнть от привычноо зачивания, без отороо не обходится изчение
иностраннооязыа.Фильмывыбираютсяптемолосования,аидень
проведениямероприятия.Следитезановостямивнашейрппе«Центр
славянсих языов и льтр» Вонтате.
КаринаЗАВАЦКАЯ,
стдента4рсаФлФ.

оэтапа,вовремяотороочастнии должны были заранее подотовить портфолио и видеороли о
себе (заочный этап), а затем на
сцене достойно представить себя.
Юноши и девши таже демонстрировалисвоиталантыиэрдицию
в творчесом и интеллетальном
онрсах.
Мое сбъетивное мнение таово:трилидерасостязанияопределилисьсраз,поэтомлавнаяинтриа залючалась в том, а жюри
распределитбаллыиооихоажетсябольше.
(Оончаниена3-йстр.)

«МЫіЧАС»–
ГАЗЕТА
ДЛЯВАС!
Наадваем,
што працяваецца падпіса
на першае паўоддзе
2018 ода на азет

«Мыічас».
Выданне можна выпісаць
% любым аддзяленні
с%вязі  Рэсп%блі-і Белар%сь.
Падпісны індэ-с – 64098.
Заставайцеся з намі!

ОТКРЫТЫЙДИАЛОГ

В

 нашем ниверситете в
начале ноября прошел
отрытый диало  «Дыхание
истории: сто лет спстя»,
прироченный  100-летию
Отябрьсойсоциалистичесой революции.
Наотрытыйдиало ,ор анизованный Первомайсим
районным омитетом ОО
«БРСМ» совместно с администрацией Первомайсо о
района орода Витебса и
первичнойор анизациейОО
«БРСМ»ВГУимениП.М.Машерова, пришли эсперты,
стденты,представителиветерансих и общественных
ор анизаций. Собравшихся
поприветствовал исполняющий обязанности перво о
серетаря Первомайсо о
районно о омитета ОО
«БРСМ» Святослав Михайлов, оторый взял на себя
фнциюмодератораотрыто одиало а.
ВрамахмероприятияобсждалисьрольОтябрьсой
революции в жизни общества, взаимосвязь Первой
мировой войны и ОтябрьсойиФевральсойреволюций,жизньжителейВитебсаиихотношениеПервой
мировойвойнеиреволюционнымсобытиям1917 одаи
мно оедр ое.
Например, деан фальтетаэономиииправаМежднародно о ниверситета
«МИТСО» Витор ВладимировичОневичотметил,что
Отябрьсаяреволюция–это

К100-ЛЕТИЮРЕВОЛЮЦИИ

нашаистория.Конечно,ней
можноотноситьсяпо-разном, но вычернть из прошлоо невозможно.
ВиторВладимировичрассазал,что1917однаш

ород был очень перенаселен. Помимо раждансоо
населения в Витебсе проживаливоенныеибеженцы.
На всех не хватало жилья,
работы, продтов, врачей,

оторые моли бы оазать
валифицированню медицинсю помощь. Поэтом
недивительно, что жители
Витебсавстречалиреволюционные события с радос-

тью и надеждой на то, что
теперь их жизнь изменится.
Интересню информацию
обОтябрьсойиФевральсойреволюцияхможноотысатьвВитебсойобластной
библиотее имени В.И. Ленина. Об этом рассазала
заведющий отделом раеведчесойлитератрыибиблиорафии Лариса ИвановнаРоачёва.
Ровесниом революции в
нашем ороде принято считать областню азет, первый номер оторой вышел
11 ноября 1917 ода. Заведющий отделом писем и
праваобластнойазеты«Витебсиевести»НатальяКамлёва отметила, что 100 лет
назад издание называлось
«ИзвестияВитебсоореволюционноо Совета солдатсих и рабочих дептатов»,
затем долое время реиональнаяазетаносиланазвание «Віцебсі рабочы», правопреемниом оторой сеодня являются «Витебсие
вести».
С праздниом всех пристствовавших поздравил
первыйсеретарьобластнооомитетаКоммнистичесой партии Беларси АлесандрЛеонидовичДединин.
Чтобыпронинтьсядхом
эпохиипонять,аоезначение в жизни наших предов
имела революция, частниамрлоостолабылипоазаны архивные адры демонстрации,отораяпрошла

в Витебсе в 1918 од в
честьпервойодовщиныОтября. А после этоо свои
знания об Отябрьсой революции и о жизни в СССР
смолипродемонстрировать
стденты,дляоторыхведщий подотовил несольо
аверзных вопросов.
P.S. Крлый стол «Отябрь 1917 ода в сдьбах
людей,народов,осдарств»
прошел на историчесом
фальтете нашео ниверситета. Перед собравшимисястдентамивыстпилине
тольо преподаватели фальтета, но и прилашенные эсперты: ведщий архивистГосдарственнооархива Витебсой области
СветланаНиолаевнаМясоедова,деанфальтетаэономии и права Витебсоо
филиала Межднародноо
ниверситета«МИТСО»ВиторВладимировичАневич,
заведющий витебсим Хдожественным мзеем ОльаИвановнаАневич,лавныйспециалистлавнооправленияидеолоичесойработы, льтры и по делам
молодежиВитебсоообластноо исполнительноо омитета Денис Валерьевич
Юрча. Пристствовавшие
стденты смоли задать интересющие их вопросы и
дажевстпитьвдисссию.
НАШКОРР.
Наснимах:вовремяотрытоо диалоа.
ФотоА.ЛАЗЕБНОЙ.

ЗНАГОДЫ

Н

апэўна, няма ў нашым
орадзе тао а чалавеа, яі б не ведаў Арадзя
Уладзіміравіча Рсеца а.
Сталыялюдзіўз адваюцьтой
час,аліёнпрацаваўнаадазных амсамольсіх і партыйныхпасадах,Віцебсім
арвыанаме. Маладое пааленневедаеАрадзяУладзіміравіча я эс-рэтара
ВДУімяП.М.Машэрава,дотара істарычныхнав,прафесара,аўтарашэра ані ,
прысвечаныхмастацайльтры Беларсі.
Перша а лістапада наш
знааміты зямля адзначыў
свой75- адовыдзеньнараджэння.Збіраючысянаўрачыстю імпрэз, яю ар анізаваліпрафампрацоўных
(старшыня Дзмітрый Алеавіч Стры) і рэтарат ніверсітэтаначалезрэтарам
Алясеем Уладзіміравічам
Я оравым,яўз адваласваё
знаёмства з этым няўрымслівым чалавеам. Адбылося
яноў1996 одзенаIУсебеларсім народным сходзе,
наяімАрадзьУладзіміравіч
быў адным з дэле атаў ад
Віцебшчыны...
Ідчы ў зал нарад, дзе
мелася адбыцца ўрачыстасць, я ўспамінала, я мы
разамзА.У.Рсецімзнаўлялі наш азет. Рэтар я
алоўны рэдатар выдання
ніолі не рабіў заўва . Арадзь Уладзіміравіч давяраў
нетольімне,алеітымлюдзям, яія з ім працавалі ва
ўніверсітэце.Безмоўна, эта
арыляла: хацелася выонвацьсваюработнасамым
высоімзроўніінастаронах азеты«Мыічас»поўным аб’ёме адлюстроўваць
паліты ВНУ.
Амаль дванаццаць адоў
Арадзь Уладзіміравіч значальваў наш альма-матар.
Віншючыюбіляра,А.У.Я ораў адзначыў, што, дзяючы высоам прафесіяналізм,дзяржаўнаммысленню,
меннюпрымацьзважаныя
рашэнні, патрабавальнасці
да сябе, важлівым адносінамдалюдзей,А.У.Рсеці
займеў вяліі аўтарытэт сярод спрацоўніаў ВДУ імя

ШЧЫРЫЯ СЛОВЫ
ПРАНЯЎРЫМСЛІВАГАЧАЛАВЕКА

П.М. Машэрава. Арадзь
Уладзіміравіч – эта той чалаве,даяоазаўсёдыможназвярнццапаслшнюпарадцідапамо.
«Вы,явопытныіаўтарытэтны іраўні, былі арантам паспяховаа развіцця
ўніверсітэта. Пад Вашым
іраўніцтвам наша ВНУ не
тольіпераадолелаўсецяжасці,алеіатрымалаяасна
новыімпльсразвіцця,стаўшыаднымзнайлепшыхласічных ніверсітэтаў Рэспбліі Беларсь», – зазначыў Алясей Уладзіміравіч.
Юбіляр,паазваючыройна
дэанаў, прамовіў: «Што я?!

2 стар. 18лістапада2017.

Я тольі іраваў, эта яны
ўсёрабілі».
Напрыанцы свайо выстплення А.У. Яораў пажадаўА.У.Рсецамневычэрпнай энеріі, доўай жыццёвайдароі,напоўненайярімі
падзеямі, новымі дасяненнямідыпоспехамі,атасама
радасціадстаснаўзтымі,
хтопрафесаралюбіцьіпаважае.
Сапраўды, Арадзя Уладзіміравіча любяць і паважаюцьваўніверсітэце.Іёсць
зашто...Гартаючыпажоўлыя староні азет, звяртаеш ва на невялічія нататі, што адлюстроўваюць

яріяпадзеімінлыхадоў,і
ловішсябенадмцы:ольі
ў А.У. Рсецаа было ціавыхідэйіпрапаноў,яіяпоўнасцю ажыццявіліся, ольі
імпаладзенатрадыцый,на
яіхісённявыхоўваюцьстдэнтаў.Рэтарвельмілапаціўсяпрамоладзьіпрабдчыню ўніверсітэта. За ады
яоіраўніцтвабылоўведзенашматновыхспецыяльнасцей, заснаваны юрыдычны
фальтэт.Усёэтарабілася
длятао,абнашаВНУстала
ласічным ніверсітэтам.
У юбілейны дзень нараджэння Арадзя Уладзіміравіча віншавалі старшыня

Віцебсаа абласноа амітэта Беларсаа прафесійнаа саюза работніаў адацыіінавіАлясандрСяреевіч Сханаў, дэан істарычнаафальтэтаВеніамін
Арадзьевіч Космач, дэан
фальтэта сацыяльнай педаоіі і псіхалоіі Сярей
Анатольевіч Матораў, дэан
юрыдычнаа фальтэта
Алясандр Алясандравіч
Бачоў. Ад імя дэанаў нашай ВНУ бет рж юбіляр
ўрчыладэанпедааічнаа
фальтэта Іна Анатольеўна
Шарапава,яаятасамаперадалапрывітаннеішчырыя
віншаванніадтворчыхале-

тываў фальтэта. Віталь
ЯаўлевічКзьмена,іраўні
біялаічнаа фальтэта,
праспяваўплетіпрыпеўз
імнаўніверсітэта,словыяоанапісаўА.У.Рсеці.
НароднаймовепавіншавалаАрадзяУладзіміравічапрарэтарпавыхаваўчайрабоце
ІрынаВасільеўнаБондал,яая
прыадала самыя ярія моманты смеснай працы, дзяавалаюбілярзападтрым
і парады. Шчырыя, цёплыя
словыпрарэтара,дмаю,запаліўдшнетольівіноўні
ўрачыстасці, але і ўсім прыстным. Выстпленне Ірыны
Васільеўны дапоўніў прарэтарпавчэбнайрабоцеВеслаўІосіфавічТроўсі,яіадзначыў,штодзяючыАрадзюУладзіміравічваўніверсітэцебыліправедзенырамонтныя работы. Прарэтар засяродзіў тасама ўва на
ніжнайспадчынепрафесара.
Слхаючы ожнаа выстпоўца,яраптамзлавіласябе
на дмцы, што віншюць не
былоаіраўніанашайальма-матар,філосафа,вчонаа, пісьменніа, а выазваюць словы падзяі самам
блізам і дараом чалаве,зяімбылопрыемнапрацавацьіадпачываць,дзельнічацьрозныхмерапрыемствах,чалаве,яіабаачае
дхоўна і інтэлетальна не
тольіВіцебшчын,алеіўсю
наш раін.
ДаўалеццяВам,шаноўны
АрадзьУладзіміравіч,творчаанатхнення,здароўя!
НастассяЛАЗЕБНАЯ.
P.S. На пачат вечара
своеасаблівыпадарназрабіў былы спрацоўні ніверсітэтаФ.А.Грынеўсі,яістварыў і паазаў біярафічню
інастж пра юбіляра.
Наздымах:(версезлеванаправа)рэтарА.У.Яораў рчае віншавальны адрас і анаровю рамат
ўніверсітэтаА.У.Рсецам;
А.С. Сханаў, старшыня
Віцебсаа абласноа амітэта Беларсаа прафесійнаасаюзаработніаўадацыіінаві,віншеюбіляра;
(нізе)здыманапамяць.
Фотааўтара.

17НОЯБРЯ–МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬСТУДЕНТА

КОНКУРС,ВКОТОРОМ
НЕТ ПРОИГРАВШИХ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ВРЕМЯ

Наанне Межднародноо дня стдента, оторый
празднется 17 ноября, мы
решили спросить  преподавателейнашеониверситета,аиесамыеяриевоспоминания о стденчесих
одахнихостались.
Серей Але сандрович
Прохожий,доцент афедрыинформати ииинформационныхтехнолоий:«На
нашемматематичесомфальтете льтрная жизнь
вседабилалючом.Настарших рсах чились “звезды”, на оторых постоянно
хотелось равняться. Среди
них – Виталий Шляппо, сеодняспешныйпродюсери
сценарист мноих поплярных проетов, в том числе
сериалов “Папины дочи”,
“Даёшь молодёжь”, “Кхня”
идр.
Мыжесмоимтоварищем,
тоже стдентом математичесоо фальтета, Сереем Красавцевым ирали на
мзыальных инстрментах
ипелипоплярныевтовремя омпозиции,  пример,
песню“Стильныйоранжевый
алст”рппы“Браво”.Затем мы создали рпп из
трехСереев:нашемдэт присоединился Серей
Грош (филолоичесий фальтет).Унасдажесольный

онцерт в ниверситете состоялся. Челове сто тода
собралось. На дрих площадахмытожевыстпалии
дажезаписалинастдииполальбома».
МихаилЛеонидовичЦыбльс ий, доцент афедры изобразительноо иссства:«Стдэнтымастаца-рафічнаа фальтэта
заўсёды былі і застаюцца
своеасаблівымілюдзьмі.Там мы пратычна ніолі не
святаваліМіжнародныдзень
стдэнта, а адзначалі свае,
“прафесійныя”святы,звязаныя з мастацімі і льтрнымі падзеямі, напрылад,
Дзень стварэння УНОВІСа
ці Дзень нараджэння КазіміраМалевіча.Гэтабылінашыясвоеасаблівыядністдэнтаў.Падчастаіхсвятмы
збіраліся разам, ставілі на
стол арбат (і не тольі),
дэламавалі,чыталіўспамінымастаоўі.д.Любаямастацая падзея, асабліва
звязаная з аванардам, андэраўндам ці чымсьці забароненым, мала стаць
наодай сабрацца разам і
абмераваць. Стдэнты
МГФзаўсёдыадчвалісваю
прыналежнасць да мастацтва, і эта праяўлялася ва
ўсім,наватсвятах».
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

Насниме:КириллМаарови
ВиторГлшин.
(Оончание.
Началона1-йстр.)
Злюштсчастниами
сырали штрафные баллы,
оторыеначислялисьаждом, то превышал временнойлимитсвоеовыстпления.
Наверняанемалюрольв
определении победителя
сырал и интеллетальный
онрс. Ведь если  творчесомсостязаниювсеподотовились дома, то здесь
ребятам пришлось основательноподматьичетовыразитьсвоеотношениевысазываниямбелорссихписателей.
Несомненно,членамжюри
вовремяонрсабылонепросто. В этом признался

председатель жюри – первый серетарь областноо
омитетаБРСМВиторГлшинвовремяпоздравления
победителей: «Лично я для
себя та и не смо определить,толчшийизтрехребят,оторыемнесеодняпонравились».
СВиторомВалерьевичем
я полностью соласна. Дмаю, это мнение разделяли
и пристствовавшие в зале
болельщии. Размеется,
статьпобедителеммоаждый, но выставленные членами жюри оцени расставиливсенасвоиместа.
Та, в номинации «Мисс
Обаяние» диплом полчила
ВерониаБосаова,вноминации «Мисс Творчество» –

2017ГОД–ГОДНАВУКІ

Валерия Романова. Третье
местозанялМарСереев,а
вотнавторомоазалисьсраз два стдента – Кирилл
МааровиАлесандраЖаврид.ПобедителемобластнооэтапасталстдентвтороорсаВГТУРсланНовиов. Он же набрал больше
всео олосов в онлайн-олосованиинаВитебсомородсом портале.
Все финалисты полчили
призыотспонсоровонрса,аРсландосталасьеще
иптевавСтоольмоттристичесойфирмы«Илва».
«Яодинизсамыхмолодых
частниов и, если честно,
не ожидал, что смо победить сеодня, – признался
Рслан Новиов. – Теперь

АКТУАЛЬНО

ПЕРШЫІАДЗІНЫЎСВЕЦЕ

У Нацыянальнай аадэміі нав
26 астрычніа быў прадстаўлены
37-томны «Гістарычны слоўні беларсаймовы».Упрэзентацыіпрынялі ўдзел неальі дзясятаў навоўцаўзсёйраіны,тымліандыдатфілалаічныхнав,дацэнтафедры беларсаа мовазнаўства
ВДУімяП.М.МашэраваАленаСярееўнаДзядова.
Выданне, над распрацоўай ідэі і
стварэннемяоанапраця90од
працаваланеальіпааленняўнавоўцаў,паправеможналічыцьпраетамстаоддзя.Насённяшнідзень
янонемаеаналааўніўнашайраіне,нізаяемежамі.У37тамахзмешчана75тысячслоў,яіязафісаваны
ўпомніахXIV–XVIIIстаоддзяўіяія
адлюстроўваюцьісторыюбеларсаў
на праця 500 од. Базай слоўніа
сталістатты,летапісы,дзелавая,навовая, мемарная літаратра, рэліійныя помніі.
Над стварэннем артатэі, што

Насниме:финалистыобластнооэтапаонрса.

налічвала 1 мільён 60 тысяч арта, аманда навоўцаў пад іраўніцтвам
заадчыааддзелаісторыі
беларсаймовыІнстытта
мовазнаўстваАНБССРАрадзяЖраўсаапрацавала ў 1960-х адах. Першы
слоўні,саўтарамірэдатарамяоастаўАлясандр
Блыа,быўнадраваныў
1982 одзе. З этаа час
падрэдацыяймовазнаўцаслоўніівыдавалісяштоод.
«Першапачатова планавалася
выдаць40ні,алепазнейбылопрынятарашэннесараціцьіхольасць
да37.Няпростадалосянамсладаннеартатэі,надяоймыпрацавалі
большза20од,паольіматэрыялы
даследаванняў знаходзіліся ў Масве, Рызе, Львове, Вільнюсе, Кіеве,
Крааве, Варшаве. Літаральна ожнае слова, змешчанае ў 37 тамах,
перадпбліацыяйяаналізаваўіабдмваў,тамэтаяпрацадлямянеі
маіхалефндаментальная»,–распавёўмовазнаўца,трымаючыўрах
апошні том «Гістарычнаа слоўніа
беларсай мовы». Дарэчы, няледзячы на сталы ўзрост, Алясандр
Блыа,яіўсвойчасбыўвыладчыамА.С.Дзядовай,працяваенавовю дзейнасць. Зараз ён праце
над стварэннем істарычна-этымалаічнаа слоўніа іншамоўных слоў
старабеларсай мовы.

Пратычная значнасць «Гістарычнаа слоўніа беларсай
мовы», я зазначыў дырэтар
Інстытта мовазнаўства імя ЯбаКоласаІарКапылоў,надзвычайвяліая.Выданнеарыстаеццапаплярнасцюсяродісторыаў,льтролааў,архівістаў,мае
вялію навовю аштоўнасць
для даследчыаў-мовазнаўцаў,
паольіадрываеновыямачымасцідлявывчэннялесіалоіі,
старажытнай фанетыі, словаўтварэння. «Мае слоўні і вяліае
альнадзяржаўнае значэнне.
Прыняталічыць,штонацыясцвердзілася тады, алі ў яе ёсць пералад на нацыянальню мов
Бібліі.Аяяшчэдадам:аліёсць
істарычны слоўні. Беларсы ў этымпланеапярэдзілімноіянароды,
тымліраіны-сседі,бослоўні
рсай мовы XI – XVII стаоддзяў, а
тасама “Гістарычны слоўні раінсай мовы” яшчэ не завершаны»,–адзначыўІарКапылоў.
Існе дма, што счасная беларсая літаратрная мова цалам
заснавана на народных аворах –
дыялетах.Слоўніжадаазвае,што
пераемнасцьпаміжстарабеларсай
і счаснай мовамі існе, прычым не
тольіўвснайформе,алеіўпісьмовай.
«Напрылад, словы “мыта” і
“мытні” з’явіліся адносна нядаўна,
алеянышыроаўжывалісяўстарабеларсаймовеўXIV–XVIIстаоддзях. Шмат слоў, яія змешчаны ў
“Гістарычнымслоўні”,хтімчасе
моцьпранінцьмовістацьлітаратрнайнормай»,–падрэсліўІар
Капылоў.
Насённяшнідзеньпоўнаевыданне«Гістарычнааслоўніабеларсаймовы»набыцьамальнемачыма,
паольі першы том выйшаў 40 од
там.Алеўбліжэйшыхпланахінстытта правесці алічбоў тамоў, яіх
пальнямаўэлетроннымварыянце,абімімаліарыстаццаўсеахвотныя. А паль слоўні можна пабачыць  навовай бібліятэцы ВДУ
імяП.М.Машэрава.
Юлія ГАЎРЫЛЕНКА.
Фотааўтара.

моя лавная задача – достойнопредставитьВитебщин на респблиансом этапе. Надеюсь, вся область
объединится и поддержит
меня».
К слов, респблиансий этап онрса «Стдентода–2017»пройдет
вМинсевначаледеабря.
Ивполневозможно,чторомеРсланаНовиовавстолице смот выстпить и
дрие представители нашео реиона. Кто знает,
возможно, это бдет наш
Кирилл Мааров...
А поа поздравляем всех
финалистовобластнооэтапаи,онечноже,победителя–РсланаНовиова.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Фотоавтора.

ЗАЩИТАПРАВ
БЕЗСУДА
Всемизвестно:еслинашиправабылинаршены,следетобратитьсявсд.Однаосществюти
дрие способы защиты своих
прав, позволяющие не доводить
делодосда.Речьидетвпервю
очередьотретейсихсдахимедиации.
Специалисты нашео ниверситета с осени этоо ода ативно
осществляютинициатив«Защита прав без сда» в Толочинсом
районе.Онавыполняетсяврамах
проета«Содействиеразвитиюна
местномровневРеспблиеБеларсь», оторый финансирется
Европейсим Союзом и реализется Прораммой развития ООН
при всесторонней поддерже администрации района.
Завремясществованияинициативы был проведен целый ряд
образовательных мероприятий, в
ходеоторыхомандаспециалистов в составе адвоата, медиатора, психолоа, третейсоо сдьи
июристаинформировалароводителей предприятий и жителей
Толочинсоорайонаовозможностях разрешать раждансие онфлитывовнесдебныхинстанцияхиопреимществахмедиациии
третейсоосда.
По сравнению с сдебным рассмотрением споров  медиации
сществет целый ряд преимществ:возможностьсохранитьчеловечесиеиделовыеотношения,
снятьпсихолоичесюиэмоциональню нарз, принять справедливоерешение,основанноена
интересах частниов. При этом
стороны мот онтролировать
процесс переоворов, эономя
времяиденьи.Частовходемедиации принимаются нестандартные и ибие решения, а таже
вседа соблюдается онфиденциальность.
О преимществах третейсоо
сдопроизводстванапримерепервоовВитебсетретейсоосда
ВГУ имени П.М. Машерова рассазал ео председатель Иорь

Иванович Шматов, заведющий
афедрой раждансоо права и
раждансоопроцесса.
Постоянно действющий третейсий сд при нашем ниверситете
был зареистрирован 28 мая
2012 ода лавным правлениемюстицииВитебсоооблисполома. Третейсий сд создан для
защиты интересов раждан и
сбъетов хозяйствования. Среди
еопреимществможновыделить
следющие:оперативностьиэономичность рассмотрения дела,
онфиденциальность, более низая стоимость обращения в сд,
возможностьсторонамсамимопределить срои, место и время
разрешения спора, сохранение
партнерсих отношений межд
спорящими сторонами.
Третейсим сдом принимаютсярассмотрениюспорыприналичиитретейсоосолашения,оторое залючается в письменной
форме. Это может быть а отдельный домент, подписанный
сторонами третейсоо солашения, та и обмен сообщениями с
использованием почтовой или
иныхвидовсвязи.
Решениетретейсоосдаявляетсяобязательнымдлясторон.Исполняютеоосдарственныеораны приндительноо исполнения
поправиламисполнительноопроизводства, становленным раждансим процессальным или хозяйственным процессальным заонодательством Респблии Беларсь.
Ретор нашео ниверситета
А.В. Еоров высоо оценил резльтаты инициативы «Защита
правбезсда».ПриэтомАлесей
Владимирович подчернл, что
наш вз должен и дальше повышатьправовюрамотностьнаселения,втомчислеиптеминформированияопоявившихсяальтернативных возможностях.
Еатерина СЕРДЕЧНАЯ,
стдента3рса
ФлФ.

3 стар. 18лістапада2017.

КУЛЬТУРНЫКАЛЕЙДАСКОП

Г

этаявосеньбыладлямяне
ба атайнасюрпрызы.АднымзіхстаўдзелIIМіжнародныммоладзевымфестывалі-онрсепаэзіііпаэтычных пераладаў, што праходзіў  межах VII Міжнародна афестывалюнацыянальных льтр «Бере а држбы»напачатастрычніаў
НелінаўсімраёнеРастоўсайвобласці.
Заяўнаўдзелмызіраўніом – андыдатам філалаічных нав, дацэнтам афедры літаратры наша а
ўніверсітэта, паэтай ВольайІванаўнайРсіладасылалі яшчэ ўлет. З одна з
мовамі онрс неабходна
было ў творчых парах (настаўні – вчань) пераласці
творы ўраінсіх і расійсіх
паэтаў. Мне дасталіся вершымаіхадна одазРасііТаццяныКраўчанаіАн еліныЛазаравай, а Воль а Іванаўна
працавала з творамі паэті
Воль і Жраўлёвай (Расія).
Павыніах эта азавочнааэтапмысталіфіналістамі

НЕЧАКАНЫ
ВОСЕНЬСКІ ПАДАРУНАК
інасзапрасілінафестываль.
Рэспблі Беларсь на ім
прадстаўлялі 18 чалаве, 
тымліія.УзначальваўамандУ.М.Гаўрыловіч,старшыняГомельсаааддзяленняСаюзапісьменніаўБеларсі.Назалючнымэтапемы
зачытвалі нашы пералады.
Арамяэтаа,длянас,анрсантаў, была прадледжананасычанаяльтрная
прарама.Мынаведалішолыраёна,дзечыталівершы,
знаёмілісяздзецьміінастаўніамі,размаўлялінарозныя
тэмы.Напрылад,яразамз
дзвюма пісьменніцамі з ЛансайНароднайРэспбліі
іРасійсайФедэрацыіпабывала ў Натальеўсай сярэдняй шоле. Для ўдзельніаў
фестывалю-онрс былі
аранізаваны тасама літаратрныяасцёўні,майстар-

ласыпапаэзіі,розныяэсрсіі. Я нават і не марыла
пра тое, што алісьці зма

ЛЯЎКІ:ПОЗІРКУМІНУЛАЕ
Сёлета адзначаецца
135 адоў з дня нараджэннянароднаапаэтаБеларсі,драматра, пбліцыста, аадэміаНацыянальнайаадэміі нав Беларсі і
Нацыянальнайаадэміі
нав Ураіны Яні Кпалы.
З этай наоды мы,
стдэнтыфілалаічнаа
фальтэта спецыяльнасці«Беларсаяфілалоія»,началездацэнтам афедры беларсаамовазнаўстваГалінай Канстанцінаўнай
Семяньовай і дацэнтам афедры літаратры Віталем ФелісавічамПадстаўленамнаіравалісянаэсрсію
ўвёсЛяўі,абяшчэ
больш даведацца пра
жыццёітворчасцьласіабеларсайлітаратры. Менавіта
тт,вёсцыЛяўі,з1935па1941
одЯнаКпала
стварыўсвойвядомы цыл лірычных вершаў.
Вёса  знаходзіццаўАршансім раёне Віцебсайвобласці. Усяо паўтарыадзіныўдарозе–івосьяно,
тое месца, яое
ўражвае сваёй
непаўторнай
прыажосцю.На
жывапісным беразеДняпраразмешчанымзейны омплес «Ляўі» –
філіял Дзяржаўнаа літаратрнаа мзея Яні Кпалы.
На тэрыторыі омплес,
альная плошча яой сладае 19 етараў, знаходзяц-

мятныамень,прывезены з Мінса пасля
ўсталявання новаа
помніа. А алоўным
аб’етам эспазіцыі
з’яўляеццарэанстряванае лецішча Яні
Кпалы.УВяліюАйчыннювайнянобылоспалена,апасляадбдаванананова.Менавітаналецішчыпісьменні адпачываў са
сваімі сябрамі і блізімі.Уосцідатворцы
ожныдзеньпрыходзілі
вясоўцы, да яіх паэт
адносіўся з асаблівай
шчырасцюіпаваай.
«На этым месцы,
дзе сёння ўсталяваны
помні Ян Кпал,
мы збіраліся цёплымі
летнімівечарамі»,–спамінаюцьвясоўцы.З
асаблівым хваляваннем рочаць яны па

ца бдына былой анторы
Копысаа лясніцтва, аспадарчыяпабдовы,домішафёра, араж,  яім стаіць
«шэўрале»пісьменніа–аўтамабіль, падараваны ўрадамБССР1939одзе,па-

П

рафесійнай шоле тэстыльна а мастацтва
Латвіі 56 адоў. І менавіта
стольіасвойваеццаітацтва абеленаўваўсёйшматраннасці ма чымасцей этай тэхніі. У выставачнай
зале мастаца- рафічна а
фальтэтанаша аўніверсітэта можна пазнаёміцца з
алецыяй абеленаўстдэнтаўЛатвійсайаадэміімас-

знаёмыхсцяжынах,алявеавых дбоў, пад яімі, мабыць, алісьці пральваўся
пісьменні і абдмваў свае
еніяльныя творы.
ГаннаЧАРНЯЎСКАЯ,
стдэнта3рсаФлФ.

пабывацьдоміА.П.Чэхава! Запомнілася ўсім і адрыццё бібліятэі імя Івана

У

 астрычні адзначыў
свой юбілей адзін з самых вядомых і любімых счасных беларсіх паэтаў –
Леанід Драньо-Майсю.
Вяліім святам для стдэнтаў філала ічна а фальтэтастаўвізіттворцываўніверсітэт.Сстрэчаадбылася17
астрычніаўаднойзаўдыторыйнаФлФ,дзесабраласяшматстдэнтаўівыладчыаў,штонаватмесцаўсім
нехапіла.
ТворчасцьЛеанідаДраньо-Майсюавылчаеццанайперштым,штоўёйпрыстнічаюцьнепаўторныяфларыстычныявобразы.Асаблівю
ўва  паэт надае авом
лад сваіх вершаў. Міла чнасць,вобразнаяасацыятыўнасць, метафарычнасць –
вось тыя рысы, яія перадсім выяўляюцца ў паэзіі
Л. Драньо-Майсюа. Але,
напэўна,вершыпаэтане чалібтапры ожа,алібён
саміхнечытаў.Ачытаўліры
падчассстрэчыдастатова
шмат. Напрылад, пра чаў
я овядомыверш«УВашым
оласевітнеюцьастры…»:
УВашымоласевітнеюць
астры,
Яіхнебачыўяраней.
Мнезразмелаўсёіўсёне
ясна...

Мележа ў пасёл Пароўсае. Прынялі ўдзел мы і ў
фестывалі нацыянальных
льтр, пазнаёміліся з счаснымі азаамі, пааштавалі сапраўдню азацю
юшўэтымжапасёл.
Крлыя сталы «Сацыяльтрная ідэнтычнасць 
паэзіі Расіі, Беларсі, Ураіны»і«Вольнымірафон»чаалінасДансойдзяржаўнай пблічнай бібліятэцы. А
напамяцьпрасябемызалалі «Пісьменніці свер»,
пасадзіўшы дрэвы ля храма
іоныБожайМаціўсялеДараанаўа Нелінаўсаа раёна.
Падчас фестывалю панавалацёплая,сяброўсаяатмасфера. Удзельніі з розных раін знаёміліся, дзяліліся ўражаннямі, знаходзілі
новыхсяброў.Апа-іншамі

ПРЫГАЖОСЦЬ,
ЯКУЮДОРАЦЬ
ПАЭТЫ
УВашымоласевітнеюць
астры,
I ожнай ветцы Бо сазаў:вітней…
Пачўшы верш з вснаў
паэта, жо не здзіўляешся,
чам даследчыца Ганна Кісліцына назвала Л. ДраньоМайсюа«Арфеем,распятым
настрнахліры».Творцацалам адданы высоам мастацтв...
Таленавіты осць прыехаў
неадзін,асасваімсябрам–
паэтам і бардам Эдардам
Аліным,яівыонваўласныя песні. Уся аўдыторыя
падпявала ям. Адчвалася,
што маладое пааленне нераўнадшнаставіццадапесеньбарда:
Смелая,смелая,смелая,
Смелая,яніхто,
Боапранлабелае,
Белаепаліто...
Падчас сстрэчы хлопцы і
дзяўчаты ахвотна задавалі
асцям пытанні. Прычым
апошніядатычылісянетольі
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выставетворы–этапрацы,
створаныя першарсніамі
розныхадоў.Амальдляўсіх
іх эта першы абелен 
жыцці, там што рэда хто
прыходзіцьзнаяўнымінавыамі тацтва. Праўда, спа-

ГАЗЕТА
ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВIЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНIВЕРСIТЭТ
iмяП.М.МАШЭРАВА»

творчасці, але і асабістаа
жыцця.Напрылад,Л.Драньо-Майсюа адна са стдэнтапаціавілася:«Яадрозніцьсапраўднаеаханне
адзвычайнайлюблёнасці?»
Паэтадазаўзласцівымям
марам:«Трэбахлопцанаарміць.Іалітойхваліць
лінарны талент дзяўчыны, значыць, эта аханне».АЭ.Алінзадаліправаацыйнае пытанне: з ім
лепш праводзіць вечар – з
жонай ці з Леанідам? На
штобардімненнаадазаў:
«ЗжонайЛеанідаДраньоМайсюа». Уся аўдыторыя
зараатала.
Пасля імпрэзы осці ахвотна фатарафаваліся са
стдэнтамі і выладчыамі,
яія,  сваю чар, шчыра
дзяавалі паэтам за таю
невераодна цёплю, шчырю і атмасферню сстрэч.
ЛізаветаЯСЮКЕВІЧ,
стдэнта4рсаФлФ.

Наздым:стдэнтыівыладчыіФлФзасцямі.

ВЫСТАВАГАБЕЛЕНАЎЗЛАТВІІ
тацтваў, з яой плённа спрацоўнічае фальтэт.
Яадзначыларатарвыставы – заадчы афедры
тэстыльнаамастацтвааадэміі, прафесар Іева Крміня, се прадстаўленыя на

быць не мало, бо ўсіх нас
ядналілюбоўдапаэзіі,пазітыўнаестаўленнедажыцця,
адчваннепрыажосціўожным імненні. Штовечар мы
збіраліся вяліай ампаніяй
на беразе Азоўсаа мора,
непадалё ад яоа жылі, і
спяваліпесніпадітар.Незабыўнычас!
Вярталася на Радзім я
шчасліваяінезпстымірамі, а з дыпломам фіналіста,дыпломамлаўрэататрэцяйстпені,падзяайадСаюзапісьменніаўРасіі,атасама з свенірамі, зробленымі рамі мясцоваа харнжаа і прадстаўніоў дэлеацыізКабардзіна-Баларыі. І, анешне ж, са мной
засталіся цдоўныя ўспаміны, яія яшчэ доўа бдць
выліаць смеш на маім
твары.
ІрынаРАДЗІХОЎСКАЯ,
стдэнта3рсаФлФ.
Наздым:ІрынаРадзіхоўсая са сваім іраўніом
Вольай Іванаўнай Рсіла.
ФотаА.ДУБРОЎСКАЙ.

чаттццаневялііяўзоры
тэхні, а далей ідзе самастойная праца над «пераладам» свайо эсіза ў тэстыльню матэрыю. Найбольш ціавымі з’яўляюцца
працытыхаўтараў,яіяўва-

Адрасрэдацыi:210038,.Вiцебс,Масоўсiпр-т,33.
Тэл.58-97-92.Эл.пошта:gazeta@vsu.by
Газета надр авана афсетным спосабам
ва УПП «Вiцебсая абласная др арня».
ЛП02330/116ад27.03.2014.
В л. Шчарбаова-Набярэжная, 4, Віцебс, 210015.
Падпiсанададр  17.11.2017. 15.30.Тыраж800.
Аб’ём1др .ар.За.7176.

лонахматэрыялпаспрабавалі распавесці сваю історыю, дасянўшы непаўторнайвобразнасціўтацтве.
Падчасадрыццявыставы
наведвальніаў сардэчна
віталіпрарэтарніверсітэта

Аўтарыап бліаваныхматэрыялаўняс цьадазнасцьзападборідаладнасць
фатаў.Іхмераваннінеабавязоваадлюстроўваюць п нт леджання рэдацыі.
Газетавыходзіцьдваразынамесяц.

В.В.Баатырова,онслЛатвійсай Рэспбліі ў ВіцебсУісСя,ратарвыставы
з нашаа бо – дацэнт афедрывыяўленчаамастацтва М.Л. Цыбльсі, заадчы
афедрывыяўленчаамастацтва А.А. Саалова, заадчы
афедры дэаратыўна-прыладноамастацтваітэхнічнай
рафііІ.А.Сысоева.
Фёдар ШКІРАНДА.

Галоўнырэдатар
І.М.ПРЫШЧЭПА
Рэдатар
Н.П.ЛАЗЕБНАЯ

