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«Востраў ЮФ    прамень зімовага сонейка «Брыганціны»
Пяты юбілейны раз спартыўна-

аздараўленчы комплекс "Брыганціна"
сустракаў гасцей з 38 вышэйшых наву-
чальных устаноў нашай краіны ў рамках
"Зімовай школы студэнцкай журна-
лістыкі - 2012".  Сустракаў няпроста
гасцей, а сапраўдных маладых журна-
лістаў, якія публікуюць свае артыкулы
ва ўніверсітэцкіх або факультэцкіх
газетах сваіх навучальных устаноў.

17-19 лютага 2012 года юрысты,
хімікі, біёлагі, тэхнікі, фізікі, матэматы-
кі, якія па сумяшчальніцтву з'яўляюц-
ца прадстаўнікамі студэнтцкіх газет,
аб'ядналіся ў адну вялікую сям'ю пад
назвай "Брыганціна".

Для ўдзельнікаў была падрыхта-
вана насычаная і разнастайная прагра-
ма. Усе студэнты былі падзелены
арганізатарамі на 8 каманд-рэдакцый
такім чынам, каб у кожнай з іх апынуліся
прадстаўнікі розных навучальных
устаноў і факультэтаў. Камандамі
кіравалі куратары з ліку старэйшых
студэнтаў. Прыемна, што адным з такіх
куратараў была студэнтка 5 курса
юрыдычнага факультэта БДУ  Вера-
ніка Саковіч. Да паўдня 19 лютага
каманды павінны былі прадставіць
членам журы чатырохпалосную газету,
галоўнай тэмай якой было трохдзённае
жыццё ў "Брыганціне". Гэта значыць,
что трэба было паўдзельнічаць ва ўсіх
мерапрыемствах, пабываць на ўсіх
секцыях  і па-журналісцку хуценька пра
гэта напісаць.

У праграмцы, якую атрымалі ўсе
ўдзельнікі на рэгістрацыі, значылася
шмат розных мерапрыемстваў     лекцыі
выкладчыкаў журфака, майстар-класы

беларускіх прадстаўнікоў СМІ,  ролевая
гульня "журналісцкае расследаванне",
прэс-канферэнцыя з Міністрам
адукацыі Сяргеем Маскевічам і рэкта-
рам БДУ Сяргеем Абламейка. Дзела-
вую частку семінара добра дапаўняў
сытны абед, арганізаваны адпачынак,
нефармальныя зносіны. Але аб усім па-
парадку.

Секцыі былі арганізаваны
Інстытутам журналістыкі па розных
накірунках. У прыватнасці, гэта     ды-
зайн газеты, мова і стыль студэнцкай
прэсы, студэнцкія інтэрнэт-СМІ,
мастацтва дыялогу, фота-журналіс-
тыка, тэхналогія стварэння матэрыялаў
студэнцкай прэсы. Кожная працягвалася
прыкладна гадзіну і ставіла за мэту
паведаміць пра той ці іншы аспект
дзейнасці журналіста. Асаблівае
ўражанне выклікаў даклад дацэнта
кафедры метадалогіі журналістыкі
Інстытута журналістыкі БДУ
Градзюшка Аляксандра Аляксандра-
віча. Акрамя гэтага, свой трэнінг
прэзентавала псіхалагічная служба БДУ,
выклікаўшы ва ўдзельнікаў шмат
пазітыўных эмоцый.

Адной з важных падзей "Зімовай
школы студэнцкай журналістыкі" была
прэс-канферэнцыя Міністра адукацыі
Рэспублікі Беларусь Маскевіча
Сяргея Аляксандравіча і рэктара БДУ
Абламейка Сяргея Ўладзіміравіча, на
якой студэнты атрымалі адказы на
хвалюючыя іх пытанні. У прыватнасці,
студэнтаў вельмі цікавіла пытанне пры-
вязкі кошту за інтэрнат да базавай
велічыні, якая з 1 красавіка павялічва-
ецца да 100 тысяч беларускіх рублёў.

Міністр адказаў усім вельмі коратка і
зразумела: "Як прывязалі, так і адвя-
жам", чым выклікаў апладысменты
ўдзельнікаў мерапрыемства.

Яркім запамінальным момантам
з'явілася тэматычная дыскатэка, дзе
любы ахвотнік мог кінуцца ў скокі
зрэктарам БДУ.

Далей     майстар-класы ад знакамі-
тых тэле-, радыё-вядучых, знакамітых
журналістаў пячатных і інтэрнет-СМІ!
Рэдкалегіі газеты "Востраў ЮФ"

(Крысціне Асрян,
Юліі Анцілеўскай,
Таццяне Цюхай)

давялося папрысутнічаць на круглым
стале з ўдзелам Каліны Вардомскай-
вядучай праграмы "Наши новости" на
тэлеканале "ОНТ" і Ганны Гардзеевай
    ды-джэя на "Радиус FM".

Асабліва запамінальнай для
ўдзельнікаў была ролевая гульня
"Журналісцкае расследаванне", дзе
трэба было знайсці скарбы Напалеона.
У гісторыі мела месца нават забойства,
таму юрыдычныя веды нам вельмі
спатрэбіліся.

І, вядома, газета "Востраў ЮФ"
проста не магла вярнуцца без узна-
гароды! Кампетэнтнае журы па выніках
выстаўкі студэнцкіх газет адзначыла нас
Дыпломам 2 ступені ў намінацыі
"Лепшая стылістычная палітра".

Назад у Мінск мы вярталіся
стомленымі, з непамерным жаданнем
выспацца, але ж цёплыя словы адзін да
аднаго  на развітанне далі зразумець,
што ўсё прайшло на "Ура!"

Юлія Анцілеўская
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       ГЕРМАНІЯ
      г. Берлін         г. Страсбург

              г. Брусэль

             БЕЛЬГІЯ
                г. Брюгге

ЕЎРАТУР, ці экскурсійна-адукацыйная праграма
«Прававыя аспекты еўрапейскай інтэграцыі»

Студэнты юрыдычнага факультэта
і факультэта міжнародных адносін
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
з 29 студзеня па 6 лютага 2012 года
прынялі ўдзел у экскурсійна-адука-
цыйнай праграме "Прававыя аспек-
ты еўрапейскай інтэграцыі", у рам-
ках якой наведалі чатыры еўрапейскіх
дзяржавы   Германію, Францыю,
Бельгію і Чэхію.

Першым горадам, чые незабыўныя
пейзажы яшчэ доўга застануцца ў нас у
памяці, стаў Берлін. Горад з 775-гада-
вой гісторыяй з'яўляецца сталіцай
Германіі толькі з 1991 года. Аматары
гісторыі, ды і не толькі, ведаюць, што
Берлін пасля вайны быў падзелены
Берлінскай сцяной на 2 зоны: Усходнюю
і Заходнюю. Цяпер таксама існуе
фармальнае дзяленне горада на 2 часткі,
аднак, Берлінская сцяна ўжо даўно
разбурана, а яе рэшткі з'яўляюцца
толькі помнікамі гісторыі. Мы змаглі
не проста дакрануцца да развалін
Берлінскай сцяны, але і вольна
перасягнуць з Усходняй часткі горада
ў Заходнюю.

Аглядная экскурсія па горадзе,
шпацыр па крамах Берліна, знаёмства з
нямецкай кухняй. Як знатакі права, не
змаглі мы абыйсціся без невялікага
экскурса ў прававую сістэму Германіі,
а менавіта наведалі Бундэстаг     ніжнюю
палату нямецкага Парламента. І, напэў-
на, самае незабыўнае ўражанне ад гора-
да     гэта ўздым на шкляны купал Рэйх-
стага , з якога адкрываецца неапісальны
выгляд на ўвесь Берлін!

Наступным нашым прыпынкам
стала невялікае мястэчка Бельгіі
Брюгге. Усяго 117 тысяч насельніцтва
і 15-ці векавая гісторыя. Горад завуць
шакаладнай сталіцай Бельгіі, а таксама
другой Венецыяй, бо ён проста парэза-
ны мноствам водных каналаў. У горадзе
Брюгге мы змаглі нацешыцца не толькі
незвычайнага густу шакаладам, але і
сапраўдным бельгійскім півам, якога ў
Бельгіі звыш 600 гатункаў.

Мілы і гасцінны, ветлы і рамантыч-
ны Брюгге назаўжды застаўся ў нашых
сэрцах.

                    Горад Брусэль сустрэў
                нас позна ўвечары, і таму

культурнай праграмы ўжо не мерка-
валася. Хтосьці з нас аддаў перавагу
застацца ў гасцініцы, каб адпачыць пасля
доўгай дарогі, хтосьці    паходам па кра-
мах, і толькі самыя ўстойлівыя адправі-
ліся на пошукі неад'емнага знака горада,
знакамітага на ўвесь свет фантана
Пісаючага хлопчыка.

У Брусэлі знаходзіцца штаб-
кватэра Еўрасаюза, "абыйсці бокам"
якую мы таксама не маглі. Усе ўдзель-
нікі экскурсійна-адукацыйнай пра-
грамы наведалі Еўрапейскую камі-
сію     адзін з вышэйшых органаў  улады
Еўрапейскага саюза,     зарадзіліся новы-
мі ведамі і зараз з лёгкасцю могуць пры-
ступаць да вывучэння дысцыпліны Еў-
рапейскага права на юрыдычным фа-
культэце.

гэтага горада зараз у мяне млее душа.
Ці наўрад можна знайсці чалавека, які б
не марыў хоць раз пабываць у Парыжы.
А для нас, удзельнікаў адукацыйнай
праграмы, гэтая мара ажыццявілася.
Сабор Парыжскай Богамаці, Луўр,
Елісейскія палі, Трыумфальная арка і,
вядома ж, Эйфелева вежа. На агляд усіх
славутасцей не хапіла б і тыдня, а ў нас
быў усяго толькі дзень, дзень, які
запомніўся на ўсё жыццё!

               Чарговы прыпынак  -
           горад Страсбург, разме-

шчаны на мяжы дзвюх дзяржаў     Фран-
цыі і Германіі. У Страсбурге размешча-
ны вышэйшыя органы Савета Еўропы.
У рамках адукацыйнай праграмы мы
наведалі адзін з такіх органаў     Еўрапей-
скі Суд па правах чалавека. Семінар пра
ролю і асновы функцыянавання Суда
прайшоў у форме дыялогу паміж сту-
дэнтамі і супрацоўнікам дадзенага орга-
на.

ЧЭХІЯ
г. Прага

Прага     сталіца Чэхіі, адзін з самых
прыгожых гарадоў Еўропы. Прага
ўражвае сваёй непаўторнай сярэднявеч-
най архітэктурай. Падобныя па гучанні
назвы славутасцей горада, падобныя
кліматычныя ўмовы нагадваюць пра
павольнае набліжэнне да роднай
Беларусі. 7-ы дзень у шляху, багаж ура-
жанняў пра вандраванне, невялікая
дрымотнасць і стомленасць, адначасовае
спалучэнне нежадання завяршаць паезд-
ку і жадання вярнуцца ў родную
Беларусь.

Крысціна Асрян

ФРАНЦЫЯ
г. Парыж

Парыж… Пры вымаўленні назвы
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У восьмы раз сцены юрыдычнага
факультэта адчынілі свае дзверы для
інтэлектуалаў      студэнтаў юрыдычных
факультэтаў са ўсёй краіны. 2    3 сака-
віка 2012
года
трады-
цыйна
адбы-
лася
Беларуская студэнцкая юрыдычная
алімпіяда, у якой прынялі ўдзел
12 каманд і 49 індывідуалаў.

У якасці журы на алімпіядзе заў-
сёды прысутнічаюць вядомыя дзеячы
нашай дзяржавы, якія займаюць
высокія пасты ў органах дзяржаўнай
улады. Гэта прадстаўнікі Ген.
пракуратуры, Вярхоўнага Суда,
Вышэйшага Гаспадарчага Суда,
Міністэрства адукацыі, НЦЗПД, НЦПІ
і іншых дзяржаўных устаноў. Ніводнае
мерапрыемства рэспубліканскага
ўзроўню не абыходзіцца без
спонсарскай падтрымкі. Студэнцкая
юрыдычная алімпіяда не выключэнне.
На працягу ўсёй гісторыі алімпіяды
самыя вядомыя юрыдычныя фірмы,
буйныя кампаніі дапамагаюць
юрыдычнаму факультэту БДУ у
арганізацыі алімпіяды, прысутнічаюць
у якасці членаў журы, а таксама
шукаюць для сваіх устаноў
высокаквліфікаваныя кадры. Гэта ААТ
"Уласава, Міхель і Партнёры", ААТ
"Сцепаноўскі, Папакуль і партнёры",
СААТ "Эрнст энд Янг. Юрыдычныя
паслугі", установа "Новая Еўразія",
прадстаўніцтва ТАА "МТС", замежнае
прадпрыемства "Кока-Кола Беврыджыз
Белорусь" , часопіс "Юрыст".

ня тых студэнтаў, якія
будуць запатрабава-
нымі не толькі на
беларускім рынку, але
        і на рынку між-
          народных
                 юрыдычных
             паслуг. Па-
             куль гэты
           конкурс з'яў-
ляецца толькі факуль-
татыўным, але ўжо
вельмі зацікавіў
удзельнікаў юрыдыч-
най алімпіяды. Пры-
емна адзначыць, што перамогу ў  ім
атрымала студэнтка 3 курса юры-
дычнага факультэта БДУ  Казлова
Анастасія, якая на працягу года ў
якасці ўзнагароды будзе атрымліваць
стыпендыю ад кампаніі "Эрнст энд Янг.
Юрыдычныя паслугі". Таксама вельмі
спадабалася журы работа Надзеі

Каралёвай, студэнткі 4 курса
юрыдычнага факультэта БДУ, якая
заняла 2 месца ў гэтым конкурсе.
Арганізатары дадзенага конкурсу
ўпэнены, што з кожным годам ён будзе
набываць усе боль-

арганізаваны ўстано-
вай "Новая Еўра-
зія", заняў належнае
месца сярод заданняў
алімпіды для ўдзель-
нікаў каманднага
заліку. У выніку 1 і 2
месца атрымалі каманды юры-
дычнага факультэта БДУ     "Just
Cause" і "Прававы аспект" адпавед-
на.

Пераходзім да пераможцаў індыві-
дуальнага заліку юрыдычнай алімпі-
яды. Прыемна адзначыць, што
належная падрыхтоўка студэнтаў
юрыдычнага факультэта дала свае
вынікі    амаль увесь п'едыстал сярод
індывідуалаў прадстаўлены студэнтамі
нашага факльтэта.

(юрыдычны факультэт БДУ). Ганна
атрымала і спецыяльны падарунак
часопіса "Юрыст"    "за смелость и
креативность мышления";

2-е месца   Капачова Алена
(юрыдычны факультэт БДУ);

3-е месца   Пахучая Вольга
(юрыдычны факультэт БДУ);

3-е месца    Чарнова Маргарыта

(Міжнародны гуманітарна-эканамічны
інстытут, сыцаяльна-эканамічны
факультэт).

Юрыдычная алімпіяда    шлях у будучыню!

«Участники юр. олимпиады,
собравшиеся сегодня здесь ,     это передовой

отряд, который сегодня тянет в учебе, а
завтра потянет в профессии!»

Ипатов Вадим Дмитриевич,
Директор НЦЗПИ

«Олимпиада    это праздник, кураж.
Это праздник знаний, проверка на

прочность, удовольствие. Олимпиада     это
круто!»

Людмила Петровна Васильева, адвокат
Гомельской областной коллегии адвокатов

У гэтым годзе праграма конкурс-
ных заданняў  для індывідуалаў
пашырылася конкурсам на веданне
ангельскай мовы, які быў арганізава-
ны пры падтрымцы СААТ "Эрнст энд
Янг. Юрыдычныя паслугі" з мэтай
выяўлення, заахвочвання і стымуляван-

шую папулярнасць
сярод удзельнікаў.
Уведзены ў прошлым
годзе ў праграму
юрыдычнай алімпі-
яды конкурс Юры-
дычных клінік, які

1-е месца   Ваньковіч Яўген
(юрыдычны факультэт БДУ);

2-е месца    Шаўчанок Ганна

«Дух состязательности должен всегда
пронизывать стены юридического

факультета!»
Ипатов Вадим Дмитриевич,

Директор НЦЗПИ
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Рэцэпт поспеху ад Яўгена Ваньковіча!

Але ж заўсёды самы гонар для
ўдзельнікаў    гэта атрымаць перамогу
ў камандным заліку, бо яна дасягаецца
намаганнямі шасцярых інтэлектуалаў
для аднаго агульнага выніку. Тут
адлюстроўваюцца не толькі інтэлекту-
альныя здольнасці кожнага, але і ўменне
арганізаваць працу ў калектыве.
Найлепшае злучэнне гэтых якасцей
праявіла каманда юрыдычнага
факультэта БДУ"Just Cause", якая

заняла 1-е месца ў
Беларускай студэнц-
кай юрыдычнай
алімпіядзе.

2-е месца за
камандамі юры-
дычнага факуль-
тэта БДУ "Прававы
аспект" і Брэсц-
кага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя
А.С. Пушкіна  "Res
Publica". Усе каман-
ды былі настолькі
падрыхтаванымі,

што нават 3-е месца журы вырашыла
падзяліць паміж камандамі Гомель-
скага дзяржаўнага ўніверсітэта імя
Ф.Скарыны "Lynces justae" і
Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце
Республікі Беларусь "N-stein".

8-я Беларуская студэнцкая
юрыдычная алімпіяда атрымалася на
славу! Удзельнікі вяртаюцца дадому,
каб зрабіць "работу над памылкамі", а

А скончыць свой артыкул хацелася
б цеплымі словамі дэкана юрыдычнага
факультэта БДУ Сяргея Аляксандра-
віча Балашэнка, звернутых да ўдзелькаў
алімпіяды: "По данным метеорологов,
лишь каждый 11-й день над Минском
ясно. Но именно ваши силы, энергия и
потенциал сделают в Беларуси все 365
дней в году ясными. За вами    будущее!
В добрый путь!"

 Юлія Анцілеўская,
Крысціна Асрян

«Главное не победа в олимпиаде, а
победа над собой!»

  Дьячков Игорь Владимирович,
      Член президиума Минской городской

коллегии
     адвокатов

   Яўген, вядома ж, віншуем цябе з
перамогай! Адкажы на такое пы-
танне: летась ты быў у ліку прызёраў,
сёлета ты заваяваў перамогу на
алімпіядзе. Які ён, шлях на вяршыню
Алімпа?

    Даволі цяжкі: ён патрабуе ста-лай
канцэнтрацыі на дасягненні пастаў-
ленай мэты, прыкладання максімуму
высілкаў, а таксама вялікай працы і
цярпення.

    Што табе даў удзел у Беларускай
студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе?

   У першую чаргу    гэта вялікі
практычны досвед: праца з рознымі да-
кументамі, уменне ўжываць атрыманыя
веды на практыцы, развіццё прамоў-
ніцкага майстэрства і г.д. Па-другое,
гэта выдатны спосаб вызначыць свае
"слабыя" месцы і падцягнуць іх.

   Яўген, ты ўжо заняў 1-е месца ў
юрыдычнай алімпіядзе, здавалася б,
што ўсе вяршыні заваяваны, якія планы
на будучыню?

Чалавеку ніколі нельга спыняцца    ён
павінен увесь час развівацца і ісці
наперад. Таму буду ставіць перад сабой
новыя мэты і імкнуцца іх дасягаць.

   Што выклікала найбольшую
складанасць пры падрыхтоўцы і ўдзеле
ў алімпіядзе?

Для мяне гэта ўжо трэцяя алімпіяда,
таму пэўны досвед удзелу ў мяне ўжо
прысутнічаў. Самым цяжкім было
правільна разлічыць свае сілы,
вызначыць методыку падрыхтоўкі, а
таксама падысці да алімпіяды з
"правільным" настроем    ні ў якім разе
нельга было "перагараць" яшчэ да
пачатку спаборніцтваў.

   Падзяліся рэцэптам поспеху з
будучымі ўдзельнікамі юрыдычнай
алімпіяды?

Рэцэптаў да поспеху шмат, але
кожны з іх індывідуальны. Што да май-
го      гэта зацятая праца. Ну і вядома ж,
шанцаванне    без яго таксама нельга
абыйсціся.  Межаў удасканалення няма.

арганізатары ўжо думаюць пра прагра-
му юрыдычнай алімпіяды-2013.

Пераможца індывідуальнага заліку
-  студэнт 4 курса юрыдычнага

факультэта БДУ Яўген Ваньковіч.
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Мистер юрфак    2012. Образ настоящего джентельмена.
Быть настоящим студентом

Юридического факультета БГУ уже
престиж и почет, а вот каково быть
помимо этого еще и настоящим
джентльменом, мы узнавали на
протяжении практически месяца при
подготовке к традиционному конкурсу
среди представителей студенческой
молодежи мужского пола "Мистер
ЮрФак    2012", темой которого и стал
образ настоящего джентльмена.

Отгремела сессия. За ней последо-
вали не менее напряженные раздольем
и удалым весельем каникулы. А уже
начало февраля ознаменовали волни-
тельные поиски участников конкурса.
Итоговый список претендентов был
сформирован и предстал перед заинте-
ресованной общественностью в сле-
дующем виде:

1. Апука Александр (4 курс)
2. Гайдуков Олег (3 курс)
3. Колесник Виталий (2 курс)
4. Монастырский Михаил (2

курс)
5. Новиков Александр (3 курс)
6. Семенюк Алексей (3 курс).

И пусть ноги не всегда слушались,
а музыка не точно попадала в шаги Мис-

теров, они добились совершенства, что
и продемонстрировали во время
финального аккорда конкурса    самого
шоу-проекта, состоявшегося на сцене
ночного клуба "Титан".

Мастерство им предстояло показать
и в работе перед  фотокамерой, и непо-
средственно с нашим мэтром фотогра-
фии    Артуром Мотолянцем. Ведь
сделать так, чтобы душа оценивающего
развернулась, а затем свернулась вновь
лишь от взгляда на результаты фотосес-
сии участников, далеко не каждому под
силу. Так, образы Мистеров были
созданы их внутренним миром, который
стремительно рвался наружу    в гале-
рею на сайте Юридического факуль-
тета. Познакомиться с претендентами
мы могли и в "буквенном" варианте,
прочитав и оценив ответы на замыс-
ловатые вопросы об их представлении
о Настоящих джентльменах.

Практически месяц напряженной
подготовки вел к феерической развязке.
И состоялась она в ночь с 28 февраля
на 29 февраля 2012 года, в последнюю
зимнюю ночь года, которую смогли
согреть своим теплом сердца ликующей
толпы.

Приветственное дефиле имело
своей целью придать налет совершен-
ства Мистерам на пути к образу насто-

Познать же внутреннее их совер-
шенство все заинтересованные лица
смогли на протяжении первого
конкурса "Визитка", в котором
Мистеры представили все свои
достижения в спорте, науке и
культуре.

Следующим конкурсом стало
раскрытие той самой настоящей черты
самого настоящего джентльмена     го-
товности сделать все для того, чтобы
покорить сердце возлюбленной.

Несколько раз в неделю до послед-
ней возможной минуты нахождения
в здании факультета 6 бравых
ребят, не щадя сил и времени,
выстраивались в замысловатой
мозаике дефиле под руководством
строгих девушек-организаторов.

И закипела подготовка в стенах
факультета и на его околицах.

Каждый студент мог по результатам
такого виртуального знакомства
отдать свой голос за того или иного
претендента. А таких голосов к 13.00
часам 28-го февраля насчиталось 493,
они и определили победителя в конкур-
се "Мистер ЮрФак On-line    2012"!

ящих джентльменов. С помощью сти-
листов и внешних атрибутов насто-
ящего мужчины наши участники соз-
дали неповторимую атмосферу на
сцене, которую и пронесли через весь
конкурс.

Своими поступками Мистеры
покорили сердца не только своих
дам, но и всех присутствующих.

Не могу утаить подвиги, которые
все же достигли своей цели: они
вырывали свои сердца, посвящали
песни собственного сочинения,
побеждали в споре со звездными
конкурентами. Они были настоящими
джентльменами.

Вспоминая крики  поклонников,
можно с уверенностью заявить, что они
запомнили не только имена участников,
но и их коронные особенности. И теперь
смогут составить не только фоторобот
Мистеров, но и их персональную харак-
теристику.
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Что ж, наступил тот самый волни-
тельный момент, ради которого бились
сердца именно в это время и именно в
этом месте. Награждение победителей.

И…не хватает барабанной дроби в
буквенном эквиваленте, но она была в
сердцах всех присутствовавших.

Мистером ЮрФак    2012 стал
Алексей Семенюк.

Наши искренние поздравления
летят в его сторону, наши искренние
восхищения    в его честь!

А  весь вечер с нами и вами были
Ведущие шоу Ника Сакович и Илья
Салей.

Шоу имеет свойство завершаться,
но оно никогда не закончится для тех,
кто им жил и дышал, пусть день, пусть
час или даже минуту.

С  уважением, ваша Ника Сакович.

Под занавес конкурса наши Мисте-
ры продефилировали в последний раз,
но с такой помпой уходят только настоя-
щие джентльмены. В своем выступле-
нии им была предоставлена возмож-
ность показать, насколько ловко  они
могут обращаться с дамой на танцполе
и насколько галантны они могут быть
со всем миром.

Заполнить минуты ожидания ре-
зультатов вызвались девушки из груп-
пы поддержки юридического фа-
культета БГУ. За несколько минут они

Основной состав команды
поддержки юрфака "Велюр"

("WellЮр"):
1. Апекунова Виктория Александровна
2. Бурак Алеся Николаевна
3. Варвашевич Мария Михайловна
4. Врублевская Юлия Александровна
5. Габрусейко Юлия Александровна
6. Герасимович Анастасия Геннадьевна
7. Ильющенко Альбина Викторовна
8. Констанчук Полина Владимировна
9. Кривошеева Валерия Владимировна
10. Кунцевич Дарья Александровна
11. Станевич Анна Сергеевна

Черлидинг - спорт, который соче-
тает в себе элементы шоу, танцев,
гимнастики и акробатики. Черлидинг
появился в 70-х годах прошлого века в
США, когда по легенде, во время матча
по американскому футболу мальчишки
решили поддержать свою команду,
взяли охапки сена и начали ими махать.
Следующим этапом его формирования
стали девочки в коротеньких юбочках с
помпонами.

Сейчас черлидинг становится все
популярнее и в Беларуси. Свою коман-
ду поддержки было решено создать и
на нашем факультете.  Команда "Велюр"
- это начинающие черлидеры, готовые
поддержать свой любимый Юридичес-

кий факультет БГУ на любом спортив-
ном соревновании, а также развить свои
танцевальные, акробатические и сцени-
ческие способности. Черлидеры коман-
ды "Велюр" уже успели продемон-
стрировать свои способности на конкур-
се "Мистер Юрфак - 2012", а также
приносят позитив и удачу на спортив-
ных мероприятиях по футболу, баскет-
болу, волейболу и др.

WellЮр -
команда поддержки юридического факультета

Поздравляем девушек из коман-
ды поддержки с праздником 8 Марта
и желаем им творческих успехов!

В уже упомянутом конкурсе
"Мистер ЮрФак On-line    2012",
результат которого был определен за
несколько часов до его объявления,
победителем, любимцем виртуальной
публики стал Александр Новиков.

вления оценок, теперь пришло время
для словестного выражения своих
преференций.

зарядили зал энергией, которой хвати-
ло бы для освещения целого города.

Слово было предоставлено всем
членам жюри, которые были готовы
выплеснуть все подступившие эмоции
и чувства. Они уже сделали свой выбор
и были вольны от обязательств выста-

Традиционным стало награждение
специальным призом от коллегии Ми-
стеров. В этом году подарок от Павла
Ровдо получил Алексей Семенюк.
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СТУДЭНЦКАЯ ГАЗЕТА

РЭДАКТАР:
Асрян Крысціна

РЭДАКЦЫЙНЫ САВЕТ:
С.А. Балашэнка

С.А. Калінін
А.В. Шыдлоўскі

НАД НУМАРАМ
ПРАЦАВАЛІ:

Анцілеўская Юлія
Знак Ірына

Саковіч Вераніка
Цюхай Таццяна
Ягоўдзік Раман

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
г.Мінск,

вул. Ленінградская, 8

"Востраў ЮФ" шчыра дзякуе
адміністрацыі сайта юрыдычнага
факультэта БДУ (www.law.bsu.by),

Вользе Мікалаеўне Знак за
дапамогу і разуменне.

История праздника 8 Марта
В Древнем Риме существовал

женский день    праздник свободно
рожденных женщин. В этот день
женщины получали от своих мужей
подарки, были окружены любовью и
вниманием.

Женщины-рабыни тоже получали
подарки; хозяйка дома позволяла
невольницам в этот день отдыхать.
Облаченные в лучшие одежды, с благо-
ухающими венками на головах,
римлян-ки приходили в храм богини
Весты - хранительницы домашнего
очага.

Возник этот праздник как день
борьбы за права женщин. 8 марта 1857
года в Нью-Йорке собрались на
манифестацию работницы швейных и
обувных фабрик. Они требовали 10-
часовой рабочий день, светлые и сухие
рабочие помещения, равную с муж-
чинами заработную плату. Работали в
то время женщины по 16 часов в сутки,
получая за свой труд гроши. Мужчи-
нам после решительных выступлений
удалось добиться введения 10-
часового рабочего дня. На многих
предприятиях в США возникли
профсоюзные органи-зации. И вот
после 8 марта 1857 года образовался
еще один    впервые его членами стали
женщины. В этот день во многих
городах Нью-Йорка сотни жен-щин
вышли на демонстрацию, требуя
представления им избирательного
права.

В 1910 году на Международной
конференции женщин социалисток в
Копенгагене Клара Цеткин выступила
с предложением о праздновании
Международного женского дня
8 марта, которое прозвучало как
призыв ко всем женщинам мира
включиться в борьбу за равноправие.
Откликаясь на этот призыв, женщины
многих стран включаются в борьбу
против нищеты, за право на труд,
уважение своего достоинства, за мир.
В 1911 году этот праздник впервые
отмечался 19 марта в Австрии, Дании,
Германии и Швейцарии. Тогда более
миллиона мужчин и женщин приняли
участие в манифестациях. Кроме права
избирать и занимать руководящие

посты, женщины добивались равных
производственных прав с мужчинами.

А потом его отметили 12 мая 1912
года. В России впервые Между-
народный женский день отмечался в
1913 году в Петербурге. В прошении
на имя градоначальника было заявлено
об организации "...научного утра по
женскому вопросу". Власти дали
разрешение, и 2 марта 1913 года в зда-
нии Калашниковской хлебной биржи на
Полтавской улице собралось полторы
тысяч человек. Повестка дня научных
чтений включала вопросы: право голоса
для женщин; государственное обеспе-
чение материнства; о дороговизне жиз-
ни. В следующем году во многих госу-
дарствах Европы 8 марта или прибли-
зительно в этот день женщины органи-
зовали марши в знак протеста против
войны.

В 1917 году женщины России
вышли на улицы в последнее воскре-
сенье февраля с лозунгом "Хлеба и
мира". Через 4 дня император Нико-
лай II отрекся от престола, временное
правительство гарантировало женщи-
нам избирательное право. Этот истори-
ческий день выпал на 23 февраля по
юлианскому календарю, который в то
время использовался в России, и на 8
марта по григорианскому календарю.

Международный женский день
8 марта с первых лет Советской власти
стал государственным праздником. С
1965 года этот день стал не рабочим.
Существовал и его праздничный риту-
ал. В этот день на торжественных меро-
приятиях государство отчитывалось
перед обществом о реализации
государственной политики в отношении
женщин. Постепенно Международный
женский день в стране терял свою
политическую окраску.

После распада Советского Союза
день 8 марта остался в перечне
праздничных дней и в Республике
Беларусь. В Указе Президента «О
государственных праздниках, празд-
ничных днях и памятных датах в Рес-
публике Беларусь» он носит название
«День женщин».

Информацию подготовила
Татьяна Тюхай
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