
Eўрабюлетэнь  за хвiлiну The EuroBulletin at a Glance
Падзеі, што стварылі Еўропу
З 12 па 18 траўня 2014 года ў мінскім кінатэатры «Перамога» ў прайшоў ужо традыцыйны 
Фестываль еўрапейскага кіно. Арганізатарамі фестывалю выступілі Прадстаўніцтва 
Еўрапейскага Саюза ў Беларусі ды амбасады краін ЕС пры падтрымцы Упраўлення 
кінавідэамастацтваў Міністэрства культуры Беларусі ды УП «Кінавідэапракат» 
Мінгарвыканкама. У праграму ўвайшлі 15 фільмаў, знятых творчымі калектывамі з 
Балгарыі, Латвіі, Літвы, Польшчы, Францыі, Чэхіі, Швецыі ды іншых краін, прысвечаных 
сотай гадавіне пачатку Першай сусветнай вайны, дзесяцігоддзю апошняга пашырэння 
Еўрапейскага Саюза, а таксама Дню Еўропы.  З 19 па 25 траўня праграма Фестывалю 
еўрапейскага кіно была паказана ў Магілёве.

Ода «К радости»
22 мая в Минске при поддержке Представительства Европейского Союза 
в Беларуси прошел концерт симфонической музыки, посвященный Дню 
Европы. В программе прозвучала классика европейской симфонической 
музыки, в том числе Симфония №9 Бетховена, основная мелодическая тема 
которой, Ода «К радости», стала гимном объединенной Европы и традиционно 
звучит на всех официальных мероприятиях Европейского Союза. По мнению 
народного артиста Беларуси и известного белорусского дирижера Александра 
Анисимова, исполнение Симфонии №9 на концерте, посвященном Дню Европы, 
в стенах Белорусской государственной филармонии имеет особое, не только 
музыкальное значение. По словам маэстро, «это символ того, что Минск – центр 
Европы, настоящая музыкальная столица».
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Events That  Shaped Europe
The sixth European Film Festival took place at the Pobeda cinema in Minsk 
from the 12th to the 18th of May. It was organized by the EU Delegation to 
Belarus, with the support of the Department of Cinema and Video Art of the 
Ministry of Culture and the municipal authorities. The program included 15 
films from Bulgaria, Sweden, Lithuania, Latvia, Poland, France, the Czech 
Republic among others. The films were dedicated to the WWI centenary, the 
10th anniversary of the EU enlargement, and Europe Day. And from the 19th to 
25th of May, the films were screened in Mahilyow.

Ode to Joy
On 22nd May, a symphony concert dedicated to Europe Day was held in 
Minsk with the support of the EU Delegation to Belarus. The concert featured 
European symphony classics  including Beethoven’s Symphony No. 9 whose 
most well-known theme, Ode to Joy, has become the anthem of the united 
Europe and is traditionally performed at all official European Union events. 
The country’s most prominent symphony conductor, Alexander Anissimov, 
said that the performance of the 9th Symphony at the Europe Day concert at 
the Belarusian State Philharmonic had special, not just artistic significance. «It 
proves that Minsk is a genuine music capital located in the centre of Europe,» 
the conductor said.

Where to Study?  
EU recommendations
The Traditional Educational Fair took place on 22nd May at Minsk International 
Center for Education as part of Europe Day. The fair once again introduced 
Belarusian high school and university students to education opportunities in 
the European Union. In attendance were Embassies of EU member states, 
representatives of Erasmus+ and Horizon 2020 European Commission 
programs, the European Voluntary Service along with several universities and 
educational institutions who presented prospective educational options..

Куды пайсці вучыцца?  
Адказвае Еўрапейскі Саюз
Традыцыйны Адукацыйны кірмаш, што адбыўся 22 траўня ў Мінску з нагоды 
Дня Еўропы ў Міжнародным адукацыйным цэнтры, у чарговы раз пазнаёміў 
беларускіх студэнтаў і школьнікаў з магчымасцямі навучання ў краінах 
Еўрапейскага Саюза. Свае прапановы прадставілі амбасады краін-сябраў ЕС, 
менеджары праграм Еўрапейскага Саюза  Erasmus+ і Horizon 2020, а таксама 
асобныя ўніверсітэты і адукацыйныя ўстановы.

Падрабязнасці / Details       This project is funded by the European Union
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АргАнізАвАлА фестывАль ПрАдстАўніцтвА еўрАПейскАгА 
сАюзА ў БелАрусі. фільмы для ПрАгляду ПрАдстАвілі 
АмБАсАды крАін еўрАПейскАгА сАюзА ў БелАрусі. 

мерАПрыемствА АдБылося Пры ПАдтрымцы уПрАўлення 
кінАвідэАмАстАцтвАў міністэрствА культуры БелАрусі 

ды уП «кінАвідэАПрАкАт» мінгАрвыкАнкАмА

Сёлета Фестываль 
еўрапейскага кіно 
ў Мінску прайшоў 

у шосты раз. Асноўная 
адметнасць праграмы пад 
агульнай назвай «Падзеі, 
што стварылі Еўропу» – філь-
мы, прысвечаныя сотай 
гадавіне пачатку Першай 
сусветнай вайны. Знайшлі 
сваё месца ў праграме 
Фестывалю яшчэ дзве даты: 
дзесяцігоддзе пашырэння 
Еўрапейскага Саюза ў 
2004 годзе, а таксама Дзень 
Еўропы, што адзначаецца 
ў ЕС 9 траўня. Фестываль 

«Сёння, праз 64 гады пасля 
гэтай падзеі, словы Рабэра 
Шумана пра тое, што адзіная 
Еўропа не будзе збудавана ў 
адначассе, а стане вынікам 
канкрэтных дасягненняў, якія 
сфарміруюць сапраўдную 
салідарнасць, гучаць асабліва 
актуальна. Сённяшняе 
пакаленне маладых людзей на 
ўласным вопыце пераконваец-
ца, што свабода і вяршэнства 
права – гэта не дадзенасць, а 
вынік пастаянных салідарных 
высілкаў грамадзян, супольна-
сцяў і цэлых народаў», –  
адзначыла Майра Мора.

Усяго было паказана 15 
фільмаў, знятых творчымі 
калектывамі з Балгарыі, Латвіі, 
Літвы, Польшчы, Францыі, 
Чэхіі, Швецыі ды іншых краін. 
Адкрыла праграму Фестывалю 
стужка «Свабода» француз-
скага рэжысёра цыганскага 
паходжання Тоні Гатліфа. 
Фільм, які атрымаў гран-пры 
Міжнароднага кінафестывалю 
ў Манрэалі ў 2010 годзе, 
заснаваны на рэальных 
падзеях і распавядае пра 
жыццё цыган у Францыі 
падчас Другой сусветнай 
вайны. Усе фільмы дэманстра-
валіся на мове арыгіналу з 
беларускімі і расійскімі 
субтытрамі. Уваход быў 
вольным. 18 траўня ў межах 
Фестывалю еўрапейскага кіно 

Амбасада Германіі ў Беларусі 
ды Інстытут імя Гётэ 
прадставілі гледачам фільм 
рэжысёра Крыса Краўса 
«Дзённікі Оды». З 19 па 25 
траўня праграма Фестывалю 
была паказана ў Магілёве.

Каб сустрэцца з гледачамі, 
Мінск наведалі еўрапейскія 
рэжысёры: аўтар кінастужкі 
«Мяжа 1918», фінскі 
рэжысёр Лаўры Торхёнен 
і рэжысёр фільма «Экскур-
сантка», літовец Аўдрус 
Юзэнас. Яго фільм – гэта 
гісторыя дзяўчынкі Марыі, 
якая пасля Другой сусветнай 
вайны была выселена з 
Літвы ў Сібір і вярталася 
дадому пешшу праз усю 
Расію...

адкрыла глава Прадстаўні-
цтва Еўрапейскага Саюза ў 
Беларусі спн. Майра Мора. 
Яна нагадала, што менавіта 
9 мая 1950 года міністр 
замежных спраў Францыі 
Рабэр Шуман выступіў са 
сваёй вядомай Дэкларацыяй, 
якая стала «дарожнай 
мапай» мірнай рэарганізацыі 
еўрапейскага кантынента 
пасля Другой сусветнай 
вайны. Зараз гэта дата 
з’яўляецца адным з сімвалаў 
Еўрапейскага Саюза і штогод 
адзначаецца ў еўрапейскіх 
краінах як Дзень Еўропы.

«НябАчНыя ПОмНіКі ВяліКАй ВАйНы»
14 траўня перад пачаткам Фестывалю еўрапейскага 
кіно ў фае мінскага кінатэатра «Перамога» адбылося 
адкрыццё выставы «Нябачныя помнікі Вялікай вайны» 
беларускага фатографа-аматара Андрэя Мацура, 
арганізаванай пры падтрымцы Прадстаўніцтва 
Еўрапейскага Саюза ў Беларусі і прысвечанай Дню 
Еўропы і стагоддзю пачатку Першай сусветнай вайны.
Куратар выставы Алёна Шаліма адзначыла, што «ў 
Першай сустветнай вайны дзіўны лёс – яна забытая. 
Але гісторыя не прабачае забыцця. Пра вайну трэба 
памятаць, каб яна не паўтаралася». Амаль усе 
ваенныя дзеянні Усходняга фронту адбываліся на 
тэрыторыі Беларусі: 20 тысяч беларусаў былі 
мабілізаваныя, 1,5 мільёны сталі ўцекачамі, 
3,5 мільёны трапілі пад акупацыю. «Нашы людзі 
пакутавалі і гінулі. Таму гэта тэма павінна атрымаць 
нейкае новае гучанне ў сучаснасці. Так і адбылося 
дзякуючы маладому аўтару з Пастаў». Таксама 
спн. Шаліма падкрэсліла, што падтрымка Прадстаўні-
цтва Еўрапейскага Саюза ў Беларусі дае стымул 
маладым творцам у далейшым развіваць гэтую тэму.

Андрэй мацур, 39 год, фатограф-аматар з 
маленькай вёскі Коўзаны (усяго чатыры вуліцы і 
50 жыхароў) Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці.
– У адзін момант я зразумеў, што практычна нічога не 
ведаю пра Першую сусветную вайну. А Пастаўскі 
раён – гэта месца, дзе шмат гадоў стаяў фронт. 
Літаральна ўся зямля тут прапітана гісторыяй. Я пачаў 
чытаць, цікавіцца і паступова стаў заўважаць сляды 
Першай сусветнай вайны зусім побач. Неяк усё для 
мяне змянілася ў той момант. Я «захварэў» на гэту тэму.

– Андрэй, колькі часу вы працавалі над гэтай 
выставай?
– Выстава – гэта справаздача за год маёй работы. 
Здымкі былі зроблены ў шасці раёнах Беларусі. 
Я праехаў больш за 2000 кіламетраў уздоўж лініі 
фронту, каб Першая сусветная вайна не была забыта.

– Гэта не першая ваша выстава. якія тэмы вас 
хвалявалі раней?
– Людзі, прырода… Я люблю падарожнічаць па 
Беларусі. Адна з маіх папярэдніх выстаў была 
прысвечана Паставам – яго архітэктуры і атмасферы. 
Я шмат фатаграфаваў ветэранаў Другой сусветнай 
вайны, якія жылі ў Пастаўскім раёне. Гэтыя 
фотаздымкі таксама склалі адмысловую выставу.

– Вы з’яўляецеся старшынёй Пастаўскага 
фотаклуба «Светасіла». Ці папулярная фатаграфія 
на Пастаўшчыне?
– Клуб быў заснаваны ў 2010 годзе. Зараз у яго шэсць 
сябраў – усе фатографы-аматары. Наша мэта – папу-
лярызаваць фатаграфію. У гэтым годзе мы ў другі раз 
арганізавалі ў Паставах конкурс дзіцячай фатаграфіі 
«Пераходны ўзрост». У наступным годзе плануем 
выйсці за межы раёна і арганізаваць рэспубліканскі 
фотаконкурс. Зараз, напэўна, у кожнай сям’і ёсць 
фотаапарат. Дык вось, калі чалавек праводзіць частку 
свайго вольнага часу з ім – гэта вельмі добра.    

ПАдзЕі,  
штО СтВАрылі  

ЕўрОПу
З 12 па 18 траўня 2014 года ў мін-
скім кінатэатры «Перамога» прай-
шоў Фестываль еўрапейскага кіно. 
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кАк это Было
19-25 мАя, могилев

«ЭКСКурСАНтКА», режиссер Аудрюс Юзенас 
Фильм о путешествии литовской девочки через всю Россию домой после того, как ей 

удалось бежать с поезда, на котором ее семью и других литовцев везли в Сибирь. Фильм 
запомнился не только трогательной темой, но и раскрытием человеческих характеров.

«ПОСлЕдНий ПриГОВОр», 
режиссер ян труэль 

Гений  Ингмара Бергмана повлиял 
на всех шведских режиссеров. 

Ян Труэль – не исключение. 
Плохого кино он снимать не может.

«шПиОН, Выйди ВОН!», 
режиссер томас Альфредсон 
Тонкая режиссерская пародия 

на шпионские фильмы заставила 
поработать мозгами.  

Это имя надо запомнить.

«СВОбОдА», режиссер тони Гатлиф 
Режиссер знает и любит свой народ. Стремление послед-
него к независимости и свободе он и отразил в своем 
фильме, снятом во Франции. Фильм получил приз зри-
тельских симпатий на фестивале в Канаде за красочность, 
музыку и драматизм.

«ХОчЕтСя жить», режиссер мацей Пепшиц  
После прочтения аннотации к фильму («Матеуш с детства 
страдает церебральным параличом. Болезнь определила 
его линию жизни и траекторию духа»), хотелось пройти 
мимо – слишком много историй больных детей в современ-
ном информационном пространстве. Но зрительское 
любопытство взяло верх. 
И теперь хочется поблагода-
рить польского режиссера за 
очень добрый и полный 
житейского оптимизма фильм.

«ВОСтОчНый КОридОр»,  
режиссер Валентин Виноградов  

(1966, «беларусьфильм») 
Действие происходит во время Великой Отечествен-

ной войны, снят без пафосного патриотизма. 
Чувствуется рука гениального режиссера с хорошей 

школой (учился вместе с Андреем Тарковским).

«КОмАНдА мЕчты 1935»,  
режиссер Айгарс Грауб

Мог бы порадовать зрителей, заинтересуй он 
прокатчиков. Рассказ о первой баскетбольной 

команде Латвии, о Первом чемпионате Европы по 
баскетболу, с прекрасной игрой красивых актеров 

и операторской работой.  

ирина идолевич
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ОдА «К рАдОСти»

В исполнении Государственного 
академического симфонического 
оркестра Республики Беларусь 

под руководством народного артиста 
Беларуси Александра Анисимова 
прозвучали произведения латышского 
композитора Артура Маскатса «Стансы 
Венеции» и Симфония №9 (ре минор) 
Людвига ван Бетховена – классика 
европейской симфонической музыки. 
Самая известная мелодическая тема 
9-й симфонии – Ода «К радости» – ста-
ла гимном объединенной Европы и 
традиционно звучит на всех официаль-
ных мероприятиях Европейского 
Союза.

Исполнение 9-й симфонии требует 
участия около 200 музыкантов. На 
концерте в честь Дня Европы к 
государственному академическому 
симфоническому оркестру присоедини-
лись Симфонический оркестр Белорус-
ской государственной академии 
музыки, Заслуженный коллектив 
«Государственная академическая 
хоровая капелла Республики Беларусь 
им. Г. Ширмы», Студенческий хор 
Белорусской государственной академии 
музыки. Вокальные партии исполнили 
солисты из Беларуси, Латвии, России.

«Музыка латышского композитора 
Артура Маскатса «Стансы Венеции», 
звучавшая в первом отделении, мне 
лично очень близка, поскольку я 
огромный поклонник Италии, – отметил 
Александр Анисимов. – Колдовство 
Венеции очень здорово передано в 

этом произведении. Город звучит, как 
загадка, в каждой ноте. А 9-я симфо-
ния Бетховена – это бессмертное 
произведение, которое олицетворяет 
музыку в принципе и не перестает 
вызывать восторг по отношению к 
гению композитора». По мнению 
выдающегося дирижера,  исполнение 
9-й симфонии на концерте, посвящен-
ном Дню Европы, в стенах минской 
филармонии имеет особое, не только 
музыкальное значение: «Это символ 
того, что Минск – центр Европы, 
настоящая музыкальная столица».

Александр Анисимов считает, что 
подобное масштабное музыкальное 
мероприятие, посвященное Дню 
Европы, состоялось в Минске впервые: 
«Проект стал возможен благодаря 
совместной работе Представительства 
ЕС в Беларуси и Белгосфилармонии. 
Мы будем стараться, чтобы в следу-
ющем году минский День Европы 
также стал интересным музыкальным 
событием».

Среди зрителей были представи-
тели дипломатических миссий стран 
Европейского Союза в Беларуси, 
сотрудники международных органи-
заций, министерств, организа-
ций-партнеров ЕС в Беларуси, а 
также руководитель посольства США 
в Беларуси Итан Голдрич с семьей, 
глава Представительства ЕС в 
Беларуси Майра Мора, Министр 
иностранных дел Республики 
Беларусь Владимир Макей.   

22 мая в Минске при поддержке Представительства 
Европейского Союза в Беларуси прошел концерт 
симфонической музыки, посвященный Дню Европы

друГиЕ мЕрОПриятия,  
ПОСВящЕННыЕ дНЮ 
ЕВрОПы
• 7 мая – 25 июня, кинотеатр «Ракета». 
Ретроспектива фильмов известного 
французского режиссера Оливье 
Ассаяса.

• 12 мая, минская гостиница «Ренес-
санс». Кулинарное шоу «Новая кухня 
северных стран» с участием шеф-пова-
ра из Финляндии Кима Палхуса.

• 24 мая, минская Галерея современ-
ного искусства «Ў». День шведского 
языка, культуры и образования 
«Спазнай Швецыю». Участники 
мероприятия смогли выучить несколь-
ко фраз по-шведски, узнать о возмож-
ностях образования в этой стране, 
поучаствовать в конкурсах и познако-
миться с носителями языка.

• С 27 по 31 мая, столичный кинотеатр 
«Победа». Дни современного швед-
ского кино.
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Куды ПАйСЦі ВучыЦЦА? 
АдКАзВАЕ ЕўрАПЕйСКі САЮз

Прэзентацыю праграмы Erasmus+ на Адукацыйным кірмашы 
правяла Алена Касько, каардынатар праектаў у галіне культуры, 
адукацыі і навукі Прадстаўніцтва ЕС у Беларусі. Нагадаем, што 
Erasmus+ з’яўляецца найбуйнейшай за ўсю гісторыю ЕС праграмай 
у галіне навукі, адукацыі і спорту. Спн. Касько распавяла пра 
структуру праграмы, асаблівасці ўдзелу ў ёй і нагадала пра 
асноўныя мэты Erasmus+:  
• зніжэнне ўзроўню беспрацоўя ў Еўропе;
• спрыянне актыўнаму ўдзелу моладзі ў жыцці грамадства і 
новыя магчымасці;
• спрыянне сістэмным рэформам у краінах-партнёрах;
• падтрымка спартыўных ініцыятыў у краінах-удзельніцах 
праграмы і Еўрапейскай палітыкі супрацоўніцтва ў галіне спорту. 

Традыцыйны Адукацыйны кірмаш, што адбыўся 22 траўня ў Мінску з нагоды Дня 
Еўропы ў Міжнародным адукацыйным цэнтры, у чарговы раз пазнаёміў беларускіх 
студэнтаў і школьнікаў з магчымасцямі навучання ў краінах Еўрапейскага Саюза. 
Свае прапановы прадставілі амбасады краін-сябраў ЕС, менеджары праграм 
Еўрапейскага Саюза Erasmus+ і Horizon 2020, а таксама асобныя ўніверсітэты і 
адукацыйныя ўстановы.
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«Erasmus+ адрозніваецца ад папярэдніх 
праграм Еўрапейскага Саюза тым, што 
робіць вялікі акцэнт на наладжванне 
супрацоўніцтва паміж установамі 
адукацыі і бізнесу. Гэта звязана з 
праблемай беспрацоўя. Пераадоленне 
высокага ўзроўню беспрацоўя з’яўляецца 
самай актуальнай задачай у Еўрапейскім 
Саюзе», – адзначыла Алена Касько.

На Адукацыйны кірмаш ў Мінск 
з Гомеля прыехала сям’я Дзядзенкаў – 
Аляксандар і Алена з дачкой Дар’яй. Каб 
трапіць на мерапрыемства, ім давялося 
выехаць з домуа 4-й гадзіне раніцы. 
Бацькі плануюць навучаць дачку ў 
Польшчы, у Варшаўскім універсітэце, на 
факультэце міжнародных разлікаў і 
фінансаў. «Пакуль нам цяжкавата 
разабрацца ў праграме, – гаворыць 
Аляксандар Дзядзенка пра Erasmus+.  
– Мы б хацелі, каб Дар’я пачала навучан-
не ў Беларусі, а затым па праграме 
акадэмічных абменаў працягнула 
вучыцца ў Польшчы. Такім чынам яна 

зможа ўзяць лепшае, што ёсць у нас, 
і скарыстацца магчымасцямі, якія 
прадастаўляе Еўрапейскі Саюз».

Зараз Дар’я Дзядзенка ўдзельнічае ў 
алімпіядах па англійскай і польскай 
мовах. Яна скончыць школу ў 2015 годзе, 
але ўжо сёння робіць усё, каб здзейсніць 
сваю мару і працягнуць адукацыю ў ЕС.

Праграму ў галіне даследаванняў 
і інавацый Horizon 2020 на Адукацыйным 
кірмашы прадставіла кіраўнік Беларускага 
нацыянальнага інфармацыйнага офіса 
праграм Еўрапейскага Саюза па навуцы і 
інавацыям Вольга Меяроўская. Яна 
паведаміла, што асноўная мэта 
Horizon 2020 – развіццё перадавой 
навукі, прамысловага лідэрства, вы-
рашэнне значных праблем для грамад-
ства. Праграма Horizon 2020 пра-
дастаўляе аспірантам, даследчыкам, 
навукоўцам, а таксама навуковым 
калектывам унікальныя магчымасці для 
абмену і стажыровак. Таксама праграма 
фінансуе даследаванні на базе еўрапей-

скіх універсітэтаў. «Еўрапейская Камісія 
выдзяляе вялікія сродкі на стварэнне 
новых аб’ектаў навуковай інфраструктуры 
і іх падтрымку ў краінах ЕС. Дзякуючы 
праграме Horizon 2020 беларускія 
навукоўцы могуць атрымаць сродкі на 
кароткачасовую працу альбо на выканан-
не эксперыментальнай часткі свайго 
даследавання на базе буйных аб’ектаў 
навуковай інфраструктуры Еўрапейскага 
Саюза», – адзначыла Вольга Меяроўская.

Таксама яна паведаміла пра пачатак 
дзеяння ў Беларусі «Інавацыйныйнага 
ваўчара» – новай сістэмы фінансавання, 
скіраванай на падтрымку навуковых 

праектаў для патрэбаў малога і сярэдняга 
бізнесу. Першы конкурс у межах праграмы 
«Інавацыйны ваўчар» ужо абвешчаны і 
працягнецца да 20 жніўня. Шэсць 
удзельнікаў, чые заяўкі будуць мець 
найбольшую колькасць балаў, атрымаюць 
4000 еўра на рэалізацыю свайго праекта. 
Паводле Вольгі Меяроўскай, такая схема 
мікрафінансавання навуковых праектаў 
даволі распаўсюджаная ў свеце, «але ў 
Беларусі яе не было. Зараз ЕС праз свае 
праграмы падтрымкі прадаставіў нам 
магчымасць за грошы Еўрапейскага 
Саюза прымяніць гэтую схему ў Рэспублі-
цы Беларусь. Агульная мэта праграмы 

у БелАрусі ПАчАлА 
дзеянне сiстэмА 
«інАвАцыйныйны 
вАўчАр» – новАя 

сістэмы фінАнсАвАн-
ня, скірАвАнАя нА 

ПАдтрымку нАвуко-
вых ПрАектАў для 
ПАтрэБАў мАлогА і 
сярэднягА Бізнесу. 

еўрАПейскАя кАмісія выдзяляе вялікія 
сродкі нА ствАрэнне новых АБ’ектАў 
нАвуковАй інфрАструктуры і іх ПАдтрымку 
ў крАінАх ес. дзякуючы ПрАгрАме 
Horizon 2020 БелАрускія нАвукоўцы могуць 
АтрымАць сродкі нА кАроткАчАсовую 
ПрАцу АльБо нА выкАнАнне эксПерымен-
тАльнАй чАсткі свАйго дАследАвАння нА 
БАзе Буйных АБ’ектАў нАвуковАй інфрА-
структуры еўрАПейскАгА сАюзА. 
вольга меяроўская
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фінансавання – наладзіць і ўмацаваць 
сувязі паміж навукай і бізнесам».

Найбольшую колькасць навед-
вальнікаў Адукацыйнага кірмашу 
сабрала інфармацыйная секцыя 
Еўрапейскай валанцёрскай службы 
(EVS). Гэты праект Еўрапейскага 
Саюза разлічаны на маладых людзей 
ад 18 да 30 гадоў. У праграме могуць 
удзельнічаць і маладыя людзі з 
Беларусі. Валанцёрскую стажыроўку 
можна прайсці ў любой з краін ЕС, у 
краіне-кандыдаце на ўступленне ў ЕС 
(напрыклад, у Турцыі) ці ў краіне 
еўрапейскай эканамічнай прасторы: 
Ісландыі, Ліхтэнштэйне або Нарвегіі. 
EVS – гэта праект, адкрыты для ўсіх, 
у тым ліку і для людзей з абмежава-
нымі магчымасцямі.

Наста Летнікава, студэнтка 5-га 
курса факультэта міжнародных 
стасункаў БДУ, плануе паступаць у 
магістратуру ў Еўропе. Але перад тым 
як паехаць на навучанне, дзяўчына 
марыць стаць сябрам Еўрапейскай 
валанцёрскай службы і працаваць у 
Аўстрыі: «Мне было вельмі цікава 
паслухаць удзельнікаў праграмы з 

Беларусі, якія працавалі ў Польшчы. Я 
зразумела, як працуе праграма, і ўжо 
пачынаю планаваць сваё падарожжа».

Асаблівую цікавасць у наведваль-
нікаў Адукацыйнага кірмашу выкліка-
ла выступленне супрацоўніка візавага 
аддзела Амбасады Вялікабрытаніі ў 
Маскве Марціна Наўгтона, які 
распавёў пра акалічнасці атрымання 
студэнцкіх віз для навучання ў 
англійскіх універсітэтах. У прыватна-
сці, сп. Наўгтон паведаміў, што 
перанос візавага аддзела з Мінску ў 
Маскву з’яўляецца часткай агульнай 
палітыкі Мністэрства замежных спраў 
Вялікабрытаніі, паводле якой замест 
шматлікіх візавых аддзелаў у кожнай 
асобнай краіне створаны вялікія 
візавыя цэнтры – у Варшаве, Дубаі, 
Маскве і Пекіне. «Гэта істотна 
спрашчае глабальную працу па 
афармленні віз, – патлумачыў 
сп. Наўгтон. – Значна прасцей, 
танней і эффектыўней мець шмат 
супрацоўнікаў у адным месцы». 
Таксама спецыяліст адказаў на 
пытанні, якія тычацца атрымання 
студэнцкіх віз. Зараз афармленне візы 
ў Вялікабрытанію займае больш за 
месяц, але сп. Наўгтон паабяцаў: «Мы 
будзем імкнуцца скараціць гэты час».

Падчас Адукацыйнага кірмашу 
магчымасці для навучання студэнтаў 
з Беларусі прадставілі амабасады 
Італіі, Нарвегіі, Славакіі, Фінляндыі і 
Францыі. Можна было даведацца 
пра актуальныя навучальныя 
праграмы, дасяжныя для беларусаў 
у Балгарыі, Чэхіі, Швецыі і іншых 
краінах, а таксама пра праграмы 
асобных універсітэтаў, напрыклад 
універсітэта Заходняй Багеміі ў 
Чэхіі. Інстытут імя Гётэ ў Мінску і 
Польскі Інстытут прадставілі свае 
магчымасці ў галіне моўнага 
навучання.  
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ПАдчАс АдукАцыйнАгА кірмАшу 
мАгчымАсці для нАвучАння студэн-
тАў з БелАрусі ПрАдстАвілі АмАБА-
сАды ітАліі, нАрвегіі, слАвАкіі, 
фінляндыі і фрАнцыі. можнА Было 
дАведАццА ПрА АктуАльныя нАву-
чАльныя ПрАгрАмы, дАсяжныя для 
БелАрусАў у БАлгАрыі, чэхіі, швецыі 
і іншых крАінАх.


