# зо
квітень 2002

колєґа

несвідома газета
студентів НаУКМА

www.telega.kiev.ua

“ТСолєґа” святкує свій трирічний ювілей
Перший номер “Колеги” Ви, шановні читачі, прочитали у
квітні 1999. Три роки промайнули як мить. Сподіваємося, що
вони, ці три роки, були для Вас такими ж захоплюючими, як і
для колективу “Колеги”.
Всіх, хто хоче порадіти за свою улюблену газету,
поспілкуватися з кореспондентами та редакторами “Колеги”
(і не тільки “Колеги” ©), запрошуємо 5 квітня (у п”ятницю)
о 18 годині до приміщ ення могилянського Рок-Клубу У
програмі - нагородження п’ятитисячного відвідуюча' сайту
ww.kolega.kiev.ua
цифровим
диктофоном,
конкурси,
безкоштовне частування, пиво “Оболонь”. І, звичайно ж,
кожен отримає свіжий примірник газети “Колега”.
Спонсори - ЗАТ “Оболонь”, Програма IREX ProMedia
генції міжнародного розвитку
США (USAID), Голова
редакційної ради газети “Колєґа” Станіслав Шумлянський.
Дмитро Губенко, Головний редактор

Могилянська преса - двігатєль прогреса
Наш університет більшає і міцніє. На цьому фоні логічним і
приємним є зростання кількості могилянських періодичних видань. Так,
завдяки зусиллям нашого відділу на початку ювілейного для Академії
2002 року цінителі могилянської преси змогли насолодитися чотирма
новими газетами. Однією з найважливіших є “Діареуиі" (видання
медпункту НаУКМА), завданням якого є підтримувати (переважно
морально) здоров”я наших викладачів та студентів. “Могилянська
”тиця” - це видання могилянського Клубу розведення домашньої
иці, де ви зможете знайти цікаві дослідження щодо можливостей
'""розведення птиці в НаУКМА та рекомендації про лікування хвороб
птиці. Зовсім нещодавно з’явилися “гАЛьма ” (газета автошколи при
НаУКМА, що в підвалі 4 корпусу) та “Симптом” (видання Соціальнопсихологічної служби). В планах Відділу преспективного розвитку ._лльшення кількості видань, оскільки це призведе до покращення
насичення інформаційного простору НаУКМА та свідчитиме про
реальну демократичність нашого ВНЗ.
Н. Ш умкова, Віце-пдезидент_Відділу преспективного розвитку (передрук з
«Академічної пилорами»)

К ом ент ар редакц ії: На нашу думку, поява величезної (за 10 років

існування УКМА - близько 20) кількості видань-одноденок свідчить про
амбітність могилянців, і, пересічно, про нездатність реалізувати цю
амбітність. Також важливим є фактор психологічної компенсації в
плані спілкування: продуценти могилянських видань вважають, що їхні
особисті думки і погляди є важливими, але не знаходять можливості
утвердити чи поширити їх іншим шляхом, окрім як через власне
видання. Ми погоджуємося з Н. Шумковою в тому питанні, що
кількість могилянських видань зростає і зростатиме. Разом з тим
хочемо звернути увагу читачів
на якість: до друку часто
потрапляють нередаговані, засмічені баластним текстом статті
( “Могилянська птиця ”), газета іноді буває схожа на одну єдину велику
статтю ( “гАльма”) чи просто нецікавою для студента ( “Академічна
пилорама ”).

З а к і н ч и л и с я вибори до
Студентської Колегії 9
скликання
Вибори до Студентської Колегії-9 пройшли
непомітно, як і завжди. Як і рік тому,
спостерігачі заявили рішучий протест, оскільки
громадськість Академії, тобто власне виборців,
знову не було повідомлено про можливість
балотуватися і про час проведення виборів.
В результаті на безальтернативній основі
обрано блок “Крок-2”. “За” проголосували 6
виборців (очевидно, це були 6 членів “Кроку2”), “проти” і “утримались” - немає. Таким
чином,
все
студентство
Академії
рдставлятиме “одностайно” обраний блок.
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О.В. Т ретякова, Декан з роботи зі студентами

Продовження Дня природничника

* Частину із
запланованих на 29 березня
заходів, присвячених Дню природничника,
оргкомітетові довелося перенести на травень.
Це пов”язано із тим, що зараз не вдалося
знайти жаб, потрібних для розтину із
демонстрацією
безумовних
рефлексів
(потовиділення і блювання) добровольців.
Кролик

Н аш і йдут ь!
На виборах до селищної Ради народних
депутатів смт. Вишневе у 8 виборчому окрузі
переміг Олесь Корж - студент ФГСН-4,
відомий поет, автор збірки “Коробка”. Олесю,
вітаємо! (Всі там будем ©).

Артем Віденко, політичний оглядач,
ФГСН-4

Щ о л ю б л ю , т е й слухаю !
Могилянський Рок-Клуб разом з Колегією та
СМІХ планує продовження акції “Слухаю те,
що люблю!” за результатами опитування
музичних смаків у лютому цими організаціями
було проведено дискотеку до Дня св.
і Валентина. Однак ми не змогли за короткий
час дискотеки задовольнити усі студентські
замовлення.
Зокрема,
постраждали
прихильники виконавців Cannibal Corpse,
Dimmu
Borgir,
DarkThrone,
Ivanushki
International, Тані Буланової та Алли Пугачової.
Тому Рок-Клуб виступив з ініціативою
організації наприкінці квітня ще однієї
дискотеки, де ви зможете потанцювати під
музику цих своїх улюбленців.
Іван Бабош ин, М огилянський Рок-Клуб
Несвідома газета студентів НаУКМА “Тєлєґа”. Адреса
редакції - brniohyla@hotmail.com. Наклад - необмежений.
Будь-який збіг прізвищ, дат і
назв з реальними є
невипадковим.

