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Доброго Всім читання!

					

Жов.

Aujourd'hui, nous nous
souvenons de la fête incroyablement
agreeable – Journée du traducteur!
Що?
Щось
не
зрозуміло?
Тоді
спробуємо
по
іншому…
Hallo!
Heute
erinnern
wir
uns an den Urlaub unglaublich
angenehm
–
Day
Übersetzer!
Знову щось не так? Ну добре,
добре…
Вітаємо!
Думаю
Ви
вже
здогадались,
що
мова
йде
про
День
Перекладача.
Що
можна
розказати
про
цей
звичайний
осінній
день?
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Ну що ж, нашим холідейс ми вже давно
сказали «Давай, допобачення!», і хтось ще продовжує жити спогадами
про минулі свята, а інші старанно намагаються приховати усі спогади про
«гарно» проведений час. Але чого точно не позбудешся, так це спогадів про
дійсно незабутні дійства – свята в ІЖіМВ.
			
Повернувшись після практики в стіни рідного Інституту,
на все ті ж самі червоні килимки, не можеш не згадати про події місячної,
тримісячної і навіть піврічної давності. Та й просто «подіями» це не назвеш.
		
Так, «ІЖіМВські селебрування»* (назвемо їх так) завжди
відрізнялися своєю креативністю, гучністю та яскравістю. Зокрема, мова йде
про особливе свято в Інституті День Кафедри.
			
Отже, на цей раз ми поговоримо про незабутнє старе,
та про довгоочікуване нове. Летс старт!
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Українські вчені довели:

найсерйозніші люди – соціологи, які постійно зайняті в роботі, і присвячують
їй увесь свій вільний час. Лекції, конференції, дослідження – Ви думаєте так
пройшло соціологічне селебрування? Так, Ви праві. Так і було. Наші соціологи,
безсумнівно, найсерйозніші з усіх найсерйозніших соціологів. Проте, навіть
вони можуть весело і яскраво відсвяткувати своє професійне свято.
Солодкі 16! В цей день, кафедрі соціології виповнилося 16 років! І про
яку серйозність може йти мова? Кульки, квіточки, пісеньки і КВН – ну все було
майже серйозно =)
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Все було зовсім незвичайно!
Більш того: все було «awesome»!
Багато позитиву чекало на
гостей яскравого селебрування
студентів
кафедри
теорії
і
практики перекладу, яких вони
вітали по-професійному, «поперекладацьки», так би мовити.
«Hi!», «Salut!», «Hallo!», «Hola!» –
тільки і злітало з вуст як і студентівстаршокурсників, так і студентів
першого курсу, що вже говорить
про їх свідомий вибір професії.
Але
майбутні
перекладачі
вирішили здивувати усіх ще
більше і влаштували чайну
церемонію, звичайно, за кращими
англійськими
традиціями.
Післяобідній чай, тістечка, білі
столи та привітливі офіціанти –
хіба від такого відмовишся? NO!
День Перекладача було першим
святом в новому навчальному
семестрі, і здається що такий,
аж ніяк, не поганий старт
пролунав зовсім не дарма, адже
попереду нас чекають не менш
захоплюючі
селебрування…
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Здається, тут у нас вимальовується ще одне селебрування у дусі «Солодких 16». Та
ще й кафедра піару виявлася винуватицею наступного свята. Ну все, тримайтеся, студенти!
Піар-селебрування було останнім Днем кафедри в минулому семестрі, і тому
наші піарники аж ніяк не могли пропустити таку подію. І звичайно, що вони вважали за професійний обов’язок влаштувати по-справжньому масштабне селебрування.
Про те, що в інституті планується грандіозний День кафедри паблік рілейшнз, йшли чутки ще
за тиждень до цього. Дочекавшись, студенти вже на початку дійства відчули ту неповторну атмосферу, яку вони відчували протягом тижня, і ту, що їх зараз очікує. Джаз, ретро-стиль, креатив та таланти – останній День кафедри в семестрі пройшов за кращими традиціями ІЖіМВських селебрувань!
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С Е Л Е Б Р У В А Н Н Я ™ - особливий різновид подій,
шоу та святкувань, характерний лише для ІЖіМВ, та який
вирізняється своєю креативністю, масштабністю, та яскравістю.
На сьогодніший день цей термін знайшов використання лише у
наших святах. Цікаво, чи буде так наступному сезоні?
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невід'ємних
складових

селебрування
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Ті студенти, які, за певний
час, склали колектив творчих
особистостей. Ті студенти,
які є рушійною силою
студентського життя.

6МУЗИКА 8ЕНЕРГІЯ
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Найголовніші засоби у створенні
декору - наша уява і наші руки.

ІЖіМВ
1КРЕАТИВ 3АТМОСФЕРА 5СВІТЛО

Наші свята - це поєднання
усіх елементів сприйняття.
Музика - один з них.

По закінченню святкування,
здається що сили вже зовсім
витрачені. Але ні! Енергія наших
студентів нескінченна. Що саме є
джерелом такої енергії?
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святого
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Основа будь-якого свята.
Те, з чого все починається.
Те, чим живе Університет.

7ТАЛАНТИ 9ПОСМІШКИ

Яким би захоплюючим не було
Перше з чого починається робота Звичайно без кольорів нам не
наповнення свята, але живого
над селебруванням - створення обійтись. Візуалізація - не менш дихання йому надають саме наші
важлива складова.
неповторної атмосфери.
інститутські таланти.

Те, заради чого ми працюємо.
Те, що рухає нас вперед!

«St. Valentine Day». Координати: «Crystal Hall».
			
Улюблене місце відпочинку студентів.
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Тут і там
students`ky
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Валентина

Отже, ми з Вами потішили себе
гарними спогадами, але вже час переходити
від старого до нового. Мова буде йти про
останнє, наразі, селебрування в ІЖіМВ –
День Святого Валентина.
День Закоханих – здавалося б, вже
звичайний для всіх день, який повторюється
рік у рік, 14 лютого. Сьогодні важко чимось
здивувати на це свято. Так би і було, якщо
б воно не проводилося в нашому Інституті.
А значить, що це вже більше ніж свято, це –
селебрування!
Сподіваємося, Ви ще не забули про 9
складових? Вони в повній мірі знайшли своє
відображення в цьому селебруванні. Але
все ж, тут явно щось не так. Ви не помітили?
Ах так, звичайно! На цей раз до творчої
команди нашого Інституту приєдналася не
менш творча команда Інституту культури.
Не будемо приховувати, що багато
хто вважав цю ідею невдалою, і нездатною
викликати інтерес серед студентів. Але
все сталося не так, як гадалося! Тому що
саме це селебрування з самого початку
було приречене на успіх. Причиною цьому
стали двоє закоханих – Анастасія Кірічек,
студентка кафедри піару, та Іван Брацюнь,
студент кафедри культурології,
які за
сумісництвом були ще й ведучими нашого
заходу.
Ще
більшу
хвилю
шаленого
студентського кохання приніс творчий союз,
уособленням якого стали всі артистичні
студенти ІЖіМВ та ІК. Тому, як Ви бачите,
цей день був дійсно Днем Закоханих.
Думаю, що на цьому ліричному
моменті,
селебрування
Дня
Святого
Валентина можна вважати дебютом нових
форматів студентських вечірок!

Скоро

Досвід вже показав, що студенти ІЖіМВ
володіють нескінченним запасом сил, але вони
завжди знаходяться у пошуку нового джерела
енергії. Перший Міжнародний фестиваль
кіно і медіа «Нова Енергія», наразі, став тим
самим джерелом – частину організаційного
комітету фестивалю складають саме наші
студенти. Віримо, що вони проявлять усі
свої творчі здібності і в цій галузі мистецтва.
З питань подання заявок до участі у фестивалі
звертайтеся до редакції газети «Students'kyВісник».
Чекаємо на прояви Вашої творчості!

			
«Students'ky Вісник»
Завжди з відкритими серцями до Вас.
			

«Шаленого студентського кохання!»
			
М.М.Поплавський
Цитати великих людей

УВАГА!
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Автор –
Редагування – Коректура – Верстка і дизайн –
Дягілев Богдан Воєводіна Інна Галицька Лілія Сургай Артем
(І курс, МВ-32) (ІІ курс, ВС-21) (ІІ курс, ВС-21) (І курс, СОЦ-52к)
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може привести до появи власної думки,
до розвитку інтелекту,
та покращення пам'яті. обережні!
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