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РАСКЛАД НА ЗАЎТРА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Кан фе рэн цыя TEDxYouth@Mіnsk з'яў ля-

ец ца част кай су свет на га ру ху TEDx у на шай 

кра і не. Сё ле та яна атры ма ла пад трым ку са-

цы яль на-аду ка цый на га пра ек та «Пер шыя», 

які рэа лі зу ец ца кам па ні яй А1. «Пер шыя» — 

гэ та кон курс яск ра вых ідэй па ка лен ня Z, які 

быў аб ве шча ны ў каст рыч ні ку 2019 го да 

для вуч няў 9-х, 10-х і 11-х кла саў. Ця гам 

на ву чаль на га го да школь ні кі рас пра цоў ва лі 

свае пра ек ты ў ча ты рох тэ ма тыч ных кі рун-

ках — «Эка ло гія», «Тэх на ло гіі», «Ін клю зія» 

і «Куль ту ра», а так са ма бра лі ўдзел у крэ а-

то нах у Мін ску, Ві цеб ску, Ма гі лё ве, Го ме лі і 

Грод не. Спе цы яль на для кан кур сан таў быў 

за пу шча ны пер шы бе ла рус ка моў ны пад каст 

для мо ла дзі, у якім пра фе сі я на лы з роз ных 

сфер дзя лі лі ся па ра да мі па за пус ку і прэ-

зен та цыі пра ек таў.

Жу ры кон кур су «Пер шыя» пра гле дзе ла 

больш за сот ню ві дэа за явак і вы бра ла дзе-

сяць са мых ці ка вых ідэй. Іх аў та ры рых та-

ва лі свае дзе ся ці хві лін ныя пра мо вы ра зам 

з мен та ра мі — прад стаў ні ка мі бе ла рус кай 

су поль нас ці TED. Па тра ды цыі пра мо вы ўсіх 

спі ке раў гу ча лі па-бе ла рус ку, бо ад на з мэт 

«Пер шых» — па шы рэн не вы ка ры стан ня бе-

ла рус кай мо вы.

ІNSTAGRAM І TikTok 
ПА-БЕ ЛА РУС КУ

Як пры зна ла ся ад на з фі на ліс так, ву ча-

ні ца го мель скай гім на зіі № 10 Ан ге лі на 

СЕ БІК, у па чат ко вай шко ле бе ла рус кая мо-

ва не бы ла яе лю бі мым прад ме там.

— Як і мно гія мае ад на год кі, я лі чы ла гэ тыя 

ўро кі мар на ван нем ча су, бо ні хто не мог нам 

рас тлу ма чыць, а на вош та мы ўво гу ле вы ву-

ча ем бе ла рус кую мо ву, — ус па мі нае дзяў чы-

на. — Да та го ж па-за ме жа мі кла са і ўро ка 

ні хто на ёй не раз маў ляў. Але ле тась прай шло 

пер шае ін стаг рам-шоу па-бе ла рус ку «Мо ва 

Чэ лендж», якое пры му сі ла мя не пе ра гле дзець 

сваё стаў лен не да род най мо вы (у яго ге ро яў 

ёсць ме сяц, каб па чаць раз маў ляць па-бе-

ла рус ку. — Аўт.). Я да ве да ла ся, што ёсць 

бе ла рус ка моў ны рэп, рок і хіп-хоп.

Ці за ўва жа лі вы, што бе ла рус кія ка рыс-

таль ні кі ін тэр нэ ту, як пра ві ла, вы бі ра юць 

рус кую мо ву ў на стройках. А ці ве да е це вы, 

што YouTube дзе ліць ка рыс таль ні каў сэр ві-

су не па кра і нах, а па мо ве. І ка лі вы час та 

гле дзі це ві дэа на рус кай мо ве, і яна ўста-

ноў ле на ў ва шых на строй ках, то ал га рыт мы 

аў та ма тыч на за лі чаць вас да рус ка моў ных. 

Та му ве ра год насць та го, што ся род рэ ка-

мен да ва ных вам ві дэа тра піц ца бе ла рус-

ка моў нае, вель мі і вель мі ма лень кая. Ка лі 

я да ве да ла ся пра гэ та, бы ла збян тэ жа ная. 

Ад нак, рэ флек су ю чы, пры шла да дум кі, што 

не стан дарт ная раз вяз ка гэ та га пы тан ня ад-

ной чы мо жа стаць «ці ка він кай» бе ла рус кай 

ме ды я куль ту ры. Я зра зу ме ла, што мне трэ-

ба за ці ка віць ме на ві та ру ха вік бе ла рус кай 

ін тэр нэт-куль ту ры — мо ладзь — і ўспом ні ла, 

як са ма ка лісь ці прый шла да бе ла рус кай 

мо вы праз «Мо ву Чэ лендж». Што мя не та-

ды за ці ка ві ла, дык гэ та шчы рыя пры кла ды 

са мых звы чай ных лю дзей, іх ак тыў ны ўдзел 

і су час ная жы вая ка му ні ка цыя.

Зна чыць, трэ ба вы на хо дзіць фар мат, у 

якім бе ла рус ка моў ныя бло ге ры бу дуць дзя-

ліц ца ней кі мі ак ту аль ны мі ве да мі і на вы ка мі 

ХХІ ста годд дзя, а іх гле да чы (слу ха чы) — ука-

ра няць іх на прак ты цы, але, што са мае га лоў-

нае, — па гля дзяць на бе ла рус кую мо ву зу сім 

з ін ша га бо ку, па зна юць бе ла рус кі слэнг, ме-

мы, ад кры юць для ся бе зу сім ін шы свет...

Ан ге лі на ўпэў не на, што ця пер іс нуе по-

пыт на су час ную жы вую бе ла ру шчы ну. 

«Трэ ба ады хо дзіць ад важ ных, але са ста-

рэ лых тэм — род ных ніў, мі ну ла га, зуб роў і 

бус лоў — і ства раць су час ную ка му ні ка цыю 

на ак ту аль ныя тэ мы, — раз ва жае дзяў чы-

на. — Я лі чу, што доб рым вый сцем бу дуць 

варк шо пы. Ча му? Бо гэ та фар мат ак тыў-

на га ўдзе лу: з ад на го бо ку, мен та ры дзе-

ляц ца сва і мі ве да мі, а з ін ша га — аку рат 

тут жа прак ты ку юць зда бы тыя ве ды іх гле-

да чы. Мен та ра мі бу дуць бе ла рус ка моў ныя 

бло ге ры, якія па дзе ляц ца но вым по гля дам 

на род ную мо ву. Мы змо жам ра біць бе-

ла рус ка моў ныя посты і ві дэа для TіkTok 

і Іnstagram. Трэ ба па ка заць, што іс нуе не 

толь кі рус ка моў ны кан тэнт. А бе ла рус кая 

мо ва — не прос та хо бі ці ін стру мент для 

ра бо ты, а на ша ася род дзе для ка му ні ка цыі. 

Па чаць мож на ўжо сён ня. Та ды зме няц ца і 

ал га рыт мы ў сац сет ках, з'я віц ца бе ла рус-

кі офіс Google... Бе ла рус кая мо ва жы ве і 

бу дзе жыць, але ў якім ува саб лен ні, за ле-

жыць толь кі ад нас.

ПАЭ ТЫЧ НЫЯ МУ РА ЛЫ
А вось адзі нац ца ці клас нік брэсц кай 

гім на зіі № 1 Дзя ніс РАБ ЧУК для па пу ля-

ры за цыі бе ла рус кай мо вы пра па нуе вы ка-

рыс тоў ваць не су час ныя тэх на ло гіі, а... «на-

скаль ны жы ва піс».

— Стрыт-арт да па ма гае мас та кам праявіць 

ся бе ў не звы чай ных умо вах і знай сці свай го 

гле да ча не толь кі ў га ле рэ ях ці арт-пра сто-

рах, але і ў мес цах з боль шай коль кас цю 

на вед валь ні каў — на ву лі цы. На жаль, агром-

ніс ты па тэн цы ял бе ла рус ка га стрыт-ар ту 

зболь ша га не рэа лі за ва ны, але ў нас ёсць 

шмат сцен, якія мож на ўпры го жыць му ра-

ла мі з са цы яль ным зна чэн нем, фі ла соф скі мі 

выява мі і вер ша мі. Вер шы, як мо ва гу тар кі з 

на тоў пам. Ву лі цы — як мес ца гэ тай аў ды ен-

цыі. Стрыт-арт — як па ся рэд нік у раз мо ве. 

Так і на ра дзіў ся пра ект #vershybrest, які пе-

ра нёс вер ша ва ныя рад кі са ста ро нак кніг на 

сце ны ву ліц, — рас каз вае юнак. — Зда ра ец-

ца, што яшчэ на мо ман це з'яў лен ня ідэі шмат 

хто спы ня ец ца: ня ма ка ман ды, до све ду, гро-

шай... Але ж ці нель га гэ та ўсё знай сці? Мой 

ад каз — мож на! Ва кол нас ёсць шмат лю-

дзей, якія жа да юць змя ніць сваё ася род дзе, 

трэ ба прос та ім пра па на ваць. Так я і зра біў. 

Так і сфар мі ра ва ла ся на ша ка ман да — на 

жаль, зу сім не да свед ча ная ні ў ра бо це са 

стрыт-ар там, ні ў пра ект ным ме недж мен це, 

але вель мі ма ты ва ва ная.

Да ве да лі ся, што Агенц тва рэ гі я наль на га 

раз віц ця «Дзе дзіч» пра во дзіць кон курс мі ні-

гран таў. На пі са лі пра ект, атры ма лі фі нан са-

ван не і пры сту пі лі да яго рэа лі за цыі. І вось 

тут мы су тык ну лі ся з праб ле май вы ба ру. 

Звы чай на з ёй су ты ка юц ца ў кра ме, а не 

ў мас тац тве: цу доў ных бе ла рус кіх тво раў 

бы ло на столь кі ба га та, што мы прос та не 

ве да лі, якія ж з гэ тых ты сяч вер шаў па він-

ны апы нуц ца на сце нах. Не ка жу чы ўжо пра 

тое, з якіх трэ ба рас па чы наць. Вый сце знай-

шлі ў дэ ма кра тыі. Нех та з ка ман ды пра па-

ноў ваў свой верш, мы яго аб мяр коў ва лі, по-

тым га ла са ва лі, так і скла лі наш шорт-ліст, 

які по тым ска ра ці лі да трох тво раў так са ма 

дэ ма кра тыч ным шля хам. У ім апы ну лі ся па-

тры я тыч ны «Са нет» Мак сі ма Баг да но ві ча, 

лі рыч ныя вер шы Ні ны Ма цяш «Без ця бе» і 

Ге на дзя Бу раў кі на «Атру ці мя не вяс но вым 

хме лем».

Ма ты ва ва ная ка ман да з гра шы ма і эс-

кі за мі на ру ках, поў ная жа дан ня ра біць тут 

і за раз. Што мо жа пай сці не так? Мы не 

раз лі чы лі час на бю ра кра тыч ныя пра цэ-

ду ры, не ве да лі ўмоў для ма ля ван ня, пры 

якой тэм пе ра ту ры ра біць гэ та на ву лі цы ўжо 

не маг чы ма. І ўсё ж та кі ў Брэс це на сце-

нах з'я ві лі ся «Са нет», які рас па вя дае пра 

на цыя наль нае ад ра джэн не, верш Ні ны Ма-

цяш, што ад люст роў вае ўсю го рыч стра ты, 

і верш Ге на дзя Бу раў кі на, які пе рад ае ўсю 

ад да насць ка хан ню. На гэ тым вы ра шы лі не 

спы няц ца і ця пер збі ра ем гро шы на но выя 

му ра лы ўжо праз краў дфан дынг, а ідэі вер-

шаў нам мож на пра па на ваць у «Ін стаг ра ме» 

(пра ект #vershybrest) або да слаць на пош ту. 

Ці збі ра ем ся спы няц ца на Брэс це? Не ха чу 

за гад ваць, але бы ло б не ве ра год на, ка лі б 

лю дзі ў роз ных га ра дах маг лі што дня ба-

чыць пе рад ва чы ма вер шы на шых паэ таў, 

ра зу мець па чуц цё васць і пры га жосць лі та-

ра тур на га мас тац тва. З да па мо гай стрыт-

ар ту гэ та маг чы ма...

РА МАН ТЫЧ НАЕ 
СПАТ КАН НЕ Ў... МУ ЗЕІ

Ву ча ні ца ві цеб скай срэд няй шко лы 

№ 12 На стас ся КУН ДЗІР прый шла ў чыр во-

ны круг TEDxYouth@Mіnsk з ідэ яй ства рэн ня 

ін тэр ак тыў на га сэр ві су, які да па мо жа склас-

ці ін ды ві ду аль ны марш рут па му зе ях.

— Учо ра ў Луў ры паў га дзі ны раз гля да ла 

зна ка мі тую Мо ну Лі зу. Па за ўчо ра гу ля ла па 

му зеі Ван Го га, а два дні та му бы ла ў «Мет-

ра по лі тэн» у Нью Ёр ку. Больш за ўсё мя не 

за ці ка ві лі Дэ га і Ма нэ, — рас каз вае дзяў чы-

на — Як у мя не гэ та атры ма ла ся? Дзя ку ю чы 

ін тэр нэ ту... Вір ту аль ныя эк скур сіі ёсць на 

сай тах мно гіх уста ноў, а ў сэр ві се Google 

Arts&Culture мож на не прос та прай сці ся па 

за лах, але і на блі зіць кар ці ну, раз гле дзець 

кож ны ма зок мас та ка ці пры ме рыць, як твор 

вы гля даў бы на сця не май го па коя. І вось я 

гля джу на ўсё гэ та і ду маю: ка лі вір ту аль ныя 

му зеі бу дуць раз ві вац ца з та кой хут ка сцю, 

ка лі ў нас бу дзе маг чы масць, не вы хо дзя-

чы з па коя, вы ву чаць су свет нае мас тац-

тва, ці не пе ра ста нуць лю дзі на вед ваць му-

зеі рэаль ныя? Ка лі на ціс кам ад ной кноп кі 

мож на тра піць у са мыя зна ка мі тыя му зеі 

све ту і вы браць экс па на ты, якія ці ка вяць 

най больш? Ці не прай грае рэ аль ны му зей 

вір ту аль на му? У ад роз нен не ад вір ту аль най 

рэ аль ная эк скур сія ўздзей ні чае не толь кі на 

зрок, але і на ін шыя ор га ны па чуц цяў. На ват 

слых пра цуе ў му зеі па-ін ша му: ад сут насць 

гу каў так са ма ства рае асаб лі вую ат мас фе-

ру. Вы ска жаце, што ў вір ту аль ным му зеі 

так са ма мож на па слу хаць эк скур са во да, 

але ж за піс ні ко лі не зраў ня ец ца з эма цы я-

наль най пра мо вай. У ін тэр нэ це ён за пі са ны 

адзін раз для ўсіх, а ў рэ аль ным жыц ці эк-

скур са вод ба чыць жы вых лю дзей, рэ агуе на 

рэп лі кі на вед валь ні каў, так на ра джа юц ца 

пы тан ні, ад ка зы, раз мо вы, аб мер ка ван ні. 

Мы аб мень ва ем ся не толь кі сло ва мі — мы 

аб мень ва ем ся эмо цы я мі!

Ус пом ні це, як вы за хо дзі це на YouTube. 

Да пус цім, шу ка е це но вы фільм: вы ўклю чы-

лі яго, але ўжо на дру гой хві лі не пра гля ду 

ра зу ме е це, што ён вам не ці ка вы. Што вы 

зро бі це? Вы клю чы це на ціс кам ад ной кноп кі. 

Маг чы масць вы ба ру да зва ляе вам, не пры-

кла да ю чы асаб лі вых на ма ган няў, атры маць 

аса ло ду ад уба ча на га.

Ця пер вер нем ся да му зе яў. Вір ту аль нае 

на вед ван не да зва ляе ад ным клі кам мыш кі 

пе ра но сіц ца з ад на го мес ца ў ін шае, пры 

гэ тым не стра ціў шы ўва гі. А як ад бы ва ец ца 

на эк скур сіі рэ аль най? Школь ні каў доў га 

вод зяць з за лы ў за лу, і маг чы мас ці вы ба ру 

ў іх ня ма. За ця бе ўжо вы ра шы лі, які па ві нен 

быць твой марш рут, і не мае зна чэн ня, ці ка-

ва та бе ці не. Ча сам так не ха пае той са май 

кноп кі «Пе ра клю чыць». Вось та кую кноп ку 

я і пра па ную па зы чыць. Бо, каб пры цяг нуць 

су час ную мо ладзь, трэ ба даць маг чы масць 

вы бі раць.

На стас ся рас ка за ла, што ця пер са сва ёй 

ка ман дай пра цуе над праграмай, які да зво-

ліць знай сці па трэб ны му зей, экс па зі цыю ці 

вы стаў ку пры да па мо зе ін ды ві ду аль най кар-

ты. Як гэ та вы гля дае ў да чы нен ні да му зея?

— За пус ка ем пра гра му, вы бі ра ем пэў ны 

на се ле ны пункт. Да лей асноў ная част ка пра-

гра мы — не вя ліч кі тэст. Ад каз ва ем на пы тан ні, 

і пра гра ма на асно ве на шых ін та рэ саў скла дае 

спіс му зе яў, якія вар та на ве даць. Ад зна ча ем 

упа да ба ныя мес цы, скла да ем марш рут, за-

хоў ва ем яго ў тэ ле фоне, і мож на рас па чы наць 

сваё не за быў нае па да рож жа, — тлу ма чыць 

дзяў чы на. — На прык лад, як пра вес ці ра ман-

тыч нае спат кан не ў ма ім да ра гім Ві цеб ску? 

У вас зу сім ня ма ідэй, як зра біць су стрэ чу не-

за быў най? На жаль, мно гія ў та кой сі ту а цыі 

пра му зей уво гу ле не за дум ва юц ца, бо мы 

ўспры ма ем іх як да да так да школь най пра гра-

мы. Але ж ідэй для спат кан ня мож на знай сці 

шмат. Ра ман тыч ны на строй? Ча му б не за мо-

віць эк скур сію пра Мар ка Ша га ла і яго Бэ лу... 

Хо чац ца ча гось ці больш гул лі ва га? За пра-

ша ем на мас тац кую вы стаў ку, дзе га лоў ны мі 

ге ро я мі з'яў ля юц ца ка ты, ці прос та ра зам па-

ся дзець у ста рым трам вай чы ку ў му зеі ві цеб-

ска га трам вая. Ва ры ян таў мо жа быць шмат. 

З ін ша га бо ку, як мне па да ец ца, ка лі му зеі 

бу дуць пра ца ваць больш ак тыў на — уводзіць 

но выя эк скур сіі, у тым лі ку з вуз кай тэ ма ты кай, 

не звы чай ныя марш ру ты па экс па на тах, якія 

ней кім чы нам звя за ныя па між са бой, — та ды 

і ў школь ні каў з'я віц ца жа дан не пры хо дзіць 

ту ды. Вы бар — гэ та тое, ча му рэ аль ныя му зеі 

маг лі бы кры ху пад ву чыц ца ў вір ту аль ных, каб 

стаць яшчэ больш ці ка вы мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

БЫЦЬ «ПЕР ШЫ МІ» — БЫЦЬ НА ПЕ РА ДЗЕ ЎСІХ
ЯКІЯ ЯШЧЭ ІДЭІ БЫ ЛІ АГУ ЧА НЫ Ў ЧЫР ВО НЫМ КРУ ЗЕ?

Па вел АНА НІЧ з Ма гі лё ва пра па на ваў вяр таць на шым ста ра жыт ным га ра дам стра-

ча ныя ар хі тэк тур ныя шэ дэў ры з да па мо гай тэх на ло гій да поў не най рэ аль нас ці.

Кан стан цін МУ ЛІ ЦА з Іўя ўпэў не ны ў тым, што на шы дум кі рэ гу лю юць на ша жыц цё. 

І знай шоў гэ та му на ву ко вое аб грун та ван не.

Са му іл АЛЕК СІН з Мін ска агу чыў ва ры янт пе ра хо ду ад ін фар ма цый най аду ка ва нас ці 

да ро ба та тэх ніч най і пра дэ ман стра ваў не звы чай ныя ра ба ты за ва ныя пры ла ды.

Вік то рыя СІ ДА РЭН КА з Го ме ля рас па ча ла цэ лы стар тап па вы ра бе ад на ра зо ва га по-

су ду з рас паў сю джа ных у Бе ла ру сі пры род ных ма тэ ры я лаў і па дзя лі ла ся сва ім ба чан нем 

па ляп шэн ня эка ла гіч най сі ту а цыі ў кра і не.

Ка ця ры на ЯН ГОЛЬ з Крэ ва рас ка за ла, як эка ло гія яе род на га мяс тэч ка звя за на з 

Бал тый скім мо рам. У пла нах Ка ця ры ны і яе ад на дум цаў — ачыс ціць бе раг мяс цо вай 

ра чул кі, па бу да ваць драў ля ны па мост і пра во дзіць там тан ца валь ныя май стар-кла сы 

пад жы вую му зы ку.

Со фія ФЕД ЧАН КА з Мін ска пра па на ва ла ўста на віць спе цы яль ныя пры ла ды ў ву-

чэб ных кла сах, каб дзе ці з за хвор ван ня мі апор на-ру халь най сіс тэ мы маг лі па збег нуць 

іза ля цыі і на вед ва лі за ня ткі ў звы чай ных шко лах.

Лі за ве та ГРЫ НЮК са Слуц ка ўся го за тры кро кі ад ідэі да рэ аль нас ці пе ра асэн са ва ла 

на ву ко вую спад чы ну Ні ко лы Тэс лы. Яна рас пра ца ва ла кан цэпт уні вер саль най кан струк-

цыі бес пра вад ной за рад кі і пра па на ва ла свой до свед у пы тан ні са ма ма ты ва цыі пад час 

рэа лі за цыі аса біс тай за дум кі.

Ан ге лі на Се бік: 
«Бе ла рус кая 
мо ва — 
не прос та хо бі, 
а ася род дзе 
для ка му ні ка цыі».

Дзя ніс Раб чук: «Мы прос та не ве да лі, 
якія ж з ты сяч вер шаў па він ны апы нуц ца 

на сце нах...»

На стас ся Кун дзір: «Ра ман тыч ны на строй? 
Ча му б не за мо віць эк скур сію 
пра Мар ка Ша га ла і яго Бэ лу?»


	1kas-6_optim

