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ПАКАЛЕННЕ XXI

Па за клі ку сэр цаПа за клі ку сэр ца

Ра бо та 
не для ро ба таў

Ка лі вы офіс ны слу жа чы (не кі-
раў нік), пра да вец ці ка сір, кі роў ца 
ці груз чык, по вар ці афі цы янт, бу-
даў нік, пры бі раль шчык, ахоў нік ці 
фер мер — у мя не для вас дрэн ныя 
на ві ны. Па пра гно зах ву чо ных-фу-
ту ро ла гаў з Окс фард ска га ўні вер-
сі тэ та, ва ша пра фе сія бу дзе цал кам 
аў та ма ты за ва на да 2035 го да. І гэ та 
не толь кі іх мер ка ван не: міль яр дэр 
Марк К'ю бан, прэ зі дэнт Су свет на га 
эка на міч на га фо ру му Кла ус Шваб 
і ства раль нік кам па ніі Mіcrosoft 
Біл Гейтс лі чаць гэ так жа.

Ска жы це, чар го выя каз кі і ўта піч ныя 
пра гно зы? Той жа ан лайн-пе ра кла дчык 
Google Translate ча ла ве ка па куль не за-
мя ніў, а стаў сі но ні мам ка зу саў. Але час 
не ста іць на мес цы: ня даў на аме ры кан скі 
по шу ка вік, які зай ма ец ца раз віц цём сэр-
ві су, аб вяс ціў аб ін тэ гра цыі ў ал га рытм пе-
ра кла ду ней ра се так, што па він на вы вес ці 
якасць яго ра бо ты як мі ні мум на ўзро вень 
не гор шы за ча ла ве чы. 3D-прын та ры, што 
дру ку юць ежу, па куль не пе ра ма га юць на 
кон кур сах ку лі на раў, але ў кі тай скім Хар-
бі не даў но іс нуе рэ ста ран, дзе ўся ра бо-
та — ад пры га та ван ня страў да да стаў кі 
іх клі ен там — вы кон ва ец ца ро ба та мі. Ня-
мец кія паш таль ё ны так са ма не бес пад-
стаў на хва лю юц ца за сваю бу ду чы ню: з 
2013 го да служ ба Deutsche Post па ча ла 
вы ка рыс тоў ваць квад ра коп та ры для да-
стаў кі па сы лак у ад да ле ныя ра ё ны.

Асаб лі ва лёг ка за ўва жыць пра цэс аў та-
ма ты за цыі ў асоб ных сфе рах. Ска жам, у 
2000 го дзе ў сель скай гас па дар цы на шай 
кра і ны пра ца ва ла 674 ты ся чы ча ла век, 
ця пер — 434 ты ся чы. На ўрад ці нех та чуў 
пра бе ла ру саў, якія ма са ва га ла да юць, 
так? Аб' ёмы вы твор час ці пра дук цыі не па-
да юць, а вы дат кі ска ра ча юц ца — усё гэ та 
ро біц ца дзя ку ю чы пра грэ су і ўка ра нен ню 
іна ва цый.

Яшчэ ў 2004 го дзе маг чы масць пе ра-
да чы кі ра ван ня кам п'ю та ру мно гім экс пер-
там зда ва ла ся ма ла іма вер най. Але ўжо 
сён ня ма шы ны з аў та пі ло там раз' яз джа-
юць па ўсёй Аме ры цы, ня хай па куль і ў 
якас ці экс пе ры мен та. Зу сім ня даў на ста ла 
вя до ма, што Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад тры-
маў ідэю ства рэн ня ўмоў для раз віц ця бес-
пі лот на га аў та транс пар ту ў на шай кра і не. 
Фі нан са вая ана лі ты ка, кад ра вая ра бо та, 
ку лі на рыя — ва ўсіх гэ тых сфе рах ужо сён-
ня да стат ко ва шы ро ка вы ка рыс тоў ва юц ца 
аў та ма ты за ва ныя ал га рыт мы. Пра гра мы 
па спя хо ва ства ра юць но выя пра гра мы — 
ко ла за мкну ла ся. У тэ о рыі ро бат мо жа 
зай мац ца прак тыч на лю бой пра цай. Так 
зва ныя ней ра сет кі да зва ля юць кам п'ю-
та ру фак тыч на «ву чыц ца», атрым лі ваць 
но вую ін фар ма цыю і адап та вац ца да 
знеш ніх умоў. У ін тэр нэ це даў но дзей ні-
чае не каль кі сэр ві саў, пры да па мо зе якіх 
мож на аца ніць перс пек тыў насць сва ёй 
пра фе сіі. Да стат ко ва вы браць яе ў спі-
се, і пра гра ма ацэ ніць маг чы масць та го, 
што вас за ме няць ро ба ты ў най блі жэй шыя 
20 га доў. Ад ра зу ска жу, што вы нік вель мі 
рэд ка бы вае ні жэй шым за 80 пра цэн таў. 
Пад уда рам, між ін шым, і жур на ліс ты ка — 
ал га рыт мы ўме юць збі раць ін фар ма цыю 
ў се ці ве і «пі саць» на ві ны.

Але ці вар та ба яц ца ўсе агуль на га бес-
пра цоўя і за мя шчэн ня лю дзей ро ба та мі 
ва ўсіх сфе рах? Хут чэй, не. На прык лад, 
дак лад на ў «зо ну ры зы кі» не трап ля юць... 
гу ма ні та рыі. Яны ў не да лё кай бу ду чы ні 
мо гуць стаць не прос та за па тра ба ва ны мі, 
а кры тыч на не аб ход ны мі. У гэ тай дум цы 
сы хо дзяц ца мно гія экс пер ты — той жа 
Марк К'ю бан сцвяр джае, што ўжо праз 
дзе сяць га доў по пыт на спе цы я ліс таў па 
гу ма ні тар ных дыс цып лі нах бу дзе вы шэй-
шым, чым на пра гра міс таў і ін жы не раў. На 
пер шае мес ца вый дзе кры тыч ная ацэн ка 
тых да дзеных, што са бра лі ал га рыт мы, а 
най леп шы мі вы ка наў ца мі гэ тай ра бо ты 
ста нуць фі ло ла гі і фі ло са фы. Не трэ ба 
за бы вац ца і пра твор часць — кам п'ю та ры 
па-ра ней ша му не ўме юць пі саць вар тыя 
ўва гі кні гі ці му зы ку. Так што на тхнен ня 
та бе,ча ла век!

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by

Ва лан цёр ства звы чай на на зы ва юць 
спра вай школь ні каў і сту дэн таў: ме-
на ві та са мым ма ла дым ха пае ча су і 
сіл, каб і сва і мі спра ва мі зай мац ца, і 
ін шым да па ма гаць. Але на ват да рос-
лае жыц цё і бы та выя пы тан ні не за мі-
на юць мно гім зна хо дзіць у са бе сі лы 
на бес ка рыс лі вы кло пат пра тых, ка му 
ня прос та. Доб ры прык лад — удзель-
ні кі атра да «Сэр ца Па лі мі ра», што 
ўжо не каль кі га доў іс нуе на вя до мым 
прад пры ем стве ў На ва по лац ку. Ле тась 
на кон кур се «Ва лан цёр го да — Доб-
рае Сэр ца», што пра во дзіць БРСМ, 
яго пры зна лі пе ра мож цам у на мі на цыі 
«Най леп шы ва лан цёр скі атрад ся род 
пра цоў най мо ла дзі». Пра сак рэ ты су-
мя шчэн ня пра цы і доб ра ах вот ніц тва 
рас ка за ла ка ман дзір атра да, сак ра тар 
пяр віч най ар га ні за цыі БРСМ за во да 
«Па лі мір» Юлія ВЕ КА.

— Пер ша па чат ко ва на на шым прад пры-
ем стве іс на ваў атрад пад наз вай «Па лі мі ра-
вец», — згад вае гіс то рыю ар га ні за цыі дзяў чы-
на. — Ён быў не вель мі шмат лі кі — па ра дзя-
сят каў ча ла век. Тым не менш атрад ак тыў на 
дзей ні чаў. У 2012 го дзе ён пе ра жыў не вя лі кі 
«рэ брэн дынг». У той час на прад пры ем ства 
прый шло шмат мо ла дзі, і коль касць ва лан цё-
раў па вя лі чы ла ся. Сён ня ў «Сэр цы Па лі мі ра» 
афі цый на на ліч ва ец ца 94 удзель ні кі. Але гэ та 
толь кі «кас цяк». На са мрэч іх, вя до ма, знач на 
больш, прос та мно гія да па ма га юць час ад ча-
су, ка лі з'яў ля ец ца та кая маг чы масць. На шы 
ва лан цё ры — з са мых роз ных цэ хаў, прад стаў-
ні кі роз ных пра фе сій. Што да ты чыц ца па тра-
ба ван няў да тых, хто хо ча да нас да лу чыц ца, 
то іх фак тыч на ня ма: як мож на не ча га па тра-
ба ваць ад ча ла ве ка, які га то вы ах вя ра ваць 
сва ім ча сам дзе ля ін шых?

Атрад пра цуе па не каль кіх кі рун ках. У пер-
шую чар гу гэ та да па мо га дзе цям. На прык-
лад, у са цы яль на-пе да га гіч ным цэнт ры На-
ва по лац ка зна хо дзяц ца хлоп чы кі і дзяў чынкі, 
баць кі якіх не ўдзя ля юць дзе цям на леж най 
ува гі. Ва лан цё ры пры яз джа юць да іх на свя ты, 
пра вод зяць кан цэр ты, на бы ва юць адзен не і 
па трэб ныя рэ чы і прос та ба вяць час ра зам з 
ты мі, ка му не стае лю бо ві ад ста рэй шых. Акра-
мя гэ та га, ся род ра бот ні каў прад пры ем ства 

мно га шмат дзет ных сем' яў, «Сэр ца Па лі мі ра» 
зай ма ец ца іх апе кай, у пры ват нас ці да па ма-
гае пад рых та вац ца да ву чэб на га го да. Ін шы 
ас пект пра цы — ве тэ ра ны, атрад пад трым-
лі вае ўдзель ні каў Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
су пра цоў ні чае з во і на мі-ін тэр на цы я на ліс та мі. 
Юлія пад крэс лі вае, што, ка лі трэ ба на быць 
па да рун кі, фі нан са вую да па мо гу аказ вае пра-
цоў ны ка лек тыў, праф са юз ны ка мі тэт і са мо 
прад пры ем ства. Да та го ж не за бы ва юц ца 
тут і пра ве тэ ра наў пра цы — атрад па ста ян на 
на вед ва ец ца ў на ва по лац кую баль ні цу сяст-
рын ска га до гля ду.

— Най больш ус цеш вае, ка лі ты ба чыш, што 
зроб ле ная пра ца пры нес ла плён, — дзе ліц-
ца ка ман дзір атра да. — У нас бы ла, на прык-
лад, та кая гіс то рыя: га рад скі ка мі тэт БРСМ 
звяр нуў ся з прось бай фі нан са ва да па маг чы 
ма ме, якая вя ла не са мы ўзор ны лад жыц ця 
і не маг ла апла ціць ін тэр нат, з-за ча го дзі ця 

за бра лі ў са цы яль ны пры ту лак. Ва лан цё ры 
са бра лі ўлас ныя срод кі і па га сі лі за па зы ча-
насць. Ве да е це, у гор шых вы пад ках бы вае, 
што ча ла век рэ агуе не адэ кват на і па чы нае 
зло ўжы ваць, маў ляў, «за пла ці лі ця пер — за-
пла цяць і по тым». Але тут жан чы на са праў ды 
змя ні ла свой лад жыц ця. Ня даў на мы ез дзі лі 
да іх у гос ці (дзі ця не ўза ба ве вяр ну лі да до му), 
яна ду жа дзя ка ва ла нам, і ёсць на дзея, што 
ця пер у сям'і ўсё бу дзе доб ра.

Як ні дзіў на, ся род ва лан цё раў «Сэр ца Па-
лі мі ра» больш хлоп цаў. Тлу ма чыц ца ўсё прос-
та — на са мім за вод зе пе ра важ на пра цу юць 
муж чы ны. Гэ та асаб лі ва да па ма гае ў пра цы 
па доб ра ўпа рад ка ван ні го ра да. Ва лан цё ры 
да гля да юць мяс цо выя пом ні кі (на прык лад, 
ле ген дар на му бы ло му ды рэк та ру «Па лі мі ра» 
Льву На ва жы ла ву), ар га ні зоў ва юць су бот ні кі, 
пад трым лі ва юць па ра дак у пар ку.

— У чым сак рэт та го, што мы па спя ва-
ем усё ра біць? Я ду маю, спра ва ў са міх 
лю дзях, — раз ва жае Юлія Ве ка. — Мы не 
ро бім гэ та «дзе ля пту шач кі», якіх-не будзь 
бо ну саў ці ўзна га род. Не ка то рым лю дзям 
прос та не аб ход на да па ма гаць ін шым, та кі 
ў іх лад жыц ця. Ка лі ад ны зна хо дзяць час 
на свае хо бі і за хап лен ні, то мы зай ма ем ся 
ва лан цёр ствам, бо інакш прос та не мо жам. 
Не апош нюю ро лю ады гры вае і прад пры-
ем ства — кі раў ніц тва заў сё ды ідзе нам на-
су страч, ка лі трэ ба пра вес ці ней кае ме ра-
пры ем ства. Не вы ра шаль ных пы тан няў у нас 
ня ма.

Хоць ва лан цёр ства па сва ёй сут нас ці спра-
ва бес ка рыс лі вая, усё ж ці ка вім ся, што ўдзель-
ні кі «Сэр ца Па лі мі ра» атрым лі ва юць уза мен. 
На дум ку Юліі, свое асаб лі вым бо ну сам ста но-
вяц ца ста сун кі з ка ле га мі і су мес нае баў лен-
не ча су: мно гія сяб ру юць па між са бой, ра зам 
ад па чы ва юць.

— Мы не заў сё ды чу ем ад лю дзей, якім да-
па ма га ем, сло вы па дзя кі, але па ва чах ча ла-
ве ка заў сё ды ві даць, на коль кі важ ную спра ву 
для яго ты зра біў, — ад зна чае Юлія. — Ня рэд-
ка да во дзіц ца чуць: ка лі ў нас так шмат ва лан-
цё раў, зна чыць, у кра і не ўсё дрэн на, лю дзям 
без нас ня ма ка му да па маг чы. Я з гэтым ка-
рэн ным чы нам не згод ная. Ва лан цё ры ёсць ва 
ўсім све це, але стаць імі могуць не ўсе — гэ та 
са праўд нае пры зван не.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by

Мінск — На ва по лацк — Мінск.

Са цы я ла гіч нае апы тан не ся род удзель-
ні каў ва лан цёр ска га ру ху «Доб рае 
Сэр ца», пра ве дзе нае ў кан цы мі ну ла га 
го да Ма ла дзёж най ла ба ра то ры яй са-
цы я ла гіч ных да сле да ван няў пры ЦК 
БРСМ, па ка за ла, што ўдзел у ім пры-
но сіць толь кі ста ноў чыя эмо цыі (гэ та 
за свед чы лі 95 пра цэн таў з 460 рэ спан-
дэн таў).

На дум ку ўдзель ні каў апы тан ня, най больш 
важ ная якасць для ва лан цё ра — гэ та ка му-
ні ка бель насць (80 пра цэн таў рэ спан дэн таў). 
Так са ма ў трой ку не аб ход ных якас цяў увай-
шлі са ма ад да ча (70 пра цэн таў) і чул лі васць 

(60 пра цэн таў). Больш за 60 пра цэн таў рэ спан-
дэн таў прый шлі ў ва лан цёр скі рух БРСМ, ужо 
ма ю чы во пыт па доб най дзей нас ці. Ся род ма-
ты ваў да лу чыц ца да «Доб ра га Сэр ца» апы та-
ныя на зва лі «па чуц цё спа га ды» (52 пра цэн ты), 
«імк нен не атры маць но вы по гляд на лю дзей, 
жыц цё, ра бо ту» (51 пра цэнт), «па шы рэн не ко-
ла ста сун каў» (40 пра цэн таў), «жа дан не па-
пра ца ваць бяс плат на» (20 пра цэн таў).

У боль шас ці вы пад каў (84 пра цэн ты) рэ-
спан дэн ты пры ма лі ўдзел у са цы яль ным кі-
рун ку ва лан цёр ска га ру ху (ра бо та з цяж ка 
хво ры мі дзець мі, ве тэ ра на мі, ты мі, хто тра піў 
у цяж кую жыц цё вую сі ту а цыю і г. д.). Ці ка ва, 
што най больш скла да ным кі рун кам 81 пра цэнт 

апы та ных лі чаць як раз яго, што не пе ра шка-
джае ім у най боль шай сту пе ні пры маць удзел 
ме на ві та ў та кіх са цы яль на скі ра ва ных ме ра-
пры ем ствах.

Рэ спан дэн ты ад зна чы лі, што во пыт ва-
лан цёр скай дзей нас ці ста ноў ча ўплы вае на 
іх жыц цё (80 пра цэн таў). Гэ та пра яў ля ец ца ў 
па мяр коў нас ці, да бры ні, чу лас ці ў ад но сі нах да 
ін шых лю дзей, упэў не нас ці ў са бе, па ляп шэн ні 
на вы каў ста сун каў. Не ма ла важ на, што больш 
за 94 пра цэн ты апы та ных пла ну юць пра цяг-
нуць сваю дзей насць у рам ках ва лан цёр ска га 
ру ху «Доб рае Сэр ца».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

Пры зван не — 
да па ма гаць ін шым

Ма ла дыя хі мі кі 
ства ры лі най леп шы 
ва лан цёр скі атрад 

у кра і не

Ся род ва лан цё раў «Сэр ца 
Па лі мі ра» больш хлоп цаў. 
Гэ та асаб лі ва да па ма гае ў пра цы 
па доб ра ўпа рад ка ван ні го ра да.

ЭМО ЦЫІ АД УДЗЕ ЛУ Ў РУ ХУ — ТОЛЬ КІ СТА НОЎ ЧЫЯ!
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