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КАМПУС

Не ву чо бай адзі найНе ву чо бай адзі най

«Вяс на» 
ідзе — 

«Ка ра ле ве» 
да ро гу!

Хто атры мае гэ ты 
ты тул сё ле та?

Рэс пуб лі кан скі кон курс гра-

цыі і ар тыс тыч на га май стэр-

ства «Ка ра ле ва вяс на — 

2019» ад бу дзец ца заўт ра ў 

Prіme Hall у Мін ску, у ад ным 

з са мых су час ных і кам фар-

та бель ных ста ліч ных ам фі-

тэат раў. У твор чых і ін тэ-

лекту аль ных спа бор ніц твах 

па пу ляр на га сту дэнц ка га 

пра ек та па зма га юц ца тры-

нац цаць прад стаў ніц уста ноў 

вы шэй шай аду ка цыі кра і ны.

Усе дзяў ча ты з'яў ля юц ца 

ўдзель ні ца мі ўні вер сі тэц кіх, аб-

лас ных і Мінск ага га рад ско га ту-

раў кон кур су. Фі нал уяў ляе са бой 

тэ ат ра лі за ва нае дзе ян не і скла-

да ец ца з роз ных кон курс ных за-

дан няў, пры вы ка нан ні якіх яны 

пра дэ ман стру юць сцэ ніч ную куль-

ту ру, умен не пад трым лі ваць ста-

сун кі з аў ды то ры яй, ка му ні ка бель-

насць, ве дан не эты ке ту, па чуц цё 

гу ма ру, гра цыю, ін тэ ле кту аль ныя 

і твор чыя здоль нас ці, ар тыс тыч-

нае май стэр ства і свае знеш нія 

да ныя. Да куль мі на цый на га ве ча-

ра для ўдзель ніц рэс пуб лі кан ска га 

фі на лу прай шлі эк скур сіі, фо та-

се сіі, на вед ван не май стар-кла саў 

па дэ фі ле, ак цёр скім і ара тар скім 

май стэр стве і мно гае ін шае.

Тэ ма фі наль на га прад стаў лен-

ня — «Ззян не ўнут ра най пры га-

жос ці». Па за дум цы ар га ні за та раў, 

ця гам уся го ме ра пры ем ства бу дзе 

рас кры ты ін ды ві ду аль ны воб раз 

кож най удзель ні цы. Гэ та бу дзе 

пра соч вац ца як у тэ ма тыч ных 

дэ фі ле Totalblack, «Да лі кат нае», 

«Эпа таж нае», «Ра ман тыч нае», так 

і ў кон кур се ара тар ска га май стэр-

ства. Тэ ма апош ня га «Асо ба пра 

аса біс тае», пад час яко га дзяў ча ты 

рас ка жуць пра па дзею, што змя-

ні ла іх жыц цё. Акра мя та го, фі на-

ліст кі пра явяць ар тыс тызм і крэа-

 тыў насць у твор чых ну ма рах.

Пе ра мож ца мі кон кур су ста нуць 

удзель ні цы, якія па ка за лі най леп-

шыя вы ні кі і на бра лі най боль шую 

коль касць ба лаў і га ла соў чле наў 

жу ры. Яны бу дуць уша на ва ны 

зван ня мі «Ка ра ле ва Вяс на Бе-

ла ру сі», «Пер шая Ві цэ-Ка ра ле ва 

Вяс на», «Дру гая Ві цэ-Ка ра ле ва 

Вяс на». Бу дуць вы зна ча ны і пе-

ра мож цы ў асоб ных на мі на цы ях 

«Міс Аба ян не», «Міс Гра цыя», 

«Міс Твор часць», «Міс Спорт», 

«Міс Ін тэр нэт-сім па тый» і ін шых.

Да рэ чы, га ла са ван не за ты-

тул «Міс Ін тэр нэт-сім па тый» бу-

дзе пра хо дзіць у гру пе БРСМ у 

са цы яль ных сет ках ва «УКан так-

це» і «Ін стаг рам» да 26 кра са ві-

ка ўключ на. Пе ра мож цы кон кур-

су, якія зой муць пер шае і дру гое 

мес цы, прад ста вяць Бе ла русь у 

фі на ле Між на род на га між ву заў-

ска га кон кур су гра цыі і ар тыс-

тыч на га май стэр ства «Ка ра ле ва 

сту дэнцтва — 2019», які сё ле та 

прой дзе ў чэр ве ні ў Ра сіі.

Ідэй ным на тхняль ні кам і ар га-

ні за та рам «Ка ра ле вы Вяс ны» вы-

сту пае Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі 

са юз мо ла дзі пры пад трым цы Мі-

ніс тэр ства аду ка цыі і На цы я наль-

най шко лы пры га жос ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АБЕД З КА ВЫ І КАТ ЛЕТ
Пра ад ну не да ра гую ка вяр ню мы чу лі даў-

но, але на ве да лі яе ўпер шы ню ня даў на. Гэ ты 

во пыт нам спа да баў ся: уста но ва здзіў ляе пры-

ем ны мі цэ на мі. Стан дарт — 1,5 руб ля. Для 

тых, хто пры вык да вя лі кіх аб' ёмаў ка вы, за-

да валь нен не абы дзец ца ў 2,5. Гэ тае мес ца 

ідэа льна па ды хо дзіць для лю дзей з кры тыч-

ным не да хо пам ча су: за мо віў, на быў, па еў, 

па бег. У асар ты мен це ёсць тор ці кі, бу лач кі, 

пі раж кі, све жа вы ціс ну ты мар коў ны сок і шмат 

ча го яшчэ! Пра ду гле джа ны мес цы для на вед-

валь ні каў, чые тэ ле фо ны веч на «зжы ра юць» 

за рад ку. Мы лі чым гэ та ве лі зар ным плю сам! 

У цэ лым ка вяр ня спа да ба ла ся, за тры руб лі 

мож на цал кам спа то ліць го лад. Але, на на шу 

дум ку, гэ та мес ца не па ды хо дзіць для доў гіх 

ду шэў ных па ся дзе лак. Тым не менш па ра да 

та кая — шу кай це «сваё» мес ца для хут кіх і 

не да ра гіх пе ра ку саў.

ПА МУ ЗЫ КУ Ў... МЕТ РО
Ме ло дыя да па ма гае не за ся родж ваць ува-

гу на шэ рас ці дзён і праб ле мах, яна за ра-

джае энер гі яй і да зва ляе аб стра га вац ца ад 

уся го ста рон ня га. Ка лі вам не стае эс тэ ты кі, у 

нас ёсць вы дат ная пра па но ва — пра ект «Пе-

ша ход ка». У Мін ску яго за пус ці лі ня даў на, 

ад нак мы ўжо ак тыў на пад трым лі ва ем гэ тую 

ідэю. Сут насць яе за клю ча ец ца ў тым, што 

за раз для ву ліч ных му зы кан таў ад вод зяц ца 

пэў ныя мес цы ў пе ра хо дах мет ро, дзе яны 

мо гуць ра да ваць мі на коў сва ёй твор час цю і 

са мі ад на ча со ва раз ві вац ца. Дык вось, ка лі 

рап там вам ста не сум на ці прос та за хо чац ца 

ці ка ва пра вес ці ве чар, па гля дзі це на кар ту 

«Пе ша ход кі», вазь мі це ў кі шэ ню дро бязь і 

ад праў ляй це ся на най блі жэй шую стан цыю 

мет ро — там вас ужо ча ка юць му зы кі. Не 

гурт Rammsteіn, ка неш не, але та ле на ві тая 

мо ладзь.

МО ДА СА СТА РОЙ КА МО ДЫ
Экс пе ры мен ты пра цяг ва юц ца! Пе рад на мі 

паў ста ла пы тан не: «Ці мож на вы гля даць мод на 

і пры гэ тым не па тра ціць ша лё ных гро шай?» 

Най перш мы вы пра ві лі ся ў звы чай ную кра му, 

у якой цэ ны на адзен не бы лі больш-менш да-

ступ ныя для ча ла ве ка з ся рэд нім за роб кам. Там 

«ада рва лі ся па поў най» і ства ры лі су пер мод ны 

воб раз. Яго кошт — 255 руб лёў. Што ж у яго 

ўвай шло? Шап ка (10 руб лёў), сві тар (40 руб лёў), 

джын сы (30 руб лёў), курт ка (130 руб лёў), бо ты 

(45 руб лёў).

Да лей па ча ла ся са мая скла да ная част ка да-

сле да ван ня: уз наў лен не па доб на га воб ра за ў 

сэ канд-хэн дзе. Шчы ра ка жу чы, пры шло ся па па-

цець. Пе ра гляд адзен ня, «дай вінг» у ку чы стра ка-

тых тка нін, вок лі чы пры зна ход ках па трэб на га... 

Урэш це, яно та го каш та ва ла. Ца на бюд жэт на га 

воб ра за скла ла 121 ру бель. Шап ка абы шла ся ў 

6 руб лёў, сві тар — у 16, джын сы — 24, курт ка — 

40, бо ты — у 35 руб лёў. Та кім чы нам, «пры кід» з 

«сэ кан да» абы шоў ся ў два ра зы тан ней, чым у 

звы чай най кра ме! Лі чым, што гэ та пе ра мо га!

Хо чам звяр нуць ува гу на яшчэ адзін плюс 

па доб ных кра маў: ме на ві та тут мож на знай сці 

неш та ці ка вае, што вы лу чыць вас з на тоў пу і 

да па мо жа ства рыць свой улас ны стыль, у той 

час ка лі звы чай ныя мас-мар ке ты пра па ну юць 

вам «на штам па ва ны» та вар. Асце ра гай це ся су-

стрэць свай го двай ні ка!

ЗРА БІЦЬ МА КІ ЯЖ ЗА ДАР МА
Важ ная су стрэ ча або спат кан не ўжо праз га-

дзі ну, а вы не па спе лі на фар ба вац ца? На ват у 

та кой сі ту а цыі мы знай шлі вы дат ны, а га лоў нае, 

бюд жэт ны вы хад. Роз ныя брэн ды пра фе сій най 

кас ме ты кі пра па ну юць па куп ні кам маг чы масць 

«за тэс ціць» іх пра дук цыю аб са лют на за дар ма. 

Вам за ста ец ца толь кі знай сці ідэа льны тон па-

ма ды або це няў, а за тым на фар ба вац ца не па-

срэд на ў кра ме. Так-так! У іх аб ста ля ва ны спе-

цы яль ныя люс тэр кі з пад свет кай і сто лі кі, на якіх 

мож на знай сці ват ныя дыс кі і мі цэ ляр ную ва ду, 

ка лі рап там неш та пой дзе не так. Пра даў цы-кан-

суль тан ты рэ агу юць на па доб ныя пе ра тва рэн ні 

аб са лют на спа кой на, на ват мо гуць неш та пад-

ка заць і па ра іць. Больш за тое, не са ро мей ся да 

іх звяр тац ца, ка лі рап там спат рэ біц ца пэнд злік, 

каб «па спра ба ваць» та наль ны крэм, хай лай тар 

або ру мя ны.

Адзі нае, за што нам прый шло ся па хва ля вац-

ца і па чыр ва нець — гэ та прось ба зра біць фо-

та ў кра ме. Ас тат няе прай шло вы дат на, і на ват 

макіяж, на не се ны ў не ка то рых вы пад ках паль-

ца мі, атры маў ся шы коў ны!

ЗА АД ПА ЧЫ НАК — НІ КА ПЕЙ КІ
Апе ра тыў на знай сці ме ра пры ем ства з воль ным 

ува хо дам да па мо гуць ін тэр нэт-афі шы. Вы стаўкі, 

ве ча ры ны, кан цэр ты, спек так лі і мно гае ін шае. 

Без умоў на, не заў сё ды ся род пе ра лі ку пра па на-

ва ных ме ра пры ем стваў мож на ад шу каць неш та 

да спа до бы, тым не менш, ка лі вель мі хо чац ца 

вы брац ца ку дысь ці з сяб ра мі, ня сум на пра вес ці 

з імі ве чар і не вы дат ка ваць пры гэ тым ні ка пей кі, 

то вам, пэў на, на ўклад кі «бяс плат на».

На прык лад, вы хо ча це пра вес ці ве чар у кі но. 

У кі на тэ ат ры «Пі я нер» прак тыч на кож ны ты дзень 

пра хо дзяць роз ныя кі на фэс ты, у рам ках якіх усе 

па ка зы аб са лют на дар мо выя. Тэ ма ты ка вар' і ру-

ец ца ад вост ра са цы яль ных кі на сту жак да мас-

тац кіх за меж ных філь маў з рус кі мі суб ціт ра мі. Не 

спра ча ем ся, што та кія філь мы на ама та ра, але 

ад шу каць гуч ныя прэм' е ры за бес цань, на жаль, 

прак тыч на не маг чы ма. Ад нак ка лі вы ама тар 

«не па пу ляр на га», але ці ка ва га і вар та га кі но, то 

той жа «Пі я нер» ста не для вас са май са праўд-

най зна ход кай. І по шу кі ў гэ тым кі рун ку мож на 

пра цяг ваць да лей.

«ЗА МА РЫЦЬ ЧАР ВЯЧ КА» 
НА РЫН КУ

Ну што, прый шоў час за ва ёў ваць Ка ма роў скі 

ры нак! Мы вы ра шы лі ўсклад ніць за да чу і зда во-

ліць го лад за дар ма! І не, мы ні чо га не кра лі. Ёсць 

ле галь ны спо саб: прос та па ды сці да пры лаў ка, 

на якім вы стаў ле на пра дук цыя, мі ла ўсміх нуц ца, 

спы таць ца ну ў пра даў ца, а по тым па пра сіць 

па каш та ваць. Та кім чы нам, «на зу бок» нам тра-

пі лі ся: ад на ві на гра дзін ка, ад но зяр нят ка гра-

на та, па мі дор ка чэ ры, доль ка ман да ры на і два 

ві ды кіс лай ка пус ты. Як вы зда га да лі ся, та кім 

смеш ным на бо рам пра дук таў па-са праўд на му 

зда во ліць го лад у нас не атры ма ла ся (хі ба што 

на не ка то ры час пад ту піць гэ та па чуц цё), але 

па зі ты вам мы за ра дзі лі ся на ўвесь дзень. Маг чы-

ма, у ад нос ным пра ва ле та ко га «экс пе ры мен та» 

ро лю ады гра лі са рам лі васць і «не се зон» на ба-

гац це ягад, са да ві ны і ага род ні ны, ад нак па ход 

на Ка ма роў ку ўсё яшчэ мож на лі чыць ва ры ян там 

не звы чай на га баў лен ня ча су з сяб рам.

КА РОТ КІЯ ВЫ НІ КІ
Вель мі спа дзя ём ся, што наш гайд быў для 

вас ка рыс ны. Хо чам вас за пэў ніць, што ў Мін-

ску мож на кру та пра вес ці вы хад ныя, апра нуц ца, 

на фар ба вац ца і па ес ці, не мар ну ю чы на гэ та 

кас міч ныя су мы. Усё за ле жыць толь кі ад ва шай 

вы на ход лі вас ці, фан та зіі і пра гі экс пе ры мен таў!

Ка ця ры на ЯРА ШЭ ВІЧ, Ган на БА РА НОК, 

сту дэнт кі І кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых

КА ЛІ З ГРА ШЫ МА 
Ў СТУ ДЭН ТА НЕ ВЕЛЬ МІ...

І што ра біць, каб па ра да ваць ся бе не чым?

Гэ ты воб раз быў ство ра ны ў звы чай най кра ме... ...а гэ ты па доб ны — у сэ канд-хэн дзе.

М
НО ГІЯ ма ла дыя лю дзі імк нуц ца па тра піць 

на ву чо бу ў ста лі цу, бо Мінск у іх уяў лен ні — 

го рад маг чы мас цяў. І ка неш не ж, пер ша курс ні кі, 

ус ту піў шы ў да рос лае жыц цё, хо чуць па бы ваць усю ды, 

на ве даць ці ка выя мяс ці ны, ме ра пры ем ствы, фес ты ва лі, 

кан цэр ты лю бі мых гур тоў... Але, на жаль, не заў сё ды 

мож на ўва со біць у жыц цё сваё «ха чу» за кошт ба за вай 

80-руб лё вай сты пен дыі. 30 руб лёў за пра яз ны, 

30 руб лёў за ін тэр нат, а на ас тат нія, умоў на ка жу чы, 

за ста ец ца за ку піць грэч ку — і ўсё, ня ма яе, род нень кай. 

Мы рас ка жам пра не ка то рыя хіт ры кі, якія да па мо гуць 

збе раг чы сту дэнц кі ка ша лёк для не за пла на ва на га па хо ду 

ў мод ны фаст фуд. Ган на ад чу ла ся бе ві за жыс там...
...а Ка ця па каш та ва ла ка пус тач кі 

на Ка ма роў цы.


