
7

334 06 2020 г.

ПАКАЛЕННЕ XXI

НА ТХНI СВА ЁЙ ГIС ТО РЫ ЯЙ 
ПАД ЧАС ПАН ДЭ МII!

ЮНЕС КА за пус цi ла гла баль ную кам па нiю 
для мо ла дзi «Мая гiс то рыя COVID-19»

Сло ва — ма ла дымСло ва — ма ла дым

Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi 

са юз мо ла дзi пра цяг вае 

пра ект «Бе ла русь — кры-

нi ца на тхнен ня» i за пра шае 

паў дзель нi чаць у фо та кон-

кур се пад та кой наз вай.

Ён на кi ра ва ны на вы ву чэн не i 

за ха ван не на цы я наль ных тра ды-

цый, па пу ля ры за цыю куль тур най 

спад чы ны бе ла рус ка га на ро да, 

ства рэн не сег мен таў па тры я тыч -

най тэ ма ты кi з эле мен та мi на цы я-

 наль на га ар на мен ту ў куль тур-

най iн тэр нэт-пра сто ры.

Фо та кон курс стар та ваў 2 чэр-

ве ня i бу дзе доў жыц ца да 22 чэр-

ве ня. Да ўдзе лу ў iм за пра ша-

юц ца прад стаў нi кi вуч нёў скай, сту дэнц кай, пра цоў най 

мо ла дзi, спарт сме ны, твор чыя i на ву ко выя хлоп цы i 

дзяў ча ты, ак тыў i лi да ры ма ла дзёж ных аб' яд нан няў, 

дзяр жаў ныя i гра мад скiя дзея чы. Кон курс ныя ра бо ты 

пры ма юц ца ў двух ка тэ го ры ях: «сэл фi-фо та» i «тра-

ды цый нае фо та». Кон курс ныя ра бо ты ка тэ го рыi «тра-

ды цый нае фо та» (гру па выя i адзiн ка выя) мо гуць быць 

прад стаў ле ны ў на мi на цы ях «Фо та ма ля ня цi ў вы шы-

ван цы», «Фо та за ка ха ных у вы шы ван цы», «Мая сям'я 

ў вы шы ван цы», «Мо ладзь у вы шы ван цы», «Вы шы ван кi 

ў iн шых кра i нах».

У ка тэ го рыi «сэл фi» ўдзель нi ча юць фа та гра фii, 

апуб лi ка ва ныя з 2 чэр ве ня да 22 чэр ве ня ў Instagram з 

ука зан нем хэш тэ гаў #сэлфiзвышыванкай, #селфисвы-

шиванкой, #дзеньвышыванкi, #деньвышиванки i згад-

ван нем афi цый на га акаў нта БРСМ. Про фiль удзель нi ка 

кон кур су па вi нен быць ад кры ты, iнакш рэ гiст ра цыя 

твор чай ра бо ты не маг чы мая. Фо та ра бо ты ў ка тэ го рыi 

«тра ды цый нае фо та» прад стаў ля юц ца ў элект рон ным 

вы гля дзе на пош ту itbrsm@gmail.com c па зна кай «Фо-

 та кон курс «Сэл фi & фо та з вы шы ван кай». Можна вы ка-

ры стоўваюць гра фiч ныя рэ дак та-

ры для рэ ту шы i iн шых ня знач ных 

змя нен няў. Фо та ка ла жы i фо та-

ман таж не да пус ка юц ца.

На пер шым эта пе чле ны жу ры 

з да сла ных кон курс ных ра бот вы-

бi ра юць па тры най леп шыя фа та-

гра фii ў кож най на мi на цыi (акра-

мя ан лайн-кон кур су) у ка тэ го рыi 

«тра ды цый нае фо та» i ад ну фа-

та гра фiю ў ка тэ го рыi «сэл фi-фо-

та». На дру гiм эта пе ацэнь ва юць 

ада бра ныя фа та гра фii па якас цi, 

мас тац кай каш тоў нас цi, iдэi i ад-

па вед нас цi за да дзе най тэ ме. Пе-

ра мож ца мi кон кур су ста нуць ра-

бо ты, якiя на бра лi боль шую коль-

касць ба лаў. Ар га нi за та ры па кi да юць за са бой пра ва 

не вы зна чаць пе ра мож цу ў якой-не будзь з на мi на цый 

i аб вяс цiць да дат ко ва га пе ра мож цу ў iн шай на мi на цыi, 

ка лi пры ацэнь ван нi кон курс ныя ра бо ты бу дуць мець 

нiз кiя ба лы.

У на мi на цыi «ан лайн» удзель нi ча юць ра бо ты, якiя 

за ня лi чац вёр тае мес ца ў кож най ка тэ го рыi па коль-

кас цi ба лаў. З 23 чэр ве ня да 30 чэр ве ня яны раз мя-

шча юц ца для га ла са ван ня гле да чоў у афi цый най гру пе 

«Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз мо ла дзi БРСМ» у са-

цы яль най сет цы «УКан так це». Пе ра мож цу вы зна чаць 

па коль кас цi га ла соў i ўзна га ро дзяць асоб на. Вы нi кi 

кон кур су бу дуць пад ве дзе ны 30 чэр ве ня. Аў та ры ра-

бот, якiя за ня лi пры за выя мес цы ў ка тэ го ры ях «тра-

ды цый нае фо та», «сэл фi-фо та» i на мi на цыi «ан лайн», 

бу дуць уз на га ро джа ны гра ма та мi i каш тоў ны мi пры за мi 

(фо та апа ра та мi iм гнен на га дру ку) пад час пра вя дзен ня 

рэс пуб лi кан ска га свя та «Дзень вы шы ван кi».

Ар га нi за та рам пра ек та вы сту пае БРСМ пры пад-

трым цы Мi нiс тэр ства аду ка цыi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«СЭЛ ФI & ФО ТА 
З ВЫ ШЫ ВАН КАЙ»

Но выя стар тыНо выя стар ты

Ма ла дых лю дзей з уся го све ту за пра ша юць па дзя лiц ца 

сва i мi гiс то ры я мi пра тое, як яны спраў ля лi ся з роз ны мi вы-

клi ка мi пад час пан дэ мii ка ра на вi ру са: ву чы лi ся i да па ма га лi 

ву чыц ца iн шым, кла па цi лi ся аб сва iх блiз кiх, су се дзях; якiя 

яны пра па ноў ва лi твор чыя i крэ а тыў ныя ра шэн нi i як пад-

трым лi ва лi па зi тыў ны на строй у ся бе i сва iх блiз кiх.

Гэ та iнi цы я ты ва за клi ка ная пры цяг нуць ува гу да праб лем мо ла-

дзi, да та го, як юна кi i дзяў ча ты рэ агу юць, пе ра жы ва юць i да ся га-

юць пос пе ху ў ня прос тыя ча сы. Не ка то рыя срод кi ма са вай iн фар-

ма цыi па ве дам ля лi пра не га тыў ныя ўчын кi i на ват стыг ма ты за ва лi 

ма ла дых лю дзей за iх рэ ак цыю на COVID-19. «Мо ладзь па ру шае 

ка ран цiн ныя ме ры», «Мо ладзь iг на руе рас паў сюдж ван не вi ру са» — 

вось толь кi не каль кi пры кла даў за га лоў каў у га зе тах.

Тым не менш ма ла дыя лю дзi што дня да каз ва юць сваю клю ча вую 

ро лю ў по шу ку ра шэн няў гла баль ных праб лем — ад ба раць бы з 

дыс кры мi на цы яй i змя нен нем клi ма ту да ген дар най роў на сцi i мно гiх 

iн шых пы тан няў. У пе ры яд ця пе раш ня га бес прэ цэ дэнт на га кры зi су ў 

га лi не ахо вы зда роўя мо ладзь зноў аказ ва ец ца на пе ра да вой, асаб-

лi ва ка лi га вор ка iдзе пра по шук но вых фор маў са лi дар нас цi.

Дзя лiц ца — зна чыць быць не абы яка вым. Ме на вi та та му ма ла дых 

лю дзей за клi ка юць рас ка заць свае гiс то рыi, а ЮНЕС КА па дзе лiц ца iмi 

ў са цы яль ных сет ках (на сва iх ста рон ках у «Фэй сбу ку», «Твi тэ ры» i «Iн-

стаг ра ме»), вэб-сай це ЮНЕС КА, сай тах рэ гi я наль ных бю ро ар га нi за цыi, 

а так са ма пры да па мо зе iн шых ка на лаў ка му нi ка цыi па ўсiм све це.

Але гэ та яшчэ не ўсё. Пiсь мо выя апо ве ды i вi дэа свед чан нi так-

са ма зро бяць унё сак у ма ю чы ад быц ца пра ект «Мо ладзь у ро лi 

да след чы каў COVID-19», якi бу дзе збi раць i аб' яд ноў ваць ве ды i 

звест кi пра мо ладзь па шэ ра гу клю ча вых пы тан няў, што ўзнi ка-

 юць у вы нi ку кры зi су, звя за на га з COVID-19 (на прык лад, та кiх, як 

ня роў насць i дыс кры мi на цыя). У рам ках пра ек та так са ма бу дуць 

вы ву чац ца ўплыў кры зi су на ма ла дых лю дзей i iх устой лi васць.

Для ўдзе лу ў кам па нii трэ ба на пi саць ка рот кi апо вед або за пi саць 

не вя лi кае вi дэа на анг лiй скай або фран цуз скай мо ве i на ве даць 

ста рон ку кам па нii «Мая гiс то рыя COVID-19»: https://ru.unesco.org/

youth/my-covid19-story

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз мо ла-

дзi ад крые трэ цi пра цоў ны се местр 

у Дзень мо ла дзi.

Дзяр жаў ная пад трым ка сту дат ра даў-

ска га ру ху спры яе яго раз вiц цю. У лю тым 

бя гу ча га го да вый шаў указ Прэ зi дэн та аб 

ар га нi за цыi дзей нас цi сту дэнц кiх атра даў. 

Да ку мент знач на спра шчае пра цэ ду ру iх 

уз гад нен ня i па шы рае паў на моц твы мяс-

цо вай вер ты ка лi. Ва ўка зе кан крэ ты за ва на 

па няц це «сту дэнц кi атрад», вы зна ча ец ца 

ўзрост ма ла дых гра ма дзян, якiя мо гуць вес-

цi пра цоў ную дзей насць у iх скла дзе, — ад 

14 да 31 го да. За ма цоў ва ец ца маг чы масць 

су мя шчаць на ву чаль ную i вы твор чую прак-

ты ку з ра бо тай у сту дэнц кiм атра дзе пры 

ўмо ве яе ад па вед нас цi спе цы яль нас цi, якую 

атрым лi вае ма ла ды ча ла век: на прык лад, 

гэ та змо гуць зра бiць пе да го гi, iн жы не ры-бу-

даў нi кi цi ме ды цын скiя ра бот нi кi. Сту дэнц кiм 

атра дам так са ма да ец ца пра ва вес цi дзей-

насць круг лы год, ка лi яна не пе ра шка джае 

аду ка цый на му пра цэ су.

«Сту дат ра даў скi рух у на шай кра i не — 

гэ та адзiн з са мых па пу ляр ных кi рун каў 

дзей нас цi БРСМ, якi мае даў нюю гiс то ры iю 

i тра ды цыi, — пад крэс лi вае ка ман дзiр Рэс-

пуб лi кан ска га шта ба сту дэнц кiх атра даў 

На дзея ША ХОЎ СКАЯ. — Сту дат ра ды — не

толь кi доб рая шко ла для мо ла дзi, але i сур' ёз -

ны кад ра вы рэ зерв, у iх за гар тоў ва юц ца

бу ду чыя кi раў нi кi прад пры ем стваў i ар га нi-

за цый. У хлоп цаў i дзяў чат фар мi ру юц ца 

вель мi важ ныя на вы кi пра фе сiй най ра бо-

ты ў ка ман дзе. У бу даў нiц тва ўсiх важ ных 

аб' ек таў, якi мi га на рыц ца Бе ла русь, зра бi лi 

свой унё сак i бай цы сту дэнц кiх атра даў: гэ та 

На цы я наль ная бiб лi я тэ ка, Алiм пiй скi ка мi-

тэт, Па лац Не за леж нас цi, Дзяр жаў ны му зей 

гiс то рыi Вя лi кай Ай чын най вай ны, Бе лА ЭС, 

рэ кан струк цыя Аў гус тоў ска га ка на ла, Ко-

саў ска га зам ка i мно гiя iн шыя».

Ста тус аб лас ной i Мiн скай га рад ской ма-

ла дзёж най бу доў ляў у 2020 го дзе пры свое-

ны шэ ра гу аб' ек таў. У Вi цеб скай воб лас цi 

гэ та бу даў нiц тва iн жы нер на-транс парт най

iнф ра струк ту ры мiк ра ра ё на Бi ле ва на пра с-

пек це Бу даў нi коў у аб лас ным цэнт ры, а так-

са ма рэ кан струк цыя пу цеп ра во да «По лац-

кi». У Грод не — рэ кан струк цыя комп лек су 

бу дын каў га рад ской клi нiч най баль нi цы № 3 

пад аб лас ны ан ка ла гiч ны дыс пан сер. У Ма-

гi лё ве — бу даў нiц тва па лi клi нi кi ў жы лым 

ра ё не Ка зi мi раў ка. У ста лi цы ма ла дзёж най 

бу доў ляй па-ра ней ша му з'яў ля ец ца бу даў-

нiц тва мет ра па лi тэ на. Бу дуць за дзей нi ча-

ны сту дат ра ды (пры клад на 100 ча ла век) i 

на ўзвя дзен нi аб' ек таў са цы яль най iнф ра-

струк ту ры ў Аст раў цы. Уво гу ле за апош нiя 

пяць га доў на роз ных аб' ек тах Бе лА ЭС па-

пра ца ва ла больш за дзве ты ся чы бай цоў з 

бе ла рус кiх i ра сiй скiх атра даў. Сё ле та ЗАТ 

«Ат лант» за пра шае на ра бо ту больш за 

500 ча ла век. Га то ва ўзяць мо ладзь на збор 

ляс ных ягад i пры ват ная ар га нi за цыя, якая 

пла цiць доб рыя гро шы.

Уво гу ле за роб кi ў сту дэнц кiм атра дзе 

за ле жаць ад яго про фi лю i ўзрос ту бай ца. 

Уся го дзей нi ча юць сем про фi ляў атра даў: 

пе да га гiч ны, сель ска гас па дар чы, сэр вiс ны, 

вы твор чы, ме ды цын скi, эка ла гiч ны i бу даў-

нi чы. У пе да га гiч ных i ме ды цын скiх атра дах, 

як пра вi ла, пе ра ва жа юць дзяў ча ты, але зна-

хо дзiц ца iм пры мя нен не, як вы свят ля ец ца, i 

ў бу даў нi чых атра дах — прад стаў нiц сла ба-

га по лу там ад 10 да 15 пра цэн таў.

За пiс у сту дэнц кiя атра ды пра цяг ва ец ца. 

Ён пра хо дзiць пе ра важ на ан лайн у гру пах 

БРСМ у сац сет ках з вы ка ры стан нем тэх на-

ло гii QR-ко да i хэш тэ гаў #Выбiраем-сту дат-

рад!, #Студатрад, #Працуем_ра зам!, #БСА. 

Мож на так са ма звяр нуц ца ў пяр вiч ную ар га-

нi за цыю БРСМ па мес цы ву чо бы, у ра ён ны 

цi аб лас ны ка мi тэт БРСМ.

Для та го каб тра пiць у сту дат рад, па-

тра бу юц ца жа дан не, зда роўе i на яў насць 

пэў най ква лi фi ка цыi, ка лi раз мо ва iдзе пра 

ра бо ту на бу даў нi чых аб' ек тах, у ме ды цын-

скiх уста но вах цi з дзець мi.

У па пя рэд нiя га ды бе ла рус кiя хлоп цы i 

дзяў ча ты вы яз джа лi ў скла дзе сту дат ра даў 

у Ра сiю (на Даль нi Ус ход, у Сi бiр, Санкт-Пе-

цяр бург, Мас коў скую воб ласць, на Чар на-

мор скае ўзбя рэж жа) i ў Мал до ву — на збор 

вi на гра ду i пер сi каў. Але эпi дэ мi я ла гiч ная 

сi ту а цыя сё ле та ўно сiць свае ка рэк ты вы. 

Па ча так пер шай зме ны ў бе ла рус кiх азда-

раў лен чых ла ге рах быў па су ну ты. Хоць для 

сту дэнц ка га пе да га гiч на га атра да «Су зор'е» 

з БДПУ пра цоў ны се местр ужо стар та ваў: 

яшчэ ў кан цы мая бу ду чыя пе да го гi на кi ра-

ва лi ся ў На цы я наль ны дзi ця чы аду ка цый на-

азда раў лен чы цэнтр «Зуб ра ня», каб пра ца-

ваць з дзець мi.

Па апош няй iн фар ма цыi Рэс пуб лi кан ска-

га шта ба сту дэнц кiх атра даў, пра сваё жа-

дан не пра ца ваць у трэ цiм се мест ры за явi лi 

ўжо 20 ты сяч ча ла век. А ўся го для мо ла-

дзi ство ра на больш за 29 ты сяч пра цоў ных 

мес цаў.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Трэ цi пра цоў ныТрэ цi пра цоў ны

У сту дат рады, на збор... ляс ных ягад
Якiя маг чы мас цi да юц ца сё ле та iх бай цам?
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