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Аў ды я дэск рып цыя (або ціф ла-

ка мен та ван не) — ла ка ніч нае апі-

сан не прад ме та, пра сто ры аль бо 

па дзеі, не зра зу ме лых лю дзям з 

глы бо кі мі па ру шэн ня мі зро ку і цал-

кам не ві ду шчым без спе цы яль ных 

слоў ных тлу ма чэн няў. Раз віц цё гэ-

та га кі рун ку, які ста іць на мя жы са-

цыя ль най і куль тур най сфер, іш ло 

па ра лель на на За ха дзе і ў СССР, 

та му і з'я ві лі ся два роз ныя тэр мі ны 

для ад ной з'я вы. Зрэш ты, азна чэн-

не «ціф ла ка мен та ван не» спе цы я-

ліс ты лі чаць больш шы ро кім: ка лі 

аў ды я дэск рып цыя пра ду гледж вае 

толь кі гу ка вое апі сан не ві зу аль на-

га ра да і дзе ян ня — у кі но, тэ ат-

раль ных па ста ноў ках, спар тыў ных 

спа бор ніц твах, — дык ціф ла ка мен-

та ван не да ты чыц ца і пісь мо вых, і 

дру ка ва ных кры ніц — кар цін, фо-

та здым каў, геа гра фіч ных кар таў, 

чар ця жоў і г. д.

Да рэ чы, на сён ня, па звест ках 

РГА «Бе ла рус кае та ва рыст ва ін ва-

лі даў па зро ку», у Бе ла ру сі на ліч-

ва ец ца ка ля 20 ты сяч ін ва лі даў па 

зро ку І і ІІ груп — лю дзей з цяж кі мі 

фор ма мі па ру шэн ня зро ку.

Ня гле дзя чы на тое, што пер шы мі 

ўзо ра мі ціф ла ка мен та ван ня мож-

на лі чыць ра дыё транс ля цыі, на-

прык лад, спар тыў ных мат чаў, якія 

ў СССР рас па ча лі ся яшчэ з кан ца 

1920-х, спе цы яль ныя «гу ка філь мы» 

з тлу ма чэн ня мі для не ві ду шчых па-

ча лі з'яў ляц ца толь кі праз паў ста-

год дзя. Пер шы ме та дыч ны да па-

мож нік для баць коў, у якіх рас туць 

не ві ду шчыя дзе ці, вый шаў толь кі ў 

1989 го дзе, а ін струк цый ны да па-

мож нік для спе цы я ліс таў — уся го 

10 га доў та му.

Для па раў на ння: у ЗША 25 ка-

бель ных тэ ле ка на лаў аба вя за ныя 

змя шчаць у квар таль най пра гра-

ме не менш чым 50 пе ра дач, якія 

су пра ва джа юц ца аў ды я дэск рып-

цы яй. У Фран цыі за кон аба вяз вае 

10 асноў ных вя шчаль ні каў кож ны 

ты дзень па каз ваць па дзве пе ра-

да чы з аў ды я дэск рып цы яй. У Гер-

ма ніі з 1998 го да гэ тым зай ма ец-

ца ар га ні за цыя Dеutsсhе Horfіlm 

gеmеіnnutzіgе GmbH (між ін шым 

афі цый ны парт нёр Бер лін ска га кі-

на фес ты ва лю), што спе цы я лі зу ец-

ца на філь мах, спек так лях, му зей-

ных экс па зі цы ях ды фес ты ва лях і 

агуч вае для не ві ду шчых ка ля 100-

110 кі на сту жак што год, пры чым 

20 % з іх — пры дзяр жаў ным фі нан-

са ван ні. У су сед няй Ра сіі ціф ла ка-

мен та ван не ак тыў на пад трым лі вае 

кан цэрн «Мас фільм», які змяс ціў 

на сва ім YоuTubе-ка на ле дзя сят кі 

сва іх філь маў мі ну лых га доў, агу ча-

ных для не ві ду шчых лю дзей. У Ра сіі 

на сён ня больш за 50 пра фе сій ных 

ціф ла ка мен та та раў, ся род якіх, на-

прык лад, акт ры са Іры на Бяз ру ка ва. 

А што ў нас?

У Бе ла ру сі пі я не ры ціф ла ка мен-

та ван ня — са цы яль на-куль тур ная 

ўста но ва «Мо цАрт», якая рэа лі за-

ва ла ўжо мност ва ін клю зіў ных пра-

ек таў для лю дзей з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі. «Мы ста вім пе рад 

са бой дзве асноў ныя за да чы, — 

рас каз вае ды рэк тар «Мо цАр та» 

Алесь КА ЛО ША, — гэ та ін клю зія, 

рэ абі лі та цыя лю дзей з ін ва лід нас-

цю, і пад трым ка і раз віц цё на цы я-

наль най куль ту ры».

Адзін з кі рун каў ра бо ты ўста-

но вы — пад рых тоў ка аў ды як ніг (у 

пры ват нас ці, вы да дзе ны дзевяць 

аў ды як ніг «Грод на: гіс то рыя ў гу ку», 

у DАІSY-фар ма це вы да дзе на хрэс-

та ма тыя па гіс то рыі Бе ла ру сі для 8 

кла са — да да так для пад руч ні ка, 

які па за мо ве Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

быў на дру ка ва ны шрыф там Брай ля 

для не ві ду шчых дзя цей). У 2016 го-

дзе пры не па срэд ным удзе ле су пра-

цоў ні каў «Мо цАрт» быў здзейс не ны 

су мес ны бе ла рус ка-поль скі пра ект 

«Раз віц цё тэх нік пры ста са ван ня ін-

фар ма цыі і мас тац тва да па трэб не-

ві ду шчых і глу хіх. Аў ды я дэск рып цыя 

для не ві ду шчых лю дзей у му зе ях, тэ-

ат рах і ін шых уста но вах куль ту ры». У 

яго ме жах прай шлі спе цы я лі за ва ныя 

эк скур сіі ў На цы я наль ным мас тац кім 

му зеі (аў ды я гід, пад рых та ва ны для 

не ві ду шчых на вед валь ні каў, апіс ваў 

25 кар цін з му зей най экс па зі цыі) і ў 

До ме-му зеі Мар ка Ша га ла ў Ві цеб ску 

(аў ды я гід з шасцю трэ ка мі — апі сан-

ня мі са мо га до ма-му зея, лаў кі, па коя 

хлоп чы каў, гас цёў ні, чыр во най за лы 

і кух ні, а так са ма пад рых тоў ка не-

каль кіх экс па на таў для так тыль на га 

агля ду). Ле тась упер шы ню ў Бе ла-

ру сі ад быў ся тэ ат раль ны спек такль 

з аў ды я дэск рып цы яй — не ві ду шчыя 

гле да чы змаг лі «ўба чыць» у Ку па-

лаў скім тэ ат ры па ста ноў ку «Шко ла 

па дат ка пла цель шчы ка». У кан цы 

мі ну ла га го да вы пус ці лі для не ві ду-

шчых кні гу пра Еф ра сін ню По лац кую 

з уні каль ным да дат кам — так тыль-

най іко най.

А лі та раль на на мі ну лым тыд ні ў 

ста ліч ным кі на тэ ат ры «Бе ла русь» 

ад бы ла ся прэ зен та цыя су мес на га 

пра ек та «Мо цАрт» і РГА «Бе лая 

Русь» — бяс плат ны пра гляд для 

лю дзей з па ру шэн нем зро ку мас-

тац ка га філь ма «Вя нок са не таў» з 

аў ды я дэск рып цы яй.

Як ад зна чыў пе рад па чат кам 

се ан са стар шы ня рэс пуб лі кан ска-

га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая 

Русь» Ге надзь Да вы дзька, гэ тая ра-

бо та — «дэ ман стра цыя па ва гі ад но 

да ад на го, да дат ко вая маг чы масць 

для тых, ка му вы паў ня прос ты лёс, 

ад чуць жыц цё і мас тац тва ва ўсіх яго 

пра явах». Больш за 150 гле да чоў з 

па ру шэн ня мі зро ку, сла бым зро кам 

і не ві ду шчых, якія прый шлі на се анс, 

змаг лі не толь кі «ўба чыць» тое, што 

ад бы ва ла ся на эк ра не, але і атры-

ма лі па да рун кі — дыс кі з філь ма мі ў 

аў ды я дэск рып цыі, якія мож на бу дзе 

пе ра гле дзець сям' ёй до ма.

«Акра мя пан ду саў, афар ба ва-

ных пры сту пак і так тыль ных плі-

так, лю дзі з глы бо кім па ру шэн нем 

зро ку ма юць па трэ бу ў да лу чэн ні 

да куль ту ры, пры чым у да ступ ных 

фар ма тах, — пад крэс лі вае Алесь 

Ка ло ша. — Ра зам з дзяр жа вай мы 

ста ра ем ся адап та ваць да іх маг-

чы мас цяў най леп шыя ўзо ры бе ла-

рус кай на цы я наль най і су свет най 

куль ту ры. Ха чу па ве да міць усім 

вель мі доб рую на ві ну: мы за клю чы-

лі з кі на сту ды яй «Бе ла русь фільм» 

да га вор, па вод ле яко га ўсе агу ча-

ныя на мі філь мы, адап та ва ныя для 

лю дзей з ін ва лід нас цю па зро ку, 

бу дуць зме шча ныя на YоuTubе-ка-

на ле на цы я наль най кі на сту дыі».

Да рэ чы, гэ та ўжо сё мы фільм з 

аў ды я дэск рып цы яй, якую здзейс ні-

лі су пра цоў ні кі «Мо цАрт». Уся го ж 

маш таб ны пра ект «Бяз меж нае 

кі но», які рэа лі зу ец ца су мес на з 

на цы я наль най кі на сту ды яй «Бе-

ла русь фільм», уклю чае 12 кі на-

сту жак — свое асаб лі вы «за ла ты 

фонд», склад яко га вы зна чы лі на 

кі на сту дыі да ўлас на га 90-год дзя. 

З 2016 го да ўжо бы лі па ка за ныя ў 

Мін ску і ін шых аб лас ных цэнт рах 

філь мы «Го рад май строў», «У жніў-

ні 44-га», «Дзі кае па ля ван не ка ра ля 

Ста ха», «Бе лыя ро сы», «Пры го ды 

Бу ра ці на» і «Пра Чыр во ную ша пач-

ку» — апош нія дзве кар ці ны вы клі-

ка лі су цэль нае за хап лен не ў вуч няў 

188-й ста ліч най шко лы для дзя цей з 

па ру шэн ня мі зро ку (не ка то рыя ма-

лень кія гле да чы ўпер шы ню да ве-

да лі ся, што Бу ра ці на — драў ля ная 

цац ка, а не ўяў ны пер са наж).

Асноў ны ціф ла ка мен та тар гэ тых 

філь маў — ак цёр Ула дзі мір Лі соў-

скі, які за час ра бо ты і пра хо джан-

ня спе цы яль ных кур саў у Поль шчы 

лепш зра зу меў псі ха ло гію і асаб лі-

вас ці све та ўспры ман ня не ві ду шчых 

лю дзей. На огул пра цэс агуч ван ня 

ня прос ты і ня хут кі: кож ны фільм па-

тра буе ка ля двух ме ся цаў пра цы і 

400—500 до ла раў вы дат каў. Сцэ-

на рыс ты аў ды я дэск рып цыі пе ра-

гля да юць кож ную стуж ку, каб зра-

біць хра на мет раж і за поў ніць паў зы 

апі сан нем та го, што ад бы ва ец ца ў 

кад ры, але пры гэ тым не «на ехаць» 

на дыя ло гі ге ро яў, му зы ку і так зва-

ныя «знач ныя шу мы», по тым ідзе 

ўлас на агуч ван не, по тым з да па-

мо гай не ві ду шчых тэс ці роў шчы каў 

удак лад ня юць, ці ўсё зра зу ме ла, ці 

трэ ба вы пра віць не ка то рыя хі бы. 

Пры гэ тым ціф ла ка мен та тар му сіць 

не толь кі мець вы раз ную дык цыю, 

моц ны і пры ем ны го лас, але і пры-

трым лі вац ца пэў ных стан дар таў: не 

да ваць ацэн ку эмо цы ям ге ро яў, не 

на вяз ваць сваю ацэн ку, не па да ваць 

як адзі ную пра віль ную сваю вер сію, 

«што ха цеў ска заць аў тар».

 Як гэ та зроб ле на
«Іва ну, пад лет ку га доў 12, 

руч ной ма шын кай са стры га-

юць ва ла сы. Ар цём, свет ла ва-

ло сы хло пец га доў 14, смя ец ца, 

га ла вой кі вае ў бок парт рэ та 

з вы явай лы са га вай скоў ца — 

Ка тоў ска га. У Ар цё ма і Іва на на 

ва ла сах пе на, яны ўмы ва юц ца, 

мы юць га ло вы...»

(фраг мент аў ды я дэск рып цыі 

філь ма «Вя нок са не таў»)

— Пра ект «Бяз меж нае кі но» стаў 

маг чы мы дзя ку ю чы да сяг ну тай да-

моў ле нас ці з «Бе ла русь філь мам» 

і пад трым цы стар шы ні Каст рыч-

ніц ка га ра ён на га ад дзя лен ня РГА 

«Бе лая Русь», кі раў ні ка ганд лё вай 

кам па ніі Мак сі ма Кру пей чан кі, для 

яко га са цы яль ная ад каз насць біз-

не су не прос та пры го жыя сло вы, 

а не ад' ем ная част ка жыц ця, — ад-

зна чае Алесь Ка ло ша. — Пла наў 

мност ва — на пе ра дзе яшчэ пяць кі-

на сту жак «Бяз меж на га кі но», не ўза-

ба ве хо чам зра біць з Але най Мас-

ла аў ды я вер сію дзі ця чай кні гі пра 

Лах нес ку... На ўсё гэ та, без умоў на, 

на шых рэ сур саў не ха пае, хоць мы і 

спра бу ем за раб ляць: пі шам аў ды я-

к ні гі па за мо вах і пра да ём іх, але 

да лё ка не ўсе пра іх ве да юць. Та-

му, шчы ра ска жу, бу дзем удзяч ныя 

не раў на душ ным прад стаў ні кам біз-

не су, гра мад скім дзея чам за пі яр-

пад трым ку і да па мо гу. Пра ца ваць у 

гэ тым кі рун ку без умоў на не аб ход на, 

бо па трэ ба ў лю дзей ёсць. Мно гія 

лю дзі з па ру шэн нем зро ку пас ля 

пер шых на шых па ка заў філь маў з 

аў ды я дэск рып цы яй тэ ле фа на ва лі 

мне і пры зна ва лі ся, што на рэш це, 

упер шы ню за шмат га доў, зра зу-

ме лі сут насць філь маў, тыя пад ра-

бяз нас ці і дэ та лі, якіх не бач на. Бо 

пры бліз на зра зу мець сю жэт мож на 

і на звы чай ным кі на се ан се, але па-

са праўд на му атры маць аса ло ду ад 

філь ма — ка неш не, аў ды я дэск рып-

цыя ў гэ тым вель мі да па ма гае.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та mоtsаrt.bу.

КАБ 
ПРА ДУ ХІ ЛІЦЬ 

КРЫ ЗІС...
Рэс пуб лі кан скі цэнтр 

псі ха ла гіч най да па мо гі 

ад крыў ся ў Мін ску. Звяр-

нуц ца сю ды мо гуць вуч ні, 

іх баць кі і на стаў ні кі. Пры 

жа дан ні — ана нім на.

Знай сці цэнтр не скла да на. 

Раз мя шча ец ца ён у ад ным з ін-

тэр на таў Сту дэнц кай вёс кі на 

ву лі цы Чур лё ні са, 3. Пра цуе тут 

ка ман да з 10 ча ла век — гэ та 

на ву коў цы і вы клад чы кі Ін сты ту-

та псі ха ло гіі БДПУ імя Мак сі ма 

Тан ка, а так са ма ква лі фі ка ва-

ныя прак ты кі. Кі руе цэнт рам 

Воль га МА ЦЮ ХО ВА, ся мей ны 

псі хо лаг з 14-га до вым ста жам.

— Сён ня ў кож най шко ле 

аба вяз ко вая пры сут насць пе да-

го га-псі хо ла га, які ад каз вае за 

псі ха ла гіч нае зда роўе дзя цей. 

Ад нак рэ сур саў уста ноў аду ка-

цыі ў кры зіс ных сі ту а цы ях ча сам 

не да стат ко ва, та му ад крыц цё 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра псі ха-

ла гіч най да па мо гі над звы чай 

ак ту аль нае, — пад крэс лі вае 

мі ністр аду ка цыі Ігар КАР-

ПЕН КА.

Спе цы я ліс ты цэнт ра бу дуць 

аказ ваць ква лі фі ка ва ную псі ха-

ла гіч ную да па мо гу на ву чэн цам 

і сту дэн там, баць кам і пе да га-

гіч ным ра бот ні кам, якія тра пі лі 

ў кры зіс ныя сі ту а цыі. Пра кан-

суль ту юць тут і баць коў гі пер-

ак тыў ных дзя цей, а так са ма 

на стаў ні каў, якія су тык ну лі ся 

з пра фе сій ным вы га ран нем. 

Атры маць да па мо гу мож на па 

тэ ле фо не 8-017-300-10-06, або 

аса біс та прый сці на кан суль-

та цыю. Пра ца ваць з дзі цём ці 

да рос лым бу дуць да та го ча су, 

па куль не вы цяг нуць яго з кры-

зі су. Уся да па мо га аказ ва ец ца 

бяс плат на.

Для на стаў ні каў, са цы яль ных 

пе да го гаў, пе да го гаў-псі хо ла гаў 

з усёй кра і ны су пра цоў ні кі цэнт-

ра пла ну юць пра во дзіць на ву-

чаль ныя се мі на ры. Акра мя та го, 

для ра бот ні каў уста ноў аду ка-

цыі, дзя цей і баць коў бу дуць 

рас пра цоў вац ца ме та дыч ныя 

да па мож ні кі, прак ты ку мы, рэ ка-

мен да цыі па ства рэн ні і пад тры-

ман ні бяс печ на га аду ка цый на га 

ася род дзя.

Шчыль нае ўза е ма дзе ян не 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра псі ха-

ла гіч най да па мо гі з рэ гі я наль-

ны мі са цы яль на-пе да га гіч ны мі 

цэнт ра мі за бяс пе чыць свое ча-

со вае і пра фе сій нае рэ ага ван не 

на кры зіс ныя па дзеі на мес цах.

У пла нах — пры зна чыць для 

кож най воб лас ці кра і ны свай-

го су пер ві за ра. Ча ла век з ня-

звык лай па куль для слы ху па-

са дай — гэ та во пыт ны псі хо лаг. 

У скла да ных сі ту а цы ях да яго 

па па ра ду змо гуць звяр тац ца 

ін шыя спе цы я ліс ты.

Ад крыц цю цэнт ра па пя рэд ні-

ча ла вы ву чэн не во пы ту су сед ніх 

кра ін. У перс пек ты ве пла ну ец-

ца на ла дзіць ста жы роў кі бе ла-

рус кіх пе да го гаў і псі хо ла гаў за 

мя жой і за пра шаць за меж ных 

спе цы я ліс таў, для та го каб па-

вы сіць уз ро вень ака зан ня псі-

ха ла гіч най да па мо гі.

Ме на ві та на ба зе фа куль-

тэ та псі ха ло гіі БДПУ збі ра лі ся 

спе цы я ліс ты ва ўсіх кры зіс ных 

сі ту а цы ях — ад тра ге дыі на Ня-

мі зе да вы бу ху ў мет ро. Ця пер 

ёсць мэ та — ства рыць на ба зе 

цэнт ра сіс тэ му эк стран най да-

па мо гі. 

У каст рыч ні ку ў цэнт ра за-

пра цуе свой сайт. Там бу дзе 

чат, дзе да рос лыя і дзе ці змо-

гуць круг ла су тач на за да ваць 

свае пы тан ні псі хо ла гам.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ча ла век жы ве не хле бам адзі ным і, ка лі за да во ле ныя асноў ныя 

фі зі я ла гіч ныя па трэ бы, жа дае рэа лі за цыі ў ін шых сфе рах — 

спа сці гаць свет, знай сці сваё мес ца ў гра мад стве, да лу чыц ца да 

куль ту ры і гіс та рыч най спад чы ны... Доб ра раз ва жаць пра гэ та, 

ка лі ад чу ва еш на ва кол ле на поў ні цу, без ме жаў і пе ра шкод. Ка-

лі ж га вор ка ідзе пра лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, ім 

усё да ец ца на шмат больш скла да на. На прык лад, ці маг чы ма па-

ка заць кі но аль бо кар ці ну не ві ду шча му? Аказ ва ец ца, не ві ду шчы 

гля дач — гэ та зу сім не ак сю ма ран, а хоць і скла да ная, але ці ка-

вая, вы са ка род ная і вель мі па трэб ная за да ча, якую вы кон ва юць 

ціф ла ка мен та та ры.

ПА ЧУЦЬ... КО ЛЕ РЫ
Як у Бе ла ру сі агуч ва юць філь мы і спек так лі для не ві ду шчых


