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ПАКАЛЕННЕ XXI

На ра вес ні каў па гля дзець...На ра вес ні каў па гля дзець...

У ду ху ча суУ ду ху ча су...І ся бе па ка заць!...І ся бе па ка заць!

А пер шы су свет ны фес ты валь 
мо ла дзі і сту дэн таў ад быў ся ў 1947 
го дзе ў Пра зе і стаў са мым пра-
цяг лым у гіс то рыі фес ты валь на га 
ру ху — ён доў жыў ся амаль шэсць 
тыд няў! У ім пры ня лі ўдзел 17 ты сяч 
ча ла век з 71 кра і ны. За тым бы лі 
фес ты ва лі ў ста лі цах кра ін Ус ход-
няй Еў ро пы: Бу да пеш це (1949), 
Бер лі не (1951), Бу ха рэс це (1953) 
і Вар ша ве (1955). Пер шыя фэс ты 
пра во дзі лі ся з пе ры я дыч нас цю раз 
у два га ды. У кан цы 40-х — па чат ку 
50-х га доў на зі раў ся рост коль кас ці 
ўдзель ні каў і коль кас ці кра ін, якія 
яны прад стаў ля лі.

VІ Су свет ны фес ты валь 1957 го-
да, які прай шоў у Маск ве, стаў са-
мым ма са вым за ўсю гіс то рыю фес-
ты валь на га ру ху. У ім бра лі ўдзел 
34 ты ся чы ча ла век. Яны прад стаў-
ля лі 131 кра і ну све ту, што ў той 
час ста ла рэ кор дам. На на ступ ных 
фес ты ва лях коль касць удзель ні каў 
бы ла мен шай, ад нак рэ корд па лі ку 
кра ін, прад стаў ле ных на фес ты ва-
лі, быў па бі ты. Акра мя та го, Ма-
ск ва ста ла са май паў ноч най кроп-
кай пра вя дзен ня фес ты ва лю за 
ўсю яго гіс то рыю.

У 1959 го дзе VІІ фэст мо ла дзі 
і сту дэн таў упер шы ню прай шоў 
у ка пі та ліс тыч най кра і не, у ста лі-
цы Аў стрыі — Ве не. За тым фес-

ты валь пры ма лі Хель сін кі (1962) 
і Са фія (1968).

На фес ты ва лях у сяб роў скай аб-
ста ноў цы маг лі мець ста сун кі дэ ле-
га ты з кра ін ка пі та ліз му і са цы я ліс-
тыч на га ла ге ра, у тым лі ку тых, якія 
ўсту пі лі ў ва ен нае су праць ста ян не. 
На прык лад, з ЗША і Паў ноч най Ка-
рэі. Але ў 1970-х га дах фес ты валь-
ны рух на быў яр ка вы ра жа ную пра-
ка му ніс тыч ную афар боў ку.

У 1978 го дзе ХІ фес ты валь упер-
шы ню быў пра ве дзе ны на Аме ры-

кан скім кан ты нен це — у ста лі цы 
Ку бы Га ва не. Фес ты валь упер шы-
ню прай шоў на бе ра зе мо ра. Ста-
лі ца Вост ра ва Сва бо ды — са мая 
за ход няя кроп ка пра вя дзен ня фес-
ты ва ляў.

На прай шоў шым у Маск ве ў 
1985 го дзе ХІІ Су свет ным фес ты-
ва лі мо ла дзі і сту дэн таў імк ну лі ся 
мі ні мі за ваць кан так ты за меж ні каў 
з вы пад ко вы мі, не пра ве ра ны мі 
людзь мі. Фес ты валь, за ду ма ны 
для сва бод ных ста сун каў, стаў 
моц на фар ма лі за ва ным ме ра пры-
ем ствам.

У 1989 го дзе ХІ ІІ Су свет ны фес-
ты валь мо ла дзі і сту дэн таў па біў 
два рэ кор ды. Па-пер шае, ён упер-
шы ню прай шоў у Азіі. Пры ма ла
гас цей фес ты ва лю ста лі ца КНДР — 
Пхень ян. Па-дру гое, ме ра пры ем-
ства ста ла са мым прад стаў ні чым — 
у ім удзель ні ча лі гос ці са 177 кра-
ін све ту. Спе цы яль на для яго быў 

па бу да ва ны гран ды ёз ны ста ды ён 
Пер ша га мая на 150 ты сяч ча ла-
век, які і да гэ туль за ста ец ца са мым 
умя шчаль ным ста ды ё нам на пла не-
це. Пхень ян стаў са мым ус ход нім 
мес цам пра вя дзен ня фес ты ва лю
за ўсю яго гіс то рыю. У кан цы 1980-х — 
па чат ку 1990-х га доў па між фес-
 ты ва ля мі ад быў ся са мы пра цяг лы 
пе ра пы нак — ка ля вась мі га доў. 
Фес ты валь ны рух быў ад ро джа ны ў 
1997 го дзе — чар го вы ма ла дзёж ны 
фэст ад быў ся ў Га ва не.

У 2001 го дзе ў Ал жы ры прай шоў 
ХV фес ты валь. Гэ ты быў пер шы 
фес ты валь на Аф ры кан скім кан-
ты нен це. У ім пры ня ла ўдзел най-
мен шая коль касць удзель ні каў за 
ўсю гіс то рыю ма ла дзёж на га ру ху — 
6,5 ты ся чы ча ла век.

ХVІ Су свет ны фес ты валь мо ла-
дзі і сту дэн таў ад быў ся ў Ка ра ка се 
(Ве не су э ла) у 2005 го дзе з удзе лам 
17 ты сяч ча ла век са 144 кра ін.

ХVІІ фес ты валь па спя хо ва прай-

шоў у Прэ то рыі, ПАР, 13—21 снеж-

ня 2010 го да. Мес ца пра вя дзен ня 

ста ла са мым паў днё вым за ўсю гіс-

то рыю фес ты валь на га ру ху.

ХVІІІ фес ты валь у Эк ва до ры 
са браў у снеж ні 2013 го да больш 
за 8 ты сяч удзель ні каў з 88 кра ін. 
Фес ты валь пра хо дзіў у эк за тыч ных 
умо вах: у вы са ка гор ным ра ё не на 
пля цоў цы бы ло га аэ ра дро ма ста лі-
цы рэс пуб лі кі Кі та, на вы шы ні ка ля 

трох ты сяч мет раў над уз роў нем 
мо ра. Та кім чы нам, гэ та быў са мы 
вы са ка гор ны фес ты валь.

ХІХ Су свет ны фес ты валь мо ла-
дзі і сту дэн таў (на які паедзе бе ла-
рус кая дэ ле га цыя, у скла дзе якой і 
спе цы яль ны ка рэс пан дэнт «Звяз-
ды» Ілья Кры жэ віч) ад бу дзец ца ў 
Ра сіі — 15 каст рыч ні ка яго пры мае 
Со чы... Ужо ця пер мож на ка заць, 
што ён па ста віў рэ корд у фес ты-
валь най гіс то рыі па коль кас ці на цы-
я наль ных дэ ле га цый удзель ні каў, 
якіх бу дзе больш за 180.

Так са ма вар та за васт рыць ува-
гу на ге ро ях цы ры мо ніі ад крыц ця. 
Прад стаў лен не бу дзе па бу да ва на 
ва кол рэ аль ных гіс то рый лю дзей, 
якія змя ня юць жыц цё да леп ша га:
у іх лі ку Аф роз Шах з Ін дыі, які за 
86 тыд няў пры браў 5,4 то ны смец ця з
пля жа ў Мум баі; Ра ман Гек з Ра сіі, 
які за два га ды па бу да ваў шко лу ў 
Не па ле; за сна валь ні кі даб ра чын на-
га фон ду пад трым кі дзя цей з асаб-
лі вас ця мі раз віц ця «Я ёсць!» Ягор 
Бя ро еў і Ксе нія Ал фё ра ва і ін шыя.

І, вя до ма, ад ной з ад мет ных рыс 
ХІХ Су свет на га фес ты ва лю мо ла-
дзі і сту дэн таў бу дзе ва лан цёр скі 
кор пус, які аб' яд наў 5 ты сяч доб ра-
ах вот ні каў з 67 кра ін і стаў са мым 
ма са вым у све це ся род не спар тыў-
ных ме ра пры ем стваў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

ЗДЗІЎ ЛЯЦЬ, УРАЖ ВАЦЬ, ЗА ПРА ШАЦЬ
за клі ка на вы ста ва-прэ зен та цыя Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі

«Клю чы» 
да но ва й генерацыі
На ма ю чым ад быц ца фес ты ва лі ў Со чы ўсё бу дзе 

ад бы вац ца з вы ка ры стан нем су час ных «фі шак».

Для пры кла ду, кам па нія «Мо байк» прад ста віць на 
пля цоў цы фес ты ва лю пер шы ў Ра сіі пра ект «Сва бод ны 
ве ла сі пед». У яго асно ве — сэр віс для пе ра мя шчэн ня 
ў га рад скім ася род дзі без вы ка ры стан ня кла січ ных 
пар ко вач ных стан цый, па ана ло гіі з кар шэ рын гам. Гэ та 
зна чыць, што ўдзель ні кі і гос ці ме ра пры ем ства змо-
гуць бес пе ра шкод на вы браць адзін з 1000 ве ла сі пе даў 
на Mobee-ста ян цы ў Алім пій скім пар ку. Раз бла ка ваць 
яго мож на бу дзе з да па мо гай спе цы яль най ма біль най 
пра гра мы, счы таў шы смарт фо нам уні каль ны QR-код 
Акра мя функ цыі «ключ», пра гра ма так са ма па ка жа, 
дзе па блі зу ад вас зна хо дзяц ца сва бод ныя ве ла сі пе-
ды, марш рут ва шых пе ра соў ван няў, час, дыс тан цыю 
па езд кі і на ват... вы дат ка ва ныя ка ло рыі.

Па коль кі 2017 год аб' яў ле ны ў Ра сіі го дам эка ло-
гіі, ар га ні за та ры спа дзя юц ца абы сці ся на фес ты ва лі 
ўво гу ле без па пя ро вых нось бі таў, вы ка рыс тоў ва ю чы 
толь кі га джэ ты і ліч ба выя пры ла ды, што для су час най 
мо ла дзі, улас на ка жу чы, зу сім не праб ле ма. Адзін з 
іна ва цый ных пра ек таў быў рас пра ца ва ны спе цы яль на 
да фес ты ва лю. Па фор ме гэ та ма біль ная пра гра ма, а 
па змес це — сін тэз ме сен джа ра з эле мен та мі да поў-
не най рэ аль нас ці і аса біс та га ка бі не та, у якім мож на 
бу дзе за пі сац ца на ад но са шмат лі кіх ме ра пры ем стваў 
фес ты ва лю.

На стэн дах вы ста вач на га пра ек та YOUTH EXPO 
бу дуць ла дзіц ца вір ту аль ныя эк скур сіі. Лю бы ах вот-
ны змо жа азна ё міц ца з на цы я наль ны мі асаб лі вас ця мі 
рэ гі ё наў Ра сіі і за меж ных кра ін, перс пек тыў ны мі ма ла-
дзёж ны мі пра ек та мі, да сяг нен ня мі на ву кі і куль ту ры. 
Удзель ні кі змо гуць вы браць ад ну са шмат лі кіх вір ту аль-
ных эк скур сій і прос та з вы ста вач най за лы пе ра не сці ся, 
на прык лад, на Чу кот ку.

Упер шы ню ў гіс то рыі фес ты валь на га ру ху ў гран-
ды ёз ным ма ла дзёж ным свя це бу дзе за дзей ні ча на ўся 
кра і на. У рам ках фо ру му за пла на ва на рэ гі я наль ная 
пра гра ма: больш як 1,5 ты ся чы за меж ных удзель ні каў 
у пер шыя тры дні свай го зна хо джан ня ў Ра сіі на ве да-
юць 15 роз ных рэ гі ё наў — ад Ка лі нінг ра да да Ула дзі-
вас то ка.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by

ЗА МІР І ДРУЖ БУ!
Рэ кор ды ма ла дзёж на га фэс ту роз ных га доў

На вы ста ве ў бло ку «Бе-
ла русь — кра і на на тхнен ня» 
мож на бу дзе азна ё міц ца з 
«Аз бу кай бе ла рус ка га ар на-
мен ту». На маль бер тах раз-
мес цяць та кія з іх, як «Ма-
ла досць», «Уз ба га чэн не», 
«Квіт не ю чая зям ля», «Чыс-
ці ня», «Агонь». Дзяў ча ты-
ак ты віст кі Са ю за мо ла дзі ў 
вы шы ван ках з яб лы ка мі пра-
па ну юць усім ах вот ным да ма-
ля ваць ар на мент. На га то вы 
ва ры янт па ста вяць пя чат ку 
з кар тай Бе ла ру сі і хэш тэ гам 
#ChooseBelarus, пе ра вя жуць 
чыр во най ці зя лё най стуж кай 
з бір кай, на якой тлу ма чыц-
ца зна чэн не ар на мен ту, і ўру-
чаць на вед валь ні ку вы ста вы 
ў якас ці су ве ні ра.

Тут жа ў фо та зо не «Бе ла-
русь ста ра жыт ная» ах вот ныя 
муж чы ны змо гуць апра нуць 
шля хет ны кас цюм і сфа та-

гра фа вац ца з «па нен кай» —
дзяў чы най у на шым на цы я-
наль ным строі. Усім на вед-
валь ні кам да дуць ві зіт ку са 
спа сыл кай на «воб ла ка», 
ку ды кож ны ве чар бу дуць за-
гру жаць фа та гра фіі. А ў фо-
та зо не #ВыбіраемБеларусь 
пра па ну юць сфа та гра фа-
вац ца з ад най мен ны мі хэш-
тэ га мі на рус кай, анг лій скай 
мо вах і на ла ці ні цы, а так са-
ма па ста віць пя чат ку на ру цэ 
#СhooseBelarus. Мож на бу дзе 
так са ма зра біць зды мак на 
фо не сця га Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь і вы ста вы да сяг нен няў 
кра і ны. Зноў жа, фа та гра фіі 
кож ны ве чар бу дуць за гру-
жац ца на «воб ла ка».

Бо дзі арт «Ма лю ем па-бе-
ла рус ку» пра па нуе на вед-
валь ні кам на нес ці на ад кры-
тыя ўчаст кі це ла бе ла рус кі 
ар на мент і ін шыя эле мен ты 

бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. 
А на пля цоў цы «Бе ла рус кія гас-
 цін цы» ўсе ах вот ныя атры ма-
юць яб лык як сім вал ура джаю 
на ма ган няў і да сяг нен няў мо-

ла дзі кра і ны, а так са ма стуж-

ку на ру ку з бе ла рус кім ар на-

мен там.

На пля цоў цы «100 ідэй для 

Бе ла ру сі» бу дуць прад стаў ле-

ны пра ек ты ў сфе ры ІT-тэх-

на ло гій, на прык лад, фі зіч ны 

каль ку ля тар, паль чат ка-трэ-

на жор і мно гія ін шыя.

На вед валь ні кам прэ зен та-

цыі «Сту дэнц кія атра ды» бу-

дзе пра па на ва на пе ра апра-

нуц ца ў сту дат ра даў скую 

фор му, узяць у ру ку кель му і 

сфа та гра фа вац ца на па мяць. 

Віт ры на «Пі я нер ская скар-

бон ка» ў бло ку «Пі я не рыя — 

кра і на сяб роў ства і даб ра» 

за клі ка на ў на гляд най фор ме 

па зна ё міць з да сяг нен ня мі 

Бе ла рус кай рэс пуб лі кан скай 
пі я нер скай ар га ні за цыі. Круг-
лы стол бу дзе аформ ле ны 

пад «май стэр ню пі я нер скіх 
спраў», тут мож на пры шыць 
ман жэ ты з тась мы з бе ла рус-
кім ар на мен там.

Кон курс па збо ры па злаў 
«Еў ра гуль ні-2019» пра па ну-
юць на вед валь ні кам вы ста-
вач на га бло ка «Доб рае Сэр-
ца». Удзель ні кі бу дуць збі раць 
на хут касць па злы з аб' ек та мі 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го-
да. Пе ра мож ца атры мае су ве-
нір. Так са ма дзяў чы на-ва лан-
цёр пра па нуе вы ра біць ары-
га мі-фі гур ку ў фор ме сім ва ла 
ва лан цёр ска га ру ху «Доб рае 
Сэр ца» і пры ма ца ваць яе да 
адзен ня. Тут жа на пля цоў цы 
«Рэ кор ды Бе ла ру сі» мож на 
бу дзе зра біць ры вок гі рай 
(16, 24 і 32 кі ла гра мы). Вы нік 
агуль най ва гі бу дзе скла дац-
ца па коль кас ці пад' ёмаў усіх 
удзель ні каў ця гам усіх дзён 
вы ста вы — з мэ тай уста наў-
лен ня між на род на га рэ кор ду 
фес ты ва лю.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

Роў на 60 га доў та му ў СССР стар та ваў са мы ма са вы Су свет ны 
фес ты валь мо ла дзі і сту дэн таў. Ён быў шос ты па лі ку і пра хо дзіў у 
Маск ве. На фо рум з'е ха лі ся 34 ты ся чы ўдзель ні каў з усёй пла не ты. 
Ме на ві та дзя ку ю чы гэ тай па дзеі кра і на атры ма ла ста ды ён «Луж ні-
кі», аў то бу сы «Іка рус» і зна ка мі ты ло зунг «Мір, друж ба, жуй ка».
На ладж ваць дып ла ма тыч ныя су вя зі і тва рыць мір ва ўсім све це ў 
Маск ву пры еха ла больш за 30 ты сяч за меж ні каў. Для кам фор ту 
ўдзель ні каў у дні фес ты ва лю ў ста лі цы ад сту пі лі ад жорст кіх ра мак. 
На ву лі цах у ад кры тую гу чаў джаз, а ў не ка то рых мес цах мож на 
бы ло без бо я зі па час та вац ца ня ба ча най да гэ та га ко ка-ко лай.

Пад час Су свет на га фес ты ва лю мо ла дзі і сту дэн таў 
у Со чы ма ла дзёж ная дэ ле га цыя БРСМ ар га ні зуе 
маш таб ную вы ста ву, на якой бу дуць прэ зен та ва ны 
да сяг нен ні Бе ла ру сі ў са мых роз ных сфе рах. «Хлоп цы 
і дзяў ча ты за про сяць ра вес ні каў з ін шых дзяр жаў 
на ве даць на шу кра і ну, у тым лі ку па бяз ві за вым 
рэ жы ме. Мы хо чам, каб як ма га больш ма ла дых 
лю дзей з роз ных кут коў све ту ўба чы лі ўні каль ныя 
аб' ек ты куль тур на-гіс та рыч най спад чы ны, блі жэй 
да ве да лі ся пра бе ла ру саў, па бы ва лі ў ста лі цы
на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях 2019 го да, чэм пі я на це све ту 
па ха кеі, які Бе ла русь у 2021 го дзе бу дзе пры маць 
ра зам з Лат ві яй», — ска заў пе рад ад' ез дам дэ ле га цыі 
ў Со чы пер шы сак ра тар Мінск ага га рад ско га ка мі тэ та 
БРСМ Сяр гей КЛІ ШЭ ВІЧ. Чым пла ну юць здзіў ляць 
ра вес ні каў з ін шых кра ін на шы ма ла дыя 
су ай чын ні кі?


