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— Сут насць рас пра цоў кі ў 

тым, каб пры да па мо зе ка ме ры 

ма біль на га тэ ле фо на на ву чыц-

ца рас па зна ваць ін ды ві ду аль ныя 

жэс ты лю дзей з ін ва лід нас цю, — 

рас каз вае Ар тур. — Каб па чаць 

ра бо ту з пра гра май, спа чат-

ку трэ ба спам па ваць яе ў Рlау 

Mаrkеt (па куль што яна да ступ на 

толь кі на Аndrоіd, але ў най блі-

жэй шы час бу дзе рас пра ца ва на 

і для іОS), за пус ціць і сфа та гра-

фа ваць жэс ты су раз моў ні ка пры 

да па мо зе паль чат кі чыр во на га 

ко ле ру. Здым кі ад пра вяц ца ў ба-

зу да ных, рас па зна юц ца пэў ны мі 

ал га рыт ма мі, і праз не каль кі се-

кун даў пра гу чыць гу ка вы ад каз. 

Чыр во ная паль чат ка па трэб на 

для та го, каб пра гра ма ад сей ва-

ла ліш нія ко ле ры. На дзя ваць яе 

трэ ба на ле вую ру ку, бо з пра-

вай мо гуць атрым лі вац ца ін шыя 

вы ні кі рас па зна ван ня жэс таў, — 

рас ка заў юнак.

Ар тур ства рыў дзе сяць ба за-

вых кла саў асноў ных жэс таў па 

пяць ты сяч ілюст ра цый у кож-

ным. Хло пец ка жа, што на да лей 

іх мож на па шы раць на коль кі 

заўгод на адзі нак.

— Ідэя ства рэн ня ме на ві та ін-

клю зіў най рас пра цоў кі ўзнік ла 

 ле тась. Гэ та му па спры яў удзел 

у рэс пуб лі кан скім сацыяльна-

адука цый ным пра ек це А-1 

YОUTH («Ідэі, якія змя ня юць 

свет да леп ша га»), дзе я прад-

ста віў пра ект у сфе ры фі зі кі. 

Да та го ж з ім вы сту піў на маш-

таб най ма ла дзёж най кан фе рэн-

цыі TЕDхYоuth@Mіnsk.

Там Ар тур у лі ку дзе ся ці фі-

на ліс таў па дзя ліў ся во пы там 

рэа лі за цыі ма біль най пра гра мы 

Рhоnе Раіnt Dеtесtоr, ство ра най 

для та го, каб рас па зна ваць і да-

ваць ін фар ма цыю пра тво ры вы-

яў лен ча га мас тац тва.

— У мно гіх кар цін ных га ле рэ-

ях і му зе ях на вед валь ні кам пра-

па ну юць аў ды я гі ды для больш 

пад ра бяз на га вы ву чэн ня ра бот. 

Але та кі сро дак не заў сё ды прак-

тыч ны, бо аў ды ё сіс тэ ма абы хо-

дзіц ца ўста но ве і на вед валь ні-

ку до ра га, яна мо жа зла мац ца, 

час та пе ра шка джае тым, хто 

зна хо дзіц ца по бач. Пра гра ма ж, 

якая бы ла ство ра на мной і ма-

ёй ад на клас ні цай Анас та сі яй 

Крыў ле няй, бяс плат ная і прос-

тая ў вы ка ры стан ні. Яна не зай-

мае па мяць тэ ле фо на і да зва ляе 

рас па зна ваць кар ці ны на вя лі кай 

ад лег лас ці, акра мя та го, пра цуе 

ў рэ жы мах ан лайн і аф лайн. 

Усё, што трэ ба зра біць, — гэ та 

спам па ваць ра зум ны гід на тэ ле-

фон, пас ля ка рыс таль ні ку трэ ба 

бу дзе на ціс нуць на ад ну кноп-

ку — і пач нец ца рас па зна ван не. 

Ён сфа та гра фуе кар ці ну, ад пра-

віць на сер вер, а да лей атры мае 

ўсю ін фар ма цыю пра шэ дэўр у 

лі ча ныя хві лі ны. Да рэ чы, пра гра-

ма ак тыў ная, на ват ка лі кар ці на 

па шко джа на на 30 пра цэн таў, — 

тлу ма чыць адзін з аў та раў.

За сваю рас пра цоў ку школь ні-

кі атры ма лі дып лом ІІІ сту пе ні на 

ХV Бал тый скім на ву ко ва-ін жы-

нер ным кон кур се. А за ства рэн-

не ін клю зіў най пра гра мы Ар тур 

быў уз на га ро джа ны дып ло мам 

І сту пе ні на ХХІІ кон кур се ра бот 

да след ча га ха рак та ру вуч няў 

школ Мін скай воб лас ці.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

БРСМ і Еў ра пей ская аса цы я цыя 

ма ла дзёж ных кар т (ЕYСА) пад-

пі са лі лі цэн зій ны да гавор аб су-

пра цоў ніц тве. Ад бы ло ся гэ та ў 

Рэс пуб лі кан скім до ме мо ла дзі 

пад час ві зі ту ў на шу кра і ну дэ-

ле га цыі ЕYСА на ча ле з ды рэк-

та рам Ма нэ лам Сан ча сам.

Як ад зна чыў пер шы сак ра тар ЦК 

БРСМ Дзміт рый ВА РА НЮК, Бе ла-

рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі 

на пра ця гу мно гіх га доў вы бу доў вае 

ста сун кі з Еў ра пей скай аса цы я цы яй 

ма ла дзёж ных кар т: «Мы пад пі са лі лі-

цэн зій ны да га вор і ста лі афі цый ны мі 

чле на мі ве лі зар най сям'і. Са мы га-

лоў ны вы нік гэ тай іні цы я ты вы — тое, 

што мы змо жам ад крыць Бе ла русь 

для ўсёй Еў ро пы».

Па гад нен не да зво ліць на ўпрост 

пра ца ваць па клю ча вых пы тан-

нях пад трым кі мо ла дзі. Яно бу дзе 

спры яць рэа лі за цыі са мых роз ных 

су свет ных і еў ра пей скіх сту дэнц кіх 

іні цы я тыў. Ула даль ні кі ма ла дзёж ных 

кар т змо гуць удзель ні чаць у роз ных 

пра ек тах і пра гра мах, якія пра па нуе 

ЕYСА. З іх да па мо гай лю бы ма ла ды 

еў ра пе ец змо жа ад крыць для ся бе 

Бе ла русь, да ве дац ца пра на шу сіс тэ-

му аду ка цыі, пад трым ку ма ла дзёж-

на га прад пры маль ніц тва і на ву ко вай 

мо ла дзі.

Ма нэл Сан час, ды рэк тар Еў ра пей-

скай аса цы я цыі ма ла дзёж ных кар т, 

ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі вель мі 

шмат хлоп цаў і дзяў чат з ак тыў най 

гра ма дзян скай па зі цы яй. «Гэ та ад на 

з пад стаў, ча му ЕYСА хо ча су пра цоў-

ні чаць з Бе ла рус кім рэс пуб лі кан скім 

са юзам мо ла дзі. Мы вя лі пе ра гаворы 

аб тым, як бу дуць раз ві вац ца на шы 

ад но сі ны. Зро бім ак цэнт на ака дэ-

міч ную ма біль насць: мо ладзь бу дзе 

пры яз джаць з Еў ро пы ў Бе ла русь і 

на ад ва рот. Бу дзем рэа лі зоў ваць роз-

ныя пра гра мы і се мі на ры. Спа дзя ю ся, 

што гэ тае су пра цоў ніц тва прыўня се 

ў раз віц цё на шай аса цы я цыі неш та 

но вае і бу дзе ка рыс нае для абод вух 

ба коў», — да даў Сан час.

Еў ра пей ская аса цы я цыя ма ла-

дзёж ных кар т (ЕYСА) бы ла ство ра-

на ў 1987 го дзе. У да лей шым ідэя 

ства рэн ня дыс конт най сіс тэ мы для 

пад тры ман ня ці ка вас ці мо ла дзі да 

вы ву чэн ня куль ту ры ін шых кра ін і па-

да рож жаў ак тыў на раз ві ва ла ся.

Мак сі маль ны ўзрост ула даль ні-

ка еў ра пей скай ма ла дзёж най кар-

ты быў па вя лі ча ны з 26 га доў да 30, 

а коль касць кра ін, якія ўдзель ні ча юць 

у гэ тай пра гра ме, за ўвесь час яе іс-

на ван ня вы рас ла з 7 да 36. У кож най 

з кра ін Еў ро пы, дзе дзей ні чае кар та, 

пра ва яе вы пус каць мае толь кі ад на 

на цы я наль ная ар га ні за цыя, якая пад-

трым лі ва ец ца дзяр жаў ны мі ор га на мі 

і ўва хо дзіць у Еў ра пей скую аса цы я-

цыю ма ла дзёж ных кар т. Кар та са-

праўд ная ва ўсіх дзяр жа вах-удзель-

ні цах, а ў не ка то рых з іх з'яў ля ец ца 

па свед чан нем асо бы і на ват бяс плат-

ным пра яз ным да ку мен там.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Я чэр па ла па трэб ную ін фар-

ма цыю з се ці ва або да вед ва ла ся 

ад ін шых за хоп ле ных. Чы та ла, як 

ро бяць ляль кі, не вы хо дзя чы з до-

му, і за га рэ ла ся ідэ яй так са ма іх 

ства раць. Га лоў нае, каб род ныя 

не бы лі су праць экс пе ры мен-

таў, у тым лі ку з вы ка ры стан нем 

роз ных хі міч ных рэ чы ваў. Увесь 

пра цэс па чы на ец ца з вы ба ру ма-

тэ ры я лу. Для бу ду ар ных ля лек я 

вы бра ла па лі мер ную глі ну — яна 

доб ра па ды хо дзіць, та му што па 

сва іх улас ці вас цях па доб ная на 

плас ты лін. Гэ тую глі ну трэ ба вы-

пя каць у пе чы. Ча сам муж за хо-

дзіць да до му са сло ва мі: «О, неш-

та смач нае га ту ец ца... А-а-а, зноў 

там твае га ло вы» (усмі ха ец ца). 

Ка лі дэ та лі зроб ле ны, ідзе іх шлі-

фоў ка, по тым пад рых тоў ка да 

рос пі су, па крыц цё спе цы яль ным 

по лі ўрэ та на вым ла кам, а пас ля — 

раз ма лёў ка час так це ла: дзесь ці 

акры лам, дзесь ці — аква рэл лю. 

І зноў па крыц цё ла кам. Ка лі ўсё 

га то ва, пе ра хо джу да збо ру ляль кі. 

У на гах і ту ла ве — шплін ты (гнут кія 

ма ца ван ні). Дзя ку ю чы ім вы ра бы 

атрым лі ва юц ца вель мі плас тыч-

ныя, быц цам жы выя.

На ляль ках ге ра і ні ві даць усе 

ча ла ве чыя асаб лі вас ці: ра дзім кі, 

вяс нуш кі або не вя лі кія мар шчын кі. 

Ме на ві та гэ та і пры цяг вае да ца цак. 

Што ці ка ва, ва ла сы на іх — гэ та ка-

зі ная шэрсць, яе да сы ла юць з Ра сіі, 

дзе зна ё мая су раз моў ні цы зай ма-

ец ца раз вя дзен нем гэ тых жы вёл 

і пра дае не звы чай ную сы ра ві ну 

ля леч ні кам. Тац ця на пры во дзіць 

яе ў па трэб ны вы гляд: рас чэс вае, 

аб стры гае як трэ ба і фар буе, ма цуе 

на маг ні ты да га ла вы.

— На ства рэн не бу ду ар най 

ляль кі тра ціц ца ме сяц-два. Хут чэй 

за ўсё, на па чат ку да вя дзец ца са-

пса ваць шмат ма тэ ры я лу: я за хоў-

ваю до ма па кет з не па трэб ны мі дэ-

та ля мі — гэ та мая па мяць і во пыт. 

Па няц це «ля леч нік» аб' яд ноў вае 

шмат на вы каў з роз ных пра фе сій. 

Гэ та і мас так (су раз моў ні ца на не-

ка то рых цац ках вы ка рыс тоў вае 

рос піс хной — ме хен дзі), і цы руль-

нік, і ды зай нер (мод нае адзен не 

ге ра і ня ства рае цал кам са ма-

стой на), і ме ха нік. А яшчэ... урач. 

Каб пра віль на раз лі чыць пра пор-

цыі це ла, трэ ба ве даць ча ла ве чую 

ана то мію.

Са мыя па пу ляр ныя ляль кі ў ка-

лек цыі — шар нір ныя. Яны мо гуць 

пры маць лю быя ча ла ве чыя по зы.

— На ства рэн не ме на ві та та кой 

ад ной мо жа пай сці да го да, яны 

вель мі да лі кат ныя ў ра бо це. Ле-

піц ца май стар-ма дэль, з якой пас-

ля зды ма юц ца фор мы для вы ра бу 

ко пій-ад лі вак з да па мо гай роз ных 

тэх на ло гій. На пра ця гу ме ся ца 

ства ра юц ца і фор мы для роз ных 

дэ та ляў. З імі так са ма трэ ба шмат 

пра ца ваць — пе ра раб ляць, пад-

га няць. Пра хо дзіць не каль кі па пя-

рэд ніх збо рак, перш чым усе яны 

ідэа льна ста нуць на свае мес цы. 

Да лей — раз ма лёў ка. Гэ та той мо-

мант, ка лі ляль ка «ажы вае» і ўжо 

гля дзіць на вас ма лень кі мі воч ка-

мі. Апош ні этап — збор ка, адзен не 

і за ма ца ван не па ры ка. Кож на му 

твор цу зна ё мыя ду шэў ныя па ку ты: 

сён ня атры ма ла ся доб ра — ад чу-

ва еш ся бе та ле на ві тай, на заўт ра 

ні чо га не вы хо дзіць — я ня зда-

ра, — ка жа ге ра і ня.

Су раз моў ні ца ўдзяч ная сва ім 

цац кам за тое, што яны ад кры лі 

ёй но вы свет з ці ка вы мі людзь мі: 

«Ка лі мы з імі су стра ка ем ся, пры-

сут ныя звы чай на нас за па мі на юць, 

бо ўсе ста лы хут ка пе ра тва ра юц ца 

ў вы стаў ку на шых ра бот. Ды і са-

мі пе ры я дыч на іх ар га ні зоў ва ем у 

го ра дзе».

Та ня рас ка за ла, што пра ца ваць 

над ляль ка мі ёй знач на ляг чэй на-

ча мі. Тут важ на вы кон ваць толь-

кі ад но пра ві ла — не са дзіц ца за 

спра ву без доб ра га на строю.

— Гэ та ча роў ны час, ка лі ўся 

сям'я ўжо спіць, ні хто не пе ра-

шка джае на поў ні цу атрым лі ваць 

аса ло ду ад пра цэ су. Ка лі ёсць жа-

дан не неш та ўва со біць, ма гу зай-

мац ца гэ тым су тка мі. Але пас ля 

аба вяз ко ва па трэб ны пе ра пы нак 

на ты дзень ці ме сяц. Ства рэн не 

ца цак ма гу па раў наць з на ра джэн-

нем дзі ця ці: ні ко лі не ад га да еш, які 

ў яго бу дзе ха рак тар, але дак лад-

на ве да еш, што бу дзеш яго лю-

біць. У кож най — пэў ныя эмо цыі, 

у не ка то рых ёсць імя. Ча сам ляль-

кам не па да ба юц ца су кен кі, якія 

я па шы ла для іх, ко лер ва ла соў 

і гэ так да лей. Гля джу і ра зу мею: 

трэ ба неш та ін шае, та му імк ну ся 

«да га дзіць» сва ім цац кам, — ці то 

жар там, ці то ўсур' ёз ка жа Тац-

ця на. — Усе яны ства ра юц ца ў 

адзі ным эк зэмп ля ры, не ка то рыя 

з іх — пад уплы вам на тхнен ня ад 

кні гі ці філь ма. Ёсць не маў лят кі, 

прын цэ сы, да рос лыя да мы, а вось 

хлоп чы каў па куль што ня ма.

Ра мес ні ца пры зна ец ца: на па-

чат ку за хап лен ня ляль ка мі ні я кіх 

пла наў на конт за роб ку яна не ра-

бі ла, бо ў пер шую чар гу бы ла мэ та 

ства раць, а не пра да ваць. Ад нак 

ця пер пе ра да ваць пры га жосць, 

на ват у доб рыя ру кі, тан на не мо-

жа — па куп нік па ві нен ра зу мець 

яе каш тоў насць, тое, коль кі сіл, 

ча су бы ло ўкла дзе на.

— У глы бі ні ду шы ха це ла ся б, 

каб хо бі ста ла ма ёй асноў най ра-

бо тай, але па куль што гэ та толь кі 

ма ры. Ця пер та кая спра ва най-

перш для ду шы. Пры ем на ба чыць, 

што мае ляль кі вы клі ка юць ці ка-

васць у роз най аў ды то рыі. У пла-

нах — па чаць ра біць цац кі з фар-

фо ру. Гэ та скла да на і за трат на, 

але ў той жа час вель мі пры го жа. 

Да рэ чы, да кры ты кі ад нос на свай-

го захаплення стаў лю ся ста ноў ча, 

бо га лоў нае, каб твор часць вы клі-

ка ла эмо цыі ў ча ла ве ка.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Мінск — Го мель — Мінск.

Фо та з ар хі ва ге ра і ні.

БУ ДУ АР НЫЯ І ШАР НІР НЫЯ...

Ня бач ныя мас тыНя бач ныя мас ты

МА ЛА ДЫМ І КАР ТЫ 
Ў РУ КІ

На ву чыць чуць і ба чыць
Ар тур ЦА РЫ КО ВІЧ, ву чань 11 кла са слуц кай ся рэд няй шко-

лы № 11, усур' ёз ці ка віц ца пра гра ма ван нем і тэ май ін клю-

зіі. Ён рас пра ца ваў ма біль ную пра гра му для ўза е ма дзе ян ня 

з глуха ня мы мі або ня мы мі Соntасt.


