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4. «Ра зам. Як знай сцi ад на дум цаў, згур-

та ваць лю дзей i ад чуць су вязь з усiм све-

там» Ра ды Аг ра вал — на тхняль нае да сле-

да ван не, як ся род мiль ё наў лю дзей знай сцi 

ме на вi та «сва iх». Па бу джае пра ана лi за ваць 

сваё ко ла ста сун каў i быць по бач з ты мi, хто 

са праў ды здоль ны змя нiць тваё жыц цё.

5. «Аб чым ма рыць. Як зра зу мець, ча го 

ты хо чаш на са май спра ве, i як гэ та га да-

маг чы ся» Бар ба ры Шэр — ка рыс ныя па ра-

ды па по шу ку ма ты ва цыi. Кнi га да па ма гае 

па зба вiц ца не га тыў ных ду мак, пе ра стаць 

ча каць увесь час нi бы та ўда ла га мо ман ту i 

па чаць дзей нi чаць з лю боўю да ся бе.

6. «Ге нii i аў тсай да ры. Ча му ад ным усё, 

а iн шым нi чо га?» Маль каль ма Гла ду э-

ла — пе ра ка наў чыя до ка зы та го, што лю бы 

пос пех зу сiм не вы пад ко васць, а за ка на-

мер насць. Яны бу дуць ка рыс ныя для ўсiх, 

ка му хоць раз зда ва ла ся, што жыц цё да яго 

не спра вяд лi вае.

7. «Уро кi iм пра вi за цыi. Як пе ра стаць пла-

на ваць i па чаць жыць» Па тры сii Мэд сан — 

пра вi лы во пыт на га вы клад чы ка ак цёр ска га 

май стэр ства i па ра ды пры маць з ра дас цю 

лю быя не ча ка нас цi. Кнi га пры ваб лi вае тым, 

што за мест па фа су на кшталт «ца нi це кож ны 

мо мант i пра жы вай це кож ную хвi лi ну» там 

мож на знай сцi кан крэт ныя пры кла ды i пад-

каз кi, якiя да па мо гуць заўж ды так ра бiць.

8. «TED Talks. Сло вы змя ня юць свет. 

Пер шы афi цый ны да па мож нiк па пуб лiч-

ных вы ступ лен нях» Кры са Ан дэр са на — 

дзейс ныя па ра ды ад iдэ о ла га i ку ра та ра 

TED, як зра бiць сваю пуб лiч ную пра мо ву не-

за быў най па дзе яй для iн шых лю дзей. Аў тар 

ве дае гэ та з ура жаль на га ўлас на га во пы ту, 

та му вар та да яго пры слу хац ца.

9. «7 на вы каў вы со ка эфек тыў ных 

лю дзей» Сты ве на Р. Ко вi — кнi га, якая 

пра па нуе сiс тэм ны па ды ход i да па ма гае 

вы зна чыц ца з мэ та мi па жыц цi. Па вер сii 

аў та ры тэт на га су свет на га ча со пi са TIME лi-

чыц ца ад ной з 25 най больш уплы во вых кнiг 

па бiз не се, якой за чыт ва лi ся Бiл Клiн тан, 

Ла ры Кiнг i Сты вен Форбс.

10. «Ра дзi ва «Пру док». Дзён нiк» 

Анд ру ся Гор ва та — збор нiк на та так для 

Facebook, на пi са ных жур на лiс там, тэ ат раль-

ным двор нi кам, гас па да ром па лес кай ха ты, 

пiсь мен нi кам i прос та ча ла ве кам, якi шу кае 

сваё мес ца ў гэ тым све це. Шчы рыя пры-

знан нi i гу ма рыс тыч ныя на зi ран нi аў та ра 

ад гук нуц ца ў кож ным i пад штурх нуць на 

шлях да са мо га ся бе.

Апош нiя тры кнi гi з гэ тай лi та ра тур най 

пад бор кi кож ны з фi на лiс таў атры маў у па-

да ру нак ад ар га нi за та раў кон кур су «Пер-

шыя». Не ка то рыя на ват ужо га то выя па дзя-

лiц ца ўра жан ня мi пра iх i сва i мi пла на мi, што 

яшчэ ха це лi б пра чы таць пад час ка нi кул.

На стас ся КУН ДЗIР (Вi цебск, ся рэд няя 

шко ла № 12):

— Па чаць ле та я пла на ва ла з кнi гi Джэ-

рэ мi До на ва на «Вы ступ лен не ў сты лi TED» 

i ўжо так i зра бi ла. Так са ма чы таю «TED 

Talks». Вель мi цi ка ва i ка рыс на! Да па ма гае 

ўба чыць ней кiя ня знач ныя ню ан сы ў лю бым 

тэкс це, пра якiя вам нi хто не рас ка жа. Ра зу-

ме еш, як трэ ба ру хац ца, па во дзiць ся бе, як 

за ха пiць тых, хто ця бе слу хае. Уво гу ле кнi га 

да па ма гае пе ра маг чы страх пуб лiч на га вы-

ступ лен ня i ад чуць ся бе «зор кай» на сцэ не.

Так са ма мне вель мi спа да ба ла ся «Ра дзi ва 

«Пру док» — цi ка ва чы таць дум кi ча ла ве ка, 

якi не ба iц ца рас каз ваць пра свае па мыл кi 

ў жыц цi, мо жа па смя яц ца з ся бе. Але ма ёй 

лю бi май кнi гай за ста ец ца «Адзi но кi вась мi-

клас нiк хо ча па зна ё мiц ца» Але ся Ба да ка — 

пiсь мен нiк рас каз вае пра сваё дзя цiн ства, 

ву чо бу, за ка ха насць у ма ла дую на стаў нi цу. 

Гэ ты твор па бу джае мя не пi саць, пра ца ваць, 

фан та зi ра ваць i ра бiць мно гае iн шае. Час та 

яго пе ра чыт ваю. Ду маю, ён за цi ка вiць лю-

бо га школь нi ка.

Ан ге лi на СЕ БIК (Го мель, гiм на зiя 

№ 10):

— Ка лi мне не аб ход ны ма ты ва цыя i спа-

кой, пе ра чыт ваю «Жыц цё Дэ вi да Ко пер фiл-

да» Чарль за Дзi кен са. А ўво гу ле спiс кнiг, 

якiя мне яшчэ ха це ла ся б пра чы таць, вя лi кi. 

I но выя наз вы трап ля юць ту ды хут чэй, чым я 

па спя ваю вы крэс лi ваць ста рыя. Апош нiм 

ча сам зболь ша га да даю ў яго iм ёны з бе-

ла рус кай лi та ра ту ры роз ных ча соў. Мне 

вель мi да спа до бы стыль Кузь мы Чор на га, 

та му лет нiя ка нi ку лы пла ную па чаць аку рат 

з яго тво раў.

Ка ця ры на ЯН ГОЛЬ (Крэў скi яс лi-сад — 

ся рэд няя шко ла, Смар гон скi ра ён):

— Для пад рых тоў кi да кан фе рэн цыi ў 

пер шую чар гу па ча ла чы таць «TED Talks», 

бо вы сту паць пе рад людзь мi i да но сiць 

свае дум кi так, каб ця бе слу ха лi — гэ та 

на вык, якi не аб ход на раз вi ваць. А па коль кi 

ця пер i я да лу чы ла ся да су свет на га ру ху 

TED, то ха чу зра бiць сваё вы ступ лен не 

за па мi наль ным i цi ка вым. Мяр кую, «7 на-

вы каў вы со ка эфек тыў ных лю дзей» так са-

ма да па мо гуць мне ў гэ тым. За раз чы таю 

«Ра дзi ва «Пру док» i атрым лi ваю аса ло ду 

ад гэ тай кас мiч най кнi гi i пры го жай бе ла-

рус кай мо вы, якой яна на пi са на.

Паласу пад рых та ва ла 

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Фо та з ар хi ваў ге ро яў.

ЯК НА ТХНЯЦ ЦА I НI ЧО ГА НЕ БА ЯЦ ЦА

Цi ве да е це вы, для ка го, у пер шую чар гу, быў ство-

ра ны iн тэр нэт? Ва ры ян ты ад ка заў: для на ву коў цаў, 

прэ зi дэн та, на стаў нi каў або ва ен ных? Дзе ў Кемб рыдж-

скiм унi вер сi тэ це бы ла ўста ноў ле на пер шая ў гiс то рыi 

вэб-ка ме ра? На кам п'ю та ры, ка ва вар цы, тэ ле фо не або 

ха ла дзiль нi ку? А што та кое зом бi-фэйк? Ка лi ад ка заў 

у вас ня ма, то са мы час па шу каць iх у се цi ве.

Ства раль нi кi iн тэр ак тыў на га квiз-ка ху та «МедыяMIX», 

шас цi клас нi цы ся рэд няй шко лы № 1 з Па стаў Мар-

га ры та ЯНУШ, Аляк санд ра КАЗ ЛО ВА i Вiк то рыя ЗЕ-

ЛЯН КЕ ВIЧ шмат ча су пра вя лi над пры дум ван нем для яго 

цi ка вых i не стан дарт ных пы тан няў, шу ка лi пер ша кры нi цы. 

I да ве да лi ся, на прык лад, што ДНК ча ла ве ка на 41 пра цэнт 

паў та рае ДНК ба на на. I гэ та не фэйк, а факт. Iх су мес ная 

ра бо та пе ра маг ла на кон кур се для пад лет каў «Ла фi фэйк» 

у на мi на цыi «Iн тэр ак тыў ныя ме дыя». Дзяў ча ты ка жуць, што 

пра ект быў ство ра ны, каб звяр нуць ува гу ра вес нi каў на тое, 

як важ на быць ме ды я а ду ка ва ным. Iн тэр ак тыў ная гуль ня 

скла да ец ца з 27 пы тан няў па роз ных ас пек тах ме ды я а ду-

ка цыi, якiя за ах воч ва юць не толь кi дзя цей, але i да рос лых 

па глы бiц ца ў тэ му. Да яе ёсць пра гра ма з ад ка за мi i да-

поў не най iн фар ма цы яй па кож ным пы тан нi. А да па ма га ла 

дзяў ча там у ра бо це над пра ек там iх на стаў нi ца анг лiй скай 

мо вы Iна Вi таль еў на Пле ша ве ня.

Ме ды я а ду ка цый ных «Ос ка раў» уру ча лi ўжо дру гi раз, 

але сё ле та цы ры мо нiя пра хо дзi ла не стан дарт на.

— Хто б мог па ду маць, што ме ды я iн фар ма цый ныя кам-

пе тэн цыi спат рэ бяц ца нам так хут ка? З-за пан дэ мii пад вя-

дзен не вы нi каў i фес ты валь ме ды я а ду ка цыi нам прый шло ся 

пра во дзiць у ан лайн-фар ма це на плат фор ме ZOOM, — 

за зна чы ла на мес нiк стар шы нi Та ва рыст ва бе ла рус кай 

шко лы Та ма ра МАЦ КЕ ВIЧ. — Да та го ж усе пе ра ка на лi ся 

ў тым, на коль кi ак ту аль ныя ме дый ныя ве ды, бо пан дэ мiя 

ка ра на вi ру са спа ра дзi ла iн фа дэ мiю, якую мы не мо жам 

спы нiць. Нi хто не ду маў, што па дзеi бу дуць раз вi вац ца так 

iмк лi ва. У па чат ку го да ўсе аб мяр коў ва лi вы нi кi да сле да ван-

ня PISA, якое па ка за ла, што ў све це толь кi адзiн з дзе ся цi 

вуч няў мо жа ад роз нiць факт ад вы дум кi. А ў Бе ла ру сi толь кi 

чатыры пра цэн ты 15-га до вых пад лет каў, што ўдзель нi ча лi 

ў да сле да ван нi, па ка за лi сваю здоль насць да кры тыч на га 

асэн са ван ня iн фар ма цыi. I па куль мы ду ма лi, што з гэ тым 

ра бiць, iн фа дэ мiя, якая аха пi ла ўсе СМI, да ла зра зу мець, 

што ду маць, на са мрэч, ня ма ка лi — трэ ба дзей нi чаць.

Кон курс «Ла фi фэйк» да зво лiў у пэў най сту пе нi па ка-

заць вы нi кi эфек тыў нас цi ме ды я а ду ка цый най прак ты кi ў 

на шых шко лах i па ра да вац ца за вуч няў. Фак тыч на пад-

лет кi па мя ня лi ся сён ня мес ца мi з да рос лы мi: на iх ля жыць 

за да ча — на ву чыць сваіх бацькоў і нават педагогаў ме дый-

ным на вы кам, кры тыч на му мыс лен ню, умен ню ад роз нi ваць 

праў ду ад ня праў ды, фак ты ад вы ду мак, па зна ё мiць з ме-

та да мi ма нi пу ля цыi i дэ ка да ван ня на вiн. I ў iх гэ та вы дат на 

атрым лi ва ец ца...

Твор часць пад лет каў нi хто не аб мя жоў ваў: кон курс най 

ра бо тай маг лi быць муль ты ме дыя (аў дыя цi вi дэа, клiп, мi нi-

фiльм, анi ма цыя, на ву чаль ны вi дэа ро лiк, пад каст), гра фiч-

ныя i iн тэр ак тыў ныя ме дыя (iн фаг ра фi ка, фо та рэ пар таж, 

пла кат, ко мiкс, гуль ня, квiз, су пол ка або ста рон ка ў са цы-

яль най сет цы) цi тэкс та выя ме дыя (лонг рыд, блог, пост, 

ар ты кул у школь най прэ се, жур на лiсц кае рас сле да ван не, 

рэ пар таж i iн шыя).

I вы зна чыць пе ра мож цаў ака за ла ся вель мi ня прос та. 

На прык лад, у на мi на цыi «Iн тэр ак тыў ныя ме дыя» акра мя 

дзяў чат з Па стаў быў яшчэ адзiн пе ра мож ца, якi на браў 

та кую ж коль касць ба лаў, — гуль ня для пад лет каў «Media 

Literacy Marathon». Яе аў та ры — дзе вя цi клас нi кi Фi лiп 

ГРЫ ЦУК, Да ша ЖУ РАЎ ЛЁ ВА i Па лi на ЛА ЗА РА ВА з баб-

руй скай гiм на зii № 1. Сяб ры ка жуць: «Жыц цё змя ня ец ца, 

тэх на ло гii змя ня юц ца, мы змя ня ем ся, але ад но за ста ец ца 

ра ней шым: мы i iн тэр нэт, мы i са цы яль ныя сет кi. У апош нiх 

мы ма ем зно сi ны, пра цу ем, ву чым ся... Але час та да во дзiц ца 

су ты кац ца з не дак лад най, ча сам ад кры та лжы вай i на ват 

хам скай iн фар ма цы яй. Як за сце раг чы ся бе ў сет ках? Як 

да па маг чы iн шым? Спра бу ю чы ад ка заць на гэ тыя пы тан нi, 

мы i за пус цi лi пра ект «Media Literacy Marathon».

У на мi на цыi «Гра фiч ныя ме дыя» пе ра мо гу свят ка ва лi 

вась мi клас нi цы з ся рэд няй шко лы № 2 Сто лi на На стас ся 

БРУЦ КАЯ i Ка ця ры на СА ВIЦ КАЯ, якiя ства ры лi цэ лы ко-

мiкс «Дай пя цё рач ку». Як ад зна чыў член жу ры, пра фе сар 

ка фед ры пе да го гi кi i ме недж мен ту аду ка цыi Ака дэ-

мii пас ля дып лом най аду ка цыi Мi ка лай ЗА ПРУД СКI, 

гра фiч ныя ме дыя — не са мая прос тая на мi на цыя. Там па-

тра бу ец ца не прос та iдэя i яе ме дый нае на паў нен не, але 

яшчэ i мас тац кiя кам пе тэн цыi, умен не вы строй ваць кам-

па зi цыю, пад бi раць уда лыя ко ле ра выя ра шэн нi. I да даў: 

«Але, зра зу ме ла, нель га пе ра маг чы ў кон кур се, не бе ру чы 

ў iм удзе лу!»

У «Тэкс та вых ме дыя» най леп шай ста ла ра бо та, пры све-

ча ная iн тэрп рэ та цыi апо вес цi Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча «Дзi кае 

па ля ван не ка ра ля Ста ха» срод ка мi кi на мас тац тва. Яе аў-

тар — Ган на ЗЯМ ЛЯ НIК, ця пер ужо вы пуск нi ца ту раў скай 

ся рэд няй шко лы № 2 ка жа: «Апош нiм ча сам мае ра вес нi кi 

час та за мя ня юць чы тан не кнiг пра гля дам кi на фiль маў. Кi но, 

мульт фiль мы, се ры я лы скла да юць знач ную част ку ме ды я-

с па жы ван ня су час на га школь нi ка. Я iмк ну ла ся да ка заць, 

што пра гляд фiль ма не мо жа за мя нiць тэкст-пер ша асно ву, 

та му да эк ра нi за цыi трэ ба ста вiц ца кры тыч на i раз гля даць 

яе ў якас цi да паў нен ня да кнi гi, а не ў якас цi раў на знач най 

за ме ны. Пра па ную пра вес цi па раў наль ны ана лiз апо вес цi 

Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча «Дзi кае па ля ван ня ка ра ля Ста ха» i 

ад най мен най кi на стуж кi Ва ле рыя Ру бiн чы ка ды вы зна чыць 

су па дзен нi i не су па дзен нi ў iн тэр прэ та цыi тэ мы, iдэi, сiс тэ мы 

воб ра заў, жан ра вай спе цы фi кi апо вес цi i кi на стуж кi».

А са праўд ны мi тры ум фа та ра мi ме ды я кон кур су «Ла вi 

фэйк» ста лi вы пуск нi цы баб руй скай гiм на зii № 1 Аляк-

санд ра ЖАР КЕ ВIЧ i Да р'я ЮШЧАН КА. Так, у на мi на цыi 

«Муль ты ме дыя» ўсiх чле наў жу ры ска ры ла iх вi дэа «Праў дзi-

вае сло ва, аль бо «Як не тра пiць у паст ку фэй каў». Па сло-

вах дзяў чат, гэ та бы ла спро ба вы ра шыць та кую праб ле му, 

як ма нi пу ля цыя людзь мi ў СМI i iн тэр нэ це праз ства рэн не, 

вы ка ры стан не i рас паў сюдж ван не фэй ка вых на вiн. Дру гая 

ра бо та, ство ра ная баб руй скi мi адзi нац ца цi клас нi ца мi, бы ла 

за яў ле на ў «Тэкс та вых ме дыя» — гэ та ста рон ка, пры све ча-

ная фэй кам i факт чэ кiн гу. Яна ака за ла ся на столь кi грун тоў-

най, на столь кi доб ра струк ту ра ва най i роз на ба ко вай, што 

мi ма не змаг лi прай сцi не толь кi чле ны жу ры, але i ўсе, хто 

цi ка вiў ся кон кур сам. Та му прыз гля дац кiх сiм па тый за гэ ту 

ра бо ту — цал кам ла гiч ны i спра вяд лi вы вы нiк.

Ме ды я джунг лiМе ды я джунг лi ШТО АГУЛЬ НА ГА 
Ў ЧА ЛА ВЕ КА З БА НА НАМ

Зом бi-фэйк — стра шыл ка цi сро дак ма нi пу ля цыi?
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