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Да пыт лі вы ро зумДа пыт лі вы ро зум

Ажы віць... сця ну ў офі се
Пра ект па ства рэн ні фі та сцен па чы нае рэа лі зоў ваць сту дэнт фа-
куль тэ та эка но мі кі і кі ра ван ня Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер-
сі тэ та імя Ян кі Ку па лы Януш ХА ЦЯН.

Упер шы ню ідэю па вер ты каль ным азе ля нен ні сцен у офі сах хло пец 
прад ста віў на Х Іnvеst Wееkеnd і атры маў прыз за са мы рас пра ца ва ны 
пра ект.

«Фі та сце ны па пу ляр ныя ў кра і нах, якія кла по цяц ца пра эка ло гію, — тлу-
ма чыць Януш. — Перш за ўсё, гэ та дзяр жа вы За ход няй Еў ро пы і Паў ноч най 
Аме ры кі. Па доб ны дэ кор сцен вы ка рыс тоў ва юць у сва іх офі сах, на прык лад, 
та кія фір мы, як Nаtіоnаl Gеоgrарhіс і Аrmаnі».

Фі та сця на ўяў ляе са бой кан струк цыю для вер ты каль на га раз мя шчэн ня 
рас лін аль бо мо ху. На дум ку сту дэн та, та кі дэ кор не толь кі ўпры гож вае 
офіс ную пра сто ру, але і да па ма гае па леп шыць якасць па вет ра і пры цяг-
нуць клі ен таў.

— Кам па ніі і фір мы мо гуць та кім чы нам да дат ко ва па пу ля ры за ваць ся бе 
праз са цы яль ныя сет кі, вы стаў ля ю чы ма ляў ні чыя фа та гра фіі ў ін тэр нэт, бо 
яр кія ко ле ры кі да юц ца ў во чы і пры цяг ва юць ува гу на вед валь ні каў. Больш 
за тое, ба гац це рас лін нас ці ў офі се па вы шае пра ца здоль насць і пра дук-
тыў насць су пра цоў ні каў, — раз ва жае аў тар пра ек та.

Акра мя Яну ша ў ка ман дзе пра цуе сту дэнт ка фа куль тэ та мас тац тваў і 
ды зай ну ГрДУ. У бу ду чы ні яны ра зам пла ну юць зра біць ка та лог з рас лі на мі, 
якія бу дуць па стаў ляц ца з Гер ма ніі, Фран цыі і Швей ца рыі. За раз сту дэн ты 
пра цу юць са ста бі лі за ва ным мо хам і не па тра ба валь ны мі да на шых тэм пе-
ра тур ных умоў рас лі на мі.

«Ста бі лі за ва ны мох — той, у якім вы пам па ва ная віль гаць за ме не на 
ад мыс ло вым рас тво рам. За та кой рас лі най па тра бу ец ца асаб лі вы до гляд 
спе цы я ліс та, які раз на два ме ся цы за мя няе яго. За тое та кая фі та сця на 
здоль ная пра слу жыць доў гія га ды», — пад крэс лі вае Януш.

Мож на так са ма ства рыць фі та сця ну з грун там, але та ды спат рэ біц ца 
да дат ко вы кар кас. Мох пры мае лю бую фор му, і з яго мож на лёг ка ра біць 
ша ры, фі гу ры, жы выя кар ці ны.

Ма ла ды ча ла век лі чыць, што ў Грод не вер ты каль ным азе ля нен нем 
мож на бы ло б так са ма ўпры гож ваць бу дын кі гі пер мар ке таў. Леп шым пры-
кла дам «ву ліч най» фі та сця ны ў аб лас ным цэнт ры сту дэнт лі чыць уві тую 
плю шчом сця ну га лоў на га кор пу са сва ёй аль ма-ма тар.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

КРЭ А ТЫЎ 
У «КА РОТ КІХ 
ШТО НІ КАХ»

Дзень дзі ця чых вы на хо дак (Kіd Іnventors' Day) ад зна-
чы лі ва ўсім све це 17 сту дзе ня.

Свя та пры све ча на ўсім юным вы на ход ні кам, без якіх мы 
сён ня не ве да лі б пра вод ныя лы жы, крэс ла-ка чал ку, сне га-
ход, ба тут, фут ра выя на вуш ні кі, ца цач ны са ма звал, ма біль ныя 
аку му ля та ры і мно гія ін шыя рэ чы, якія даў но ста лі для нас 
звык лы мі. Да тай свят ка ван ня быў абра ны дзень на ра джэн ня 
вы дат на га аме ры кан ска га дзея ча, ву чо на га, вы на ход ні ка і 
жур на ліс та Бен джа мі на Франк лі на. Сваю пер шую вы на ход-
ку — лас ты для пла ван ня — ён пры ду маў у 12 га доў.

14-га до вы Джон Кон рас пра ца ваў устрой ства Good 
Vіbratіons, якое да зва ляе пе ра тва раць гу ка выя хва лі ў так-
тыль ныя ад чу ван ні. Дзя ку ю чы яму лю дзі са сла бым слы хам 
мо гуць ад чу ваць му зы ку. Гэ тая ідэя прый шла пад лет ку ў га-
ла ву, ка лі ён пры клаў ся зу ба мі да гі та ры. У 2012 го дзе юны 
вы на ход нік стаў пе ра мож цам кон кур су Google Scіence Faіr.

Са мы ба га ты на сён няш ні дзень ча ла век пла не ты Біл Гейтс 
так са ма па чы наў сваю кар' е ру ў юнац тве. Свой пер шы буй ны 
ка пі тал у па ме ры 20 ты сяч до ла раў ён за ра біў у 15 га доў, ка лі 
ства рыў пра гра му для рэ гу ля ван ня да рож на га ру ху. А ў 17 га-
доў Гейтс з сяб ра мі за сна ваў сваю пер шую кам па нію Traf-
O-Data, якая зай ма ла ся ства рэн нем лі чыль ні каў да рож на га 
тра фі ку і скла дан нем спра ва здач для да рож ных ін жы не раў.

Што год больш за 500 ты сяч дзя цей і пад лет каў вы на хо-
дзяць роз ныя га джэ ты і гуль ні, ства ра юць і ма ды фі ку юць 
ро ба таў і тэх ні ку. У Поль шчы, у Вар ша ве, ужо больш за дзе-
сяць га доў пра цуе бю ро па тэн таў на дзі ця чыя вы на ход кі. У 
Ні дэр лан дах Ін сты тут Lego ак тыў на пры цяг вае дзя цей у якас ці 
экс пер таў, па коль кі лі чыць дзі ця чае крэ а тыў нае мыс лен не 
вель мі каш тоў ным для но вых рас пра цо вак.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

На ін тэр ак тыў най вы ста ве 
«Эка тэх нум» мож на вы клі-
каць дождж ру хам паль ца, 
за па ліць лям пач ку без пад-
клю чэн ня да элект ра сет кі 
і пад няць ся бе ў па вет ра 
ад ной ру кой, ні бы зна ка мі-
ты ба рон Мюнх гаў зен. Зай-
маль ныя фі зіч ныя во пы ты 
да зва ля юць па ве рыць, што 
вы ра шыць мож на лю бую 
за да чу, на ват ка лі гэ та па-
да ец ца не маг чы мым на пер-
шы по гляд.

Вы ста ва раз лі ча на на дзя цей 
ад 10—12 га доў. У бу ду чы ні ар-
га ні за та ры з Цэнт ра эка ла гіч ных 
ра шэн няў мяр ку юць рас пра ца-
ваць спе цы яль ную пра гра му 
для пер ша клас ні каў. Па куль жа 
эфект ад на вед ван ня бач ны на 
пры кла дзе да рос лых: спа чат ку 
на сця ро жа ныя, яны ўжо праз 
дзе сяць хві лін са мі ах вот на ма-
ца юць экс па на ты і ўдзель ні ча юць 
у да сле да ван нях, а праз паў га-
дзі ны ўсту па юць у дыс пут з трэ-
не рам Ан то нам Га хо ві чам.

— Мно гія ад чу ва юць ся бе не-
кам форт на, ка лі спра бу еш з імі 
па га ва рыць на тэ мы эка ло гіі. Ча-
ла век чуе пра роз ныя праб ле мы: 
зме ну клі ма ту, ма ды фі ка ва ныя 
пра дук ты хар ча ван ня, не бяс печ-

ныя вы кі ды ў па вет ра, зям лю... 
Усе гэ та без да стат ко вай ін фар-
ма ва нас ці мо жа пе ра тва рыц ца 
ў «стра шыл кі», ба лю чыя тэ мы, 
пра якія скла да на га ва рыць і 
не вя до ма як вы ра шаць. На ша 
за да ча не за па ло хаць, а рас тлу-
ма чыць, што пры да свед ча ным 
па ды хо дзе, пры ўнут ра ным са-
ма кант ро лі мож на жыць у гар мо-
ніі з на ва коль ным све там, быць 
дру жа люб ным да пры ро ды і пры 
гэ тым не ад маў ляц ца ад су час-
ных маг чы мас цяў. Гэ тая дум ка 
і рэа лі за ва ная ў «Эка тэх ну ме». 
Мы пе ра ка на ныя са мі і хо чам 
рас ка заць ін шым, што ў эка ла-
гіч на дру жа люб ных па во дзі нах 
ня ма ні чо га страш на га і скла да-
на га, на ад ва рот, гэ та ка рыс на, 
лёг ка, ве се ла, — ка жа на мес-
нік ды рэк та ра па пра грам най 
дзей нас ці Цэнт ра эка ла гіч ных 
ра шэн няў Да р'я ЧУ МА КО ВА.

Ванд роў ка па між стэн да мі 
цяг нец ца кры ху бо лей за га дзі ну. 
Для дзя цей боль шую част ку пра-
гра мы зай ма юць ін тэр ак тыў ныя 
гуль ні. Мож на па пра сіць і ін ды ві-
ду аль ны па ды ход, та ды трэ нер 
пад ра бяз на спы ніц ца на ці ка вай 
для на вед валь ні ка тэ ме. Хут ка ў 
«Эка тэх ну ме» з'я віц ца і аў ды я-
гід. Ар га ні за тар эк скур сіі змо жа 

ўклю чаць яго для гру пы аль бо 
па пя рэд не пра слу хаць і пе ра ка-
заць ма тэ ры ял.

— Сю ды пры хо дзяць школь-
ні кі, ме та дыс ты. Мяр кую, дзе цям 
ку ды ці ка вей апы нуц ца ў ін тэр ак-
тыў най ла ба ра то рыі, чым на ўро ку 
эка ла гіч най бяс пе кі. За ці ка ві лі ся 
но вай фор май ад па чын ку на вы-
хад ных і сем'і з ма лы мі дзець мі. 
На ванд роў ку па між стэн да мі за-
піс ва юц ца кож ны дзень, а пра цуе 
«Эка тэх нум» па куль бяс плат на, у 
тэс та вым рэ жы ме, — рас каз вае 
Да р'я Чу ма ко ва. — Ра ней Цэнтр 
эка ла гіч ных ра шэн няў пра ца ваў 
толь кі з ма біль ны мі вы ста ва мі, 
мы за гру жа лі не каль кі стэн даў 
у ма шы ну і еха лі ў той ку то чак 
Бе ла ру сі, ад куль прый шло за-
пра шэн не. Упер шы ню та кое ме-
ра пры ем ства зла дзі лі ка ля шас-
ці га доў та му. На вы ез дах бы ло 
здо ра ва, але нам заў сё ды ха це-
ла ся зай мець па ста ян нае мес ца, 
дзе б маг лі грун тоў на рас каз ваць 
пра эка ла гіч ную дру жа люб насць. 
Сё ле та ра зам з Рэспубліканскім 
цэнт рам іна ва цый най і тэх ніч най 
твор час ці ідэю ўда ло ся пе ра тва-
рыць у паў на вар тас ны ін тэр ак-
тыў ны пра ект.

Каб ува со біць за ду му, спат рэ-
бі ла ся паў го да. Тэ ма эка ло гіі за-

над та маш таб ная, каб змяс ціц ца 
ў ад ной вы ста ве, та му на стэн ды 
тра пі лі толь кі не ка то рыя ас пек ты 
«зя лё на га» жыц ця: энер га збе-
ра жэн не і энер га эфек тыў насць, 
эка ла гіч ная дру жа люб насць, 
ад хо ды і іх уты лі за цыя, уз наў-
ляль ная энер ге ты ка... Па да-
ец ца, уся го па кры се, але гэ ты 
на бор, на дум ку ар га ні за та раў, 
дае ўяў лен не, што ад бы ва ец ца ў 
на ва коль ным ася род дзі і што мы 
мо жам зра біць, каб не да пус ціць 
не спры яль ных змя нен няў.

Ад на ча со ва з эн ту зі яс та мі 
Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў 
над вы ста вай пра ца ва ла ды зай-
нер Люд мі ла Шыд лоў ская. Гэ та 
яна ўпры го жы ла стэн ды, афор-
мі ла ін фар ма цыю ў вы гля дзе ма-
люн каў, ка ля ро вых схем. Яна ж 
пе ра тва ры ла га лоў ных пер са-
на жаў вы ста вы — Ва ду, Сон ца, 
Бія ма су, Ве цер — у су пер ге ро яў. 
Лю бы, хто пры хо дзіць на вы ста-
ву, так са ма быц цам бы да лу-
ча ец ца да ка ман ды са мых ма-
гут ных сіл у на шым све це. Яны 
сва ім вы гля дам не чым па доб ны 
на вя до мых муль ты плі ка цый ных 
ге ро яў, што па він на спа да бац ца 
ма лым на вед валь ні кам.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ. 
yurgel@zvіazda.by

КЛІК 
«У ЗА КО НЕ»

Тра піць на ла ву пад суд ных, не ўста ю чы 
з-за кам п'ю та ра, — і так мо жа быць. Пра 
гэ та ве да юць ужо мно гія на шы су ай чын ні кі. 
Пры чым не ка то рыя з іх на ват не па да зра ва-
лі, што ро бяць неш та су праць праў нае. Як, 
на прык лад, жы хар Го ме ля, што за ха ваў на 
сва ёй ста рон цы ў са цы яль най сет цы ро лік 
з раз ра ду «хо ум ві дэа». Пад час след ства 
хло пец тлу ма чыў, што прос та па гля дзеў ві-
дэа за піс і не ра зу мее, як той апы нуў ся на 
яго ста рон цы. Але пра ва ахоў ні каў гэ та не 
пе ра ка на ла — ама та ра «га ра чых» ро лі каў 
асу дзі лі па ар ты ку ле «Вы раб і рас паў сюдж-
ван не пар наг ра фіч ных ма тэ ры я лаў ці прад-
ме таў пар наг ра фіч на га ха рак та ру».

Трэ ба ска заць, што ча сам та кое са праў ды ад-
бы вац ца з-за ба наль на га ня ве дан ня ці па вы пад-
ко вас ці. Вя до ма, у ад каз мож на ка то ры раз паў та-
рыць, што ня ве дан не не па збаў ляе ад ад каз нас ці. 
Вось і зям ляч ка зга да на га хлоп ца, што па кі ну ла 
пад па доб ным ві дэа ка мен та рый «Фу, якая бры-
до та!», не за ду ма ла ся, што ацэ не ны та кім чы нам 
за піс з'я віц ца ў стуж цы на він яе сяб роў. Вы нік — 
суд па ана ла гіч ным ар ты ку ле. Аба ім удзель ні кам 
гіс то рый па шан ца ва ла — яны ад ра зу ж тра пі лі 
пад ам ніс тыю.

Па доб ныя вы пад кі ста но вяц ца рэ за нанс ны мі, 
і боль шасць бе ла ру саў ужо, на пэў на, пры звы чаі-
лі ся па во дзіць ся бе ў се ці ве як ма га аку рат ней. 
Але ад на з апош ніх гіс то рый вы бі ва ец ца з гэ та га 
шэ ра гу. Жы хар ка Грод на ба ві ла час у ад ной з са-
цы яль ных се так і ўба чы ла эра тыч нае (на са мрэч, 
як паз ней кан ста туе мас тацт ва знаў чая экс пер ты-
за, — пар наг ра фіч нае) фо та, якое ёй спа да ба ла-
ся. На ціс ну ла кноп ку «За ха ваць» і за бы ла ся на 
яго. А зды мак тра піў у агуль на да ступ ны аль бом. У 
вы ні ку — суд, два га ды зня во лен ня з ад тэр мі ноў-
кай, кан фіс ка цыя смарт фо на і штраф у 690 руб-
лёў. Да ўся го з-за ін цы дэн ту жан чы ну зволь ні лі з 
ра бо ты, а рэ пу та цыя ма ла дой ма мы ў шко ле, дзе 
ву чыц ца яе дзі ця, ця пер яў на не на са мым вы со-
кім уз роў ні. Акра мя гэ та га, гіс то ры яй за ці ка ві лі ся 
ў ор га нах апе кі...

Сён ня ў се ці ве на тра піць на вы явы «для да рос-
лых» мож на аб са лют на вы пад ко ва. Не ад ной чы 
чуў ад сва іх сяб роў, якія пра цу юць у офі сах, апо-
ве ды пра сі ту а цыі, ка лі ім да во дзі ла ся ба яз лі ва 
агляд вац ца на су се дзяў па ка бі не це: ці не па ба чы-
лі яны чар го вы не пры стой ны ба нер, што вы ска чыў 
на сай це са звы чай ны мі на ві на мі (ёсць та кія рэ сур-
сы, што за раб ля юць на скан даль ных ма тэ ры я лах, 
а пра якасць рэ кла мы не кла по цяц ца)? Да рэ чы, 
яны хва лю юц ца небес пад стаў на, бо ка лі гля дзець 
на та кія эпі зо ды з юры дыч на га бо ку, то гэ та га су-
пра цоў ні ка мож на пры цяг нуць да ад каз нас ці за 
пуб ліч ную дэ ман стра цыю пар наг ра фіі.

Ды што там на ві ны — ад ной чы зна ё мая па-
пра сі ла мя не вяр нуць да жыц ця яе кам п'ю тар, 
які... па тра ба ваў гро шы быц цам бы за пра гляд 
«да рос ла га ві дэа». Пры тым што са ма яна ні ко лі 
па доб ным кан тэн там не ці ка ві ла ся. А ра бі ла ся ўсё 
быц цам бы ад імя пра ва ахоў ных ор га наў. Ноў тбук 
ад ра ман та ва лі, і гіс то рыя скон чы ла ся хэ пі-эн дам, 
у ад роз нен не ад ана ла гіч на га вы пад ку, у які тра піў 
жы хар Грод на. Муж чы на шчы ра па ве рыў, што яго 
ПК «рэ кві за ва ла» МУС, і прый шоў у ад дзя лен не 
мі лі цыі з гра шы ма, каб апла ціць штраф, бо не ўмеў 
ка рыс тац ца элект рон ным ка шаль ком. Доб ра, што 
хоць ін тэр нэт-мах ля ры за ста лі ся без пры быт ку.

Пра сто ры се ці ва ста но вяц ца са праўд ным «мін-
ным по лем», прай сці праз якое — за да ча для не-
ка то рых не па сіль ная. Ін шая спра ва, што да ты-
чыц ца гэ та не толь кі эро ты кі. Па ка жы мне свае 
«лай кі» — і я ска жу, хто ты: дзяў чы на, што цы туе 
кні гі, якія не чы та ла, або хло пец, які за мест рэ-
аль ных ста сун каў шу кае «га ра чыя» фо та ў ін тэр-
нэ це. Вар та за ўва жыць, што ад не раз бор лі вас ці 
асоб ных лю дзей у се ці ве больш за ўсё цер пяць 
пе ра важ на іх жа зна ё мыя, вы му ша ныя ба чыць 
у стуж цы на він тое, што прый шло ся да спа до бы 
сяб рам. Та му маё аса біс тае мер ка ван не — за ка-
на даў чыя ме ры, маг чы ма, за над та стро гія, бо ўсе 
ама та ры ніз ка проб на га кан тэн ту са мі ся бе ра на 
ці поз на ка ра юць. А за сце раг чы ся ад усіх вы шэй-
агу ча ных сі ту а цый па куль што мож на, зда ец ца, 
толь кі ад ным спо са бам — вы хоў ваць у са бе густ, 
каб ад роз ні ваць пры го жае ад брыд ка га.
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З-за ін цы дэн ту жан чы ну зволь ні лі 
з ра бо ты, а рэ пу та цыя ма ла дой ма мы 
ў шко ле, дзе ву чыц ца яе дзі ця, ця пер 
яў на не на са мым вы со кім уз роў ні.

ЭКА ЛА ГІЧ НАЯ 
ДРУ ЖА ЛЮБ НАСЦЬ?

Гэ та ка рыс на, лёг ка і ве се ла

Но вы до сведНо вы до свед

Зя лё ны дэ корЗя лё ны дэ кор


