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ПАКАЛЕННЕ XXI

Да цяг нуц ца да зорДа цяг нуц ца да зор

Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

Ка лі па-прос та му, між на-

род нае кас міч нае пра ва — 

гэ та звод пра віл для дзяр жаў 

і між на род ных ар га ні за цый 

па вя дзен ні імі дзей нас ці ў 

кос ма се. Яно, у пры ват нас ці, 

грун ту ец ца на да га во рах, на-

цы я наль ных за ка на даў чых 

ак тах і ка мен та ры ях да іх.

Да р'я Бог дан па ча ла ці-

ка віц ца кас міч ным пра вам 

яшчэ пад час ву чо бы на пер-

шым кур се, ка лі да ве да ла-

ся пра мут кор ты — кон кур сы 

ву чэб ных су до вых ма дэ ля-

ва ных пра цэ саў. Паз ней 

прый шла ідэя ства рыць 

сваю ка ман ду для ўдзе лу ў 

кон кур се.

— Доб рая ка ман да — 

больш чым па ло ва пос пе-

ху, — лі чыць Да р'я. — Са-

браць яе бы ло ня прос та, 

але ў нас усё атры ма ла ся. 

Ха ця, па шчы рас ці, у гэ тую 

аван ту ру ма ла хто ве рыў. 

Вы клад чы ца Ка ця ры на Ула-

дзі мі раў на Куз ня цо ва па-

га дзі ла ся быць трэ не рам. 

По тым пад цяг ну лі ся ас тат-

нія: чац вёр та курс ні ца Але на 

Лаў рэ на ва і асіс тэнт трэ не ра 

Тац ця на Зі ня ко ва.

Спа чат ку дзяў ча ты пе ра-

маг лі ў Еў ра пей скім раў ндзе, 

а за тым прад ста ві лі Еў ро пу 

ў су свет ным фі на ле. Умо вы 

кон кур су бы лі най скла да ней-

шыя. Двум удзель ні кам трэ ба 

на пі саць па зі цыю за іст ца і ад-

каз чы ка (ме ма ры ял) на тую ці 

ін шую тэ му аб' ёмам у дзе вяць 

ты сяч слоў. А пас ля вы сту піць 

з ёю ў фар ма це пят нац ца ці-

сям нац ца ці хві лін. І ўсё гэ-

та — па-анг лій ску! Та му пра 

пад рых тоў ку і ўдзел у кон кур-

се дзяў ча ты шчы ра ка жуць: 

бы ло доў га і па кут лі ва.

— Ка лі зна ё міш ся з тэкс-

та мі між на род ных да га во раў 

у кас міч най сфе ры, то ра зу-

ме еш, што яны не да юць вы-

чар паль ных ад ка заў на ўсе 

пы тан ні, — тлу ма чыць Да р'я 

Бог дан. — Да во дзіц ца пад-

клю чаць сваю крэ а тыў насць 

і бу да ваць ар гу мен та цыю з 

яе да па мо гай. Але суд дзі мо-

гуць за даць лю быя пы тан ні.

...Ня гле дзя чы на не да хоп 

ча су, на тое, што пры хо дзі ла-

ся ах вя ра ваць за ба ва мі, вы-

хад ны мі і на ват сном, ус па мі-

ны ў ка ман ды і пра трэ ні роў кі, 

і пра ўдзел у кон кур се — са-

мыя па зі тыў ныя. За гэ ты пе-

ры яд ка фед ра між на род на га 

пра ва ста ла для дзяў чат і іх 

трэ не раў дру гім до мам. Тут па 

ве ча рах яны пі са лі ме ма ры ял, 

трэ ні ра ва лі вус ную част ку, 

спра ча лі ся пра вы бар ар гу-

мен таў, «вы ра тоў ва лі» свет 

ад пе ра на ся лен ня і го ла ду. У 

іх бы ла не ве ра год ная ма ты ва-

цыя не прос та паў дзель ні чаць, 

а да сяг нуць пэў на га вы ні ку.

— Ка лі ёсць мэ та і жа дан-

не — зна хо дзяц ца і сі лы! — 

па-фі ла соф ску ста віц ца да 

цяж кас цяў Да р'я. — Спа-

чат ку ад кры ва ец ца дру гое 

ды хан не, а там і трэ цяе... 

Я ве ру, што кон курс па спры-

яе вы ра шэн ню гла баль ных 

праб лем ча ла вец тва. Кас-

міч ная су поль насць вель мі 

за ці каў ле на ў «го ла се ма ла-

дых», іх ак тыў най па зі цыі.

...Пас ля вяр тан ня са спа-

бор ніц тваў Да р'я Бог дан 

пры ду ма ла ства рыць Шко лу 

па між на род ным кас міч ным 

пра ве як пра ект Кан суль та-

тыў на га са ве та кас міч на га 

па ка лен ня Бе ла ру сі.

— За рэ гіст ра ва ла ся 

48 удзель ні каў, — рас каз вае 

яна, — у тым лі ку і тыя, хто 

не ва ло дае ве да мі ў сфе ры 

пра ва. Ме на ві та та му мы па-

ча лі з уво дзін у між на род нае 

пра ва. Ас тат нія тры за ня ткі 

шко лы бы лі пры све ча ны най-

больш ак ту аль ным пы тан ням 

у кас міч ным пра ве: зда бы чы 

кас міч ных рэ сур саў, мір на-

му вы ка ры стан ню кас міч-

най пра сто ры, ад каз нас ці за 

кас міч ную дзей насць і шко-

ду, пры чы не ную кас міч ны мі 

аб' ек та мі. Так са ма пра вя лі 

дзве skype-се сіі з за про ша-

ны мі лек та ра мі. Ад ну — з Ка-

ця ры най Да лды ры най, кан-

ды да там юры дыч ных на вук, 

юрыс там кам па ніі D-Orbіt, па 

пы тан нях ка мер цы я лі за цыі 

кас міч най дзей нас ці. Дру-

гую — па пы тан нях вы ка ры-

стан ня кас міч най пра сто ры 

ў мір ных мэ тах і перс пек ты-

вах ства рэн ня кас міч ных вой-

скаў, — з Май клам Фрыд лам, 

трэ не рам ка ман ды на кон-

курс імя М. Лах са ад уні вер сі-

тэ та Ве ны. Лек та рам у шко ле 

вы сту пі ла і ка ле га Да шы па 

кон кур се Але на Лаў рэ на ва.

...Ці ка ва, што да са мо га 

кос ма су дзяў ча ты ста вяц ца 

па-роз на му. Да р'я спа дзя-

ец ца па ля цець да зор, ка лі 

ўмо вы ў кас міч най пра сто ры 

ста нуць больш кам форт ны-

мі. А Але ну больш ці ка вяць 

пра ва выя ас пек ты кас міч-

най дзей нас ці. Ха ця адзін яе 

знаё мы аст ра наўт не як жар-

там за ўва жыў, што яна не 

здо лее па-са праўд на му зай-

мац ца кас міч ным пра вам, не 

па бы ваў шы ў кос ма се.

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі 

БДУ.

ПА ЗА КО НАХ 
КОС МА СУ

«Кас міч ная су поль насць 
вель мі за ці каў ле на 
ў «го ла се ма ла дых», 
іх ак тыў най па зі цыі».

«Хо чаш за пус ціць спа да рож нік, ар бі таль ную 

стан цыю? За ся ліць Ме сяц і Марс? Зда бы ваць 

рэ сур сы на астэ ро і дзе? А мо жа, прос та пры ля цець 

на ін шую пла не ту на как тэйль? Спа чат ку па ці каў ся 

кас міч ным пра вам і да ве дай ся, ці мож на гэ та 

ра біць!» — га во рыць ма гіст рант фа куль тэ та 

між на род ных ад но сін Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та Да р'я БОГ ДАН. Сё ле та яна з да па мо гай 

вы клад чы цы Ка ця ры ны Куз ня цо вай са бра ла 

ка ман ду для ўдзе лу ў са мых прэ стыж ных сту дэнц кіх 

спа бор ніц твах. Пісь мо вая па зі цыя (ме ма ры ял) 

прад стаў ні коў Бе ла ру сі ў Між на род ным кон кур се па 

кас міч ным пра ве імя Манф рэ да Лах са, што прай шоў 

у ня мец кім Брэ ме не ў рам ках Між на род на га 

кан грэ са аст ра наў ты кі, ста ла най леп шай у све це!

За ме сяц у офі се, дзе 

пра цуюць 30 ча ла век, 

рас хо ду ец ца 

2500 ад на ра зо вых ку бач каў 

і 5000 ліс тоў па пе ры для 

дру ку. А ка лі там дрэн на 

ўцеп ле ны дзве ры і вок ны, 

то праз іх сы хо дзіць 

70 пра цэн таў цяп ла. Як 

зра біць ра бо чыя мес цы 

больш эка ла гіч ны мі? Над 

гэ тай праб ле май за ду ма лі ся 

сту дэнт кі БДУ і ства ры лі 

служ бу кан са лтын гу bСооl, 

каб да па ма гаць офі сам 

рас хо да ваць менш рэ сур саў 

і жыць у гар мо ніі з пры ро дай.

Але ся ЛУ КА ШЭ ВІЧ, Яў ге нія 

ХЮП ПЕ НЕН і Вік то рыя КАР СЮК — 

пер ша курс ні цы бія ла гіч на га фа-

куль тэ та. Яны зна ё мыя яшчэ са 

школь ных га доў: ра зам ву чы лі ся ў 

ста ліч ным лі цэі № 1 на хі мі ка-бія-

ла гіч ным про фі лі. Эка ло гі яй за ха-

пі лі ся, ка лі ў 11 кла се пі са лі пад 

кі раў ніц твам на стаў ні цы на ву ко-

ва-прак тыч ную ра бо ту. Тэ ма да-

сле да ван ня, якую вы бра лі Але ся, 

Жэ ня і Ві ка, — як зра біць ад на ра-

зо вы по суд эка ла гіч ным. За мя ніць 

плас ты ка выя ку бач кі па пя ро вы мі? 

Але апош нія так са ма знут ры аб-

клей ва юць плас ты кам. Дзяў ча ты 

вы ра шы лі па спра ба ваць ва ры янт 

з ядо мым по су дам. За ку пі лі тар та-

лет кі і па ча лі тэс ці ра ваць роз ныя 

па крыц ці. Тое, якое не пра пус кае 

ва ду, уда ло ся атры маць, змя шаў-

шы пэў ныя хар чо выя хі мі ка ты (тэх-

на ло гію за па зы чы лі з ма ле ку ляр-

най кух ні).

З гэ тай ідэ яй ву ча ні цы ўдзель ні-

ча лі ў роз ных кон кур сах для школь-

ні каў, але ні чо га не вый шла. Ім або 

ка за лі, што гэ та ўсе даў но пры ду ма-

на (праў да, па цвер дзіць сло вы кан-

крэт ны мі пры кла да мі і спа сыл ка мі 

ні хто не змог), або не ве ры лі, што 

пад лет кі здоль ныя та кое вы най сці.

У ве рас ні дзяў ча ты вы ра шы лі 

па спра ба ваць свае сі лы на ха ка-

то не Sосіаl Wееkеnd, дзе роз ныя 

ка ман ды прэ зен та ва лі спо са бы вы-

ра шэн ня са цы яль ных праб лем. І не-

ча ка на для ся бе атры ма лі гро шы на 

раз віц цё свай го пра ек та. Тэх на ло-

гію яны ста лі апра боў ваць на по су-

дзе боль ша га па ме ру: за каз ва лі на 

фаб ры цы ва фель ныя ку бач кі для 

ма ро жа на га і до ма на кух ні ўруч ную 

на но сі лі на іх спе цы яль нае па крыц-

цё. Праў да, цу да-са стаў ака заў ся 

кап рыз ным, і на за ме ну яму знай-

шлі ін шы ва ры янт — воск і хар чо вы 

па ра фін.

— Гэ та бяс печ на. Та кія ку бач кі 

па ды хо дзяць для ха лод ных на по-

яў. Паў га дзі ны ва да ў іх дак лад на 

пра ста іць — каб па піць з ку ле ра, 

гэ та га больш чым да стат ко ва, — 

рас каз ва юць сту дэнт кі. — Та кі по-

суд мож на ўты лі за ваць без шко ды 

для пры ро ды. Ці прос та з'ес ці.

Ва фель ныя ку бач кі ад дзяў чат 

ужо з'я ві лі ся ў ад ной пры ват най мін-

скай біб лі я тэ цы, іх так са ма за каз-

ва лі на ме ра пры ем ства. Але Жэ ня, 

Ві ка і Але ся вы ра шы лі пай сці да лей: 

пра па ноў ваць кам па ні ям не толь кі 

за мя няць плас ты ка вы по суд, але і ў 

цэ лым ра біць офі сы экад ру жа люб-

ны мі. І не ка то рыя прад пры ем ствы 

ўжо за ці ка ві лі ся та кой па слу гай.

— Мы бу дзем пры яз джаць у 

офіс, піль на агля даць яго, да вед-

вац ца пра коль касць су пра цоў ні каў, 

пры кід ваць рас хо ды роз ных ма тэ-

ры я лаў, вы дат кі на во да за бес пя-

чэн не і элект рыч насць. І пра па ноў-

ваць пад ра бяз ныя рэ ка мен да цыі, 

якія да па мо гуць кам па ніі не толь кі 

стаць больш эка ла гіч най, але і сэ-

ка но міць улас ныя срод кі. У за леж-

нас ці ад жа дан ня і бюд жэ ту за каз-

чы ка мож на пай сці як на не вя лі кія 

кро кі, так і на гла баль ныя зме ны. 

Мы са мі бу дзем вес ці пе ра га во ры з 

па стаў шчы ка мі не аб ход на га аб ста-

ля ван ня і ўка ра няць гэ тыя на він кі ў 

офі се, — тлу ма чаць дзяў ча ты.

Са мае прос тае, што мож на зра-

біць, — па ста віць шмат ра зо вы 

по суд, ар га ні за ваць асоб ны збор 

ад хо даў, за ку піць па пе ру з дру гас-

най сы ра ві ны (та кую, на прык лад, 

вы пус кае Ба ры саў ская фаб ры ка), 

за мя ніць лю мі нес цэнт ныя лям пач кі 

на свят ло ды ёд ныя, устанавіць свя-

ціль ні з дат чы кам ру ху ў пра хад ных 

па мяш кан нях.

Што да больш пра су ну тых ра-

шэн няў, то ў офі се мож на пе ра-

пра цоў ваць ар га ніч ныя ад хо ды. 

Для гэ та га ёсць здраб няль нік, які 

ўбу доў ва ец ца пад ра ка ві най, ці па-

ка ё вы кам по сцер (ён па доб ны да 

звы чай най смет ні цы і пры пра віль-

ным вы ка ры стан ні не ства рае не-

пры ем на га па ху).

На за ўва гу «ня ўжо кам па ніі са мі 

не зной дуць та кіх ра шэн няў у ін-

тэр нэ це?» сту дэнт кі ад каз ва юць: 

па-пер шае, не ўся ін фар ма цыя ёсць 

у се ці ве. А па-дру гое, за ня тым лю-

дзям час та прос та не ха пае ча су 

на гэ та, та му кло пат пра ра бо чыя 

мес цы ады хо дзіць на дру гі план.

— Мы ста ра ем ся шу каць так-

са ма «хіпс тар скія» ідэі, — да да-

юць дзяў ча ты. — На прык лад, ёсць 

экас тар тап для ана лі зу спа жы ван-

ня элект ра энер гіі. Спе цы яль ны 

дат чык пад клю ча ец ца да сет кі і з 

да па мо гай ма біль най пра гра мы па-

ве дам ляе ўла даль ні ку, які пры бор 

і коль кі энер гіі спа жы вае. Мож на 

ўба чыць сла быя мес цы: дзе свое-

ча со ва не вы клю ча юць тэх ні ку, што 

з аб ста ля ван ня ня спраў нае ці не-

эфек тыў нае.

Га лоў ная ж мэ та пра ек та — да-

нес ці ідэю ад каз на га спа жы ван ня 

да су пра цоў ні каў, каб яны і па-

за ме жа мі офі са кла па ці лі ся пра 

пры ро ду. Дзяў ча ты збі ра юц ца па 

за пра шэн ні кам па ній пра во дзіць 

май стар-кла сы, ла дзіць су стрэ чы 

з ін шы мі эка ла гіч ны мі іні цы я ты-

ва мі.

— Адзін з най леп шых пры кла-

даў «зя лё ных» офі саў — бу ды нак 

Су свет на га фон ду дзі кай пры ро ды 

ў Маск ве. Ён уз во дзіў ся з улі кам 

усіх эка ла гіч ных на ві нак. Там вы-

ка рыс тоў ва юц ца толь кі на ту раль-

ныя ма тэ ры я лы, ёсць сіс тэ ма збо ру 

даж джа вой ва ды. Але мы ра зу ме-

ем, што мно гія бе ла рус кія офі сы 

зна хо дзяц ца ў ста рых па мяш кан нях 

і та кія кар ды наль ныя ра шэн ні там 

не маг чы мыя. Та му на ша мэ та — 

ра біць прос тыя рэ чы і пра соў ваць 

эка і дэ а ло гію. Ма лень кія кро кі так-

са ма да юць эфект.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

«ПАД ЛЕТ КІ НЕ МАГ ЛІ 
ТА КОЕ ПРЫ ДУ МАЦЬ!»

Бу ду чыя бія тэх но ла гі ра ту юць го рад ад плас ты ку


