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— Мы доў га вы нош ва лі ідэю 

ча со пі са для пад лет каў, уклаў шы 

сэнс у кож ную лі та ру. «ДО МІК» — 

гэ та па-рус ку Дзе ці, Адзен не, Мо-

да, Мас тац тва і Кні гі, — ад зна чае 

Анас та сія Вік та раў на. — Мы па-

ста ра лі ся мак сі маль на пра ду маць 

стра тэ гію і ства рыць неш та, ча го 

яшчэ ня ма ў Бе ла ру сі. На вы ха-

дзе ж атры ма ла ся неш та та кое, 

ча го яшчэ ня ма ў све це: з ад на го 

бо ку, мы пад трым лі ва ем якас ны 

фар мат глян цу, а з дру го га бо-

ку — ча со піс, ары ен та ва ны не на 

за ба вы, а на ду хоў нае раз віц цё і 

эс тэ тыч нае вы ха ван не. Спа чат-

ку раз ліч ва лі на аў ды то рыю 8+, 

але па сту по ва прый шлі да ліч бы 

12+, і, на пэў на, на ёй і спы нім ся. 

Ча му ва га лі ся з ліч ба мі? Бо для 

6-8-га до вых дзя цей усё ж ці ка выя 

больш лёг кія тэ мы: раз на стай ныя 

ан ке ты, ка зач ныя ге роі, а пад лет-

кам і іх баць кам бу дуць ка рыс ныя 

руб ры кі па до гля дзе за са бой, па 

пад бо ры гар дэ ро бу, па пры няц ці 

ся бе і ўста ля ван ні аса біс тай пра-

сто ры, ін тэр в'ю з пе да го га мі — кі-

раў ні ка мі дзі ця чых сту дый і г. д.

— Я «пра тэс ці ра ва ла» ча со-

піс на ўлас най да чцэ. Як ні дзіў-

на, яна за тры ма ла по гляд не на 

пры го жых фо та се сі ях дзя цей-

ма дэ ляў, не на мод ным агля дзе, 

а на ма тэ ры я лах пра ін клю зію, 

пра дзі ця чыя твор чыя гурт кі, гіс-

та рыч ных за ма лёў ках. На коль кі 

важ ныя для ча со пі са ма тэ ры я-

лы аду ка цый на га, асвет ніц ка га 

кштал ту?

— Нам вель мі хо чац ца па ка-

заць усё най леп шае, што ёсць у 

Бе ла ру сі. І гэ та да лё ка не толь кі 

дзі ця чы ма дэ лінг, а пе рад усім та-

ле на ві тыя дзе ці і ка лек ты вы. Ня-

хай яны бу дуць прад стаў ле ныя не 

на вок лад цы ча со пі са, але ўнут-

ры — аба вяз ко ва, пра іх трэ ба рас-

каз ваць. Шмат ува гі мы ўдзя ля ем 

і твор чым кон кур сам: ад ны ар га-

ні зу ем са мі, у дру гіх удзель ні ча ем 

або пад трым лі ва ем іх удзель ні каў 

і лаў рэ а таў, каб ін шыя дзе ці так-

са ма за ці ка ві лі ся і не толь кі на зі-

ра лі, а па спра ба ва лі са мі за няц ца 

чымсь ці но вым.

— З пер ша га пі лот на га вы пус-

ку мі ну ла ўжо больш за паў го да. 

Якой бы ла зва рот ная су вязь за 

гэ ты тэр мін, як аца ні лі ча со піс 

са мі чы та чы: мо, пра па на ва-

лі но выя руб ры кі або вы ка за лі 

заўва гі?

— На сён ня зва рот ная сувязь 

фар мі ру ец ца ў асноў ным праз 

элект рон ную пош ту і са цы яль ныя 

сет кі. На прык лад, у Іnstagram без 

ані я кай на крут кі і рэ кла мы коль-

касць пад піс чы каў пе ра вы сі ла 

1000 ча ла век. Пі шуць баць кі і са-

мі дзе ці, і, на прык лад, ме на ві та з іх 

па да чы змя ні ла ся ка лон ка псі хо ла-

га — ма ма два іх сы ноў, біз нес-псі-

хо лаг Воль га Паў ла ва-Са ка ло ва, 

ро біць не па вяр хоў ную, ты по вую 

для глян цу, руб ры ку, а дае кан-

крэт ныя і ка рыс ныя па ра ды па сі-

ту а цы ях, якія на са мрэч хва лю юць 

на шых дзя цей.

У нас на огул па да бра ла ся 

вель мі доб рая ка ман да. Так, мне 

ўда ло ся ўга ва рыць на гэ ты пра-

ект бы ло га рэ дак та ра ча со пі са 

«Го рад жан чын» Ма рыю Ста ля-

ро ву, якая ве дае, як ра біць ча-

со піс і як ра біць PR. Уча раш няя 

та ле на ві тая сту дэнт ка Элі на Са-

пож ні ка ва ста ла ру ха ві ком ідэй і 

вы дат ным шэф-рэ дак та рам — як 

мы жар ту ем, та му, што са ма не 

так даў но бы ла пад лет кам і тон ка 

ад чу вае аў ды то рыю. У кож ным 

ну ма ры яна за дае тон у «Сло вах 

рэ дак та ра», якія заўж ды ў тэ му 

і да мес ца, а ў руб ры цы «Хэнд-

мэйд» рас каз вае, як зра біць пры-

го жыя рэ чы сва і мі ру ка мі. Мас-

так Дзі я на Ка ла со віч пра во дзіць 

за хап ляль ныя эк скур сіі ў свет 

жы ва пі су: рас каз вае пра роз ныя 

сты лі, да па ма гае лепш ра за брац-

ца ў мас тац тве. Руб ры ку «Кні гі» 

вя дзе Тац ця на Сла він ская-Пу зы-

рэ віч і ро біць не прос та пад бор ку 

су час ных кніг, а та кі грун тоў ны 

і ці ка вы лі та ра тур ны агляд, што 

хо чац ца бег чы і прос та за раз за-

по ем пра чы таць іх усе! Не вы пад-

ко ва ў «ДО МІ Ку» ад ве дзе на два 

раз ва ро ты на кніж ныя рэ цэн зіі — 

нам ці ка выя дзе ці, якія шмат чы-

та юць і гэ тым ро бяць са бе вы-

дат ны ін тэ ле кту аль ны пад му рак 

на бу ду чы ню...

— Гля нец — заўж ды да ра гая 

гіс то рыя, як для са міх вы даў-

цоў, так і для чы та ча. Ня даў на 

вы на рэш це атры ма лі ўлас ны 

між на род ны код ІSSN і пад піс ны 

ін дэкс. Коль кі бу дзе каш та ваць 

асоб нік?

— 10 руб лёў. Але, па вер це, мы 

ад пра цу ем кож ны ру бель. Бо «ДО-

МІК» мож на чы таць з вок лад кі да 

апош няй ста рон кі, як доб рую бе ла-

рус кую кні гу, вы ка рыс тоў ваць як 

на ву чаль ны да па мож нік па эс тэ-

ты цы і на огул ду хоў на му раз віц цю, 

вес ці пад шыў ку, у якой і дзе ці, і 

баць кі заўж ды зной дуць шмат ка-

рыс на га.

— За сна валь ні ка мі ча со пі са 

вы сту пі лі муж чы ны, а аў та ры — 

пе ра важ на дзяў ча ты... Ці бу дуць 

з'яў ляц ца аў та ры-муж чы ны і 

больш «хла пе чыя» тэ мы, на-

кшталт га джэ таў, гі рас ку та раў, 

су час ных кі рун каў спор ту?

— Гі рас ку та ры і га джэ ты, да-

рэ чы, у нас ужо бы лі, — смя ец ца 

Анас та сія. — А муж чы ны як ста-

я лі каля вы то каў ча со пі са, так і 

ця пер да па ма га юць яго ра біць, 

прос та ро бяць гэ та не на ві да во-

ку. Га лоў ны рэ дак тар «Вя сёл кі» 

Ула дзі мір Сця па на віч Ліп скі ўвесь 

час по бач, ён цвёр да тры мае бе-

ла рус кую лі нію і трап на за ўва жае, 

ка лі ней кіх тэм не ха пае. Што да 

аў та раў... Скла да насць на ват не 

ў тым, каб знай сці муж чын-аў та-

раў (нам пі ша, на прык лад, вель-

мі ці ка вы аў тар з Ра сіі, і на огул 

час та муж чын скія ма тэ ры я лы ад-

роз ні ва юц ца боль шай глы бі нёй і 

ін шым, све жым па ды хо дам), а ў 

тым, каб но вы аў тар «тра піў» у 

агуль ны кі ру нак ча со пі са, здо леў 

узяць та кія тэ мы і рас ка заць іх 

та кой мо вай, каб гэ та бы ло ці-

ка ва пад лет кам. Мы, да рэ чы, у 

па ста ян ным по шу ку і заўж ды ад-

кры тыя да су пра цоў ніц тва: ка лі 

лас ка, пры ходзь це ў рэ дак цыю, 

да вай це зна ё міц ца і пры дум ляць 

но выя руб ры кі!

— Ці ёсць ся род аў та раў са мі 

дзе ці?

— Я вам больш ска жу: пры 

рэ дак цыі ство ра на дзі ця чая рэд-

ка ле гія, якую ўзна чаль вае Зла та 

Ка чэр ва. А з ве рас ня ў ча со пі се 

за пла на ва ныя ін тэр в'ю з па пу ляр-

ны мі бе ла ру са мі — вы ка наў ца мі, 

ар тыс та мі, спарт сме на мі, якія бу-

дуць ра біць са мі дзе ці. Пер шы, 

з кім ужо да мо ві лі ся, — дзя дзя 

Ва ня: гэ та доб ры прык лад па спя-

хо ва га бе ла рус ка га спе ва ка, пры 

тым сем' я ні на і баць кі, які ад каз-

на вы хоў вае дзяў чын ку. Мяр кую, 

пра ект бу дзе ці ка вы і для да рос-

лых, і для дзя цей. Па доб ны экс-

пе ры мент мы ўжо ра бі лі: пад час 

дзі ця чых дзён Бе ла рус ка га тыд ня 

мо ды за мо ві лі асоб на ві дэа ка ме-

ру і фа то гра фа, і дзе ці спра ба ва-

лі браць ін тэр в'ю ў ды зай не раў, 

пры чым гэ та ў іх ня бла га атрым-

лі ва ла ся. Так са ма ў ве рас ні пра-

вя дзём да дат ко вы кас тынг дзя-

цей-вя ду чых, каб ін тэр в'ю мож на 

бы ло не толь кі на дру ка ваць, але і 

вы клас ці ў сац сет ках і на ін тэр нэт-

сай тах. Без умоў на, у гэ тай спра ве 

дзе цям да па ма га юць баць кі, што 

вель мі доб ра, бо мы ста ра ем ся 

па зі цы я на ваць ча со піс як раз як 

ся мей ны, бо ёсць шэ раг тэм, якія 

баць кі му сяць рас тлу ма чыць дзе-

цям аль бо ска рыс таць ва ўлас ным 

баць коў скім до све дзе.

— Звяр ну ла ўва гу, што част ка 

ма тэ ры я лаў у ча со пі се — бе ла-

рус ка моў ныя.

— І я спа дзя ю ся, што іх до ля 

па вя ліч ыц ца да 40 %, за яў ле ных 

у кан цэп цыі. Тут так са ма за пра-

ша ем да су пра цоў ніц тва аў та-

раў — ка лі ў вас ёсць ці ка выя 

тэкс ты на тэ мы, пры дат ныя для 

ча со пі са, ка лі лас ка, да сы лай це, 

бу дзем вель мі гэ та му ра ды. Ёсць 

толь кі не каль кі пра ві лаў: ма тэ ры-

ял па ві нен быць ці ка вы, су час ны 

і ад па вед ны ўзрос ту аў ды то рыі, 

на якую мы пра цу ем. Але пе рад-

усім — ці ка вы, пры чым не толь кі 

на ша му рэ дак та ру і ка рэк та ру, 

але і пры бі раль шчы цы, якая ча-

сам дае па гар таць ча со піс дзе цям 

і ўну кам і пас ля мае што ска заць 

на пэў ныя тэ мы.

— Чу ла, што ў ве рас ні ў вас 

за пла на ва ная вя лі кая прэ зен-

та цыя. Ча го ча каць ця пе раш нім 

і бу ду чым чы та чам?

— У ве рас ні вый дзе, лі чу, га-

лоў ны ну мар го да: яго аб' ём бу-

дзе па вя лі ча ны з 64 ста ро нак да 

86, прад ста вім усе пра ек ты, якія 

не па спе лі рэа лі за ваць за ле та, 

пад ра бяз на рас ка жам пра на шы 

сту дыі і гурт кі, якія тра ды цый-

на па чы на юць ра бо ту ў но вым 

на ву чаль ным го дзе. Пла ну ец ца 

но вая руб ры ка пад умоў най наз-

вай «Дзі ця чыя ма ры»: рас ка жам 

аб тым, пра што ма ры лі і кім ха-

це лі стаць у дзя цін стве вя до мыя 

бе ла ру сы — лю дзі, якія сён ня 

ўжо да сяг ну лі пэў ных пос пе хаў у 

жыц ці і мо гуць слу жыць пэў ным 

пры кла дам для пад лет каў. Хоць, 

ка лі шчы ра, я лі чу, што дзі ця чыя 

ма ры і па мкнен ні лю бо га ча ла-

ве ка ці ка выя і вар тыя ўва гі. Бо 

ў кож на га свой жыц цё вы шлях, і 

важ на прай сці яго з вы со ка ўзня-

тай га ла вой і за стац ца ча ла ве-

кам. Та му, спа да ры да рос лыя, 

рас пыт вай це сва іх дзя цей пра 

іх нія ма ры, ад кры вай це ў іх но выя 

та лен ты (а не та ле на ві тых дзя цей 

не бы вае!) і хва лі це за пос пе хі. 

За кам плек са ваць дзя цей, пры-

ні зіць іх знач насць заўж ды зной-

дуц ца ах во тныя, але на ша за да-

ча — пад тры маць і да па маг чы 

рэа лі за вац ца.

Гу та ры ла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

АД ВОП РАТ КІ ДА ДУ ХОЎ НАС ЦІАД ВОП РАТ КІ ДА ДУ ХОЎ НАС ЦІ
Пер шы ў Бе ла ру сі глян ца вы ча со піс для дзя цей і баць коў 

пра па нуе ву чыц ца ра зам і ад кры ваць та лен ты
Яшчэ ня даў на но вы ча со піс «ДО МІК» нель га бы ло знай сці 

ў га зет ных ша пі ках, але з лі пе ня ўжо ёсць маг чы масць 

афор міць пад піс ку і пра ве рыць на свой густ, што пра па нуе 

ай чын ны гля нец су час ным пад лет кам. А каб гэ ты вы бар быў 

свя до мы, «Звяз да» па пра сі ла рэ дак та ра ча со пі са 

Анас та сію РА ДЗІ КЕ ВІЧ пра вес ці эк скур сію па ста рон ках 

вы дан ня і рас ка заць, ка го і чым яно мо жа за ці ка віць.

«З ад на го бо ку, мы 
пад трым лі ва ем якас ны 
фар мат глян цу, а з дру го га 
бо ку — ча со піс, ары ен та ва ны 
не на за ба вы, а на ду хоў нае 
раз віц цё і эс тэ тыч нае 
вы ха ван не».


