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На тал ля рас каз вае, што гос-

ці з за да валь нен нем на ля га-

лі на за кус кі, дач ка з ма ці і 

стры еч ны мі сёст ра мі ледзь 

па спя ва лі мя няць та лер кі. 

На 60-га до вы юбі лей на ват 

за дзей ні ча лі два па коі: у ад-

ным усе не ўмя шча лі ся.

Афі цый ныя ме ра пры-

ем ствы, пры све ча ныя 50- 

і 60-га до ва му юбі ле ям пісь-

мен ні ка, пра хо дзі лі ў сце-

нах Ін сты ту та лі та ра ту ры 

Ака дэ міі на вук БССР, дзе 

пэў ны час пра ца ваў Ада мо-

віч. А вось 60-га до вы юбі лей 

Алесь Мі хай ла віч ад зна чаў 

яшчэ і ў род най Глу шы. На-

тал ля па дзя лі ла ся ад ным з 

фо та той па дзеі.

— Я та ды, на жаль, не 

па еха ла ў па сё лак, моц на 

за хва рэ ла, — пры гад вае 

яна. — У вы ні ку пра ся дзе ла 

ўвесь дзень до ма на тэ ле-

фо не — пры ма ла він ша ван-

ні. Па зва ні ла, на пэў на, ча ла-

век 100 з уся го СССР. Плюс 

пры ма ла тэ ле гра мы. Усе 

яны, да рэ чы, за ха ва лі ся.

Але ся Ада мо ві ча ня ма з 

на мі ўжо 24 га ды. Але ў Глу-

шы пра яго не за бы ва юць. 

У гэ ты па ня дзе лак ад быў ся 

шэ раг па дзей, пры све ча ных 

пісь мен ні ку. Пад ра бяз ная 

пра гра ма бы ла раз ме шча-

на на сай це Баб руй ска га 

рай вы кан ка ма.

— Наш ад дзел ар га ні за-

ваў ме ра пры ем ства ў па сял-

ко вым До ме куль ту ры, — ад-

зна чы ла на чаль нік ад дзе ла 

ідэа ла гіч най ра бо ты і па 

спра вах мо ла дзі Баб руй-

ска га рай вы кан ка ма Га лі-

на ЧАР НО ВА. — Быў пад-

рых та ва ны ве чар па мя ці 

«Алесь Ада мо віч — свед ка 

вай ны». Пер шым чы нам ус-

кла лі квет кі да ма гі лы Але ся 

Мі хай ла ві ча. По тым на вед-

валь ні каў за пра сі ла кніж ная 

вы стаў ка «Алесь Ада мо-

віч — праў да жыц ця». Бы ла 

ар га ні за ва ная лі та ра тур ная 

экс па зі цыя «Апаль ва ю чая 

праў да вай ны», якую пра-

вя лі біб лі я тэч ныя ра бот ні кі. 

Ме ра пры ем ства скон чы ла ся 

па ка зам мас тац ка га філь ма 

«Ідзі і гля дзі», на які бы лі за-

про ша ны прад стаў ні кі ўла-

ды, на стаў ні кі, стар ша клас-

ні кі, усе жы ха ры па сёл ка.

У Мін ску, да рэ чы, сёння 

так са ма прой дзе ме ра пры-

ем ства, пры све ча нае Але сю 

Ада мо ві чу.

— Мы знай шлі пля цоў ку, 

дзе з бя руц ца пры хіль ні кі 

твор час ці пісь мен ні ка і кож-

ны па чы тае ўры вак з тво ра, 

які яму па да ба ец ца, — ад-

зна чыў ар га ні за тар су стрэ-

чы, ура джэ нец Баб руй ска 

Анд русь АР ХІ ПЕН КА. Ся-

род тых, хто пла нуе пры няць 

удзел у чы тан нях, — тэ ле вя-

ду чая Зі на і да Бан да рэн ка, 

пісь мен нік Ула дзі мір Ар лоў, 

ар тыст Яў ген Кры жа ноў скі, 

які, да рэ чы, сыг раў эпі за-

дыч ную ро лю ў філь ме «Ідзі 

і гля дзі».

Ра бо ты над ства рэн-

нем му зея ў Глу шы, між 

тым, пра цяг ва юц ца. Га лі на 

Чар но ва па ве да мі ла, што 

двой чы за ле та з Мін ска 

па сту па лі гро шы на ра-

ху нак, дзе аку му лю юц ца 

срод кі на ра монт гіс та рыч-

на га бу дын ка ап тэ кі пад бу-

ду чы му зей. Але іс тот на на 

агуль ную су му яны не паў-

плы ва лі. Па куль Баб руй скі 

рай вы кан кам пра пра цоў вае 

аль тэр на тыў ны ва ры янт — 

ства рэн не му зей най экс па-

зі цыі, пры све ча най Але сю 

Ада мо ві чу, у па сял ко вым 

До ме куль ту ры. «У хут кім 

ча се нам пе рададуць эс кі зы 

на за цвяр джэн не, — удак-

лад ні ла Га лі на Чар но ва. — 

Ка лі му зей бу дзе га то вы, 

экс па зі цыя пе ра мес ціц ца 

ту ды».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

КОЛЬ КІ СЛОЎ 
АБ СА ЦЫ ЯЛЬ НЫМ 
ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІЦ ТВЕ

А гэ тыя шля хі ёсць. На прык лад, мож-

на ства рыць гра мад скую ар га ні за цыю, 

якая бу дзе зай мац ца вы ра шэн нем іс ну-

ю чых са цы яль ных праб лем ці пы тан няў. 

Ці, ка лі ў ча ла ве ка ёсць прад пры маль-

ніц кія здоль нас ці, ён мо жа ства рыць 

ка мер цый ную струк ту ру, якая аказ вае, 

на прык лад, аду ка цый ныя па слу гі або 

па слу гі па тра нат на га до гля ду па жы лых 

лю дзей.

Вы бар з роз ных ва ры ян таў вы ра-

шэн ня праб ле мы — больш рэа ліс тыч-

ны і дзейс ны па ды ход, чым спа дзя ван не 

толь кі на дзяр жа ву ці, ка лі кі нуц ца ў ін-

шую край насць, толь кі на ся бе.

Апош нім ча сам ва ўсім све це ак тыў на 

раз ві ва ец ца са цы яль нае прад пры маль-

ніц тва, якое на цэ ле на на біз нес-ра шэн-

не са цы яль ных праб лем. Яно са праў ды 

мо жа быць доб рым вый сцем у мно гіх сі ту-

а цы ях, але боль шасць бе ла ру саў да гэ та га 

ча су не вель мі доб ра ўяў ляе са бе, што гэ та 

та кое. Мы вы ра шы лі па га ва рыць пра но вы 

для на ша га гра мад ства трэнд з кі раў ні ком 

ста ліч на га Цэнт ра са цы яль ных пра ек таў 

Але най КУ ЛЮ КІ НАЙ.

Для па чат ку — не вя лі кая да вед ка. Цэнтр 

са цы яль ных пра ек таў — гэ та струк тур нае 

пад раз дзя лен не ўні тар на га прад пры ем ства 

«Бар кос». Уні тар ным яно на зы ва ец ца та му, 

што ў яго ёсць адзі ны за сна валь нік — Бе-

ла рус кае та ва рыст ва ін ва лі даў. «Бар кос» — 

гэ та са цы яль нае прад пры ем ства, ство ра нае 

для та го, каб за бяс пе чыць ра бо чыя мес цы 

лю дзям з ін ва лід нас цю. На ім пра цу юць 

100 ча ла век, і па ло ва з іх мае ін ва лід насць, 

асноў ная на кі ра ва насць прад пры ем ства — 

швей ная вы твор часць.

Ка лі з'я ві ла ся маг чы масць узяць у арэн ду 

офіс у цэнт ры го ра да, на прад пры ем стве 

вы ра шы лі ства рыць цэнтр, які бу дзе зай-

мац ца роз ны мі са цы яль ны мі пра ек та мі.

Але ну Ку лю кі ну за пра сі лі ў цэнтр пі саць 

пра ек ты, пра гра мы, рас пра цоў ваць кі рун кі, 

якія, апроч уся го ін ша га, па він ны пры нес ці 

прад пры ем ству пры бы так.

— Та му што мэ та лю бо га прад пры маль-

ніц тва, у тым лі ку і са цы яль на га, — гэ та 

ўсё ж та кі да ход, — ка жа Але на. — Што 

та кое са цы яль нае прад пры маль ніц тва? Мы 

трош кі ня пра віль на ўспры ма ем сло ва «са-

цы яль нае». Гэ та не толь кі не аба ро не ныя 

плас ты на сель ніц тва на кшталт лю дзей з 

ін ва лід нас цю, пен сі я не раў і ма ла за бяс пе-

ча ных сем' яў. Сло ва «са цы яль нае» мож на 

ад нес ці да лю бых лю дзей і да ўся го, што 

нас акру жае. Гэ та тое, што мае да чы нен не 

да лю дзей, со цы у му і да на ша га з ва мі жыц-

ця. Усё, што ад но сіц ца да на ша га воль на га 

ча су, на ву чан ня, ад ра джэн ня куль тур ных 

тра ды цый, — гэ та «са цы яль нае». Та му, на-

прык лад, пры ват ныя кур сы на ву чан ня зда-

ро вых пад лет каў су час ным тан цам так са ма 

мож на на зваць са цы яль ным прад пры маль-

ніц твам. Але ўліч ва ю чы тое, што ў гэ тым 

ра ё не Мін ска дзя цей ма ла, а боль шасць га-

ра джан, якія тут пра жы ва юць, зна хо дзяц-

ца ў ста лым уз рос це, Цэнтр са цы яль ных 

пра ек таў ары ен ту ец ца ў пер шую чар гу на 

гэтую аў ды то рыю.

РА БО ЧАЯ НАЗ ВА — 
«ДА ДАТ КО ВЫЯ 
МАГ ЧЫ МАС ЦІ 50+»...

На огул, як лі чыць на ша су раз моў ні ца, да-

дат ко вая аду ка цыя лю дзей пе рад пен сій на га 

і пен сій на га ўзрос ту ў нас яшчэ не вель мі 

раз ві та. «Ёсць Уні вер сі тэт трэ ця га ўзрос ту 

ў Мін ску і Уні вер сі тэт за ла то га ўзрос ту ў 

Грод не, ня даў на ў Мін ску ад крыў ся Цэнтр 

ак тыў на га даў га лец ця, іс ну юць гурт кі пры 

тэ ры та ры яль ных цэнт рах са цабс лу гоў ван ня 

(ТЦСАН) і... гэ та ўсё, — ка жа яна. — Але Уні-

вер сі тэт трэ ця га ўзрос ту пра цуе з людзь мі 

«пяць дзя сят пяць плюс». А што ра біць ка тэ-

го рыі, якая толь кі пе ра сяг ну ла 50-га до вую 

мя жу? Вось мы і бу дзем пра па ноў ваць ім 

свае па слу гі. Ну і, уліч ва ю чы тое, што нам 

трэ ба пла ціць за арэн ду офі са і вы клад чы-

кам, вя до ма, на шы кур сы і гурт кі бу дуць 

плат ны мі, але мы вы стаў ля ем вель мі ніз кія 

кош ты. На прык лад, тры руб лі за ад ны за-

няткі — гэ та на ват ні жэй, чым у ТЦСАН.

Цэнтр са цы яль ных пра ек таў пла нуе ак-

тыў на за пус ціц ца з 1 каст рыч ні ка. Тут пра-

ду гле джа ны та кія кі рун кі, як вы ву чэн не 

свай го ра да во ду, на ву чан не жы ва пі су і 

гра фі цы, ра бо це з ма біль ны мі га джэ та мі 

і не ка то рыя ін шыя. Але са мае ці ка вае — 

усе гурт кі бу дуць аб' яд на ны ў адзі ны клуб, 

га лоў най мэ тай яко га стане пад рых тоў ка 

лю дзей да бу ду чай пен сіі. Ра бо чая наз ва 

клу ба — «Да дат ко выя маг чы мас ці 50+». 

І акра мя да дат ко вай аду ка цыі тут пла ну-

юц ца за ня ткі з псі хо ла га мі, кур сы ды е та-

ло гіі, фіт нес... То-бок бу дзе і псі ха ла гіч ная 

пад рых тоў ка да пен сіі, і пад рых тоў ка ў 

пла не кло па ту пра сваё зда роўе, і ней кія 

ма тэ ры яль ныя ас пек ты жыц ця на пен сіі 

тут так са ма пла ну юць пра пра цоў ваць і 

рых та ваць да іх.

— Ча ла век, пас ля та го як вый шаў на 

пен сію, ад ра зу ж су ты ка ец ца з вя ліз ны мі 

праб ле ма мі, перш за ўсё псі ха ла гіч ны-

мі, — ка жа Але на Ку лю кі на. — Час цей 

за ўсё атрым лі ва ец ца так, што ён трап-

ляе ў ней кі ва ку ум, па чы нае ад чу ваць 

ся бе ні ко му не па трэб ным. Ён пры вык 

усё жыц цё пра ца ваць, а ця пер ся дзіць до-

ма ме сяц-дру гі і па чы нае ра зу мець, што не 

ве дае, ку ды ся бе па дзець. Так мож на дай-

сці і да дэ прэ сіі... Не бу дзе ліш нім так са ма 

пад рых та ваць лю дзей і да зме ны ўзроў ню 

жыц ця пры вы ха дзе на пен сію. І тут ма ец ца 

на ўва зе не змі рыц ца з гэ тым, а на ву чыць, 

як мож на за ра біць да дат ко выя гро шы сва і мі 

ру ка мі, неш та вы раб ля ю чы ці, на прык лад, 

фа та гра фу ю чы.

У пры ват нас ці, Але на пла нуе ву чыць 

раз мя шчэн ню фа та гра фій на сто ка вых 

сай тах.

«Ча ла век, які зай ма ец ца фа та гра фі яй, 

не аба вяз ко ва спе цы я ліст у гэ тай га лі не, 

але ка лі ён мае мі ні маль ныя на вы кі, мі ні-

маль ную апа ра ту ру і ка лі яму ці ка вая гэ тая 

сфе ра, ён мо жа мець да сва ёй пен сіі ча сам 

вель мі ня дрэн ную прыбаўку, — сцвяр джае 

на ша су раз моў ні ца. — Фа та гра фа ваць мож-

на што па жа да е це, і ка лі раз мя шчаць гэ тыя 

здымкі на пэў ных за меж ных сай тах, то іх 

бу дуць куп ляць лю дзі і фір мы для сва іх мэт. 

Да ра зу мен ня та го, што та кі курс па трэб ны, 

я прый шла, ка лі па зна ё мі ла ся з людзь мі, 

якія за раб ля юць на гэ тым гро шы, пры чым 

гэ та не пра фе сій ныя фа то гра фы. Не ка то-

рыя па ча лі зай мац ца такой справай прос та 

з ад чаю, бо су тык ну лі ся з цяж кай фі нан са-

вай сі ту а цы яй, та му што ў сям'і ёсць дзе ці 

з ін ва лід нас цю, на прык лад. І мне зда ец ца, 

што для ка тэ го рыі «пяць дзя сят плюс» гэ-

та так са ма бы лі б вель мі ка рыс ныя ве ды і 

во пыт. Та му мы пла ну ем вы ву чэн не фо та-

мас тац тва ме на ві та з ка мер цый на га пунк ту 

гле джан ня: як за ра біць, ма ю чы мі ні маль ныя 

на вы кі фа та гра фа ван ня. На ін шых кур сах 

пла ну ем на ву чаць вы раб ляць цац кі, ла пі ка-

ва му шыц цю, вы шыў цы стуж ка мі...

І ўсё ж, як упэў не на Але на Ку лю кі на, 

са мае га лоў нае ў та кім клу бе, — ста сун кі. 

Гэ та тое, ча го так не ха пае ў ад зна ча ным 

уз рос це, ка лі ад бы ва ец ца пе ра ацэн ка каш-

тоў нас цяў і сяб роў скіх ад но сін, ка лі час та 

губ ля ец ца звык лы круг зна ём стваў, ка лі 

рас ча роў ва юц ца ў ста рых сяб рах і ча са мі 

на ват вы ры ва юць з за піс ной кніж кі ліст кі з 

іх проз ві шча мі... Бо хо чац ца ўжо да рос лай 

друж бы, а не тых сяб роў-сяб ро вак, якія 

цяг нуц ца яшчэ са школь на-ін сты туц ка га 

ўзрос ту і з які мі да гэ та га ча су ўжо мо жа 

не быць ні чо га агуль на га. І вось у та кіх клу-

бах мож на знай сці но вых су раз моў ні каў і 

сяб роў.

І ПРА ІН ТЭ ЛЕ КТУ АЛЬ НЫ ТУ РЫЗМ...
Хо чац ца ска заць і яшчэ аб ад ным на-

прам ку дзей нас ці Цэнт ра, які ўжо пра цуе. 

Га вор ка ідзе пра ін тэ ле кту аль ны ту рызм, 

зу сім но вае па няц це для 95 % бе ла ру саў. 

Што та кое ту рызм і ад па чы нак у звы чай ным 

уяў лен ні? Гэ та мо ра і сон ца, са на то рый ці 

гры бы-яга ды-да ча. Або эк скур сій ная па езд-

ка з тур фір май: па гля дзі це на ле ва, а ця пер 

на пра ва, а за раз прой дзем да му зея...

— Я апош нім ча сам час та бы ваю ся род 

лю дзей, якія зай ма юц ца са цы яль най сфе-

рай, і ба чу, што шмат ка му ці ка ва па гля-

дзець на па спя хо выя пра ек ты, пе ра няць 

чу жы во пыт і па дзя ліц ца сва ім, знай сці гран-

ты, — рас каз вае Але на. — І на огул, шмат 

ка му ёсць што ска заць аў ды то рыі. Та му я 

ўжо не каль кі га доў зай ма ю ся ін тэ ле кту аль-

ным ту рыз мам: па езд ка мі на між на род ныя 

ме ра пры ем ствы — кан фе рэн цыі, фо ру мы, 

кан грэ сы. Пры чым ез дзім мы не ў якас ці 

ту рыс таў або слу ха чоў, а ў якас ці ўдзель ні-

каў і спі ке раў — дзе лім ся сва ім до све дам, 

вы сту па ю чы на між на род ных пля цоў ках. 

Ле тась, на прык лад, ез дзі лі ў поль скі Люб-

лін на Кан грэс іні цы я тыў Ус ход няй Еў ро пы 

і рас каз ва лі там аб да дат ко вай аду ка цыі і 

ра бо це бе ла рус кіх са цы яль ных прад пры ем-

стваў, дзе пра цу юць лю дзі з ін ва лід нас цю. 

Та му што на са май спра ве ў нас не ўсё так 

дрэн на: нам ёсць што рас ка заць і чым па-

дзя ліц ца...

У ве рас ні Але на зноў будзе на кан грэсе 

і ўскла дае вя лі кія над зеі на гэ тую па езд-

ку. «З на мі па е дзе шмат ці ка вых лю дзей, 

у асноў ным прад стаў ні коў гра мад скіх аб' яд-

нан няў з роз ных кан цоў кра і ны — з Ві цеб-

ска, Ба ра на ві чаў, Ваў ка выс ка, Го ме ля... — 

ка жа яна. — Гэ та не ка мер цый ны пра ект, мы 

прос та ўзя лі на ся бе функ цыю ар га ні за та раў 

і ка ар ды на та раў зы хо дзя чы з та го, што на мі 

гэ ты шлях ужо прой дзе ны. Я — за ак тыў-

ную дзей насць. Ка лі ў ча ла ве ка ёсць ма ра, 

якую ён доў га вы нош вае, трэ ба аба вяз ко ва 

па спра ба ваць яе ажыц ця віць!»

Свят ла на БУСЬ КО.
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Пад час свят ка ван ня 60-га до ва га юбі лею ў Глу шы.

За да ча — пад рых та ваць да пен сіі...За да ча — пад рых та ваць да пен сіі...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

З днём на ра джэн ня, Алесь Мі хай ла віч!

Збор срод каў на му зей пра цяг ва ец ца. Да лу чыц ца 

да доб рай спра вы мо жа це і вы. Раз лі ко вы ра ху нак іс-

нуе пры ад дзе ле ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры 

і па спра вах мо ла дзі Баб руй ска га рай вы кан ка ма 

р/с BY84АKBB36421292723267100000 у фі лі яле 

703 ААТ «ААБ Бе ла рус банк», БІК АKBBBY21703, 

УНП 701226324.

Пры зна чэн не пла ця жу: «Для вы ра бу пра ект на-

каш та рыс най да ку мен та цыі і рэ кан струк цыі бу дын ка 

ў па сёл ку Глу ша пад му зей А. Ада мо ві ча». Гэ ты доў гі 

сказ па ві нен быць па зна ча ны ў бан каў скім да ку мен-

це аба вяз ко ва.


