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ПАКАЛЕННЕ XXI

У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых

Хло пец — ка ман дзір ма ла дзёж-

на га атра да ахо вы пра ва па рад ку і 

доб ра ах вот най дру жы ны «БАРС» 

сва ёй ВНУ.

Яго атрад ра зам з су пра цоў ні-

ка мі па труль на-па ста вой служ бы 

мі лі цыі ўдзель ні чае ў се зон ных 

дзя жур ствах. Ле там хо дзяць на 

ва да ёмы, спар тыў ныя пля цоў кі, у 

пар кі, дзе па пя рэдж ва юць лю дзей 

пра не бяс пе ку, тлу ма чаць пра ві лы 

па во дзі н, на гад ва юць, што трэ ба 

са чыць за дзець мі. У па чат ку і ў 

кан цы зі мы — рас каз ва юць ры-

ба кам і ін шым ама та рам ад-

па чын ку на пры ро дзе, што на 

тон кі лёд вы хо дзіць не бяс печ-

на. Так са ма ў аба вяз кі атра да 

ўва хо дзіць дзя жур ства ў мет-

ра па лі тэ не.

— Мы заў сё ды ў ад мет ным 

адзен ні, — га во рыць Ілья, — та-

му мно гія ўжо ве да юць нас. Ці 

бы ва юць зда рэн ні пад час дзя-

жур стваў? Вя до ма. На прык лад, 

на па мя ці вы па дак, ка лі ў ад дзя-

лен не пры вя лі жан чы ну ў ста не 

нар ка тыч на га ап'я нен ня. Яна 

па во дзі ла ся бе жу дас на, ка за-

ла жах лі выя рэ чы. Ду маю, што 

гэ та той са мы жы вы прык лад, 

як нар ко ты кі ўздзей ні ча юць на 

лю дзей...

Ілья пра цуе і ў дру жы не ўні-

вер сі тэ та. Ся род аба вяз каў — 

пад тры ман не па рад ку ў ак та вай 

за ле, якая раз лі ча на на во сем-

сот ча ла век.

— Там да во лі вуз кія пра хо-

ды, — тлу ма чыць хло пец. — Ёсць 

ры зы ка, што пры ма са вым вы ха дзе 

лю дзей хтось ці па ва ліц ца. Кант ра-

лю ем, каб, не дай бо жа, ні чо га не 

зда ры ла ся. Упэў не ны, што хлоп цы 

са ры ен ту юц ца і да па мо гуць у лю-

бой сі ту а цыі, на ват пры па жа ры... 

Мы ву чым ся са мі і пра во дзім для ін-

шых мі ні-лек цыі, як ся бе па во дзіць 

пры зда рэн нях. А як са ма аба ра няц-

ца, нам па каз вае ва ўні вер сі тэ це 

май стар спор ту па тэк ван до.

Ілья ар га ні зоў вае ра бо ту ас тат-

ніх: пра во дзіць гу тар кі, збо ры, пе-

рад ае на за па ша ныя ве ды.

— Які ка ман дзір, та кая і ка-

ман да, — пе ра ка на ны ён. — Мы 

заў сё ды ста ра ем ся адзін ад на му 

да па маг чы. Для мя не гэ та ка рыс-

ны до свед. Цу доў на ра зу мею, 

што ён да па мо жа ў жыц ці пас ля 

за кан чэн ня ўні вер сі тэ та.

...Вік то рыя — на мес нік сак ра-

та ра ўні вер сі тэц кай ар га ні за цыі 

БРСМ, ка ман дзір атра да «Доб-

рае Сэр ца», стар шы ня сту дэнц-

ка га са ве та на фа куль тэ це.

— Вель мі ўдзяч ная свай му 

сяб ру Ула ду Ду біц ка му — сак-

ра та ру на шай ма ла дзёж най ар-

га ні за цыі, — ка жа дзяў чы на. — 

Ме на ві та ён і пры вёў мя не сю ды 

на дру гім кур се. Спа чат ку па клі-

каў на ад но з ме ра пры ем стваў, 

да па маг чы. Ка лі зра зу меў, што 

ў мя не атрым лі ва ец ца, па чаў за-

пра шаць да лей. А по тым я ста-

ла яго на мес ні кам і ця пер усіх 

так са ма клі чу-клі чу-клі чу.

Ра зам з ін шы мі сяб ра мі БРСМ 

Ві ка апя ку ец ца над удзель ні ка мі 

кон кур саў «Сту дэнт го да» і «Ка-

ра леў ская вяс на».

— Да па ма га ем ім з му зы кай, 

па ста ноў ка мі: не здар ма ж ву-

чым ся ва ўні вер сі тэ це куль ту ры і 

мас тац тваў, — рас каз вае дзяў чы-

на. — Пры хо дзім на ўсе рэ пе ты цыі, 

су стрэ чы. Нам да вя ра юць, з на мі 

ра яц ца...

Зда ра ец ца, што хлоп цы і дзяў-

ча ты пра па ноў ва юць свае ідэі для 

ме ра пры ем стваў. А яшчэ — ар га-

ні зоў ва юць даб ра чын ныя кан цэр-

ты. Тэ ле фа ну юць «зор кам» бе ла-

рус кай эст ра ды, ка жуць імя та го, 

ка му збі ра юць гро шы і для ча го. 

Шмат хто зга джа ец ца: ак цыі ўжо 

пад тры ма лі Аляк сей Грос, Аляк-

сандр Са ла ду ха, гурт BуСіtу...

Пад час па доб ных ме ра пры-

ем стваў, як ка жа Ві ка, ак ты віс-

ты больш пра цу юць за ку лі са мі. 

А вось у атра дзе «Доб рае Сэр ца» 

яны вы кон ва юць ужо га лоў ныя ро-

лі. На прык лад, пад час ак цыі «Цу-

ды на Рас тво» ка ман да пе ра пра-

на ец ца ў ка зач ных ге ро яў і па каз-

вае сваю на ва год нюю пра гра му 

ў дзі ця чых да мах, шмат дзет ным і 

праб лем ным сем' ям.

— Як сту дэн там твор чай ВНУ, 

нам ня цяж ка штось ці пры ду-

маць, — ка жа Вік то рыя. — Ча сам 

бя ром ней кія ну ма ры з уні вер сі тэц-

кіх ме ра пры ем стваў. Для дзя цей 

ста ра ем ся не прос та «ад пра ца-

ваць» пра гра му, але і па гу ляць з 

імі. Хтось ці ро біць ма лым пры чос кі, 

ма дэ люе па вет ра ныя ша ры ў вы-

гля дзе са бач кі ці кве тач кі і па каз-

вае, як гэ та зра біць. Ёсць тыя, хто 

пры дум ляе і пра во дзіць квэс ты.

Я звы чай на на дзя ваю кас цюм 

Сня гур кі. Ра зам з Дзе дам Ма ро зам 

мы за пра ша ем дзя цей спя ваць, 

тан ца ваць, ва дзіць ка ра го ды. Гэ та 

так здо ра ва і ве се ла, мы атрым лі-

ва ем не ве ра год ныя эмо цыі! Дзе ці 

нас аб ды ма юць, рас каз ва юць свае 

сак рэ ты, ка жуць «дзя куй».

Без Вік то рыі і яе ка ман ды не 

абы шла ся і пад рых тоў ка да ад-

крыц ця рэ кан стру я ва на га ста ліч-

на га ста ды ё на «Ды на ма». Амаль 

што дня яны пры хо дзі лі ту ды: мы-

лі, фар ба ва лі, вы но сі лі смец це... 

А яшчэ Ві ка ўдзель ні ча ла ў ак цыі 

«Ад наў лен не свя тынь Бе ла ру сі».

— У фі на ле ў хра ме-пом ні ку 

ў го нар Усіх Свя тых мы пры бі ра лі 

тэ ры то рыю, чыс ці лі, грэб лі, са дзі лі 

дрэ вы, — ус па мі нае яна. — А на-

пры кан цы — за кла лі ад мыс ло вую 

кап су лу ў сця ну...

Вік то рыя шчы ра пры зна ец ца, што 

су мя шчаць ву чо бу і гра мад скую пра-

цу ня прос та. Да во дзіц ца ах вя ра ваць 

воль ным ча сам і на ват сном. Ад нак 

дзяў чы на аб гэ тым не шка дуе:

— У нас — са мая леп шая ка-

ман да, — ка жа яна. — Ня гле дзя чы 

на тое, што бы ва юць і спрэч кі, і 

не су па дзен ні ў по гля дах, заў сё ды 

пры хо дзім да кам пра мі су. А пас ля 

на пру жа ных дзён, бяс сон ных на-

чэй ра зам ад па чы ва ем: ез дзім на 

квэс ты, у аква парк, прос та гу ля ем. 

Так са ма ра зам ванд ру ем за мя-

жой. Па бы ва лі ўжо ў Егіп це, Пра зе, 

Па ры жы, Бер лі не, Амстэр да ме...

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІV кур са Ін сты ту та 

жур на ліс ты кі БДУ.

Асно вы ме ды я а ду ка цыі 

ўжо не пер шы год ука ра ня-

юц ца ў рам ках роз ных ву чэб-

ных прад ме таў у бе ла рус кіх 

шко лах. Маг чы ма, са мы час 

па дзя ліц ца сва і мі ве да мі з 

ін шы мі? Та ва рыст ва бе ла-

рус кай шко лы пра па ноў вае 

пад лет кам і школь ным ме-

дыя паў дзель ні чаць у кон-

кур се «Ла ві фэйк!».

«Ты ба чыш, што лю дзі ва-

кол ця бе су ты ка юц ца з праб-

ле ма мі, гле дзя чы тэ ле ві зар ці 

блу ка ю чы ў ін тэр нэ це, і ве да-

еш, як ім да па маг чы? Твой 

ме ды яп ра ект, маг чы ма, да-

па мо жа тым, хто не кры тыч на 

ўспры мае ўсё, што ка жуць з 

эк ра на; не ўмее ад роз ніць 

фак ты ад мер ка ван няў; трап-

ляе пад уплыў рэ клам ных 

хіт ры каў; не ра зу мее, што 

трэ ба аба ра няць свае пер-

са наль ныя да ныя; не мо жа 

даць ра ды ін тэр нэт-тро лям ці 

тым, хто ў са цы яль ных сет ках 

здзе ку ец ца з ін шых...

Пра па ну ем та бе па спра-

ба ваць свае сі лы ў ро лі ме-

ды я мэй ке ра і мэ ды я экс пер-

та! Вы ка жы сваё мер ка ван не 

ў лю бым ме дый ным жан ры 

на тэ му «Быць ме ды я пісь-

мен ным — гэ та прос та!»

Рас ка жы аб праб ле ме, з 

якой су ты ка юц ца твае сяб-

ры, ад на клас ні кі, на стаў-

ні кі, баць кі, ба бу лі-дзя ду лі 

ці су се дзі, ка лі гля дзяць 

тэ ле пра гра мы, філь мы, се-

ры я лы, чы та юць вэб-сай ты 

ці «ся дзяць» у са цы яль ных 

сет ках. Па ка жы, як гэ тую 

праб ле му мож на бы ло б 

вы ра шыць.

Кон курс пра ду гледж вае 

на ступ ныя на мі на цыі:

1. Муль ты ме дыя — аў-

дыё ці ві дэа: кліп, мі-

ні-фільм (не даў жэй шы за 

сем хві лін), ані ма цыя, на ву-

чаль ны ві дэа ро лік, пад каст, 

тэ ле- ці ра дыё пе ра да ча для 

школь на га тэ ле ба чан ня 

і г. д.

2. Гра фіч ныя і ін тэр-

ак тыў ныя ме дыя: 

ін фаг ра фі ка, фо та і фо та-

рэ пар таж, пла кат, ко мікс, 

гуль ня, квіз і г. д.

3. Тэкс та выя ме дыя: 

лонг рыд, блог, пост 

(гру па ці ста рон ка) у са цы-

яль най сет цы, ар ты кул у 

школь най прэ се, жур на лісц-

кае рас сле да ван не, рэ пар-

таж і г. д.

Пад ра бяз ную ін фар ма-

цыю аб кры тэ ры ях ацэнь-

ван ня мож на знай сці на пар-

та ле www.nаstаunіk.іnfо.

Пры няць удзел у кон кур-

се вель мі прос та. Па ду май, 

якія, на твой по гляд, ёсць 

праб ле мы ў ка ры стан ні пра-

дук цы яй мас ме дыя. Вы бе-

ры ад ну з іх і пра па нуй, як 

мож на яе вы ра шыць. Але 

ін фар ма цыя для тва ёй ба бу-

лі і для твай го сяб ра па він на 

быць па да дзе на па-роз на му. 

Пры ства рэн ні свай го ме дыя-

пра ек та пры трым лі вай ся 

жур на лісц кай эты кі і стан-

дар таў, па ва жай аў тар скія 

пра вы. Да шлі свой пра ект 

ці спа сыл ку на яго на ад рас 

mеdіаkоnkurs2019@gmаіl.соm 

з тва ім проз ві шчам у тэ ме 

ліс та і на мі на цы яй (на прык-

лад: Са ша Ка ва ле віч_ Муль-

ты ме дыя).

Да ўдзе лу ў кон кур се 

за пра ша юц ца пад лет кі ва 

ўзрос це ад 14 да 18 га-

доў. Ра бо ты пры ма юц ца 

да 15 кра са ві ка. Па жа да на 

вы ка наць іх на бе ла рус кай 

мо ве. Ацэнь ваць пра ек ты 

і вы зна чаць пе ра мож цаў 

бу дзе пра фе сій нае жу ры: 

вя до мыя жур на ліс ты, рэ-

жы сё ры, ак цё ры, пе да го гі-

ме ды я экс пер ты, прад стаў-

ні кі парт нёр скіх ар га ні за цый 

гэ та га пра ек та.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ме ды я джунг ліМе ды я джунг лі ЛА ВІ ФЭЙК!

Да вед ка
Фэйк — слэн га вы тэр мін, які аба зна чае пад роб ку, 

ко пію або фаль сі фі ка цыю. У да чы нен ні да срод каў ма-

са вай ін фар ма цыі пад фэй кам ра зу ме юць на ві ну, якая 

не мае ні чо га агуль на га з праў дай, так бы мо віць, пад-

роб ку на ві ны. Фэй кі мо гуць кра наць за жы вое тых, хто іх 

чы тае. У гэ тым вы пад ку ў ча ла ве ка ад клю ча ец ца ло гі ка, 

уклю ча юц ца эмо цыі і ён ве рыць у са мую не ве ра год ную 

ін фар ма цыю.

АК ТЫЎ НЫМ І ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫМ — 
ПРЭ МІІ «ЗА СПРА ВУ»

Ад сён няш ня га спа жыў ца на він па тра бу ец ца ўмен-

не не толь кі чы таць, але і ана лі за ваць іх, на яў насць 

свое асаб лі ва га ўнут ра на га філь тра, які да зва ляе ра-

біць пра віль ныя вы сно вы на конт на дзей нас ці кры-

ні цы ін фар ма цыі. Уста ноў ле на, што ча ла ве кам, які 

пра во дзіць асноў ную част ку жыц ця ў вір ту аль най 

пра сто ры, знач на пра сцей ма ні пу ля ваць. З эк ра наў 

мы атрым лі ва ем толь кі мност ва сла ба звя за ных па-

між са бой фак таў, у нас ад клю ча ец ца ло гі ка, губ ля-

ец ца пры чын на-вы ні ко вая су вязь. Псі хо ла гі на ват 

увя лі та кое па няц це, як вір ту аль ная ка лек тыў ная 

свя до масць. Ін тэр нэт-аў ды то рыя з га тоў нас цю «пра-

глы нае» ана нім ныя фэй ка выя па ве дам лен ні. Да рэ чы, 

як свед чаць да сле да ван ні, 78 % лю дзей цал кам да-

вя ра юць сва ім кан так там у са цы яль ных сет ках і той 

ін фар ма цыі, што яны рас паў сюдж ва юць.

Ілья Са ка лоў (чац вёр ты зле ва) з ка ман дай.

Вік то рыя Лю ба мі ра ва з Ула дзі мі рам Ду біц кім.

Тыя, хто зай ма ец ца даб ра чын нас цю, звы чай на не шу ка юць ма-

тэ ры яль ных вы гад. Яны атрым лі ва юць на шмат больш — удзяч-

насць ін шых. За ах воч ван не — толь кі бо нус, хоць і пры ем ны. 

Двац цаць пяць ак ты віс таў Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за 

мо ла дзі па вы ні ках Го да ма лой ра дзі мы атры ма лі прэ мію «За 

спра ву», за сна ва ную Мін скім га рад скім ка мі тэ там БРСМ. Ся род 

іх — трэ ця курс ні ца Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту-

ры і мас тац тваў Вік то рыя ЛЮ БА МІ РА ВА і трэ ця курс нік Мінскага 

дзяр жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та Ілья СА КА ЛОЎ.


