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ПАКАЛЕННЕ XXI
7 02 2019 г.

У ліку найлепшых

АКТЫЎНЫМ І ІНІЦЫЯТЫЎНЫМ —
ПРЭМІІ «ЗА СПРАВУ»

Тыя, хто займаецца дабрачыннасцю, звычайна не шукаюць матэрыяльных выгад. Яны атрымліваюць нашмат больш — удзячнасць іншых. Заахвочванне — толькі бонус, хоць і прыемны.
Дваццаць пяць актывістаў Беларускага рэспубліканскага саюза
моладзі па выніках Года малой радзімы атрымалі прэмію «За
справу», заснаваную Мінскім гарадскім камітэтам БРСМ. Сярод
іх — трэцякурсніца Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў Вікторыя ЛЮБАМІРАВА і трэцякурснік Мінскага
дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта Ілья САКАЛОЎ.
Хлопец — камандзір маладзёж- рызыка, што пры масавым выхадзе
нага атрада аховы правапарадку і людзей хтосьці паваліцца. Кантрадобраахвотнай дружыны «БАРС» люем, каб, не дай божа, нічога не
здарылася. Упэўнены, што хлопцы
сваёй ВНУ.
Яго атрад разам з супрацоўні- сарыентуюцца і дапамогуць у люкамі патрульна-паставой службы бой сітуацыі, нават пры пажары...
міліцыі ўдзельнічае ў сезонных Мы вучымся самі і праводзім для індзяжурствах. Летам ходзяць на шых міні-лекцыі, як сябе паводзіць
Ілья Сакалоў (чацвёрты злева) з камандай.
вадаёмы, спартыўныя пляцоўкі, у пры здарэннях. А як самаабараняцпаркі, дзе папярэджваюць людзей ца, нам паказвае ва ўніверсітэце
— Які камандзір, такая і ка- чымся ва ўніверсітэце культуры і
пра небяспеку, тлумачаць правілы майстар спорту па тэквандо.
манда, — перакананы ён. — Мы мастацтваў, — расказвае дзяўчыІлья арганізоўвае работу астатпаводзін, нагадваюць, што трэба
заўсёды стараемся адзін аднаму на. — Прыходзім на ўсе рэпетыцыі,
сачыць за дзецьмі. У пачатку і ў ніх: праводзіць гутаркі, зборы, педапамагчы. Для мяне гэта карыс- сустрэчы. Нам давяраюць, з намі
канцы зімы — расказваюць ры- радае назапашаныя веды.
ны досвед. Цудоўна разумею, раяцца...
бакам і іншым аматарам адшто ён дапаможа ў жыцці пасля
Здараецца, што хлопцы і дзяўпачынку на прыродзе, што на
заканчэння ўніверсітэта.
чаты прапаноўваюць свае ідэі для
тонкі лёд выходзіць небяспеч...Вікторыя — намеснік сакра- мерапрыемстваў. А яшчэ — аргана. Таксама ў абавязкі атрада
тара ўніверсітэцкай арганізацыі нізоўваюць дабрачынныя канцэрўваходзіць дзяжурства ў метБРСМ, камандзір атрада «Доб- ты. Тэлефануюць «зоркам» беларапалітэне.
рае Сэрца», старшыня студэнц- рускай эстрады, кажуць імя таго,
— Мы заўсёды ў адметным
ка
га савета на факультэце.
каму збіраюць грошы і для чаго.
адзенні, — гаворыць Ілья, — та— Вельмі ўдзячная свайму Шмат хто згаджаецца: акцыі ўжо
му многія ўжо ведаюць нас. Ці
сябру Уладу Дубіцкаму — сак- падтрымалі Аляксей Грос, Алякбываюць здарэнні падчас дзяратару нашай маладзёжнай ар- сандр Саладуха, гурт BуСіtу...
журстваў? Вядома. Напрыклад,
ганізацыі, — кажа дзяўчына. —
Пад час па доб ных ме ра прына памяці выпадак, калі ў аддзяМе
на
ві
та
ён
і
пры
вёў
мя
не
сю
ды
ем
стваў,
як кажа Віка, актывісленне прывялі жанчыну ў стане
на другім курсе. Спачатку паклі- ты больш працуюць за кулісамі.
наркатычнага ап'янення. Яна
каў на адно з мерапрыемстваў, А вось у атрадзе «Добрае Сэрца»
паводзіла сябе жудасна, казадапамагчы. Калі зразумеў, што яны выконваюць ужо галоўныя рола жахлівыя рэчы. Думаю, што
ў мяне атрымліваецца, пачаў за- лі. Напрыклад, падчас акцыі «Цугэта той самы жывы прыклад,
прашаць далей. А потым я ста- ды на Раство» каманда перапраяк наркотыкі ўздзейнічаюць на
ла яго намеснікам і цяпер усіх наецца ў казачных герояў і паказлюдзей...
таксама клічу-клічу-клічу.
вае сваю навагоднюю праграму
Ілья працуе і ў дружыне ўніРазам з іншымі сябрамі БРСМ ў дзіцячых дамах, шматдзетным і
версітэта. Сярод абавязкаў —
Віка апякуецца над удзельнікамі праблемным сем'ям.
падтрыманне парадку ў актавай
конкурсаў «Студэнт года» і «Ка— Як студэнтам творчай ВНУ,
зале, якая разлічана на восемралеўская вясна».
нам ня цяж ка штось ці пры дусот чалавек.
— Дапамагаем ім з музыкай, маць, — кажа Вікторыя. — Часам
— Там даволі вузкія праходы, — тлумачыць хлопец. — Ёсць Вікторыя Любамірава з Уладзімірам Дубіцкім. пастаноўкамі: нездарма ж ву- бяром нейкія нумары з універсітэц-

Медыяджунглі

ЛАВІ ФЭЙК!

Ад сённяшняга спажыўца навін патрабуецца ўменне не толькі чытаць, але і аналізаваць іх, наяўнасць
своеасаблівага ўнутранага фільтра, які дазваляе рабіць правільныя высновы наконт надзейнасці крыніцы інфармацыі. Устаноўлена, што чалавекам, які
праводзіць асноўную частку жыцця ў віртуальнай
прасторы, значна прасцей маніпуляваць. З экранаў
мы атрымліваем толькі мноства слаба звязаных паміж сабой фактаў, у нас адключаецца логіка, губляецца прычынна-выніковая сувязь. Псіхолагі нават
увялі такое паняцце, як віртуальная калектыўная
свядомасць. Інтэрнэт-аўдыторыя з гатоўнасцю «праглынае» ананімныя фэйкавыя паведамленні. Дарэчы,
як сведчаць даследаванні, 78 % людзей цалкам давяраюць сваім кантактам у сацыяльных сетках і той
інфармацыі, што яны распаўсюджваюць.
Асновы медыяадукацыі
ўжо не першы год укараняюцца ў рамках розных вучэбных прадметаў у беларускіх
школах. Магчыма, самы час
падзяліцца сваімі ведамі з
іншымі? Таварыства беларускай школы прапаноўвае
падлеткам і школьным медыя паўдзельнічаць у конкурсе «Лаві фэйк!».
«Ты бачыш, што людзі вакол цябе сутыкаюцца з праблемамі, гледзячы тэлевізар ці
блукаючы ў інтэрнэце, і веда-

кіх мерапрыемстваў. Для дзяцей
стараемся не проста «адпрацаваць» праграму, але і пагуляць з
імі. Хтосьці робіць малым прычоскі,
мадэлюе паветраныя шары ў выглядзе сабачкі ці кветачкі і паказвае, як гэта зрабіць. Ёсць тыя, хто
прыдумляе і праводзіць квэсты.
Я звычайна надзяваю касцюм
Снягуркі. Разам з Дзедам Марозам
мы запрашаем дзяцей спяваць,
танцаваць, вадзіць карагоды. Гэта
так здорава і весела, мы атрымліваем неверагодныя эмоцыі! Дзеці
нас абдымаюць, расказваюць свае
сакрэты, кажуць «дзякуй».
Без Вікторыі і яе каманды не
абышлася і падрыхтоўка да адкрыцця рэканструяванага сталічнага стадыёна «Дынама». Амаль
штодня яны прыходзілі туды: мылі, фарбавалі, выносілі смецце...
А яшчэ Віка ўдзельнічала ў акцыі
«Аднаўленне святынь Беларусі».
— У фінале ў храме-помніку
ў гонар Усіх Святых мы прыбіралі
тэрыторыю, чысцілі, грэблі, садзілі
дрэвы, — успамінае яна. — А напрыканцы — заклалі адмысловую
капсулу ў сцяну...
Вікторыя шчыра прызнаецца, што
сумяшчаць вучобу і грамадскую працу няпроста. Даводзіцца ахвяраваць
вольным часам і нават сном. Аднак
дзяўчына аб гэтым не шкадуе:
— У нас — самая лепшая каманда, — кажа яна. — Нягледзячы
на тое, што бываюць і спрэчкі, і
несупадзенні ў поглядах, заўсёды
прыходзім да кампрамісу. А пасля
напружаных дзён, бяссонных начэй разам адпачываем: ездзім на
квэсты, у аквапарк, проста гуляем.
Таксама разам вандруем за мяжой. Пабывалі ўжо ў Егіпце, Празе,
Парыжы, Берліне, Амстэрдаме...
Юлія АДАМОВІЧ,
студэнтка ІV курса Інстытута
журналістыкі БДУ.

еш, як ім дапамагчы? Твой
медыяпраект, магчыма, дапаможа тым, хто некрытычна
ўспрымае ўсё, што кажуць з
экрана; не ўмее адрозніць
факты ад меркаванняў; трапляе пад уплыў рэкламных
хітрыкаў; не разумее, што
трэба абараняць свае персанальныя даныя; не можа
даць рады інтэрнэт-тролям ці
тым, хто ў сацыяльных сетках
здзекуецца з іншых...
Прапануем табе паспрабаваць свае сілы ў ролі ме-

дыямэйкера і мэдыяэксперта! Выкажы сваё меркаванне
ў любым медыйным жанры
на тэму «Быць медыяпісьменным — гэта проста!»
Раскажы аб праблеме, з
якой сутыкаюцца твае сябры, адна класнікі, на стаўнікі, бацькі, бабулі-дзядулі
ці су се дзі, ка лі гля дзяць
тэлепраграмы, фільмы, серыялы, чытаюць вэб-сайты
ці «сядзяць» у сацыяльных
сетках. Пакажы, як гэтую
праб ле му мож на бы ло б
вырашыць.
Конкурс прадугледжвае
наступныя намінацыі:
Мультымедыя — аўдыё ці відэа: кліп, міні-фільм (не даўжэйшы за

1.

сем хвілін), анімацыя, навучальны відэаролік, падкаст,
тэле- ці радыёперадача для
школь на га тэ ле бачан ня
і г. д.
Графічныя і інтэрак тыў ныя ме дыя:
інфаграфіка, фота і фотарэпартаж, плакат, комікс,
гульня, квіз і г. д.
Тэкс та выя ме дыя:
лонгрыд, блог, пост
(група ці старонка) у сацыяльнай сетцы, артыкул у
школьнай прэсе, журналісцкае расследаванне, рэпартаж і г. д.
Падрабязную інфармацыю аб крытэрыях ацэньвання можна знайсці на партале www.nаstаunіk.іnfо.
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Даведка
Фэйк — слэнгавы тэрмін, які абазначае падробку,
копію або фальсіфікацыю. У дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі пад фэйкам разумеюць навіну, якая
не мае нічога агульнага з праўдай, так бы мовіць, падробку навіны. Фэйкі могуць кранаць за жывое тых, хто іх
чытае. У гэтым выпадку ў чалавека адключаецца логіка,
уключаюцца эмоцыі і ён верыць у самую неверагодную
інфармацыю.

Прыняць удзел у конкурсе вельмі проста. Падумай,
якія, на твой погляд, ёсць
праблемы ў карыстанні прадукцыяй масмедыя. Выберы адну з іх і прапануй, як
можна яе вырашыць. Але
інфармацыя для тваёй бабулі і для твайго сябра павінна
быць пададзена па-рознаму.
Пры стварэнні свайго медыяпра ек та пры трым лі вай ся
журналісцкай этыкі і стандартаў, паважай аўтарскія
правы. Дашлі свой праект
ці спасылку на яго на адрас
mеdіаkоnkurs2019@gmаіl.соm

з тваім прозвішчам у тэме

ліста і намінацыяй (напрыклад: Саша Кавалевіч_ Мультымедыя).
Да ўдзе лу ў кон кур се
запрашаюцца падлеткі ва
ўзросце ад 14 да 18 гадоў. Ра бо ты пры ма юц ца
да 15 красавіка. Пажадана
выканаць іх на беларускай
мове. Ацэньваць праек ты
і вы значаць пе ра мож цаў
будзе прафесійнае журы:
вя домыя жур на ліс ты, рэжысёры, акцёры, педагогімедыяэксперты, прадстаўнікі партнёрскіх арганізацый
гэтага праекта.
Надзея НІКАЛАЕВА.
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