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Ла лi та ТКА ЧО ВА — кi раў нiк на-

род на га ва каль на га ка лек ты ву ў 

Азёр наў скiм сель скiм До ме куль-

ту ры. Як i мно гiя, хто пры яз джае 

ву чыц ца ў Мiнск, дзяў чы на пла-

на ва ла жыц цё ў го ра дзе. Упар тая, 

эпа таж ная, яна скон чы ла Мiн скi 

дзяр жаў ны ка ледж мас тац тваў па 

спе цы яль нас цi «ха ра вое мас тац-

тва». Ад нак пры раз мер ка ван нi 

за па вет ная «ста лi ца» ака за ла ся 

кры ху на паў днё вы ўсход ад Мiн-

ска, у Чэр вень скiм ра ё не.

— Пры ем на здзi вi ла тое, што 

да мя не ад ра зу па ста вi лi ся як да 

ка ле гi. Ка лек тыў ма лень кi, але 

доб ры i га то вы iс цi на су страч. Мне 

па да ба ец ца тут, праў да, да бi рац-

ца ня зруч на: спа чат ку з Мiн ска на 

марш рут цы, а пас ля шэсць кi ла-

мет раў пеш шу (кру та, ка лi едзе 

спа да рож ная ма шы на, але та кое 

бы вае рэд ка). Да рэ чы, трэ ба з 

най блi жэй ша га за роб ку на быць 

фiт нес-га дзiн нiк...

Кан цэр таў у вёсцы ня шмат. 

Бя да ў тым, што мо ла дзi ма ла, 

боль шасць з'е ха ла ў ста лi цу. Ча-

сам Дом куль ту ры пра во дзiць 

дыс ка тэ кi, але на ват прос та «па-

ту са вац ца» ледзь наз бi ра ец ца 

20 ча ла век. За тое ў Азёр ным ах-

вот на спраў ля юць Дзень ры ба ка i 

Дзень вёс кi. Ла лi та са ма ўдзель-

нi ча ла ў пра гра ме: дэ ман стра ва-

ла не каль кi ва каль ных ну ма роў. 

Пе рад кож ным свя там скла да ец ца 

план ме ра пры ем ства. Але не ўсё 

мо жа iс цi па iм...

— ...Я толь кi па чы на ла пра ца-

ваць. Бы ло ле та, кан цэрт ла дзi лi 

на ву лi цы. I вя ду чую пад час свя-

та ўджа лi ла пча ла. У яе па чаў ся 

пры ступ астмы, та му вый сцi i пра-

цяг ваць яна не маг ла. Да вя ло ся 

мне, хоць слоў як след не ве да ла. 

Па ча ла iм пра вi за ваць, вы дум ляць 

ад ся бе. Лi чу, атры ма ла ся фай на, 

трэ ба прос та ад чу ваць пуб лi ку, — 

пры гад вае су раз моў нi ца.

Ка лi з пад лет ка мi i мо лад дзю 

цяж ка ва та, то дзе цi на вед ва юць 

клуб ах вот на. Збi ра юц ца i ра зам 

спя ва юць, Ла лi та ву чыць iх пра вiль-

на вы ка рыс тоў ваць го лас, зна ё мiць 

з бе ла рус кi мi на род ны мi пес ня мi i 

пры пеў ка мi. У дзi ця чай ва каль най 

гру пе шэсць ча ла век ад 5 да 10 га-

доў. З iмi, пры зна ец ца, скла да на.

— У нас дзе ла вая да мо ва: спа-

чат ку рас пя ва ем ся, пра га ня ем 

спе вы, а пас ля гу ля ем у «Кра ка-

дзi ла». Ба наль най стро гай цёт цы 

тут дак лад на не мес ца! Я па ста-

ян на з iмi раз маў ляю, рас пыт ваю 

пра за хап лен нi, лю бi мыя пес нi, цi-

каў лю ся, кiм яны ся бе ба чаць праз 

дзе сяць га доў. Ра зам ма лю ем, у 

нас ёсць на столь ныя гуль нi, ад-

гад ва ем ша ра ды — та кiм чы нам 

мы зблi жа ем ся i сяб ру ем, — ка жа 

дзяў чы на.

Асноў най аў ды то ры яй у 

Азёр наў скiм ДК з'яў ля юц-

ца лю дзi ста ла га ўзрос ту. 

Акра мя за ня ткаў з дзець мi 

Ла лi та кi руе на род ным ан-

самб лем «Азя ра нач ка», ка-

лек ты вам, яко му ўжо больш 

за 65 га доў! Дзяў чы на шчы-

ра ка жа, што ўсе яго ўдзель-

нi цы вель мi та ле на вi тыя, 

ня гле дзя чы на ад сут насць 

му зыч най аду ка цыi. Га лоў-

нае — тал ко ва i прос та тлу-

ма чыць дэ та лi, скла да ныя 

тэр мi ны i мець цяр пен не: 

лю дзi пры хо дзяць у клуб 

ад па чы ваць, зай ма ю чы ся 

твор час цю.

Са ма Ла лi та iг рае на 

скрып цы i зай ма ец ца на род-

ным ва ка лам. У воль ны час дзяў-

чы на на вед вае мас тац кiя вы стаў кi, 

лю бiць ба лет. Са ма пi ша ха ра выя i 

ан самб ле выя тво ры на на род ны лад 

у су час най апра цоў цы.

На ша дру гая су раз моў нi ца На-

стас ся ЛIТ ВIН КО ВIЧ — ды рэк тар 

До ма куль ту ры вёс кi Мар ка ва, што 

на Ма ла дзе чан шчы не. Дзяў чы на 

жы ве по бач з мес цам ра бо ты, у 

баць коў скiм до ме. Па аду ка цыi яна 

юрыст.

— Спа чат ку бы ло страш на, ка-

за лi пра без лiч пла наў, зда ва ла ся, 

што ўсё вель мi скла да на i без на-

вы каў мя не не возь муць. А по тым 

я зра зу ме ла, што для та кой ра бо-

ты да стат ко ва фан та зii, эн ту зi яз му 

i доб ра га на строю. Гэ та га ў мя не 

ха пае!

Пра гра мы кан цэр таў дзяў чы на 

пi ша са ма, за тым усё аб мяр коў-
ва ец ца i ўзгад ня ец ца ў ка лек-
ты ве. Ча сам вес цi пра гра мы i 
пры дум ваць iдэi да па ма гае ма-

лод шая сяст ра. Iм прэ зы ла дзяць 

не толь кi ў ак та вай за ле, да во-

дзiц ца так са ма ез дзiць па ма лых 

вёс ках Мар каў ска га сель са ве-

та, i тут важ на не пра га даць з 

на двор' ем, бо пад даж джом вас 

слу хаць нi хто не бу дзе. Ад но з 

яск ра вых свят, якое вель мi лю-

бiць мо ладзь, — Ку пал ле.

— Усяк бы вае: нех та не дой-

дзе, элект рыч насць знiк не ў са-

мы раз гар кан цэр та... Але тут я 

ўклю чаю фан та зiю, i пуб лi ка ўжо 

ду мае, што ся дзiць без свят ла 

на ўмыс на, — дзе лiц ца сак рэ там 

дзяў чы на.

У Мар каў скiм До ме куль ту ры 

асаб лi вая ўва га звяр та ец ца на 

пад рас та ю чае па ка лен не. Дзе цi 

тут чы та юць вер шы, аб мяр коў ва-

юць iх ра зам. Да спор ту — так са ма 

з па ва гай: гуль нi, не вя лiч кiя спа-

бор нiц твы, тан цы i раз мо вы пра 

зда роўе. На стас ся вя дзе тан ца-

валь ны гур ток.

Су раз моў нi ца ад зна чае, што 

хлоп чы каў i дзяў чы нак скла да-

на раз ня во лiць, бо яны моц на 

схiль ныя да чу жо га мер ка ван ня, 

i мно гiя ба яц ца, што 

вы гля да юць на сцэ не 

не вель мi доб ра. Пас-

ля чар го вай рэ пе ты цыi 

тан ца валь ны гур ток ся-

дае за са лод кi стол, п'е 

гар ба ту i раз маў ляе на 

лю быя тэ мы ў сяб роў-

скай ат мас фе ры.

На стас ся ня дрэн на 

спя вае, хоць i не мае 

му зыч най аду ка цыi. Па-

ста ян на пра цуе над го-

ла сам, са ма вы хо дзiць 

на сцэ ну. Лю бiць тэ атр, 

за хап ля ец ца ка ме ды я-

мi. З дзя цiн ства ма ры ла 

стаць акт ры сай i сыг раць 

ро лю яко га-не будзь раз-

бой нi ка. Лю бiць пры год-

нiц кi жанр i дэ тэк ты вы. 

Ка лi вы бi ра ла пра фе сiю, 

ха це ла па сту паць у тэ а-

т раль ны, але спы нi ла ся на юрыс-

пру дэн цыi па агуль ным ра шэн нi 

сям'i. Ад нак, як па ка за ла жыц цё, 

дып лом не з'яў ля ец ца га ран ты яй 

доб рай i ста бiль най ра бо ты. Ця пер 

яна кi руе До мам куль ту ры i на да-

лей пла нуе рэа лi зоў ваць ся бе ў 

твор чым кi рун ку.

На пе ра дзе яшчэ не ад но свя та. 

Кож нае з iх бу дзе на поў не на лю-

боў 'ю i па ва гай да гле да чоў, i без 

фан та зii дзяў чат Да мам куль ту ры 

нi як не абы сцi ся.

Ка ця ры на КАС ЦЕ ВIЧ, 

сту дэнт ка IV кур са фа куль тэ та 

жур на лiс ты кi БДУ.

Фо та з ар хi ва ге ра iнь.

ПА СЯБ РА ВАЦЬ З НА ТХНЕН НЕМ
Вi тае i за пра шае вяс ко вы Дом куль ту ры!

Твор часць мо жа аса цы іравац ца з ад па чын кам, яд нан нем з са мiм 

са бой аль бо, на ад ва рот, вы ха дам «у свет». Так цi iнакш, ад ной 

з яе ха рак тэр ных рыс з'яў ля ец ца ад да насць. Мы пi шам, спя ва-

ем, ма лю ем, ства ра ем для ка гось цi — цi для ад на го ча ла ве ка, 

цi для шы ро ка га ко ла лю дзей. Але ад на спра ва, ка лi вы ама-

тар, i зу сiм iн шая, ка лi тва рыць — пра фе сiй ны аба вя зак... 

Мы спы та лi ў двух ма ла дых спе цы я лiс таў са сфе ры куль ту ры, 

як iм уда ец ца што дзень сяб ра ваць з на тхнен нем. Ла лi це i На с-

тас сi па 21 го дзе, пра цу юць яны ў роз ных мес цах. У кож най — 

свае рэ цэп ты пос пе ху.

Пе ра мож цаў вы зна чаць 

жур на лiс ты рэс пуб лi кан скiх 

СМI. У на мi на цыi «Най леп-

шая пуб лi ка цыя» ў ка тэ го рыi 

8–11 га доў ацэнь ваць ра бо-

ты бу дзе рэ дак цыя «Зорь-

ки». Ся род 12–15-га до вых 

сва iх фа ва ры таў на за ве га-

зе та «Пе ре ход ный воз раст». 

«Зна мя юности» вы зна чыць 

пры зё раў у гру пе ад 16 да 

18 га доў. Най леп шых фа то-

гра фаў i бло ге раў абя рэ га-

зе та «Звяз да», а пе ра мож-

цаў у на мi на цыi «Най леп шы 

аў дыё-, вi дэа сю жэт» — Бел-

тэ ле ра дыё кам па нiя.

Уся го на кон курс бы ло 

прад стаў ле на больш за 150 

iн ды вi ду аль ных i ка лек тыў-

ных ра бот. Аў та ры да сы ла лi 

рэ парт ажы, iн тэр в'ю, пуб лi-

цыс тыч ныя эсэ, фо та ра бо ты 

на тэ мы «Мес ца, дзе я жы ву», 

«За зi ра ю чы ў бу ду чы ню», 

«Ча му нас ву чыць гiс то рыя», 

«Цi ка вая пра фе сiя», «Лю дзi, 

якiя змя ня юць свет да леп-

ша га (ге рой на ша га ча су)». 

Га лоў най умо вай удзе лу з'яў-

ля ла ся пуб лi ка цыя на пра ця-

гу мi ну ла га го да ма тэ ры я лаў 

у СМI, сет ка вых рэ сур сах i 

бло гах. У пры ват нас цi, так 

хлоп цы i дзяў ча ты ста лi па-

за штат ны мi жур на лiс та мi га-

зет «Зна мя юности», «Зорь-

ка», «Пе ре ход ный воз раст», 

«ЛiМ», ча со пi саў «Вя сёл ка», 

«Бя роз ка», ра ён ных га зет 

«Сцяг са ве таў», «Асi по вiц кi 

край», «Ма ла дзе чан ская га-

зе та», «Свет лы шлях», «Клiч 

Ра дзi мы», «Да но вых пе ра-

мог», «Род ны край».

Спiс пе ра мож цаў апуб лi-

ку юць 5 мая на сай це фа-

куль тэ та жур на лiс ты кi БДУ.

Та кi кон курс пра во дзiц-

ца ўпер шы ню, ён скi ра ва ны 

на па пу ля ры за цыю пра фе сii 

жур на лiс та. Яго ар га нi за та-

ра мi вы сту па юць фа куль тэт 

жур на лiс ты кi БДУ, мi нiс тэр-

ствы iн фар ма цыi i аду ка цыi, 

упраў лен не iдэа ло гii, куль-

ту ры i па спра вах мо ла дзi 

Мi набл вы кан ка ма i Бе ла рус-

кi са юз жур на лiс таў.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Крок да прафесііКрок да прафесіі

ЖУР НА ЛIС ТЫ КА ДЗI ЦЯ ЧАЯ — ПРЫ ЦЭЛ ДА РОС ЛЫ
Вы зна чы лi ся фi на лiс ты рэс пуб лi кан ска га кон кур су 

дзi ця чай жур на лiс ты кi «Старт». Iмi ста лi 73 аў та ры.

«Я па ста ян на 
з iмi раз маў ляю, рас пыт ваю 
пра за хап лен нi, лю бi мыя 
пес нi, цi каў лю ся, 
кiм яны ся бе ба чаць праз 
дзе сяць га доў».

«А по тым я зра зу ме ла, 
што для та кой ра бо ты 
да стат ко ва фан та зii, 
эн ту зi яз му i доб ра га на строю. 
Гэ та га ў мя не ха пае!»

«Элект рыч насць знiк не ў 
са мы раз гар кан цэр та... 
Але тут я ўклю чаю фан та зiю, 
i пуб лi ка ўжо ду мае, 
што ся дзiць без свят ла 
на ўмыс на». 

За ды рэк тар скiм ста лом.

Ла лi та Тка чо ва.

Ка лек тыў «Азя ра нач ка» (Ла лi та — край няя зле ва).

На стас ся Лiт вiн ко вiч на сцэ не (у цэнт ры).
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