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РОДНАЕ-МОДНАЕ

Ка мер тон на строюКа мер тон на строю

ЗНАЙ СЦІ СВАЮ «АТ ЛАН ТЫ ДУ»
Па чаць раз маў ляць на бе ла рус кай мо ве — прос та

Мі кі та, кі раў нік і ідэй ны натхняль-

нік «Ат лан ты ды», ву чыц ца на дру-

гім кур се фа куль тэ та пры клад ной 

ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі БДУ. 

Баць кі хлоп ца заў сё ды раз маў ля-

лі па-рус ку, та му доў гі час бе ла-

рус кая мо ва бы ла для яго толь кі 

ву чэб ным прад ме там у шко ле. Але 

ў стар шых кла сах усё змя ні ла ся. 

Мі кі та па зна ё міў ся з бе ла рус ка-

моў ны мі ад на дум ца мі, за ці ка віў ся 

ай чын най лі та ра ту рай.

— Больш за ўсё мя не на тхніў 

на стаў нік па аст ра но міі. Ён вы кла-

даў прад мет па-бе ла рус ку. У той 

час я рых та ваў ся да алім пі я ды і на 

пра ця гу трох ме ся цаў чуў за мест 

«солн це» — «со ней ка», а за мест 

«звёз ды» — «зо рач кі». Лёд у ма ім 

сэр цы рас таў, і я вы ра шыў па спра-

ба ваць пе рай сці на бе ла рус кую 

мо ву, — ус па мі нае Мі кі та.

Хло пец па чаў пі саць на ёй у 

са цы яль ных сет ках, па ра лель на 

вы ву ча ю чы но выя сло вы і ўспа-

мі на ю чы гра ма тыч ныя пра ві лы. 

На ступ ны крок — гу тар кі на мо ве 

з сям' ёй і сяб ра мі, а по тым і з усі мі 

на во кал.

— Гэ та быў ня лёг кі шлях, — 

пры зна ец ца сту дэнт. — Пад час 

кар ды наль най пе ра ме ны я су стрэў 

шмат лю дзей, якія мя не пад тры-

ма лі. Вось толь кі са мі яны не ад-

важ ва лі ся зра біць тое ж, бо не 

сак рэт, што ў на шым гра мад стве 

па-роз на му ста вяц ца да бе ла рус-

ка моў ных. Та ды ў мя не з'я ві ла ся 

ідэя: ча му б не ства рыць та кую 

плат фор му, дзе мож на бы ло б 

аку нуц ца ў бе ла рус ка моў нае ася-

род дзе? Каб прос та мож на бы ло 

прый сці і па раз маў ляць, без уся-

ка га со ра му.

На той мо мант у хлоп ца ўжо 

быў во пыт у ар га ні за цыі са цыяль-

ных пра ек таў. Увес ну сту дэнт за-

пус ціў рух «Ванд ро вар» — аб'-

яд нан не ама та раў ве ла сі пе даў. 

На ступ ным пра ек там для Мі кі ты 

ста ла «Ат лан ты да». Хлопец са-

браў ка ман ду сяб роў, ра зам з 

які мі рас пла на ваў усе дэ та лі і па-

дзя ліў аба вяз кі.

— Шмат ча су сыш ло на тое, 

каб рас паў сю дзіць ін фар ма цыю 

праз зна ё мых, праз са цы яль ныя 

сет кі, — рас каз вае Мі кі та. — За-

раз у на шай су по лцы «УКан так-

це» больш за 500 ча ла век. Акра мя 

та го, мы атры ма лі ка ля 70 ан кет 

ад тых, хто ха цеў бы нам чымсь ці 

да па ма гаць.

Па куль у рам ках пра ек та пра-

вод зяц ца ча ты ры ме ра пры ем ствы. 

Пер шае — «Му зеі». Удзель ні кі 

да маў ля юц ца і ра зам ідуць на эк-

скур сію. Сту дэн ты ўжо на ве да лі 

На цы я наль ны гіс та рыч ны му зей, 

дзяр жаў ны му зей гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, Ло шыц кую ся-

дзі бу і Му зей гіс то рыі ме ды цы ны 

Бе ла ру сі.

Яшчэ ад на іні цы я ты ва «ат-

лан таў» — «Кі но на мо ве». Гэ та 

пра гляд філь маў у пе ра кла дзе на 

бе ла рус кую ў пры ем най кам па ніі 

і ўтуль най ат мас фе ры. З са бой 

пры но сяць гар ба ту, пры сма кі, а 

пас ля дзе ляц ца ўра жан ня мі ад кі-

на кар ці ны.

На ступ нае «дзі ця» пра ек та — 

«Хут кія спат кан ні». 15 хлоп цаў і 

15 дзяў чат збі ра юц ца ў ста лоў цы 

га лоў на га кор пу са БДУ. У кож най 

па ры ёсць пяць хві лін, каб па знаё-

міц ца. За тым хлоп цы пад са джва-

юц ца да на ступ най дзяў чы ны. 

Кож ны з удзель ні каў ад зна чае ў 

спе цы яль най «Кар це сім па тый», 

ці спа да ба ла ся ім гу тар ка з ча ла-

ве кам. Ка лі ўсе 15 спат кан няў за-

вер ша ны, ар га ні за та ры збі ра юць 

і пра вя ра юць ан ке ты. У вы пад ку 

ўза ем най сім па тыі ўдзель ні кам 

да сы ла юц ца кан так ты тых, хто ім 

спа да баў ся.

— Кож ны вы бі рае для гу тар кі 

тую мо ву, якая яму зруч ная. Але 

мы па пя рэдж ва ем удзель ні каў: ка-

лі яны ха це лі па прак ты ка вац ца ў 

бе ла рус кай — гэ та вы дат ная маг-

чы масць. Бо ўсіх лю дзей на «спат-

кан ні» ты ба чыш упер шы ню, та му 

і раз маў ляць мо жаш не так, як 

звы чай на, — лі чыць кі раў нік «Ат-

лан ты ды».

Чац вёр тае ме ра пры ем ства — 

«Раз мо ва» — ін тэр в'ю са зна ка-

мі ты мі бе ла ру са мі. На мо мант 

пад рых тоў кі пуб лі ка цыі ў рам ках 

пра ек та пра во дзі ла ся толь кі ад на 

та кая су стрэ ча — з бан кі рам Вік та-

рам Ба ба ры кам. А пас ля бы лі яшчэ 

«Раз мо вы» з ІT-прад пры маль ні-

кам Юры ем Мель ні ча кам і гур том 

Navіband. Біз нес мен зга дзіў ся на 

ін тэр в'ю вель мі хут ка — да стат-

ко ва бы ло толь кі на пі саць яму ў 

«Фэй сбу ку». На пра ця гу дзвюх га-

дзін сту дэн ты за да ва лі Вік та ру пы-

тан ні, а пас ля ві дэ я вер сія гу тар кі 

з'я ві ла ся ў са цы яль ных сет ках.

— Ге рой ад ра зу па пя рэ дзіў, 

што бу дзе ад каз ваць па-рус ку. 

Але гэ та зу сім не бы ло праб ле-

май, — сцвяр джае Мі кі та. — Мэ та 

ме ра пры ем ства — па ка заць, што 

ў Бе ла ру сі шмат са праў ды кру тых 

лю дзей. Па куль не бу ду рас кры-

ваць інт ры гу, толь кі ска жу: у на-

шым спі се ка ля 50 проз ві шчаў тых, 

ка го мы яшчэ пла ну ем за пра сіць.

Мі кі та ўпэў не ны, што па пу ля-

ры за цыя бе ла рус кай мо вы па чы-

на ец ца з раз бу рэн ня стэ рэа ты паў 

аб ёй:

— Мы хо чам да ка заць, што па-

бе ла рус ку раз маў ля юць не толь-

кі вяс коў цы і на стаў ні кі. Я ве даю, 

што не ка то рыя на шы су ай чын ні кі 

чу юць мо ву вель мі рэд ка. Але чым 

час цей ты су стра ка еш ся з пэў най 

з'я вай, тым больш звык лай яна 

для ця бе ста но віц ца. На ме ра-

пры ем ствах «Ат лан ты ды» мы не 

пры му ша ем ні ко га вы ка рыс тоў-

ваць толь кі бе ла рус кую. Ад нак 

у той жа час на ёй раз маў ля юць 

ар га ні за та ры, дру ку юц ца ан ке ты. 

Та кім чы нам ча ла век усве дам ляе: 

бе ла рус кая мо ва, як і лю бая ін-

шая, — звы чай ны сро дак пе ра-

да чы ін фар ма цыі.

За раз пра ект зай мае ў хлоп ца 

вя ліз ны ка ва лак ча су. Але спы няц-

ца на да сяг ну тым ён не збі ра ец ца. 

«Ат лан ты да» па да ры ла Мі кі ту і но-

выя зна ём ствы, і ка рыс ны во пыт. 

На пры кан цы про сім кі раў ні ка пра-

ек та па дзя ліц ца сак рэ там, як усё 

па спець.

— Вель мі прос та — не спаць 

да пя ці га дзін ра ні цы, — смя ец ца 

ён у ад каз.

Ган на ЯЎ СЕЙ ЧЫК, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

«Ці мож на на быць квіт кі за га дзя?», 

«Тры май це бі руль ку», «Ра ху нак, ка лі 

лас ка»... Каб час цей чуць та кія фра зы 

па-бе ла рус ку ў ка вяр нях, рэ ста ра нах 

ці кі на тэ ат рах, ка ман да плат фор мы 

пад трым кі бе ла рус кай мо вы «Say.by» 

су поль на з Ін сты ту там мо ва знаў ства 

імя Яку ба Ко ла са НАН ства ры ла ад-

най мен ную ма біль ную пра гра му.

— Ка лі рас каз ва лі, што за праў кі «А-100» 

пя рой дуць на бе ла рус кую мо ву, мы не маг лі 

па ве рыць! — га во рыць кі раў нік плат фор-

мы Аляк сандр ШАС ТА КО ВІЧ. — По тым 

да ве да лі ся пра ін шых і вы ра шы лі: трэ ба аб'-

яд наць усе бе ла рус ка моў ныя мес цы. Та ды ж 

ства ры лі сайт Say.by, на якім ах вот ныя мо-

гуць раз мяс ціць звест кі пра сваю кам па нію. 

Паз ней рас пра цоў шчык Мі ха іл Кас цю ко віч 

пра па на ваў зра біць ма біль ную пра гра му.

З яе да па мо гай вы мо жа це знай сці най-

блі жэй шыя да вас кра мы, гас ці ні цы і ін шыя 

ўста но вы, дзе аб слу гоў ван не вя дзец ца 

па-бе ла рус ку, уклю чыць мі ні-раз моў нік ды 

па спра ба ваць га ва рыць на род най мо ве. 

Акра мя звык лых і прос тых «Ка лі лас ка», 

«Дзя куй», «Да па ба чэн ня», мож на пра чы-

таць і па слу хаць, як пра віль на ўжы ваць і 

вы маў ляць тэ ма тыч ныя вы ра зы. «Мне па-

трэб на пад ра бяз ная кар та го ра да», ка лі 

вы ў кні гар ні, «Люб лю све жы во дар пас-

ля даж джу», ка лі хо ча це па гу та рыць пра 

надвор'е... По бач пра па ноў ва юць пе ра клад 

на рус кую і анг лій скую мо вы.

За раз у пра гра ме рас пра ца ва ны раз дзе-

лы «Ка вяр ня», «Кі но», «Му зей», «На двор'е», 

«Рэ ста ра ны і ка вяр ні», «Так сі», «Тэ атр», 

«За праў ка». Каб ка рыс таль ні кі бы лі ўпэў-

не ныя ў пра віль нас ці ска заў, іх аба вяз ко ва 

пра вя ра юць на па мыл кі ў Ін сты ту це мо ва-

знаў ства. Агуч кай жа зай ма ец ца ка ман да 

Gavarun.by, якая не ад на ра зо ва пе ра кла да-

ла су свет на вя до мыя філь мы на бе ла рус-

кую мо ву.

Уся го ў ка ман дзе — 11 ча ла век: рас-

пра цоў шчы кі, ды зай не ры, ка ар ды на та ры. 

А но выя ўста но вы шу ка юць так зва ныя 

ам ба са да ры. Яны ары ен ту юц ца на чут кі, 

пра вя ра юць са цы яль ныя сет кі, звяр та юць 

ува гу на шыль ды, на пі са ныя па-бе ла рус ку. 

Ад нак кам па ніі мо гуць да даць ін фар ма цыю 

і са мі.

Ка ман да ста ра ец ца пра ве рыць, ці са-

праў ды ў сфе ры аб слу гоў ван ня з клі ен та мі 

раз маў ля юць па-бе ла рус ку. Але гэ та атрым-

лі ва ец ца не заў сё ды. «На прык лад, у рэ ста-

ра нах — не каль кі змен афі цы ян таў, — ка жа 

Аляк сандр. — Усё ўдак лад ніць цяж ка». У гэ-

тым вы пад ку ка рыс таль ні кі са мі мо гуць на-

пі саць на элект рон ны ад рас плат фор мы.

Пра гра ма пра цуе на апе ра цый ных сіс-

тэ мах Androіd і ІOS, яе мож на спам па ваць 

праз Google Play і App Store.

Акра мя гэ та га, для рэ ста ра наў і ка вяр-

няў Say.by вы пус кае сур вэт кі з бе ла рус кі мі 

вы ра за мі, дру куе раз моў ні кі для пер са на-

лу, пра во дзіць маш таб ныя ме ра пры ем ствы. 

Так, на Дзень род най мо вы яны ар га ні за ва лі 

квэст у ча ты рох га ра дах: Мін ску, Лі дзе, Ма-

гі лё ве і Ві цеб ску.

— Пла ну ем і но выя пра ек ты, — рас-

каз вае кі раў нік плат фор мы. — Але па куль 

што на ша за да ча — да даць як ма га больш 

звес так пра ўста но вы. Так са ма хо чац ца, каб 

пер са нал у та кіх кам па ні ях пер шым ві таў 

на вед валь ні каў па-бе ла рус ку.

Юлія АДА МО ВІЧ, сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Ка ман да пад трым кіКа ман да пад трым кі

Ві таю, ку ды пой дзем на ка ву?

«На пра ця гу трох ме ся цаў чуў 
за мест «солн це» — «со ней ка», 
а за мест «звёз ды» — 
«зо рач кі». Лёд у ма ім 
сэр цы рас таў, і я вы ра шыў 
па спра ба ваць пе рай сці 
на бе ла рус кую мо ву».

Хто не чуў ле ген ды пра Ат лан ты ду?! Пра ча роў ны вост раў, 

які быц цам бы па глы ну лі мар скія хва лі. Лю дзі і за раз 

не спы ня юць по шу кі гэ та га цу ду. Сту дэнт Мі кі та ВУ ШАЎ 

упэў не ны, што лёс Ат лан ты ды і лёс бе ла рус кай мо вы вель мі 

па доб ныя. З ця гам ча су наш дзі вос ны скарб — род ная мо ва — 

быў част ко ва згуб ле ны. Каб на на ва ад крыць яго, хло пец 

ства рыў ма ла дзёж ны пра ект «Ат лан ты да».

Ён быў за пу шча ны ўво сень мі ну ла га го да. Яго мэ та — 

па пу ля ры за цыя бе ла рус кай мо вы і куль ту ры ся род сту дэн таў 

і вы клад чы каў БДУ. Ак ты віс ты пра ек та ар га ні зу юць пра гля ды 

філь маў на род най мо ве, эк скур сіі ў му зеі, 

ін тэр в'ю са зна ка мі ты мі бе ла ру са мі.

Мі кі та Ву шаў.

На «Раз мо ве» ў фар ма це ін тэр в'ю.

Пад час су стрэ чы з Вік та рам Ба ба ры кам.


