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ПАКАЛЕННЕ NEXT

Жыць трэба ў кайфЖыць трэба ў кайф

За быц ца нель га, 
ад ра дзіць

У Бе ла ру сі вы ра шы лі па-
спра ба ваць ад ра дзіць ма са-
вае ка лек цы я на ван не ся род 
дзя цей, каб су час ныя пад лет-
кі змаг лі пе ра жы ваць тое ра-
дас нае хва ля ван не, якое ўзні-
кае, ка лі зна хо дзіш но вую рэч 
для свай го збо ру, ка лі ўжо ма-
рыш пра на ступ ную... Ін шы мі 
сло ва мі, ад чуць, што зна чыць 
ства раць ка лек цыю.

Ме на ві та для гэ та га пры 
Між на род ным даб ра чын ным 
фон дзе «Сям'я — Яд нан не 
— Ай чы на» ў маі з'я віў ся 
Бе ла рус кі цэнтр дзі ця ча га 
ка лек цы я на ван ня, на ба зе 
яко га пра во дзіц ца бес тэр-
мі но вая ак цыя для дзя цей 
і пад лет каў «Ства ры сваю 
ка лек цыю». Адзі ная ўмо-
ва ўдзе лу ў ак цыі — дзі ця-
чы ліст, да сла ны на ад рас 
цэнт ра. У ад каз на ліс ты ва-
лан цё ры бяс плат на да сы ла-
юць дзе цям пер ша па чат ко-
вы ма тэ ры ял для ства рэн ня 
ка лек цыі — ма не ты, мар кі, 
паш тоў кі і ін шае.

Ар га ні за та ры цвя ро за 
ацэнь ва юць свае маг чы мас-
ці, та му не раз ліч ва юць, што 
ўсе дзе ці, якія атры ма юць 
пер ша па чат ко вы ма тэ ры ял, 
ста нуць ка лек цы я не ра мі. Але 
гэ та і не з'яў ля ец ца асноў най 
мэ тай ак цыі. Сут насць пра ек-
та ў тым, каб ма ла дое па ка-

лен не ада рва ла ся ад ву лі цы 
і кам п'ю та ра, па ча ло не чым 
за хап ляц ца, пра ца ваць ро-
зу мам, а так са ма каб яно 
зра зу ме ла, што не ўсё ў све-
це мож на ку піць і пра даць. 
Бо, пэў на, адзі ны з ві даў ка-
лек цы я на ван ня, які на бы вае 
шы ро кае рас паў сю джан не 
сён ня, — гэ та «ка лек цы я на-
ван не» гро шай і ма тэ ры яль-
ных каш тоў нас цяў...

Ар га ні за тар пра ек та, член 
праў лен ня фон ду «Сям'я — 
Яд нан не — Ай чы на» Аляк-
сандр Вя ліч ка зай ма ец ца 
ка лек цы я на ван нем 50 га доў. 
А па ча ло ся ўсё з дзвюх банк-
но таў, якія ў дзя цін стве па да-
ра ваў яму дзядзь ка. Та му і 
ця пер Аляк сандр Мі хай ла віч 
пе ра ка на ны, што ў дзя цей, 
якія атры ма юць у па да ру нак 
паш тоў ку ці ма не ту, пра чнец-
ца жа дан не ства рыць улас ны 
збор. Та му што гэ та пры го-
жа, ка лі пе рад та бой ля жыць 
шэ раг раз на стай ных улас ных 
ма рак на ад ну тэ ма ты ку, і ці-
ка ва, бо ў кож най з іх — свая 
гіс то рыя.

Зра бі ўнё сак — 
да шлі паш тоў ку

Пер ша сную ўва гу ар га-
ні за та ры на да юць дзе цям з 
сель скай мяс цо вас ці і з праб-
лем ных сем' яў. У ад да ле ных 
рэ гі ё нах Бе ла ру сі знай сці 
пер ша па чат ко вы ка лек цый-
ны ма тэ ры ял да во лі скла да-
на. Да та го ж для дзя цей у 
Мін ску пра во дзіц ца шмат ме-
ра пры ем стваў, іс нуе мност ва 
гурт коў, і дзят ва ў боль шас-
ці за ня тая, а на пе ры фе рыі 
ста но ві шча ін шае. Ус цеш вае, 
што хлоп чы кі і дзяў ча ты з 
глы бін кі ўжо ад гу ка юц ца на 
пра па но ву за няц ца ка лек цы-
я на ван нем.

— У сва іх ліс тах дзе ці 
час цей за ўсё про сяць ма не-
ты, паш тоў кі, мар кі, — рас-
па вя дае Аляк сандр Вя ліч ка. 
— Праў да, адзін хлоп чык па-
пра сіў да слаць яму са му рай-
скі меч. На гэ та мы ад ка за лі, 
што меч — прад мет аздаб-
лен ня ква тэ ры, і па яго трэ ба 
звяр тац ца да баць коў, але 
да сла лі паш тоў ку з па жа дан-
нем па чаць но вы від ка лек цы-
я на ван ня.

Ак цыя пра во дзіц ца на 
даб ра чын ных па чат ках — 
ма тэ ры я ла мі для рас сыл кі 
дзе ляц ца ка лек цы я не ры і 
прос та не абы яка выя лю дзі. 
Па да па мо гу ў пра вя дзен ні 
ме ра пры ем ства Аляк сандр 
Вя ліч ка звяр та ец ца не толь кі 
да ар га ні за цый і ве дам стваў, 
але і да ўсіх бе ла ру саў. У 
кож на га зной дуц ца до ма 

паш тоў кі, ма не ты, банк но-
ты ці знач кі.

— Ка лі кож ны жы хар кра і-
ны да слаў бы нам ха ця б ад ну 
паш тоў ку, у нас на збі ра ла ся б 
іх не каль кі міль ё наў!

Праў да, афі цый ныя струк-
ту ры па куль што не спя ша юц-
ца ад гу ка цца. Толь кі ста ліч ны 
мет ра па лі тэн пе ра даў Бе ла-
рус ка му цэнт ру дзі ця ча га ка-
лек цы я на ван ня пя ці ка пе еч-
ныя ма не ты, які мі ў са вец кія 
ча сы аплач ва лі пра езд у мет-
ро. Але ар га ні за та раў та кая 
па сіў насць не спы няе.

— Мы хо чам зра біць ка-
лек цы я на ван не ся мей ным 
за хап лен нем. Без умоў на, 
гэ ты за ня так па тра буе не-
ка то рых фі нан са вых вы-
дат каў. Але ж тое, што мы 
пра па ну ем збі раць, каш туе 
не так до ра га, да та го ж іс-
нуе аб мен. Мы на ват хо чам 
ар га ні за ваць на ста рон ках 
дзі ця чых га зет спе цы яль ны 
раз дзел, у якім дзе ці маг лі б 
мя няц ца пры да па мо зе ліс-
та ван ня.

Ак цыя «Ства ры сваю ка-
лек цыю» — гэ та толь кі па ча-
так. У пла нах Бе ла рус ка га 
цэнт ра дзі ця ча га ка лек цы-
я на ван ня вы пус ціць се рыю 
бра шур «Юны ну міз мат», 
«Юны ба ніст», «Юны фі ла-
кар ціст», «Юны фі ла тэ ліст» 
і «Юны ка лек цы я нер». Яны 
рас ка жуць пра тое, як па-
чаць ка лек цы я на ван не, як і 
дзе за хоў ваць ка лек цыі, як іх 
па паў няць. Акра мя та го мяр-
ку ец ца ар га ні за ваць у на ву-
чаль ных уста но вах лек цыі і 
пе ра соў ныя вы ста вы, якія 
слу жы лі б на гляд ны мі ілюст-
ра цы я мі да ўро каў і ад на ча-
со ва пры ві ва лі дзе цям куль-
ту ру ка лек цы я на ван ня. Як 
гэ та бу дзе вы гля даць, Аляк-
сандр Вя ліч ка пра ду маў да 
дро бя зяў:

— На прык лад, урок гіс-
то рыі. Тэ ма — 1917 год. На 
ўрок мы пры ня сём прад ме-

ты гэ та га пе ры я ду. Бо ад на 
спра ва — вы ву чаць су хія 
фак ты па пад руч ні ку, і зусім 
іншая — па ба чыць «ужы вую» 
і па ма цаць гэ тыя прад ме ты. 
Ця пер мы пра во дзім пе ра мо-
вы з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі 
на конт ажыц цяў лен ня на шай 
ідэі.

Але гэ та — у пла нах. А па-
куль што ўзяць удзел у ак цыі 
«Ства ры сваю ка лек цыю» 
мо гуць усе ах вот ныя. Для 
гэ та га трэ ба да слаць ліст 
на ад рас: 220121 Бе ла русь, 
г. Мінск, вул. Пры тыц ка га, 
65, Бе ла рус кі цэнтр дзі ця-
ча га ка лек цы я на ван ня МДФ. 
У ліс це аба вяз ко ва ўка заць 
зва рот ны ад рас, імя і проз-
ві шча (сваё і ад на го з баць-
коў), уз рост, а так са ма кі ру-
нак ка лек цы я на ван ня.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та 

Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Ра бі це, як Ма га мет
У са цы яль ных сет ках па сты пра 

ма ты ва цыю, са ма раз віц цё су стра-
ка юц ца да стат ко ва час та: пад бор кі 
філь маў, ві дэа сю жэ таў, вы каз ван ні, 
экс пе ры мен ты. Усё гэ та ка рыс та ец-
ца па пу ляр нас цю. Ка лі вы ма е це ў іх 
акаўнт, то ў ва шай лен це так са ма час 
ад ча су бу дуць з'яў ляц ца та ко га ро ду 
«на ві ны». Кштал ту: «Па кла дзі це 100 
до ла раў пад нож ку вы со кай та бу рэт-
кі, сядзь це на яе, а ця пер да стань це 
з-пад нож кі ку пю ру. Скла да на? Не 
хо чац ца па рваць? Што ж ра біць? 
Зра зу ме ла, злез ці, пад няць та бу рэт-
ку і да стаць свае 100 до ла раў».

Лю бая мэ та мае пад са бой кан-
крэт ныя дзе ян ні. І ка лі вы бу дзе це 
прос та ся дзець у крэс ле, на ўрад ці 
хто не будзь пры ня се вам жа да нае 
на спо дач ку. Па мя та е це Ма га ме та 
і га ру? Вось-вось. Ка лі ва ша «га-
ра» не хо ча да вас іс ці, са мі ідзі це 
да яе!

Так, ад на су пол ка «УКан так це» 
пра па на ва ла сва ім пад піс чы кам паў-
дзель ні чаць у гуль ні, якая за клю ча-
ец ца ў тым, што кож ны з удзель ні каў 
ста віць пе рад са бой 10 кан крэт ных 
мэт тэр мі нам на 90 дзён. За тым 
што дзён на трэ ба ад піс вац ца ў сва ім 
бло гу або на ста рон цы ў са цы яль-
най сет цы пра зроб ле нае за сён ня 
для да сяг нен ня кож най з за дач. Мэ ты 
мо гуць быць роз ныя: звя за ныя з гра-
шы ма, са ма ўдас ка на лен нем, даў ні мі, 
яшчэ дзі ця чы мі жа дан ня мі, якія да гэ-
туль ча мусь ці за ста юц ца толь кі ма-

ра мі. Га лоў нае, каб для іх да сяг нен ня 
ра бі лі ся кан крэт ныя кро кі.

Праў да, з удзе лам у гэ тай гуль-
ні мно гія ах вот ныя вы ра шы лі па ча-
каць: яна плат ная (2 ты ся чы ра сій-
скіх руб лёў) і ёсць шмат пра ві лаў, 
па ру шэн не якіх мо жа стаць пры чы-
най вы клю чэн ня з пра ек та. На прык-
лад, ка лі за адзін дзень удзель нік не 
ад пі саў ся па ней кіх пры чы нах пра 
тое, што ім бы ло зроб ле на (аль бо 
не) для да сяг нен ня па стаў ле ных за-
дач, ён, хут чэй за ўсё, за ста нец ца 
па-за гуль нёй.

Тым не менш, ідэя пра 10 мар-мэт 
і тры ме ся цы для іх да сяг нен ня — 
да во лі ці ка вая. Та му мно гія хлоп цы 
і дзяў ча ты вы ра шы лі зра біць гэ та 
па-за гуль нёй, прос та для ся бе.

Рас ка жы це 
пра свае жа дан ні

Сту дэнт Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та ін фар ма-
ты кі і ра дыё элект ро ні кі Баг дан 
Гры ца вец лі чыць, што ха ваць 
свае ма ры ў са бе (а то не збу-
дуц ца) — гэ та не ра цы я наль на. 
Рас ка заў шы пра іх, ты ўжо ма-
еш ма тыў, а ча сам — і ад на дум-
цаў для да сяг нен ня пэў най мэ ты. 
«Дзесь ці паў та ра го да та му я рас-

па вёў у кам па ніі пра сваю ідэю 
ін тэ ле кту аль най гуль ні для са цы-
яль ных се так, — пры гад вае Баг-
дан. — Яна за клю ча ец ца ў тым, 
што гу лец ад каз вае на пы тан ні са 
школь най пра гра мы, і та кім чы-
нам кож ны пра віль ны ад каз дае 
яму маг чы масць абы граць ін шых 
удзель ні каў. Дык вось, праз дзень 
адзін хло пец з гэ тай кам па ніі ска-
заў мне, што ідэя не да ва ла яму 
спаць ноч чу. У вы ні ку знай шло ся 
яшчэ не каль кі ад на дум цаў і пра-
ект гуль ні быў рэа лі за ва ны».

Ідэя гуль ні «10 мэт на 90 дзён» 
вель мі спа да бала ся хлоп цу. «Ка лі ты 
кож ны дзень ад піс ва еш ся пра зроб ле-
нае, не маг чы ма за быць пра па стаў ле-
ныя мэ ты», — ад зна чае Баг дан.

МЭ ТЫ (ЯНЫ Ж МА РЫ) 
ХЛОП ЦА ДА ВО ЛІ-ТА КІ РОЗ НЫЯ. 

ВОСЬ ЯНЫ:
1. За ра біць 1000 до ла раў, не 

ўлад коў ва ю чы ся дзе ля гэ та га на 
пра цу.

2. Скок нуць з па ра шу там.
3. Ра біць фі зіч ныя прак ты ка ван ні 

кож ны дзень.
4. За пі саць улас ную пес ню.
5. Ства рыць мі ні мум дзе сяць пя-

ці хві лін ных ві дэа па тэ ме ўза е ма ад-
но сін і са ма раз віц ця.

6. Спла віц ца па ра цэ на бай дар-
цы (з на чоў кай).

7. Пры ду маць больш за 50 анек-
до таў і са браць пад тры ма з іх больш 
за пяць дзя сят ад знак «мне па да ба-
ец ца».

8. Пры ду маць псі ха ла гіч ную гуль-
ню і пра вес ці яе.

9. Рэ аль на да па маг чы як мі ні мум 
дзе ся ці лю дзям.

10. Па бы ваць упер шы ню ў жыц ці 
на мо ры.

У Баг да на ўжо ёсць план да сяг-
нен ня па стаў ле ных за дач. На прык-
лад, пер шая, пя тая і вось мая мэ ты 
цес на звя за ны з яго пра ек там «Lіfe 
іn Kaіff» («Жыц цё ў аса ло ду»), за да-
ча яко га — праз роз ныя су стрэ чы і 
се мі на ры да па ма гаць лю дзям па-
збаў ляц ца ад комп лек саў і атрым-
лі ваць ад жыц ця аса ло ду. Ме на ві та 
на гэ тым пра ек це хло пец з сяб рам 
ужо змаг лі за ра біць сто до ла раў, 
што па цвяр джае ідэю яго ма тэ ры-
яль най вар тас ці. Што да скач ка з 
па ра шу там, то ён пла ну ец ца ў са-
мым хут кім ча се з кам па ні яй сяб роў. 
Да рэ чы, ка му ці ка ва, та кая аса ло да 
за раз каш туе 700 ты сяч руб лёў.

Ма ры па він ны 
збы вац ца!

На сця Фё да ра ва, сту дэнт ка 
БНТУ, так са ма за га рэ ла ся ідэ яй «10 
жа дан няў на 90 дзён». Праў да, ка лі 
яна ўзя ла ся за спіс мэт, ака за ла ся, 
што іх на шмат больш. На ступ ныя тры 
ме ся цы дзяў чы на бу дзе ме та дыч на 
пра ца ваць над да сяг нен нем аж но 21 
за да чы, скі ра ва ных на ўдас ка на лен не 
са мой ся бе ў са мых роз ных сфе рах. У 
ін тэ ле кту аль ным пла не і пла не па шы-
рэн ня кру га гля ду. Яна па ста ві ла мэ ту 
пра чы таць кні гі не ка то рых рус кіх кла-
сі каў, пра чы таць ці ка выя кні гі па жур-
на ліс ты цы, эка но мі цы, гіс то рыі мо ды, 
«пад цяг нуць» анг лій скую мо ву і інш. У 
пла не знеш ня га вы гля ду — скі нуць не-
каль кі кі ла гра маў, на быць ды зай нер-
скую су кен ку. Што да пра цы, то На сця 
па ста ві ла пе рад са бой мэ ту прай сці 
ста жы роў ку ў рэ клам ным агенц тве. І, 
як яна на пі са ла ў сва ім ан лайн-дзён-
ні ку, ста жы роў ка ўжо па ча ла ся. Так-
са ма дзяў чы на па ста ві ла пе рад са бой 
за да чу на ве даць усе мін скія тэ ат ры і 
з'ез дзіць ха ця б у ча ты ры бе ла рус кія 
га ра ды, у якіх ра ней не бы ла.

«Усе мае мэ ты — гэ та тое, пра што 
я ўжо даў но ма ры ла, — рас каз вае На-
сця, — але яны ўяў ля лі ся мне дзесь ці 
ў «свет лай бу ду чы ні», быц цам і не са 
мной. Але за раз я па ста ві ла пе рад са-
бой кан крэт ныя за да чы па рэа лі за цыі 
гэ тых мар. За раз ле та, і не хо чац ца, 
каб яно пра ля це ла «прос та так».

У сва іх «спра ва зда чах» пра зроб-
ле нае за дзень дзяў чы на ро біць не-
вя лі кія вы сно вы ад нос на та го, што 
мож на бы ло б зра біць яшчэ або, 
на ад ва рот, што зай мае шмат ча су, 
а ка рыс ці не пры но сіць.

Вось так пра цу юць над да сяг нен-
нем сва іх мар Баг дан і На сця. А як вы 
збі ра е це ся ўва со біць іх у жыц цё? Ча-
му б не зра біць ма ры мэ та мі на заўт-
ра або на не каль кі блі жэй шых дзён? 
Не здар ма ж ка жуць, што боль шасць 
на шых ма раў — ка лі пры клас ці не ка-
то рыя на ма ган ні — мо жа збыц ца да 
кан ца гэ та га тыд ня.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

ЗРА БІ ЦЕ МА РЫ — МЭ ТА МІ!
Кож ны ча ла век ма рыць. Не ка то рыя мо гуць зай мац ца гэ тым не 
тое, што га дзі на мі, а на ват дня мі. Ёсць лю дзі, якія ма раць усё 
жыц цё. Не бу ду спра чац ца: са праў ды, гэ та ча сам да во лі пры ем ны 
за ня так. Але час та, асаб лі ва ў мо ман ты дэ прэ сіі, мы су ты ка ем ся з 
сі ту а цы яй, ка лі ні чо га з та го, пра што ма рым, не ма ем. Як пра ві ла, 
час та ча ла век пад свя до ма пе ра но сіць ма ры ў ней кую «ідэа льную» 
сфе ру, што мо жа і не мець да чы нен ня да рэ аль на га жыц ця. Але 
ча му б і не раз ба віць быт «звы чай ным цу дам»? Што не дае ў блі-
жэй шыя вы хад ныя ад пра віц ца ў па да рож жа? Ня хай ад ра зу не ў 
Бер лін ці Мад рыд, а ў Грод на або ў Пінск. Там так са ма ёсць на што 
па гля дзець. Аль бо што пе ра шка джае ўлад ка вац ца на пра цу, каб 
на рэш це пе ра стаць быць за леж ным ад гро шай, што вы сы ла юць 
баць кі? Каб ма ры ста лі рэ аль нас цю, не аб ход на пе ра тва рыць іх 
у мэ ты.

Фо
 та

 М
а р

ы н
ы 

БЕ
 ГУ

Н К
О В

АЙ
. Ха ваць свае ма ры ў са бе 

(а то не збу дуц ца) — гэ та 
не ра цы я наль на. Рас ка заў шы 
пра іх, ты ўжо ма еш ма тыў, 
а ча сам — і ад на дум цаў 
для да сяг нен ня пэў най мэ ты. 

АД ЧУЙ, ШТО ЗНА ЧЫЦЬ СТВА РЫЦЬ СВАЮ КА ЛЕК ЦЫЮ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».) 

Сут насць пра ек та 
ў тым, каб ма ла дое 
па ка лен не ада рва ла ся 
ад ву лі цы і кам п'ю та ра, 
па ча ло не чым 
за хап ляц ца, пра ца ваць 
ро зу мам, а так са ма 
каб яно зра зу ме ла, 
што не ўсё ў све це 
мож на ку піць і пра даць. 

Ак цыя пра во дзіц ца 
на даб ра чын ных 
па чат ках — ма тэ ры я ла мі 
для рас сыл кі дзе ляц ца 
ка лек цы я не ры і прос та 
не абы яка выя лю дзі.


