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КУЛЬ ТУ РУ — У МА СЫ

ПРА ФЕ СIЙ НАЯ «КУХ НЯ» 
Каб «нес цi куль ту ру ў ма сы» ад-

на го жа дан ня, вя до ма, не да стат ко ва. 
Сё ле та Iры на атры ма ла дып лом Бе-
ла рус ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та 
куль ту ры. Ву чыц ца там — гэ та зу сiм 
не «ла фа» пры ўмо ве ня спын на га 
ўдзе лу ў твор чым пра цэ се.

— Пер шым ча сам я не ра зу ме ла, 
што ж гэ та та кое: у рас кла дзе на пi-
са на, што ву чым ся з 11.00 да 14.00, 
а на са мрэч ва «ўнi ве ры» да во дзiц ца 
ся дзець з 9 ра нi цы да 9 ве ча ра, — ка-
жа Iра. — Пас ля ўжо ста ла ляг чэй, 
тым больш што з на мi па та кiм жа 
рас кла дзе жы лi i на шы пе да го гi (на-
прык лад, акт ры са тэ ат ра i кi но Але-
ся Пу ха вая, рэ жы сёр ма са вых свят 
Аляк сей Ка мiн скi).

I пра ад па чы нак у вы хад-
ныя за ста ва ла ся толь кi ма рыць. 

У гэ тыя днi сту дэн-
таў ча ка ла прак ты-
ка, якую зна хо дзi лi 
вы клад чы кi (дзе 
толь кi не да вя ло ся 
паў дзель нi чаць — 
ад свя та го ра да да 
Дэль фiй скiх гуль-
няў!). Нi я кiх гро шай 
за гэ та, зра зу ме ла, 
сту дэн там не пла-
цi лi, за тое мож на 
бы ло па на зi раць 
за «кух няй» бу ду чай 
пра фе сii.

— Мая спе цы яль-
насць — «рэ жы су ра 
свят», — рас каз вае 
дзяў чы на. — Пад час 
раз мер ка ван ня ака-
за ла ся, што мно гiя 
едуць пра ца ваць 
у вяс ко выя клу бы. 
Пры па ступ лен нi пра 

раз мер ка ван не не ду ма еш уво гу ле. 
Але я лi чу, што тое мес ца, якое да-
ста ла ся мне, — гэ та нар маль ны ва-
ры янт.

Пры узгадван нi Сма ля вi ч у вы-
пуск нi ка ВНУ са праў ды не па вiн ны 
«пад кош вац ца» ка ле нi. Та кая жа-
да ная мно гi мi ста лi ца зу сiм блiз ка, i 
што дзень шмат лю дзей едуць ту ды 
на пра цу на элект рыч ках i марш рут-
ках. Мно гiя мiн ча не, да рэ чы, так са ма 
кож ную ра нi цу гэ так жа да бi ра юц ца 
пра ца ваць са ста лi цы ў Сма ля вi чы. 
Iры на тут па бы ва ла яшчэ сту дэнт-
кай, а та му кры ху ве да ла, ча го ча-
каць ад го ра да.

ГАС ЦIН НЫ ПРЫ ЁМ I… 
БУЛЬ БА 

…Пас ля атры ман ня дып ло ма i пе-
ра ез ду на мес ца пра цы ха це ла ся як 
ма га хут чэй на ла дзiць быт:

— Я жы ву ў асоб ным па коi, сан ву-
зел у нас з су сед кай на два iх адзiн, 
а вось кух ня ў iн тэр на це агуль ная 
на не каль кi па ко яў, — ка жа Iры на. — 
Але я га тую на плiт цы, якая ў мя не 
яшчэ са сту дэнц кiх ча соў. Да та го ж 
ня даў на на бы ла элект ра печ, та му з 
хар ча ван нем ця пер праб лем ня ма.

Але, ка лi б цяж кас цi з «пра вi зi яй» 
i зда ры лi ся, «га лод ная смерць» ма-
ла до му спе цы я лiс ту ўсё роў на не па-
гра жа ла. Як толь кi Iры на пры еха ла ў 
Сма ля вi чы, ад ра зу ж ста ла ўла даль-
нi цай… бяс плат на га мяш ка буль бы. 
Гэ та ва дзi цель, якi да па ма гаў пе ра-
во зiць дзяў чы не рэ чы з Мiн ска, па 
сва iм жа дан нi за ехаў да до му i на-
браў «дру го га хле ба».

— Най больш здзi вi ла тое, што 
мя не з са ма га пры ез ду не па кi да лi 
ад ну, — ка жа Iры на, якая пры еха ла 
ўлад коў вац ца на пра цу з ад ной толь-
кi дам скай су мач кай.

— А дзе ж ва шы рэ чы? — здзiў-
ле на спы та лi ў яе.

А рэ чы бы лi ў Мiн ску, у ка ме ры 
за хоў ван ня на вак за ле. Пяць скры-
няў i дзве сум кi. У ра ён ным ад дзе ле 
куль ту ры да лi ма шы ну з ва дзi це лем i 
да па маг лi ўсё пры вез цi. Ад на з ка лег 
пус цi ла Iру па жыць да ся бе:

— Па кой у iн тэр на це, якi на ле-
жыць мяс цо ва му аграр на-тэх нiч на-
му лi цэю, я атры ма ла праз два тыд нi 
пас ля пры ез ду, — ка жа дзяў чы на. — 
Да гэ туль, без уся ля кiх гро шай, жы ла 
ў сям'i цу доў на га ча ла ве ка, Ла ры сы 
Ула дзi мi ра ўны Бусь ко.

БЫЦЬ УВЕСЬ ЧАС 
У РУ ХУ!

Наш ма ла ды спе цы я лiст пры пы-
няе пра цу з рэ квi зi там, i мы iдзём пра-
гу ляц ца па Сма ля вi чах, у якiх Iры не 
ця гам як мi нi мум двух га доў да вя-
дзец ца пра ца ваць. Цi ка ва, дзе i як 

тут ад па чы вае мо ладзь i коль кi гэ та 
каш туе? Цi так са ма ў ста лi цу ез-
дзiць?

— О, пра гэ та я па куль ве даю ма-
ла, — усмi ха ец ца Iры на. — Ча сам, 
ба чу ма шы ны на пло шчы, у якiх ад-
чы не ны дзве ры i гу чыць му зы ка. 
Лю дзi по бач ста яць, неш та аб мяр-
коў ва юць — «ту су юц ца». Зра зу ме-
ла, у Сма ля вi чах ёсць дыс ка тэ ка, 
ка вяр ня, але я па куль, ка лi да зва-
ляе час, еду ад па чы ваць да сяб роў 
у Мiнск.

Мно гiм зда ец ца, што, па кi нуў шы 
ме га по лi с, ча ла век атрым лi вае перш 
за ўсё больш спа кой ны рытм жыц ця. 
Iры на ж лi чыць па-iн ша му:

— Хоць ад май го до ма да пра цы 
15 хвi лiн хадзь бы, я з та кой дум кай 
не па га джу ся. Каб не за ся родж вац ца 
на праб ле мах, трэ ба па ста ян на быць 
у ру ху. Акра мя асноў ных аба вяз каў, 
якiя маю ця пер, двой чы на ты дзень 
ез джу ў ста лi цу зай мац ца ў ха ра вой 
ка пэ ле. На ра бо це гэ та за хап лен не 
толь кi пад трым лi ва юць. Та му ў ма iм 
вы пад ку рытм жыц ця за стаў ся амаль 
та кiм жа, як у Мiн ску.

Для «свец ка га пра ме на ду» ся рэ-
дзi на буд на га дня — не са мы пры-
дат ны час, та му з усiх «пры над» 
нач но га жыц ця Сма ля вiч уда ец ца 
больш-менш раз гле дзець толь кi 
кi на тэ атр «Ра дзi ма», якi па су мя-
шчаль нiц тве — iн тэр нэт-клуб i дыс-
ка тэ ка. У кi но на дзi ця чы се анс квi ток 
каш туе 5 ты сяч руб лёў. За 25 ты сяч 
мож на пай сцi на прэм' е ру фiль ма.

«МI ФЫ» НО ВА ГА ЖЫЦ ЦЯ 
Мне пры га даў ся до сыць рас паў-

сю джа ны «мiф»: жыц цё ў ма лень-
кiх га ра дах больш тан нае. На гэ тую 
згад ку Iры на толь кi ўсмi ха ец ца:

— Да вай це зой дзем у кра мы!
У цэнт ры го ра да iх са праў ды 

шмат. Не ка то рыя крам кi пра цу-

юць да па зна, га дзiн да 11 ве ча ра. 
Да та го ж у Сма ля вi чах ёсць i вя до мы 
сет ка вы гi пер мар кет, на якi, праў да, 
па гля дзець не да вя ло ся: да ле ка ва та 
ад До ма куль ту ры. Уба чыў шы цэн нi кi 
на ма ла ко, каў ба су, кру пы i iн шыя 
пра дук ты, пе ра кон ва ем ся ў тым, што 
лiч бы та кiя ж, як i ў ста лi цы, — хi ба 
што хлеб i кан ды тар скiя вы ра бы мяс-
цо вай вы печ кi больш тан ныя.

Iры на ў спра ве сма ля вiц ка га шо-
пiн гу ча ла век больш спрак ты ка ва ны, 
чым я:

— Не ка то рая са да вi на i га род нi-
на на ват да ра жэй шая, чым у Мiн ску. 
А яшчэ кас ме ты ка ад роз нi ва ец ца 
па кош це. Вось та кi лак для па зног-
цяў на бы ва ла ня даў на ў ста лi цы 
на не каль кi ты сяч менш.

Пра за ро бак Iры на сцiп ла ска за-
ла: «Зар пла та ў мя не невялікая — 
1 мiль ён 700 ты сяч руб лёў, але два 
га ды трэ ба не як пра тры мац ца».

Дзяў чы не за раз вель мi хо чац ца 
на быць сёе-тое з тэх нi кi ў дом: тэ ле-
вi зар, на прык лад, а яшчэ ня дрэн на 
бы ло б iн тэр нэт пра вес цi. На но вым 
мес цы «без нi чо га» до сыць цяж-
ка…

Па раз маў ля лi мы пра жыц цё i 
пла ны на бу ду чы ню. Пра тое, цi жа-
дае Iры на за стац ца ў Сма ля вi чах 
пас ля аба вяз ко вых двух га доў ад-
пра цоў кi, я не за пы та ла ся на ўмыс на. 
На дру ка ва ны на ста рон ках га зе ты, 
яе ад каз вы гля даў бы як ней кае 
абя цан не… А пад су ма ваць вы нi кi 
ўся го вы шэй на пi са на га да па маг ла 
вы пад ко васць. На зад у Мiнск да-
вя ло ся ехаць на марш рут цы. Праз 
не каль кi кi ла мет раў пас ля Сма ля-
вi ч па ба чы ла шыль ду на аў то бус ным 
пры пын ку. Там бы ло на пi са на «Но-
вае жыц цё»…

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.
Фо та аў та ра.

Мiнск — Сма ля вi чы — Мiнск.

ЯК 
З БУХ ГАЛ ТА РА 
ЗРА БІЦЬ 
ПРА ГРА МІС ТА…

Пра фе сій ную ІТ-аду ка цыю 
ў Бе ла ру сі ця пер мож на 
атры маць не толь кі ў ВНУ ці 
на спе цы я лі за ва ных кур сах. 
У каст рыч ні ку па чы на ец ца 
на ву чан не ў бе ла рус кай кам-
п'ю тар най ака дэ міі «ШАГ».
Ака дэ мія — гэ та част ка між на род-

най сет кі, якая з'я ві ла ся ва Укра і не 
14 га доў та му. Сё ле та ад кры ва юц ца 
на ву чаль ныя ла ба ра то рыі ў Мін ску, 
а ў на ступ ным го дзе пла ну ец ца аб-
ста ля ваць іх і ў аб лас ных га ра дах.

Ды рэк тар бе ла рус кай кам п'ю тар-
най ака дэ міі Алі на Даў гіх зай ма ла ся 
пад бо рам пер са на лу ў ІТ-кам па ні ях, 
та му вель мі доб ра ве дае пра вя лі кі 
не да хоп кад раў у сфе ры ін фар ма-
цый ных тэх на ло гій. Між ін шым, у Бе-
ла ру сі ІТ-сфе ра раз ві ва ец ца вель мі 
імкліва. Гэта перс пек тыў ная і вы со-
ка аплат ная га лі на.

На ву чан не ў ака дэ міі пра ду гле-
джа на на ступ нае: 2,5 го да — доў га-
тэр мі но вы курс і 1 год — ка рот ка тэр-
мі но вы. Па сло вах Алі ны, бу ду чым 
сту дэн там не аба вяз ко ва мець на ват 
ба за выя тэх ніч ныя ве ды: іх мож на 
бу дзе атры маць у ака дэ міі «з ну ля». 
У пра гра ме для па чат коў цаў — па-
сту по вае ўвя дзен не ў ін фар ма ты ку, 
ал га рыт мі за цыю, ло гі ку…

— Каб з бух гал та ра зра біць пра-
гра міс та, трэ ба, каб ён спа чат ку пе-
ра стаў быць бух гал та рам. Гэ тым мы 
і бу дзем зай мац ца — мя няць мыс-
лен не лю дзей, — рас кры вае ме то ды-
ку на ву чан ня ды рэк тар уста но вы.

Апроч кур саў для сту дэн таў, ака-
дэ мія пла нуе пра во дзіць май стар-
кла сы, у якіх змо гуць удзель ні чаць 
усе ах вот ныя. А яшчэ на яе ба зе 
бу дзе пра хо дзіць рэ гі я наль ны этап 
між на род на га кон кур су ІТ-пра ек таў 
«За ла ты Байт», які стар туе ўжо ў 
каст рыч ні ку.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Не бу дзе ад крыц цём сцвяр джэн не, 
што тра ды цый най «кры ні цай» 
па паў нен ня бюд жэ ту для дзя цей 
з'яў ля юц ца іх баць кі ці ін шыя 
род ныя. Ну, са праў ды, ад куль яшчэ 
ў ма ле чы мо гуць узяц ца срод кі? 
Яны ж зар пла ту не атрым лі ва юць. 
Але, як вы свят ля ец ца, пад лет кі 
(на ват ма лод шыя школь ні кі) мо гуць 
са ма стой на за раб ляць. Праў да, пры 
ад ной іс тот най умо ве — на яў нас ці 
пэў ных ве даў пра гро шы. Пра гра ма 
па фі нан са вай гра мат нас ці ся род 
дзя цей і пад лет каў «Аф ла тун» мо жа 
ў гэ тым да па маг чы.

На ву ка
ад «міль я не раў» з тру шчоб 

Гэ ты пра ект на ра дзіў ся ў Ін дыі. Там шмат дзя-
цей, у якіх ня ма баць коў і на ват да ху над га ла-
вой. Жыц цё пры му сі ла іх на ву чыц ца за раб ляць 
са ма стой на: ня хай і не вя лі кія, але свае гро шы. 
Та му за сна валь ні кі пра ек та вы ра шы лі пад ка заць 
та кім дзе цям, як мож на раз ві ваць улас ны біз нес. 
А пас ля пра гра ма па ча ла пры ваб лі ваць усё боль-
шую аў ды то рыю, і ця пер фі нан са вай гра мат нас ці 
ву чац ца ў 101 кра і не — не толь кі дзе ці-сі ро ты, 
хлоп чы кі і дзяў чын кі з ма ла за бяс пе ча ных сем'-
яў, але і прос та звы чай ныя пад лет кі, па коль кі ў 
мно гіх кра і нах кур сы па фі нан са вай гра мат нас ці 
па куль што ў шко лах не вы кла да юц ца.

У Бе ла ру сі ў не каль кіх на ву чаль ных уста но вах 
та кія спе цы яль ныя фа куль та ты вы і да дат ко выя 
за ня ткі ўжо з'я ві лі ся. Да та го ж у На цы я наль-
ным ін сты ту це аду ка цыі на асно ве ма тэ ры я лаў 
пра ек та «Аф ла тун» рас пра ца ва на ад па вед ная 
ву чэб ная пра гра ма.

Пер шы крок — 
ён важ ны са мы 

Вы ні кі за ня ткаў на та кіх кур сах не пры му ша-
юць ся бе ча каць. На прык лад, два хлоп чы кі з 
Та джы кі ста на — Джам шад і Джа ва хір — пас ля 

іх на вед ван ня аца ні лі па трэ бы свай го 
ра ё на і ад кры лі ўлас ны біз нес, па куль 
што не вя лі кі. Яны оп там за ку пі лі карт-
кі для па паў нен ня ра хун ку ма біль на га 
тэ ле фо на, бо ў іх на се ле ным пунк це 
не ўсе ме лі маг чы масць ра біць гэ та 
рэ гу ляр на і та кім чы нам не маг лі ка-
рыс тац ца ма біль най су вяз зю. Хлоп-
чы кі па ча лі пра да ваць іх у роз ні цу 
ўсім ах вот ным.

У бе ла рус кіх ма лень кіх «прад пры-
маль ні каў» ужо так са ма ёсць свае да-
сяг нен ні. У 2011 го дзе смар гон скія 
школь ні кі пры да па мо зе мяс цо ва га 
Кан суль та цый на га цэнт ра па ахо ве 
дзі ця чых пра воў вы ра шы лі рэа лі за-
ваць пра ект па ра мон це ста рой мэб лі. 
Пад час лет ніх ка ні кул вуч ні 4-х кла саў 
(17 дзяў чы нак і 8 хлоп чы каў) пры пад-
трым цы аду ка цый ных уста ноў і цэнт раў за ня тас ці 
ад ра ман та ва лі 35 ста лоў і 210 крэс лаў. 30 пра-
цэн таў свай го да хо ду яны ад да лі мяс цо ва му дзі-
ця ча му до му, а ас тат нія — укла лі ў гэ ты ж пра ект. 
Вось і атрым лі ва ец ца, што на ват у 10 га доў мож-
на пра ца ваць у са праўд най біз нес-ка ман дзе.

Каб ма ра ста ла рэ аль нас цю!
Па куль што «Аф ла тун» рэа лі зу ец ца ў трох бе-

ла рус кіх га ра дах: у Грод не (у шко ле для дзя цей з 
па ру шэн ня мі слы ху), Смар го ні і Коб ры не.

Коб рын скія на ву чэн цы і пры еха лі на «круг лы 
стол» па раз віц ці пра грам фі нан са вай гра мат-
нас ці ся род дзя цей і пад лет каў, ар га ні за ва ны 
прад стаў ніц твам Між на род на га дзі ця ча га фон-
ду пры пад трым цы сак ра та ры я та «Аф ла тун», 
каб не толь кі рас ка заць, ча му на ву чы лі ся, але і 
пра дэ ман стра ваць. Дзяў чын кі і хлоп чы кі зай-
ма юц ца ў са цы яль ным ін тэр ак тыў ным тэ ат ры 
«По зірк», та му па ка за лі ўдзель ні кам спек такль 
«Ма ра за ста ец ца ма рай», па стаў ле ны па ўлас-
ным сцэ на рыі.

…Пад ле так вель мі ха цеў быць гі та рыс там 
у му зыч най гру пе. І вось, зда ец ца, яго ма ра па-
чы нае збы вац ца — ён атры маў за пра шэн не. Але 
ёсць умо ва — на яў насць элект ра гі та ры. Гро шай 
на яе ў хлоп чы ка ня ма, а баць кі да па маг чы ад-
мо ві лі ся. Фі нал у гіс то рыі сум ны: хло пец так і 

не змог на быць му зыч ны ін-
стру мент.

Тэ атр коб рын скіх школь ні-
каў не вы пад ко ва на зы ва ец-
ца ін тэр ак тыў ным — гле да-
чы так са ма мо гуць пры няць 
не па срэд ны ўдзел і на ват 
змя ніць сю жэт спек так ля. 
Вось і ўдзель ні кі «круг ла га 
ста ла» вы ра шы лі пе рай-
граць дзею, дзе, на іх дум ку, 
баць кі ня пра віль на ад нес лі-
ся да сы на вай прось бы. Яны 
па ра і лі хлоп цу знай сці са бе 
пра цу і на ват пад ка за лі яму 
не каль кі ва ры ян таў.

Кі руй сва і мі 
фі нан са мі сам!

На чаль нік ад дзе ла На цы я наль на га бан ка Юлія 
Са ко віч лі чыць, што ў апош нія га ды праб ле ма 
па вы шэн ня фі нан са вай гра мат нас ці ста но віц ца 
ўсё больш ак ту аль най. Га лоў ны банк кра і ны і 
між на род ны Аль янс за фі нан са вую да ступ насць 
пра вя лі ан ке та ван не, у тым лі ку і ся род на шых 
зем ля коў. Рэ спан дэн там трэ ба бы ло раз лі чыць 
пра цэн ты па ўлас ным дэ па зі це, на зваць уз ро вень 
ін фля цыі ў 2011 го дзе і ве даць пры бліз ную стаў ку 
па бан каў скіх дэ па зі тах. Толь кі 5 пра цэн таў з усіх 
апы та ных пра віль на ад ка за лі на па стаў ле ныя 
пы тан ні…

За раз ства ра ец ца цэ лая сіс тэ ма, якая пра-
ду гледж вае на ву чан не фі нан са вай гра мат нас ці 
праз срод кі ма са вай ін фар ма цыі. Па іні цы я ты ве 
На цы я наль на га бан ка з'я віў ся мульт фільм «Аз-
бу ка гро шай, або Як да па маг чы дзі ця ці вы рас ці 
ба га тым».

На За ха дзе не аб ход насць ве даў пра тое, як 
за ра біць гро шы і як пра віль на раз лі чыць свае 
вы дат кі, даў но ўжо ста ла зра зу ме лай і на сель-
ніц тву, і ўра дам. У Гер ма ніі, на прык лад, кож нае 
дзі ця з ма лых га доў мае бан каў скі ра ху нак, які 
па паў няе ўлас ны мі на ма ган ня мі. Важ на, каб дзе-
ці зра зу ме лі, што гро шы баць кі атрым лі ва юць 
не прос та так, а за вы ка на ную пра цу. 

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
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(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)


