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Дзён нік пер ша курс ні цыДзён нік пер ша курс ні цы

�   � �
— На гэ тым тыд нi ў мя не во сем спек так ляў, — раз мо ва з Дзмiт ры ем ад бы ла ся 

пад час школь ных ва ка цый. — Каб быць у доб рай фор ме пе рад вы ха дам на сцэ ну, 
трэ ба яшчэ рас пец ца, рас тан ца вац ца i быць на мес цы а 10 га дзi не — за га дзi ну да 
спек так ля. Коль кi ча су пра вод жу ў тэ ат ры? Усё за ле жыць ад пра ек та. Пры хо дзi ла ся, 
акра мя асноў най пра цы, да па ма гаць бу та фо рам, бо яны прос та фi зiч на не па спя ва юць 
усё зра бiць. I гэ та, да рэ чы, не пры гон нае пра ва: усё ро бiц ца па ўлас ным жа дан нi.

�   � �
— Я доб ра па мя таю сваю пер шую ро лю. Яна бы ла са май леп шай у ма iм вы ка нан нi! 

На ра нiш нi ку ў дзi ця чым сад ку я ка лiсь цi вы кон ваў ро лю воў ка ў каз цы «Воўк i ся мё ра 
каз ля нят». А вось маё ста лае зна ём ства з тэ ат рам ад бы ло ся ў пад мас коў ных Мы цi-
шчах, ку ды ез дзiў з дэ ле га цы яй на Мiж на род ны мо ла дзе вы фес ты валь. Мы гля дзе лi 
ней кую ка ме дыю, у якой бы ло пяць дзей ных асоб, а ро лi вы кон ва лi толь кi двое ак цё-
раў. Уця мiў гэ та толь кi на пры кан цы спек так ля. Пас ля па ста ноў кi ўся за ла ўзя ла ся з 
мес ца i друж ны мi апла дыс мен та мi дзя ка ва ла ак цё рам. Я быў уз ру ша ны па доб ным.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

«НА СЦЭ НЕ НЕ ХА ПАЕ «НА СЦЭ НЕ НЕ ХА ПАЕ 
«ГАМ ЛЕ ТА НА ША ГА ЧА СУ»«ГАМ ЛЕ ТА НА ША ГА ЧА СУ»

ДА ВЕД КА
Дзмiт рый ДА ВI ДО ВIЧ 
на ра дзiў ся 6 снеж ня 1988 го да 
ў Жо дзi не. У 2012 го дзе 
скон чыў Бе ла рус кi дзяр жаў ны 
ўнi вер сi тэт куль ту ры 
i мас тац тваў па спе цы яль нас цi 
«ар га нi за тар тэ ат раль най 
дзей нас цi, рэ жы сёр». Iг рае на 
сцэ не ў спек так лях «Рас кi да нае 
гняз до», «Тры Жы зэ лi», «Ад веч ная 
пес ня», «Стой кi ала вя ны сал да цiк», 
«Бег чы з Эль сi но ра, або Гам лет 
на вы ва рат» i iнш.

«СВЕ ЖЫ ВЕ ЦЕР» 
ЖУР НА ЛІСЦ КАЙ ПРА ФЕ СІІ

У На цы я наль ным 
дзі ця чым аду ка цый-
на-азда раў ляль ным 

цэнт ры «Зуб ра ня» 
пра хо дзі ла зме на 

«Зуб ра няц кі кар пункт», 
удзель ні ка мі якой ста лі 

юныя жур на ліс ты з усёй 
Бе ла ру сі. Ка рэс пан дэнт 

«Чыр вон кі» стаў 
не па срэд ным удзель ні кам 
усіх ме ра пры ем стваў, што 

пра во дзі лі ся ў ла ге ры.

Г
а лоў най дзе яй усёй зме ны 
быў фес ты валь дзі ця чых 
СМІ пад наз вай «Све жы 
ве цер», што пра во дзіц ца 

пад эгі дай Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі. Удзель ні ка мі фо ру му ста лі 
школь ні кі, якія ў сва іх уста но вах 
аду ка цыі вы пус ці лі леп шыя, па 
мер ка ван ні жу ры, га зе ты, ча-
со пі сы, ра дыё- і тэ ле пе ра да чы. 
Уся го на зме ну тра пі ла 326 юн-
ка раў, але ў ла ге ры не ўтой ва лі 
та го фак та, што не ўсе дзе ці ме лі 
жур на лісц кі до свед: нех та па ехаў 
«на за ме ну» ін ша му, нех та меў 
вель мі апа срод ка ва ныя ад но сі ны 
да школь ных СМІ. Ад нак на ват 
гэ тыя лю дзі не маг лі не змя ніць 
сваё стаў лен не да жур на лісц ка га 
ра мяст ва пас ля за кан чэн ня «Све-
жа га вет ру».

Прын цып зме ны быў вель мі 
прос ты: кан ды да ты на пе ра мо гу ў 
кон кур се «Све жы ве цер» пра цу юць 
у трох рэ дак цы ях (кож ная ў сва ім 
кор пу се) і за раб ля юць свое асаб лі-
вую мяс цо вую ва лю ту — «зуб ры кі». 
Пас ля зда чы ма тэ ры я лаў, пра грам 
і ўдзе лу ў кон кур сах вір ту аль ны 
ка ша лёк ка ман ды ці кан крэт на га 
ўдзель ні ка па паў ня ец ца. У кан цы 
зме ны ар га ні за та ры пад ліч ва юць 
усе да сяг нен ні ка манд, па раў ноў-

ва юць іх з ад зна ка мі, якія па ста ві лі 
дзе цям за іх пра цу ў школь ных СМІ, 
і вы лу ча юць пе ра мож цаў у кож най 
з на ступ ных на мі на цый: «Леп шая 
га зе та», «Леп шы рэ пар таж», «Леп-
шы ар ты кул», «Леп шы фо та рэ пар-
таж», «Леп шая руб ры ка», «Леп шы 
ін фар ма цый ны ма тэ ры ял», «Леп-
шая лі та ра тур ная ра бо та», «Леп-
шае ін тэр в'ю», «Леп шы ды зайн». 
А са мая леп шая ка ман да ва ўсіх 
на мі на цы ях атрым лі вае га лоў ны 
прыз — Крыш таль на га Зуб ра.

Га во рыць аў тар і ку ра тар зме-
ны, ме та дыст НДЦ «Зуб ра ня» 
Тац ця на ШВАЙ КО.

— Ці ка васць у мя не да сфе-
ры жур на ліс ты кі ве лі зар ная, та-
му што са ма час та ўдзель ні ча ла 
ў па доб ных кон кур сах, ды і ні ко лі 
не скар дзі ла ся на свае твор чыя 
здоль нас ці. Але ў вы ні ку леп шы-
мі «ка рэк та ра мі» на шай за ду мы 
ста но вяц ца са мі дзе ці, якія пры яз-
джа юць і да юць маг чы масць нам 
зра зу мець, што доб ра, а што не. 
Па вы ні ках зме ны пра ект яшчэ раз 

ка рэк ту ец ца, і толь кі по тым мы мо-
жам дзя ліц ца ім з усі мі пе да го га мі 
кра і ны.

Не да хоп жур на лісц кай аду ка-
цыі ў ар га ні за та раў быў з ліш кам 
кам пен са ва ны праз за пра шэн не 
гас цей — жур на ліс таў-прак ты каў. 
Се рыю май стар-кла саў для дзя цей 
пра вя ла Тац ця на ГУ ЛЕ ВІЧ, рэ дак-
тар ка на ла «Куль ту ра» Бе ла рус-
ка га ра дыё:

— Мне зда ец ца, што вось гэ тая 
зме на ў «Зуб ра ня ці» — вель мі доб-
рая стар та вая пля цоў ка для абі ту-
ры ен таў Ін сты ту та жур на ліс ты кі. 
Боль шасць з дзя цей, што пры хо-
дзі лі да мя не на май стар-кла сы, 
хоць за раз га то ва «іс ці ў бой». Вя-
лі кую коль касць жур на лісц кіх па-
няц цяў яны ўжо ве да юць, чу лі пра 
пра мы эфір, пра за піс. Пра сцей 
ка жу чы, дзе ці са праў ды здоль ныя 
вы кон ваць жур на лісц кую пра цу, 
ня гле дзя чы на ад сут насць ад па-
вед най аду ка цыі.

(Заканчэнне 
на 3-й стар. «ЧЗ».)

Аў тар і ку ра тар зме ны 
Тац ця на ШВАЙ КО.

УСЁ — У НА ШЫХ 
РУ КАХ!

1/09/2013
Са мы леп шы дзень, я яго не пра пу шчу! 1 ве рас ня Бе ла рус кі дзяр-

жаў ны ўні вер сі тэт су стра каў пер ша курс ні каў. У Мін скім ка фед раль-
ным Свя та-Ду ха вым са бо ры ад быў ся ма ле бен, пры све ча ны па чат ку 
на ву чаль на га го да.

І вось мы ўсе на кі ра ва лі ся да пар ку Drеаmlаnd. Пер шае, што кі ну ла ся 
ў во чы, ка лі вый шлі з аў то бу са, — чар га ў парк. Па ёй мож на бы ло мер-
ка ваць, коль кі ма ла дых лю дзей сё ле та па сту пі лі ў га лоў ную ВНУ кра і ны: 
ты ся чы сту дэн таў ста я лі ў ча кан ні...

Свя та «Ві ват, сту дэнт!» за ста ло ся ў па мя ці кож на га. Абы яка вых не бы-
ло. Сту дэн ты ўме юць ве ся ліц ца. Быць част кай га лоў на га ўні вер сі тэ та кра і -
ны вель мі ад каз на, але ад на ча со ва і вель мі прэ стыж на. Я люб лю БДУ!

2/09/2013
Усё толь кі ў на шых ру ках. Гэ та сут насць раз мо вы з дэ ка нам фа куль-

тэ та ў вель мі ска ро ча ным ва ры ян це. По тым нас ча ка лі ўвод ныя па ры. 
Бы ло зай маль на. Шмат пер ша курс ні каў — пад вя лі кім ура жан нем. Сён ня 
дзве но выя спе цы яль нас ці ў Ін сты ту це жур на ліс ты кі ад кры ва лі мі ністр 
аду ка цыі і ві цэ-прэм' ер Бе ла ру сі. Ад зна чаю пе ра ва гі вя ду чай ВНУ кра і ны 
з пер шых дзён.

Ін тэр нат. Усё ні як не звык ну ся з дум кай, што я ўжо сту дэнт ка. У наш 
па кой пры хо дзіць шмат лю дзей. К ве ча ру на ват кры ху на да куч вае, але 
што ж ра біць — ін тэр нат...

3/09/2013
Пер шы сур' ёз ны дзень з за ня тка мі. Ча ты ры па ры — зу сім не шмат на-

са мрэч. Ці ка ва на зі раць за ін шы мі пер ша курс ні ка мі, якія па сту пі лі ад ра зу 
пас ля шко лы. Іх эмо цыі і па чуц ці мне вель мі зна ё мыя. Гля джу на су се дзяў 
і ба чу ў іх ся бе. «Ты так хут ка за піс ва еш!» — здзіў ля юц ца. Лек цыі па да-
юц ца ня цяж кі мі і зра зу ме лы мі. Праб ле ма толь кі ў тым, што за апош нюю 
ноч я не вы спа ла ся. У гэ тым ві на ва чу толь кі ся бе. 

(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)

Ка лi я ма лым з баць ка мi на вед ваў тэ атр, заўж ды ад зна чаў ак цё раў, якiя на пра-
ця гу ўся го спек так ля мо гуць тры маць у аня мен нi за ча ра ва на га гле да ча. Муд ры, 
да рос лы, ба са вi ты, аба вяз ко ва ву са ты — ча мусь цi ме на вi та та кiм у ма iм дзi ця-
чым уяў лен нi быў са праўд ны ак цёр. Толь кi пас ля я ад чуў, што тэ ат рам ру хае 
не толь кi до свед, але i эма цы я наль ная, та ле на вi тая мо ладзь. I ўдвая пры ем на, 
што, на прык лад, у Рэс пуб лi кан скiм тэ ат ры бе ла рус кай дра ма тур гii, дзе шчы руе 
не паў тор ная Тац ця на Мар хель, мо ла дзi да юць да ро гу. Ад но з та кiх «па лы мя ных 
тэ ат раль ных сэр цаў»  — Дзмiт рый ДА ВI ДО ВIЧ, вы пуск нiк Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га ўнi вер сi тэ та куль ту ры i мас тац тваў, за пля чы ма яко га ўжо з дзя ся так ро-
ляў на вя лi кай сцэ не. У iн тэр в'ю «Чыр вон цы» Дзмiт рый рас па вёў не толь кi пра 
сцэ нiч ны дэ бют, здым кi ў рэ кла ме, але i пра раз мер ка ван не, блi ны з пер цам i 
здрад лi выя шта ны, якiя не ча ка на па рва лi ся пад час спек так ля.

Фота Тараса ШЧЫРАГА.

Першая пара...


