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Час ма ла дых: ад кры ты дыя логЧас ма ла дых: ад кры ты дыя лог «Бя роз ка»: 
ШТО, ЯК, КА ЛІ?
ЯК?..

— Як збі ра е це ся за ці ка віць тых, хто не пі ша сам, але 
лю біць чы таць, пры чым, пе ра важ на па-бе ла рус ку?

— Для та кіх хлоп чы каў і дзяў чы нак у нас так са ма рас-
пра ца ва ны цэ лыя на прам кі. «Бя роз ка» збі ра ец ца дру ка ваць 
ма тэ ры я лы на му зыч ныя, «кі нош ныя», спар тыў ныя, псі ха-
ла гіч ныя, на ву ко ва-па пу ляр ныя і на ват ку лі нар ныя тэ мы. 
Апош няя, праў да, не ад сту па ец ца ад прын цы паў лі та ра-
тур на га вы дан ня: на ша «Га та валь ня» пра па нуе рэ цэп ты 
страў, што су стра ка юц ца ў паэ мах, ра ма нах, пад ан нях. Праз 
увесь ну мар па рас сы па ны круг ля шы-«Ці ка вост кі», апош няя 
ста рон ка — лі та раль на «Смеш ная». Мяр кую, што і па пу ляр-
ныя ў вуч няў «га ла ва лом кі» ў нас так са ма зной дуць са бе 
мес ца. Ад мет насць іх бу дзе ў тым, што яны аду коў ва юць, 
а не толь кі за баў ля юць. Та му што, вар та на га даць, «Бя роз-
ка» — не звы чай ная чар го вая дру ка ва ная за баў ка, якіх і без 
яе ў на шых ша пі ках да стат ко ва. «Бя роз ка», як на пі са на на 
пер шай ста рон цы яе «пі ло та», — гэ та вы дан не для тых, хто 
ве дае, «што дрэ ва без ка ра нёў не рас це», хо ча «рас су нуць 
ме жы свай го све ту» і мае па трэ бу «атрым лі ваць ве ды, а 
не ін фар ма цыю». Ча со піс да па мо жа вы рас ці ўдзяч ным і 
ка рыс ным, доб рым і, без умоў на, шчас лі вым, як кож ны са-
ма рэа лі за ва ны ча ла век.

— Як, на ва шу дум ку, да ча со пі са па ста вяц ца баць кі 
і на стаў ні кі?

— Пер шыя і дру гія му сяць быць за ці каў ле ны мі, бо, на-
прык лад, у руб ры цы «На стаў ніц кая на пра слуш цы» ў «пі ло-
це» прад стаў ле на раз мо ва на тэ му трох кут ні ка «бацькі — 
ву чань — на стаў нік». Гэ та і сім ва ліч на, і да во лі вост ра анан-
суе са му сут насць руб ры кі — ін тэр ак тыў ны пра ект з на стаў-
ніц кі мі кра і ны, за клі ка ны даць вуч ням маг чы масць па чуць 
тое, што га во рыц ца на стаў ні ка мі за за чы не ны мі дзвя ры ма. 
Гэ тая руб ры ка мо жа — пры ўза ем ным жа дан ні пад лет каў 
і да рос лых — стаць мес цам кан струк тыў на га вы ра шэн ня 
са мых роз ных праб лем. Што яшчэ га во рыць пра ка рысць 
«Бя роз кі» не толь кі для дзя цей, але і для тых да рос лых, якім 
яны не абы яка выя? Возь мем «Псі-фак то рыю» — ста рон кі, 
на якіх рас па вя да ец ца пра тое, як пе ра стаць быць са рам-
лі вым «лу зе рам» і за ра біць аў та ры тэт хут ка і на заў сё ды; 
як не ба яц ца ад каз ваць ля дош кі і ра біць гэ та пры го жа; як 
вы ву чыць вер шы на па мяць хут ка і без асаб лі ва га на пруж-
ван ня... Мы шмат што змо жам пра па на ваць тым, хто за хо ча 
гэ та ў ся бе ўваб раць.

КА ЛІ?..
— Ка лі ж «Бя роз ка» пач не вы хо дзіць са ма стой на?
— З на ступ на га, 2015, го да кож ны ме сяц, на 48-мі ка ля-

ро вых пры го жых ста рон ках пад «са ка ві тай» вок лад кай. Яна, 
да рэ чы, пра па нуе сваю гіс то рыю. На «пі ло це» ад люст ра ва-
ны па пя ро вы са ма лё цік — та кія звы чай на лё та юць па кла се 
пад час пе ра пын ку або на ват і на ўро ках. Са ма лё ці кам кі ру-
юць плас ты лі на выя ча ла веч кі, якім, між ін шым, трэ ба бу дзе 
даць ім ёны. Дык вось, гэ тыя ча ла веч кі... З імі ўвесь час, на 
кож най вок лад цы неш та ад бы ва ец ца. Як бы ло б доб ра, ка лі 

б іх пры го ды не за ста лі ся 
не за ўва жа ны мі...

Лю боў ВА БІ ШЧЭ ВІЧ.

На ступ ны год пла ну ец ца 
аб вяс ціць Го дам мо ла дзі. Та му 
ад каз ныя за вы пуск «Чыр вон-
кі. Чыр во най зме ны» вы ра шы лі 
на зваць твор чы кон курс «Я — 
ма ла ды. І мне не ўсё роў на!». 
Мы пра па ну ем бу ду чым аў та-
рам рас ка заць пра сваю па зі-
цыю, пра стаў лен не ра вес ні каў 
да тых ці ін шых праб лем, якія 
ўзды ма юц ца ў гра мад стве, у 
тым лі ку най перш у га лі не ма-
ла дзёж най па лі ты кі. Да якіх 
з'яў, сі ту а цый, пы тан няў сён-
ня хлоп цы і дзяў ча ты ста вяц ца 
не абы яка ва, што пра па ну юць 
змя ніць? Які іх аса біс ты ўнё-
сак у тую ці ін шую спра ву? Не 
трэ ба за бы вац ца і пра па пя-
рэд нія па ка лен ні, якія ў мно гім 
мо гуць быць пры кла дам для 
сён няш няй мо ла дзі. У чым у іх 
мож на па ву чыц ца, што пе ра-

няць? На блі жа ец ца 70-год дзе 
Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не. Бы ло б вель мі доб ра, 
каб аў та ры рас ка за лі, як іх ад-
на год кі за хоў ва юць па мяць ге-
ро яў і ша ну юць ве тэ ра наў.

Тра ды цый ная прось ба: не 
пі шы це ма тэ ры я лы агуль ны мі 
сло ва мі, не раз ва жай це над 
тым, што добра вядома. Рас-
ка жы це пра кан крэт ную па-
дзею, ме ра пры ем ства, якое 
ар га ні за ва ла мо ладзь, каб 
вы ка заць сваю не абы яка васць 
да той ці ін шай праб ле мы ці 
сі ту а цыі. Ства ры лі ва лан цёр скі 
атрад? Ар га ні за ва лі су бот нік? 
Да па маг лі па гас па дар цы ве-
тэ ра ну? Узя лі з пры тул ку ба-
дзяж ную жы вё лу? За сту пі лі ся 
за сла ба га? Рас ка жы це пра 
кан крэт ных ма ла дых лю дзей, 
якія па ка за лі та кі прык лад. Па-

вер це, іх вель мі шмат! Толь кі 
трэ ба ўба чыць іх, а лепш — 
са мім да лу чыц ца да та кіх не-
абы яка вых, ак тыў ных і поў ных 
энер гіі хлоп цаў і дзяў чат, каб 
неш та змя ніць да леп ша га!..

Па вы ні ках кон кур су пе-
ра мож цы атры ма юць па мят-
ныя пры зы. Для тых з іх, хто 
на ле та збі ра ец ца па сту паць 
на фа куль тэт жур на ліс ты кі, 
рэ дак цыя дасць яшчэ і рэ-
ка мен да цыі. Кон курс бу дзе 
доў жыц ца да 1 мая (да та ад-
праў кі ма тэ ры я лаў). Леп шыя 
твор чыя ра бо ты (у за леж нас ці 
ад коль кас ці, якая па сту піць) 
«Чыр вон ка. Чыр во ная зме-
на» мо жа пра цяг ваць дру ка-
ваць і на да лей. Вы ні кі пла ну-
ец ца пад вес ці ДА ПА ЧАТ КУ 
ЎСТУП НАЙ КАМ ПА НІІ.

Ма тэ ры я лы на кон курс 
мож на да сы лаць на элект рон-
ны ад рас konkurschz@maіl.ru 
або на паш то вы (220013, 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц-
ка га, 10А, рэ дак цыя га зе ты 
«Звяз да») з аба вяз ко вай па-
зна кай «Я — ма ла ды. І мне 
не ўсё роў на!»

Аба вяз ко выя ўмо вы, якім 
па він ны ад па вя даць кон курс-
ныя ра бо ты:

1. «Про ба пя ра» па він на быць 
ТОЛЬ КІ НА БЕ ЛА РУС КАЙ 
МО ВЕ.

2. Тэкс ты да сы ла юц ца ў фар-
ма це RTF (ка лі па по шце, дык 
у раз дру ка ва ным вы гля дзе і  
на дыс ку адначасова).

3. Кож ная ілюст ра цыя ці фо-
та зды мак да тэкс ту да сы ла ец-
ца АСОБ НЫМ пры ма ца ва ным 
фай лам.

4. Аб' ём кон курс ных ра бот — 
не больш за 8 ты сяч зна каў (з 
пра бе ла мі).

5. Коль касць «проб пя ра» ад 
ад на го аў та ра не аб ме жа ва-
на, ад нак пры вя лі кай коль-
кас ці кон курс ных ра бот кож-
на му ўдзель ні ку (пры ўмо ве 
на леж най якас ці ма тэ ры я лаў 
і ад па вед нас ці ўмо вам кон-
кур су) да ец ца па ад ным шан-
цы. Ас тат нія яго ма тэ ры я лы 
бу дуць на дру ка ва ны (зноў жа 
пры ўмо ве на леж най іх якас ці) 
як звы чай ныя жур на лісц кія — 
па-за кон кур сам.

6. Уз рост удзель ні каў так са-
ма не аб ме жа ва ны, але най-
перш кон курс раз лі ча ны на 
на ву чэн цаў стар шых кла саў.

7. Жанр «проб пя ра» — лю бы, 
але гэ та па він на быць толь кі 
про за (на тат ка, рэ пар таж, эсэ, 
за ма лёў ка, ін тэр в'ю).

8. Па жа да на, каб ма тэ ры ял 
быў на пі са ны спе цы яль на для 
кон кур су. Вя лі кая прось ба не 

да сы лаць школь ных са чы нен-
няў, рэ фе ра таў (і па фор ме, і 
па змес це), асаб лі ва пад рых-
та ва ных коль кі ча су та му. На-
па чат ку тэкс ту па ві нен быць 
за га ло вак (наз ва кон кур су 
не з'яў ля ец ца та кім), на пры-
кан цы — імя і проз ві шча аў-
та ра.

9. Аў тар аба вя за ны па зна-
чыць свае паш парт ныя звест кі 
(ну мар, ідэн ты фі ка цый ны ну-
мар, кім і ка лі быў вы да дзе ны 
да ку мент, імя, імя па баць ку, 
проз ві шча) і хат ні паш то вы ад-
рас (ін дэкс, на се ле ны пункт, 
ву лі ца, дом). Гэ тыя звест кі 
па трэб ныя для бух гал тэ рыі ў 
вы пад ку, ка лі «про ба пя ра» 
бу дзе на дру ка ва на ў га зе це. 
ТОЛЬ КІ яны па да юц ца аў та-
рам на БЕ ЛА РУС КАЙ і РУС-
КАЙ мо вах. У вы пад ку, ка лі 
ў ма ла до га ці юна га аў та ра 
яшчэ ня ма паш пар та, вы шэй-
на зва ныя звест кі па да юц ца 
на ад на го з баць коў, на стаў-
ні цу, кі раў ні ка гурт ка (звест кі 
з па свед чан ня аб на ра джэн ні 
для бух гал тэ рыі не па ды хо-
дзяць).

10. Апроч та го, аў тар па ве-
дам ляе СВОЙ ну мар ма біль-
на га або хат ня га тэ ле фо на, 
каб рэ дак цыя ў вы пад ку не-
аб ход нас ці маг ла апе ра тыў на 
з ім звя зац ца.

11. Па він на быць па зна ча-
ная поў ная коль касць га доў 
аў та ра на мо мант ад праў лен-
ня кон курс най ра бо ты, ну мар 
шко лы і кла са.

12. Аў тар па ві нен па ве да міць 
кры ху да дат ко вай ін фар ма цыі 
пра ся бе (10-15 рад коў) у ад-
воль най фор ме. На прык лад, 
якія і ў чым мае да сяг нен ні 
(ву чо ба, спорт, мас тац тва і 
г.д.), чым за хап ля ец ца ў воль-
ны час, кім ма рыць стаць у бу-
ду чы ні і інш.

13. Ка лі да сла ныя ма тэ ры я-
лы не па ды хо дзяць да дру ку, 
яны не рэ цэн зу юц ца.

14. Пра кан чат ко вую да ту 
пад вя дзен ня вы ні каў твор ча-
га кон кур су рэ дак цыя па ве-
да міць да дат ко ва. Ад соч ваць 
пуб лі ка цыю «проб пя ра» па-
він ны са мі юныя і ма ла дыя аў-
та ры або іх ку ра та ры (баць кі, 
на стаў ні кі, кі раў ні кі гурт коў).
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Ну што ж, «васт ры це пё-

ры», аў та ры! Зы чым усім 
твор чых пос пе хаў і пе ра мог! 
Як мы заўж ды паў та ра ем, па-
вер це, прай граў шых у кон кур-
се не бу дзе!

Ку ра та ры пра ек та 
Сяр гей РА СОЛЬ КА, 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«Я — МА ЛА ДЫ. І МНЕ НЕ ЎСЁ РОЎ НА!»
Ува га, кон курс!Ува га, кон курс!

Па ўжо доб рай тра ды цыі на па чат ку но ва га на ву чаль на-
га го да рэ дак цыя «Чыр вон кі. Чыр во най зме ны» ра зам 
з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі аб вя шчае чар го вы твор чы 
кон курс для юных і ма ла дых ня штат ных аў та раў! Ён, 
як і па пя рэд нія, раз лі ча ны най перш на бе ла рус ка моў-
ную мо ладзь, якая збі ра ец ца па спра ба ваць свае сі лы ў 
жур на ліс ты цы, каб у да лей шым, маг чы ма, звя заць сваё 
жыц цё з гэ тай пра фе сі яй. Не бу дзем та іць, што твор чая 
«план ка» на ша га кон кур су да во лі вы со кая. Ма ла ды ча-
ла век, які збі ра ец ца пры свя ціць сваё жыц цё гэ тай ці-
ка вай, але ня лёг кай сфе ры, па ві нен усве дам ляць: каб 
стаць жур на ліс там, ад на го толь кі жа дан ня ма ла. Трэ ба 
мець да пыт лі вы ро зум, вост рае во ка і лёг кае пя ро. І 
яшчэ — па ста ян на пра ца ваць над са бой.

Гра мад скае аб' яд нан-
не «Бе ла рус кі рэс пуб-
лі кан скі са юз мо ла дзі» 
аб' яві ла старт ад кры-
та га дыя ло гу «Мо ладзь 
Бе ла ру сі: тра ды цыі і бу-
ду чы ня». Мэ та агуль на-
рэс пуб лі кан ска га пра-

ек та — даць маг чы масць ма ла дым 
лю дзям за явіць пра сваю ак тыў ную 
жыц цё вую па зі цыю і ўма ца ваць у гра-
мад скай свя до мас ці імідж мо ла дзі як 
ак тыў най част кі бе ла рус ка га гра мад-
ства.

Тэ мы, пы тан ні, праб ле мы і пра па-
но вы, уз ня тыя пад час пра вя дзен ня 
ад кры та га дыя ло гу, і ста нуць ас но вай 

для вы зна чэн ня но ва га век та ра ў ра-
бо це з мо лад дзю — як з бо ку гра мад-
скіх фар мі ра ван няў, так і з бо ку ор га-
наў дзяр жаў най ула ды. На ўсіх эта пах 
ад кры ты дыя лог бу дзе пра хо дзіць з 
вы ка ры стан нем ін тэр нэт-рэ сур саў, 
са цы яль ных се так, з пры цяг нен нем 
срод каў ма са вай ін фар ма цыі — каб 
за пра сіць да дыя ло гу як ма га больш 
шы ро кае ко ла ўдзель ні каў: прад стаў-
ні коў гра мад скіх ар га ні за цый і аб' яд-
нан няў, куль ту ры, на ву кі, па лі ты кі, біз-
не су, вя до мых спарт сме наў, ма ла дых 
лю дзей, якія да сяг ну лі вы со кіх вы ні-
каў у роз ных сфе рах дзей нас ці і г.д.

Іна ва цый ныя ідэі і крэ а тыў ныя 
пра па но вы па ак ту аль ных пы тан-

нях ма ла дзёж най па лі ты кі ста нуць 
ас но вай пры пад рых тоў цы і пра-
вя дзен ні агуль на рэс пуб лі кан ска га 
дыя ло гу. Пла ну ец ца, што дыя лог 
«Мо ладзь Бе ла ру сі: тра ды цыі і бу-
ду чы ня» ста не ад кры тай пля цоў кай 
як для мо ла дзі Бе ла ру сі, так і для 
між на род най су поль нас ці. Ідэі, кан-
цэп цыі, пра гра мы, стра тэ гіі і іна ва-
цыі ў сфе ры ма ла дзёж най па лі ты кі 
бу дуць аку му ля ва ны для ўня сен ня 
пра па ноў у рэс пуб лі кан скія ор га ны 
дзяр жаў най ула ды.

«Чыр вон ка» так са ма да лу ча ец ца 
да ад кры та га дыя ло гу і дае сло ва пер-
ша му неабы яка ва му прад стаў ні ку бе-
ла рус кай мо ла дзі.

Яў ген КІС ЛЫ, вы пуск нік 
БДУ, га лоў ны спе цы я ліст 
ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо-
ты, куль ту ры і па спра вах 
мо ла дзі Свіс лац ка га ра ён-
на га вы ка наў ча га ка мі тэ та, 
удзель нік пра ек та «Ра зум-
ныя сет кі» (27 га доў):

— Дзяр жаў ная ма ла дзёж-
ная па літ ка — гэ та сад, які 
пры но сіць пла ды не тым лю-
дзям, якія яго за клад ва лі. 
Ад нак, ад мо віў шы ся ад «ін-
вес ты цый у мо ладзь», мож на 
за стац ца без бу ду чы ні.

Па няц це «ма ла дзёж ная па-
лі ты ка» над звы чай шы ро кае: 
яно ўклю чае сіс тэ му са цы яль-
ных, эка на міч ных, па лі тыч ных, 
ар га ні за цый ных і пра ва вых за-
ха даў, скі ра ва ных на пад трым-
ку ма ла дых гра ма дзян, сіс тэ-
му дзяр жаў ных пры яры тэ таў, 
скі ра ва ную на па спя хо вую са-
цы я лі за цыю і са ма рэа лі за цыю 
мо ла дзі, на ства рэн не ўмоў, 
якія спры я юць са цы яль най 
ак тыў нас ці мо ла дзі, і мно гае, 
мно гае ін шае.

Але хто па ві нен вы ра шаць 
усе гэ тыя спе цы фіч ныя за да-
чы? Хто па ві нен ка ар ды на ваць 
дзяр жаў ную ма ла дзёж ную па-
лі ты ку? На ра ён ным уз роў ні яе 
праб ле ма мі сён ня зай ма ец ца 

ад на струк ту ра — ра ён ны ка-
мі тэт гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са-
юз мо ла дзі». Фак тыч на на гра-
мад скую ар га ні за цыю ўскла-
да юц ца агуль на дзяр жаў ныя 
за да чы. Ад нак трэ ба мець на 
ўва зе, што дзей насць БРСМ 
рас паў сюдж ва ец ца не на ўсіх 
ма ла дых лю дзей, а толь кі на 
чле наў ар га ні за цыі. Да та го 
ж фі нан са ван не гра мад ска га 
аб' яд нан ня «БРСМ» не да стат-
ко вае, ад чу ва юц ца цяж кас ці з 
ма тэ ры яль ным за бес пя чэн нем 
яго ме ра пры ем стваў і ак цый. 
Ёсць і яшчэ ад на праб ле ма: 
ра ён ныя ка мі тэ ты БРСМ пад-
па рад коў ва юц ца толь кі свай-
му аб лас но му кі раў ніц тву, а 
та му кан флік ты па між ра ён-
ны мі ка мі тэ та мі ма ла дзёж най 
гра мад скай ар га ні за цыі і вы-
ка наў чай ула дай на мес цах 
не па збеж ныя.

З улі кам вы шэй ска за на га 
пра па ную ства рыць са ма-
стой ны ор ган вы ка наў чай 
ула ды пры Са ве це Мі ніст-
раў са ста ту сам юры дыч-
най асо бы (або мі ніс тэр ства, 
або дэ парт амент), які бу дзе 
ад каз ваць за дзяр жаў ную 
ма ла дзёж ную па лі ты ку, 
пла на ваць, рэа лі зоў ваць яе, 

а так са ма ка ар ды на ваць і 
кант ра ля ваць усе гра мад-
скія ма ла дзёж ныя аб' яд нан-
ні ў кра і не.

Трэ ба вы пра ца ваць дак-
лад ную сіс тэ му са цы яль ных 
«ліф таў» (у спор це, аду ка цыі 
і г.д.). Уз рос та вую план ку для 
ма ла дых лю дзей, мяр кую, 
трэ ба па су нуць: каб у ка тэ-
го рыю ма ла дых трап ля лі лю-
дзі ва ўзрос це да 35 га доў. 
Не аб ход на рас пра ца ваць 
праз рыс тую сіс тэ му крэ дыт-
най да па мо гі ма ла дым лю-
дзям пры атры ман ні вы шэй-
шай і на ступ най аду ка цыі, 
для бу даў ніц тва жыл ля, на 
спа жы вец кія па трэ бы, пры 
на ра джэн ні дзі ця ці і г.д. Каб 
уз мац ніць пры сут насць ма-
ла дых лю дзей у па лі тыч ным 
жыц ці гра мад ства, мож на 
пра ду гле дзець маг чы масць 
пры сут нас ці мо ла дзі на па ся-
джэн нях мі ніс тэр стваў, абл-
вы кан ка маў, Са ве таў дэ пу та-
таў, па лат пар ла мен та.

Ма ла дым лю дзям, якія 
зна хо дзяц ца ў мес цах па-
збаў лен ня во лі, трэ ба даць 
рэ аль ную маг чы масць да вы-
зва лен ня атры маць ра бо чую 
спе цы яль насць (трак та рыс та, 
элект ры ка, плі тач ні ка, печ ні-

ка і гэ так да лей) з на ступ най 
маг чы мас цю пра ца ўлад ка ван-
ня. У гэ тай ка тэ го рыі ма ла дых 
лю дзей пры жа дан ні па він на 
быць маг чы масць атрым лі-
ваць ся рэд нюю спе цы яль ную 
і вы шэй шую аду ка цыю.

Мож на бы ло б пра ду маць 
ме ха ніз мы пры цяг нен ня перс-
пек тыў най мо ла дзі з «трэ ціх 
кра ін», пра пра ца ваць для іх 
сіс тэ му стра ха ван ня, пе ра на-
ву чан ня, моў ныя кур сы, па ско-
рыць атры ман не пасведчання 
на права жы хар ства і ін шыя 
за ха ды. Яшчэ адзін важ ны 
на пра мак — ак ты ві за цыя су-
пра цоў ніц тва з Еў ра са ю зам 
па ўсіх кі рун ках дзяр жаў най 
ма ла дзёж най па лі ты кі, у тым 
лі ку і ў рам ках Ба лон ска га 
пра цэ су.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
P.S. Ка лі вам ёсць што 

ска заць, да лу чай це ся да дыя-
ло гу...

Ці быць мі ніс тэр ству 
ма ла дзёж най па лі ты кі?

ЁСЦЬ ЖЫЦ ЦЁ ВАЯ ПА ЗІ ЦЫЯ — ЗА ЯВІ!

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


