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РА ДЗІ МА 
ЯК АД ЧУ ВАН НЕ
Каб быць на сва ёй зям лі са праў ды сва ім, 
трэ ба з ёй — як у шлюб най клят ве: 
«...у ба гац ці і бед нас ці, у го ры і ра дас ці»

У Ос тэн дзе, на су ро вым уз бя рэж жы бель гій скай Фланд рыі, 
су стрэць рус ка моў ных ад па чы валь ні каў амаль не рэ аль-

на: паў ноч ней су свет на вя до ма га Бру ге ту рыс ты звы чай на не 
за яз джа юць. Мы і з гэ ты мі па зна ё мі лі ся вы пад ко ва: дзе ці ад но 
ад на го па чу лі ў роз на га ло сым на тоў пе. «Ма ма, гэ тая дзяў чын-
ка раз маў ляе па-рус ку!» — на ўвесь пляж за хоп ле на кры ча ла 
пя ці га до вая Ма ша, цяг ну чы за ру ку смуг ля вую са рам лі вую Еву. 
Хут ка па ды шла і Еві на ма ці Люд мі ла, і ўжо на ват не трэ ба бы ло 
пы тац ца, ад куль яна: сла вя не ад но ад на го па зна юць зда лёк. 
А гэ тую так і ха це ла ся ад ра зу на зваць зайз дрос на-лас ка ва — 
«хах луш ка», та кая кра мя ная ў яе по стаць, столь кі жыц ця дай най 
цеп лы ні ў ва чах. Яна са праў ды на ра дзі ла ся і вы рас ла ва Укра і-
не, але, рас каз ва ю чы пра сваё жыц цё, зда ец ца, на ват і час цей, 
чым трэ ба бы ло, пад крэс ле на вы маў ля ла: «Я — бель гій ка». 
(Зна ё мыя мяс цо выя жы ха ры толь кі па блаж лі ва ўсмі ха лі ся: у гэ-
тай кра і не ты аль бо фла ман дзец, або ва ло нец, або з пра він цыі 
Бру сель. «Бель гі ец у нас толь кі ка роль», — жар ту юць яны, і ў 
гэ тым жар це амаль сто пра цэн таў праў ды. Зрэш ты, эміг ран-
ты, для якіх гэ та кра і на ста ла дру гой Ра дзі май, да жар таў на 
та кія сур' ёз ныя тэ мы не схіль ныя і га то вы пад крэс лі ваць свой 
па тры я тызм у лю бой сі ту а цыі).

ЛЮД МІ ЛА з сям' ёй тра пі ла ў Еў ро пу за доў га да хва ля-
ван няў ва Укра і не. Яны з му жам жы лі ў сла ву тым яшчэ 

з ча соў Су во ра ва Із ма і ле — там, дзе Ду най упа дае ў Чор нае 
мо ра. Вя лі кі між на род ны порт у кан цы 1980-х — па чат ку 1990-х 
быў са праўд ным вост ра вам рай ска га жыц ця ў кра і не, дзе ўсе 
жы лі па карт ках ды та ло нах у час су цэль на га дэ фі цы ту. Але 
рай скае за мож нае жыц цё ва ўжо не за леж най Укра і не скон чы-
ла ся хут ка: раз га рэў ся бал кан скі кан флікт, увя лі эм бар га на 
та ва ры з бы лой Юга сла віі, і ка лісь ба га ты порт з міль ён ным 
та ва ра аба ро там па чаў хут ка за не па даць. Муж Люд мі лы Ана-
толь, спе цы я ліст па цяж кіх пар то вых ма шы нах, за стаў ся без 
пра цы, яна ся дзе ла ў дэ крэт ным са ста рэй шай дач кой, і вы-
пла ты па до гля дзе дзі ця ці бы лі та кія мі зэр ныя, што не ха па ла 
ча сам на ват на ма ла ко. Ма ла дая сям'я апы ну ла ся на мя жы 
вы жы ван ня. Па ра іў шы ся, ра шы лі шу каць шчас це ў Еў ро пе. 
Ана толь па ехаў у Чэ хію, пра ца ваў там пад соб ным ра бо чым, 
пас ля пе ра вёз ту ды сям'ю. Яны яшчэ не каль кі га доў блу ка лі па 
су сед ніх кра і нах у по шу ках леп шай до лі. Да до му цяг ну ла, але 
па ло ха лі цяж кас ці, якія там ча ка лі: не вя лі кая зар пла та, са цы-
яль ная не ўлад ка ва насць. На рэш це зем ля кі па ра і лі па ехаць у 
Бру сель. Пе ра на ча ваў шы з дзі цем лі та раль на на ву лі цы, яны 
тра пі лі-та кі ў Мі ніс тэр ства за меж ных спраў і атры ма лі від на 
жы хар ства і пра цу: Еў ро пе ця пер па трэб ны ма ла дыя і зда ро-
выя, згод ныя на лю бую ра бо ту...

Ця пер, ка лі з ча су іх блу кан няў мі ну ла ўжо больш за дзе-
сяць га доў, ка лі па бу да ва ны свой пра стор ны дом, ёсць усе 
вы го ды шмат дзет най сям'і (у іх на ра дзі лі ся яшчэ дзве дач кі), 
вы ву ча на фран цуз ская мо ва, атры ма на гра ма дзян ства, ёсць 
доб рая пра ца, і на ват ма ці, якую за бра лі да ся бе, га туе боршч 
з га луш ка мі, — ча го б, зда ва ла ся, яшчэ жа даць? Ча му гэ тая 
ма ла дая жан чы на, у якой ёсць усё для прос та га шчас ця, з 
та кой пра гнай зайз драс цю рас пыт ва ла, як я бу ду вяр тац ца 
да до му, хто мя не там ча кае, як мы з сям' ёй пра во дзім вы-
хад ныя, ці лю біць мой брат ла віць ры бу, якія ў на шым ле се 
рас туць гры бы... У сва ім жыц ці я ўжо ба чы ла та кіх зне се ных 
лё сам лю дзей без Ра дзі мы, і ўсіх іх аб' яд ноў вае ад ноль ка вая 
ту га па не чым ня збыт ным і ня спраў джа ным. Яны яе ўтой ва-
юць за ве ся лос цю, за знеш нім даб ра бы там. Але яна па воль на 
і на ка на ва на льец ца з іх ва чэй, ка лі яны га во раць на ват пра 
ней кія дро бя зі, звя за ныя з па кі ну ты мі род ны мі мяс ці на мі, ку-
ды ня ма вяр тан ня.

МА ІМ но вым зна ё мым «бель гій цам» з ты по вым укра-
ін скім проз ві шчам так са ма ня ма ку ды вяр тац ца. Не 

з-за вай ны — іх род ны дом да лё ка ад зо ны кан флік ту. Не з-за 
та го, што гэ ты дом пра да дзе ны: яны лёг ка мо гуць ку піць но-
вы. Прос та для сва ёй шмат па кут най Ра дзі мы яны ўжо чу жыя. 
Бо, каб быць на сва ёй зям лі са праў ды сва ім, трэ ба з ёй — як 
у той шлюб най клят ве: «...у ба гац ці і бед нас ці, у го ры і ра дас-
ці». І яны гэ та не толь кі ад чу ва юць пад свя до ма — асэн са ва на 
ра зу ме юць. Люд мі ла, якая на Ра дзі ме скон чы ла гіст фак, ад-
ной чы ска за ла: «Ве да еш, у ста ра жыт ных сла вян бы ло та кое 
па няц це — с рэб  ная ні тач ка. Гэ та ня бач ная су вязь з род ны мі 
людзь мі і род най зям лёй. Ад сюль і на ша ту га па па мер лых бліз-
кіх, і на ша на сталь гія, ка лі мы да лё ка ад род на га до ма. Ка лі ж 
гэ тая ні тач ка рвец ца, ча ла век пе ра стае быць са мім са бой, ён 
страч вае са мую важ ную ў жыц ці апо ру. Зда ец ца, у нас з То лем 
гэ тая ні тач ка ўжо вось-вось аба рвец ца, а ў на шых дзяў чы нак 
яе і не бу дзе ні ко лі...» Пас ля, сце па нуў шы пля чы ма, ве се ла за-
га ва ры ла пра тое, што хут ка па едуць на ма шы не ў Іс па нію: «У 
нас ця пер уся Еў ро па — ра дзі ма. Праў да, са ма Еў ро па па куль 
пра гэ та не ве дае...»

Яна дня мі са свай го Лье жа мне пісь мо на элект рон ную 
пош ту пры сла ла. Про сіць удак лад ніць, ці мо жа яе ма ма, якой 
амаль сем дзе сят га доў, пе ра ехаць у Бе ла русь і атры маць гра-
ма дзян ства. Ма ці на ра дзі ла ся і вы рас ла тут, на Ві цеб шчы не. 
Ця пер у сяст ры па мёр муж, і тая клі ча яе да ся бе ў вя лі кі дом 
дзесь ці пад Сян но. І ба бу ля сур' ёз на збі ра ец ца ехаць — ад усіх 
бель гій скіх вы год, ад да ра гіх ура чоў, ад дзя цей і ўну каў, якіх 
лю біць і якія аб ёй кла по цяц ца. «Як ні пра сі лі за стац ца — не 
хо ча, і ўсё тут. Ча го ёй не ха пае?»

АД КА ЗАЎ ШЫ на ўсе яе «афі цый ныя» пы тан ні, на гэ та я 
ад каз ваць не ста ла. Ад каз, ду маю, яна са ма ве дае, бо 

ўсё ад чу вае і пра жы вае што дня.
Але на ЛЯЎ КО ВІЧ
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Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

Наш сён няш ні су раз моў ца 
на тэ му дзі ця чай ме дый най 

пра сто ры — вя до мы 
дзі ця чы пісь мен нік, 

лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Ула дзі мір ЛІП СКІ. Два 
ча со пі сы за раз вы хо дзяць 

пад яго кі раў ніц твам — 
«Вя сёл ка» і «Бу ся». Што 

ха рак тэр на, ад ным з іх ён 
кі руе ўжо больш за тры 

дзе ся ці год дзі.

— Ула дзі мір Сця па на віч, 
«Вя сёл ка» — гэ та...

— Гэ та — вя сёл ка ва ўсіх сва іх 
ко ле рах, у шмат аб сяж ных уплы-
вах на юных чы та чоў — да школь-
ні каў і ма лод шых школь ні каў, ча со піс, з 
якім і ў чы тан ні, і ў вы ха ван ні мож на сме-
ла ра біць пер шыя кро кі. А зна чыць — 
вар та чы таць яго не толь кі дзе цям, але 
і да рос лым.

— Але ж вы не пе да га гіч нае вы-
дан не, якое мож на па ра іць ма ла дым 
баць кам...

— І пе да га гіч нае, ка лі баць кі жа да юць 
вы хоў ваць дзі ця ў лю бо ві да род на га, ай-
чын на га, у лю бо ві да сва ёй дзяр жа вы, 
ка лі та ты і ма мы дба юць пра за сва ен не 
дзець мі род на га сло ва. Па гля дзі це, як 
дня мі вы раз на ска заў Прэ зі дэнт пра па-
трэ бу па шы рэн ня вы ву чэн ня бе ла рус кай 
мо вы. Дык вазь мі це ў ру кі «Вя сёл ку» — і 
ра зам з дзець мі раз на ты дзень ці раз на 
ме сяц па гар тай це ча со піс з мэ тай за сва-
ен ня род ных слоў, род ных мас тац кіх воб-
ра заў. Мы дру ку ем леп шае, што на ра джа-
ец ца ў пра сто ры дзі ця чай лі та ра ту ры...

— Ча со піс не вель мі вя лі кі па ме-
рам...

— А ён і не па ві нен быць та кім. Для 
рэа лі за цыі за дач, пад крэс лі ван ня леп-
ша га да стат ко ва трох улі ко ва-вы да вец-
кіх ар ку шаў. І па пе ру вы бі ра ем вы со кай 
якас ці. Каб у чы та чоў не зні ка ла ўра жан-
не эс тэ тыч най аса ло ды.

— У «Вя сёл кі» не вя лі кі рэ дак цый-
ны склад. Але ве даю, што шмат сіл 
ад да яце ар га ні за цый най ра бо це...

— «Вя сёл каў цы» ста ра юц ца не мі-
наць ні во дзін з ра ё наў кра і ны. А як жа 
іна чай? Трэ ба заўж ды пісь мен ні кам, 
жур на ліс там, якія пра цу юць з дзець мі, 
ба чыць не па срэд на сваю аў ды то рыю. 
Толь кі сё ле та па бы ва лі ў дзя сят ках сель-
скіх ра ё наў кра і ны!.. Кон кур сы, спа бор-
ніц твы, якія мы ар га ні зоў ва ем, ве да юць 
у сот нях школ і сот нях дзі ця чых сад коў: 
«Леп шы ся бар «Вя сёл кі», «Люб лю Бе-
ла русь», «Са мая да ра гая рэч у тва ёй 
сям'і», «Вя сёл ка» за пра шае ў Цырк», 
«Жы вая кла сі ка», «Сты лё выя дзет кі», 
«Ка зач ны го рад ра зам з «Вя сёл кай»... З 
го да ў год «Вя сёл ка» ла дзіць за воч нае 
па да рож жа па на шай кра і не, зна ё міць 
з вя до мы мі людзь мі роз ных пра фе сій. 
Дзе цям — пра гэ та ве да ем з вя лі кай 
пош ты рэ дак цыі — па да ба юц ца руб-
ры кі «На ша спад чы на», «Шко ла «Вя-
сёл кі», «Хві лі ны-ве ся лін кі», «Спеў нік 
«Вя сёл кі» і ін шыя. Мы ар га ні зоў ва ем 
эк скур сіі па Мін ску. Дзе ці на вед ва юць 
му зей «Вя сёл кі», зна ё мяц ца з ра бо тай 
рэ дак цыі ча со пі са. Гэ та ўраж лі ва, ка лі 
ма ле ча пры хо дзіць у да рос лую рэ дак-
цыю, зна ё міц ца з пісь мен ні ка мі, ба чыць 
на шу жур на лісц кую ла ба ра то рыю. Тым 
са мым мы раз ві ва ем у дзя цей твор чы 
склад нік мыс лен ня, па да ём но вую для 
іх ін фар ма цыю. Ну хі ба ж мы не пе да-
го гі? Тут нам доб ра да па ма гае па мяць 
пра Ва сі ля Віт ку, які доў гі час пра ца ваў 
у «Вя сёл цы» і які, акра мя сва іх дзі ця чых 
кніг, на пі саў са праўд ныя мас тац кія пад-
руч ні кі па пе да го гі цы, за вост ра на пуб-
лі цыс тыч на вы ка заў свае по гля ды на 
вы ха ван не дзе так.

— Ка лі не па мы ля ю ся, у вас ёсць і 
прэ мія яго імя?

— Так, што год мы ўру ча ем імян ную 
прэ мію імя Ва сі ля Віт кі — імя за сна-
валь ні ка і пер ша га га лоў на га рэ дак та ра 
«Вя сёл кі», лаў рэ а та Дзяр жаў най прэ міі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, за слу жа на га дзея-
ча куль ту ры рэс пуб лі кі. Што год у маі на 
ра дзі ме Ва сі ля Віт кі ў Слуц кім ра ё не ад-
бы ва ец ца ўша на ван не на шых лаў рэ а таў 
пад час «Тыд ня Віт каў скіх чы тан няў».

Ад ным з пе да га гіч ных, вы ха ваў чых 
кло па таў мы ба чым сваю за да чу па 
асвят лен ні ро лі тра ды цый у аб' яд нан-
ні гра мад ства. Раз мо ва і пра на род ныя 
свя ты, звы чаі, якія хлоп чы кі і дзяў чын кі 
па він ны ве даць з ма лен ства. «Вя сёл-

ка» па каз вае ка лян дар ны цыкл жыц ця 
бе ла ру саў. Гэ та пра яў ля ец ца ў пуб лі-
ка цыі здым каў дзя цей у традыцыйных 
кас цю мах у му зеі народнай архітэктуры 
і побы ту па сёл ка Азяр цо, у рас по ве дзе 
пра асноў ныя се зон ныя свя ты — Сё му-
ху, Юр'я, Верб ні цу, Ку пал ле і інш.

На род ныя тра ды цыі, пес ні шы ро ка вы-
ка рыс тоў ва юц ца ў рэ клам най спра ве, бо 
яны ўваб ра лі муд расць прод каў, ёміс тыя 
і па зна валь ныя, аб' яд ноў ва юць сва ёй аў-
тэн тыч нас цю, заў сё ды ары гі наль ныя.

На пра ця гу апош ніх трох га доў су-
пра цоў ні кі рэ дак цыі ча со пі са «Вя сёл ка» 
рых ту юць і вы да юць спе цы яль ны ну мар 
для дзя цей бе ла ру саў у Ра сіі і для сва-
іх чы та чоў аб друж бе двух на ро даў, аб 
Са юз най дзяр жа ве, якая вы бу доў ва ец-
ца для іх.

— У апош ні час «Вя сёл ка» ак тыў на 
за ня ла ся кні га вы да вец кай дзей нас-
цю. На коль кі гэ тая спра ва ўклад ва-
ец ца ў ва шы ме дый ныя, ін фар ма цый-
ныя за да чы?

— У нас дру ку юц ца аў та ры роз ных 
па ка лен няў — ад на род ных пісь мен ні каў 
да тых, хто толь кі па чы нае свой твор чы 
шлях. Не абы хо дзіць ува гай рэ дак цыя і та-
ле на ві тых дзя цей: іх вер шы, каз кі, апа вя-
дан ні, ма люн кі аздаб ля юць і ўзба га ча юць 
ча со піс. За гэ ты час «Вя сёл ка» ства ры ла 
цэ лую біб лі я тэ ку — змяс тоў ных, ці ка вых, 
з гус там аформ ле ных леп шы мі мас та-
ка мі кніг. Рэ дак цыя па спры я ла вы ха ду 
ў свет кні жак «Уро кі ці ка вых су стрэч», 
«Нам за ста ла ся спад чы на» — да па мож-
ні каў у пра вя дзен ні ўро каў па вы ву чэн ні 
спад чы ны, гіс то рыі на шай Ра дзі мы. Пра-
ця гам вы да вец кай дзей нас ці ча со пі са 
стаў пра ект з вы да вец твам «Аду ка цыя і 
вы ха ван не» — «Біб лі я тэ ка ча со пі са «Вя-
сёл ка». Плё нам су мес най пра цы ста лі 
кні гі роз ных жан раў: «У све це да бры ні» 
(вы бра ныя тво ры вя до май дзі ця чай пісь-
мен ні цы Эдзі Аг ня цвет), «Сак рэ ты ко ле-
раў «Вя сёл кі» Ула дзі мі ра Ліп ска га, «Кот 
жы ве без тур бот» (укла даль нік Ана толь 
Зэ каў), вер шы лі тоў ска га дзі ця ча га пісь-
мен ні ка Ві таў та са Ба раў ска са «Зі ха ціць 
на не бе сон ца», «Та ям ні цы дзе да Усё ве-
да». Тво ры, якія ўклю ча ны ў кні гі се рыі, 
прай шлі са праўд нае вы пра ба ван не ча-
сам: усе яны бы лі на дру ка ва ны ў ча со пі се 
«Вя сёл ка» ў роз ныя га ды, але су стрэ лі ся 
толь кі на ста рон ках па зна ча ных кніг. У 
біб лі я тэ цы «Вя сёл кі» пла ну ец ца вы даць 
сто кніг!

Су пра цоў ні кі на ша га вы дан ня заў-
сё ды кла по цяц ца аб тым, як за ці ка віць 
дзя цей вы со кай, са праўд най, кла січ най 
лі та ра ту рай, што з'яў ля ец ца кры ні цай 
ду хоў нас ці, ма раль нас ці. З гэ тай мэ тай 
пра во дзім ак цыю «Чы та ем ра зам, чы-
та ем па-бе ла рус ку!». І тут на шы кні гі як 
ні ко лі да мес ца.

А наш му зей «Вя сёл кі»... За двух га-
до вы пе ры яд пра цы на эк скур сіі ў сва ім 
лю бі мым ча со пі се па бы ва лі 5000 вуч няў 
па чат ко вых кла саў са школ рэс пуб лі кі. 
На пра ця гу 2013 го да «Вя сёл ку» на ве да-
лі больш за 2,5 тыс. ча ла век. Быў ство-
ра ны фі лі ял му зея, які так са ма гас цін на 
пры мае вуч няў Мас коў ска га ра ё на Мін-
ска ў дзі ця чай біб лі я тэ цы імя В. Віт кі.

Каб су стрэ чы і вы ступ лен ні бы лі 
больш яск ра вы мі і за па мі наль ны мі, рэ-
дак цыя рас пра ца ва ла рэ клам ную пра-
дук цыю, якая ўру ча ец ца ў якас ці пры зоў 
і су ве ні раў. На прык лад, сер ты фі ка ты на 
бяс плат нае на вед ван не му зея, пад піс-
ныя ку по ны, ліс тоў кі, за клад кі з вок лад-
ка мі ча со пі са, дып ло мы, па дзя кі, ка лен-
да ры, «Вя сё лі кі» — вя сёл каў скія гро шы, 
на клей кі, рас кла ды, рас пра ца ва ныя спе-
цы яль на для дзя цей бе ла рус ка моў ныя 
кар ты Бе ла ру сі, сты лі за ва ныя сцяж кі.

Гэ та ўсё па да ба ец ца 
на ша му юна му чы та чу 
і па вы шае ці ка васць да 
ча со пі са.

— І ўсё ж га лоў нае ў 
пра цы і ча со пі са, і га зе-
ты — яго змест...

— Га лоў нае, каб з ча-
со пі сам бы ло ўтуль на і 
юна му, і да рос ла му чы-
та чу. Для тых, хто яшчэ 
не гар таў «Вя сёл ку», ска-
жу... Вы дан не скла да ец ца 
з па зна валь ных руб рык і 
пры год ніц кіх апа вя дан няў, 
з ка зак і вер шаў. Ча со піс 
ву чыць лю біць свой край, 
род ную мо ву і гіс то рыю. 
На стаў ні кі мо гуць вы ка-

рыс тоў ваць на шы ма тэ ры я лы пад руб-
ры ка мі «На ша спад чы на», «Школ ка «Вя-
сёл кі», «Тэ атр Ва сі Вя сёл кі на», «Слоў нік 
«Вя сёл кі», «Спеў нік «Вя сёл кі», «Ка ла са-
ві чок», «Хві лін кі-ве ся лін кі», «Зра бі сам». 
Су пра цоў нік На цы я наль на га ін сты ту та 
аду ка цыі Іры на Бу то ры на пад рых та ва ла 
кні гу «Да па мож нік для вы ха валь ні каў і 
на стаў ні каў па ма тэ ры я лах ча со пі са «Вя-
сёл ка», рас пра ца ва ны 50 са мых роз ных 
па зна валь ных уро каў.

— А чым кі ра ва лі ся, да да ючы да 
сва іх «вя сёл каў скіх» аб ся гаў яшчэ і 
«Бу сю»...

— У 2013 го дзе ў нас з'я ві ла ся но-
вае вы дан не для са мых ма лень кіх чы та-
чоў — бе ла рус ка моў ны ча со піс «Чы тан-
ка-ма ля ван ка для да школь ні каў «Бу ся». 
На шы бу ся ня ты чы та юць ці ка выя каз кі, 
апа вя дан ні, за гад кі, лі чыл кі, кры жа ван кі, 
ко мік сы, якія да па ма га юць ім раз ві вац ца 
твор ча, гар ма ніч на. Ча со піс — доб ры 
па моч нік у вы ву чэн ні бе ла рус кай мо вы, 
вы ха ван ні і раз віц ці.

Ёсць на дзея і ве ра, што на ша ка лек-
тыў ная ня нька ста не за па тра ба ва най 
у дзі ця чых сад ках і ў сем' ях, дзе ёсць 
ма ле ча.

— Сён ня га во раць пра тое, што і 
зу сім ма лыя дзе ці сы хо дзяць у пра-
сто ру ай фо наў, ай пэ даў і элект рон ны 
ін фар ма цый ны пра дукт зай мае ўсю 
свя до масць... Ці не за ста ём ся мы з ад-
но толь кі дру ка ва най, па пя ро вай пе ра-
да чай ін фар ма цыі ва ўча раш нім дні?

— Сайт vеsеlkа.bу з'я віў ся ў се ці ве 
ў 2011 го дзе. Функ цы я нуе круг лы год, 
уклю чае да дат ко выя сэр ві сы: апы тан ні, 
ві дэа кан тэнт, фо та га ле рэі, анек до ты, 
маг чы масць ка мен та ваць зме шча ныя 
ма тэ ры я лы і тым са мым ка му ні ка ваць 
з рэ дак цы яй.

Усе ма тэ ры я лы сай та па дзе ле ны па 
руб ры ках, каб гос цю бы ло ляг чэй ары ен-
та вац ца. Для леп шай по шу ка вай ап ты мі-
за цыі рэ сурс уклю чае ў ся бе ма тэ ры я лы 
на рус кай мо ве, тэ ма тыч ныя тэ гі і тэ гі аlt, 
пра пі са ныя па-ла цін ску пад кож ным ма-
люн кам да тэкс таў. Ідзе па ста ян ны по шук 
парт нё раў і аб мен ба не ра мі і ссыл ка мі з 
ін шы мі ін тэр нэт-рэ сур са мі. Са мыя па пу-
ляр ныя руб ры кі на сай це — «Вер шы», 
«Апа вя дан ні» і «Каз кі». Мэ та вая аў ды-
то рыя пра ек та — школь ні кі, а так са ма 
баць кі, за ці каў ле ныя ў куль тур ным раз-
віц ці сва іх дзя цей. Але ана ліз па ка заў, 
што 72% гас цей сай та — на вед валь ні кі 
ва ўзрос це 24-35 га доў (баць кі, і гэ та доб-
ра!). Толь кі 5% на вед валь ні каў ма лод-
шыя за 18 га доў.

Па пу ля ры за цыя сай та ча со пі са 
здзяйс ня ец ца так са ма ў са цы яль ных 
сет ках: «Yоutubе», «Twіttеr», «Одно-
классники» і «ВКон так те». Сён ня гэ-
та са мая ці ка вая фор ма ка му ні ка цыі 
з аў ды то ры яй. У са цы яль ных сет ках 
апе ра тыў на і мак сі маль на эфек тыў на 
да но сіц ца да чы та чоў ін фар ма цыя пра 
но выя пра ек ты рэ дак цыі. У да вя раль-
най фор ме, з вы ка ры стан нем ме то ды кі 
«Роў ны ву чыць роў на га», фар мі ру юц-
ца ад па вед нае стаў лен не пад піс чы каў 
да ча со пі са і яго су пра цоў ні каў. Са мыя 
пра дук тыў ныя са цы яль ныя сет кі «Вя сёл-
кі» — «Twіttеr» і «Вкон так те».

— Ва шай ін тэр нэт-ак тыў нас ці так-
са ма мож на па зай дрос ціць...

— Га лоў нае — змест, каб мыс лен-
не дзі ця ці ме ла ра зум ны ха рак тар. І ў 
дру ка ва най па пя ро вай вер сіі, і ў элект-
рон най па трэб ны ад ны і тыя ж па ды хо-
ды — яр кія сім ва лы і воб ра зы, са праўд-
ныя мас тац кія і вы са ка я кас ныя пуб лі-
цыс тыч ныя тво ры. Та ды мож на бу дзе 
сме ла га ва рыць пра вы ка нан не га лоў-
ных за дач дзі ця чых масме дыя.

Гу та рыў Па вел АЛЬ СО ВЫ.

І «СТЫ ЛЁ ВЫЯ» ДЗЕТ КІ 
ЧЫ ТА ЮЦЬ «ВЯ СЁЛ КУ»!..
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