
Мі ра ні ка МАРТ:

19 снеж ня ка нал «Бе ла русь 1» 
і Агенц тва тэ ле на він Бел-

тэ ле ра дыё кам па ніі прад ста вяць 
гле да чам да ку мен таль ны фільм 
«Ка ця ры на Вя лі кая». Зды мач ная 
гру па па бы ва ла ў гас цях 
у двух ра зо вай алім пій скай 
чэм пі ён кі па ака дэ міч най грэб лі 
Ка ця ры ны Карс тэн.

НАВІЗНА — 
ЗАЎСЁДЫ ПЕРАВАГА

— Мі ра ні ка, сён ня фі нал пра ек-
та «Мой біз нес». Якія ва шы ўра-
жан ні ад удзель ні каў і ка му мо жа 
на ле жаць пе ра мо га?

— Ве да е це, у нас той вы па дак, 
ка лі не зра зу ме ла, хто пе ра мо жа, бо 
кож ны пра фе сі я нал у тым, чым зай-
ма ец ца. Нель га ж, на прык лад, па-
раў наць яб лык і ба нан і вы зна чыць, 
ад якой са да ві ны больш ка рыс ці. У 
нас стар та пы прад стаў ні коў з роз-
ных сфер. Як па раў наць пра дукт ІТ 
і збор ку муль ціг ры ляў? Яны прос та 
роз ныя, як і ўсе ўдзель ні кі на ша га 
пра ек та. Усе фі на ліс ты моц ныя гуль-
цы. Мы з імі прай шлі за час іс на ван ня 
пра ек та вя лі кі шлях, та му кож ны мне 
ўжо як род ны ча ла век. Я так са ма 
ча каю фі на лу, каб уба чыць, ка му 
пры су дзяць пе ра мо гу на шы тэ ле гле-
да чы. Маг чы ма, кож ны бу дзе га ла са-
ваць за тое, што яму блі жэй шае.

— Ці на роў ных у та кім вы пад ку 
кан ку рэн цыя?

— Спра ва ў тым, што ацэнь ва ец-
ца не са ма ідэя, а шлях удзель ні ка ў 
пра ек це. У кож на га мен та ра пе рад 
паў фі на лам з'я ві ла ся двое па да печ-
ных. Кож на му з іх бы ла вы дзе ле на 
пэў ная су ма гро шай для раз віц ця і 
за дан не, а по тым на зі ра лі і ацэнь ва лі 
ўжо ў паў фі на ле, што ў каго атрыма-
лася. Пры чым гля дзе лі ме на ві та на 
эка на міч ныя па каз чы кі і на іх асно-
ве вы зна ча лі фі на ліс таў. Ліч бы, якія 
прэ зен ту юць удзель ні кі, шчы ра ка-
жу чы, ураж ва юць. Плюс ацэнь ва лі ся 
пры кла дзе ныя на ма ган ні і стаў лен не 
да спра вы. Усе фі на ліс ты ста ра лі ся, і 
тое, што яны прай шлі гэ тае вы пра ба-
ван не пра ек там, да зво лі ла ім вы рас ці. 
Я па раў на ла б удзел у пра ек це «Мой 
біз нес» з ка та пуль тай. Ця бе за пус ка-
юць на но вы ўзро вень, да па ма га юць 
стар та пу вый сці на но вую ар бі ту ў 
раз віц ці. Та кая маг чы масць вы па дае 
не час та і не кож на му. І не ўсе га то вы 
пай сці на та кія пе ра ме ны. Як ні смеш-
на тое пра гу чыць, але мно гім з на шых 
паў фі на ліс таў бы ло бо яз на па кі нуць 
зо ну кам фор ту. Ча сам лю дзям па-

трэ бен прос та спа кой. А наш пра ект 
на гляд на ілюст руе, які вы нік мож на 
мець, ка лі аб' яд наць маг чы мас ці са 
здоль нас ця мі лю дзей. Гэ та па сут нас-
ці фор му ла на рошч ван ня біз не су. Мы 
па ка за лі, што ка лі ў ця бе з'яў ля юц ца 
маг чы мас ці, то вар та дзей ні чаць, ра-
біць усё за леж нае ад ця бе. І толь кі 
той, хто ўмее вы жы ваць ва ўмо вах 
кан ку рэн цыі, да ся гае поспеху.

— Вы не як ад зна ча лі, што бы лі 
ў за хап лен ні ад зна ём ства з мен-
та ра мі пра ек та «Мой біз нес». Спа-
сціг лі ней кія сак рэ ты?

— Кож ны з на шых мен та раў мае 
ба га ты жыц цё вы і пра фе сій ны во-
пыт. Кан так ту ю чы з імі, я атрым лі ва-
ла шмат ці ка вай прак тыч най ін фар-
ма цыі. На прык лад, ад Аляк санд ра 
Па ліў кі мож на да ве дац ца пра тое, 
якія бан каў скія пра гра мы пад трым кі 
сён ня іс ну юць для ма ло га біз не су, а 
яшчэ крэ ды ты і ін шыя ін стру мен ты, 
што мо гуць да па маг чы прад пры маль-
ні ку. Але га Ху са е на ва мож на так са-
ма слу хаць бяс кон ца. Мне вель мі 
па да ба ец ца, як ён ска заў, што трэ ба 
ўмець прэ зен та ваць свой пра ект у 
ліф це. Лі та раль на за хві лі ны вы клас ці 
сваю ідэю так, каб ёю за ці ка віў ся ін-
вес тар. Біз нес — гэ та спа бор ніц тва, 
і ты па ві нен быць па ста ян на «ўклю-
ча ны» ў тое, што ад бы ва ец ца ў тва-
ёй сфе ры. Трэ ба ўмець хут ка бег чы і 
быць пер шым у ней кіх рэ чах. Ва шай 
пе ра ва гай заў сё ды бу дзе на віз на.

Пра цэс зды мак вель мі цяж кі і 
доў гі, але ка лі да на шых мен та раў 
звяр та юц ца па па ра ду на ват у пе-
ра пын ках, то кож ны з іх зна хо дзіць 
час вы слу хаць, да па маг чы. Вель-
мі ўдзяч ная на ша му па ста ян на му 
вя ду ча му Дзя ні су Кур' я на ву, бо ён 
са праўд ны пра фе сі я нал. Мы су пра-
цоў ні ча лі з ім упер шы ню, але тое, як 
чалавек з усі мі на роўных пад трым-
лі ваў дыя лог (ён мае свой во пыт 
вя дзен ня біз не су), нам вель мі да па-
маг ло. Уво гу ле, пра ца ва ла над пра-
ек там вя лі кая ка ман да... Я ба чы ла, 
як лю дзі пры хо дзі лі і прэ зен та ва лі 
свае ідэі, а мен та ры слу ха лі іх з ці ка-
вас цю. І гэ та ўжо двух ба ко вы аб мен 
во пы там. Мно гім змаг лі да па маг чы і 

па-за ме жа мі тэ ле ві зій на га пра ек та. 
Бы ла ў нас прэ тэн дэнт ка на ўдзел, 
якая прый шла з ідэ яй ад крыць дзі-
ця чы са док для дзе так з аў тыз мам. 
У жан чы ны бы ла біз нес-ма дэль, але 
там не маг чы мы пры бы так. Звяр-
нуў шы ся да нас, яна па спра ба ва ла 
пры цяг нуць ува гу гра мад скас ці да 
праб ле мы асаб лі вых дзе так. І мен та-
ры вы ра шы лі агуль ны мі на ма ган ня мі 
вы дзе ліць ёй гро шы, не аб ход ныя для 
ад крыц ця гэ та га спе цы я лі за ва на га 
дзі ця ча га сад ка. Ён ужо пра цуе.

ПЛЮСЫ І МІНУСЫ 
З АКЦЭНТАМ

— Кас тынг пе рад за пус кам пра-
ек та ў эфі ры па ка заў, што лю дзей 
з жа дан нем рэа лі за ваць ся бе ў 
біз не се шмат. На ваш по гляд, ці 
спры яль ныя ўмо вы ў на с для пры-
ват на га біз не су?

— Я ры зык ну ла б ад крыць сваю 
спра ву і па тлу ма чу ча му. Тут, як у раз-
мо ве пра на па ло ву пус тую і на па ло ву 
поў ную шклян ку, фі ла соф скае пы-
тан не. Зра зу ме ла, ёсць пэў ныя праб-
ле мы, мы пра іх ве да ем, чы та ю чы тыя 
ж СМІ. Але ня час та згад ва ем пра тое, 
што «шклян ка на па ло ву поў ная», бо 
іс ну юць роз ныя ні шы, дзе мож на 
па ка заць ся бе. Ува га боль шас ці на-
шых лю дзей ча мусь ці фа ку сі ру ец ца 
на мі ну сах. У пра ек це «Мой біз нес» 
мы па спра ба ва лі па ста віць ак цэн ты 
ў ін шых мес цах. Не ма ля ва лі кар цін-
ку, дзе ўсё доб ра, але па ка за лі лю-
дзей у рэ аль ных умо вах. Іх пры кла ды 
ілюст ру юць, што мо жа зра біць прад-
пры маль нік, атры маў шы фі нан са вую 
пад трым ку і па ра ды во пыт на га мен-
та ра. Але ні хто за вас ні чо га не зро-
біць. У паў фі на ле мы маг лі ба чыць, 

як, атры маў шы ад ноль ка выя гро шы, 
лю дзі па-роз на му дзей ні ча лі. І мы па-
каз ва лі, з які мі праб ле ма мі най час цей 
су ты ка юц ца прад пры маль ні кі. Ёсць у 
нас пра ект, звя за ны з да стаў кай фер-
мер скіх пра дук таў. І яны па сут нас ці 
пер шыя гуль цы на гэ тым по лі, але 
ня ма ка му да па маг чы ім вы бу да ваць 
за кон, каб лю дзі маг лі зай мац ца сва-
ёй спра вай. Ці пры кла ды з удзе лам 
у вы стаў ках. Біз нес ме ну-па чат коў цу 
за ўдзел у вы ста ве за тры дні трэ ба 
за пла ціць дзе сяць міль ё наў. Дзе іх 
браць, ка лі біз нес яшчэ не дае пры-
быт ку? Мы рас каз ва ем пра цяж кас ці, 
ад нак важ на па мя таць, што лю бое 
пы тан не мож на вы ра шыць і не вар та 
за ся родж вац ца толь кі на мі ну сах.

— Рэ ак цыя ўдзель ні каў на раз-
віц цё па дзей, ка лі спра ва ты чыц ца 
кры ты кі, кан ку рэн цыі, ад роз ні ва-
ец ца ў кад ры і за кад рам?

— Па тлу ма чу на прос тым пры кла-
дзе: у вас ёсць дзі ця, за яго вы ад каз-
ва е це 24 га дзі ны ў су ткі. Зда ра ец ца, 
ка лі баць кі ня пра віль на ся бе па во-
дзяць, то і на па во дзі нах дзя цей тое 
ад бі ва ец ца. Але, па чуў шы кры ты ку, 
за ўва гу, ра зум ны баць ка пры слу ха-
ец ца. І бу дзе імк нуц ца ска рэк ці ра-
ваць сі ту а цыю. Тое ж мы на зі ра ем 
на пра ек це. Удзель ні кі ста вяц ца да 
сва іх стар та паў, як да дзе ці шча, якое, 
з ад на го бо ку, хо чац ца аба ра няць, 

а з ін ша га — ра біць леп шым. Яны 
спра ча юц ца ў ней кіх мо ман тах з мен-
та ра мі, не ўсё і не заў сё ды пры ма-
юць. І гэ та нар маль на, як і тое, што 
не маг чы ма вый сці на но вы ўзро вень, 
ні чым не ах вя раваўшы, не страціўшы. 
Аб та кой ры зы цы на шых удзель ні каў 
мен та ры па пе рад жа юць. Трэ ба быць 
га то вым да вы ба ру. На кры ты ку ўсе 
па-роз на му рэ агу юць, але адэ кват на. 
Хто хо ча пе ра маг чы, той пры слу хоў-
ва ец ца. Ра зам з тым у прад пры маль-
ні ка па він на быць сваё мер ка ван не.

ПРАГРЭС 
І ВЫБАР КУРСУ

— Бе ла рус кія лю дзі біз не су, 
якія яны?

— Па ма іх на зі ран нях у рам ках 
пра ек та, на шых біз нес ме наў мож на 
дзя ліць па рэ гі ё нах. Ста ліч ныя прад-
пры маль ні кі хут чэй пры ма юць ра шэн-
ні, бо ў Мін ску кан ку рэн цыя боль шая 
і яны ра зу ме юць, што ка лі зна хо дзіш 
маг чы масць, то важ на яе не стра ціць. 
А біз нес ме ны з ін шых га ра доў па во-
дзяць ся бе больш асця рож на. І, ма-
быць, абедз ве гэ тыя якас ці па трэб ны, 
бо ў біз не се трэ ба ўмець і хут ка бег чы, 
і аб дум ваць свае на ступ ныя кро кі. Вя-
лі кі плюс на шых лю дзей так са ма ў іх 
пра ца ві тас ці. Пра ект скон чыц ца, але 
я ха чу ве рыць, што на шым удзель ні-
кам да па мо гуць тыя якас ці, якія яны 
тут на бы лі. Іх на ву чы лі гля дзець на пе-
рад і бу да ваць доў га тэр мі но выя пла-
ны. Мэ та лю бо га біз не су — атры ман-
не пры быт ку. І трэ ба ўмець зра біць 
дак лад ныя кро кі, каб яго атры маць. У 
кож на га з на шых гуль цоў ёсць вы нік 
і пра грэс, та му па гля дзім, ка го вы бе-
руць тэ ле гле да чы.

— Пра ца на пра ек це «Мой біз-
нес» і вам да ла но вы во пыт...

— Гэ ты пра ект мы зра бі лі ў но-
вым фар ма це. Коль кі я пра цую на 
тэ ле ка на ле АНТ, увесь час зай ма ю ся 
пра ек та мі, дзе ёсць мес ца псі ха ло-
гіі. Уво гу ле, мне па да ба юц ца жы выя 
пра ек ты, ка лі яны змя ня юць не толь кі 
ўдзель ні каў, але і лю дзей па той бок 
эк ра на. Не прос та з'яў ля ец ца вод гук у 
сты лі «Ой, ну што там зра бі лі на бе ла-
рус кім тэ ле ба чан ні», а ўзні кае жа дан-
не па ду маць пра ўлас нае жыц цё. І ў 
пра ек це «Мой біз нес» мне ці ка ва на-
зі раць за тым, як змя ня юц ца ўдзель-
ні кі, як бу ду юць уза е ма ад но сі ны. Гэ та 
да зво лі ла мне са мой ад крыць для ся-
бе свет прад пры маль ні каў, дзе лю дзі, 
на су пе рак лю бым пе ра шко дам, усё 
роў на ве раць у сваю спра ву і пра-
цяг ва юць зай мац ца ёю. Мне та кая 
пра ца да ла доб ры во пыт, якім хо чац-
ца дзя ліц ца.

Але на ДРАП КО. 
drapko@zviazda.by

«У БІЗ НЕ СЕ ТРЭ БА ЎМЕЦЬ ХУТ КА БЕГ ЧЫ...» 

«БЕ ЛА РУСЬ 1» 
ЗА ВІ ТАЎ У ГОС ЦІ 

ДА КА ЦЯ РЫ НЫ КАРС ТЭН
Ня даў на Ка ця ры на Карс тэн за ва я ва ла лі цэн зію на Алім пі я ду ў Рыа-дэ-Жа-

ней ра, якая ста не сё май у кар' е ры на шай сла ву тай зям ляч кі. Яна бы ла пер шай 
спарт смен кай, якая пры нес ла су ве рэн най Бе ла ру сі пе ра мо гу на Алім пій скіх 
гуль нях, пер шай і адзі най бе ла рус кай, хто па цвер дзіў за ла тыя ўзна га ро ды на 
дзвюх Алім пі я дах — у Ат лан це ў 1996-м і Сід неі ў 2000 го дзе. Ка ця ры на Карс тэн 
з'яў ля ец ца пер шым ка ва ле рам ор дэ на Ай чы ны ўсіх сту пе няў.

Сён ня спарт смен ка трэ ні ру ец ца і жы ве ў Гер ма ніі. Зды мач ная гру па Бел тэ ле-
ра дыё кам па ніі ад пра ві ла ся ў До рма ген, каб су стрэц ца з ёй пад час трэ ні ро вач на га 
пра цэ су. Чэм пі ён ка рас па вя ла не толь кі пра пос пе хі мі ну лых га доў, але і па дзя лі-
ла ся пла на мі на бу ду чы ню — вый граць чар го вы алім пій скі ме даль. Жур на ліс там 
уда ло ся па зна ё міц ца і з сям' ёй Карс тэн, якая спа дзя ец ца вяр нуц ца ў Бе ла русь 
па за вяр шэн ні спар тыў най кар' е ры Ка ця ры ны.

— Мы ха це лі аха піць усю яе кар' е ру — ад вяс ко вай дзяў чын кі Ка ці Ха да то віч 
да вя лі кай спарт смен кі ў ака дэ міч ным вес ла ван ні, бо ні адзін бе ла рус так доў га 
не тры маў ся на вяр шы ні спар тыў на га пос пе ху, як яна. Ра зам з апе ра та рам Але-
гам Сор кі ным мы па бы ва лі ў Гер ма ніі, а так са ма на ма лой ра дзі ме Ка ця ры ны 
Карс тэн — у Круп скім ра ё не, у яе пер ша га трэ не ра — у Мін ску, вы ка рыс тоў ва лі 
ар хіў ныя за пі сы, — рас па вёў аў тар філь ма Мі ка лай Сту ла.

19 снеж ня ў 11.30 у гле да чоў ка на ла «Бе ла русь 1» з'я віц ца маг чы масць су-
стрэц ца з лю бі май спарт смен кай пад час пра гля ду філь ма «Ка ця ры на Вя лі кая», 
рэ жы сё рам яко га ста ла Ма рыя Жу ка ва.
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18 снеж ня ў эфі ры тэ ле ка на ла АНТ фі нал рэ алі ці-шоу 
«Мой біз нес». На пра ця гу трох ме ся цаў тэ ле гле да чы 
маг лі на зі раць, як удзель ні кі пра ек та прай шлі свой 
шлях ста наў лен ня ад прэ зен та цыі ідэі да яе рэа лі за цыі. 
Тэ ле гле да чы вы зна чылі ўладальніка гра шо вага прыза ў 
па ме ры 300 міль ё наў. Ся род най леп шых ака за лі ся вы твор ца 
тэкс ты лю «Трэнд-бай», ства раль ні кі «Муль ціг ры ля», 
прад пры маль нік з «Эка лаў кай» і ма ла дыя пра гра міс ты 
з да дат кам для смарт фо наў «Батл. мн». А на пя рэ дад ні 
за пы та лі ся ў га лоў на га рэ дак та ра пра ек та Мі ра ні кі Март 
пра яе ўра жан ні ад бе ла рус кіх біз нес ме наў, пра цы ў но вым 
фар ма це і пад вод ныя ка мя ні на шля ху да пос пе ху.

Біз нес — гэ та спа бор ніц тва, 
і ты па ві нен быць па ста ян на 
«ўклю ча ны» ў тое, 
што ад бы ва ец ца 
ў тва ёй сфе ры.


