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ЭНЕРГІЯ МАЛАДОСЦІ

Го лас ма ла дыхГо лас ма ла дых

У по шу ках іс ці ны
Іні цы я ты ва ства рыць та кую пля-

цоў ку для аб ме ну во пы там па між 
ста лы мі і ма ла ды мі су пра цоў ні-
ка мі СМІ на ле жыць Мі ніс тэр ству 
ін фар ма цыі і Бе ла рус ка му са ю зу 
жур на ліс таў. Сяр гей Дзміт ры е віч 
рас каз вае, што па між ты мі юна ка-
мі і дзяў ча та мі, якія па да ва лі свае 
ра бо ты пяць га доў та му, і сё лет ні мі 
ўдзель ні ка мі пра гледж ва ец ца знач-
ны пра фе сій ны рост.

— Сён ня мы ба чым, што кон-
курс на браў сі лу. Ра бо ты, якія 
нам да сла лі, вы лу ча юц ца вы со-
кай якас цю. Што год мы пры ма ем 
іх ка ля 30—40. Больш за па ло-
ву — з рэ гі я наль ных СМІ, у тым 
лі ку з мяс цо ва га тэ ле ба чан ня. Ка лі 
іх па раў ноў ваць з ты мі, пер шы мі, 
мы ба чым, што гэ тыя га ды не прай-
шлі да рэм на. Я лі чу, што кон курс 
ка рыс ны ў пер шую чар гу для тых, 
хто змог паў на вар тас на паў дзель-
ні чаць ва ўсёй пра гра ме фо ру му. У 
іх быў час па зна ё міц ца, аб мя няц ца 
кан так та мі і ства рыць сва е а саб лі-
вую пра фе сій ную сет ку. Гэ та ўжо 
ка ле гі, якія аб мяр коў ва юць ра зам 
праб ле мы і да сяг нен ні.

— На дру гім фо ру ме, у Ма гі лё ве, 
я ўдзель ні чаў у ток-шоу, — пра цяг-
вае Сяр гей Свер ку ноў, — і ад каз-
ваў на пы тан не «Якое крэ да па він-
на быць у жур на ліс та?». Упэў не ны, 
што на пер шае мес ца трэ ба ста віць 
праў ду і аб' ек тыў насць. Іс ці ну знай сці 
цяж ка, але праў ду трэ ба га во рыць 
заў сё ды. Га лоў нае — пі саць, не ска-
жа ю чы фак ты.

Су стрэ нем ся 
ў прэс-клу бе

У кон кур се «Дэ бют» мо гуць 
удзель ні чаць ма ла дыя жур на ліс ты 
да 33 га доў. Тлу ма чыц ца гэ та ў тым 
лі ку тым, што не ўсе пры хо дзяць у 
пра фе сію ад ра зу пас ля ін сты ту та. 
Ёсць да во лі шмат мо ла дзі з пра фе-
сій ным во пы там у ін шых сфе рах. Яны 
ўжо па пра ца ва лі на вы твор час ці ці ў 
сель скай гас па дар цы, а за раз вы ра-
шы лі па спра ба ваць ся бе ў жур на ліс-
ты цы. У іх так са ма ёсць маг чы масць 
пра явіць ся бе на кон кур се.

Адзін з трэн даў — пры ваб лі ван не 
юна коў і дзяў чат, якія пра цу юць у ін-
тэр нэ це. На жаль, за раз для іх ня ма 
асоб най на мі на цыі, але тыя, хто ро біць 
ін фаг ра фі ку, ды зайн сай та ці ін шым 
чы нам ві зу а лі зуе ін фар ма цыю, мо гуць 
да сы лаць свае ра бо ты ў на мі на цыю 
«Леп шы фо та ка рэс пан дэнт». Кон курс 
імк нец ца іс ці ў на гу з ча сам, бо ма-
ла дым спе цы я ліс там ёсць за што па-
зма гац ца: пе ра мож цаў ча кае не толь кі 
дып лом, але і гра шо вая прэ мія!

Важ на, што ў гэ тых ме ра пры ем-
ствах за пяць га доў паў дзель ні ча лі 
не толь кі бе ла рус кія юна кі і дзяў ча-
ты. На пля цоў ках фо ру му так са ма 
збі ра лі ся ра сі я не, ка за хі і ар мя не. 
Са юз жур на ліс таў ча кае, што ў блі-
жэй шыя га ды ў ім пры муць удзел і 
на шы ка ле гі з Кі тая. Дру гой на ві ной 
на фо ру ме ста ла тое, што ў бу ду-
чым го дзе пла ну ец ца ад крыць прэс-
клуб для ма ла дых су пра цоў ні каў СМІ 
пад наз вай «Жур на ліст». Аб гэ тым 
на пле нар ным па ся джэн ні рас ка за-

ла мі ністр ін фар ма цыі Лі лія Ананіч, 
але пад ра бяз нас ці пра ек та па куль 
што тры ма юц ца ў сак рэ це.

Спе цы я ліст 
па «вуз кіх» тэ мах

— Ад но з на шых да сяг нен няў — 
свое асаб лі вы «Клуб на стаў ні каў». 
Га лоў нае на фо ру ме — гэ та маг чы-
масць атры маць ве ды ад пра фе сі я на-
лаў сва ёй спра вы. Аб лас ныя ар га ні-
за цыі на кі роў ва юць во пыт ных жур на-
ліс таў, каб тыя пе ра да ва лі ма ла дым 
ка ле гам свой во пыт. Ча сам на ват 
не вя лі кая пад каз ка мо жа да па маг-

чы ра за брац ца ў скла да най праб ле-
ме. Та кія пе да го гі атры ма лі дып лом 
жур на ліс та-на стаў ні ка. За гэ ты час 
ім уз на га ро дзі лі ка ля 30 ча ла век, — 
пад крэс лі вае Сяр гей Свер ку ноў.

Са юз жур на ліс таў со чыць за да-
сяг нен ня мі сва іх пе ра мож цаў. На-
прык лад, Воль га Кі мель, якая пяць 
га доў та му ста ла лаў рэ а там, за раз 
кі руе «Горецким вестником». Ся род 
пе да го гаў мой су раз моў ца так са ма 
ад зна чыў не каль кі ім ёнаў: га лоў ных 
рэ дак та раў «Ле пель ска га краю» 
Ула дзі мі ра Шаў чэн ку і «Чыр во на га 
пра ме ня» (га зе та Чаш ніц ка га ра ё на) 
Мі ха і ла Дзе ра вя гу, якія вы сту па лі на 
па ся джэн нях клу ба.

Сё ле та пад час фо ру му аб мяр коў-
ва лі ся пы тан ні ма раль на га вы ба ру 
жур на ліс та. А ся род удзель ні каў 
пра во дзі ла ся апы тан не: якія праб-
ле мы ёсць у жур на ліс ты цы сён ня 
і якой яна бу дзе заўт ра? Ма ла дыя 
ка рэс пан дэн ты ад зна ча юць, што ім 
не ха пае спе цы я лі за цыі. Свет та кі 
шы ро кі, што ад на му ча ла ве ку цяж ка 
яго аха піць. Юна кі і дзяў ча ты прад ба-
чаць, што ў бу ду чы ні бу дуць вель мі 
за па тра ба ва ныя спе цы я ліс ты, якія 
змо гуць пі саць на вуз кія тэ мы, і та-
кіх трэ ба ўжо сён ня рых та ваць ва 
ўні вер сі тэ тах.

На дзея АНІ СО ВІЧ.
anіsovіch@zvіazda.by
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ЗАЎ СЁ ДЫ ГА ВА РЫЦЬ ПРАЎ ДУ
Гэ та най пер шае, што па він ны ўсвя до міць ма ла дыя жур на ліс ты

Апош нім ча сам усё больш за ўва жаю, як лю бяць лю дзі скар дзіц ца на 
жыц цё. Пад стаў проць ма: ма ла пла цяць, не да стат ко ва па ва жа юць, 
дрэн на ле чаць, спраў на пад ман ва юць, не так, як не ка лі, ка ха юць... Скар-
га — ці не на род ная на ша за ба ва. Не пры ня та ў нас хва ліц ца — каб не 
па зайз дрос ці лі, крый Бо жа. А на ра каць на жыц цё — спра ва ін шая.

Не тое, каб я су праць. Але за ўва жы ла, што лю дзі, якія жы вуць з веч-
най прэ тэн зі яй да жыц ця, ста лі мя не стам ляць. А пад час апош няй та кой 
раз мо вы ўспом ніў ся мне дзе даў апо вед пра шэсць яб лы каў. Бы ло гэ та ў 
да ва ен ны час. Гад коў май му дзе ду Мі ка лаю бы ло мо 10. І хоць жыў ён у вёс-
цы, са до выя дрэ вы бы лі там рэд кас цю, не бы ло іх на баць коў скім пад вор'і. 
І вось на Спас мой пра дзед Ва сіль пры нёс у ха ту шэсць яб лы каў, асвя ці лі 
іх у царк ве і па кла лі ў пры скры нак ку фэр ка, каб раз но сі лі во дар па ўсёй 
ха це. Гэ ты са мы во дар і да вёў да бя ды, бо ма лы Ко ля не ўтры маў ся пе рад 
спа ку сай і з'еў ад ра зу ўсе шэсць пладоў.

Бя да не пры му сі ла ся бе ча каць — праз не каль кі га дзін ад чуў хлоп ча 
бо лі ў жы ва це, і па цяг ну ла яго на двор. А по тым зноў і зноў. Гэ та бы ла 
кры ваў ка — страш ная па тых ча сах хва ро ба, бо якое та ды маг ло быць 
ля чэн не ў ся лян скай ха це?

Па вёз баць ка адзі на га сы на ў баль ні цу ў Ко са ва (блі жэй шы го рад), дзе 
12 су так ста ві лі яго на но гі. За ля чэн не баць ка за пла ціў 60 зло тых. Для сям'і 
гэ та бы лі вя лі кія гро шы, за іх мож на бы ло ку піць паў то ны збож жа і жыць 
цэ лы год. А так сын асу дзіў сям'ю на го лад... Як ка жуць, бя да не пры хо дзіць 
ад на — у ма роз ную лю таў скую ноч зга рэ ла іх ха та з усім сціп лым да бром, 
і пры тул кам для сям'і стаў ку ток у ха це су се дзяў. Каб па чаць но вае жыц-
цё, за се яць по ле, прый шло ся жаб ра ваць. Дзед ка заў: «Якое гэ та цяж кае 
сло ва — жаб рак. Па куль сам ім не ста неш, на пэў на, не зра зу ме еш». І вось 
пас ля ад на го та ко га па хо ду па вёс цы, ка лі ча ла век ад да ваў пе рад апош ні 
акра ец хле ба ці жме ню збож жа, пра дзед Ва сіль ска заў цвёр дае «Не!». Маў-
ляў, больш не пай ду па лю дзях, «Не ма гу, на жы вём, за раб лю — і вазь му ся 
за сваю ха ту». І ўзяў ся, і сам па бу да ваў!

Усё па зна ец ца ў па раў на нні. Най хут чэй лю дзі, якія сён ня на ра ка юць 
на цяж кае жыц цё, і не ве да юць, што та кое са праўд ная бя да. А ка лі яна і 
са праўд ная, то най хут чэй пры вя лі да яе на шы па мыл кі, на шы «шэсць яб-
лы каў». Не здар ма жар ту юць лю дзі: «У мя не ўсё бы ло б доб ра, ка лі б не... 
я». Не ве даю, як ка му, але ка лі мне цяж ка на сэр цы, сту кае ў скро ні тое 
«Не!» май го муд ра га пра дзе да, якое з жаб ра ка пе ра тва ры ла яго ў руп лі ва га  
гас па да ра. Усё ў на шых ру ках, та му ні ко лі іх нель га апус каць.

Воль га ШЭ ЛЯ ГО ВІЧ.

Аса біс таеАса біс тае

ШЭСЦЬ 
ЯБ ЛЫ КАЎПад час V Фо ру му ма ла дых 

жур на ліс таў ад ным з пе ра-
мож цаў прэ міі «Дэ бют» ста ла 
за гад чык ад дзе ла пісь маў і зва-
ро таў гра ма дзян га зе ты «Іва цэ-
віц кі вес нік» Воль га МАЦ ВЕ Е НЯ 
(ШЭ ЛЯ ГО ВІЧ), якую пры зна лі 
най леп шым рэ пар цё рам. Пра 
свой шлях у жур на ліс ты ку і 
жыц цё выя прын цы пы дзяў чы-
на рас ка за ла «Чыр вон цы. Чыр-
во най зме не».

— Я мяр кую, што тра піць у на шу 
пра фе сію пра сцей, чым у ёй за тры-
мац ца, — лі чыць Воль га. — Мно гія 
вы пуск ні кі сы хо дзяць з дыс тан цыі 
і кла дуць дып лом на па лі цу. Мне ў 
гэ тым пла не па шчас ці ла — пас ля 
шко лы раз гля да ла два ва ры ян ты 
бу ду чы ні: ву чо бу на юрыс та ці жур-
на ліс та. Вы бра ла дру гі ва ры янт, 
пад стра ха ваў шы ся мэ та вым на кі ра-
ван нем, і гэ та ра бо та ў вы ні ку мя не 
па-са праўд на му за ха пі ла.

Пад час ву чо бы сту дэнт ка пра хо-
дзі ла прак ты ку ў роз ных вы дан нях, 
най больш су пра цоў ні ча ла з га зе тай 
«Ар гу мен ты і фак ты ў Бе ла ру сі» — 
да та го ча су, па куль не тра пі ла на 
прак ты ку ў БЕЛ ТА, дзе паў та ра го да 
пра ца ва ла па ра лель на з ву чо бай ва 
ўні вер сі тэ це. Пас ля за кан чэн ня Ін сты-
ту та жур на ліс ты кі яе раз мер ка ва лі ў 
ра ён ную га зе ту «Іва цэ віц кі вес нік», 
якая да ва ла мэ та вае на кі ра ван не.

— Ра ён ная га зе та ву чыць пад бі-
раць трап ныя сло вы для апо ве ду пра 
прос тых лю дзей, якія на са мрэч не та-
кія і прос тыя, а год ныя са мых вы со кіх 
слоў, — сцвяр джае Воль га. — Пас ля 

двух га доў ад пра цоў кі ў Мінск я не вяр-
ну ла ся, хоць маг чы масць бы ла. Пра-
цую ў «Іва цэ віц кім вес ні ку» ўжо сем 
га доў, пі шу пад дзя во чым проз ві шчам 
Шэ ля го віч. Да рэ чы, у гэ тай га зе це не-
ка лі пра ца ваў мой дзя ду ля, так са ма 
жур на ліст, пісь мен нік Мі ка лай Ва сіль-
е віч Ба на се віч, так што жур на ліс ты ка 
ў мя не «ў кры ві». Да та го ж тут мая ма-
лая ра дзі ма, тут жы вуць мае род ныя і 
бліз кія лю дзі. У Іва цэ ві чах я су стрэ ла 
му жа, у нас на ра дзі ла ся да чуш ка — 
ня даў на ёй споў ні ла ся тры га ды, тут 
зна хо дзіц ца мой дом і ві руе жыц цё, у 
якім мне кам форт на як жон цы і ма ці. 
А ка лі до ма лад, то і на ра бо це ўсё 
атрым лі ва ец ца — я так лі чу.

За гад чы кам ад дзе ла пісь маў і зва-
ро таў гра ма дзян Воль га ста ла пры-
клад на год та му, а да гэ та га бы ла 
ка рэс пан дэн там. Ра ней шыя аба вяз кі 
яна вы кон вае і ця пер — пі ша ма тэ ры-
я лы, як і ін шыя твор чыя су пра цоў ні кі 

рэ дак цыі. Але з но вай па са дай з'я ві ла-
ся шмат «па пя ро вай» ра бо ты: рэ гіст-
ра ваць да ку мен ты, ра біць спра ва зда-
чы, раз гля даць зва ро ты гра ма дзян, 
раз бі рац ца ў скар гах, пад трым лі ваць 
зва рот ную су вязь з за яў ні ка мі. Бы вае, 
лісты чытачоў да юць пад ста ву для на-
пі сан ня ар ты ку ла, ка лі праб ле ма сур'-
ёз ная і па тра бу ец ца ўмя шан не СМІ.

— Ма тэ ры я лаў на кон курс я па-
да ва ла не каль кі дзя сят каў — най-
леп шыя з тых, што бы лі на пі са ны за 
апош ні час, — ка жа Воль га. — Які мі 
кры тэ ры я мі кі ра ва ла ся жу ры, вы бі ра-
ю чы мя не ў якас ці лаў рэ а та, не ве даю. 
У цэ лым жа да ўзна га род стаў лю ся 
па-фі ла соф ску. Ёсць пры знан не з бо-
ку ка лег, кі раў ніц тва — цу доў на, вя лі кі 
дзя куй, але гэ та не са ма мэ та. Най-
больш арые н ту ю ся на пры знан не чы-
та ча, на яго па ва гу да ма ёй па зі цыі.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by
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«Я там, дзе ві руе жыц цё»
Ся род най леп шыхСя род най леп шых

Сё ле та Фо рум ма ла дых жур на ліс таў прай шоў ужо пя ты раз. 
Пе ра мож ца мі кон кур су «Дэ бют», які што год пра хо дзіць 
у яго рам ках, ста лі не каль кі дзя сят каў хлоп цаў і дзяў чат — 
юных су пра цоў ні каў СМІ. Гэ та амаль што цэ лая рэ дак цыя! 
А зна чыць, мож на пад во дзіць пэў ныя вы ні кі. 
Аб вы сно вах мы па га ва ры лі з Сяр ге ем СВЕР КУ НО ВЫМ, 
на мес ні кам стар шы ні Бе ла рус ка га са ю за жур на ліс таў.


