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ЧАЦВЕР
№ 12 (15843)

21 ЧЭРВЕНЯ 
2018 г.

Выдаецца 
з 21 красавіка 1921 года

«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

Абі ту ры ент-2018Абі ту ры ент-2018 У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых

Ім ёныІм ёны

— Ці да па ма гае ў пра цы, што вы ра зам не толь кі 

на эк ра не, але і ў жыц ці?

Тэа: — У тым, што ме на ві та ся мей ная па ра зна-

хо дзіц ца ў пра мым эфі ры пра гра мы «Доб рай ра ні цы, 

Бе ла русь!», ёсць пра віль ны кан экт з аў ды то ры яй — 

сем' я мі, якія па чы на юць свой дзень ра зам з на мі. 

Та му мы ча сам да зва ля ем са бе жар ты ся мей на га 

ха рак та ру, пра пус ка ем ней кія сі ту а цыі праз улас ны 

до свед. Да рэ чы, мы са праў ды ра зу ме ем ад но ад на го 

з паў сло ва.

Воль га: — А я да дам, што нам пра сцей, у па раў-

нан ні з ін шы мі вя ду чы мі, у пла не аб мер ка ван ня стро-

яў, сцэ на ры яў: мы мо жам ра біць гэ та до ма.

Тэа: — У рэш це рэшт, у Во лі не ўзні кае пы тан няў, 

ку ды так ра на ідзе яе муж. (Смя ец ца.)

— А ці цяж ка пра чы нац ца ра на?

Тэа: — Шчы ра ка жу чы, ка лі б мы бы лі вя ду чы мі 

пра гра мы «Доб ры ве чар, Бе ла русь!», гэ та бы ло б 

больш зруч на. У на шай сям'і пер-

шай пра чы на ец ца Во ля, а ў мя не 

з гэ тым праб ле мы. І ка лі б не 

яна, я б не каль кі эфі раў пра спаў 

дак лад на.

Воль га: — Пры вык нуць да 

та ко га гра фі ка — ран ня га эфі ру 

пра гра мы — скла да на да гэ та га 

ча су, бо ёсць яшчэ і ін шыя за нят-

кі. Ка лі б мы пра ца ва лі толь кі ў 

«Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!», та-

ды, вя до ма, мож на бы ло б пры ста-

са вац ца і за сы наць, на прык лад, 

у 8-9 га дзін ве ча ра. Та му і для мя-

не, і для Юры гэ та заў сё ды эк стрэ-

маль ны пад' ём.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Тэа і Воль га РЫ ЖЫ КА ВА:

У сён няш нім вы пус ку «Чыр вон кі. 

Чыр во най зме ны» мы, як і абя ца лі, 

на за вём ім ёны пе ра мож цаў на ша га 

тра ды цый на га твор ча га кон кур су для 

юных і ма ла дых ня штат ных аў та раў 

«Я — ма ла ды. І мне — не ўсё роў на!» 

Імі па вы ні ках се зо на 2017—2018 га доў 

рэ дак цый нае жу ры пры зна ла... Але 

перш чым агу чыць ім ёны най леп шых 

удзель ні каў твор ча га спа бор ніц тва, 

ха це ла ся б ска заць коль кі слоў пра 

на ступ нае.

Што год, тра ды цый на ў кра са ві ку — маі, 

у рэ дак цыю па чы на юць па сту паць шмат-

лі кія элект рон ныя зва ро ты ад вы пуск ні коў 

пры клад на ад на го змес ту. «Я абі ту ры ент 

жур фа ка, бу ду сё ле та па сту паць, па трэб ны 

пуб лі ка цыі», «дай це за дан не, га то вы вы ка-

наць лю бое», «ха чу з ва мі су пра цоў ні чаць», 

«ма гу пі саць у лю бым жан ры». Кла сі ка та го 

са ма га «жан ру» — «збі ра ю ся асвой ваць рэ-

чышча жур на ліс ты кі»... Элект рон ныя до пі сы, 

як пра ві ла, на рус кай мо ве, у якас ці звес так 

пра па тэн цый на га аў та ра — у леп шым вы-

пад ку толь кі ад но імя (ні проз ві шча, ні ну ма-

ра шко лы, ні кан такт на га ну ма ра тэ ле фо на), 

элект рон ны ад рас — «дзі ця чы», на кшталт 

па мян шаль на-лас каль на га імя, на пі саў шы 

на які, мож на так і не да ча кац ца ад ка зу, або 

ён прый дзе праз не каль кі тыд няў...

Усё гэ та свед чыць пра тое, што та кія абі-

ту ры ен ты ў пра мым сэн се слоў ачо ма лі ся 

ў апош ні мо мант, вы ра шыў шы па сту паць 

на жур фак. За ўваж це, яны пі шуць з ад ной 

мэ тай — «па трэб ны пуб лі ка цыі»: не азы 

ве даў, не па ра ды пра фе сій ных жур на ліс-

таў, не прак ты ка, каб «на біць ру ку». Што 

ж, і так бы вае — нех та са праў ды здо лее 

атры маць тыя са мыя пуб лі ка цыі і па сту піць. 

Толь кі ці не прый дзе паз ней пас ля та ко га 

ві да воч на спан тан на га ра шэн ня рас ча ра-

ван не ў вы бра най пра фе сіі? Абі ту ры ент жа 

ба чыць най перш яе знеш ні пры го жы бок: 

зна хо джан не з мік ра фо нам у кад ры, проз-

ві шча пад ар ты ку лам на пер шай па ла се... 

На са мрэч «жур на лісц кі хлеб» час та мае 

са ле на ва ты пры смак...

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

Пе ра мож цы кон кур су се зо на 2017/2018 
(зле ва на пра ва): Па лі на Пра ка пе ня, 

Анас та сія Ярах но віч і На дзея Боб рык. 

Яны, на пэў на, ад на з са мых яр кіх пар бе ла рус ка га тэ ле ба чан ня. 

Сён ня Воль га Рыжыкава і Тэа бу дзяць сва ім ап ты міз мам 

і доб рым на стро ем усю кра і ну ў эфі ры пра гра мы 

«Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!» на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 1», 

ра зам спя ва юць і зды ма юць су мес ныя клі пы.

Пра тое, хто га лоў ны ў сям'і, су мес ны ад па чы нак і рэў насць 

з-за па клон ні каў і па клон ніц ар тыс ты рас ка за лі «Чыр вон цы. 

Чыр во най зме не».

«МЫ ЗНА Ё МЫЯ ЎСЁ ЖЫЦ ЦЁ»
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ПРА ФЕ СІЯ 
НЕ ДЛЯ КОЖ НА ГА

Ад пе да го га за ле жыць, як «бу дзе гу чаць ме ло дыя»
Ме ды яп ра ект «Мая ма лая Ра дзі ма, 

або Ча му я стаў пе да го гам?» 

за пус ці лі ў Бе ла рус кім 

дзяр жаў ным пе да га гіч ным 

уні вер сі тэ це. Яго вы ні кам па ві нен 

стаць шмат се рый ны фільм, 

пры све ча ны зна ка вым асо бам 

БДПУ. Мяр ку ец ца, што кож ная 

се рыя бу дзе пры све ча на ма лой 

ра дзі ме ге роя сю жэ та 

і яго пе да га гіч на му шля ху. 

Трэ ба ад зна чыць, што гэ та да лё ка 

не пер шы пра ект ва ўні вер сі тэ це, 

у цэнт ры яко га аказ ва ец ца асо ба 

пе да го га. Ра ней пра во дзіў ся 

твор чы кон курс на най леп шае 

са чы нен не пра на стаў ні ка 

ся род школь ні каў і сту дэн таў, 

кон курс ві дэа ро лі каў аб пра фе сіі 

на стаў ні ка, ла дзі лі ся дэ ба ты па 

пе да га гіч най фу ту ра ло гіі «Шко ла 

заўт раш ня га дня», фар сайт-фо рум 

«Бу ду чыя пе да го гі — пра тэх на ло гіі 

бу ду чы ні»... На пя рэ дад ні пры ём най 

кам па ніі мы су стрэ лі ся з рэк та рам, 

пра фе са рам Аляк санд рам ЖУ КОМ, 

каб да ве дац ца, ка го бу дуць 

ра ды ба чыць у пе да га гіч ным 

уні вер сі тэ це...

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

ПРА ПУС ЦІЦЬ УСЁ 
ПРАЗ СЯ БЕ,

ці Пра фе сіі па трэб ны не раў на душ ныяці Пра фе сіі па трэб ны не раў на душ ныя

Аляк сандр Жук уру чае пе да га гіч ны «Ос кар» (ста ту эт ку, якая ўяў ляе сабой мі ні я цюр ную ко пію 
скульп тур най кам па зі цыі «На стаў ні ца пер шая мая») пе ра мож цы кон кур су «Сту дэнт го да» ў на мі на цыі 

«На ву ко ва-да след чая дзей насць» трэ ця курс ні цы спе цы яль нас ці «Бе ла рус кая мо ва і лі та ра ту ра» 
Але не Фен дзіч.


