
Ра дзік Ба тыр шын на ра дзіў ся ва Уфе 

ў 1968 го дзе. Пад час ву чо бы на фі ло ла-

га ў Баш кір скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ-

це ён упер шы ню спра буе ся бе ў якас ці 

жур на ліс та ва ўні вер сі тэц кай га зе це. 

Па ра лель на па чы нае вес ці пра гра му 

на баш кір скім Дзярж тэ ле ра дыё, пі ша 

для рэс пуб лі кан скіх га зет. Пра цяг ваць 

ву чо бу і пра цу пры яз джае ў Маск ву: 

па сту пае ў ас пі ран ту ру жур фа ка МДУ, 

па чы нае пра ца ваць агля даль ні кам ад-

дзе ла рэс пуб лік у «Независимой га зе-

те».

У 1995 го дзе жур на лісц кі шлях пры во-

дзіць яго на фе дэ раль нае тэ ле ба чан не. 

Шэсць га доў Ба тыр шын ад дае НТБ, ку-

ды пры хо дзіць як кан суль тант пра гра мы 

«Вы ні кі» і дзе пас ля зай мае па са ду на-

мес ні ка вы ка наў ча га ды рэк та ра. У 2001 

го дзе пе ра хо дзіць на УДТРК (ВГТРК): 

кі руе ды рэк цы яй ін тэр нэт-вя шчан ня, 

а по тым, ужо ў ста ту се на мес ні ка ге не раль на га 

ды рэк та ра, уз на чаль вае ра дыё стан цыю «Ма як». 

На гэ тай па са дзе Ба тыр шын пра цуе да ліс та па да 

2007 го да, ка лі ў яго жыц ці па чы на ец ца эра МТРК 

«МІР».

Кры ху больш чым за дзе сяць га доў яго кі раў ніц тва 

кам па нія з ад на го тэ ле ка на ла і ра дыё стан цыі ста-

но віц ца са друж нас цю рэ сур саў. За раз у муль ты ме-

дый ны хол дынг ува хо дзяць тэ ле ка на лы «МІР», «МІР 

24», «МІР HD», ра дыё стан цыя «МІР», ін фар ма цый ны 

ін тэр нэт-пар тал mіr24.tv і сіс тэ ма спа да рож ні ка вай 

су вя зі «МІР-Тэ ле порт».
З 2007 го да ахоп аў ды то рыі па вя ліч ва ец ца амаль 

у дзе вяць ра зоў: з 17 да 150 міль ё наў ча ла век. 
Па ста ян на рас це і ці ка васць у гле да чоў. На прык-

лад, у Бе ла ру сі тэ ле ка нал «МІР» сё ле та стаў са мы 

хут ка рос лы па аў ды то рыі. Тэ ле ка нал ува хо дзіць у 

аба вяз ко вы агуль на да ступ ны па кет тэ ле пра грам у 

Бе ла ру сі (чац вёр тая кноп ка). Тэ ле пра гра мы бе ла-

рус ка га прад стаў ніц тва што год за ва ёў ва юць пры за-

выя мес цы на на цы я наль ным тэ ле ві зій ным кон кур се 

«Тэ ле вяр шы ня», ра бот ні каў ад зна ча юць ура да вы мі 

і дзяр жаў ны мі ўзна га ро да мі.

Тэ ле ка на лы і ра дыё стан цыю МТРК гля дзяць і 

слу ха юць у 20 кра і нах. Не толь кі ў дзяр жа вах СНД 
(а ме на ві та для іх і за дум ваў ся «МІР» у 1992 го дзе), 
але і ў Гер ма ніі, Чэ хіі, Швей ца рыі, кра і нах Бал тыі і 

ін шых. У Ра сіі, Бе ла ру сі, Ка зах ста не, Ар ме ніі і Кыр-

гыз ста не тэ ле ка нал «МІР» ува хо дзіць у на цы я наль ныя 

муль ты плек сы ліч ба ва га вя шчан ня.

У апош нія дзе сяць га доў кам па нія 

ажыц цяў ляе як тэх ніч ны, так і твор чы 

пра рыў. Лі чыц ца, што мо ду на тэ ле мас-

ты ўвя лі жур на ліс ты «МІ Ра». На прык-

лад, на маш таб най ак цыі «Вах та па мя-

ці» ў 2011 го дзе ад на ча со ва ў эфі ры «ві-

се ла», ка жу чы мо вай тэ ле жур на ліс таў, 

дзе вяць тэ ле мас тоў. Звы чай на — два.

Ад ны з пер шых аў та ры пра грам «МІ-

Ра» ад кры ва юць для ся бе і для гле да чоў 

унут ра ны ту рызм: пра яз джа юць дзе вяць 

ты сяч кі ла мет раў па Транс сі бе, да сле-

ду юць ста ра жыт ныя ганд лё выя шля хі, 

па каз ва юць су час ныя Та джы кі стан, Уз-

бе кі стан і стэ пы Ка зах ста на.

З пры хо дам Ба тыр шы на тэ ле ка нал 

па чы нае цыкл экс клю зіў ных ін тэр в'ю 

са ма га вы со ка га ўзроў ню. Толь кі за 

2017 год у эфір вы хо дзяць гу тар кі з 

прэ зі дэн та мі Ра сіі, Бе ла ру сі, Ка зах ста-

на, Кыр гыз ста на, Мал до вы і Ар ме ніі. 

У 2015 го дзе атрым лі ва ец ца па га ва-

рыць сам-на сам, але пад пры цэ лам тэ-

ле ка мер, з Джо нам Ке ры, на той мо мант 

дзярж сак ра та ром ЗША.

Твор чы пра рыў за ўва жа юць і гле да-

чы, і тэ ле экс пер ты. Ка лек тыў «МІ Ра» 

двой чы атрым лі вае прэ стыж ную тэ ле-

ві зій ную прэ мію «Тэ фі». У 2017 го дзе 

ста но віц ца лаў рэ а там «Тэ фі-Са друж-

насць». На ра хун ку кам па ніі прэ мія Па по ва, «Хрус-

таль ны ком пас», «Брэнд го да», «Вя лі кая ліч ба — 

2017» і яшчэ цэ лы шэ раг роз ных уз на га род. У 2010 
го дзе пра фе сій ная су поль насць пры знае Ба тыр шы-
на ме ды я ме не джа рам го да, а ў 2018 годзе кіраўнік 
МТРК «МІР» узнагароджваецца ордэнам Аляксандра 
Неўскага.

Ра дзік Ба тыр шын час та паў та рае: «МІР» — гэ та жур-

на ліс ты ка фак та». Усё вы шэй пе ра лі ча нае з пунк ту гле-

джан ня жур на ліс ты кі — фак ты, але для су пра цоў ні каў і 

кі раў ні ка МТРК «МІР» — гэ та вы нік пра цы.

З гэ тым цу доў ным вы ні кам він шу ем Ра дзі ка Ба тыр-

шы на і жа да ем яму твор чых пе ра мог, вя лі кіх ліч баў і 

но вых гуч ных пос пе хаў!
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28 лі пе ня свой юбі лей свят-
куе стар шы ня між дзяр жаў-
най тэ ле ра дыё кам па ніі 
«МІР», кан ды дат фі ла ла гіч-
ных на вук, пра фе сар Вы-
шэй шай шко лы эка но мі кі 
Ра дзік БА ТЫР ШЫН.
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Кан ку рэн цыя на кур сы сур' ёз-

ная. Са ста прэ тэн дэн таў ад бор 

пра хо дзіць толь кі 30. Ад ны ад-

сей ва юц ца на су моўі, дру гія — на 

мед ка мі сіі.

— Зда роўе ў ма шы ніс та му-

сіць быць, як у кас ма на ўта. Зрок 

«адзін ка», ціск 120/80, пульс не 

вы шэй за 86 уда раў у хві лі ну. Уз-

рост — да 40 га доў, — пе ра ліч вае 

кры тэ рыі Яў ген ТА ЛА КА, на чаль-

нік элект ра дэ по «Ма гі лёў ская», 

на ба зе яко га пра хо дзіць пад рых-

тоў ка.

Пе ра ва га ад да ец ца кан ды да-

там з тэх ніч най аду ка цы яй. Ах-

вот ных кі ра ваць са ста вам ча кае 

так са ма кам п'ю тар ны тэст — на 

ло гі ку, уваж лі васць, ус ед лі васць.

Ця пер у гру пе 17 ча ла век: усе 

хлоп цы. Тра іх ужо ад лі чы лі — за 

не па спя хо васць.

— Жорст ка ў вас.

— А як інакш? Вы ж хо ча це ез-

дзіць бяс печ на.

Кур сы доў жац ца восем з па ло-

вай ме ся цаў, чатыры з па ло вай 

ме ся цы — тэ о рыя (част ка за ня ткаў 

пра хо дзіць у Мін скім дзяр жаў ным 

пра фе сій на-тэх ніч ным ка ле джы 

чы гу нач на га транс пар ту імя Юш-

ке ві ча), паў та ра тыд ня — сля сар-

ная прак ты ка і по тым цяг ні ко вая 

прак ты ка. На вы кі кі ра ван ня на ву-

чэн цы ад пра цоў ва юць на трэ на жо-

ры, які цал кам паў та рае ары гі нал 

ка бі ны цяг ні ка.

— Хо ча це па спра ба ваць?

Са джу ся ў крэс ла ма шы ніс та. 

На эк ра не кам п'ю та ра — ту нэль 

дру гой лі ніі мет ро, на па нэ лі — 

мност ва пе ра клю чаль ні каў: для 

ад крыц ця дзвя рэй, ін фар ма ван ня 

па са жы раў. «На ступ ная стан цыя 

мет ро — «Трак тар ны за вод», — 

аб' яў ляе зна ё мы го лас. Крана ю ся 

з мес ца. Мак сі маль на да зво ле ная 

хут касць цяг ні ка — 80 кі ла мет раў 

у га дзі ну. Ка жуць, са праўд ныя 

ма шы ніс ты гля дзяць толь кі на да-

ро гу, бо ру кі ўжо па мя та юць, дзе 

якія пе ра клю чаль ні кі. Але я не ад-

ры ваю ва чэй ад па нэ лі і толь кі па 

пад каз цы ін струк та ра па спя ваю 

са ры ен та вац ца. А дак лад ней, не 

па спя ваю — пра яз джаю стан цыю 

і спы няю вір ту аль ны са стаў да лей, 

чым трэ ба.

— Гру бая па мыл ка. Гэ та не па-

ва га да па са жы раў, — за ўва жае 

Яў ген Та ла ка.

У вы пад ку па за штат най сі ту а-

цыі ма шы ніс ту да ец ца мак сі мум 

пяць хві лін, каб пры вес ці са стаў у 

рух. Гэта — у тэ о рыі, у рэ аль нас ці 

бу дзе хві лі на-дзве. На трэ на жо ры 

ад пра цоў ва юць, што ра біць, ка лі 

зда ры ла ся ад мо ва аб ста ля ван ня 

ці кі нуў ся пад ко лы па са жыр. Ма-

шы ніс ты, якія ўжо пра цу юць, рэ-

гу ляр на пра хо дзяць ава рый ныя 

гуль ні па вы ха дзе ў вы пад ку ня-

спраў нас ці на ру хо мым са ста ве. 

Тых, хто не спра віў ся, праз 10 дзён 

ча кае пе ра зда ча. Зноў па ка заў 

дрэн ны вы нік — да па ба чэн ня.

Кры ху пра пра цоў ныя ўмо вы. 

За ро бак ма шы ніс та — вы шэй шы 

за ся рэд не ста тыс тыч ны па кра і-

не. Зме на доў жыц ца не больш за 

сем га дзін. Паў та ры-дзве га дзі ны 

ез дзіш, паў га дзі ны ад па чы ва еш. 

Для гэ та га ў мет ро ёсць асоб ныя 

па коі — з тэ ле ві за рам і біль яр дам. 

А пас ля пра цоў на га дня ма шы ніс-

ты са мі мы юць свой цяг нік.

Каб пе ра на ча ваць па між зме на-

мі, су пра цоў ні кі спы ня юц ца ў служ-

бо вых ква тэ рах. Яны зна хо дзяц ца 

ка ля стан цый мет ро «Ка мен ная 

Гор ка», «Ма гі лёў ская», «Фрун зен-

ская», «Трак тар ны за вод», «Пуш-

кін ская».

— На ква тэ рах ёсць дзя жур ныя. 

Там ужо па сце ле на, па душ ка ўзбі-

та, толь кі што су пу ня ма, — жар туе 

на чаль нік дэ по. — Ра ні цай су пра-

цоў ні каў бу дзяць, за вар ва юць ім 

гар ба ту.

Пе ра вуч вац ца на ма шы ніс таў 

ідуць прад стаў ні кі роз ных пра-

фе сій. Мі лі цы я не ры, па гра ніч ні кі, 

ахоў ні кі, элект ры кі... Час та пе ра-

ква лі фі ка вац ца хо чуць і ра бот ні кі 

мет ро. На прык лад, Па вел Кар ча-

гін да гэ туль пра ца ваў сле са рам 

у дэ по «Ма гі лёў ская». Але быць 

ма шы ніс там, ка жа, — ма ра дзя-

цін ства.

— Мне цяг ні кі ці ка выя. Ра ней 

гля дзеў, як яны ез дзяць, зараз 

бу ду кі ра ваць. Ра бо та, вя до ма, 

ад каз ная, але і прэ стыж ная. У ма-

шы ніс та за ро бак пры стой ны, — 

раз ва жае хло пец.

Па аду ка цыі Па вел ін жы нер ра-

дыё элект ро ні кі, за кан чваў БДУ ІР. 

За ўва жае, што ка лі во пыт пра-

цы ў мет ро ёсць, то кры ху ляг чэй 

ву чыц ца, але кур сы скла да ныя. 

«Вель мі шмат ін фар ма цыі. Трэ ба 

доб ра ве даць са стаў — ме ха ніч-

нае, элект рыч нае аб ста ля ван не, 

кі ра ван не. Шмат пра ві лаў і ін струк-

цый, якія мы па він ны вы ву чыць на 

па мяць».

Хло пец рас каз вае, што іх ча кае 

пяць эк за ме наў, по тым два ме ся-

цы аб кат кі і кант роль ны іс пыт на 

атры ман не пра воў. Тыя во сем ме-

ся цаў, што цяг нуц ца кур сы, мет ро 

за ха ва ла за Паў лам яго ся рэд ні 

за ро бак.

28-га до вы Мі ка лай Ка ле нік з 

тэх ні кай ні як не звя за ны. Ён пра-

фе сій на зай маў ся фут бо лам, гу ляў 

за роз ныя клу бы.

— Ча му сы шоў са спор ту? Уз-

рост, па ста ян ныя траў мы. Пе ра-

гле дзеў свае перс пек ты вы і вы-

ра шыў знай сці для ся бе штось ці 

па ста ян нае. Фут боль ная кар' е ра 

хва ле па доб ная, а ха це ла ся ста-

біль нас ці.

— Чу ла, у фут ба ліс таў ня дрэн-

ныя за роб кі.

— Не ў Бе ла ру сі, — усмі ха ец ца 

Мі ка лай.

Ва кан сіі ён пра гля даў, але ні чо-

га не за ча пі ла. Спра ба ваў стаць 

ту ра ген там — зра зу меў, што не 

яго. На пра фе сію ма шы ніс та даў-

но звяр нуў ува гу і, па ра іў шы ся з 

жон кай, вы ра шыў, што трэ ба дзей-

ні чаць. Вы пуск ні ку БДУФК і трэ-

не ру па спе цы яль нас ці на кур сах 

прый шло ся ня прос та.

— Элект ры ка, ме ха ні ка, пнеў-

ма ты ка — усе прад ме ты цяж кія. 

Ка лі штось ці ўпус ціш, не спра віш-

ся з ра бо тай.

Па куль хло пец ву чыц ца, служ ба 

за ня тас ці вы плач вае яму не вя лі-

кую сты пен дыю.

— Скла да ны год. Зма га ем ся, —

 усмі ха ец ца Мі ка лай. — Эка но-

 мім, ад мно га га да вя ло ся ад мо-

віц ца. Вя лі кі груз на пля чах жон кі, 

якая пра цуе. Плюс пры хо дзіц ца 

тра ціць тое, што ад кла да лі ў скар-

бон ку.

Ме не джар па про да жах Дзя ніс 

Ка жар но віч пра кур сы да ве даў ся 

праз аб' яву ў мет ро. Пры зна ец-

ца, што за ці ка віў доб ры за ро бак. 

Дый пра фе сія год ная, ці ка вая. 

А па коль кі быць ме не джа рам хлоп -

цу больш не ха це ла ся («вя лі кая 

кан ку рэн цыя, скла да на неш та 

пра даць»), вы ра шыў асвой ваць 

но вую спе цы яль насць. Дзя ніс 

ву чыў ся на сле са ра ў ка ле джы, 

ней кі час пра ца ваў на шы на ман-

та жы — яго тэх ніч ныя ве ды як раз 

спат рэ бі лі ся. Зда роўе так са ма ў 

па рад ку: ра ней зай маў ся кік бок-

сін гам.

Яў ген Та ла ка кур сан таў пад ба-

дзёр вае: боль шасць бу дзе ез дзіць 

на са ста вах но ва га па ка лен ня. 

А па куль да ліс та па да ву чо ба: да ма-

 шы ніс таў, якія за су ткі пе ра во зяць 

ты ся чы па са жы раў і, мож на ска-

заць, ад каз ва юць за імідж ста лі цы, 

па тра ба ван ні вы со кія.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

«ПРА ЕХАЦЬ СТАН ЦЫЮ — ГРУ БАЯ ПА МЫЛ КА»

«Зда роўе ў ма шы ніс та му сіць 
быць, як у кас ма на ўта. 
Зрок «адзін ка», ціск 120/80, 
пульс не вы шэй за 86 уда раў 
у хві лі ну. Уз рост — 
да 40 га доў».


