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Фо та пя цёр ка ства ры ла ся ў 
«Звяз дзе» ня даў на. Па мя таю 
ча сы (а ў рэ дак цыі я пра цую 
амаль со рак во сем га доў), ка лі 
для па трэб што дзён на га вы дан ня 
ха па ла двух фо та май строў. 
Але ж ка лі гэ та бы ло?! Та ды 
чор на-бе лыя фо та стуж кі з 
да лё кіх ра ё наў Бе ла ру сі ў 
рэ дак цыю вез лі шмат га дзін, 
яшчэ не ад на га дзі на па трэб на 
бы ла, каб пра явіць плён ку, 
на дру ка ваць і вы су шыць 
па пя ро выя здым кі... Апе ра тыў най 
фо та ін фар ма цыі фак тыч на 
не іс на ва ла (за вы клю чэн нем 
ад люст ра ван ня звыш важ ных 
па дзей «дзяр жаў ных і 
між на род ных маш та баў»). 
Су час ныя тэх на ло гіі да зва ля юць 

сён ня пе ра даць га то выя 
фо та рэ парт ажы з са ма га 
да лё ка га мес ца ад ра зу на сайт 
га зе ты або амаль што ў цэх 
дру кар ні. Але ж і ў ліч ба вую 
эпо ху фа та гра фіі на пер шым 
мес цы за ста юц ца ра ней шыя 
па тра ба ван ні «зды маць 
фо та апа ра там, ба чыць сэр цам».

Звяз доў ская фо та пя цёр ка 
прад стаў ляе на гэ тым га зет ным 
раз ва ро це не ка то рыя фо та здым кі 
са свай го ар хі ва 2018 го да — 
спы не ныя ім гнен ні знач ных 
па дзей і са мых звы чай ных 
по бы та вых сі ту а цый. Гэ тыя 
фо та — ні бы роз на ка ля ро выя 
ка ва лач кі ма за іч най кар ці ны, 
рас ка зу пра наш час.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.
А. Кля шчук. Пле нэр ган ча роў (вёс ка Га рад ная Сто лін ска га ра ё на).

Т. Тка чо ва. 
Ве ра Пе ра пе ча з Ва ло жы на — 
ка лек цы я нер адзен ня мі ну лых ча соў.

Г. За нка віч. 
Ра зам ве се ла бег чы 
(на марш ру це Мінск ага паў ма ра фо ну).

Я. Пя сец кі. 
Гу ляй ма! (у па сёл ку Ак цябр скі 
на Х Між на род ным фес ты ва лі 

фальк ло ру «Бе ра гі ня»).

А. Кля шчук. Пер шы тры ва лы лёд — па дзея для ры ба коў.

А. Са зо наў. 
Сты хія агню і ме та лу 

(на свя це ка валь ска га май стэр ства).

Я. Пя сец кі. Па слу хай це мя не... 
(на Рэс пуб лі кан скім кон кур се 
юных чы таль ні каў).
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