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Но вы ста ры зна ё мыНо вы ста ры зна ё мы

Па ры на па рахПа ры на па рах

З па чат кам но вай пад піс ной 

кам па ніі ў «Ма ла до сці» 

з'я віў ся но вы «пра моў шан»: 

ця пер гэ та «больш чым ча со піс». 

Пра пад ра бяз нас ці сён няш няй 

стра тэ гіі вы дан ня рас каз вае 

яго га лоў ны рэ дак тар 

Свят ла на ВО ЦІ НА ВА.

— Што зна чыць «больш чым ча-

со піс»?

— У лі та раль ным сэн се. І ка лі па сут-

нас ці, то гэ та ўжо не за яў ка, не агуч ван-

не мэ ты, а здзейс не нае, кан ста та цыя 

фак та.

Да во лі пра цяг лы час, больш чым 

год, «Ма ла досць» на гад вае яд ро, якое 

пры цяг вае і ва кол яко га ад бы ва ец ца 

ня спын нае вяр чэн не. Яд ро куль тур-

нае, вяр чэн не ін тэ ле кту аль нае. Не як 

неўпрык мет для са міх ся бе мы атры ма лі 

та кі, пра цяг ва ю чы ядзер ную тэр мі на-

ло гію, «маг ніт ны мо мант», што ця пер 

нам ро бяц ца пра па но вы аб су пра цоў-

ніцтве час цей, чым ро бім іх мы. І гэ та не 

мо жа не свед чыць пра ак ту а лі за ва ную 

вя до масць вы дан ня і сім па тыю да яго, 

тым больш што ў парт нё рах — струк-

ту ры аў та ры тэт ныя. Ся род най больш 

яр кіх су пра цоў ніц тваў — з роз га ла сам 

на ўсю кра і ну і да во лі важ кім твор чым 

вы ні кам — мож на на зваць су пра цоў ніц-

тва з фі ла ла гіч ным фа куль тэ там БДУ і 

На цы я наль ным ін сты ту там аду ка цыі ў 

рам ках кон кур су бія гра фіч ных тво раў, 

пры све ча ных бе ла рус кім пісь мен ні-

кам ХІХ ста год дзя, «Слаў ная кам па нія: 

рэANІMAцыя», і су пра цоў ніц тва з Пер-

шым На цы я наль ным ка на лам Бе ла рус-

ка га ра дыё ў рам ках лі та ра тур на га пра-

ек та-кон кур су «Баць каў шчы на свет лая 

мая», пры све ча на га Го ду ма лой ра дзі-

мы. Акра мя та го, мы парт нёр ству ем у 

кон кур се, які су пра ва джае вя до мы ўжо 

фес ты валь «Го рад і Кні гі». У якас ці жу-

ры ацэнь ва ем ра бо ты, якія да сы ла юц-

ца на не менш вя до мы Рэс пуб лі кан скі 

кон курс лі та ра тур най твор час ці сту дэн-

таў уста ноў вы шэй шай аду ка цыі «Аў то-

граф». Ма ем не па срэд нае да чы нен не 

да вы лу чэн ня тво раў на Між на род ны 

кон курс ма ла дых пісь мен ні каў «Пер ша-

цвет». Апош нім ча сам ста лі яшчэ і парт-

нё ра мі сет ка ва га кон кур су эсэ «Свет 

бу ду чы ні» пар та ла mocny.by. Праз ад ны 

толь кі кон кур сы мож на ўя віць, якое вяр-

чэн не ад бы ва ец ца ў рэ дак цыі і ва кол яе 

і як мы ўсе па зі тыў на за ра джа ны.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

ПРЫ ЦЯГ НЕН НЕ «МА ЛА ДО СЦІ», ПРЫ ЦЯГ НЕН НЕ «МА ЛА ДО СЦІ», 
або Ча со піс, які ўмее за паль ваць ім ёныабо Ча со піс, які ўмее за паль ваць ім ёны

Крок да пра фе сііКрок да пра фе сіі

Шмат га доў за пар «Звяз-

да» вя дзе кар пат лі вую ра бо-

ту з та ле на ві тай бе ла рус ка-

моў най мо лад дзю, у пра мым 

сэн се слоў рых ту ю чы для 

ся бе бу ду чых ка лег, — тое, 

што толь кі ня даў на па ча лі 

ра біць ін шыя. На прык лад, 

Юлія Ада мо віч, сё лет няя 

вы пуск ні ца жур фа ка, па ча-

ла су пра цоў ні чаць з ма ла-

дзёж ным да дат кам «Чыр-

вон кай. Чыр во най зме най» 

яшчэ ка лі бы ла школь ні цай, 

прай шла ў ім усе вы твор-

чыя прак ты кі, акра мя пер-

шай, азна ям лен чай, якую 

сту дэн ты звы чай на пра-

ходзяць у ра ён ных га зе тах. 

У па чат ку чац вёр та га кур са 

Юля бы ла за лі ча на ў штат 

«Звяз ды». Сён ня яна — ма-

ла ды спе цыя  ліст най ста-

рэй ша га бе ла рус ка моў на-

га гра мад ска-па лі тыч на га 

вы дан ня, пра цуе ў ад дзе ле 

кам п'ю тар ных сіс тэм і ін тэр-

нэт-вер сіі га зе ты «Звяз да», 

пра цяг вае раз-по раз рых та-

ваць ма тэ ры я лы для «Чыр-

вон кі. Чыр во най зме ны».

Яшчэ ад на сё лет няя вы-

пуск ні ца жур фа ка, Да р'я 

Шла па ко ва, па ча ла су пра-

цоў ні чаць з ма ла дзёж ным 

да дат кам сту дэнт кай, прай-

шла ў ім тры вы твор чыя 

прак ты кі, у тым лі ку пе рад-

дып лом ную. Як і Юля, у па-

чат ку чац вёр та га кур са бы ла 

за лі ча на ў штат «Звяз ды». 

Ця пер яна з'яў ля ец ца спе-

цы яль ным ка рэс пан дэн там 

ад дзе ла на він і рэ парт ажаў 

і так са ма пра цяг вае ак тыў на 

рых та ваць ма тэ ры я лы для 

ма ла дзёж на га да дат ку.

Ад ным з дзейс ных ме-

та даў па вы яў лен ні і пад-

трым цы та ле на ві тай мо ла-

дзі з'яў ля ец ца пра вя дзен не 

твор ча га кон кур су для юных 

і ма ла дых ня штат ных аў та-

раў. У «Чыр вон цы. Чыр во-

най зме не» апош нія га ды 

ён пра хо дзіў пад ня змен най 

кра са моў най наз вай «Я ма-

ла ды. І мне не ўсё роў на!» 

(За кан чэн не 

на 3-й стар. «ЧЗ».)

ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫЯ — ДА НАС!
Як ма ла дзёж ны 
да да так дае 

да ро гу бу ду чым 
жур на ліс там

Пра шлюб звы чай на га во раць так: 

па куль на са бе не ад чу еш — не зра-

зу ме еш, што гэ та та кое. А вось ма ла-

дая сям'я КА НА ВА ЛА ВЫХ, двац ца ці-

га до вы Сяр гей і двац ца ці трох га до вая 

Ма рыя, ве да юць, аб чым раз мо ва. 

Больш за год та му яны ажа ні лі ся і 

з та го ча су жы вуць у сту дэнц кім ін-

тэр на це. Як за раз дзе ляць да маш-

нія аба вяз кі? Ка го лі чаць га лоў ным 

у сям'і? Аб гэ тым і ін шым мы да ве-

да лі ся ў су раз моў ні каў.

Ма гіст рант ка БДУ ІР Ма ша і чац вёр та-

курс нік гэ тай жа ВНУ Сяр гей ву чац ца на 

ад ной ка фед ры — ін жы нер най псі ха ло гіі 

і эр га но мі кі, на фа куль тэ це кам п'ю тар на-

га пра ек та ван ня. Але па роз ных спе цы-

яль нас цях: у яе гэ та «кі ра ван не бяс пе кай 

вы твор чых пра цэ саў», у яго — «ін фар ма-

цый ныя сіс тэ мы і тэх на ло гіі». Абод ва ге роі 

ро дам з Брэс та, на ват ву чы лі ся там у ад-

ной шко ле. Але па зна ё мі лі ся толь кі пад час 

па езд кі ў Бал га рыю, якую ар га ні за ва лі іх 

на стаў ні кі. Та ды яны яшчэ не ве да лі, што 

гэ тая су стрэ ча — не вы пад ко васць.

— На той мо мант я ўжо скон чы ла шко-

лу, але бы лы клас ны кі раў нік пра па на ва ла 

да лу чыц ца да вуч няў. Я з за да валь нен нем 

па га дзі ла ся, — дзе ліц ца Ма ша. — З Ся-

ро жам упер шы ню мы за га ва ры лі толь кі 

пад час пра гул кі ка ля мо ра: той быў са сва-

ёй кам па ні яй, а я са сва ёй. Мне ад ра зу 

спа да ба ла ся, як ён пры го жа га во рыць і 

ўда ла жар туе.

— Так, Ма шу ска ры ла маё па чуц цё гу-

ма ру, а мя не — яе во чы, — ус па мі нае з 

усмеш кай хло пец.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

Ка лі на ду шы рай, 
ін тэр на там не пу жай

Ня даў на ў БДУ адбыўся 

VІІ Фо рум ма ла дых 

жур на ліс таў «Раз віц цё 

ай чын най жур на ліс ты-

кі на су час ным эта пе 

і яе ад каз насць пе рад 

гра мад ствам». Мэ тай 

яго пра вя дзен ня бы-

ло па вы шэн не пра фе сій ных на вы каў у ма ла дых 

ка лег па цэ ху. Удзель ні ка мі фо ру му ста лі больш 

за сто жур на ліс таў рэс пуб лі кан скіх і рэ гія наль ных 

СМІ ва ўзрос це да 30 га доў, а так са ма сту дэн ты 

жур фа ка. Яны аб мер ка ва лі пра ва выя і этыч ныя 

асно вы жур на ліс ты кі, шля хі вы ра шэн ня са цы яль-

ных праб лем, но выя тэн дэн цыі і тэх на ло гіі су час-

най жур на ліс ты кі. Пры сут ні ча лі на ме ра пры ем-

стве і прад стаў ні кі «Вы да вец ка га до ма «Звяз да», 

што зу сім не вы пад ко ва.

Пе ра мож цы кон кур су се зо на 
2016/2017 (зле ва на пра ва): 

Ан ге лі на Но ві ка ва, 
Ва лян ці на Тру бач, 

Іры на Буб но ва.


