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Ува га, кон курс!Ува га, кон курс!

На хва лі эфі ру...

Да 10 ра ні цы — 
ні я ка га кры мі на лу

— Мы зай ма ем па ло ву 

па вер ха — рэд кая рас ко ша 

для ра дый шчы каў Мін ска. 

Звы чай на яны ту ляц ца ў не-

каль кіх па кой чы ках, — ар-

га ні зуе для нас «эк скур сію» 

на мес нік ды рэк та ра па 

ін фар ма цый на-ана лі тыч-

ным вя шчан ні Дзміт рый 

АНІ СА ВЕЦ.

Вядучыя навін пра цу-

юць у дзве зме ны: з 6.00 

да 14.00 і з 14.00 да 21.00. 

Тыя, хто зна ё міць з га лоў-

ны мі па дзея мі кра і ны і све ту, 

вы хо дзяць у эфір на па чат-

ку кож най га дзі ны, тыя, хто 

рас каз вае пра рэ гі ё ны, — 

у ся рэ дзі не.

— Я ка ву не п'ю, каб уз-

ба дзё рыц ца. Прос та ка лі з 

са май ра ні цы пра цу еш у сту-

дыі, ад ра зу пра чы на еш ся. 

А ўжо пас ля зме ны па чы на еш 

«за лі паць», — дзе ліц ца вя ду-

чы Ан тон КА ВАЛЬ ЧУК.

Ка лі ду ма е це, што ра-

дый шчы кам трэ ба толь кі 

пра чы таць ужо пад рых та-

ва ную ін фар ма цыю, то па-

мы ля е це ся. Кож ны вы пуск 

яны пі шуць са мі. Асноў ны 

блок на він доў жыц ца да 

трох хві лін і ўклю чае пяць 

па ве дам лен няў. З іх ад но 

аба вяз ко ва па він на быць 

пра Мін скую воб ласць, дру-

гое — пра эка но мі ку. Усё ас-

тат няе — як вы ра шыць вя-

ду чы. Фар мі ра ваць вы пуск 

мож на па кла січ най схе ме 

(ка лі спа чат ку ідзе па лі ты-

ка і эка но мі ка, а по тым «са-

цыял  ка», куль ту ра і спорт) 

або ў вы гля дзе пе ра вер ну-

тай пі ра мі ды (тыя ж тэ мы ў 

ад ва рот ным па рад ку).

— Ты па ві нен па да ваць 

ін фар ма цыю так, быц цам 

рас каз ва еш яе бліз ка му. 

Ка лі спа чат ку цяж ка, мож-

на раз дру ка ваць фа та-

гра фію сяб ра ці род на га і 

па ве сіць пе рад са бой, — 

дзе ліц ца не ка то ры мі сак-

рэ та мі вя ду чая Ка ця ры на 

ЛА ПІЦ КАЯ. — На ві ну трэ-

ба пі саць зра зу ме ла. Я ста-

ра юся, каб яна змя шча ла 

не больш за пяць ска заў і 

мак сі мум тры ліч бы. Мож на 

ра біць ла гіч ныя пе ра хо ды, 

та ды з па ве дам лен няў атры-

ма ец ца ад но цэ лае.

— Ста ра ем ся пра ца ваць 

у фар ма це агенц тва на він. 

Усё све жае, што па сту-

пае, — ад ра зу ў эфір, — ка-

жа Дзміт рый Ані са вец. — 

Вы пус кі ці асоб ныя на ві ны 

не па він ны паў та рац ца. Ка лі 

ней кая ін фар ма цыя з'я ві ла-

ся больш за тры га дзі ны 

та му, для ра дыё яна, лі чы, 

са ста рэ ла.

— А што, ка лі на він ня ма?

— Зна чыць, жур на ліст 

дрэн на па пра ца ваў. Кры-

ніц ін фар ма цыі шмат: на шы 

агенц твы, сай ты за меж ных 

СМІ — ВВС, Daіly Maіl... Трэ ба 

толь кі не ле на вац ца шу каць.

На ра дыё ёсць ня пі са нае 

пра ві ла: да 10 ра ні цы — ні я-

кіх па ве дам лен няў пра ава-

рыі і кры мі нал. А пад ра бяз-

нас цям жорст кіх за бой стваў 

уво гу ле не мес ца ў эфі ры. 

«Бо ра дыё — не га зе та. Уя-

ві це: хтось ці рап там па чуў 

та кую на ві ну і ў яго пад ско-

чыў ціск, — тлу ма чыць ды-

рэк тар Та ма ра ВЯЦ КАЯ. — 

На ша за да ча — па стаў ляць 

ін фар ма цыю і пры гэ тым не 

вы клі каць стрэ су, тры маць 

доб ры на строй. Мы на ват 

сло ган ад па вед ны пры ду-

ма лі: «Нас не штар міць».

Ага вор кі і ін шыя 
не пры ем нас ці
— Дзяў ча ты, а да вай це ў 

пра мы эфір, ад чу е це ад рэ-

на лін, — не ча ка на пра па нуе 

Та ма ра Вяц кая. — Што, сла-

бо? Ве да е це, як гэ та страш-

на? Кож ны раз страш на, 

хоць я 35 га доў у пра фе сіі. 

Але кру та.

Пра мы эфір — рэч не-

прад ка заль ная. Толь кі ў сту-

дыі за га ра ец ца лям пач ка — 

на ват во пыт ныя гос ці губ ля-

юц ца. Дый у са міх вя ду чых 

ча сам зда ра юц ца праб ле мы 

з на ціс ка мі і ага вор кі. На ра-

дыё жар ту юць: мі ма піль ных 

слу ха чоў ні чо га не прой дзе. 

Яны по тым зво няць і пі шуць, 

каб па ка заць на па мыл кі.

— Ка лі за пнуў ся, га лоў-

нае не хва ля вац ца і пра цяг-

ваць чы таць. Інакш са б'еш ся 

зноў, — ра іць Ка ця ры на Ла-

піц кая. — Ага ва рыў ся — ро-

біш паў зу і по тым ка жаш, як 

пра віль на. Ні ў якім ра зе не 

пра сі це пра ба чэн ня, інакш 

пры цяг не це ўва гу да сва ёй 

па мыл кі. Нель га вы хо дзіць 

у эфір, ка лі асіп, каш ля еш 

ці па ча ла ся ікаў ка. Што ра-

біць? Мя няц ца з не кім. Бы-

ва юць вы пад кі, ка лі пад час 

вы пус ку на він рас пі рае смех. 

У та кім ра зе лепш ад ра зу 

за кан чваць і раз віт вац ца.

Ад на з га лоў ных за га дак 

для слу ха чоў — што ад бы ва-

ец ца ў сту дыі пад час пра гра-

мы? Вя ду чыя пры зна юц ца, 

што, ка лі мік ра фон вы клю-

ча ны, час та жар ту юць між 

са бой. А вось пе ра ку сы ў 

му зыч ную паў зу не ві та юц-

ца: гэ та па гар шае дык цыю. 

А яшчэ ні хто не ся дзіць у 

шор тах і слан цах — ра дый-

шчы кі адзя ва юц ца на ра-

бо ту так, як і ўсе офіс ныя 

ра бот ні кі.

У пра мы эфір вый сці я 

не ры зык ну ла: вы ра шы ла 

па бе раг чы ад стрэ су і ся бе, 

і слу ха чоў. А вось пра чы таць 

на ві ны пад за піс — ча му б 

не?

Бя ру раз дру коў кі і ся даю 

да мік ра фо на. «Прый шоў 

за га дзя — ра за мні ар ты-

ку ля цый ны апа рат», — за-

клі кае таб ліч ка на ста ле. 

У мя не ча су не так шмат, 

та му пра бя гаю ва чы ма па 

сло вах і па чы наю.

Вось шчы ра: чы таць на-

ві ны ўго лас — вель мі хва-

лю ю ча. Не каль кі па мы лак 

зра бі ла на роў ным мес цы. 

На прык лад, сва ёй ага вор-

кай па вя лі чы ла кошт бе ла-

рус кіх угна ен няў для Кі тая 

на дзе вяць до ла раў за то ну. 

А па ве дам лен не пра п'я ных 

кі роў цаў, як мне па да ло ся, 

пра гу ча ла за над та ве се ла.

Ча каю не каль кі хві лін, па-

куль гу ка рэ жы сёр апра цоў-

вае за піс, і пра шу Дзміт рыя 

Ані саў ца аца ніць: ці атры ма-

ла ся?

— З дык цы яй ня дрэн на, і 

тэмп доб ры, як раз для вяду-

чага навін, — пра ка мен та ваў 

ён. — Агрэ хі ёсць, але над 

гэ тым мож на пра ца ваць.

Праў да, з ад ным мі ну сам 

спра віц ца бу дзе ня прос та — 

мой го лас, які гу чыць, як у 

школь ні цы.

За будзь це 
пра сем кі і арэ хі
— Го лас — на ша ўсё. Ка лі 

жур на ліст су пер та ле на ві ты, 

але не мае го ла су, ён нам не 

па ды дзе. Я ў раз мо ве, на ват 

па тэ ле фо не, ма мен таль на 

ма гу вы зна чыць, наш ча ла-

век ці не, — за ўва жае на-

мес нік ды рэк та ра.

Ра дыё лю біць ніз кія га ла-

сы — і жа но чыя, і муж чын скія. 

Пер шыя скла да на знай сці, 

дру гія — пры цяг нуць. Але го-

лас мож на «па са дзіць». «Па-

чак цы га рэт у дзень пры вя дзе 

да жа да на га вы ні ку», — жар-

ту юць тут. А ка лі сур' ёз на, то 

для гэ та га трэ ба пра ца ваць з 

вы клад чы кам. І ёсць вы пад кі, 

ка лі тыя, ка му спа чат ку ад мо-

ві лі, па зай ма лі ся і на рэш це 

тра пі лі на ра бо ту.

Што ці ка ва, не кож ны тэ-

ле ві зій нік змо жа пра ца ваць 

на ра дыё. Усё ж та кі ў кад ры 

іг ра юць ро лю ін шыя фак та ры 

і не са мы моц ны го лас мо жа 

вы ра та ваць «кар цін ка».

Каб «доб ра гу чаць», 

нель га ўжы ваць сем кі, арэ-

хі, пе чы ва, піць ка ву. А вось 

сы рыя яй кі з ра ні цы, смя юц-

ца, тут ні хто не п'е.

— Як трэ ні ру юць дык-

цыю?

— Ра ней вы маў ляў ско-
ра га вор кі, — дзе ліц ца Ан тон 

Ка валь чук. — Па мя таю, ка лі 

на СТБ пра ца ваў, адзін вя-

ду чы час та прак ты ка ваў ся 

раз маў ляць, тры ма ю чы ў 

ро це руч ку.

Яшчэ адзін ню анс: дык-

цыя «за точ ва ец ца» пад тую 

мо ву, на якой раз маў ля еш 

што дзень.

Са мі ра дый шчы кі кры-

тыч на ста вяц ца да та го, як 

гу чаць у эфі ры.

— За да во ле ны сва ім го-

ла сам? — пы та ем ся ў Дзміт-

рыя Ані саў ца.

— Не, вя до ма, — усмі ха-

ец ца ён. — Амаль ні ко лі не 

па да ба ец ца.

Ка лі без драй ву 
сум на

За ўва жа лі, што ва ўсіх 

вя ду чых су гуч ныя імя і 

проз ві шча? Гэ та не заў сё-

ды са праўд ныя паш парт ныя 

да ныя — не ка то рыя для ра-

бо ты бя руць псеў да ні мы.

Пра фе сій ных пры кмет у 

ра дый шчы каў амаль што 

ня ма.

— Ка лі ўжо дзень не за-

даў ся, то гэ та не та му, што 

па пер кі з тэкс там упа лі, а 

я на іх не пры се ла, як гэ та 

пры ня та ў ак цё раў тэ ат-

ра, — усмі ха ец ца Ка ця ры на 

Ла піц кая. — Хоць не ка то рыя 

адзя ва юць у эфір што-не-

будзь чыр во нае, каб не су-

ро чы лі.

Акра мя на він і му зы кі, 

на ра дыё гу чаць аў тар скія 

пра гра мы. На прык лад, Ка-

ця ры на вя дзе пе ра да чу «Не 

прос та лю дзі» — пра тых, хто 

пра цуе ў сель скай мяс цо вас-

ці, зай ма ец ца ра мяст вом.

— Для мя не са мыя леп-

шыя плён кі — са звы чай ны-

мі людзь мі з глы бін кі, якія 

шмат ро бяць для ін шых. Не-

як за піс ва ла гіс то рыю ўра ча 

са Слуц ка га ра ё на, яко му 

споў ні ла ся 90, а ён да гэ-

туль пра цуе на вяс ко вым 

ФА Пе, — ус па мі нае дзяў-

чы на.

«Плён ка мі» на ра дыё на-

зы ва юць аў ды я за пі сы. Хоць, 

вя до ма, яны за хоў ва юц ца не 

на маг ніт ных стуж ках ка сет, 

а ў вы гля дзе ліч ба вых фай-

лаў на кам п'ю та ры.

Пра гра мы вя ду чыя ман ці-

ру юць са мі. А ўжо пры го жае 

аздаб лен не ро біць гу ка рэ-

жы сёр: апра цоў вае пе ра-

хо ды, на клад вае му зы ку на 

фон.

— На ра дыё жур на ліст 

не бя рэ ўсе лаў ры са бе, там 

гу чаць не па срэд на ге роі — 

і гэ та кру та, — лі чыць Ка ця-

ры на, якая ўлю бі ла ся ў пра-

фе сію яшчэ пас ля пер шай 

на ву чаль най прак ты кі.

Ра бо та ў эфі ры на кла дае 

ад бі так. «Я вель мі бал бат лі-

вы, — не ха вае Аляк сандр 

Бар скі. — Гэ та звыч ка ўзні-

кае з-за бо я зі не да рэ чных 

паўз. Я ма гу за поў ніць іх 

чым хо чаш — за даць пы-

тан не, на прык лад».

Не ка то рыя ад зна ча юць, 

што ста лі па-ін ша му раз маў-

ляць. На ват у звы чай ным 

жыц ці ста ран на пра дум ва-

юць сказ, перш чым агу-

чыць, ста ра юц ца па збег нуць 

паў то раў і ак тыў на жэс ты ку-

лю юць.

— Мі ну сы пра фе сіі не на-

за ву. А плюс у тым, што ты 

як воль ны мас так — ства-

ра еш, — пад мя чае Ан тон 

Ка валь чук.

Да пра цы ў ша лё ным 

тэм пе і драй ву ў пра мым 

эфі ры, ка жуць, пры вы ка еш. 

На столь кі, што ў вод пус ку 

без уся го гэ та га су му еш і хо-

чаш хут чэй зноў апы нуц ца 

ка ля мік ра фо на.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

На цы я наль ны дзі ця чы аду ка цый на-

азда раў лен чы цэнтр «Зуб ра ня» пра-

во дзіць XІV фес ты валь-кон курс дзі-

ця чых срод каў ма са вай ін фар ма цыі 

«Све жы ве цер».

Да ўдзе лу ў ім за пра ша юць вуч няў 7—9 

кла саў, якія зай ма юц ца жур на ліс ты кай, 

удзель ні ча юць у пад рых тоў цы і вы пус ку 

ра дыё- і ві дэа пра грам, ін тэр нэт-бло гаў, 

дзі ця чых га зет і ча со пі саў. Тым, хто хо ча 

па спра ба ваць свае сі лы ў твор чым спа бор-

ніц тве, не аб ход на да 15 ве рас ня на кі ра ваць 

у арг ка мі тэт за яў ку і кон курс ныя ма тэ ры я-

лы, па ве да мі лі ў га лоў ным упраў лен ні па 

аду ка цыі Мі набл вы кан ка ма.

Ах вот ныя па він ны прад ста віць тры апош-

нія вы пус кі вы дан ня, бло ге ры — су пра ва-

джаль нае эсэ з апі сан нем мэ ты вя дзен ня 

бло га і ін тэр нэт-спа сыл ку на рэ сурс, ра-

дыё- або тэ ле пра гра му, пра цяг ласць якой 

па він на скла даць не больш за 7-8 хві лін. 

У лі ку па тра ба ван няў да ма тэ ры я лаў — 

змяс тоў насць і ін фар ма цый ная на сы ча-

насць, ад па вед насць струк ту ры і фар ма ту, 

ары гі наль насць афарм лен ня і тэх ніч на га 

вы ка нан ня, са цы яль ная знач насць, гра мад-

ская і тэ ма тыч ная на кі ра ва насць.

Для ўдзе лу ў фі на ле, які ад бу дзец ца ў 

каст рыч ні ку — ліс та па дзе, бу дуць ада бра ны 

най леп шыя ра бо ты. Пе ра мож цы фес ты ва-

лю-кон кур су атры ма юць га лоў ны прыз — 

«Хрус таль на га зуб ра». Вы ні кі бу дуць апуб-

лі ка ва ныя ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі 

і на афі цый ным сай це «Зуб ра ня ці». Мэ та 

ме ра пры ем ства — ства рэн не ўмоў для 

эфек тыў на га фар мі ра ван ня ін фар ма цый-

най куль ту ры, па трэ бы да са ма рэа лі за цыі 

вуч няў у га лі не дзі ця чай жур на ліс ты кі. Ар га-

ні за та рам кон кур су вы сту пае Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ка му «Све жы ве цер» пры ня се «Хрус таль на га зуб ра»?Ка му «Све жы ве цер» пры ня се «Хрус таль на га зуб ра»?

Ра дыё лю біць ніз кія 
га ла сы — і жа но чыя, 
і муж чын скія.

У прамым эфіры —  намеснік дырэктара 
па інфармацыйна-аналітычным вяшчанні 

Дзмітрый Анісавец.

Вядучая Кацярына Лапіцкая 
манціруе выпуск 

аўтарскай праграмы.


