
На на ра ду са бра лі ся прад стаў ні кі 

Мінс пор ту, кі раў ні кі аб лас ных упраў-

лен няў спор ту і ту рыз му, спе цы я ліс ты 

ра ён най вер ты ка лі, кі раў ні кі ар га ні за-

цый і ўста ноў, рэс пуб лі кан скіх фе дэ ра-

цый і клу баў, спар тыў ныя ме ды кі.

На дум ку мі ніст ра спор ту і ту рыз му 

Сяр гея КАВАЛЬ ЧУ КА, сён ня рэ гі я наль-

ны сег мент зай мае па чэс нае мес ца ў 

ай чын ным спор це:

— На пры кла дзе Брэсц кай воб лас ці 

мы ба чым, што рас це да стой ная зме на 

спарт сме наў. Аб гэ тым га во раць пос-

пе хі, на прык лад, у пла ван ні, лёг кай 

атлеты цы. Мы ба чым спарт сме наў, якія 

ў хут кім ча се мо гуць і па він ны за явіць 

пра ся бе на су свет най арэ не.

Дэ ле га ты фо ру му на ве да лі спар тыў-

ныя цэнт ры воб лас ці, якія вя дуць ра бо-

ту па пад рых тоў цы спар тыў на га рэ зер-

ву. У аб лас ным ву чы лі шчы алім пій ска-

га рэ зер ву ўдзель ні кі ка ле гіі ад зна чы лі 

спа лу чэн не ма тэ ры яль на-тэх ніч най 

ба зы з вы со кім май стэр ствам трэ не-

раў і пе да го гаў. На спе цы я лі за ва най 

вы стаў цы мож на бы ло па зна ё міц ца з 

апош ні мі да сяг нен ня мі ў спра ве спар-

тыў най пад рых тоў кі і су пра ва джэн ня. 

Тут прад стаў лены спар тыў нае адзен-

не, ін вен тар, на ват су час ныя га джэ ты, 

якія да зва ля юць пра вес ці тэс ці ра ван не 

ўнут ра ных рэ зер ваў ча ла ве ка.

У рам ках ка ле гіі так са ма прай шоў 

рэс пуб лі кан скі се мі нар, пры све ча ны 

па вы шэн ню эфек тыў нас ці ра бо ты га лі-

ны фі зіч най куль ту ры і спор ту ў кра і не. 

Аб мер ка ва лі ме ды цын скае і на ву ко ва-

ме та дыч нае за бес пя чэн не спар тыў най 

пад рых тоў кі.

Яна СВЕ ТА ВА.

Фота БелТА.

Вы яз ное па ся джэн не ка ле гіі Мі ніс тэр ства спор ту і 

ту рыз му Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Пра стан і перс пек-

ты вы раз віц ця спор ту вы шэй шых да сяг нен няў і пад-

рых тоў ку спар тыў на га рэ зер ву ў Брэсц кай воб лас ці» 

прай шло ў Брэс це.
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Пра гра мад ска-

па літыч ную сі ту а цыю 

ў на шай кра і не 

і ро лю ў гэ тай 

сі ту а цыі СМІ мы 

па гу та ры лі з чле нам 

Па ста ян най ка мі сіі 

Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі 

па між на род ных 

спра вах і 

на цы я наль най 

бяс пе цы, га лоў ным 

рэ дак та рам «Лід скай 

га зе ты» Ка ця ры най 

СЕ РА ФІ НО ВІЧ.

— Ка ця ры на Ада маў на, 

што, на ваш по гляд, ад бы-

ва ец ца сён ня з бе ла рус кім 

гра мад ствам?

— У част кі гра мад ства 

з'я ві ла ся ней кае не да стат ко-

вае ра зу мен не, і яно вы лі ла-

ся ў тыя канф лік ты, якія мы 

сён ня ба чым. Мы з ка ле га мі 

спра ба ва лі на сва ім рэ гі я-

наль ным уз роў ні да ве дац ца 

аб пры чы нах не за да во лен-

нас ці, гу та ры лі з пра тэс тоў-

ца мі, але кан крэт на га ад ка зу 

не да маг лі ся. Кры чаць: «Нам 

трэ ба больш сва бо ды», а 

што яны ма юць на ўва зе 

пад «сва бо дай» — не зра зу-

ме ла. Больш ста лыя лю дзі, 

якіх так са ма мож на ўба чыць 

ся род пра тэс тоў цаў, ка жуць 

пра тое, што хо чуць за явіць 

аб са бе; пра тое, што яны 

ёсць і іх мер ка ван не трэ ба 

ўліч ваць. Напры кла д, жан-

чы на, з якой я раз маў ля ла, 

рас ка за ла, што ра ней яна 

пра ца ва ла бух гал та рам у 

пры ват ні ка, атрым лі ва ла 

за ро бак у кан вер це, і вось 

прый шоў час пен сіі, якая 

пас ля ўсіх пад лі каў ака за ла-

ся зу сім не вя лі кая. Ёй па да-

ец ца гэ та не спра вяд лі вым, 

і ця пер яна на мі тын гу та кім 

чы нам прад' яў ляе дзяр жа ве 

прэ тэн зіі. Але ўла да заў сё ды 

ка за ла пра тое, што за ро бак 

трэ ба афарм ляць за кон на, і 

та ды пен сія бу дзе на ліч вац-

ца ад па вед на яму.

— З людзь мі, не су мнен-

на, па трэб на га ва рыць. 

але ме та ды ін фар ма цый-

най ра бо ты ця пер па тра-

бу юць но вых па ды хо даў... 

Што ма е це на ўва зе?

— Сён ня мы ак тыў на пра-

цу ем ў гэ тым кі рун ку. На ша 

дзяр жа ва ў гэ тым пла не 

доб ра раз ві тая, мы ўсё ж 

та кі на зы ва ем ся ІT-кра і най. 

І вя лі кая част ка на сель ніц-

тва атрым лі вае ін фар ма-

цыю з са цыяль ных се так 

і Telegram-ка на лаў. І нам, 

прад стаў ні кам дзяр жаў ных 

СМІ, трэ ба быць больш ак-

тыў ны мі ў сац сет ках. За раз 

у нас, у Гро дзен скай воб лас-

ці, з'я ві лі ся но выя дзяр жаў-

ныя Telegram-ка на лы, і мы з 

ка ле га мі з аб лас ной га зе ты 

«Гро дзен ская праў да», ра-

ён ных вы дан няў пра цу ем 

над тым, каб іх раз ві ваць.

Але ад дру ка ва ных СМІ 

нель га ад маў ляц ца, асаб лі-

ва ад рэ гі я наль ных, бо яны 

знач на блі жэй да чы та ча, па 

ма іх ад чу ван нях. Пры ня та 

лі чыць, што ты раж га зе ты 

вы зна чае да вер, але ра зам 

з тым ва ўмо вах су час нас ці 

не аб ход на дуб ліра ваць ін-

фар ма цыю і ў са цыяль ных 

сет ках. Вось, на прык лад, мы 

пад лі чы лі: за во сем ме ся цаў 

бя гу ча га го да ў па раў на нні з 

ад па вед ным пе ры я дам мі-

ну ла га го да ты раж га зе ты 

ўпаў на шэсць пра цэн таў, 

але ра зам з тым на 34 % 

вы рас ла на вед валь насць яе 

элект рон най вер сіі — сай-

та, та му ка заць пра стра ту 

да ве ру чы та ча да «Лід скай 

га зе ты» не пры хо дзіц ца.

— Якую ро лю мо гуць 

сыг раць дзяр жаў ныя СМІ 

ў пе ра адо лен ні та го не да-

стат ко ва га ра зу мен ня ў 

гра мад стве, пра якое вы 

ка жа це?

— Пер ша сту пен ную! Ні хто 

ад лю дзей не за мы ка ец ца. 

І дэ пу та ты роз ных уз роў няў, 

і кі раў ні кі рэ гі ё наў ідуць на 

кан так ты, імк нуц ца рас тлу-

ма чыць па зі цыю дзяр жа вы, 

яе кло пат аб са цы яль ным 

даб ра бы це гра ма дзян краі-

ны. І СМІ па він ны аб гэ тым 

га ва рыць. Ка лі ёсць ней кія 

не да хо пы або не га тыў — 

пра гэта па він ны ка заць у 

пер шую чар гу дзяр жаў ныя 

СМІ, та ды і праб ле ма бу дзе 

вы ра шац ца, і да вер бу дзе 

рас ці. Мы неадна ра зова 

па ды ма лі ў сва ёй га зе це 

праб ле мы, аб якіх да вед ва-

лі ся праз са цы яль ныя сет кі, 

і лю дзі ба чы лі на шу рэ ак-

цыю, ба чы лі, што пы тан ні, 

якія іх хва лю юць, вы ра ша-

юц ца. Та му да нас у рэ дак-

цыю лід ча не і звяр та юц ца, 

бо ве да юць, што бу дуць па-

чу тыя. Ка неш не, на ўзроў ні 

рэ гі ё на час цей па ды ма юц-

ца пы тан ні доб ра ўпа рад ка-

ван ня, ка пі таль на га ра мон-

ту да моў, якас ці да рож ных 

ра бот, за ха ва нас ці эка ло гіі. 

Так, мы га во рым і пра не да-

хо пы, але і па каз ва ем, як по-

тым праб ле ма вы ра ша ец ца. 

Жур на ліс ты ка па він на быць 

дзейс ная.

— Як вы лі чы це, ча му 

мно гія ад да юць пе ра ва гу 

ін фар ма цыі з ін тэр нэ ту?

— Мне зда ец ца, ад на з 

пры чын у тым, што жур на-

ліст дзяр жаў ных СМІ ў не-

ка то рым сэн се абяз лі ча ны. 

Яго мо гуць ве даць па проз-

ві шчы, а тое, што ён жы ве ў 

су сед нім до ме — не. Ка лі ў 

га зе це ня ма фо та здым каў 

жур на ліс таў — гэ та дрэн на. 

Ка рэс пан дэнт мо жа рас каз-

ваць аб па дзеі ад пер шай 

асо бы, але яго ўсё роў на не 

бач на. Ад па вед на і сту пень 

да ве ру змян ша ец ца. Яшчэ 

та кі мо мант: су час ныя лю дзі 

пры вык лі вы каз ваць свой 

пункт гле джан ня ў сац сет-

ках, там ін тэр ак тыў ныя зно-

сі ны, ан лайн вя дуц ца раз мо-

вы і на ват спрэч кі. Лю дзі ў 

сац сет ках усе трош кі жур на-

ліс ты. А вось ку піць га зе ту ці 

на ват зай сці на сайт — для 

гэ та га трэ ба зра біць ней кія 

дзе ян ні. У Telegram-ка на лах 

уво гу ле ўсё хут ка і прос та: 

пост па чы таў — і ўжо экс-

перт. У сац сет ках лю дзі 

ад чу ва юць ся бе пры на леж-

ны мі да пра грэ сіў най част кі 

гра мад ства, бліз кі мі да сва іх 

сяб роў ці тых лю дзей, з які мі 

ха це лі б сяб ра ваць.

— Вы ска за лі, што жур-

на ліс ты ка дзяр жаў ных 

СМІ абяз лі ча ная. Ці мож на 

гэ та не як змя ніць?

— Па-пер шае, тэн дэн цыя 

ўжо ідзе. Мно гія жур на ліс-

ты ста лі пі саць свае ка лон кі. 

Гэ тыя ка лон кі па він ны быць 

шчы рыя, у ін шым вы пад-

ку ка рыс ці ад іх ня ма. Гэта 

тое ж са мае бло гер ства. 

Та кія рэ чы па він ны быць і ў 

дзярж СМІ. Між ін шым, па пу-

ляр насць мо жа быць не заў-

сё ды пры ем ная. Так зда-

ры ла ся і са мной. Ня даў на 

на ша вы дан не апуб лі ка ва ла 

мер ка ван не, а фо та ар ты-

ку ла тра пі ла ў «Ін стаг рам», 

і мне ста лі пі саць у акаў нце 

не пры ем ныя рэ чы. Але гэ та 

ўсё прой дзе. Трэ ба сум лен-

на і пас ля доў на ка заць пра 

тое, што ад бы ва ец ца ў краі-

не, і та ды, маг чы ма, хтось ці 

з тых, хто вы хо дзіць на пра-

тэс ты, за ду ма ец ца. Ця пер 

та кі час, што ін фар ма цый-

ная ра бо та па він на вес ці ся 

што хві лін на.

— Які мі ры са мі, на ваш 

по гляд, па він на вы зна чац-

ца якас ная жур на ліс ты ка, 

каб ёй да вя ра лі?

— Ні чо га но ва га не ска-

жу. Яна па він на быць аб' ек-

тыў най і асвят ляць па дзеі 

ўсе ба ко ва.

— Ці зна чыць гэ та, што 

за раз трэ ба пі саць пра 

ўсё, што ад бы ва ец ца ў 

кра і не?

— Так, але ця пер та кая 

сі ту а цыя, што да нас звяр-

та юц ца чы та чы і про сяць 

спы ніць гэ тае вар' яц тва, 

што вы хад ны мі дня мі тво-

рыц ца на ву лі цах га ра доў. 

Яск ра ва пра соч ва ец ца ці-

ка васць чы та чоў га зе ты, 

на вед валь ні каў сай та да 

па зі тыў ных ма тэ ры я лаў — 

лю дзі за раз больш шу ка юць 

ста ноў чую ін фар ма цыю, ін-

ту і тыў на аба ра ня ю чы ся ад 

не га ты ву. У нас вы рас ла 

коль касць пра гля даў дач-

ных па рад, ар ты ку лаў пра 

прад стаў ні коў той ці ін шай 

пра фе сіі, тлу ма чэн няў за ка-

на даў ства. Праз мер ны не га-

тыў не спры яе па ляп шэн ню 

сі туа цыі ў кра і не, тым больш 

што мы не пра цу ем на хайп, 

у нас зу сім ін шыя за да чы.

— Як вы ба чы це сваю 

аса біс тую ро лю ў сён няш-

няй сі ту а цыі ў кра і не як 

чле на Са ве та Рэс пуб лі кі?

— Без умоў на, дзей насць 

се на та ра бы ла і за ста ец ца 

за ка на твор чай, але з улі-

кам сён няш ніх рэа лій важ-

на ця пер не маў чаць. Вар-

та быць ак тыў ным у пла не 

сустрэч з людзь мі, не ба-

яц ца іх вост рых пы тан няў, 

транс ля ваць свой пункт гле-

джан ня. Уво гу ле, пар ла мен-

та рый па ві нен быць лі да рам 

мер ка ван няў на ват у са цы-

яль ных сет ках.

— ...і як рэ дак та ра га-

зе ты?

— Ця пер ва ўмо вах ін-

фар ма цый най на пру жа нас-

ці дзяр жаў ныя СМІ час та 

аб ві на вач ва юць у пра па-

ган дзе, а на са мрэч лю бое 

СМІ — і дзяр жаў нае, і пры-

ват нае — пра па ган дуе сваё 

ба чан не сі ту а цыі. На коль-

кі яно аб' ек тыў нае — гэ та 

спра ва пра фе сі я на ліз му і 

сум лен ня тых, хто пра цуе 

ў сфе ры мас-ме дыя. Та му 

сваю за да чу ба чу ў тым, каб 

тлу ма чыць чы та чу рэаль ны 

стан спраў, да ваць яму ўсю 

не аб ход ную ін фар ма цыю з 

улі кам ча су і за па тра ба ван-

няў. У гэтым за да ча СМІ, як 

рэ гі я наль ных, так і рэс пуб-

лі кан скіх.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

На дум ку пар ла мен та рыя

«НЕ ТРЭ БА СПА ДЗЯ ВАЦ ЦА, ШТО СІ ТУ А ЦЫЯ 
ВЫ РА ШЫЦ ЦА СА МА СА БОЙ»

Для спор ту вы со кіх 
да сяг нен няў

«Ка лі ёсць ней кія 
не да хо пы або не га тыў — 
пра гэ та па він ны 
ка заць у пер шую чар гу 
дзяр жаў ныя СМІ, 
та ды і праб ле ма бу дзе 
вы ра шац ца, і да вер 
бу дзе рас ці».

«Жур на ліст дзяр жаў ных 
СМІ ў не ка то рым сэн се 
абяз лі ча ны. Яго мо гуць 
ве даць па проз ві шчы, 
а тое, што ён жы ве 
ў су сед нім до ме — не».

«Ва ўмо вах 
ін фар ма цый най 
на пру жа нас ці 
дзяр жаў ныя СМІ 
час та аб ві на вач ва юць 
у пра па ган дзе, 
а на са мрэч лю бое 
СМІ — і дзяр жаў нае, 
і пры ват нае — 
пра па ган дуе сваё 
ба чан не сі ту а цыі». 
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Сяргей КАВАЛЬЧУК. 

Брэсцкі вяслярны канал.
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