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За два і больш пісь мо выя па пя-
рэ джан ні на пра ця гу го да пра-
ду гледж ва ец ца аб ме жа ван не 
до сту пу да гэ та га рэ сур су. 
Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі так-
са ма мае пра ва аб мя жоў ваць 
до ступ да сай таў, ка лі яны 
бу дуць раз мя шчаць ін фар ма-
цыю з за клі ка мі да звяр жэн ня 
кан сты ту цый на га ла ду, эк-
стрэ місц кай дзей нас ці, якая 
пра па ган дуе вай ну, рас паль-
ван не са цы яль най ва ро жас ці, 
пар наг ра фію, культ гвал ту і 
жорст кас ці, ган даль нар ко-
ты ка мі і ін шую ін фар ма цыю, 
рас паў сюдж ван не якой мо жа 
на нес ці шко ду на цы я наль ным 
ін та рэ сам Бе ла ру сі.

— У апош нія га ды шмат 
га во рыц ца, у тым лі ку і на 
ме дыя-фо ру мах роз ных уз-
роў няў, пра без ад каз насць 
у бло гах, са цы яль ных сет-
ках і на ін шых вір ту аль ных 
пля цоў ках. Але ж на коль кі 
рэ аль на на прак ты цы пас ля 
ўступ лен ня ў сі лу па пра вак 
у за кон на вес ці па ра дак у ін-
тэр нэ це?

— Пры рас пра цоў цы за ко-
на пра ек та, а пра цэс гэ ты доў-
жыў ся да во лі пра цяг лы пе ры яд 
(яшчэ у 2008 го дзе за ко нам аб 
СМІ пра ду гледж ва ла ся, што 
па ра дак рэ гіст ра цыі ін тэр-
нэт-СМІ бу дзе за цвер джа ны 
Са ве там Мі ніст раў), дэ та лё-
ва вы ву чаў ся за меж ны во пыт 
рэ гу ля ван ня рас паў сюдж ван ня 
ін фар ма цыі праз ін тэр нэт. І за-
ход нія кра і ны, і кра і ны-су се дзі, 
і кра і ны паўд нё ва-ўсход ня га 
азі яц ка га рэ гі ё на за ка на даў ча 
пра ду гледж ва юць ад каз насць 
за рас паў сюдж ван не праз се-
ці ва ін фар ма цыі дэ струк тыў-
на га кштал ту. У пры ват нас ці, 
у Вя лі ка бры та ніі за па ру шэн не 
жур на лісц кай эты кі ў ін тэр нэ це 
ўста ноў ле ны штраф ныя санк-
цыі да ад на го міль ё на фун таў 
стэр лін гаў. У Гер ма ніі за кон аб 
ін тэр нэт-СМІ змя шчае клю ча-
выя нор мы, якія рэ гу лю юць 
пы тан ні ад каз нас ці ўла даль ні-
каў сай таў за су праць за кон-
ны кан тэнт. Фран цыя яшчэ 
ў 2000 го дзе пры ня ла за кон 
аб аба вяз ко вай рэ гіст ра цыі 
ўла даль ні каў ўсіх вэб-сай таў 
і аб кры мі наль най ад каз нас ці 
пра вай да раў за пра да стаў-
лен не хос тын гу ў абы ход за-
ка на даў ства. У Кі таі сай ты, 
якія змя шча юць за ба ро не ную 
ін фар ма цыю, бла ку юц ца без 
якіх-не будзь па пя рэ джан няў і 
апа вя шчэн няў. А ў жніў ні мі ну-
ла га го да ў Ра сіі ўсту піў у сі лу 
так зва ны за кон аб бло ге рах. 
Ён ты чыц ца ўла даль ні каў ін-
тэр нэт-ста ро нак, якія што дня 
на вед ва юць больш за тры ты-
ся чы ча ла век. Та кія бло ге ры 
аба вя за ны пра вя раць дак лад-
насць ін фар ма цыі, якую раз мя-
шча юць, не рас паў сюдж ваць 
звест кі аб пры ват ным жыц ці і 
эк стрэ місц кія ма тэ ры я лы. За 
па ру шэн не па гра жае штраф 
да 500 ты сяч руб лёў. Як ба-
чы це, кож ная кра і на ў той ці 
ін шай сту пе ні за ка на даў ча рэ-
гу люе гла баль нае се ці ва. Гэ та 
да зва ляе за бяс пе чыць аба ро-
ну ад дэ струк тыў ных пра яў у 
ін тэр нэт-пра сто ры. Лі чу, што 
і ў Бе ла ру сі лю дзі, якія рас-
паў сюдж ва юць ін фар ма цыю 
ў ін тэр нэ це, у тым лі ку і бло-
ге ры, па він ны ад каз ваць за 
свае сло вы. Асаб лі ва сён ня, 
ка лі ін тэр нэт стаў у тым лі ку 
ін стру мен там ін фар ма цый ных 
вой наў, ак тыў на вы ка рыс тоў-
ва ец ца ў кры мі наль ных мэ-
тах, дзяр жа ва па він на мець 
дзейс ны ўплыў на ін тэр нэт-
рэ сур сы. Шчы ра пры знац ца, 
вель мі дзіў на чы таць на ста-
рон ках пэў ных вы дан няў пра 
«за чыст ку» ін тэр нэ ту. На мой 
по гляд, мы ўсе па він ны быць 
за ці каў ле ны ў сцвяр джэн ні 

аб' ек тыў нас ці ў ін тэр нэ це, не-
рас паў сюдж ван ні ін фар ма цыі, 
якая су пя рэ чыць на цы я наль-
ным ін та рэ сам. Да рэ чы, зме-
ны ў ін тэр нэт-за ка на даў стве 
знай шлі ста ноў чы вод гук у 
гра мад стве. У мі ніс тэр ства 
звяр та юц ца гра ма дзя не, якія 
пад трым лі ва юць кро кі дзяр жа-
вы ў гэ тым кі рун ку. Пры чым 
пры вод зяц ца кан крэт ныя фак-
ты, на якія не аб ход на звяр таць 
ува гу. Кож ны та кі зва рот уваж-
лі ва раз гля да ец ца. І спра ва 
тут не ў аб ме жа ван ні сва бо ды 
сло ва, а ў не да пу шчаль нас ці 
зло ўжы ван ня та кой сва бо-
дай. Да рэ чы, у поў най ад па-
вед нас ці з за ка на даў ствам 14 
сту дзе ня за га дам мі ніст ра ін-
фар ма цыі аб ме жа ва ны до ступ 
да пя ці ін тэр нэт-рэ сур саў, якія 
вы ка рыс тоў ва лі ся для пра па-
ган ды і ганд лю нар ко ты ка мі. 
І мі ніс тэр ства за бяс пе чыць 
дзейс ны кант роль за ін тэр нэт-
рэ сур са мі.

— Коль кі па пя рэ джан няў 
у ад рас срод каў ма са вай ін-
фар ма цыі вы не се на мі ніс-
тэр ствам за мі ну лы год?

— Па рад ку 40, пры чым 
боль шасць з іх не цяг не за 
са бой сур' ёз ных на ступ стваў. 
Толь кі не ка то рыя з іх звя за ны 
са з'яў лен нем у СМІ не дак лад-
най ін фар ма цыі. Ра зам з тым 
у Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі па-
сту па ла вель мі шмат ліс тоў, 
зва ро таў ад гра ма дзян, ар га-
ні за цый, ор га наў дзярж кі ра-
ван ня, якія свед чаць пра тое, 
што ў ін тэр нэ це час та раз мя-
шча ец ца не дак лад ная ін фар-
ма цыя, якая зне ва жае го нар і 
год насць. Ма мы, у сваю чар гу, 
за не па ко е ны тым, што дзе ці 
зна хо дзяць там не па трэб ныя 
для іх узрос ту ма тэ ры я лы ў ад-
кры тым до сту пе. І ўсе гэ тыя 
га ды мы вы му ша ны бы лі ад-
каз ваць: ін тэр нэт не з'яў ля ец-
ца срод кам ма са вай ін фар ма-
цыі. З пры няц цем па пра вак у 
за кон сі ту а цыя зме не на ка рэн-
ным чы нам. Усе гэ тыя фак ты 
раз гля да ем, ад соч ва ем, да ём 
прын цы по вую ацэн ку ў рам ках 
сва іх паў на моц тваў і да лей бу-
дзем пра цяг ваць гэ та ра біць. 
Нель га да пус ціць, каб ад ны 
ін тэр нэт-ка рыс таль ні кі аб ра-
жа лі ін шых і за ста ва лі ся пры 
гэ тым бес па ка ра ны мі. Ра зам з 
тым, што да ты чыц ца СМІ, ёсць 
вы пад кі, ка лі ра шэн ні мі ніс тэр-
ства аб скардж ва юц ца ў су до-
вым па рад ку. І гэ та нар маль ны 
пра ва вы пра цэс. З 40 па пя рэ-
джан няў, вы не се ных за мі ну-
лы год, толь кі па ад ным ця пер 
ідзе су до вы раз гляд. Каб не 
ўплы ваць на ход раз бо ру, не 
ха це ла ся б агуч ваць пад ра бяз-
нас ці, чым, да рэ чы, ак тыў на 
ка рыс та юц ца на шы апа не нты. 
Маг чы ма, паў та ру ся, але праз 
СМІ па він на рас паў сюдж вац ца 
дак лад ная ін фар ма цыя. Тым 
больш па знач ных для гра мад-

ства тэ мах. Жур на ліст, рэ дак-
цыя ва ло да юць да стат ко вы мі 
маг чы мас ця мі, каб пра ве рыць 
ін фар ма цыю. Ме на ві та гэ та-
га па тра буе за кон аб СМІ. А 
ў асоб ных вы пад ках бы ло б 
вар та змя шчаць ін фар ма цыю 
з пер ша кры ніц.

— А ця пер ха це ла ся б 
пе рай сці да ін шай тэ мы — 
па га ва рыць пра ме ды я хол-
дын гі. Ці мож на ўжо сён ня 
на зваць плю сы і мі ну сы, а 
так са ма эка на міч ны эфект 
ад іх дзей нас ці?

— Плю сы аб' яд нан ня на-
цы я наль ных СМІ сён ня ві да-
воч ныя. У пры ват нас ці, мы 
ба чым, што га зе ты на бы лі но-
вы твар, пе ра ста лі дуб ля ваць 
ад на ад ну, раз мя шчаць на 
сва іх ста рон ках ад ны і тыя ж 
фо та здым кі, на ві ны. «Рэс пуб-
лі ка» ў боль шай сту пе ні ста ла 
ўра да вым вес ні кам, «Сель ская 
га зе та» ця пер пі ша не толь кі 
пра сель скую гас па дар ку, але 
і на ін шыя тэ мы, якія хва лю-
юць вяс коў ца. Яшчэ ў по шу ку 
свай го твор ча га аб ліч ча, як 
мне зда ец ца, «Зна мя юно-
сти». «На род ная га зе та» пе-
ра тва ры ла ся ў буй ны і ці ка вы 
што тыд нё вік, «СБ. Бе ла русь 
се год ня» па-ра ней ша му ўпэў-
не на тры мае план ку га лоў най 
гра мад ска-па лі тыч най га зе ты 
кра і ны. На ба зе Вы да вец ка га 
до ма «Звяз да», у сваю чар гу, 
ство ра ны не толь кі цэнтр пе-
ры я дыч на га дру ку куль ту ра-
ла гіч най на кі ра ва нас ці, але і 
вы да ец ца шмат кніг на бе ла-
рус кай мо ве. Ці ка вым мне зда-
ец ца до свед «Звяз ды», га зе ты 
з ба га ты мі тра ды цы я мі, якая, 
адзі ная ў рэс пуб лі цы, вы пус-
кае да да так «Со юз Евразия». 
Гэ та, на мой по гляд, за па тра-
ба ва ны на перс пек ты ву ін фар-
ма цый ны пра ект. Без умоў на, з 
па шы рэн нем эка на міч ных уза-
е ма ад но сін у ме жах Еў ра зій-
ска га эка на міч на га са ю за ці ка-
васць да гэ тай тэ ма ты кі бу дзе 
па вя ліч вац ца. Ка лі ж ка заць 
пра эка на міч ны эфект, то га зе-
та «Звяз да» вый шла на са ма-
акуп насць, хол дынг «СБ. Бе ла-
русь се год ня» не ка рыс таў ся 
дзяр жаў ны мі да та цы я мі.

— Га зе ты са сту па юць у 
апе ра тыў нас ці тэ ле ка на лам, 
ра дыё, ін тэр нэт-вы дан ням. 
Якія кро кі вар та зра біць, каб 
за ха ваць на кла ды дру ка ва-
ных СМІ?

— Са праў ды, у эпо ху ін тэр-
нэ ту для дру ка ва ных СМІ на-
сту пі ла па ра пе ра асэн са ваць 
эфек тыў насць сва ёй дзей нас-
ці. За чы та ча трэ ба зма гац ца. 
Вя до ма ж, га лоў нае ў гэ тай 
твор чай ба раць бе — змяс тоў-
ны кан тэнт вы дан няў. Га зе та, 
як і ча со піс, — гэ та пра дукт, 
які чы тач кож ны дзень доб ра-
ах вот на ўпус кае ў свой дом. І, 
па вер це, яго нель га пад ма нуць. 
Ка лі ча ла век адзін раз ку піў ва-

шу га зе ту (ці пад пі саў ся) і яму 
не кам форт на з тым ін фар ма-
цый ным пра дук там, які вы пра-
па ну е це, то дру гі раз ён вы бе ра 
неш та ін шае. Важ на, вя до ма, 
каб ін фар ма цыя бы ла пры го жа 
па да дзе на, але толь кі доб рай 
вёрст кі і ды зай ну не да стат ко-
ва. Га зе та па він на, у пер шую 
чар гу, пры цяг ваць аль бо сва ёй 
тэ май, аль бо глы бі нёй па да чы, 
ана лі ты кай, якая му сіць пры-
сут ні чаць на ста рон ках дру ка-
ва на га вы дан ня. Тэ ле ба чан не, 
ра дыё, га зе та, у ад роз нен не 
ад, як пра ві ла, без аб ліч на га і 

па спеш лі ва га ін тэр нэ ту, заў сё-
ды аў тар скія. Ча му мы ка лісь ці 
гля дзе лі «Клуб па да рож ні каў»? 
Та му што не ўяў ля лі яго без 
Юрыя Сян ке ві ча. Лю бі лі ра-
дыё па ста ноў кі, та му што там 
гу ча лі га ла сы тых, ка го ха це ла-
ся слу хаць. Ча ка ем све жы ну-
мар «СБ. Бе ла русь се год ня» ці 
«Звяз ды», бо ве да ем, што ра на 
ці поз на там з'я віц ца ар ты кул 
жур на ліс та, дум ка яко га для 
нас не абы яка вая. Пос пех, як 
мне зда ец ца, у боль шай ад рас-
на сці пра цы рэ дак цыі, якая па-
він на быць жы вым ар га ніз мам, 
па ста ян на пра ца ваць над сва ім 
тва рам, ад чу ваць, што трэ ба 
чы та чам. Та ды і ін фар ма цый ны 
пра дукт, які яна ства рае, бу дзе 
жы вым, цёп лым і за па тра ба-
ва ным.

— На конт пад піс кі іс ну-
юць роз ныя мер ка ван ні. 
Не ка то рыя лі чаць, што гэ та 
ар ха ізм, ад яко га прый шоў 
час ад мо віц ца... Ха це ла ся б 
да ве дац ца ва шу па зі цыю.

— Пад піс ка — гэ та су свет-
ная прак ты ка рас паў сюдж ван ня 
пе ры ё ды кі. Лі чу, што не вар та 
пры спеш ваць час і ад маў ляц ца 
ад яе. Тыя фор мы і ме та ды, якія 
мы па спя хо ва ўжы ва лі ў мі ну-
лым, па він ны за хоў вац ца, ня-
гле дзя чы на но выя тэх на ло гіі. 
Больш за тое, но выя тэх на ло гіі 
трэ ба ўка ра няць і ў са му пра-
цэ ду ру пад піс кі. На прык лад, 
мы за вяр шы лі рас пра цоў ку ін-
тэр нэт-пар та ла Бел СМІ.bу, які 
пе рад алі ме ды я хол дын гу «СБ. 
Бе ла русь се год ня». Спа дзя ём-
ся, што ўжо да кан ца лю та га 
маш таб на прад ста вім но вы 
пра ект. Фак тыч на гэ та бу дзе 
вя лі кая элект рон ная пля цоў ка, 
якая пра па нуе не толь кі до ступ 
да ўсіх на цы я наль ных СМІ, але 
і цэ лы комп лекс су час ных па-
слуг для ка рыс таль ні ка. Мож на 
бу дзе афарм ляць пад піс ку па 
ін тэр нэ це, мець зно сі ны з аў-
та ра мі, якія за рэ гіст ру юць ся бе 
там як бло ге ры.

Сён ня лю бы СМІ, за рэ гіст ра-
ва ны ў дру ка ва ным вы гля дзе, 
не мо жа раз ліч ваць на пос пех, 
ка лі не мае ін тэр нэт-вер сіі. Сайт 
у ін тэр нэ це па трэ бен для та го, 
каб больш цес на пад трым лі ваць 
су вязь з пад піс чы ка мі. Ме на ві-
та там чы тач да ве да ец ца, што 
заўт ра бу дзе ў га зе це, пра чы-
тае ней кую «га ра чую» на ві ну. 
У той жа час толь кі ў га зе це ён 
змо жа пра чы таць ці ка вы ка мен-
тар, ана лі тыч ны ар ты кул. Каб 
за ха ваць пад піс ку, трэ ба ўме ла 
вар' і ра ваць дру ка ва най і ін тэр-
нэт-вер сі я мі.

— Маг чы ма, бу ду чы ня за 
муль ты ме дый ны мі вы дан-
ня мі, якія не толь кі ма юць 
ста рон ку ў ін тэр нэ це, але і 
па шы ра юць свой фар мат да 
тэ ле- і ра дыё эфі ру?

— Я не ду маю, што кож ная 
га зе та па він на мець сваё ра-
дыё і тэ ле ба чан не. Раз ві вац-
ца ў гэ тым кі рун ку мо гуць, 
на мой по гляд, та кія буй ныя 
кам па ніі, як «СБ. Бе ла русь 
се год ня», Вы да вец кі дом 
«Звяз да». Да пус цім, хол дынг 
«СБ. Бе ла русь се год ня» ця-
пер з'яў ля ец ца ўла даль ні кам 
«Аль фа ра дыё». У нас вель мі 
тра ды цый на ад ноль ка вы эфір 
FM-стан цый. А вось ча гось ці 
та ко га не звы чай на га, з доб-
рым ка мен та ром, су раз моў-
цам, не ха пае. Ме на ві та та му, 
ду маю, з на шай за дум кі мо жа 
атры мац ца вель мі ці ка вы ін-
фар ма цый ны ра дыё-пра ект. 
Сён ня ня ма пе ра шкод, каб 
раз ві ваць муль ты ме дый ныя 
рэ сур сы, але, па га дзі це ся, 
ства рыць ма ла, трэ ба якас на 
пра ца ваць і быць за па тра-
ба ва ным. А ства рыць толь кі 
дзе ля та го, каб ства рыць, — я 
су праць та ко га па ды хо ду. На-
вош та мар на ваць гро шы?

— На фо ру ме ма ла дых 
жур на ліс таў пра гу ча ла пра-
па но ва, каб Мі ніс тэр ства 
ін фар ма цыі пры зна ча ла га-
лоў ных рэ дак та раў ра ён ных 
га зет. Маў ляў, та ды яны не 
так моц на бу дуць за ле жаць 
ад стар шы няў рай вы кан ка-
маў, змо гуць больш сва бод-
на дру ка ваць кры тыч ныя 
ма тэ ры я лы... Што вы пра 
гэ та ду ма е це?

— Пры зна чаць рэ дак та раў 
па ві нен пра ца даў ца. У той жа 
час лі чу ка рыс ным уз гад нен-
не пры зна чэн ня і вы зва лен ня 
га лоў ных рэ дак та раў Мі ніс-
тэр ствам ін фар ма цыі. Гэ та 
трэ ба зра біць не столь кі для 
боль шай сва бо ды рэ дак та-
раў, а для та го, каб кож ны кі-
раў нік СМІ ў боль шай сту пе ні 
ра зу меў сваю ад каз насць за 
агуль ны ін фар ма цый ны пос-
пех. Кад ра вы рэ естр да зво-
ліць мак сі маль на ўліч ваць 
твор чы па тэн цы ял рэ дак цый. 
Мы лепш змо жам ба чыць, як 
рас туць на шы кад ры, спры-
яць та му, каб у рэ дак цы ях 
не бы ло за стою. Мо жа, та го, 
хто пра пра ца ваў 10 га доў у 
Грод на, трэ ба ў Брэст на кі-
ра ваць, ці на ад ва рот. Уз гад-
нен не так са ма са дзей ні ча ла 
б больш дэ та лё ва му раз гля ду 
пры чын, якія пры вод зяць да 
зваль нен ня га лоў ных рэ дак-
та раў. Але на са мой спра ве я 
пе ра ка на на, што праб ле мы, 
якую вы агу чы лі, ня ма. За гэ-
тым, я лі чу, прос та ха ва юц ца 
ня доб ра сум лен ныя рэ дак та-
ры. Пры вя дзі це мне хоць адзін 
прык лад, ка лі жур на ліст пад-
рых та ваў аб' ек тыў ны кры тыч-
ны ма тэ ры ял, а яму стар шы ня 

рай вы кан ка ма не да зво ліў яго 
на дру ка ваць. Той, хто на пі саў 
якас ны тэкст, ні ко лі ад яго не 
ад мо віц ца. Не гэ та з'яў ля ец ца 
пе ра шко дай для та го, каб ра-
ён кі бы лі ці ка вы мі, якас ны мі і 
за па тра ба ва ны мі.

— Ка жуць, як ка ра бель 
на за веш, так ён і па плы ве. 
Але, як вы ўжо ад зна чы лі, 
ме на ві та ад жур на лісц ка га 
ка лек ты ву за ле жыць, бу-
дуць чы таць яго пра дукт або 
ад да дуць пе ра ва гу ін ша му 
СМІ. Якая ро ля тут ад во дзіц-
ца га лоў на му рэ дак та ру? І 
якія кад ры вам, як мі ніст ру, 
ха це ла ся б ба чыць у рэ дак-
цый ных ка лек ты вах?

— У кі раў ні ка СМІ, як і ў яго 
пра цаў ні коў, па він ны «га рэць» 
во чы. Ка лек тыў па ві нен быць 
у по шу ку, па ста ян ным ру ху. 
Ка лі ў жур на ліс та, роў на як 
і ў кі раў ні ка, зні кае жа дан не 
пры ўнес ці неш та ці ка вае на 
ста рон кі га зе ты, на тэ ле ка нал, 
у ра дыё эфір, то па чы на ец ца 
за стой. Та му люб лю лю дзей, 
якім у су тках не ха пае 25-й 
га дзі ны. Мне зда ец ца, у жур-
на ліс ты цы гэ та адзін з са мых 
га лоў ных склад ні каў пос пе ху. 
Усё ас тат няе — ад каз насць, 
пры стой насць — гэ та са мо са-
бой зра зу ме ла.

— Лі лія Ста ні сла ваў на, 
па га дзі це ся, пос пех у лю-
бой спра ве ў вя лі кай сту пе-
ні за ле жыць ад пра віль на 
рас стаў ле ных пры яры тэ таў. 
Якія пер ша чар го выя за да чы 
ста вяц ца пе рад га лі ной на 
2015 год? І якой вам, як Мі-
ніст ру ін фар ма цыі, ба чыц ца 
блі жэй шая перс пек ты ва ў 
раз віц ці СМІ?

— Ле тась мы ўваж лі ва 
вы ву чы лі пы тан ні, звя за ныя 
з раз віц цём рэ гі я наль на га ра-
дыё вя шчан ня ў рэс пуб лі цы, 
пра вя лі маш таб ную на ра ду 
з гэ тай на го ды. Пра вад ное 
ра дыё, што хаваць, ста ла ар-
ха іч ным. Ра зам з тым вель мі 
важ на на шля ху пе ра хо ду да 
но вых тэх на ло гій не стра ціць 
ра дый нае ін фар ма цый нае по-
ле. Та му па стаў ле на за да ча 
на пра ця гу пер ша га квар та-
ла рас пра ца ваць рэс пуб лі кан-
скую комп лекс ную пра гра му 
раз віц ця ра дыё вя шчан ня ў 
рэс пуб лі цы да 2020 го да. Трэ-
ба вы зна чыц ца, як у кож ным 
рэ гі ё не бу дзе раз ві вац ца рэ-
гі я наль нае ра дыё. І тут вар та 
ўлі чыць ці ка вы до свед пра цы 
Мін скай і Гро дзен скай аб лас-
цей. 2015 год бу дзе зна ка вым 
і для раз віц ця тэ ле ба чан ня. Да 
дру го га паў год дзя прак тыч-
на цал кам кра і на пя рой дзе з 
ана ла га ва га вя шчан ня на ліч-
ба вае. Гэ та зу сім но выя маг-
чы мас ці, у пер шую чар гу, для 
рэ гі я наль ных тэ ле ка на лаў.

2015 год — год 70-год дзя 
Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не, у на шай кра і не ён аб'-
яў ле ны яшчэ і Го дам мо ла дзі. 
У су вя зі з гэ тым чар го вы раз 
хо чац ца звяр нуц ца да жур на-
ліс таў. Тэ ма па тры я тыз му не 
па він на аб мя жоў вац ца толь кі 
пад рых тоў кай пуб лі ка цый да 
пэў ных дат; гэ та, на мой по-
гляд, стрыж нё вая тэ ма для 
кож на га СМІ. Бо мі сія на цы я-
наль най жур на ліс ты кі — са-
дзей ні чаць раз віц цю сва ёй 
кра і ны, свай го на ро да. Ін фар-
ма цый ныя вой ны пра цяг ва юць 
бу ша ваць ка ля на шых ме жаў. 
І вель мі ня прос та, на зі ра ю чы 
за па дзея мі, якія ад бы ва юц ца 
ў су се дзяў, за ста вац ца аб' ек-
тыў ны мі; не руй на ваць, а пра-
ца ваць на ства рэн не. На шчас-
це, боль шасць на цы я наль ных 
ме дыя ўсве дам ля юць сваю 
ад каз насць за лёс Ай чы ны. І 
гэ та не прос та вы со кія сло вы. 
Бе ла русь бы ла і за ста ец ца 
кра і най дыя ло гу, мі ру і ўза е-
ма ра зу мен ня.

На дзея ДРЫ ЛА.

За чы та ча трэ ба зма гац ца. Вя до ма ж, га лоў нае 
ў гэ тай твор чай ба раць бе — змяс тоў ны кан тэнт 
вы дан няў. Га зе та, як і ча со піс, — гэ та пра дукт, 
які чы тач кож ны дзень доб ра ах вот на ўпус кае ў 
свой дом. І, па вер це, яго нель га пад ма нуць.
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