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Таццяна Сіліна-Ясінская
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ЗЗЯЙ, «ЗВЯЗДА»!
Калі збіраешся да кагосьці на юбілей, заўжды рыхтуешся і шукаеш 

добрыя словы. Сёлета, у стагадовы юбілей газеты «Звязда» гэтыя сло-
вы павінны гучаць у адрас тых, хто на працягу ўсіх ста гадоў ствараў 
газету: журналістаў, рэдактараў, тэхнічных работнікаў… Няма добрага 
выдання без добрага калектыва!

Вельмі прыемна, што да стварэння гэтага калектыву мае дачыненне 
і Інстытут журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Многа 
прафесіяналаў, што працавалі і працуюць тут, – выпускнікі і выкладчыкі 
факультэта журналістыкі. Сярод іх імёны, якія гучаць на ўсю Бела-
русь: Барыс Стральцоў, Уладзімір Наркевіч, Уладзімір Касько, Алесь 
Карлюкевіч, Таццяна Падаляк…

Газета «Звязда» – даўні і найбуйнейшы партнёр Інстытута жур- 
налістыкі па арганізацыі вытворчай практыкі. За больш чым паў- 
стагоддзе звяздоўцы навучылі журналісцкаму майстэрству не адну  
сотню студэнтаў. Толькі за апошняе дзесяцігоддзе прайсці практыку ў 
газеце «Звязда» мелі магчымасць больш за сто чалавек, сярод якіх тыя, 
хто і сёння плённа працуе ў газеце і ўжо перадае свой, здавалася б, яшчэ 
малы, але ўжо вельмі каштоўны вопыт нашым студэнтам: Вераніка Ка-
нюта, Яраслаў Лыскавец, Рагнеда Юргель, Наталля Лубнеўская, Дар’я 
Каско, Кацярына Асмыковіч…

«Звязда» заўжды захоўвала традыцыі якаснага беларускамоўнага 
выдання. Менавіта тут студэнты Інстытута журналістыкі атрымліваюць 
добры вопыт працы з родным словам. Хоць, па словах студэнтаў, часам і 
цяжкавата, але супрацоўнікі газеты заўжды гатовы дапамагчы, параіць, 
скіраваць. 

Звяздоўцы заўжды ўважлівыя і чулыя. Але ў той жа час строгія і 
справядлівыя. Асаблівай падзякі заслугоўвае першы намеснік галоўнага 
рэдактара Наталля Уладзіміраўна Карпенка. Менавіта яна заўжды 
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клапоціцца аб тым, каб маладыя журналісты не адчувалі сябе чужымі 
ў калектыве «Звязды»: запрашае будучых практыкантаў у рэдакцыю 
задоўга да пачатку практыкі, знаёміцца з іх прапановамі, размяркоўвае 
заданні.

Адметнай рысай «Звязды» стала тое, што газета імкнецца сама гада-
ваць будучыя кадры. Беручы на практыку студэнтаў малодшых курсаў, 
рэдакцыя, як правіла, «вядзе» іх да самага выпуску. І гэта не толькі 
перыяды практыкі. На працягу ўсяго навучання будучыя журналісты 
супрацоўнічаюць з газетай, друкуюць там матэрыялы, а некаторых на-
ват залічваюць у штат. У выніку штогод некалькі маладых спецыялістаў 
атрымліваюць размеркаванне ў «Звязду».

У апошнія гады значна актывізавалася супрацоўніцтва з «Чырвонай 
зменай». Менавіта гэта выданне становіцца стартавай пляцоўкай для 
абітурыентаў і студэнтаў малодшых курсаў Інстытута журналістыкі. 
Дзякуючы Сяргею Расольку, а менавіта яго матэрыялу «Пра тэмы і 
мову» ў рубрыцы «Хачу на журфак», надрукаванаму ў «Чырвонай зме-
не» за 23 сакавіка 2017 года, журналісты-пачаткоўцы сёлета атрымалі 
арыенцір па тэмах для сваіх будучых публікацый. Матэрыял атрымаўся 
не абуральны, не павучальны, а з адценнем лёгкай заклапочаннасці  
і жадання ненадакучліва дапамагчы. Такі клопат нельга не заўважыць,  
і хочацца падзякаваць за яго.

Рэдакцыя актыўна адгукаецца на прапановы Інстытута журналіс-
тыкі выступіць перад студэнтамі. Журналісты ўдзельнічаюць у днях 
практыкі, праводзяць майстар-класы, узнагароджваюць найлепшых 
практыкантаў. Ужо традыцйным стаў своеасаблівы «абмен кадрамі» 
паміж «Звяздой» і БДУ – Ларыса Цімошык, Уладзімір Здановіч, Ба-
рыс Залескі, Леанід Лахманенка і шмат іншых журналістаў «Звязды»  
ў розныя часы працавалі і зараз працуюць на факультэце журналістыкі.

Сто гадоў для газеты – салідны перыяд. Няшмат выданняў вы- 
трымліваюць сёння выпрабаванне часам. Розныя абставіны – палі- 
тычныя, эканамічныя, фінансавыя – узводзяць бар’еры, прымушаюць 
газеты закрывацца. Інтэрнэт знішчае наклады друкаваных СМІ. «Звяз-
да» ж застаецца моцным традыцыйным выданнем. Газета ўмее выра-
шаць праблемы і выкарыстоўваць абставіны сабе на карысць. Трыва-
лы падмурак, закладзены прафесіяналамі сваёй справы і загартаваны 
ліхалеццем вайны, узмоцнены падчас змены палітычнага ладу, здольны 
вытрымаць любыя цяжкасці і нягоды. Зладжаны калектыў, аб’яднаны 
традыцыямі, гонарам і ўпэўненасцю ў правільнасці сваёй справы, здоль-
ны выстаяць у любых абставінах.
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Ззяй, «Звязда»! Будзь аплотам для звяздоўцаў і пуцяводнай зоркай 
для маладых журналістаў! З юбілеем, любімая газета!

Людміла Сінькова
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ГАЗЕТА «ЗВЯЗДА» ЗА 2017 ГОД:  
СТРУКТУРА І КАНТЭНТ ВЫДАННЯ

У 2017 годзе газета «Звязда» пацвердзіла разбурэнне стэрэатыпа  
пра сваю кананічную традыцыйнасць. І гэта – нягледзячы на той 
факт, што яе ўжо стагадовая гісторыя, яе афіцыйны статус ідэйна-
дзяржаўнага лідара і санкцыянаваная беларускамоўнасць фарміруе 
(найперш у маладзейшай аўдыторыі) уяўленні пра нібыта абавязковую 
кансерватыўнасць «Звязды». Усё ж яна – канстанта айчыннай медыя-
прасторы, тая штодзённая газета, да якой прывыклі цэлыя пакаленні 
беларусаў, – па большасці сталага веку.  

Між тым сённяшняя «Звязда» прэзентуе цэлы медыяхолдынг, што 
няўхільна вядзе да пераструктуравання яе кантэнту, прычым ва ўсіх 
кампанентах. Каб прасачыць, як адбываецца развітанне з былымі 
фарматамі, пагартаем старонкі газеты за студзень – ліпень 2017 г.

Найпершай пазнакай уплываў новай эпохі на працу «звяздоўцаў» 
з’яўляецца жорсткая тэндэнцыя да максімальнай фрагментацыі тэкстаў: 
як галоўны спосаб супрацьстаяць шчыльнасці сучаснай інфармацыйнай 
прасторы. Звыклы прыём рубрыкацыі бадай што ўніверсалізуецца. 
Кожная старонка ў газеце намінуецца, і ці не кожны тэкст, незалежна 
ад памераў, «пашпартызуецца» сваёй рубрыкай. Падрубрыкі, загалоўкі і 
падзагалоўкі, размаітасць лідаў, – праз усё гэта забяспечваецца «пакро-
кавае» выкладанне матэрыялаў [1], [2], [3]. Чытача «завабліваюць», «ча-
пляюць» яго ўвагу, «вядуць» праз зманціраваныя амаль па-рэжысёрску 
сюжэты, праграмуючы (больш ці менш заўважна) высновы, ацэнкі, 
або пакідаючы «адкрытымі» рытарычныя пытанні, ці запрашаю-
чы да дыскусіі, салідарызацыі з тымі ці іншымі экспертамі, лідарамі 
меркаванняў... 

Можна было б сказаць, што памкненне вылучыць, а затым падаць 
чытачу важнае, патрэбнае, галоўнае, і ўрэшце праз сугестыю вы-
значыць чытацкае ўспрыняцце рэалізуецца якраз праз гэтую, вельмі 
выразную, алгарытмізацыю. Але такой выснове супярэчаць якраз 
мабільнасць і зменлівасць большасці рубрык. Многія з іх выглядаюць 


