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У артыкуле прааналізавана асвятленне культурнай і гістарычнай 
тэматыкі на старонках стаўбцоўскай раённай газеты «Прамень». Даследава-
на, якім чынам выданне звяртаецца да дадзеных тэм. Вызначаны станоўчыя 
і адмоўны бакі надрукаваных матэрыялаў. Работа можа быць карыснай для 
журналістаў-практыкаў, якія пішуць пра гісторыю і культуру.
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The article analyses the coverage of cultural and historical aspects in Stolbcy’s 
regional newspaper «Pramen». It has been studied how the publication refersto 
the given topics. Positive and negative aspects of the printed materials have been 
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У кожным нумары стаўбцоўскай раённай газеты «Прамень» тым ці 
іншым спосабам закрануты пытанні гісторыі і культуры. Разгледзім, 
якім чынам адбываецца асвятленне вызначанай тэматыкі на выбарцы за 
два месяцы (студзень і люты 2020 г.). 
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У 12-м нумары за люты 2020 года шмат матэрыялаў прысвечана 
тэме ваенных падзей у Афганістане: «Успамін пра мужа будзе вечны» 
М. Кутас, «Дар’я Жданко правяла сапраўднае даследаванне па пошу-
ку воінаў-афганцаў» Т. Пяткевіч (пра збор інфармацыі аб удзельніках 
вайны ў Афганістане вучаніцай чацвёртага класа), «Лёсы розныя, а тра-
гедыя адна. Трое воінаў-афганцаў працуюць у Стаўбцоўскім лясгасе» 
С. Жыбуль. 

Першы названы матэрыял «Успамін пра мужа будзе вечны» вызнача-
ецца выразнай аўтарскай ацэнкай журналіста: «Пашана такім жанчынам, 
якія моцныя духам і не зломленыя жыццёвымі абставінамі». У канцы 
другой нататкі чытаем: «Сапраўды, няхай памяць не маўчыць, а заклікае 
любіць сваю Радзіму і берагчы на зямлі мір». Тэкст пра працаўнікоў 
Стаўбцоўскага лясгаса таксама сканчваецца ацэначным выразам: «Пра-
стата і сціпласць, памяркоўнасць і мірны дух упрыгожваюць кожнага 
з іх і пакідаюць прыемныя ўражанні ад зносін». У кожным матэрыяле 
ўслаўляецца мужнасць ураджэнцаў Стаўбцоўшчыны, якія бралі ўдзел 
ва ўзброеным канфлікце, аднак нідзе няма згадвання супярэчнасці тых 
гістарычных падзей, не хапае аналітычных тэкстаў на дадзеную тэму. 

Сярод матэрыялаў, здольных зацікавіць аматараў гісторыі, можна 
вылучыць інтэрв’ю, падрыхтаванае А. Пашкевіч «Канстанцін Нашчы-
нец аб гісторыі Стоўбцаў», узятае рэдакцыяй з рэсурсу www.mlyn.by (у 
11-м нумары за люты 2020 г.). Прысвечаны мінуламу роднага краю ма-
тэрыял «Панямонь. Як Сверынава Радзівілам належала» К. Нашчынца, 
у якім змешчаны вытрымкі з кніг «Памяць» і «Энцыклапедыя Мінскай 
вобласці», атрымаўся даволі змястоўным. Дадзеныя публікацыі выкон-
ваюць выхаваўчую функцыю, і гэта робіцца ў ненавязлівым для чытача 
фармаце, у нязмушанай форме.

У 8-м лютаўскім нумары 2020 г. нататка «Скарбы Мірскай гары» 
Т. Пяткевіч прысвечана ўдзелу навучэнцаў Навасвержанскай школы ў 
рэспубліканскім конкурсе фотаработ. Увага надаецца таксама гісторыі 
Мірскай гары. У газеце «Прамень» склалася добрая традыцыя – распа-
вядаючы пра сучасныя падзеі і дасягненні, рабіць адсылкі да гісторыі. 
Яшчэ адзін падобны прыклад: у 5-м нумары за студзень 2020 г. размеша-
чана нататка Т. Пяткевіч «У Новым Свержані ўстанавілі шасціметровы 
драўляны крыж». Навіны звязваюцца з гісторыяй: робіцца адсылка да 
1944 года, калі ў вёсцы ўзнікла брацкая магіла. 

Падобны падыход бачым у гэтым жа нумары на прыкладзе матэры-
ялу «За ўзор – сям’я Коласа» С. Жыбуль. Журналіст спачатку рэкламуе 



348                                                                                                     

новую паслугу музея, затым расказвае пра маладую сям’ю, якая прые-
хала на вясельную фотасесію, а ўжо пасля дае звесткі пра сям’ю Я. Ко-
ласа. Такі суплёт мінулага і сучаснага падаецца цікавым і апраўданым. 
Адзінае, і ў дадзеным выпадку не абышлося без празмернай дыдактыкі: 
«Дзяцей выхоўвалі ў зберажэнні спрадвечных хрысціянскіх традыцый, 
у павазе да старэйшага пакалення, у паслухмянасці, працалюбстве, 
любові да прыроды і гісторыі роднага краю. Усе яны сталі дастойнымі 
людзьмі сваёй краіны, падоўжылі славу роду ў новых пакаленнях». 
Такі ж самы пасыл у ХХІ ст. варта было б сфармуляваць па-іншаму, не 
настолькі празрыста па-маралізатарску, калі газета разлічвае не толькі 
на аўдыторыю сталага веку, але і на маладога чытача. 

Газета «Прамень» надае ўвагу мерапрыемствам, ініцыятывам, зро-
бленым для маладога пакалення: «На Стаўбцоўшчыне прайшоў турнір 
інтэлектуальнай гульні “Што? Дзе? Калі?”» (№ 7 за студзень 2020 г.); 
«У Засульскім дзіцячым садзе ствараюць беларускія куточкі» (№ 7 
за сту дзень 2020 г.). Зноў жа не заўсёды журналістам раённай газеты 
ўдаецца пазбегнуць ментарскай інтанацыі. Пра дзіцячы садок М. Кутас 
піша: «Галоўная задача дашкольнай установы – сфарміраваць усебакова 
развітую асобу, і патрыятычнае выхаванне – гэта адзін з напрамкаў у 
фарміраванні такой асобы». Гучыць як вытрымка з праграмы адукацый-
най установы, а не як з газетнага матэрыялу.

Часта ў нумарах выдання «Прамень» друкуюцца нататкі, прысвеча-
ныя творчым людзям, выставам. У 10-м нумары за 2020 год ёсць матэ-
рыял «Кожны твор – часцінка сябе». Кацярына Длугозіма падзялілася 
сваёй творчасцю» С. Жыбуль, дзе гутарка ідзе пра маладую маці, якая 
знайшла ў сабе здольнасці да вырабу сувеніраў. З нататкі «Валошкі мо-
гуць ззяць бісерам» С. Жыбуль (7-ы нумар за студзень 2020 г.) чытач 
даведваецца пра талент настаўніцы Дзераўнянскай дзіцячай школы 
мастацтваў, якая не толькі ўмее сама плесці з бісеру, але і вучыць гэ-
таму дзяцей. Матэрыял «Альбуцкі куфэрак». Ганна Стасянок знайшла 
сябе ў вязанні» (6-ы нумар за студзень 2020) створаны М. Кутас паводле 
гутаркі з майстрам. 

Такім чынам, у стаўбцоўскай раённай газеце «Прамень» значнае 
месца займаюць тэмы гісторыі і культуры. Часам у матэрыялах выдан-
ня журналісты імкнуцца звязаць з мінулым надзённыя тэмы і сучас-
ныя падзеі. Аднак рэдакцыі не заўсёды ўдаецца пазбегнуць навязвання 
просталінейнай пазіцыі чытачу. 


