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        У 2019 годзе газеце “Слуцкі край” спаўняецца 100 гадоў. На 
працягу цэлага стагоддзя раённая газета застаецца галоўным 
летапісцам гісторыі Случчыны, расказваючы аб падзеях, 
пераўтварэннях у раёне, яго жыхарах.  

У рэкамендацыйным спісе “Гісторыя газеты – гісторыя 
раёна”  прадстаўлена літаратура з фондаў Слуцкай раённай 
цэнтральнай бібліятэкі, прысвечаная аднаму са старэйшых 
перыядычных выданняў Беларусі. Спіс складаецца з дзвух 
раздзелаў, матэрыял на беларускай і рускай мовах размешчаны 
ў храналагічнай паслядоўнасці. Пры падрыхтоўцы спіса 
выкарыстана інфармацыя з сайта газеты “Слуцкі край” http://s-
k.by/ru/. Рэкамендацыйны спіс адрасаваны шырокаму колу 
карыстальнікаў, якіх цікавіць гісторыя газеты, яе дасягненні. 
  

http://s-k.by/ru/
http://s-k.by/ru/


 

Ад “Молата і плуга” да “Слуцкага краю” 

Газета была заснавана 25 сакавіка1919 года. У той час яна 
называлася «Молат і плуг» і з’яўлялася органам Слуцкага 
павятовага выканаўчага камітэта Савета рабочых, сялянскіх і 
чырвонаармейскіх дэпутатаў і падраённага камітэта 
Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Літвы і Беларусі. У газеце 
друкавалі рашэнні павятовага выканкама, матэрыялы аб 
арганізацыі камун і працоўных арцеляў, ліквідацыі 
памешчыцкага землеўладання, новых формах гаспадарання.  

Аднак на беларускія землі пачалі наступаць польскія 
войскі. У ліпені 1919 года газета, якая стала называцца «Плуг и 
молот», выходзіла з заклікамі: «Все на помощь фронту!», «На 
защиту Слуцка!», «Рабочие и крестьяне! К оружию и на фронт!». 
У жніўні 1919 года падраздзяленні Чырвонай Арміі адышлі на 
ўсход, пакінуўшы Случчыну. 

Выданне газеты «Плуг и молот» было адноўлена 7 
лістапада 1921 года (выходзіла да 4 студзеня 1922 года 
тыражом 800 экзэмпляраў). Затым газета называлася: «Вясковы 
будаўнік», «Ленінскі шлях», «Праўда на рубяжы», а з 1938 года 
да чэрвеня 1941 года – «За сацыялістычную Радзіму». 

Асобная старонка ў гісторыі газеты – Вялікая Айчынная 
вайна. На акупіраванай нямецка-фашысцкімі захопнікамі 
тэрыторыі 1 красавіка 1943 года пачала выходзіць на 
беларускай мове газета «Народны мсцівец» – орган Слуцкага 
падпольнага раённага камітэта Камуністычнай партыі 
(бальшавікоў) Беларусі. Газета змяшчала заклікі да 
ўсенароднай барацьбы супраць захопнікаў, матэрыялы пра 
зверствы акупантаў. 

У газеце друкавалі загады Вярхоўнага 
Галоўнакамандуючага, весткі з фронту, вершы беларускіх 
паэтаў. Рэдакцыяй газеты «Народны мсцівец» у 1943 годзе быў 
выдадзены паэтычны зборнік беларускага паэта Анатоля 
Астрэйкі «Слуцкі пояс».  

У 1944 годзе, калі Случчыну вызвалілі ад гітлераўскіх 
захопнікаў, быў адноўлены выпуск газеты «За сацыялістычную 
Радзіму». Большасць публікацый выдання таго часу –  аб працы  



 

случчан па аднаўленні разбуранай вайной народнай гаспадаркі і 

сацыяльна-культурнай сферы раёна. Будаўніцтва 

прадпрыемстваў і жылля, укараненне новай тэхнікі і тэхналогій, 

развіццё вытворчасці, сацыяльнай сферы Случчыны  і многія 

іншыя тэмы асвятляла раённая газета.  

 
1. Дастанка, М. Кніжка-партызанка / М. Дастанка // 

Літаратура і мастацтва. – 1964. – 5 мая. 
Пра паэтычны зборнік А. Астрэйкі «Слуцкі пояс», 
выдадзены рэдакцыяй газеты «Народны мсцівец» у 1943 
г. 
 

2. Ветэраны партыі // Шлях Ільіча. – 1968. – 13 крас. 
Аб чым пісала газета “Плуг і молат”. 
 

3. Дастанка, М. Старонкі жывой гісторыі / М. Дастанка // 
Чырвоная змена. – 1968. – 5 мая. 
Былы рэдактар расказвае пра газету “Народны 
мсцівец”. 
 

4. Нікольскі, М. І газета ваявала… / М. Нікольскі // Шлях 
Ільіча. – 1975. – 5 мая. 
Пра выпуск у ваенны перыяд газеты “Народны мсцівец”. 
 

5. Васілюк, М. М. Слуцкая падпольная / М. М. Васілюк // 
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – 1981. – № 2. – 
С. 17–19. 
Аб слуцкай падпольнай газеце “Народны мсцівец”. 
 

6. Плешавеня, В. У зямлянцы – рэдакцыя / В. Плешавеня 
// Голас Любаншчыны. – 1995. – 29 жн. 
Пра слуцкую газету “Народны мсцівец”. 

  



 

7. Гісторыя газетным радком : па старонках газеты 
“Народны мсцівец”, органа Слуцкага падпольнага РК 
КП(б)Б // Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка 
Слуцкага раёна і г. Слуцка ; у 2 кн. Кн. 1-я. – Мінск, 
2000. – С. 322–325.    
 

8. Мурашка, І. А. Газета – баец, патрыёт / І. А. Мурашка // 
Слуцкі край. – 2003. – 9 крас. 
Споўнілася 60 гадоў з дня выхаду першага нумара 
газеты “Народны мсцівец”. 
 

9. Народны мсцівец. Орган Слуцкага РК КП(б)Б // І 
паўстаў народ... :  факсімальнае выданне 
падпольных і партызанскіх газет,часопісаў, лістовак 
перыяду Вялікай Айчыннай вайны 1941-1945 гадоў. – 
Мінск, 2005. – С. 12, 447–450. 
 

10. Галоўка, С. Ад “Молата и плуга” пачатак / Сяргей 
Галоўка // Мінская праўда. – 2009. – 2 крас. 
 

11. Мурашка, І. А. Газета – баец, патрыёт / І. А. Мурашка // 
Памяць: Слуцкі раён. Слуцк. Кн. 3 / уклад. В. С. 
Відлога; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 2015. – С. 284–
285. 
Пра выхад у ваенны час газеты “Народны мсцівец”. 
 

12. Целяшчук, В. Мінскія старонкі падпольнага друку / 
Вікторыя Целяшук // Звязда. – 2018. – 15 верас. – С. 5. 
У снежні 1942 года пачала выходзіць слуцкая падпольная 
газета «Народны мсцівец». 
 

13. Газета-партызанка // Слуцкі край. – 2019. — 24 студз. 
(№ 4). — С. 5; 31 студз. (№ 5). — С. 5. 
Слуцкая падпольная газета «Народны мсцівец». 

  



 

З 1962 года газета выходзіла пад назвай «Шлях Ільіча», а з 
1992 года – «Слуцкі край». 

За дзесяць дзясяткаў гадоў газетай кіравалі, змяняючы 
адзін аднаго,  вопытныя рэдактары: М.Е. Дастанка (1944 – 
1945), І.С. Русаковіч (1945), П.П. Блахін (1945 – 1950), А.А. 
Власаў (1950 – 1959), У.М. Перасятнік (1959 – 1971), В.М. 
Макарэня (1971 – 1985), А.У. Алпатаў (1985 – 1986), У.С. Коўцік 
(1986 – 1995), У.М. Цішкевіч (1995–1998), А.У. Жук (1998 – 
2012). У 2012 годзе галоўным рэдактарам газеты «Слуцкі край» 
прызначана В.В. Ражанец. З 2017 года выданне ўзначальвае 
І.М. Каваленка. Кожны з рэдактараў, захоўваючы і 
прымнажаючы традыцыі, уносіў свой уклад у тое, каб выданне 
стала любімым і запатрабаваным у случчан.  

Пры рэдакцыі з 1964 года працуе школа маладога 
журналіста, каля ста выпускнікоў якой звязалі свой лёс з 
журналістыкай. 

У розныя гады тут працавала нямала журналістаў, для іх 
«Слуцкі край» стаў выдатнай школай, якая дала пуцёўку ў 
вялікае жыццё. Адны дасягнулі вышынь на журналісцкай ніве, 
іншыя паспяхова рэалізавалі сябе на дзяржаўнай службе, у 
іншых кірунках дзейнасці.  

 
1. Пастрон, Г. Друзья газеты / Г. Пастрон // Журналист. – 

1974. – № 3. – С. 54. 
Школа рабселькоров при редакции газеты «Шлях Ільіча”. 
 

2. Макарэня, В. Апора на актыў / В. Макарэня // Звязда. – 
1975. – 4 мая. 
Аб рабоце рэдакцыі газеты “Шлях Ільіча” з 
рабселькорамі. 
 

3. Юбілей газеты // Шлях Ільіча. – 1979. – 24 сак. 
Да 60-годдзя з дня выхаду ў свет першага нумара 
газеты. 

  



 

4. Романович, А. Юбилей “Районки” / А. Романович // 
Советская Белоруссия. – 1979. – 28 март. 
К 60-летнему юбилею газеты. 
 

5. Никольский, М. С газетой не расстанусь / М. 
Никольский // Советская культура. – 1979. – 4 мая. 
 

6. Макарэня, В. 5000 сустрэч з чытачом / В. Макарэня // 
Мінская праўда. – 1979. – 16 ліп. 
З гісторыі выдання газеты. 
 

7. Селязнёва, Н. За баявітасць газетнага радка / Н. 
Селязнёва // Шлях Ільіча. – 1983. – 27 студз. 
 

8. Карпенка, І. Усенародная трыбуна / І. Каваленка // 
Мінская праўда. – 1983. – 5 мая. 
 

9. Міхайлава, Н. Няштатны карэспандэнт / Н. Міхайлава 
// Шлях Ільіча. – 1983. – 5 мая. 
Пра Альберта Паўлавіча Сімана. 
 

10. Лепш асвятляць жыццё горада і раёна! // Шлях Ільіча. 
– 1983. – 22 ліст. 
Зварот удзельнікаў раённага злёту рабселькораў да ўсіх 
няштатных рабочых і сельскіх карэспандэнтаў газеты 
“Шлях Ільіча”. 
 

11. 9000 нумароў // Шлях Ільіча. – 1983. – 24 сн. 
Выйшаў юбілейны 9000-ны нумар газеты. 
 

12. Селязнева, Н. Зоркім вокам, вострым пяром / Н. 
Селязнева // Шлях Ільіча. – 1984. – 5 мая. 
 

13. Селязнёва, Н. Запрашаем ў актыў газеты / Н. 
Селязнёва // Шлях Ільіча. – 1984. – 13 верас. 

  



 

14. Сустрэча з чытачамі // Шлях Ільіча. – 1985. – 17 кастр. 
Работнікі газеты сустрэліся з чытачамі ў Доме 
культуры. 
 

15. Дарога не канчаецца // Шлях Ільіча. – 1988. – 25 сак. 
Газеце – 70 гадоў. 
 

16. Наша “раёнка” // Слуцкі край. – 1998. – 6 мая. 
 

17. Русаковіч, І. Газета – люстэрка жыцця / І. Русаковіч // 
Слуцкі край. – 1999. – 13 лют. 
Пра сябе і газету расказвае яе былы рэдактар (1944-
1945). 
 

18. Жук, А. И у газет бывают юбилеи / А. Жук // ОСКА. – 
1999. – 10 марта. 
Газете 80 лет. 
 

19. Зяневіч, І. Рэдактар, старшыня / І. Зяневіч // Слуцкі 
край. – 1999. – 20 сак. 
Уласаў А. А. з’яўляўся рэдактарам газеты з 1950 па 
1959 г. 
 

20. Макарэня, В. Будзьце са сваей газетай / В. Макарэня // 
Слуцкі край. – 1999. – 24 сак. 
Былы рэдактар газеты (1971-1985) расказвае пра сябе і 
газету. 
 

21. Жук, А. Нашай газеце – 80 / А. Жук // Слуцкі край. – 
1999. – 7 крас. 
 

22. “Слуцкаму краю” – 80: храналогія гісторыі газеты // 
Слуцкі край. – 1999. – 7 крас. 
 

23. Гаўрусева, Т. “Слуцкаму краю” – 80 гадоў / Т. 
Гаўрусева // Мінская праўда. – 1999. – 15 крас. – С. 4. 
 



 

24. Янковіч, М. Наша раёнка / М. Янковіч // Слуцкі край. – 
1999. – 24 крас. 
 

25. Селязнева, Н. Абавязак, а не капрыз / Н. Селязнева // 
Слуцкі край. – 2001. – 31 студз. 
Якім быў для рэдакцыі газеты мінулы 2000 год. 
 

26. Макарэня Валянцін Мікалаевіч // Слуцкі край. – 2001. – 
12 верас. 
Пра былога рэдактара газеты. 
 

27. Цішкевіч Уладзімір Мікалаевіч, рэдактар газеты 
“Слуцкі край” з 1995 па 1997 г. // Слуцкі край. – 2001. – 
27 кастр. 
 

28. Міхайлава, Н. У кніжным царстве / Н. Міхайлава // 
Слуцкі край. – 2002. – 30 студз. 
Сустрэча слухачоў аўтарскага актыву рэдакцыі газеты 
з работнікамі гарадской бібліятэкі. 
 

29. 5 мая – Дзень друку / Слуцкі край. – 2002. – 4 мая. 
“Слуцкі край”: старонкі гісторыі, гады і людзі. 
 

30. Власаў Аляксей Аляксеевіч // Слуцкі край. – 2003. – 18 
студз. 
Пра былога рэдактара газеты. 
 

31. Селязнева, Н. Радкі з водарам вясны / Н. Селязнева // 
Слуцкі край. – 2003. – 3 мая. 
Будні рэдакцыі газеты. 
 

32. Селязнёва, Н. Вам слова, чытачы / Наталля 
Селязнёва // Слуцкі край. – 2003. – 15 кастр. 
Супрацоўніцтва газеты з чытачамі. 

  



 

33. Селязнева, Н. “Газета – мой субяседнік!” / Н. 
Селязнева // Слуцкі край. – 2004. – 17 крас. 
Газета і чытач: зваротная сувязь. 
 

34. Бардо, В. Успамінаецца былое / В. Бардо // Слуцкі 
край. – 2004. – 5 мая. – С. 2. 
Успаміны былой супрацоўніцы газеты. 
 

35. Жук, А. Ад “Молата і Плуга” да “Слуцкага краю” / А. 
Жук // Слуцкі край. – 2004. – 5 мая. – С. 1–2. 
Газеце – 85 гадоў. 
 

36. Жук, А. 12000 / А. Жук // Слуцкі край. – 2005. – 5 лют. – 
С. 1. 
Выйшаў ў свет 12000-ны нумар газеты “Слуцкі край”. 
 

37. Квіткевіч, С. Газета – дванаццацітысячніца / Сяргей 
Квіткевіч // Мінская праўда. – 2005. – 8 лют. 
Выходзіць ў свет 12-тысячны нумар газеты. 
 

38. “Слуцкі край”, слуцкая газета, орган слуцких 
райисполкома и Совета депутатов // Минская область 
: энциклопедия : в 2 т. Т. 2. Д-Я / редкол. : Л. Ф. 
Крупец, Г. П. Пашков (гл ред.) [и др.]. – Минск, 2007. – 
С. 591–592. 
 

39. Халецкий, В. Пишут, значит – доверяют / В. Халецкий  
// Слуцкі край. – 2009. – 20 сак. – С. 3. 
 

40. Жук, А. На службе ў чытача / А. Жук // Слуцкі край. – 
2009. – 27 сак. – С. 1, 3. 
Газеце – 90 гадоў. 

  



 

41. Коўцік, Н. Толькі добрыя ўспаміны / Н. Коўцік // Слуцкі 
край. – 2009. – 27 сак. – С. 3. 
Успаміны былой супрацоўніцы газеты. 
 

42. Янковіч, М. Раённай газеце: верш / Міхаіл Янковіч // 
Слуцкі край. – 2009. – 27 сак. 
 

43. Герасімовіч, Д. Маладзежны мерыдыян / Дзмітрый 
Герасімовіч // Мінская праўда. – 2009. – 4 крас. 
Школа маладога журналіста пры рэдакцыі газеты. 
 

44. Ільіна, К. “У аб’ектыве – случчане” / Кацярына Ільіна // 
Мінская праўда. – 2009. – 6 чэрв. – С. 14. 
Фотавыстаўка Ларысы Салодкінай у Палаце 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. 
 

45. Жук, А. У імя будучыні / Анатолій Жук // Слуцкі край. – 
2010. – 18 чэрв. – С. 1. 
Рэдактар газеты “Слуцкі край” А. У. Жук – удзельнік V 
Беларускага міжнароднага медыяфорума СМІ 
“Партнерства ў імя будучыні”. 
 

46. Селязнёва, Н. Для чытачоў – новы праект / Наталля 
Селязнева // Слуцкі край. – 2010. – 1 кастр. – С. 2. 
У ЖКГ прайшоў Дзень адкрытага пісьма рэдакцыі 
газеты “Слуцкі край”. 
 

47. Назначэнні // Слуцкі край. – 2012. – 26 чэрв. – С. 2. 
На пасаду галоўнага рэдактара ДУ “Рэдакцыя газеты 
“Слуцкі край” і праграмы радыёвяшчання “Весткі 
Случчыны” назначана Валянціна Вітальеўна Ражанец. 
 

48. Валянціна Канстанцінаўна Бардо // Слуцкі край. – 
2013. – 30 жн. – С. 18. 
Журналіст, былая супрацоўніца газеты “Слуцкі край”. 

  



 

49. Селязнёва, Н. "Слуцкаму краю» –95 : 2014 год для 
рэдакцыі “Слуцкага краю” асаблівы: 25 сакавіка 
нашай газеце “споўніцца” 95 гадоў! / Наталля 
Селязнёва // Слуцкі край. – 2014. – 10 студз. – С. 3. 
 

50. Селязнёва, Н. Гартаючы рэдакцыйны альбом… / 
Наталля Селязнева // Слуцкі край. – 2014. – 17 студз. – 
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51. Літаратурныя сустрэчы : “Слуцкаму краю” – 95 : 
гісторыя газеты ў фотаздымках // Слуцкі край. – 2014. 
– 31 студз. – С. 2. 

52. Тарасевіч, М. Сіла друкаванага слова / Міхаіл 
Тарасевіч // Слуцкі край. – 2014. – 7 лют. – С. 3. 
Успаміны пазаштатнага аўтара газеты. 
 

53. Салавей, А. Лёс падарыў сустрэчы мне… / Аляксандр 
Салавей // Слуцкі край. – 2014. – 22 лют. – С. 7. 
Успаміны пра журналіста газеты Ніну Міхайлаўну 
Селязневу. 
 

54. Масюк, М. Са “Слуцкім краем” па жыцці: 
супрацоўніцтва з газетай доўжыцца 45 гадоў / Міхаіл 
Масюк // Слуцкі край. – 2014. – 7 сак. – С. 4. 
Гісторыя газеты ў фотаздымках. 
 

55. Ражанец, В. Гісторыя газетным радком / Валянціна 
Ражанец // Слуцкі край. – 2014. – 21 сак. – С. 1–2. 
“Слуцкаму краю” – 95. 
 

56. Брожина, Ю. «Слуцкаму краю» – 95! / Юлия Брожина // 
Мінская праўда. – 2014. – 25 сак. – С. 2. 

  



 

57. Пересятник, О. Мир печатного слова, мир особых 
людей: “Слуцкому краю” – 95: история газеты в 
фотографиях / Олег Пересятник // Слуцкі край. – 2014. 
– 19 верас. – С. 6. 
Газета в 1959–1971 гг., когда редактором ее был В. М. 
Пересятник. 
 

58. Гісторыя газетным радком : па старонках раённай 
газеты "Слуцкі край" / падрыхтавала В. С. Відлога // 
Памяць : Слуцкі раён. Слуцк. Кн. 3 / уклад. В. С. 
Відлога ; маст. Э. Э. Жакевіч. – Мінск, 2015. – С. 488–
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59. Ражанец, В. "Болею за свой Слуцк и хочу, чтобы он 
стал лучше!" / Валентина Ражанец ; [беседовал] Игорь 
Гончарук // Мінская праўда. – 2016. – 9 ліп. – С. 3. 
Газета "Слуцкий край" перешла на формат 
еженедельника. Интервью с главным редактором. 
 

60. Назначение // Слуцкі край. – 2017. — 9 лістап. — С. 2. 
С 3 ноября 2017 г. главный редактор ГУ «Редакция 
газеты «Слуцкий край» и программы радиовещания 
«Вести Слутчины» - Коваленко Ирина Михайловна. 
 

61. Селязнёва, Н. "Слуцкаму краю” – 100!" / 
падрыхтавала Наталля Селязнёва // Слуцкі край. – 
2019. – 17 студз. (№ 3). – С. 5. 
Гісторыя і сучаснасць газеты "Слуцкі край". 
 

62. Селязнёва, Н. Гісторыя аднаго здымка / Наталля 
Селязнёва // Слуцкі край. – 2019. – 31 студз. (№ 5). – С. 
5. 
Былы супрацоўнік газеты "Слуцкі край" Міхаіл Сяргеевіч 
Крываль прынёс ў рэдакцыю газеты рарытэтны 
фотаздымак, на якім абмяркоўваецца паліграфічнае 
афармленне капыльскай газеты «Слава працы» ў 
параўнанні з газетай «Шлях Ільіча». 



 

63. У рэдакцыйным архіве… / падрыхтавала Наталля 
Селязнёва // Слуцкі край. – 2019. – 7 лют. (№ 6). – С. 5. 
У рэдакцыйным архіве захаваліся падшыўкі газеты 
"Слуцкі край" з сярэдзіны 50-х гадоў XX стагоддзя. 
 

64. Селязнёва, Н. На свяце 46 гадоў таму… / Наталля 
Селязнёва // Слуцкі край. – 2019. – 14 лют. (№ 7). – С. 6. 
Гісторыя фотаздымка, які быў зроблены ў 1973 годзе ў 
Дзень друку пасля ўрачыстасці з нагоды прафесійнага 
свята. 
 

65. Тарасевіч, М. Займаўся я ў школе рабселькораў... / 
Михаіл Тарасевіч // Слуцкі край. – 2019. – 14 март. (№ 
11). – С. 5. 
Успаміны жыхара вёскі Волашава Міхаіла Тарасевіча, пра 
супрацоўніцтва з газетай "Слуцкі край". 
 

66. "Віншуем, "Слуцкі край"!" // Слуцкі край. – 2019. – 21 
сак. (№ 12). – С. 4, 5, 6. 
Газету "Слуцкі край"  са 100-годдзем віншуюць 
Валянціна Ражанец, Кацярына Сурма, Таісія Іванаўна 
Новік, Міхаіл Раманавіч Масюк. 
 

67. Селязнёва, Н. "Слуцкі край": гісторыя ў фотаздымках 
/ падрыхтавала Наталля Селязнёва // Слуцкі край. – 
2019. – 21 сак. (№ 12). – С. 11. 
 

68. "Слуцкі край". Дзень сённяшні // Слуцкі край. – 2019. – 
21 сак. (№ 12). – С. 12–13. 
 

69. Лазоўская, Т. "Слуцкаму краю - сто гадоў" / 
падрыхтавала Таццяна Лазоўская // Звязда. – 2019. – 6 
крас. – С. 3. 
«Звязда» віншуе "Слуцкі край" з юбілеям. 

  



 

Дасягненні і ўзнагароды 

Газета «Слуцкі край» зарэгістравана ў Міністэрстве 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Заснавальнікі: Слуцкі раённы 
выканаўчы камітэт, Слуцкі раённы Савет дэпутатаў. Газета 
ўзнагароджана Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета 
Беларускай ССР, двойчы была (у маштабах Савецкага  Саюза) 
лаўрэатам прэміі імя М.І. Ульянавай за добрую пастаноўку 
масавай работы, неаднаразова выходзіла ў пераможцы і 
прызёры рэспубліканскіх і абласных конкурсаў і спаборніцтваў. 
Адзначана дыпломамі Міністэрства інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь, Ганаровымі граматамі Мінскага абласнога 
выканаўчага камітэта, Міністэрства абароны Рэспублікі 
Беларусь.  У 2014 годзе газета «Слуцкі край» стала лаўрэатам 
X Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ «Золотая Литера», 
у 2015 годзе ўдастоена бронзавай статуэткі «Золотая Литера» 
за перамогу ў XI Нацыянальным конкурсе друкаваных СМІ 
«Золотая Литера» ў намінацыі «Лепшыя матэрыялы культурнай 
і гісторыка-краязнаўчай тэматыкі». 

Імкнучыся да аператыўнасці і даступнасці, газета мае свой 
сайт, акаунты і групы ў сацыяльных сетках, дзе заўсёды можна 
знайсці больш інфармацыі, фотаздымкаў і відэаролікі. 

Сёння газета «Слуцкі край» імкнецца адпавядаць часу, 
паспяхова выкарыстоўвае новыя тэхналогіі пры падрыхтоўцы 
матэрыялаў. 

За выдатныя творчыя дасягненні газета неаднаразова 
ўзнагароджвалася на абласных i нацыянальных конкурсах 
друкаваных CMI. 

 
 

1. Сталі прызёрамі // Слуцкі край. – 2000. – 13 мая. 
Па выніках спаборніцтва раенных і гарадскіх газет 
вобласці у 1999-2000 г. газеце “Слуцкі край” прысуджана 
2-е месца. 

  



 

2. Селезневой Нине Михайловне, корреспонденту 
газеты “Слуцкі край” за серию фото- и литературных 
портретов людей труда с вручением Почетной 
грамоты и премии присудить второе место среди 
журналистов // Мінская праўда. – 2001. – 3 мая. 
 

3. У лаўрэатах – “Слуцкі край” // Слуцкі край. – 2001. – 12 
мая. 
Рэдакцыя газеты ўзнагароджана Дыпломам II ступені 
на рэспубліканскім конкурсе на лепшае асвятленне ў 
СМІ пытанняў патрыятычнага выхавання насельніцтва 
і ваеннага будаўніцтва. 
 

4. Названы пераможцы рэспубліканскага конкурсу на 
лепшае асвятленне ў СМІ ваенна-патрыятычнай 
тэматыкі // Звязда. – 2004. – 30 чэрв. – С. 1. 
У ліку пераможцаў – газета “Слуцкі край”. 
 

5. Дыплом “Слуцкаму краю” // Слуцкі край. – 2005. – 21 
мая. – С. 2. 
Дыплом за актыўную работу па асвятленню ў сродках 
масавай інфармацыі ваенна-патрыятычнай тэматыкі. 
 

6. Другое месца – у “Слуцкага краю” // Слуцкі край. – 
2006. – 20 мая. – С. 1. 
У абласным спаборніцтве сярод рэдакцый абласных, 
раенных і гарадскіх газет у 2005-2006 г. 
 

7. Лістапад, А. “Слуцкі край” – у прызёрах / А. Лістапад // 
Слуцкі край. – 2008. – 16 мая. – С. 2. 
 

8. “Слуцкі край” в числе лучших газет области // Кур’ер. 
– 2008. – 22 мая (№ 21). – С. 8. 

  



 

9. Жук, А. “Слуцкаму краю” – дыплом першай ступені / 
Анатолій Жук // Слуцкі край. – 2011. – 25 лют. – С. 2. 
Вынікі рэспубліканскага конкурсу сярод СМІ на лепшае 
асвятленне пытанняў будаўніцтва і развіцця Узброеных 
Сіл Рэспублікі Беларусь. 
 

10. “Слуцкаму краю” – дыплом // Слуцкі край. – 2013. – 3 
мая. – С. 2. 
 

11. Па краі азерным Нарачанскім // Слуцкі край. – 2013. – 
23 ліп. – С. 2. 
Дыплом у намінацыі “Лепшыя матэрыялы грамадска-
палітычнай тэматыкі” у абласным спаборніцтве сярод 
СМІ. 
 

12. Ражанец, В. “Слуцкі край” – сярод пераможцаў 
творчага конкурсу / Валянціна Ражанец // Слуцкі край. 
– 2014. – 22 лют. – С. 4. 
Дыплом другой ступені ў намінацыі “Прафесіяналізм і 
журналісцкае майстэрства” у рэспубліканскім творчым 
конкурсе. 
 

13. Ражанец, В. “Слуцкі край” – лаўрэат “Залатой Літары” 
/ Валянціна Ражанец // Слуцкі край. – 2014. – 3 мая. – С. 
2. 
 

14. «Слуцкі край” – пераможца рэспубліканскага конкурсу 
// Слуцкі край. – 2014. – 10 чэрв. 
 

15. “Слуцкі край” і “Слуцк ТВ” – сярод пераможцаў 
абласнога конкурсу // Слуцкі край. – 2014. – 12 жн. – С. 
2. 

  



 

16. Адзначана падзякай // Слуцкі край. – 2014. – 12 снеж. – 
С. 2. 
Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Слуцкі край” Н. 
А. Селязнева адзначана падзякай генеральнага 
дырэктара РУП паштовай сувязі “Белпошта” за ўдзел у 
конкурсе “Лепшы матэрыял пра пошту”. 
 

17. Ражанец, В. Граматай Міністра абароны Рэспублікі 
Беларусь адзначаны калектыў ДУ Рэдакцыя газеты 
“Слуцкі край” і праграмы радыёвяшчання “Весткі 
Случчыны” за актыўны ўдзел у асвятленні пытанняў 
будаўніцтва і развіцця Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь, патрыятычнага выхавання насельніцтва / 
Валянціна Ражанец // Слуцкі край. – 2015. – 24 лют. – 
С. 3. 
 

18. Ражанец, В. Абмеркавалі дасягненні, вызначылі 
перспектывы / Валянціна Ражанец // Слуцкі край. – 
2015. – 3 сак. – С. 3. 
ДУ Рэдакцыя газеты “Слуцкі край” і праграмы 
радыёвяшчання “Весткі Случчыны” ўзнагароджана 
Дыпломам упаўнаважанага па справах рэлігій і 
нацыянальнасцей Рэспублікі Беларусь за 
высокапрафесійнае асвятленне пытанняў 
міжнацыянальных і міжканфесіянальных адносін. 
 

19. Ражанец, В. "Залатая ліцера" – у газеты "Слуцкі край" 
/ Валянціна Ражанец // Слуцкі край. – 2015.– 15 мая. – 
С. 2. 
Газета "Слуцкі край" стала пераможцай ХІ 
нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ "Залатая 
Ліцера" ў намінацыі "Лепшыя матэрыялы культурнай і 
гісторыка-краязнаўчай тэматыкі". 

  



 

20. Ражанец, В. Перспектывы развіцця журналістыкі і 
літаратуры / Валянціна Ражанец // Слуцкі край. – 2015. 
– 8 верас. – С. 1–2. 
Газета "Слуцкі край" ўзнагароджана дыпломам за 
першае месца ў намінацыі "Лепшы друкаваны СМІ 
Мінскай вобласці". 
 

21. Брожина, Ю. Журналистика глазами молодых / Юлия 
Брожина // Мінская праўда. – 2015. – 24 верас. – С. 3. 
Первое место в конкурсе творческих эссе "Жыві і 
квітней, Беларусь!" на IV форуме молодых журналистов 
"Общий взгляд в будущее. Журналистика: выбор 
молодых" получила корреспондент газеты "Слуцкі край" 
Ирина Мазуро. 
 

22. Каваленка, І. Узнагародзілі пераможцаў творчага 
конкурсу / Ірына Каваленка // Слуцкі край. – 2016. – 19 
лют. – С. 3. 
Дыпломам Міністэрства інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь адзначаны калектыў ДУ "Рэдакцыя газеты 
"Слуцкі край" і праграмы радыёвяшчання "Весткі 
Случчыны" за актыўны ўдзел ў асвятленні пытанняў 
патрыятычнага выхавання насельніцтва. 
 

23. Ражанец, В. "СМІ ў Беларусі" : у юбілейнай 
міжнароднай выстаўцы "СМІ ў Беларусі" прыняла 
ўдзел газета "Слуцкі край" / Валянціна Ражанец // 
Слуцкі край. – 2016. – 17 мая. – С. 2. 
 

24. Каваленка, І. У "Слуцкага краю" — узнагарода / Ірына 
Каваленка // Слуцкі край. – 2017. – 23 лют. – С.2. 
Дыпломам першай ступеніі ў намінацыі "Аўтарскі 
погляд" дзесятага творчага конкурсу на лепшае 
асвятленне ў СМІ пытанняў будаўніцтва і развіцця 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь адзначаны калектыў 
ДУ "Рэдакцыя газеты "Слуцкі край" і праграмы 
радыёвяшчання "Весткі Случчыны". 



 

25. Шчарбовіч, І. ХХІ Міжнародная спецыялізаваная 
выстаўка "СМІ ў Беларусі" прайшла ў Мінску 3—6 мая 
/ Ірына Шчарбовіч // Слуцкі край. – 2017. – 11 мая. – С. 
13. 
Прэзентацыя газеты "Слуцкі край" адбылася 4 мая. 
 

26. Каваленка, І. За патрыятычнае выхаванне / Ірына 
Каваленка // Слуцкі край. – 2018. – 22 лют. (№ 43–48). – 
С. 5. 
За актыўны ўдзел у асвятленні пытанняў будаўніцтва і 
развіцця Узброеных Сіл, патрыятычнага выхавання 
насельніцтва граматай Міністра абароны Рэспублікі 
Беларусь узнагароджаны калектыў ДУ «Рэдакцыя 
газеты «Cлуцкі край» і праграмы радыёвяшчання 
«Весткі Случчыны». 
 

27. "Слуцкі край" на выставе "СМІ ў Беларусі" // Слуцкі 
край. – 2019. – 11 мая. (№ 19). – С. 4. 
На выставе "СМІ ў Беларусі" рэдакцыя "Слуцкага краю" 
правяла  прэзентацыю  выдання. 
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