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Менеджмент медыякантэнту:  
ад добра забытага старога да новага?

Нікановіч Д. А., студ. V к. БДУ,  
навук. кір. Самусевіч В. М., канд. філал. навук, дац.

На працягу ўсяго свайго існавання журналістыцы не раз даводзілася звяртац
ца да пытання: ці можна выявіць пэўную заканамернасць паміж зместам 
інфармацыйнага прадукту і яго эфектыўнасцю. Аднак дагэтуль ні практыка, ні 
тэорыя не здолелі выпрацаваць універсальнага рэцэпта (фармату) ідэальнага 
функцыянавання таго ці іншага медыя. Гэта можна патлумачыць тым, што 
эфектыўнасць патрэбна рацыянальна вымераць. Таму перад даследчыкамі 
адразу паўстае дылема, нармальная для сферы духоўнай вытворчасці: эфек
тыўнасць — гэта толькі дасягненне глабальнай мэты (уплыў на сацыяльныя пра
цэсы і інш.) ці яшчэ і вынік, які істотны выключна пры адэкватных выдатках 
(чалавечых, арганізацыйных, матэрыяльных)? Іншымі словамі, трэба вылучаць 
галоўнае: грамадскія памкненні альбо прыбытак. Аднак ці магчыма знайсці «за
латую сярэдзіну»? Не цяжка зразумець, напрыклад, сумнеўнасць інфармацыйнай 
кампаніі супраць касмапалітызму ў СССР, калі радыёстанцыя «Голас Амерыкі», 
па некаторых звестках, збірала каля 30 мільёнаў савецкіх слу хачоў за тыдзень. 
І нават калі намаганні камуністычнай прапаганды часам лічыліся ўдалымі, на 
фоне такіх велізарных выдаткаў, як дзяржаўныя датацыі і патэнцыял даверу 
аўдыторыі, іх эфектыўнасць атрымлівалася практычна нулявой.

Сапраўды, інфармацыйнае напаўненне — медыякантэнт — можа 
выкарыстоўвацца як некамерцыйны (ідэалагічны, палітычны) складнік 
газетнага нумару, тэле і радыёпраграмы. Падобны прынцып акцэнтава
ны ў кнізе С. М. Гурэвіча «Основы научной организации журналистского 
труда»: «Отбор информации для очередного номера — или программы — 
весьма ответственная операция. <…> Главный критерий отбора информа
ции — ее партийность» [2, с. 182].

Гісторыя журналістыкі, безумоўна, ведае шматлікія прыклады такога 
ўжывання кантэнту. Так, яшчэ ў 1825 г. Фадзей Булгарын з дапамогай сувязей 
«дамогся дазволу на выданне газеты “Северная пчела”, прычым яму, адзінаму 
з усіх рускіх журналістаў, урад даверыў змяшчаць у газеце палітычную 
інфармацыю» [1]. Праз час ён склаў дакладную запіску «О  цензуре в  России 
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и книгопечатании вообще» і стаў агентам Трэцяга аддзялення. Булгарын 
меў аднадумца — Мікалая Грэча. У 1825 г. Грэч і Булгарын становяцца 
сувыдаўцамі і сурэдактарамі часопіса «Сын отечества». Манархічная адда
насць часопіса ўзмацняецца. Перад тым як ён апынуўся ў руках Булгарына, 
яго тыраж упаў з 1800 асобнікаў да 600–500. Рэдактар пачынае друкаваць 
рознага кшталту неправераныя факты і паведамленні, якія маглі б уразіць 
чытачоў і прыцягнуць падпісчыкаў. Але, нягледзячы на гэта, высокая канку
рэнцыя з больш якаснымі выданнямі правакуе падзенне тыражу ў сярэдзіне 
1830х да 400 экзэмпляраў. «Северная пчела» мела значна большы поспех. Яна 
адкрыта выконвае заказ распаўсюджваць афіцыйныя меркаванні максімальна 
шырока. Булгарын знаходзіць сродкі і спосабы падачы матэрыялаў, якія зада
вальняюць малапатрабавальнага, неспакушанага «сярэдняга» чытача. Газета 
становіцца папулярнай і да пачатку 1830х гадоў збірае каля 4000 падпісчыкаў, 
што для таго часу з’яўляецца вялікім дасягненнем.

Нельга сказаць, што ў выдавецкай дзейнасці Булгарына кантэнт 
ствараўся з чыста ідэалагічнымі намаганнямі. Меў месца і камерцыйны 
разлік, аднак яго роля была пабочная: вырашалася праблема «выжывання». 
Такая сітуацыя нагадвае сённяшні расклад у некаторых дзяржаўных СМІ: 
адносіны з заснавальнікам прадугледжваюць пэўны кантэнт, аднак медыя 
імкнуцца быць прывабнымі, каб апраўдаць шэфства ці фінансаванне.

Напрыканцы XIX — пачатку XX ст. перыядычны друк упершыню за 
трохсотгадовую гісторыю журналістыкі як сацыяльнага інстытута заваяваў 
сапраўды масавую аўдыторыю. Гэта стала магчымым пад уздзеяннем ком
плексу фактараў, спароджаных індустрыяльнай рэвалюцыяй і развіццём 
рыначных адносін. Якасць медыякантэнту як бізнесскладніка можна най
больш наглядна назіраць у прыватнаўласніцкай практыцы, не абумоўленай 
залежнасцю ад палітычных поглядаў, а значыць, падтрымка той ці іншай 
ідэалагічнай плыні не вызначае канкурэнтаздольнасць інфармацыйнага пра
дукту. Так, Джозеф Пулітцэр набыў, як вядома, у 1883 г. газету «The New York 
World», якая знаходзілася не ў лепшым фінансавым становішчы, яе тыраж 
складаў 15 000 экзэмпляраў. Стварыўшы «новы журналізм» — інтрыгуючая 
форма падачы інфармацыі, карыкатуры, серыі малюнкаў, тэмы «простага 
чалавека», акцыі і інш., Пулітцэр пераадолеў статысячны рубеж. Словам, 
кантэнт газеты «прадаваў» яе. Узорам трансфармацыі зместу (ад «факту» да 
«сюжэту») лічыцца заданне Пулітцэра для сваёй журналісткі Нэлі Блай, якой 
было даручана здзейсніць кругасветнае падарожжа хутчэй за героя рамана 
Жуля Верна. Яна абмінула зямны шар крыху больш, чым за 72 дні, да таго ж 
затраціўшы дзень, каб узяць інтэрв’ю ў самога пісьменніка ў Амьене [3].

Акадэмічным прыкладам творчага супрацьстаяння і барацьбы за 
аўдыторыю стала канкурэнцыя Пулітцэра з Уільямам Херстам. Херст спа
чатку вывучыў прыёмы «новага журналізму» ў рэдакцыі «The New York 
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World», а пасля ўзначаліў газету «The San Francisco Examiner» і зрабіў яе 
звышрэнтабельнай. Аднак у адрозненні ад Пулітцэра, які і паклаў пэўны 
зачын сенсацыйнасці, Херст наўмысна грэбаваў дасканаласцю ў падачы 
фактаў. Больш за тое, змагаючыся за тыраж, адна з газет Херста арганізавала 
ўцёкі з гаванскай турмы маладой кубінкі, абвінавачанай у здрадзе падчас 
кубінскіх падзей 1875–1898 гг. Да месца агаворка, што акрамя эканамічных 
мэтаў будучы медыямагнат меў і палітычныя. Але іх непаслядоўнасць тлу
мачыцца пошукамі перш за ўсё прадпрымальніцкіх выгод.

Як адзначаюць даследчыкі, сёння для прафесіяналаў рынку друкава
ных СМІ відавочна, што неабходна шукаць усебаковы падыход да ства
рэння фармату выдання як унутранага стандарту арганізацыі кантэнту ў 
рэдакцыі, як рыначнага інструмента. Абазначана праблема: у сучаснай на
вуковай літаратуры па пытаннях менеджменту і маркетынгу СМІ пакуль 
не прадстаўлена аптымальная мадэль фармату друкаванага перыядычнага 
выдання. Практычныя напрацоўкі, якія існуюць у замежных і ў айчынных 
рэдакцый, маюць абмежаваны доступ альбо не зафіксаваны ў дакументах, 
фармалізаваных стандартах: візуальнае афармленне, стыль, рэдагаванне. 
Журналіст як творца і дагэтуль абапіраецца на інтуіцыю і логіку альбо на 
ўдалы гістарычны вопыт, які не заўсёды адпавядае сучасным запытам.
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Экологический маркетинг  
как основа ведения бизнеса будущего
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В современном технологическом мире понятия «экология», «устойчивое 
развитие», «зеленый товар» становится все более значимыми и востребо
ванным. Все больше компаний начинают использовать экологические фак
торы в своей деятельности: использование возобновляемых энергетических 
ресурсов, переработка вторичного сырья и последующее его использование, 


