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Напрыклад, праект «Дыя@блог» тэлеканала «Беларусь 3». Самi аўтары 
наступным чынам характаразуюць свoй праект: «Дыя@блог» – гутарка на 
актуальныя тэмы паміж вядучымі, іх гасцямі і тэлегледачамі. Асноўны ка-
нал зносін з аўдыторыяй – блогі, у якіх вядучыя не толькі анансуюць тэмы 
праграм, але і абмяркоўваюць важныя грамадскія праблемы, адказваюць 
на пытанні гледачоў. У выніку дыскусій нараджаюцца тэмы для новых 
выпускаў [3].

Назiраецца ўжо i зваротная тэндэнцыя: ставiць у тэлеэфip вiдэакантэнт, 
якi спачатку быў у iнтэрнэце. Па сутнасцi, беларускiм першапраходцам у 
гэтым стаў музыкант Вiталь Карпанаў, лiдар гурта «Дрозды», са сваiмi пра-
ектамi. Дро-шоу, Дро-гастроли i Дро-мото выходзяць на трох розных ка-
налах: «Белмуз ТВ», «Беларусь 2» i «Беларусь 1» адпаведна. А пачыналiся 
гэтыя праекты, па сутнасцi, з аматарскiх вiдэа, знятых В. Карпанавым улас-
наручна на адну камеру [4].

Цi азначае гэта, што айчыннае тэлебачання спускае планку – не факт. 
Але тое, што яно iмкнецца адпавядаць iнтарэсам сваёй аўдыторыi – безумоў-
на. Гэта толькi пачатак iнтэрнэтызацыi беларускага тэлебачання, якое толькі 
выбудоўвае сваю гiсторыю, а мы з’яўляемся не пасiўнымi назiральнiкамi, 
але тымi, ад каго таксама залежыць яго будучыня.
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Сусветная глабалізацыя актыўна ўплывае на медыятрансфармацыю, што 
не магло не закрануць і нацыянальную інфармацыйную сферу. Працэсы кан-
цэнтрацыі СМІ ў медыяпрасторы Беларусі вынікавалі паступовую рэагра-
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нізацыю дзяржаўнай прэсы, як яе наступства – стварэнне двух медыяхол-
дынгаў: культуралагічнай РВУ «Выдавецкі дом “Звязда”» (у якую ўвайшлі 
аднайменная штодзённая газета, штотыднёвік «Літаратура і мастацтва», ча-
сопісы «Полымя», «Вожык», «Маладосць», «Нёман») і падобнага ўтварэн-
ня грамадска-палітычнага накірунку. Алег Праляскоўскі, на той час міністр 
інфармацыі, адзначаў, што «рэфармаванне дзяржаўных медыяструктур у Бе-
ларусі накіравана на павышэнне канкурэнтаздольнасці СМІ ў новых умовах 
развіцця інфармацыйнага рынку» [6]. 

Ідэя пра якасныя змяненні газетнага рынку належала галоўнаму рэдакта-
ру «Советской Белоруссии» Паўлу Якубовічу – пра гэта 15 студзеня 2013 года 
згадаў Аляксандр Лукашэнка на прэс-канферэнцыі беларускім і замежным 
сродкам масавай інфармацыі. Прэзідэнт заявіў, што стварэнне грамадска-па-
літычнага медыяхолдынгу ў першую чаргу накіравана на павышэнне эфек-
тыўнасці дзяржаўных СМІ, а не на эканомію бюджэтных сродкаў [4]. Павел 
Якубовіч у адным з інтэрв’ю паведаміў: «Тады [ў 2000 годзе на нарадзе ў 
Прэзідэнта – Д.Н.] я выказаў меркаванне, што рэспубліканскія, ды і абласныя 
друкаваныя СМІ, не мадэрнізаваліся з 1991 года і, як было ў СССР у Мінску 
5 газет, некалі заснаваных ЦК КПБ і Саветам міністраў, так усё і застало-
ся. Зразумела, што газеты, якія сядзяць на бюджэце, не развіваюцца, <…> 
журналісцкія калектывы дэградуюць, <…> адсутнасць канкурэнцыі вядзе 
да страты творчасці, нежаданню ўдасканальвацца». Гаворка ішла пра адну 
ўдасканаленую новымі фарматамі газету, здольную ва ўмовах канкурэнцыі 
заставацца лідарам у медыяпрасторы [1]. Аналагічна тлумачыў сітуацыю на 
рынку СМІ міністр інфармацыі: «Краіна невялікая, а рэспубліканскіх газет 
пяць, у той час як у вялікай Расіі ўсяго адна агульнафедэральная газета». 
Акрамя таго, міністр заўважыў, што тэматыка матэрыялаў і форма іх падачы 
ў выданняў мала адрозніваюцца [2]. У каментарыі БелТА Алег Праляскоўскі 
зазначыў: «Пры стварэнні адзінага выдавецкага дома з’явіцца магчымасць 
манеўру рэдакцыйнай палітыкі. І самае галоўнае: у краіне з’явіцца адзіны 
дзяржаўны друкаваны орган – сур’ёзны, вялікі, аўтарытэтны» [5].

Пераходам да такой арганізацыйнай мадэлі, як медыяхолдынг, стала 
аб’яднаная рэдакцыя, якая ў выніку пераўтварэнняў сфарміравалася з жур-
налісцкіх калектываў газет «Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Знамя 
Юности», «Народная газета» і «Белорусская нива» (цяпер – «Сельская га-
зета»). Звядзенне газет пад адзін каардынацыйны «дах» было абумоўлена 
неабходнасцю як у эканамічнай, так і ў творчай аптымізацыі: немэтазгод-
на выпускаць за кошт бюджэту выданні, кантэнт якіх дублюецца. Сёння, 
нягледзячы на ранейшыя разважанні пра ліквідацыю «лішніх» і ўтрыманне 
за дзяржаўныя сродкі адной моцнай рэспубліканскай газеты, менеджмент 
аб’яднанай рэдакцыі, захаваўшы свае брэнды, робіць крокі па іх мадэрніза-
цыі. Аб’яднаная рэдакцыя пяці рэспубліканскіх газет – спецыфічнае ўтварэн-
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не, якое склалася шляхам далучэння рэдакцый да ўстановы Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыі газеты “Советская Белоруссия”». 
Некалькі юрыдычных асоб пераўтварыліся ў адну, каб аб’яднаць капіталы, 
маёмасць, правы і абавязацельствы, спрасціць улік і скараціць выдаткі. 

Адказваючы на пытанне пра магчымасць раздзяржаўлення СМІ, Аляк-
сандр Лукашэнка заўважыў, што з ідэалагічнай сферы дзяржава не сыйдзе, 
аднак Прэзідэнт не супраць таго, каб газеты выходзілі на самазабеспячэнне 
і функцыянавалі без бюджэтнай падтрымкі [4]. Рашэнне наконт аб’яднання 
рэспубліканскай прэсы было аформлена сумесным распараджэннем главы 
Адміністрацыі Прэзідэнта Андрэя Кабякова і прэм’ер-міністра Міхаіла Мяс-
ніковіча 10 студзеня 2013 года. Згодна з дакументам «Аб некаторых пытаннях 
рэарганізацыі асобных рэдакцый сродкаў масавай інфармацыі» заснавальні-
кі газет забяспечылі перадачу функцый падначаленых рэдакцый «Советской 
Белоруссии». Ініцыяваць разгляд гэтага пытання на нечарговым агульным 
сходзе акцыянераў ААТ «Народная газета» было даручана Міністэрству ін-
фармацыі РБ. Для правядзення працэдуры з рэдакцыямі «Рэспублікі» і «Бе-
лорусской нивы» была прадугледжана пастанова Савета міністраў ад 30 кра-
савіка 2013 года, зарэгістраваная 3 мая на Нацыянальным прававым партале 
[7]. Да 20 студзеня 2013 года Міністэрству адукацыі РБ належала прыняць 
рашэнне пра рэагранізацыю рэдакцыі «Знамя Юности». 

На першым этапе аптымізацыя закранула арганізацыйна-гаспадарчы сек-
тар: адбылося зліццё адміністрацы апарата, былі прынятыя новыя кадравыя 
рашэнні, пасля – створаны агульны аддзел рэкламы і маркетынгу, адзіныя 
бухгалтэрыя і юрыдычная служба. 

Другі этап рэформ быў накіраваны на творчую дзейнасць газет. Адзна-
чым, што перад аб’яднаннем была пастаўлена задача стварыць уласны моц-
ны інтэрнэт-рэсурс, які пад даменам sb.by сёння маем магчымасць ацаніць. 
Міністэрства інфармацыі РБ стала заказчыкам партала дзяржаўных СМІ 
belsmi.by, адміністраванне якога даручана падраздзяленню інтэрнэт-праек-
таў «Советской Белорусии». Прэзентацыя рэсурса, які акумуляваў навіны і 
аналітыку ўсіх дзяржаўных рэспубліканскіх СМІ, адбылася ў маі 2015 года.

Як адзначалася ў афіцыйных крыніцах, у перспектыве на пляцоўцы «Со-
ветской Белоруссии» можа быць арганізавана FM-вяшчанне [3]. Напрыкан-
цы 2014 года дзяржаўны пакет акцый ЗАТ «Альфа Радио» быў перададзены 
ў аператыўнае кіраванне ўстановы Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі 
«Рэдакцыя газеты “Советская Белоруссия”», што забяспечыла медыяпрад-
прыемству новыя магчымасці для асваення інфармацыйнай прасторы і за-
вершанае структурнае аблічча. Вяшчальная канцэпцыя пакуль не вызнача-
на, на бягучы момант у эфіры не гучаць праграмы і рэклама, транслюецца 
музыка.
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Мяркуем, рэспубліканская дзяржаўная прэса зазнала эфектыўную транс-
фармацыю і сёння на шляху стварэння канвергентнага медыяхолдынгу пе-
ражывае паступовую мадэрнізацыю.
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В век глобализации и интенсификации процессов интеграции между 
странами становится актуальный вопрос о защите и мониторинге информа-
ционного поля Республики Беларусь [1, с. 4]. Осознание данной проблемати-
ки нашло отражение в КНБ Республики Беларусь, где подчеркивается роль 


