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войск МВД Республики Беларусь читкой пьесы Виталия Королева от-
крылся проект«Драма Live», посвященный жанру Site-specific. 
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕДЫЯКАНТЭНТУ  
Ў АБ’ЯДНАНАЙ РЭДАКЦЫІ  

(НА ПРЫКЛАДЗЕ РЭДАКЦЫІ ГАЗЕТЫ 
«СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ») 

Д. А. Нікановіч 

Сусветная глабалізацыя актыўна ўплывае на медыятрансфармацыю, 
што не магло не закрануць і нацыянальную інфармацыйную сферу. 
Працэсы канцэнтрацыі СМІ ў медыяпрасторы Беларусі вынікавалі 
паступовую рэарганізацыю дзяржаўнай прэсы, як яе наступства – 
стварэнне двух медыяхолдынгаў.  

Медыяхолдынг – кампанія, якая ажыццяўляе кантроль над некалькімі 
СМІ – юрыдычнымі асобамі, ці аб’яднанне кампаній, якія валодаюць 
медыярэсурсамі, звязаныя адзіным капіталам і кіруюцца яго ўласнікамі 
[2, с. 94]. Пераходам да такой арганізацыйнай мадэлі з’яўляецца 
аб’яднаная рэдакцыя, якая ў выніку пераўтварэнняў сфарміравалася з 
журналісцкіх калектываў газет «Советская Белоруссия» (СБ), 
«Рэспубліка» (Р), «Знамя Юности» (ЗЮ), «Народная газета» (НГ) і 
«Сельская газета» (СГ). Звядзенне газет пад адзін каардынацыйны «дах» 
было абумоўлена неабходнасцю як у эканамічнай, так і ў творчай 
аптымізацыі: немэтазгодна выпускаць за кошт бюджэту выданні, 
кантэнт якіх дубліруецца. Сёння, нягледзячы на ранейшыя разважанні 
пра ліквідацыю «лішніх» і ўтрыманне за дзяржаўныя сродкі адной 
моцнай рэспубліканскай газеты [1], менеджмент аб’яднанай рэдакцыі, 
захаваўшы свае брэнды, робіць крокі па іх мадэрнізацыі. 

Новая арганізацыйная палітыка ў дзейнасці названых выданняў не 
адразу знайшла выйсце з праблемы тэматычных паўтораў. Яшчэ ў 
верасні 2014 года гэтую відавочную тэндэнцыю можна было прасачыць 
на прыкладзе прыкметнай у краіне медыяпадзеі – Дня беларускага 
пісьменства. Кожная з пяці газет прысвяціла святу ўнікальны матэрыял 
ад розных аўтараў: «Слову – славу» (Р; 04.09.2014), «Встречаемся в 
Заславле» (ЗЮ; 05.09.2014), «І ёсць слова» (СБ; 06.09.2014), «Первым 
было слово. Хлеб» (СГ; 06.09.2015), «Беларусы трымаюць слова» 
(Р; 06.09.2014). Тры апошнія – з анонсам на перадавіцы. У тэматычных 
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межах Дня беларускага пісьменства з’явіліся і гістарычныя партрэты 
першадрукара Францыска Скарыны – «Скорина. Наши дни» (СБ; 
06.09.2014) і «Выдатны і слаўны чалавек з Полацка, незвычайнай 
вучонасці» (СГ; 06.09.2014). Як бачым, у тэматычным аспекце выданні 
атрымалі «тэхнічнае паражэнне» і, акрамя таго, значныя працоўныя і 
матэрыяльныя выдаткі.  

Адзначым, што кожная газета мае сваю мэтавую аўдыторыю (адзін 
спажывец наўрад ці набудзе ўсе пяць выданняў), і ў выпадку з 
публікацыямі-«дублёрамі» медыяменеджмент рэдакцыі, відаць, нават 
рацыянальным уяўляе падыход, калі адзін і той жа тэкст размяшчаецца 
на розных прынт-пляцоўках аб’яднанай рэдакцыі. Так, матэрыял Яўгена 
Канановіча пра будаўніцтва ў Мінску другой кальцавой дарогі з’явіўся 
на 1–2 старонках адначасова трох выданняў (СБ; Р; СГ; 04.09.2014). 
Праца журналіста, аплачаная аднакратна, выкарыстоўваецца некалькі 
разоў, прыцягваючы ўвагу ўсіх магчымых чытачоў. 

Заўважым, калі адна тэма па задуме рэдакцыі павінна быць 
прадэманстравана рознымі газетамі, то, выбіраючы паміж 1) эканоміяй 
(капіраванне матэрыялаў) і 2) унікальным пазіцыянаваннем (ракурс для 
сельскага жыхара (СГ), для прадстаўніка моладзі (ЗЮ) і інш.), мы 
прапануем другое. Менавіта арыгінальнае выкананне і арыентацыя 
тэксту на знаёмую аўтару публіку – якасці кантэнту, якія адбіваюцца на 
канкурэнтаздольнасці медыя. Таму на сучасным этапе выданні будучага 
холдынга імкнуцца пазбягаць ідэнтычнага зместу ў публікацыях на адну 
тэму, арыентуюцца на запыты свайго чытача. Пра гэта сведчаць 
актуальныя прыклады: нататка «Все СМИ по одному клику» без 
аўтарства (Р; 10.04.2015), матэрыял «Портал belsmi.by презентуют в 
мае» (СБ; 10.04.2015) у выкананні Паліны Радзевіч, публікацыя 
«Региональные СМИ в зеркале дня» (СГ; 11.04.2015) без аўтарства. Тэма 
не прадстаўлена ў штотыднёвіках – «Народной газете» і «Знамени 
Юности», аднак у розных варыяцыях узнікае на партале sb.by, 
нягледзячы на яго новую інтэграваную арганізацыю. Асноўнай часткай 
кантэнт-паўтораў застаюцца пасланні і віншаванні дзяржаўных асоб, 
прадстаўнікоў канфесій: напрыклад, Пасхальнае пасланне Мітрапаліта 
Мінскага і Заслаўскага Паўла (Р; 11.04.2015, СГ; 11.04.2015). 

Мяркуем, з улікам сегментавання рынку прэсы праблема тэматычных 
паўтораў не з’яўляецца невырашальнай, аднак і кардынальных змен ва 
ўмовах суіснавання газет мы не заўважаем. На сёння галоўны зрух у 
гэтым накірунку заключаецца ў тым, што агульны менеджмент усіх 
выданняў зладжана кантралюе адаптацыю актуальнай тэмы пад 
спецыфіку пэўнага медыя.  
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Перспектывы аб’яднанай рэдакцыі змяшчаюцца і ў свабоднай 
цыркуляцыі журналісцкіх твораў у газетах: у абмене імі менеджарамі 
падраздзяленняў. Так, мы эксперыментальна выявілі, што тэкст, 
падрыхтаваны супрацоўнікам па даручэнні рэдактара аддзела культуры 
«СБ», можа быць дасланы рэдактару «ЗЮ», што і адбылося з інтэрв’ю 
музычнага гурта «Navi». Матэрыял аказаўся да месца ў рубрыцы «Тема 
номера» пра шоу-бізнес («Музыка Солнца» // ЗЮ; 20.03.2015). Этап 
фактычнага «зліцця» творчых калектываў пры фармальным 
размежаванні можа стаць перадумовай для стварэння ўніверсальнай 
рэдакцыі, якая паступова будзе функцыянаваць па новай канвергентнай 
стратэгіі. Спачатку ўсе супрацоўнікі рэдакцыі павінны будуць 
арыентавацца ў стандартах кожнага друкаванага прадукту, пісаць, 
фатаграфаваць, вярстаць згодна з імі; рэдактары будуць фарміраваць 
свае медыя, выкарыстоўваючы патэнцыял інтэграванага калектыву. 
Пасля журналістам прадстаўляецца магчымасць працы на іншых 
медыяплатформах (напрыклад, інтэрнэт-тэлебачанні). Падобны пады-
ход, але ўжо на этапе функцыянавання канвергентнага медыяхолдынгу, 
прапануе Ю. Пургін: «Мультымедыйная стратэгія прадугледжвае 
аддзяленне працэсу вытворчасці кантэнту ад кантрэтнага носьбіта ці 
прадукту. <…> Гэтую функцыю ў самай вялікай па колькасці 
журналістаў інфармацыйнай групе выдавецкага дома «Алтапресс» 
выконвае аб’яднаная рэдакцыя» [3, с. 36–37]. Пры гэтым даследчык 
называе сябе прыхільнікам групавой працы, мяркуючы, што 
ўніверсальнасць аднаго журналіста зніжае якасць прадукту ў цэлым.  

Імкненне рэдакцыі да канвергенцыі мы назіраем на аб’яднаным 
партале sb.by. Аднак нядаўна запушчанае інтэрнэт-тэлебачанне пакуль 
ствараецца вузкім колам аўтараў – прадстаўнікамі дамінантнай газеты і 
запрошанымі экспертамі. Праект «ТВоё сегодня» ўключае відэаблогі: на 
тэму культуры – блог В. Паповай, спорту – С. Канашыца, здароўя – 
А. Цярэшчанка, саду і агарода – Н. Тышкевіч, прамыя трансляцыі з 
Д. Партонам, ТОП-агляд лепшых відэа з глабальнай сеткі па версіі 
рэдакцыі.  

Такім чынам, менеджмент медыякантэнту ў аб’яднанай рэдакцыі 
прызначаны для аптымальнай арганізацыі напаўнення газет, якія 
выпускаюцца дзякуючы сінергічнаму эфекту ад супрацоўніцтва творчых 
калектываў выданняў. Гарманічнае кіраванне зместам некалькіх газет у 
межах адной рэдакцыі стварае спрыяльныя ўмовы для кантролю над 
тэмамі, што могуць перасякацца, жанравымі рашэннямі і стылявымі 
рысамі журналісцкіх твораў. Для далейшай дыверсіфікацыі дзейнасці 
рэдакцыі мы бачым неабходнасць у апісанні бізнес-працэсаў паводле 
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вытворчасці кожнага медыяпрадукту і дакументальным замацаванні 
ўнутрыкарпаратыўных стандартаў. 
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ПАЛІТЫКА БЕЛАРУСІЗАЦЫІ НА СТАРОНКАХ ДРУКУ 
(ПА МАТЭРЫЯЛАХ ГАЗЕТ «ЗВЕЗДА» 

І «САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ») 

М. В. Прахарэня 

1920-я гг. сталі знакавымі для беларускай гісторыі. У гэты час у 
краіне праводзілася палітыка беларусізацыі. У складаны перыяд 
савецкай эпохі беларусізацыя з’явілася стымулам, дзякуючы якому была 
захавана нацыянальная культура. Адбылося станаўленне беларускай 
класічнай літаратуры, вялося актыўнае вывучэнне гісторыі і традыцый 
беларускага народа. Ва ўсіх сферах жыццядзейнасці грамадства трывала 
замацоўвала пазіцыі беларуская мова. Адукацыя большасці насельніцтва 
вялася на роднай мове.  

Падчас беларусізацыі адбывалася станаўленне беларускага 
нацыянальнага друку. Кнігі, часопісы і газеты ў пераважнай большасці 
друкаваліся па-беларуску. Так, з 5 329 000 экз. выдадзеных у 1924–1928 
гг. кніг беларуская літаратура складала большую частку – 4 767 000 экз. 
[5, с. 13]. У пачатку 1928 г. з 31 часопіса беларускамоўныя матэрыялы 
былі змешчаны ў 27, а 14 з іх цалкам выдаваліся на беларускай мове [9]. 
Што датычыцца газет, то ў гэты перыяд 3 рэспубліканскія газеты 
друкаваліся на роднай мове: «Звязда», «Савецкая Беларусь», 
«Беларуская вёска». 

Найбольш масавымі грамадска-палітычнымі выданнямі ў пазначаны 
перыяд з’яўляліся газеты «Звезда» і «Савецкая Беларусь». Напярэдадні 
афіцыйнага абвяшчэння палітыкі беларусізацыі іх рэдакцыі ўжо мелі 
значны вопыт работы: у іх быў самы вялікі штат супрацоўнікаў, 
прыбытак і тыраж. Так, «Звязда» ў жніўні 1927 г. выходзіла колькасцю 9 
800 экз., у жніўні 1928 г. – 10 000 экз. Газета «Савецкая Беларусь» за 
аналагічны перыяд мела тыраж адпаведна 6 700 і 7 100 экз. у дзень [2, 


