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ложение), или адаптировать существующий сайт, чтобы он отображался 
без искажений. 

7. ИСТОЧНИКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Именно благодаря этому параметру можно отслеживать, как именно 
люди попадают на сайт. Существует несколько путей. 
А) Прямой заход. Пользователи уже знакомы с сайтом издания и вби-

вают его в строку браузера. Это наиболее предпочтительный способ, так 
как прямые заходы являются показателем лояльности: читатели уже 
знакомы с брендом. 
Б) Переход через поисковые системы.  
В) Переход по рекламе. Этот источник появляется в том случае, если 

сайт рекламирует себя либо на других ресурсах, либо в поисковой сис-
теме, либо в социальных сетях. Преимущества сервисов аналитики за-
ключается в том, что можно отслеживать расходы на привлечение поль-
зователей с разных рекламных источников. 
Г) Социальные сети. Если издание имеет свою страницу в социаль-

ных сетях либо если оно работает с аудиторией социальных сетей, этот 
ресурс также может стать значительным источником посетителей. 

Разумеется, существует огромное количество других метрик, однако 
данных параметров вполне достаточно для того, чтобы начать грамот-
ный анализ посетителей и продолжить движение к увеличению аудито-
рии и улучшению финансовых показателей. 

АСАБЛІВАСЦІ АСВЯТЛЕННЯ ВАЕННА-ПАТРЫЯТЫЧНАЙ 
ПРАБЛЕМАТЫКІ Ў «НАРОДНАЙ ГАЗЕЦЕ» 

В. І. Канюта 

Беларуская перыёдыка па-ранейшаму застаецца адным з найбольш 
дзейсных і эфектыўных сродкаў патрыятычнага выхавання насельніцтва. 
У гады Вялікай Айчыннай вайны на старонках падпольных выданняў 
вялася вялікая прапагандысцкая і агітацыйная работа. Слова клікала ў 
бой, усяляла надзею ў перамогу савецкага народа над нямецка-
фашысцкімі захопнікамі. Слова станавілася той зброяй, якой «ваявалі» 
на іншым – інфармацыйным – фронце. 

Далучэнне моладзі да гісторыі Айчыны, у тым ліку да яе ваеннага 
мінулага, з’яўляецца значным аспектам патрыятычнага выхавання 
падрастаючага пакалення, якое ажыццяўляецца і праз сучасныя сродкі 
масавай інфармацыі. Як слушна заўважыў Л. Мальцаў, толькі патрыёты 
могуць увабраць, захоўваць і перадаць наступным пакаленням 



 18

айчынную культуру, духоўныя ўяўленні аб доблесці і гонары, любоў да 
сваёй Радзімы, якая натхняе чалавека на абарону [3, с. 23]. 

Гістарычная памяць як фактар сацыялізацыі асобы садзейнічае 
фарміраванню ў моладзі павагі да мінулага свайго народа і дзяржавы. 
Веданне нацыянальнай гісторыі набліжае да разумення і прыняцця 
нацыянальнага гераічнага ідэалу. І ў гэтым выключная і важная місія 
сродкаў масавай інфармацыі, для якіх ваенна-патрыятычная тэматыка 
павінна быць адной з прыярытэтных. 

«Народная газета» – адно з папулярных і вядучых выданняў краіны. 
Газета заснавана ў кастрычніку 1990 г. у якасці друкаванага органа 
Вярхоўнага Савета Беларусі. Сёння выдаўцом газеты з’яўляецца 
ўстанова Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя 
газеты “Советская Белоруссия”». Стварэнне грамадска-палітычнага 
холдынга «Советская Белоруссия» завяршылася далучэннем да яго ў 
канцы 2013 года «Народнай газеты», якая ўваходзіць у структуру разам з 
газетамі «Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Сельская газета» 
(ранейшая назва «Белорусская нива») і «Знамя юности». Тыраж 
«Народнай газеты» складае 26 тысяч экзэмпляраў (май 2015 г.). Галоўны 
рэдактар – Ігар Мікалаевіч Савосценка. 

Напярэдадні святкавання 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў і 70-й гадавіны Вялікай Перамогі савецкага 
народа ў Вялікай Айчыннай вайне «Народная газета» ажыццявіла шэраг 
адметных ваенна-патрыятычных праектаў. Адзін з іх – «Жывём і 
помнім». Тут расказваецца аб вядомых і маладаследаваных эпізодах 
Вялікай Айчыннай вайны. Аб стратэгічных аперацыях, падпольных 
акцыях і партызанскіх дыверсіях, прыкладах гераізму і мужнасці 
савецкага народа, аб подзвігу канкрэтных людзей можна даведацца з 
артыкулаў «Дэсант прызямліўся пад агнём» (4 чэрвеня 2014 г.), 
«Прагнозы на Перамогу» (25 чэрвеня 2014 г.), «Партызанскі 
палкаводзец» (21 чэрвеня 2014 г.), «Ой, бярозы ды сосны…» (12 
красавіка 2014 г.), «Без рэтушы» (6 лютага 2014 г.), «На авансцэне вайна 
і мір» (30 красавіка 2015 г.), «Зброя Перамогі» (7 мая 2015 г.) і інш. 

Ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, а таксама сведкам падзей, якія 
адбываліся на Беларусі 70 і больш гадоў таму, прысвечаны праект 
«Людзі і лёсы». Героі публікацый – франтавікі, падпольшчыкі і парты-
заны, вязні канцэнтрацыйных лагераў, дзеці вайны, мірныя жыхары. Пра 
больш вядомых герояў той Вялікай Айчыннай – знакамітых палка-
водцаў, камандуючых франтамі і злучэннямі, партызанскіх каман-
дзіраў – расказваецца ў рубрыцы «Гісторыя ў тварах». Напрыклад, за 
што любілі і праслаўлялі Маршала Савецкага Саюза К. Ракасоўскага, 
распавядаецца ў матэрыяле «Салдацкі доўг маршала» (20 мая 2014 г.). 
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У 2014 г. на старонках «Народнай газеты» стартавала рубрыка 
«Хроніка вызвалення Беларусі». Рэгулярна, у храналагічнай 
паслядоўнасці, аўтары расказвалі аб тым, калі, кім і пры якіх умовах быў 
вызвалены ад гітлераўцаў пэўны населены пункт. З нагоды 70-годдзя 
вызвалення краіны «Народная газета» абвясціла конкурс, які праводзіла 
сумесна з Рэспубліканскім камітэтам Беларускага прафсаюза работнікаў 
сувязі і РУП «Белпошта». У рубрыцы «Ліст ветэрану» змяшчаліся 
звароты школьнікаў, студэнтаў да ўдзельнікаў вайны.  

У газеце сустракаюцца і непастаянныя рубрыкі, прысвечаныя ваенна-
патрыятычнай тэматыцы: «Памяць», «Урокі гісторыі», «Не старэюць 
душой ветэраны», «Як гэта было», «Гісторыя Перамогі» і інш. 
Артыкулы, апублікаваныя ў гэтых рубрыках, знаёмяць чытачоў з 
гераічным мінулым нашай краіны, са знакавымі падзеямі перыяду 
Вялікай Айчыннай вайны, героямі Вялікай Перамогі. Як упэўнены А. 
Каваленя, нацыянальная гісторыя, мова, культура, літаратура – гэта не 
толькі найважнейшы ідэалагічны мацунак дзяржаўнасці, але і 
найважнейшы інструментарый фарміравання светапогляду, 
патрыятызму і грамадзянскіх якасцей народа [2, с. 4].  

«Служым Айчыне» і «Армія» – рубрыкі, дзе адлюстроўваюцца падзеі, 
якія адбываюцца ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь. Аб жыцця-
дзейнасці беларускай арміі, асаблівасцях службы вайскоўцаў розных 
воінскіх падраздзяленняў, часцей за ўсё распавядаецца ў заметках, 
рэпартажах, радзей – у іншых жанравых формах. З аналітычных 
матэрыялаў, у якіх, як правіла, закранаюцца актуальныя і праблемныя 
пытанні абарончай сферы, пераважае карэспандэнцыя.  

Сярод журналістаў, якія спецыялізуюцца па ваенна-патрыятычнай 
праблематыцы ў «Народнай газеце», можна вылучыць Яўгена 
Канановіча і Германа Маскаленку. Прычым аўтарамі публікацый 
выступаюць не толькі карэспандэнты газеты, а і вядомыя гісторыкі, 
навукоўцы, грамадскія дзеячы, пазаштатныя аўтары.  

Такім чынам, рэгулярны зварот да ваенна-патрыятычнай прабле-
матыкі, разнастайнасць тэматычных рубрык і наяўнасць спецыяльных 
праектаў, шырокая геаграфія факталагічных матэрыялаў і іх 
актуальнасць сведчаць аб вялікай увазе калектыву «Народнай газеты» да 
ваеннай гісторыі краіны. Нягледзячы на вялікую колькасць апісальных 
публікацый, на старонках газеты сустракаецца і грунтоўная аналітыка. 
Як перакананы А. Каваленя, намаганні тых, хто сёння імкнецца па-
свойму, пераасэнсоўваючы і ачарняючы ратны подзвіг мільёнаў 
беларусаў, даказаць іншае, – безвыніковыя [1, с. 6]. Аўтары спрабуюць 
супрацьдзейнічаць фальсіфікацыям гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, 
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крытыкуюць праяўленні гераізацыі нацызму, а таксама шукаюць шляхі 
захавання і перадачы гістарычнай праўды.  
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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТЕМА 
В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИИ 

(ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА  
«СОЗВУЧИЕ») 

А. Н. Карлюкевич 

Сегодняшнее состояние литературно-художественной периодической 
печати требует от ее издателей и учредителей вести активный поиск 
своей аудитории, новых потребителей информации. Уже давно в про-
шлом остались времена, когда, к примеру, журналы «Новый мир», 
«Дружба народов», «Знамя», «Иностранная литература» выходили мил-
лионными тиражами. И у белорусских литературно-художественных из-
даний («Неман», «Полымя», «Маладосць», «Крыніца») тиражи были в 
десятки раз больше нынешних. Один из путей поиска читателя – выход в 
интернет-пространство. 

Издательский дом «Звязда» на сайте zviazda.by размещает интернет-
версии журналов «Неман», «Полымя», «Маладосць», «Вожык», газеты 
«Літаратура і мастацтва». Однако нынешняя ситуация налаживания ак-
тивного диалога со своим читателем предполагает и новые коммуника-
тивные формы. С целью продолжить знакомство с литературными но-
винками разных стран был создан сайт «Созвучие» (с подзаголовком 
«Литература и публицистика стран Содружества». Адрес: 
www.sozvuchie.zviazda.by). Первопричиной создания «Созвучия» стала 
многогранная деятельность Издательского дома «Звязда» по сплочению 
литературных сил стран Содружества на «белорусской площадке». На-
чиная с 2007 года в Минске проводится международный «круглый стол» 
писателей разных стран. Каждый год – под разными названиями, но с 
общей идеей – «Художественная литература как путь друг к другу». В 
дискуссиях принимают участие руководители литературно-художест-
венного сегмента медиапространства. Кроме того, «Звязда» выступает 
издателем произведений писателей дальнего и ближнего зарубежья. В 
2013 году Издательский дом подготовил и выпустил в свет серию книг 


