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возстановить утраченную юношескую свежесть и энергію мы рекомендуемъ 
прочесть нашу книгу «Электричество – жизнь» (Наша Ніва, № 34).

У 1910 рэкламных тэкстаў у «Нашай Ніве» значна менш. Змест асабліва 
не вызначаецца навізной, аднак час ад часу з’яўляюцца анонсы аб імпрэзах 
(«Беларуская вечарынка», «ПА РЭВІЗІІ») з дэталёвым апісаннем мера-
прыемств па часе, структуры.

У розных нумарах часта назіраюцца прыватныя аб’явы тыпу: «Тэхнічная 
кантора інжэнера СТЭФАНА Вольскага будуе млыны, бровары, тартакі, 
фабрыкі бочэк, а так сама сушарні фруктоў і рознай гародзіны», «Хачу купіць 
фольварак ад 100 да 120 дзесяцін недалёка ад жалезнай дарогі з добрай зям-
лёй. Грошы усе адразу заплачу», «Рэдакцыя радзіць свайго чэлавека, ДОБРА-
ГА РЭЗЧЫКА, СТОЛЯРА, МАЛЕРА для работ у КАСЪТЕЛЕ». Падобныя 
тэксты прыватнай рэкламы можна прачытаць у сучасных рэспубліканскіх 
і, асабліва, у раённых газетах, што сведчыць аб пераемственасці традыцый 
падачы пэўнага тыпу інфармацыі ў друку.

Такім чынам, дэталёва прааналізаваўшы рэкламныя паведамленні ў 
газетах «Наша Доля» і «Наша Ніва» першага дзесяцігоддзя XX ст., адзна-
чым, што для сучасных тэкстаў рэкламы быў зроблены магутны падму-
рак яшчэ 110 гадоў назад. Найбольш тыповыя вербальныя і невербальныя 
асаблівасці тэкставай дзейнасці ў рэкламе актыўна ўключаюцца ў сучасны 
працэс рэкламатворчасці. Так, вылучэнне ключавых слоў тлустым шрыф-
там ці курсівам, вялікімі літарамі; рэалізацыя маўленчых стратэгій праз 
стылістычна-ацэначную лексіку або ўжыванне найменнікавых канструкцый, 
а таксама функцыянаванне антаноміі асабовых і прыналежных займеннікаў 
(мы-вы, наш-ваш), тыпалогія жанраў (аб’ява, анонс і іх віды) – усё гэта дае 
падставы сцвярджаць, што беларускі рэкламны дыскурс мае сваю гісторыю 
ў агульнай канцэпцыі развіцця беларускага нацыянальнага друку.

Аляксандр Градзюшка
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

САЙТ ГАЗЕТЫ «НАША НІВА»  
Ў СУЧАСНЫМ МЕДЫЙНЫМ АСЯРОДКУ

Першы нумар газеты «Наша Ніва» выйшаў у 1906 г. Выданне выходзіла 
да 1915 г., потым выдавалася ў 1920. У 1991 г. «Наша Ніва» адрадзілася. А ў 
2002 з’явiлася інтэрнэт-версія газеты па адрасе nn.by. Да 2006 г. сайт існаваў 
у форме люстэрка папяровай версіі. З якаснай вэб-журналістыкай тады яго 
нічога не звязвала: на сайт дадаваліся газетныя тэксты, большасць з якіх 
нават не мела фотаілюстрацый. Не магло ісці размовы і пра аператыўнасць, 
інтэрактыўнасць, мабільнасць.
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Сайт nn.by у сённяшнім фармаце запрацаваў у верасні 2006 г. «Экран 
камп’ютара перастаў быць копіяй газетнай старонкі. «НН» цяпер можна не 
толькі чытаць, але і пісаць, і спрачацца ў ёй, а неўзабаве – чуць яе. Дык 
заходзь, не стой адзін. Далучайся і заставайся», – пісалася з гэтай нагоды 10 
гадоў таму. З таго часу сайт nn.by стаў паўнавартасным рэсурсам са стужкай 
навінаў, асобнымі артыкуламі, старонкай для каментарыяў, раздзелам для 
фотаздымкаў, а потым і для відэа. За гэты час колькасць наведвальнікаў 
і праглядаў вырасла ў дзясяткі разоў, а сам сайт стаў прэтэндаваць на 
самастойнасць ад друкаванай версіі газеты.

Праз 25 гадоў пасля аднаўлення «Нашай Нівы», праз 110 гадоў ад яе 
заснавання, рэдакцыя зрабiла яшчэ адзін важны крок. Зараз «Наша Ніва» – 
гэта ў першую чаргу інтэрнэт-сайт nn.by. А на паперы ад 1 ліпеня 2016 г. 
газета выходзіць у фармаце штомесячніка на 24 старонках. Дарэчы, спа-
чатку «Наша Ніва» была штомесячным выданнем. У 1996 годзе стала 
штотыднёвым, але ў канцы года перайшла на выхад два разы на месяц. Тады 
ў газеце друкавалася пераважна публіцыстыка і матэрыялы па літаратуры 
і гісторыі. Канчаткова штотыднёвай «Наша Ніва» стала з 1999 г., і ў такім 
фармаце на паперы праіснавала 17 гадоў.

«Пераход з паперы ў інтэрнэт такі ж эпахальны, як калісьці вынаходніцтва 
кнігадруку ці распаўсюд электрычнасці, – адзначала выданне на сваім 
сайце. – Не трэба яго баяцца: беларуская культура, беларуская супольнасць 
дастаткова моцныя, і лічбавая рэвалюцыя нам дае новыя магчымасці для 
развіцця. Папяровы штомесячнік захавае выдавецкую традыцыю. Гэта будзе 
спакойнае чытво для людзей з іншым тэмпам спажывання інфармацыі». 
Дарэчы, pdf-версію можна выпiсаць і чытаць з экрана камп’ютара ці 
раздрукаваўшы яшчэ да таго, як нумар газеты з’явіцца ў продажы.

Прывядзем некалькі лічбаў. Зараз штодня на сайт nn.by заходiць 35 тыс. 
унiкальных наведвальнiкаў. Яны праглядаюць больш за 200 тыс. старонак. 
Кожны наведвальнік у сярэднім чытае шэсць вэб-старонак. Прылады, якiмi 
карыстаюцца чытачы для прагляду: 63 % – камп’ютар, ноўтбук, 30 % – 
смартфон, 7 % – планшэт. Каля 74 % наведвальнiкаў прыходзяць на сайт з 
Беларусi. Сайт таксама мае паўнавартасную версію на рускай мове. Публікацыі 
сайта «Нашай нівы» цытуюць аўтарытэтныя сусветныя і беларускія СМІ.

Дарэчы, менавіта мабільны інтэрнэт за апошнія гады стаў сур’ёзным 
фактарам эвалюцыі інфармацыйнай прасторы. Трафік з мабільных прылад 
імкліва расце. Сайт nn.by мае так званы адаптыўны дызайн. Да яго пераваг 
можна аднесці памер тэксту, зручны для чытання без маштабавання, 
адсутнасць неабходнасці рухаць кантэнт направа-налева, буйныя кнопкі, 
спасылкі, зручныя для націску пальцам. 

Дызайн сайта ў апошнія гады стаў больш сучасным і зручным для 
карыстальніка. Існуючыя рубрыкі падзелены ў адпаведнасці са звыклай 
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для наведвальніка навінавага інтэрнэт-рэсурсу сістэмай навігацыі. Га-
лоўная навіна можна абнаўляцца накалькі разоў за гадзіну. Таксама 
была ўдасканаленая стужка навін. Да ўжо існуючага раздзелу «Фота», 
дзе размяшчаюцца фотарэпартажы, дадалося «Відэа», што гаворыць аб 
паспяховых спробах работы з мультымедыйным кантэнтам. Досыць цiкавыя 
разделы таксама «Самае чытанае», «Самае лайканае».

Для сучаснага сайта nn.by характэрны ўсе асноўныя прыкметы якаснага 
інтэрнэт-рэсурса. Менавіта яны даюць вэб-журналістыцы права называцца 
самастойным відам СМІ і прадастаўляюць новыя магчымасці беларускім 
інтэрнэт-выданням. Сюды мы адносім аператыўнасць, гіпертэкстуальнасць, 
інтэрактыўнасць, мультымедыйнасць, персаналізіраванасць, мабільнасць 
[1, с. 74]. Усе гэтыя ўласцівасці карэнным чынам змяняюць прынцыпы 
арганізацыі работы журналіста традыцыйнага СМІ і дазваляюць адаптаваць 
кантэнт для інтэрнэта.

Досыць вялікую ўвагу сайт «Нашай Нiвы» надае сацыяльным сеткам. Па-
першае, з дапамогай сацыяльных сетак можна пашырыць кола чытачоў. Па-
другое, яны дазваляюць лепш разумець сваю аўдыторыю, арыентуючыся на 
каментары, ацэнкі, водгукі, заўвагі. Па-трэцяе, механізмы распаўсюджвання 
спасылак на матэрыялы (like, «падзяліцца», «мне падабаецца» і г. д.) вельмі 
простыя. Ні адзін сацыяльны сэрвіс раней не прапаноўваў такога хуткага 
механізму пры такім вялікім ахопе аўдыторыі. Па-чацвёртае, сацыяльныя 
сеткі даюць магчымасць журналістам «Нашай Нiвы» атрымліваць новы 
кантэнт і развіваць ужо знойдзеныя тэмы: шукаць удзельнікаў і відавочцаў 
падзей, навіны, фота і відэа.

Пэўную цікавасць выклікаюць таксама новыя творчыя метады і прыёмы 
стварэння загалоўкаў. У друкаваных СМІ загаловак, як правiла, яркі, 
вобразны, прываблівае чытача сваёй інтэртэкстуальнасцю, моўнай гульнёй. 
Падрабязна гэта тэма вывучана беларускім даследчыкам С.В. Зелянко [2, 
с. 56]. У сучасных інтэрнэт-выданнях, наадварот, распаўсюджаны так 
званыя канстатуючыя загалоўкі, з якіх зразумелы сэнс інфармацыйнага 
паведамлення. Так, на сайце nn.by сустракаем загалоўкі «Беларускі 
функцыянер выйшаў на адкрыццё Паралімпіяды з расійскім сцягам» 
(8.09.2016), «Мастацтвазнаўца абвінаваціла дактароў мінскай паліклінікі ў 
чэрствасці і хамстве» (3.09.2016). Кожны з загалоўкаў звычайна змяшчае 
ключавыя словы той ці іншай навіны, дзеяслоў, а таксама назву мясцовасці, 
дзе адбылася падзея.

Папулярызацыя беларускамоўнага праекта ў iнтэрнэце ўяўляе сабой 
няпростую задачу, таму, каб павялічыць наведвальнасць выдання, сайт 
«Нашай Нівы» развівае рускамоўную версію. Прафесар БДУ Н.Б. Мячкоўская 
ў гэтай сувязі слушна адзначае, што «ў сілу камерцыялізацыі вытворчасці 
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кантэнту для каналаў масавай камунікацыі (інтэрнэт, СМІ, кінапракат і інш.) 
ва ўмовах распаўсюджвання інфармацыйных тэхналогій функцыянальная 
паўната і самадастатковасць нацыянальных моў у сферах масавай каму-
нікацыі слабее – падобна на тое, як суверэнітэт асобнай дзяржавы ў сілу 
глабалізацыі становіцца ўсё больш абмежаваным» [3, с. 75].

Праведзенае даследаванне паказала, што сучасная журналістыка ў 
медыясферы інтэрнэта перажывае істотныя трансфармацыі. Пры стварэнні 
кантэнту для інтэрнэт-СМІ пераасэнсоўваецца значэнне загалоўкаў. 
Мадыфікацыя творчых метадаў і прыёмаў датычыцца таксама саміх тэкстаў, 
якія маюць пэўныя кампазіцыйна-стылістычныя асаблівасці. У якасці аднаго 
з сучасных трэндаў развіцця інфармацыйных працэсаў мы можам таксама 
адзначыць значнае павелічэнне долі візуальнага кантэнту.

Падсумоўваючы, адзначым, што сайт nn.by з’яўляецца ўдалым прык-
ладам медыйнай стратэгii пад назвай digital-first. Для яе характэрна на-
с тупнае: вэб-рэсурс з элементамі шматфункцыянальнага партала з шы-
рокай мультымедыйнай і інтэрактыўнай пляцоўкай, развіццё мабільных 
прыкладанняў, інтэграцыя ў сацыяльныя сеткі. Сёння інтэрнэт-аддзел газеты 
«Наша Ніва» працуе і ў выхадныя дні, фарміруючы стужку навін і адсочваючы 
аператыўныя паведамленні. Відавочна, што рэдакцыя зрабіла вялікі крок да 
таго, каб сённяшні сайт nn.by быў сучасным і цікавым чытачам.
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НАШАНІЎСКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ МАКСІМА ГАРЭЦКАГА:  
АД КАРЭСПАНДЭНТА ДА ПІСЬМЕННІКА

«“Наша Ніва” – гэта люстро душы, думак і патрэб Беларусі… Усе 
каму дорага і блізка справа жыцьця і адраджэньня Беларусі і беларусоў, 
выпісывайце, чытайце і шырце беларускую газету “Нашу Ніву”», – такімі 
радкамі пачынаецца першы нумар газеты за 1912 г. [1]. Менавіта з гэта-




