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• Организация пресс-туров, чтобы журналисты смогли воочию узнать, как работает 

клуб. 

• Написание и рассылка пресс-релизов. 

• Проведение мониторинга СМИ, его анализ с целью улучшения работы, контроль 

мнения, реагирования на отдельные материалы. 

Стоит отметить, что все четыре направления работы по продвижению бренда 

футбольного клуба очень важны, и нужно обращать внимание на каждое из них. Грамотно 

выстроенная коммуникация с болельщиками, спонсорами и средствами массовой 

информации, правильное использование атрибутов бренда футбольного клуба помогут в 

дальнейшем его продвижении, а значит в получении прибыли и продвижении команды. 

 

 

Віктар Іўчанкаў 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

 

Складнікі масавай інфармацыйна-камунікацыйнай дзейнасці: тэма, топік, фрэйм  

 

Носьбіт мовы мае здольнасць сцісла выразіць складаныя інфармацыйныя тэксты ў 

выглядзе рэзюмэ-заключэння – тэмы, топіка. Яны арганізуюць тэкст і канцэнтруюць у 

сабе ўсё самае важнае ў тэксце. Тэмы афармляюцца як асабога віду макраструктуры 

глабальнага ўтварэння, якія па сутнасці з’яўляюцца семантычнымі, рэферэнцыяльнымі. 

Семема ў лексічным (лексічная сінтагматыка) і граматычным (марфалагічная 

стратыфікацыя) афармленні выступае як сістэмны канструкт цэласнага фрагмента, 

кампанентнага адрэзку дыскурсу. З такіх ланцужкоў і складаецца тэкст / дыскурс. 

Разгляд канкрэтнага тэксту можа праводзіцца з вылучэння пэўных топікаў і 

інтэрпрэтавацца ў катэгарыяльным комплексе сукупнай моўнай асобы, выражанай 

канцэптуальным «чалавекам» («думаючы», «дзеючы», «успрымаючы» і «пішучы», 

«сацыяльны», «прыватны») і кантэкстуальных макрастратэгіях. Асабліва паказальным 

можа быць аналіз пэўнай медыяпадзеі, сканструяванай прэс-цэнтрам асобнага ведамства, 

у рэтраспектыве, калі можна кінуць погляд у нядаўняе мінулае і пераканацца ў дасягненні 

перлакутыўнага эфекту. 

Разгледзім гэта на прыкладзе занатоўкі, змешчанай ў газеце «Рэспубліка» за 

8 снежня 1993 года. Матэрыял называецца «Эмоцыі і рэальнасць», у ёй гаворка ідзе, 

здаецца, пра цяжкасці, якія напаткалі настаўніцтва рэспублікі ў перабудовачныя часы. 
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Аднак аналіз зыходных камунікатыўных даных паказвае на іншае.Матэрыял аўтарскі, і 

выбар яго тлумачыцца толькі тым, што маем магчымасць убачыць “чалавека пішучага”: 

стваральнік тэксту ведае значна болей, чым рэцыпіент. 

ЭМОЦЫІ І РЭАЛЬНАСЦЬ 

Размова аб цяжкасцях, якія напаткалі настаўніцтва 

рэспублікі, вялася на сумеснай нарадзе кіраўніцтва 

Міністэрства адукацыі і галіновага прафсаюза 

   Сёння па рэспубліцы праходзіць хваля прафсаюзных 

канферэнцый, дзе разглядаецца пытанне аб правядзенні 10 снежня 

аднадзённай забастоўкі. У сваю чаргу міністр адукацыі 

В. Гайсёнак прапанаваў унесці на разгляд Вярхоўнага Савета 

пакет дакументаў аб самафінансаванні адукацыйных устаноў, аб 

пераглядзе падаткаабкладання спонсарскай і вытворчай дзейнасці 

ў школе. 

   Міністэрства адукацыі рэспублікі звярнулася да педагагічнай 

грамадскасці з просьбай не прымаць паспешлівых рашэнняў, 

праяўляць вытрымку і мудрасць. 

Віктар Іўчанкаў

Размешчаная пад рубрыкай «Падзеі, факты, каментарыі» інфармацыя ўтрымлівае ў 

сабе шмат топікаў: 

Кантэкстуальная 

макрастратэгія 

Сацыяльная стратэгія  Топік 

1. Залежнасць ад 

агульнага кантэксту – 

пошук семантычнай 

інфармацыі, агульнай для 

адрасата і адрасанта 

 

«чалавек думаючы»     

«чалавек дзеючы»    

«чалавек успрымаючы»  

 

«чалавек пішучы»         

 

 

«чалавек сацыяльны»     

 

«чалавек прыватны»     

фінансавыя цяжкасці; 

забастоўка; 

размова аб цяжкасцях, 

нарада; 

цяжкае фінансавае 

становішча ў сферы 

адукацыі; 

вырашэнне праблемы, 

звярнуць увагу; 

зацікаўленасць кожнага, 

бо кожны мае дачыненне 
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да адукацыі. 

2. Залежнасць ад 

бягучай сітуацыі – 

пошук тэмы, абмежаванай 

агульнымі бягучымі 

харктарыстыкамі  

«чалавек думаючы»     

«чалавек дзеючы»    

«чалавек успрымаючы»  

«чалавек пішучы»         

 

«чалавек сацыяльны»     

«чалавек прыватны»     

эмоцыі і рэальнасць; 

крок да вырашэння 

праблем; 

правамернасць дзеянняў; 

карпаратыўная 

зацікаўленасць; 

разуменне выніку 

дзеянняў; 

процілегласць «сваё» і 

«грамадскае». 

3. Залежнасць ад 

камунікатыўнага 

ўзаемадзеяння – 

вызначэнне тэм 

непасрэдна блізкіх да 

рэалізацыі 

камунікатыўных і 

прагматычных мэт 

адрасанта 

«чалавек пішучы»         

 

 

«чалавек сацыяльны»     

«чалавек прыватны»     

спыніць забастоўку, не 

дапусціць, каб эмоцыі 

пераважалі; 

спакой у грамадстве; 

асабістая зацікаўленасць. 

4. Тып дыскурса – тэма, 

характэрная для 

камунікатыўнага 

кантэксту 

«чалавек думаючы»     

«чалавек дзеючы»    

«чалавек успрымаючы»  

карысць ад забастоўкі; 

паляпшэнне становішча; 

канфрантацыя. 

5. Свабода рэферэнцыі – 

вызначэнне аб’ектаў або 

падзей, якія могуць 

абмяркоўвацца ў 

маўленчым акце і тыпе 

дыскурса 

«чалавек пішучы»         

«чалавек сацыяльны»     

 

 

«чалавек прыватны»     

актуальнасць тэмы; 

грамадская праблема, 

якая можа мець значны 

ўплыў на жыццё; 

службовая 

зацікаўленасць. 

Тэматычная структура матэрыялу ўяўляе сабой набор фармальна або суб’ектыўна 

выдзеленых топікаў, вакол якіх арганізуюцца сінгніфікатыўныя часткі тэксту. 

Паведамленне рознымі шляхамі выражае або прыпісвае розную рэлевантнасць кожнаму з 

топікаў, кампанентаў гэтай іерархіі – загалоўкам тэксту, лідам, лінейным парадкам частак. 
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Умоўна топікі паведамлення можна разбіць на дзве часткі: эмоцыі і рэальнасць, што 

выражаецца ў загалоўку матэрыялу. Да першай часткі адносяцца тэмы: размова на 

сумеснай нарадзе кіраўніцтва Міністэрства адукацыі і галіновага прафсаюза; сёння па 

рэспубліцы праходзіць хваля прафсаюзных канферэнцый аб правядзенні 10 снежня 

аднадзённай забастоўкі, просьба не прымаць паспешлівых рашэнняў, праяўляць 

вытрымку і мудрасць; да другой – цяжкасці, якія напаткалі настаўніцтва рэспублікі; 

пагроза правядзення настаўніцтвам забастоўкі; міністр унёс на разгляд пакет 

дакументаў, якія ў нейкай ступені могуць выправіць сітуацыю; апеляванне да мудрасці і 

вытрымкі настаўніцтва як найбольш свядомага пласту грамадства. 

Загаловак не ўтрымлівае канкрэтнай семантыкі, што цалкам адпавядае абстрактнасці і 

сацыяльнай змушанасці сітуацыі: урад не можа прыняць канкрэтных дзеянняў для 

аператыўнага паляпшэння становішча настаўніка. Прапануюцца толькі “супакойвальныя” 

меры – самафінансаванне адукацыйных устаноў, перагляд падаткаабкладання спонсарскай 

і вытворчай дзейнасці, – якія не маюць імгненнага эфекту. Асноўнай семантычнай 

макрастратэгіяй тэксту з’яўляецца рэлевантнасць – настаўніцтва і міністэрства. Чаму ў 

газеце з’яўляецца такая інфармацыя, якія мэты яна пераследуе? 

Канчатковай мэтай камунікатыўнай сітуацыі з’яўляецца: хоць як-небудзь папярэдзіць 

правядзенне забастоўкі. Страйкавая сітуацыя для 1993 года была амаль не тыповым 

спосабам выражэння сваіх адносін да ўладных структур, прафсаюзы з агітацыйнага і 

гаспадарча арыентаванага органа пераўтвараліся ў заступніка прафесійных калектываў. 

Было зразумелым, калі баставалі рабочыя, шахцёры на постсавецкай прасторы,аднак 

выхад на вуліцу настаўніцтва быў пазнакай глыбокага крызісу ў грамадстве, што 

катэгарычна не хацеў бачыць урад. Адсюль і маркеры змены топіка ў тэксце тыпу «ў сваю 

чаргу». Ствараецца ўражанне, што «чалавек успрымаючы» добра ўяўляе сабе 

камунікатыўную сітуацыю, валодае багажом канвенцыянальных ведаў для падобных 

рэляцый: падкрэсліванне ролі міністра ў жаданні выправіць сітуацыю – «у сваю чаргу 

міністр прапанаваў унесці на разгляд... пакет дакументаў...». Выразна прабіваецца 

натуральнасць і звыкласць канфрантацыі, наглядаем эфект чаканасці такой з’явы, як 

забастоўка, – тады зразумелым выглядае маркер змены топіка «ў сваю чаргу»: зроблена 

тое і тое, а ў сваю чаргу... Вербальна-граматычныя маркеры ў дыскурсе выступаюць у 

ролі макраканектараў, задача якіх не толькі сігналізаваць пра новыя макрапазіцыі, але ж і 

надаваць неабходную звязанасць тэксту. 
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Для ўстанаўлення неабходнай сувязі публіцыстычнага тэксту з дыскурсам у якасці 

складанай камунікатыўнай з’явы, выражанай фрагментам рэчаіснасці, неабходна ўбачыць 

пазіцыю «чалавека пішучага» / стваральніка тэксту. Яна праўляецца ў цэлым комплексе 

прапазіцый: а) інфармацыя пададзена з прэс-цэнтра ведамства ⇒ з выражанай 

карпаратыўнай цікавасцю ⇒ якая прэвалюе ў інфармацыі і мае на мэце паведаміць, што 

міністрам прымаюцца пэўныя крокі для вырашэння праблем ⇒ самафінансаванне ўстаноў 

адукацыі ⇒ якое прывядзе да новых эканамічных стасункаў у сферы адукацыі ⇒ а 

таксама прыцягненне спонсарскай дапамогі ў школу ⇒ якое не будзе абкладацца 

падаткам; б) карпаратыўная мэтанакіраванасць стваральніка тэксту давесці праз газету 

інфармацыю пра дзеянні міністэрства на шляху выпраўлення сітуацыі ⇒ і паспрабаваць 

паўплываць на ход падзей ⇒ паказаць дзейснасць функцыянавання прэс-цэнтра; в) 

непасрэднае нагляданне жыцця настаўніцтва (настаўніцкае акружэнне, базавая адукацыя і 

кола настаўнікаў-аднакурснікаў, праца ў міністэрстве адукацыі) ⇒ прыводзіць да блізкага 

адчування праблем ⇒ аднак прафесійная далучанасць і ведамасная абмежаванасць ⇒ 

прымушаюць прадпрымаць крокі, выгадныя для ведамства, урада ⇒ «нейтралізоўваць» 

эмацыянальныя настроі сярод педагагічнай грамадскасці. 

Інфармацыя для «чалавека ўспрымаючага» з’яўляецца даволі агульнай па сваім 

характары. У сілу сваёй сацыяльнай кваліфікацыі і эпізадычнай кампетэнцыі чытач 

аднаўляе мадэль сітуацыі (position'spattern), якая забяспечвае веданне спецыфікі сітуацыі, і 

элементы тэксту могуць «нагадаць» пра элементы інфармацыі, закладзенай у гэтай мадэлі. 

У гэты ж час адрасат актывізуе свае найбольш агульныя ўяўленні пра страйкі і адносіны 

да іх. Гэтая абагуленая, сацыяльна замацаваная інфармацыя спалучаецца з актуальнай, 

асабістай, закадыфікаванай у памяці інфармацыяй, якая ўтрымліваецца ў канкрэтнай 

мадэлі. Да гэтага дадаюцца кантэкстуальныя і сацыяльныя макрастратэгіі ў выглядзе 

абноўленай тэкставай інфармацыі. Такім чынам утвараецца новая мадэль інфармацыі пра 

ўваходжанне ў жыццё грамадства такога сацыяльнага катаклізму, як забастовачны рух. 

Разам з гэтым яна можа выкарыстоўвацца для карэкціроўкі і развіцця існуючай больш 

агульнай мадэлі ва ўсведамленні носьбіта мовы патэнцыяльнага топіка забастовак, 

напрыклад, у гісторыі ўсяго ХХ стагоддзя. 

З пазіцый кагнітыўнага напаўнення любога публіцыстычнага тэксту можна 

сцвярджаць, што закладзеная ў ім інфармацыя, пабудаваная праз прызму канкрэтнай 

(магчыма спецыфічнай) мадэлі сітуацыі або падзеі, абнаўляе і ўдакладняе больш агульную 

мадэль, у нашым выпадку, уяўлення пра забастоўку. Такія мадэлі могуць 
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выкарыстоўвацца ў фарміраванні і зменах больш абстрактных паняццяў. Наглядна бачым 

гэта на прыкладзе тэмы навін, якія істотныя не толькі для пабудовы структуры цэласнага 

значэння тэксту, а адыгрываюць значную ролю ў працэсах актывацыі, вылучэння, вынятку 

з сацыяльнай памяці і трансфармацыі сітуатыўных мадэлей, якія даюць магчымасць 

адэкватна распазнаць камунікатыўную сітуацыю і адэкватна рэагаваць на яе «чалавеку 

думаючаму» і «чалавеку дзеячаму». 

Паказальным у гэтым плане з’яўляецца выпадак «уключэння» ў грамадскае жыццё 

пачатку 90-х ХХ стагоддзя забастовачнага руху і паступовае яго затуханне ў наступныя 

гады. Эпізадычныя мадэлі, актуалізаваныя ў пэўны прамежак часу, архівуюцца ў 

сацыяльнай памяці і пры актуалізацыі выконваюць сваю кагнітыўную задачу на ўзроўні 

вопыту, ведаў, культуры, разумовых здольнасцей рэцыпіента і з’яўляюцца, па сутнасці, 

лінгвакагнітыўнымі адзінкамі – фрэймавымі структурамі. Інфармацыйна-камунікацыйная 

дзейнасць прэс-органа у такім выпадку мае стратэгічную папяраджальную накіраванасць 

у рэгуляцыі соцыумных узаемаадносін. 

 

 

Людмила Капитанова 
Псковский государственный университет  

(Россия) 
 

PR-киноклуб «Разговор с Другим» 

как площадка формирования коммуникативной компетентности 

студентов направления «Реклама и связи с общественностью» 

 

В свете высказываний авторитетных исследователей в области паблик рилейшнз о 

существе и содержании понятий «корпорация» [1], «корпоративная культура» [9], 

приоритетной, и, возможно, даже стратегической функцией внутриорганизационных 

корпоративных коммуникаций закономерно видится формирование у членов организации 

мотивации руководствоваться в профессиональной деятельности «общим зрением» на вещи, 

и при этом, что особенно важно, не потерять гармонии в себе и вне себя. В противном 

случае, как известно, существует опасность нивелирования под спудом «общего зрения» 

«индивидуального». Между тем с последним обстоятельством, и это касается в первую 

очередь коллектива молодых, утратится смысл и ценность «деятельности людей в одном 

направлении» [9]. Как представляется, одним из оснований сохранения собственной 

«отдельности» в социальной общности является научение молодых людей воспринимать  
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