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богатство внутреннего мира русского человека. В этом мире существует 
четкая демаркация между справедливостью и несправедливостью, му-
жеством и предательством, ответственностью и безответственностью. 
Героизм складывается из множества действий, не всегда дающих пред-
ставление о герое. Речь идет о массовом героизме советских солдат, осо-
бый статус которых стала символизировать могила неизвестного сол-
дата. Важно, чтобы духовно-нравственная компонента идентичности 
русского человека осталась в пространстве современности.

В условиях третьей мировой сетевой войны акцент политических 
технологов антироссийской направленности сфокусирован на реализа-
ции программы разрыва поколений. В таких условиях легко манипули-
ровать сознанием молодежи, вестернизировать ее образ жизни [2]. Но 
эти технологии не столь продуктивны, поскольку духовно-нравственная 
компонента русского человека имеет онтологическую основу в инди-
видуальном сознании. Поэтому любая угроза актуализирует механизм 
внутренней мобилизации национального сознания на решение задач, 
связанных с обеспечением суверенитета российского государства.
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СТРУКТУРНА-КАМПАЗІЦЫЙНЫ НАПРАМАК 
МЕНЕДЖМЕНТУ КАНТЭНТУ ДРУКАВАНЫХ СМІ

Кіруючы творчым рэдакцыйным працэсам, медыяменеджар друка-
ванага СМІ звычайна разам з журналістамі падбірае кантэнт, які бу-
дзе змешчаны ў нумары выдання. Ад прыняцця калегіяльнага рашэн-
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ня наконт тэматыкі газетнага выпуску, яго адраснасці, лакальнасці 
і іншых паказчыкаў залежыць якасць канчатковага прадукту, а зна-
чыць, ступень задаволенасці ім чытачоў. Адной з задач менеджменту 
кантэнту (далей МК) у журналістыцы з’яўляецца дасягненне згоды 
паміж «інфармацыйным голадам» аўдыторыі медыя і прапанаваным 
ёй «інфармацыйным меню». Выкарыстанне такой прагматычнай 
фармулёўкі звязана са складанымі працэсамі на рынку СМІ, агуль-
най карцінай медыяспажывання. Звяртаючыся да нашых папярэдніх 
даследаванняў [3; 4; 5], засяродзімся на асноўных палажэннях, якія 
ўваходзяць у поле вызначанай праблематыкі.

1. Неабходнасць у распрацоўцы сістэмных прынцыпаў такога нап-
рамку тэорыі журналістыкі, як МК, вызначаецца відавочнымі са-
цыяльна-палітычнымі перадумовамі. Ужыванне паняццяў «кіраванне» 
і «СМІ» ў савецкі час з’яўлялася дарэчным, калі размова вялася пра 
місіянерскую ролю журналістыкі, аднак было недапушчальным і не-
магчымым у дачыненні да бізнес-памкненняў рэдакцый і іх праграмна-
арганізацыйнай самадастатковасці. Так, змест СМІ фарміраваўся, зыхо-
дзячы з негалосна прынятага правіла, што рэальныя запыты аўдыторыі 
супадаюць з ідэальнымі (з тымі, што вызначыла кіраўнічая эліта у кан-
тэксце прыярытэтаў палітыкі Камуністычнай партыі Савецкага Саюза). 
Арганізацыя працы калектыву рэдакцыі наладжвалася выключна праз 
дзяржаўную ідэалогію, а не паводле законаў свабоднага рынку. Штуч-
ная падтрымка тыражоў у свой час прывяла да таго, што шматтысяч-
ныя выданні на пераходным этапе не вытрымалі ўмоў свабоднага по-
пыту і згарнулі дзейнасць па прычыне неканкурэнтаздольнасці. Змены 
ў сацыяльна-палітычнай сістэме вынікавалі неабходнасць выпрацоўкі 
новых падыходаў медыяменеджменту, накіраваных на дасягненне 
эфектыўнай жыццядзейнасці медыя ў сучасных варунках.

2. Факт узнікнення свабоднага медыярынку закрануў важныя 
аспек ты функцыянавання друкаваных выданняў. Дзейныя рынка-
выя адно сіны дыктуюць правілы, якія абумоўліваюць зацікаўленасць 
медыяменеджараў не толькі ў дасягненні ідэйна-канцэптуальных мэт, 
але і ў забеспячэнні эканамічнай стабільнасці: атрыманні прыбытку, 
мінімізацыі спісання нерэалізаванага тыражу. Разам з гэтым крыты-
ка ў адрас «рынку», які можа негатыўна ўплываць на сферу духоўнай 
вытворчасці, небеспадстаўная. З прычыны ўзмацнення эканамічнага 
фактару ў дзейнасці СМІ (спачатку ў 1990-я гг. падчас пераходу ад 
адміністрацыйна-каманднага да рынкавага механізму гаспа дарання, за-
тым ва ўмовах сусветнага фінансавага крызісу 2008 г.) выклікае занепа-
коенасць сучасны гуманітарны статус журналістыкі. На фоне станоўча 
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ахарактарызаванай прафесарам А. Слукой дзейнасці беларускіх ме-
дыя [8, с. 3] сёння назіраюцца некаторыя неадназначныя глабаль-
ныя тэндэнцыі. Для апісання спецыфічнай сітуацыі, якая склала-
ся ў сусветнай медыяпрасторы, у колах кансультантаў і аналітыкаў 
выкарыстоўваецца тэрмін «новая нармальнасць». Эўфемізм хавае 
семантыку агульнага стану ўпадку, які, на думку спецыялістаў, вар-
та ўспрымаць як аб’ектыўную рэаль насць. «Новая нармальнасць» ха-
рактарызуецца: а) парушэннем этыч ных нормаў (публікацыя рэклам-
ных і піяр-тэкстаў пад выглядам журна лісцкіх; фабрыкацыя фактаў, 
«падтасоўка меркаванняў» (незбалансаванасць аналітыкі); дэманстра-
цыя сцэн гвалту, жорсткасці; «мова варожасці» (правакацыі, заснава-
ныя на расавай і рэлігійнай глебе) і г. д.); б) інфармацыйнымі войнамі 
(прапаганда, аднабаковае асвятленне канфліктаў); в) інфатэйнментам 
і стандартызацыяй кантэнту (паўсюдная арыентацыя на асярэд-
неныя запыты, г. зн. «лёгкія грошы»: спрашчэнне, забаўляльнасць, 
прымітыўная відовішчнасць) і інш. У гэтым кантэксце прасочваец-
ца складаная прычынна-выніковая сувязь паміж «новай нармальнас-
цю» і культурай медыяспажывання. Праціўнікі таго, што інфармацыя 
разглядаецца як тавар, а асветніцкія функцыі СМІ замяшчаюцца 
забаўляльна-камерцыйнымі, кажуць аб фрагментацыі грамадскай 
свядомасці і «культурным збядненні».

3. Адаптацыя традыцыйных медыя да існуючай «нармальнасці» 
прыводзіць да мадыфікацыі і трансфармацыі інфармацыйнага пра-
дукту, каналаў камунікацыі – да стварэння «новых» медыя [1, с. 206]. 
Гэта праяўляецца ў паскарэнні навінавых патокаў, «вірусным» распаў-
сюджванні навінавага кантэнту, што суправаджаецца ростам папуляр-
насці анлайнавых СМІ, бурным развіццём відэахостынгаў і сацыяльных 
сетак. Такім чынам, у ходзе эвалюцыі медыя адначасова фарміруецца не 
толькі новае ўспрыманне свету, але і характар перадачы інфармацыі.

4. «Інфармацыйны выбух» і неверагодная магчымасць доступу да 
інфармацыі разам з відавочнай карысцю прынеслі чалавецтву і пра-
блему: арыентавацца ў інфапатоках медыякарыстальнікам становіцца 
ўсё больш складана. Глабалізацыя спараджае высокую канкурэнцыю 
ў «цеснай» інфармацыйнай прасторы. Цалкам заканамерныя агульна-
сусветная тэндэнцыя падзення тыражоў, а таксама зніжэнне даходаў ад 
рэкламы ў традыцыйных рэдакцый, што асабліва выявілася ў прынт-
сегменце. У прыватнасці, выклікае цікавасць артыкул «Печатные ме-
диа в эпоху цифровых технологий» В. Смірновай, у якім прыводзіцца 
меркаванне заходніх аналітыкаў Б. ван дэр Хаака, М. Паркса і М. Ка-
стэльса наконт таго, чаму друкаваныя СМІ перажываюць «крызіс», 
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а новыя медыя набіраюць папулярнасць. Тлумачэнне гэтаму аўтары 
знаходзяць у спецыфіцы бізнес-мадэлі друкаваных СМІ, якая пабуда-
вана на платнай падпісцы альбо фіксаванай рознічнай цане. Паколькі 
медыякарыстальнік цяпер можа атрымліваць інфармацыю з мноства 
бясплатных крыніц, яго жаданне і гатоўнасць заплаціць за навінавую 
павестку памяншаецца. Таму некаторыя аўдыторныя групы сёння ўсё 
радзей абіраюць газеты і часопісы як крыніцу інфармацыі, а следам за 
чытачамі ў інтэрнэт сыходзяць і рэкламадаўцы [9]. Дынамічныя пе-
рамены на інфармацыйным рынку, якія адбываюцца на фоне гучных і 
несуцяшальных прагнозаў пра лёс «старых» медыя [6], патрабуюць ад 
друкаванай журналістыкі якаснай пераарыентацыі.

5. Сёння для прафесіяналаў рынку друкаваных СМІ відавочна: 
трэ ба шукаць усебаковы падыход да стварэння фармату выдання як 
унутранага стандарту арганізацыі кантэнту ў рэдакцыі, як рынкава-
га інструмента. Аднак сучасная навуковая літаратура па пытаннях 
мене джменту і маркетынгу СМІ не прадстаўляе ніякіх універсальных 
мадэляў і рэцэптаў. Практычныя напрацоўкі, якія існуюць у за-
межных і ў айчынных рэдакцый, маюць абмежаваны доступ альбо 
ўвогуле не зафіксаваны ў дакументах, бо «некаторыя друкаваныя 
СМІ зусім не распрацоўваюць фармалізаваных стандартаў стварэння 
прадукту, які яны прапануюць чытачу, <…> абапіраюцца на ўсё, што 
заўгодна: інтуіцыю, логіку, даследаванні рынку», але не на прапісаныя 
патрабаванні, якія прад’яўляюцца кожнаму журналісту пры выпуску 
нумара [10]. Як адзна чае С. Сцепанян у артыкуле «Кіраванне кан-
тэнтам друкаванага СМІ ва ўмовах рынку», пры стварэнні газеты 
ці часопіса ўзнікае шэраг пытанняў, сярод якіх наступныя: «З якой 
перыядычнасцю чаргаваць рубрыкі?»; «На якой паласе размяшчаць 
той ці іншы матэрыял?»; «Якія ў выдання асноўныя жанры?»; «Якія 
патрабаванні да фатаграфій і ілюстрацый?» і інш. Бясконца даваць 
адказы на іх (выкладаць так званыя «правілы гульні») могуць клю-
чавыя супрацоўнікі рэдакцыі, але сусветная практыка ведае больш 
эфектыўны спосаб: звяртацца да канонаў, якія замацаваны ў рэдак-
цыйных дапаможніках – стайлбуку, брэндбуку і інш. [10].

Такім чынам, журналісцкая практыка знаходзіцца ў прамой за-
лежнасці ад сучаснага эканоміка-палітычнага кантэксту, які адбіваецца 
на яе гуманітарным статусе, а таксама абумоўліваецца развіццём 
каму нікацыйных тэхналогій і характарам медыяспажывання. Усё 
гэта патрабуе ад менеджараў СМІ ўзважанага падыходу да сваёй 
спецыфічнай вытворчасці. У іх арсенале – эфектыўныя тэхналогіі МК, 
якія складаюцца з набору адпаведных прынцыпаў, метадаў і законаў.
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А. Калеснічэнка, услед за І. Дзялашынскім, выдзяляе тры асноўныя 
метады, з дапамогай якіх, як правіла, ажыццяўляецца стварэнне і 
арганізацыя газетнага кантэнту, – імправізацыя, рубрыкаванне, ком-
плекснае планаванне [2]. Ніжэй прапануем азнаёміцца з іх апісаннем, 
якое для нагляднасці інтэрпрэтавана намі ў фармаце табл. 1.

Табліца 1
 Метады стварэння і арганізацыі газетнага кантэнту

Назва 
метаду Сутнасць метаду Характарыстыка выкарыстання

Перавагі Недахопы

Імпра-
візацыя

Кантэнт выпуску фар -
мі руецца без звароту да 

канкрэтнага рэ дакцыйна-
га плана, сты хійна,  

з апо   рай на інтуіцыю  
і прафесійны вопыт

Прастата, 
апе ра тыўнасць

Нізкая надзейнасць: 
якасць нумара залежыць 
ад наяўнасці актуальных 

медыяпадзей (се зоннасці),  
ад псіхалагічнага стану 
аўтараў (здольнасці да 
генерацыі новых ідэй)

Рубры-
каванне

Напаўненне нумара 
ажыц цяўляецца па-

водле матрыцы ці ма дэлі 
выдання. Жур налісцкі 

пошук вядзецца 
ў адпаведнасці з 

запраграмаванымі 
рубрыкамі

Стабільнасць  
якасці выдання,  
пас лядоўнасць,  

пастаян ства

Кансерватыўнасць, 
прэваліраванне формы над 
зместам («падгонка» тэксту 

пад аб’ём, які адведзены 
для рубрыкі)

Комп-
лекснае  
плана-
ванне

Уяўляе сабой «развіццё 
метаду рубрыкавання». 
Улічвае шырокі спектр 

зместавых харак-
тарыстык выдання: 

аўтарства матэрыялаў, 
мадальнасць тэкстаў, 
спецыфіку мовы вы-

дання, тэматычна-жан-
равы накірунак  

і інш. Прадугледжвае 
колькасны ўлік усіх 

параметраў і далейшы 
кантроль

Высокая 
верагоднасць 

задавальнення 
чытацкіх 

спадзяванняў, што 
забяспечваецца 
параўнаннем 

рэальных 
параметраў 

з ідэальнымі 
(канцэптуальнымі); 

магчымасць 
рэагаваць на 

нездавальняльныя 
паказчыкі

Складанасць выканання: 
дэталёвая распрацоўка 
канцэпцыі – давядзенне  

да супрацоўнікаў –  
кантроль над ува-

сабленнем – рэгулярная 
карэкціроўка з улікам 

сітуацыі на медыярынку

Адзначым, што праяўленне недахопаў таго ці іншага абранага метаду 
можа прывесці да пэўных рызык, у тым ліку эканамічных. Так, няўдалая 
імправізацыя, звязаная з хаатычным пошукам тэм і паспешлівай 



480                                                                                                   

кампаноўкай нумара, можа справакаваць адмову чытача набываць 
дадзены прадукт СМІ ў будучым. Такі ж вынік магчымы пры залішне 
жорсткім, нягнуткім рубрыкаванні, калі з-за адсутнасці пра дугледжанага 
месца важная медыяпадзея ігнаруецца аўтарскім ка лектывам ці, наад-
варот, надаецца празмерная ўвага нязначнаму інфаповаду, які «ўдала 
ўпісваецца» ў макет газетнай паласы.

Аналіз выкарыстання метаду рубрыкавання дазваляе вывучыць 
спецыфіку структурнай арганізацыі газеты, што з’яўляецца задачай 
нашага даследавання. Прагматычны інтарэс выклікае прымяненне ме-
таду ў друкаваных выданнях рэспубліканскага грамадска-палітычнага 
медыя холдынга, створанага на базе рэдакцыі газеты «Советская Бело-
руссия» (СБ). Матэрыялы даследавання – нумары дамінантнай газеты, 
а таксама выданняў «Рэспубліка» (Р), «Знамя юности» (ЗЮ), «Сельская 
газета» (СГ), «Народная газета» (НГ) за верасень і кастрычнік 2016 г.

Прызначэнне рубрыкі – прэзентаваць журналісцкі твор такім чы-
нам, каб чытач мог лёгка арыентавацца ў ім, без цяжкасцей знаходзячы 
цікавае для сябе. Паслядоўнасць і рэгулярнасць ва ўзнікненні рубрык на 
старонках газеты выхоўвае ў чытача адданасць медыя.

Рубрыкацыя – выразнік акцэнтаў нумароў у прааналізаваных газе-
тах. Удаламу камплектаванню матэрыялаў спрыяюць у першую чаргу 
назвы суперрубрык, якія дазваляюць аб’ядноўваць публікацыі па выраз-
ных крытэрыях. У аснове намінацый рубрык традыцыйна закладзены 
наступныя прыкметы:

а) геаграфічны ахоп: суперрубрыкі «Моя страна» і «Мой мир» (Р), 
«В стране» і «В мире» (ЗЮ), «Глобус», «Регион» (СБ), «Родная земля: 
Слонимский район», «Мир и время», «Мир вокруг нас» (СГ);

б) прыналежнасць да жанру ці жанравай групы: «Актуальное ин-
тервью», «Репортаж» (СБ), «Репортёр», «Фоторепортаж» (Р), «Анали-
тики» (СГ), «Рэпарцёр», «Аналитика» (НГ), «Расследование» (НГ; ЗЮ);

в) антрапацэнтрычнасць: «Первые лица» (Р), «Какие люди!» (ЗЮ), 
«Личность в истории», «Твои герои, Беларусь», «Идеи и люди», «Ком-
петентный собеседник» (СГ), «Лица» (СБ; НГ), «Персона» (СБ; Р);

г) апеляцыя да звестак з вэб-крыніц: «Интернет» (СБ), «Чыт@лі?», 
«Вид@ли?» (Р), «Блогосфера» (НГ), «В сети» (ЗЮ);

д) формы зваротнай сувязі з аўдыторыяй: «Всё обо всём», «WWW.
SB.BY» (СБ), «Чытацкі клуб», «Аб чым нам пішуць» (Р), «Резонанс» 
(НГ), «Читатель – газета» (СГ), «Форум» (СБ; Р; НГ);

е) тэматыка: напрыклад, тытульныя рубрыкі «ТОП-тема» (Р), «Тема 
номера» (ЗЮ), а таксама тэматычныя накірункі: «Финансы», «Геополи-
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тика», «Научная среда», «Туризм» (СБ), «Бизнес-ревю», «Экономикс», 
«Экосфера», «Полный соцпакет», «Соцреализм», «Большая политика», 
«Военное дело», «Образование», «Культура» (Р), «Офотдел», «Политот-
дел», «Овертайм», «Культпоход», «Медицина», «История» (НГ), «Куль-
тпросвет», «Экономическая суть», «Аграрное обозрение», «Аргоэконо-
мика», «Будьте здоровы» (СГ), «Sport time», «Здоровая жизнь» (ЗЮ), 
«Социум» (СБ; НГ), «Здоровье» (СБ; Р), «Спорт» (СБ; Р), «Арена» (СБ; 
Р), Технологии (СБ; Р), «Криминал» (СБ; Р; НГ) і інш.

Як можна назіраць па спісе намінацый, прыведзеных вышэй, у выдан-
нях прасочваецца негатыўная тэндэнцыя да структурнага дубліравання 
кантэнту. Эксклюзіўная падача медыяпадзеі, адаптацыя кантэнту пад 
інфармацыйныя запыты чытачоў разглядаюцца як звычайныя працэсы 
для СМІ, якія суіснуюць на вузкім рынку. Пры вывучэнні газет медыя-
холдынга (мяркуем, што пры граматнай арганізацыі выданні не канку-
рыруюць паміж сабой, а дапаўняюць адно аднаго) правамерна ўзнікае 
пытанне: ці неабходна захоўваць структурна-кампазіцыйнае падабен-
ства паміж выданнямі, створанымі для розных мэтавых аўдыторый? 
Менавіта для розных – інакш у выпуску некалькіх газет з перакрыжава-
ным пазіцыянаваннем увогуле няма неабходнасці.

Структурнае дубліраванне ўяўляе сабой запазычанне элементаў 
арганізацыі прасторы выдання (рубрык, раздзелаў і інш.). Так, у 
прааналізаваных нумарах выяўлены рубрыкі-«клоны», параўн.: 
«Мнения» («В мире», «В стране», «Во мне») (СБ) – «Мир», «Стра-
на», «Я» (Р) (змяшчаюць меркаванні журналістаў, звычайна ў жанры 
аналітычнага каментарыя); «Одним словом» (СБ) – «Адным сказам» 
(Р) (утрымліваюць хранікальныя нататкі); «Спор-клуб» (СБ) – «Спор» 
(НГ) – «Спор-плуг» (СГ) (уяўляюць сабой «слоўныя дуэлі» паміж двума 
журналістамі). Некаторыя рубрыкі маюць як аднолькавае прызначэнне, 
так і ідэнтычныя назвы: «Контекст»,«Протокол», «Спецхран», «Острый 
ракурс», «Ракурс», «Форум» (СБ; Р), «Очевидное – невероятное» (СБ; 
НГ), «Конференц-зал», «Тема» (СБ; СГ), «Как это было» (СГ; Р), «Факт 
и комментарий» / «Комментарии и факты» (СБ; Р; СГ), «Подробности» 
(СБ; Р; ЗЮ) і інш. Тое ж назіраецца ў выпадку з рубрыкамі-ўрэзкамі 
«Кстати», «Цифра» / «Лічба», «Совет» / «Парада» і пад.

Рызыка з’яўлення дубліравання кантэнту (асабліва структурна-
га і тэматычнага) павялічваецца ці памяншаецца ў залежнасці ад 
перыядычнасці выхаду выданняў. Каб наладзіць узаемадапаўняльную 
працу прынт-пляцовак, менеджмент медыяхолдынга прыняў разумныя 
дзеянні па змене тыднёвага календара. Так, пасля ўступлення ў медыяхол-
дынг «Рэспубліка» скараціла свой выхад да 4 разоў на тыдзень, «Сельская 
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газета» – да 3, «Народная газета» – да 1. Газеты «Советская Белоруссия» і 
«Знамя Юности» захавалі ранейшую перыядычнасць (гл. табл. 2).

Табліца 2 
Перыядычнасць выхаду выданняў медыяхолдынга

Пн. Аўт. Ср. Чц. Пт. Сб. Ндз.
СБ + + + + +
Р + + + +

СГ + + +
ЗЮ +
НГ +

Сітуацыя з дубліраваннем кантэнту пагаршаецца, калі паміж 
СМІ існуе падабенства па аўдыторнай прыкмеце: згодна з данымі 
Інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры Адміністрацыі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь за 2013 г. больш за палову аўдыторыі «СБ» і 
«Р» складалі чытачы, старэйшыя за 50 гадоў [7, с. 106]. Таму паміж 
газетамі «СБ» і «Р» найбольш ярка назіраецца ўнутраная канкурэнцыя. 
Так, значным недахопам у МК «СБ» і «Р» з’яўляецца выпуск газетамі 
аднатыпных дадаткаў, параўн.: «ТВ твоего дома» (СБ) – «Теленеделя» 
(Р); «Сад и огород» (СБ) – «Дар» (Р). Пры гэтым не з’яўляецца 
крытычным факт існавання аналагічных дадаткаў у выданнях з больш 
вузкай арыентацыяй па аўдыторнай прыкмеце («Телерадионеделя» 
і «Колосок» у «СГ»; «Твоя Знамёнка» ў «ЗЮ»), а таксама ў газетах з 
адносна рэдкай перыядычнасцю («Телепрограмма» ў «НГ»).

Прымаючы да ўвагі апісаную вышэй тэндэнцыю, адзначым, што 
твар канкрэтнага друкавага СМІ ўсё ж такі складаюць унікальныя 
намінацыі рубрык. Добрая рубрыка можа існаваць доўга, не губляючы 
папулярнасці сярод аўдыторыі СМІ. Яе можна назваць своеасаблівым 
«брэндам унутры брэнда»: «Раб рампы», «Колесо», «Год культуры», 
«Дневник памяти», «Эпоха», «Злоба дня», «Ближе к теле» (СБ); 
«Намедни.by», «Синема», «Полундра», «Разложим по полочкам», 
«Игры разума», «Контрсанкции», «Миграция», «На мушке» (Р); 
«Сельская жизнь», «Мониторинг СГ», «Проблему исследует СГ», 
«Полевой корпункт СГ», «Собинформбюро», «Райотдел», «Два взгляда» 
(«Мужской», «Женский») (СГ).

Разгалінаваную сістэму рубрык з арыгінальнымі назвамі і нетры-
віяльнай функцыянальнасцю мае штотыднёвік «Народная газета», у 
прыватнасці суперрубрыкі «Pro жизнь» і «Новосфера». Статыстычныя 
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і сацыялагічныя даныя, а таксама публікацыі-агляды і журналісцкія 
апытанні змешчаны ў раздзеле «Барометр» і ў яго рубрыцы «Vox Populi» 
(у падачы матэрыялаў выкарыстана інфаграфіка і шрыфтавыя акцэнты). 
Ажыццявіць прэзентацыю падзей тыдня дазваляюць неаператыўныя 
інфармацыйныя рубрыкі «Дайджест», «Было» і «Будет», а таксама 
«Рейтинг событий недели по версии “НГ”».

Спрыяюць чытацкай прыхільнасці да выдання і аўтарскія рубрыкі: 
«Непророк» Аляксандра Кулінковіча, «Колонка Татьяны Сулимовой», 
«Письма Инессы Плескачевской», «Книжный навигатор» Людмілы 
Рублеўскай, «Кинодом» Людмілы Саянковай, «Глазами художника» 
Алега Карповіча, «Амбулаторный приём» Уладзіміра Хрышчановіча, 
«Что в имени тебе моем?» Валянціны Лемцюговай (СБ); «Слово 
Митрополита», «Вытокі з Уладзімірам Субатам» (СГ) і інш. Мастацка-
публіцыстычны эфект ствараюць рубрыкі-містыфікацыі аўтараў-
«персанажаў», напрыклад «Взгляд из дворницкой» «заслужанага 
работніка ЖЭСа Сямёныча», «Глас Пегаса» паэта Акын Акіма (НГ).

Згодна з прынцыпам комплекснасці ў МК тэматычная спецыялізацыя 
выдання адбіваецца на структурнай арганізацыі нумароў. Найбольш 
выразна гэта прасочваецца ў штотыднёвіку «Знамя юности»: тут 
выходзяць рубрыкі «Молодёжь.info», «Сверстник new generation», 
«Классное время», нехарактэрныя для іншых выданняў-партнёраў. 
Назвы структурных элементаў і іх прызначэнне поўнасцю адаптаваны 
пад патэнцыйныя запыты моладзевай аўдыторыі: «Сериальный мир», 
«Hi-tech», «Культренд» («Book», «Film», «Music»), «Еще раз про 
любовь», «Непростая история», «Афиша» («Побывать», «Посмотреть», 
«Купить билеты», «С детьми»), «Эксклюзив ЗН», «Как на духу», 
«Территория art» і інш.

Пазітыўнай практыкай, якая сведчыць пра пэўную пластычнасць 
структуры выданняў холдынга, з’яўляецца прэзентацыя структурных 
новаўвядзенняў: так, за кастрычнік 2016 г. прэм’ера рубрыкі адбылася 
ў газеце «Рэспубліка» («К вам едет ревизор») і ў «Сельской газете» 
(«Военный альбом»). Дзейнасць медыяменеджменту па ўкараненні 
навацый на структурна-кампазіцыйным узроўні ў першую чаргу 
закранула «Народную газету». Пасля ўваходжання ў медыяхолдынг 
выданне змяніла аб’ём – ён павялічыўся да 64 старонак. Дакладная і 
лагічная структура для газеты такога вялікага памеру – неабходнасць, 
якая не толькі арыентуе чытача, але і дазваляе журналістам выпрацаваць 
карэктную «дарожную карту» па напаўненні медыя. Варта адзначыць, 
што сёння штотыднёвік выходзіць у трох сшытках: першы грамадска-
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палітычны, другі складаецца з «Сюзного вече», трэці ўключае 
тэматычныя дадаткі. Новы вобраз «НГ» складае канкурэнцыю выданням 
«7 дней» і «Комсомольская правда». (Магчыма, па прычыне ўзнікнення 
на рынку «новага» канкурэнта «КП», між іншым, не так даўно змяніла 
час выхаду «таўстушкі» на сераду.)

Такім чынам, менеджмент медыякантэнту апелюе да фармальна 
аформленых метадаў стварэння і арганізацыі газетнага зместу, кожны 
з якіх забяспечвае розную ступень эфектыўнасці СМІ ў задавальненні 
спецыфічных запытаў медыяспажыўцоў. Метад рубрыкавання за-
бяспечвае стабільнасць якасці друкаванага выдання, а таксама дазва-
ляе пазбегнуць эканамічных рызык у кіраванні кантэнтам, выка-
рыстоўваючы тактыку своечасовага аднаўлення структуры газетнага 
ну мара. Выданням грамадска-палітычнага медыяхолдынга, створанага 
на базе рэдакцыі газеты «Советская Белоруссия», варта імкнуцца да 
ўнікальнай падачы зместу для выданняў-партнёраў, што дэтэрмінуецца 
арыентацыяй кожнага з іх на розную мэтавую аўдыторыю. У гэтай сувязі 
прапануем медыяменеджменту холдынга ўзмацніць адметныя тактыкі 
па рубрыкацыі нумароў прааналізаваных газет, зноў узняць пытанні 
па аптымізацыі іх перыядычнасці, а таксама аўдыторнай і тэматычнай 
дыферэнцыяцыі. 
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АКРУГОВАЯ ПРЭСА Ў ПРАЦЭСЕ  
АЖЫЦЦЯЎЛЕННЯ ПАЛІТЫКІ БЕЛАРУСІЗАЦЫІ

У гісторыю Беларусі 20-я гады ХХ ст. увайшлі як перыяд адраджэн-
ня і росквіту нацыянальнай культуры, навукі, адукацыі і мовы. Гэтаму 
спрыяла палітыка беларусізацыі, якая стала вельмі значнай, цікавай і 
ўнікальнай з’явай. Усебакова развівалася беларуская нацыянальная 
культура – літаратура, музыка, тэатр. Ствараліся спецыяльныя навуко-
выя ўстановы па вывучэнні гісторыі і традыцый беларускага народа. На-
цыянальная мова трывала замацоўвалася ва ўсіх сферах жыццядзейнасці 
грамадства. Большасць газет і часопісаў друкавалася па-беларуску. З 
кожным годам павялічвалася колькасць выданняў на роднай мове. Так, з 
5 329 000 экз. надрукаваных у 1924–1928 гг. кніг беларуская літаратура 
складала большую частку – 4 767 000 экз. [1, с. 10–13].

У той жа час беларусізацыя з’яўлялася часткай праграмы па 
нацыянальна-дзяржаўным і нацыянальна-культурным будаўніцтве на 
савецкай аснове. Гэта стала падставай для неадназначных адносінаў да 
дасягненняў у справе беларускага нацыянальнага адраджэння ў 1920 я гг. 
Палітыка беларусізацыі трактавалася некаторымі даследчыкамі як так-
тычныя захады савецкай улады, якая баялася згубіць свой уплыў на бе-
ларускае насельніцтва пасля Грамадзянскай і савецка-польскай войнаў, 
у час станаўлення СССР. Таму часта пры аналізе падзей гэтага перыяду 
карыстаюцца выключна негатыўнымі ацэнкамі, забываючы, што гэты 
працэс складаны і шматбаковы. Сапраўды, многія рэаліі савецкага часу 
маюць супярэчлівы і неадназначны характар. Аднак гэта не азначае, 


