
96

изданием, можно отнести следующие: 1) тематическая ориентированность; 
2) целевая аудитория; 3) соответствие корпоративным интересам адресатов – 
компаний; 4) приоритет образовательно-просветительской, информационно-
рекламной функций; 5) особенности распространения, включая целевую под-
писку; 6) целенаправленная установка на информацию с позитивной доминан-
той; 7) высокая степень журналистского, киноведческого, кинокритического 
мастерства; 8) жанрово-стилевое разнообразие. «На экранах», выросший на 
основе бюллетеня, обладает типологическими признаками журнального из-
дания, реализует комплекс необходимых и важных функций, в том числе и 
таких, как функция открытости, представительства, диалогичности, профес-
сионализации [1] и занимает свою нишу в белорусском медиапространстве. 
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Павел Салаўёў

КРОСМЕДЫЙНАСЦЬ ЯК ФАКТАР  
РАЗВІЦЦЯ КАРПАРАТЫЎНЫХ СМІ  

Ў БЕЛАРУСКІМ ДЗЯРЖАЎНЫМ УНІВЕРСІТЭЦЕ
Спецыфіка сучасных камунікацыйных працэсаў робіць канвергенцыю 

ў карпаратыўных сродках масавай інфармацыі ва ўстановах вышэйшай 
адукацыі непазбежнай. Працэсы канвергенцыі на прыкладзе функцыянавання 
карпаратыўных медыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ўключаюць у сябе 
ўзаемнае пранікненне розных тыпаў медыя: сацыяльных сетак, універсітэцкай 
газеты, яе электроннай версіі (сайта), сайта ўніверсітэта, знешніх сродкаў маса-
вай інфармацыі і інш. З канвергенцыяй, якая разумеецца як распаўсюджванне 
аднаго і таго ж кантэнту па розных каналах рознымі сродкамі [2], цес-
на звязана паняцце кросмедыйнасці, якое можна разумець як «здольнасць 
камунікацыйных медыяпрадуктаў, створаных для адной тэхналагічнай плат-
формы, распаўсюджвацца пры дапамозе iншых медыяплатформ» [1].
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Канцэпцыя развіцця карпаратыўных сродкаў масавай інфармацыі Бела-
рускага дзяржаўнага ўніверсітэта прадугледжвае арганізацыю іх функцыя-
навання па прынцыпе кросмедыйнай рэдакцыі, калі розныя формы кантэн-
ту рыхтуюцца ў межах аднаго інфармацыйна-камунікацыйнага падраздзя-
лення (у выпадку БДУ – Медыяцэнтра), а потым аб’ядноўваюцца ў розныя 
кросмедыйныя прадукты, прызначаныя для розных мэтавых аўдыторый. 
Так, пры падрыхтоўцы асвятлення ў карпаратыўных медыя БДУ значнай 
інфармацыйнай падзеі аб’ядноўваюцца намаганні ўсіх аддзелаў Медыя-
цэнтра БДУ: аддзела ўнутрыўніверсітэцкіх камунікацый (рэдакцыя газе-
ты «Універсітэт»), які накіроўвае сваіх карэспандэнтаў для падрыхтоўкі 
рэпартажу; прэс-службы, якая рыхтуе паведамленні для СМІ і навіны для 
сайта ўніверсітэта і накіроўвае ўніверсітэцкіх фатографаў для фотаздымкі 
мерапрыемства; аддзела вэб-праектаў і стратэгічных камунікацый, якія 
задзейнічаны ў падрыхтоўцы відэарэпартажаў. Пры неабходнасці могуць 
быць задзейнічаны і магчымасці карэспандэнтаў і відэааператараў «Студэнц-
кага тэлебачання БДУ». Найбольш часта мадэль распаўсюджвання інфармацыі 
пра падзею ў БДУ выглядае наступным чынам: інфармацыя збіраецца прэс-
службай, распаўсюджваецца ў выглядзе прэс-рэліза для СМІ і размяшчаецца 
на сайце ўніверсітэта; рыхтуюцца заданні для фатографаў, відэааператараў, 
карэспандэнтаў; пасля правядзення мерапрыемства ажыццяўляецца вытвор-
часць відэароліка пра мерапрыемства або рэпартажу «Студэнцкага тэлеба-
чання БДУ»; запаўняецца фотагалерэя на сайце ўніверсітэта, фотадакумен-
ты змяшчаюцца ў лічбавы фотаархіў; у сацыяльных сетках размяшчаецца 
публікацыя пра падзею, у тым ліку і відэаролікі; рыхтуецца публікацыя ў дру-
каванай версіі газеты «Універсітэт» і на сайце газеты (www.gazeta.bsu.by), дзе 
дадаткова размяшчаюцца відэа і фота, якія не ўвайшлі ў друкаваную версію.

Пры гэтым варта адзначыць, што для кожнага канала распаўсюджвання 
інфармацыі (прэс-рэліз, сайт універсітэта, групы БДУ ў розных сацыяльных 
сетках, газета, сайт газеты, фотагалерэя і фотаархіў) інфармацыя рыхтуецца 
з улікам канкрэтных асаблівасцей дадзенага канала, г. зн. адбываецца не яе 
дубляванне, а трансфармацыйная адаптацыя пад тып выкарыстанага медыя з 
улікам ўзаемнага абмену і дапаўнення інфармацыі.

Так, у прыватнасці, публікацыя інфармацыі пра падзею ў газеце 
«Універсітэт» мае пераважна аналітычны характар, што звязана з адносна 
нізкай аператыўнасцю, абумоўленай частатой выхаду газеты – 2 разы на ме-
сяц. Разам з тым гэта дае магчымасць падрыхтаваць грунтоўныя аналітычныя 
публікацыі, забяспечаныя каментарыямі, выверанымі статыстычнымі данымі. 
На сайце газеты публікацыя пра важную падзею практычна заўсёды супра-
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ваджаецца відэасюжэтам або рэпартажам «Студэнцкага тэлебачання БДУ», 
а таксама вялікай колькасцю фотаздымкаў, якія ў сілу абмежаванасці памеру 
паласы не публікуюцца ў друкаванай версіі газеты. Цяпер прапрацоўваецца 
магчымасць маштабнага ўкаранення пры вытворчасці газеты «Універсітэт» 
тэхналогій дапоўненай (змяшанай) рэальнасці, якая ствараецца з выкары- 
станнем «дапоўненых» з дапамогай камп’ютарных тэхналогій элементаў 
дадатковай рэальнасці, калі ў поле ўспрымання ўцягваюцца дадатковыя 
аб’екты – на газетнай паласе змяшчаецца трыгерны малюнак з адмысловым 
знакам, які паказвае на наяўнасць элементаў дапоўненай рэальнасці і слу-
жыць маркёрам для візуалізацыі лічбавых аб’ектаў у патрэбным месцы. У 
ролі дапаўняльнай інфармацыі можа выступаць відэа, малюнкі, гук, статыч-
ныя або аніміраваныя трохмерныя аб’екты і інш.

Пры публікацыі інфармацыі пра падзею ў сацыяльных сетках у абавязко-
вым парадку ўлічваецца як спецыфіка самой сеткі (напрыклад, публікацыі ў 
сэрвісе мікраблогаў Twitter будуць у значнай меры адрознівацца ад публікацый 
у сацыяльнай сетцы Fa�ebook і г. д.), так і спецыфіка мэтавых аўдыторый 
(у сацыяльнай сетцы ВК – гэта пераважна студэнты і абітурыенты, у той 
час як у Fa�ebook – пераважна супрацоўнікі, выпускнікі, студэнты, бацькі 
абітурыентаў). Акцэнт пры інфармаванні пра падзею ў сацыяльных сетках 
змяшчаецца з аб’ёмістай тэкставай інфармацыі на візуальны кантэнт (фота, 
відэа, інфаграфіка) – у многіх выпадках прадстаўлены відэарэпартаж збірае ў 
некалькі разоў большую колькасць праглядаў у параўнанні з тэкстаграфічным 
ці проста тэкставым паведамленнем. Сацыяльным сеткам належыць важная 
роля ў інфармацыйна-камунікацыйным комплексе ўніверсітэта ў якасці неза-
меннага канала атрымання зваротнай сувязі – карыстальнікі ахвотна камен-
туюць падзеі, паведамляюць сваё стаўленне і дзеляцца каментарыямі ў сваіх 
стужках (лайкі і рэпосты), паказваюць на недакладнасці, калі яны мелі месца ў 
тэксце. У цяперашні час Медыяцэнтр БДУ выглядае як досыць разгалінаваны 
карпаратыўны медыяхолдынг, які функцыянуе па прынцыпе кросмедыйнай 
рэдакцыі і аб’ядноўвае асноўныя ўнутраныя і знешнія інфармацыйныя ка-
налы ўніверсітэта, з’яўляецца сувязным звяном у інтэграцыі інфармацыйна-
камунікацыйнага комплексу БДУ, эфектыўным інструментам аналізу і 
ўдасканалення яго інфармацыйнай і камунікацыйнай палітыкі. 
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