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ГАЗЕТА «УНІВЕРСІТЭТ»  
СТАНОВІЦЦА МУЛЬТЫМЕДЫЙНЫМ ВЫДАННЕМ

Сучасны медыярынак рэгулярна ставіць перад сродкамі масавай 
інфармацыі ўсё новыя выклікі і змушае іх пастаянна развіваць свае 
электронныя і друкаваныя тэхналогіі. Гэтыя тэндэнцыі закранаюць і 
карпаратыўныя выданні, якія з’яўляюцца адным з самых стабільных 
сегментаў медыяіндустрыі. Карпаратыўная прэса (маюцца на ўвазе 
ўнутрыкарпаратыўныя, знешнекарпаратыўныя, змешаныя і рэкламныя 
выданні) несумненна валодае пэўнымі перавагамі перад рэспубліканскімі і 
абласнымі друкаванымі СМІ і інфармацыйна-забаўляльнымі электроннымі 
рэсурсамі. Па-першае, пераважная большасць друкаваных карпаратыўных 
выданняў фінансуецца арганізацыямі-заснавальнікамі цалкам, значыць, 
глабальна не стаіць пытанне самаакупнасці. Па-другое, чытацкая аўдыторыя 
мэтавая. Яна добра вывучана не толькі паводле сацыяльнага статусу, узроставых 
і гендарных прыкмет, прафесійнай прыналежнасці, але і па прыхільнасцях, 
творчым самавыяўленні, а таксама па геаграфіі пражывання [1].

Аднак такое ўстойлівае становішча разам з фактарам «волі заснавальніка» 
можа прывесці да інертнасці мыслення і кансервацыі існых формаў і метадаў 
падачы інфармацыі і, як вынік, відавочнага адставання ад больш прагрэсіўных 
інфармацыйных рэсурсаў і страты чытацкай цікавасці. Разам з тым трэба 
разумець, што менавіта дзякуючы сваім прывілеям карпаратыўныя выданні  – 
выдатны плацдарм для гнуткай рэдакцыйнай палітыкі і зручная пляцоўка для 
эксперыментаў.

Прыклад таму – газета БДУ «Універсітэт», якая з’яўляецца вядучым 
універсітэцкім выданнем не толькі з-за статусу свайго заснавальніка, але і 
ў выніку ўласных дасягненняў. Ужо з 2006 года «Універсітэт» распрацаваў 
уласны сайт на платформе CMS «Web.Perspe�tive», які валодаў мінімальным 
сэрвісам, але быў даволі эрганамічным. Электронная версія газеты практычна 
цалкам дублявала яе друкаваны аналаг. Аднак важнай характарыстыкай 
сайта было рэгулярнае абнаўленне, якое ажыццяўлялася па меры выхаду 
друкаванага нумара. Дарэчы, іншыя ўніверсітэцкія газеты пачалі запускаць 
свае сайты толькі праз 3–4 гады, а многія не маюць і да гэтага часу. Можна 
таксама адзначыць, што наяўнасць электроннай версіі спрыяла і павышэнню 
якасці журналісцкіх матэрыялаў у самім друкаваным выданні, таму што 
прадугледжвала выхад іх на больш шырокую аўдыторыю. 

У наш час друкаваны орган БДУ прызнаваўся «Найлепшай студэнцкай 
газетай» на міжнародным фестывалі «Націскай на RECord» у 2007 г. ва 
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Украіне. У 2009 г. «Універсітэт» стаў пераможцам V Нацыянальнага кон- г. «Універсітэт» стаў пераможцам V Нацыянальнага кон-г. «Універсітэт» стаў пераможцам V Нацыянальнага кон-
курсу друкаваных СМІ «Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шмат-
тыражная газета». У 2014 г. газета БДУ стала лаўрэатам зімовай школы 
журналістыкі ў намінацыі «Найлепшае інтэрнэт-выданне» і міжнароднага 
галіновага конкурсу выданняў «Універсітэцкая кніга» ў Казані (РФ) у 
намінацыі «Найлепшая ўніверсітэцкая газета». 

Новы этап развіцця газеты «Універсітэт» пачаўся з уваходжання ў структуру 
Медыяцэнтра БДУ ў пачатку 2014 года. З гэтага моманту яе дзейнасць стала 
напаўняцца новым зместам у напрамку раскрыцця камунікацыйнага патэн-у напрамку раскрыцця камунікацыйнага патэн- напрамку раскрыцця камунікацыйнага патэн-напрамку раскрыцця камунікацыйнага патэн- раскрыцця камунікацыйнага патэн-
цыялу. Сучаснае карпаратыўнае выданне – гэта, у першую чаргу, інструмент 
як кіравання інфармацыйнымі плынямі (для сябе і для іншых) і аўдыторыяй 
(унутранай і знешняй), так і фарміравання іміджу (станоўчай інфармацыйнай 
прасторы пра арганізацыю, яе дзейнасць і магчымасці). Карпаратыўная 
прэса – гэта інтэграванне журналістыкі і піяр-тэхналогій. Ва ўмовах часо- інтэграванне журналістыкі і піяр-тэхналогій. Ва ўмовах часо-інтэграванне журналістыкі і піяр-тэхналогій. Ва ўмовах часо-
вых цяжкасцяў эканамічнага развіцця важнасць карпаратыўных выданняў 
узрастае. Правільна распрацаваная маркетынгавая і творчая палітыка 
рэдакцыі прынясе ўстойлівасць на медыярынку, папулярнасць у мэтавай 
аўдыторыі і эфектыўнасць у выкананні функцый і задач, пастаўленых перад 
карпаратыўнымі СМІ [1].

Найважнейшую ролю ў трансфармацыі газеты «Універсітэт» пачаў іграць 
менавіта яе сайт. Ужо ў лютым 2014 года электронная версія газеты стала 
выходзіць на больш сучаснай платформе WordPress, якая давала рэсурсу знач-
на больш функцый. Пры распрацоўцы канцэпцыі рэсурсу быў улічаны вопыт 
вядучых беларускіх і замежных інтэрнэт-СМІ. Сайт газеты «Унiверсiтэт» – 
www.gazeta.bsu.by – набыў новы дызайн і стаў больш лёгкім для ўспрымання 
наведвальнікамі. Змены закранулі не толькі вонкавы выгляд. Новы вэб-рэсурс 
у параўнанні з папярэднім не супадаў цалкам з друкаваным выданнем. На 
сайце ў рэжыме рэальнага часу пачалі публікавацца матэрыялы і артыкулы, 
якія рэдакцыя не магла размяшчаць у друкаванай версіі. Побач з кожным ар-магла размяшчаць у друкаванай версіі. Побач з кожным ар-размяшчаць у друкаванай версіі. Побач з кожным ар-
тыкулам паказваўся час яго размяшчэння, што дазваляла ў рэжыме анлайн 
заставацца ў курсе найбольш значных падзей у БДУ. 

Значная ўвага была нададзена візуалізацыі. На сайце www.gazeta.bsu.by 
стала магчымым убачыць фотагалерэі і відэаматэрыялы пра жыццё БДУ. Кож-Кож-
ны ахвотны мог пакінуць свае каментарыі да публікацый на інтэрнэт-рэсурсе. 
З’явіліся новыя раздзелы «Свежыя каментары», «Цiкавыя абмеркаваннi», 
«Самае папулярнае». У раздзеле «Сацыяльныя медыя» былі прыведзены 
спасылкі на акаўнты БДУ ў сацыяльных сетках.

У сярэдзіне 2015 года сайт газеты «Унiверсiтэт» быў яшчэ больш 
мадэрнізаваны. Для лепшага ўспрымання яго вонкавы выгляд набыў шырокі 
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фармат і быў стылізаваны пад фірмовыя колеры БДУ. Больш ілюстратыўнай 
стала падача матэрыялаў. Увогуле, значная частка публікацый на сайце мае 
выразны канвергентны характар, то бок тэкставы складнік дапаўняецца адпа-
ведным відэа і шырокім фотакантэнтам. У асобных выпадках прысутнічаюць 
слайды і інфаграфічныя элементы. Палепшылася навігацыя. Да дадатковых 
магчымасцяў новага сайта можна аднесці дынамічны і адаптыўны дызайн, які 
забяспечвае адлюстраванне кантэнту на экранах смартфонаў і планшэтаў. На 
сайце маецца архіў нумароў газеты ў PDF фармаце, прычым нумары газеты 
за 2010–2015 гг. інкарпараваныя ў электронную бібліятэку БДУ. Газета БДУ 
займела ўласны QR-код для зручнага счытвання ўсімі мабільнымі прыладамі 
і прапануе шмат карысных сэрвісаў для чытачоў з рознымі інтарэсамі. Сайт 
цалкам інтэграваны з вядучымі сацыяльнымі сеткамі «ВКонтакте», Fa�ebook 
і Twitter. Шмат відэа выкарыстоўваецца з канала БДУ на Youtube, які таксама 
інтэграваны ў сайт [2].

Нарэшце, з пачатку 2017 года сама друкаваная версія газеты «Унiверсiтэт» 
пачала набываць рысы мультымедыйнага выдання. Цяпер прапрацоўваецца 
магчымасць маштабнага ўкаранення пры вытворчасці газеты БДУ тэхналогій 
дапоўненай (змешанай) рэальнасці, якая ствараецца з выкарыстаннем 
«дапоўненых» пры дапамозе камп’ютарных тэхналогій элементаў 
успрыманай рэальнасці: на газетнай паласе змяшчаецца трыгерны малюнак, 
які суправаджаецца адмысловым знакам, што ўказвае на наяўнасць элементаў 
дапоўненай рэальнасці і служыць пазнакай для візуалізацыі лічбавых аб’ектаў 
у патрэбным месцы. У ролі дадатковай інфармацыі можа выступаць відэа, 
малюнкі, гук, статычныя або анімаваныя трохвымерныя аб’екты і інш.

Прапанаванай да выкарыстання тэхналогіяй можа быць платформа 
дапоўненай рэальнасці Aurasma, якая выкарыстоўвае камеру смартфона або 
планшэта і мае ўбудаваныя механізмы распазнання выявы для наступнага 
адлюстравання мультымедыйнага кантэнту. Дадзеная тэхналогія не з’яўляецца 
новай: упершыню на рынак дадаткаў кампанія выйшла ў 2011 годзе, калі былі 
запушчаныя версіі праграмы для iPhone і Android.

Сутнасць прапанаванай Aurasma тэхналогіі заключаецца ў наступным: 
на газетнай паласе выбіраецца матэрыял, для якога патрабуецца стварыць 
лічбавы «дадатак» (напрыклад, артыкул пра падзею, інтэрв’ю, рэпартаж 
і інш.) і выбіраецца трыгерны малюнак (той, пры навядзенні камеры 
смартфона на які будзе адлюстроўвацца дадатковы кантэнт). Пры гэтым 
падчас дадрукарскай падрыхтоўкі газеты такое паведамленне забяспечваецца 
спецыяльным графічным сімвалам, а ў самой газеце публікуецца кароткая 
інструкцыя, якім чынам чытач можа задзейнічаць дапоўненую рэальнасць – 
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пакрокавую інструкцыю, дзе і як спампаваць дадатак, па якіх ключавых словах 
рабіць пошук альбо на які канал падпісацца, якім чынам выкарыстаць дадатак 
для прайгравання лічбавага кантэнту. Далей выбіраецца мэтавы лічбавы 
кантэнт, закліканы дапоўніць рэальнасць газетнай паласы (напрыклад, такім 
дадаткам можа стаць відэарэпартаж пра падзею, запісанае на відэа інтэрв’ю 
ці анімаваная фотагалерэя). Пасля пры дапамозе праграмных сродкаў дадатку 
Aurasma фарміруецца «аўра» – элемент лічбавай дапоўненай рэальнасці, які 
становіцца агульнадаступным (пры выбары адпаведнай опцыі) па вызначаных 
у працэсе стварэння хэштэгах і ключавых словах у апісанні.

Пасля таго як чытач адгортвае газету, бачыць матэрыял з пэўнай пазнакай 
(знакам) і, кіруючыся інструкцыямі, запампоўвае дадатак, запускае яго, 
ажыццяўляе пошук па хэштэгу або ключавых словах, падпісваецца на дадзены 
канал (кантэнт) і наводзіць камеру тэлефона на малюнак з пазнакай, на экране 
яго смартфона або планшэта пачынаецца прайграванне кантэнту дапоўненай 
рэальнасці – відэа, фота, анімаваных малюнкаў, 3D-графікі і інш. Дадзены 
эфект можна метафарычна назваць «ажыўленнем» газетнай паласы, спробай 
увесці ў яе структуру неўласцівыя ёй дадатковыя элементы, закліканыя 
пашырыць магчымасці і ўзмацніць эфектыўнасць інфармацыйнага ўздзеяння.

Так, цяпер даступная падпіска на абнаўленні кантэнту Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта пры дапамозе дадатку Aurasma (па хэштэгу #bsuby 
ці па ключавых словах Belarusian State University, Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт, Белорусский государственный университет, BSU, БДУ). Дадзеная 
тэхналогія была пратэсціраваная на прыкладзе ўжо аддрукаванага нумара 
газеты «Універсітэт» (№ 20–21 за 2016 г.). У прыватнасці, пры навядзенні на 
інфаграфічны малюнак з віншаваннем рэктара з нагоды Новага года на першай 
паласе газеты падгружаецца яго відэазварот да студэнтаў і супрацоўнікаў 
універсітэта, пры навядзенні на фота да матэрыялаў пра ўзнагароджанне 
выдатных студэнтаў-спартсменаў і пра валанцёрскую дзейнасць у БДУ 
загружаюцца адпаведныя відэарэпартажы «Студэнцкага тэлебачання БДУ».

Стрымлівальным фактарам у развіцці тэхналогій дапоўненай рэальнасці, 
яе пранікнення ў шырокія масы і, у прыватнасці, выкарыстання ў газеце 
«Універсітэт» можа стацца негатоўнасць чытачоў як з тэхналагічнага пункту 
гледжання (далёка не ва ўсіх у чытачоў ёсць смартфоны), так і з псіхалагічнага 
(да гэтага часу дапоўненая рэальнасць успрымаецца хутчэй як забаўляльная 
тэхналогія, якая не мае сур’ёзнага патэнцыялу). Дадзеная тэхналогія будзе 
апрабавана ў найбліжэйшых нумарах газеты з публікацыяй адпаведных 
інструкцый і пазнак, пасля чаго будзе праведзена старанная ацэнка яе 
эфектыўнасці і мэтазгоднасці далейшага прымянення.
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Наталья Стежко

КОРПОРАТИВНЫЙ ФИЛЬМ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
В УСЛОВИЯХ КОНВЕРГЕНЦИИ СМИ

В бизнес-кругах хорошо известна фраза, что «товар не трудно произвести, 
трудно его продать». Западный производитель в настоящее время около 30 % 
средств от стоимости товара вкладывает в рекламу. 

Существует огромное количество видов рекламной продукции – от суве-
ниров, печатной продукции, всевозможных PR-акций, рекламных роликов от-
дельных товаров и т. д. до корпоративной прессы и корпоративного фильма.

В чем отличие между корпоративной прессой и корпоративным фильмом?
В первую очередь – в целях. Для корпоративной прессы главное – это кон-

солидация своего трудового коллектива, укрепление команды, а также это мощ-
ный инструмент мотивации сотрудников. У корпоративного фильма другая 
цель – это, прежде всего, внешнее позиционирование своей компании на рынке.

Вот тут в свои права вступает конвергенция, когда данный фильм можно 
разместить в интернете, на каналах кабельного телевидения, на компакт-дис-
ке, презентовать на выставках и т. д. 

Корпоративный фильм должен способствовать укреплению имиджа, кото-
рый складывается из множества факторов. Поэтому у создателей подобного 
рода фильмов есть широкий спектр тем при написании сценария. Например: 
история фирмы, ее традиции и репутация; личность руководителя; забота о 
персонале; социальная ответственность перед обществом; финансовое по-
ложение компании; управление организацией; этика отношений и т. д. Все 
зависит от того, какие цели преследует организация и на какую целевую ауди-
торию направлен корпоративный фильм.

Еще одно коренное отличие корпоративной прессы от корпоративного 
фильма в том, что «учредителем корпоративного издания выступают компа-
нии, для которых данный (издательский) вид деятельности является непро-


