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УДК 070.23

РАЁННЫ ДРУК У ПОШУКУ СВАЙГО ЧЫТАЧА

А. І. КУНАХАВЕЦ-ПЛЯВАКА1*

1*Інстытут журналістыкі БДУ,  
вул. Кальварыйская, 9, 220004, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Даследуюцца праблемы і асаблівасці ўзаемадзеяння раённых грамадска-палітычных выданняў з чытацкай аўдыторыяй. 
Адзначана, што стаўленне аўдыторыі да крыніц інфармацыі з’яўляецца адным з самых важных паказчыкаў эфектыўнасці 
іх  функцыянавання.  Ацэньваюцца  магчымасці  развіцця  і  павелічэння  інфармацыйнага  патэнцыялу  мясцовай  прэсы. 
Прадстаўлены  вынікі  анкетавання  чытачоў  і  работнікаў  раённых  газет  Брэсцкай  вобласці,  падчас  якога  ўдалося  вызна-
чыць  ступень  інфармацыйнай  задаволенасці  аўдыторыі мясцовых  выданняў,  выявіць праблемы,  з  якімі  ў  працэсе  сваёй 
прафесійнай дзейнасці  сутыкаюцца супрацоўнікі рэдакцый раённых газет. Акцэнтуецца ўвага на спосабах прыцягнення 
маладзёжнай  аўдыторыі,  доля  якой  сярод  чытачоў  раённых  газет  у  апошнія  гады  імкліва  змяншаецца, што  абумоўлена 
развіццём  інтэрнэту  і  электронных  СМІ.  Абгрунтоўваецца  тэзіс  аб  тым,  што  задаволіць  патрэбы  маладых  чытачоў 
у  плане  зносін,  інфармаванасці  і  відовішчнасці  сёння  магчыма  толькі  пры  дапамозе  правільнага  выкарыстання  новых 
інфармацыйных тэхналогій.

Ключавыя словы: СМІ; медыяпрастора; рэгіянальная прэса; раённая газета; чытацкая аўдыторыя; маладзёжная аўдыторыя; 
інфармацыйныя патрэбы; інфармацыйныя тэхналогіі; інтэрнэт.

РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ В ПОИСКАХ СВОЕГО ЧИТАТЕЛЯ

Е. И. КУНАХОВЕЦ-ПЛЕВАКО1)

1)Институт журналистики БГУ,  
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Исследуются проблемы и особенности взаимодействия районных общественно-политических изданий с читательской 
аудиторией. Отмечено, что отношение аудитории к источникам информации является одним из самых значимых показа-
телей  эффективности  их  деятельности. Оцениваются  возможности  развития  и  увеличения  информационного  потенциа-
ла местной прессы. Представлены результаты анкетирования читателей и работников районных газет Брестской области, 
в ходе которого удалось определить  степень информационной удовлетворенности аудитории местных изданий,  выявить 
проблемы, с которыми в процессе своей профессиональной деятельности сталкиваются сотрудники редакций районных 
газет. Акцентируется внимание на способах привлечения к изданиям данного типа молодежной аудитории, доля которой 
среди читателей районных газет в последние годы стремительно снижается, что обусловлено развитием интернета и элек-
тронных СМИ. Обосновывается тезис о том, что удовлетворить потребности молодых читателей в плане общения, инфор-
мированности  и  зрелищности  сегодня  возможно  лишь посредством  грамотного  использования  новых информационных 
технологий. 

Ключевые слова: СМИ; медиапространство; региональная пресса; районная газета; читательская аудитория; молодежная 
аудитория; информационные потребности; информационные технологии; интернет.
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REGIONAL PRESS IN SEARCH OF ITS READER
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The problems and features of the interaction of regional socio-political publications with a readership are examined in this article. 
Relationship of audience to sources of information is one of the most important indicators of the efficiency of their operations. The 
possibilities of development and increasing the information capacity of the local press are investigated. The author presents the results 
of the survey of readers and staff of regional newspapers, Brest region, in which the degree of satisfaction with the information the 
audience of local publications has been identified, as well as the challenges that editorial staff of regional newspapers meets in their 
professional activities. It puts more emphasis on issues of attracting younger audiences, which in recent years is rapidly lost through the 
development of electronic media, and especially the internet. Thesis that meet the needs of young readers in terms of communication, 
information and entertainment today can only be properly using the new information technologies is substantiated.

Key words: media; media  space;  regional  press;  local  newspaper;  readership;  youth  audience;  information  needs;  information 
technology; internet.

Падзенне  тыражоў  газет  і  часопісаў,  пераход  традыцыйных  СМІ  ў  інтэрнэт-асяроддзе,  старэнне 
аўдыторыі друкаваных выданняў – гэтыя глабальная тэндэнцыі медыябізнесу наклалі свой адбітак і на 
развіццё рэгіянальнага друку Беларусі. Мясцовыя выданні сёння вымушаны адаптавацца да рыначных 
умоў, змяняць стратэгіі рэдакцыйнай палітыкі, нанова заваёўваць чытача ва ўмовах канкурэнцыі. Як па-
казвае практыка, паспяховая дзейнасць СМІ любога тыпу, іх папулярнасць і аўтарытэт, ступень уплыву 
на аўдыторыю шмат у чым залежаць ад сувязей супрацоўнікаў рэдакцый з чытачамі, з тымі, для каго, 
уласна кажучы, і друкуецца газета, здымаецца тэлеперадача, запісваецца радыёпраграма альбо функ-
цыянуе інтэрнэт-рэсурс.

Раённая газета – выданне, унікальнае па сваёй прыродзе, што ў першую чаргу звязана з геаграфіч-
ным прынцыпам размеркавання аўдыторыі, які, дарэчы, выступае асноўнай тыпалагічнай характарыс- 
тыкай мясцовых СМІ. У сацыялогіі журналістыкі паняцце «аўдыторыя» (лац. auditorium  ʻмесца для 
слуханняʼ) вызначаецца як «устойлівая сукупнасць людзей – адрасатаў журналісцкіх твораў, якая ўзні-
кае на аснове агульнасці іх інфармацыйных інтарэсаў і патрэб, а таксама форм, спосабаў і каналаў іх 
задавальнення»1 [1]. Такім чынам, можна сцвярджаць, што чытацкая аўдыторыя раённых газет аб’яд-
нана  не  сацыяльна-прафесійнымі,  сацыякультурнымі  ці  палітыка-ідэалагічнымі  прыметамі,  а  агуль-
ным  месцам  жыхарства.  Гэты  падыход  мае  пэўныя  перавагі  для  супрацоўнікаў  рэгіянальных  СМІ.  
Па - п е рша е,  лад  жыцця  насельніцтва  рэгіёна,  мясцовыя  традыцыі  абавязкова  ўлічваюцца  журна-
лістамі пры фарміраванні інфармацыйнай палітыкі выдання: «Тэрытарыяльны фактар сур’ёзна ўплы-
вае на змястоўна-тэматычную мадэль газеты, сістэму яе рубрык, формы працы рэдакцыі з чытачамі,  
не кажучы ўжо пра метады распаўсюджвання выдання»  [2]. П а - д ру го е,  саступаючы рэспублікан-
скім СМІ  ў  аб’ёмах  інфармацыі,  аператыўнасці  яе  падачы,  раённыя  газеты  захоўваюць  пастаянную 
і бясспрэчную перавагу перад імі ў тым, што бліжэй знаходзяцца да свайго чытача і маюць магчымасць 
адлюстроўваць такія падрабязнасці жыцця, якіх не хапае «вялікай прэсе». 

У выніку апытання чытачоў раённых газет Брэстчыны, якое праводзілася намі ў студзені – лютым 
2016 г., было выяўлена, што больш за 70 % насельніцтва (у апытанні прынялі ўдзел 399 рэспандэнтаў) 
рэгулярна  чытаюць  мясцовыя  газеты.  Паказальна,  што  амаль  усе  яны  з’яўляюцца  пастаяннымі 
падпісчыкамі раённых выданняў (67,86 %). Акрамя таго, 14,29 % апытаных час ад часу праглядаюць 
раённую газету на працы, 10,7 % купляюць у кіёсках «Белсаюздрук», 7 % наведваюць інтэрнэт-рэсурс 
выдання і карыстаюцца даволі новай паслугай – падпіскай на электронную версію выдання. Пры гэтым 
рэспандэнты адзначылі, што для іх раённая газета – гэта ў першую чаргу адзіная крыніца ўнікальнай 
мясцовай інфармацыі, «грамадская прыёмная», дзе чалавеку аказваецца канкрэтная дапамога, а такса-
ма пляцоўка для дыялогу мясцовых улад з насельніцтвам рэгіёна. 

Аднак, на думку чытачоў, на старонках раённых газет не хапае крытычных і аналітычных матэрыялаў, 
пры  гэтым  37,5  %  рэспандэнтаў  адзначылі,  што  мясцовае  выданне  не  заўжды  поўна  і  аб’ектыўна 
адлюстроўвае падзеі рэгіёна. Людзі не задаволены і тым, што значную плошчу выданняў займае рэкла-
ма, прычым не толькі тэкставая. Безумоўна, для з’яўлення вялікага аб’ёму нежурналісцкіх публікацый 
існуюць і аб’ектыўныя прычыны, галоўная сярод якіх – імкненне ўтрымаць пазіцыі на інфармацыйным 
рынку. Калі раней, згодна з ленінскім прынцыпам, газета выступала ў якасці прапагандыста, агітата-
ра  і  арганізатара,  то  цяпер  у  сувязі  са  зменамі  ў  медыяіндустрыі  СМІ  становяцца  больш шырокім  

1Тут і далей пераклад наш. – А. К.-П.



Журналістыка

89

і моцным  сектарам  сучаснага  бізнесу.  Гэта  ўлічваюць  і  рэдакцыі  раённых  газет  Брэсцкай  вобласці: 
выданні актыўна супрацоўнічаюць з рэкламадаўцамі, пашыраюць сваю аўдыторыю за кошт уласных 
вэб-рэсурсаў. Сярод слушных прапаноў па павышэнні якасці выдання, выказаных чытачамі, можна на-
зваць стварэнне цікавых аўтарскіх калонак, новых рубрык і тэматычных старонак пазнавальнага харак-
тару, павелічэнне колькасці матэрыялаў пра звычайных людзей і выкарыстанне якасных фотаздымкаў. 

Як бачым, раённыя газеты трывала замацаваліся на мясцовых інфармацыйных рынках і захоўваюць 
практычна  манапалістычнае  становішча:  61,5  %  супрацоўнікаў  рэдакцый  СМІ  Брэсцкай  вобласці 
адзначылі, што амаль не адчуваюць канкурэнцыі з боку іншых (афіцыйных і неафіцыйных) выданняў, 
якія распаўсюджваюцца на тэрыторыі рэгіёна. У той жа час на пытанне: «Ці адчуваеце вы ціск пры 
выбары  тэм  для  напісання матэрыялаў,  спосабаў  падачы  інфармацыі?»  –  48,4 %  рэспандэнтаў  далі 
станоўчы адказ. Такое становішча тлумачыцца эканамічнай залежнасцю рэдакцый мясцовых выданняў 
ад заснавальнікаў, у ролі якіх выступаюць раённыя выканаўчыя камітэты і саветы дэпутатаў. Замест 
таго  каб  друкаваць  праблемныя  і  дыскусійныя  матэрыялы,  рэдакцыі  вымушаны  займаць  значную 
плошчу  выданняў  афіцыйнымі пастановамі  райвыканкамаў.  І  гэта пры  тым, што 71,4 % рэдактараў  
раённых газет Брэстчыны ўпэўнены ў тым, што іх выданне здольна працягваць сваю дзейнасць без ад-
паведнай фінансавай падтрымкі. Унутраны канфармізм і негатоўнасць (часта нават нежаданне) выхо-
дзяць за рамкі існуючай палітыка-эканамічнай залежнасці ад уладных структур, негатыўна адбіваюцца 
на аўтарытэце самой газеты. Для развіцця іміджу сур’ёзнага выдання неабходна павялічваць колькасць 
якасных інфармацыйных і аналітычных публікацый. 

Дамінуючая пазіцыя на інфармацыйным полі рэгіёна паставіла рэдакцыі раённых выданняў перад 
неабходнасцю задавальняць патрэбы шырокага кола чытачоў незалежна ад іх узросту і прафесіі. Матэ-
рыялы газеты павінны ў аднолькавай ступені выклікаць цікавасць і ў работнікаў сельскагаспадарчых 
прадпрыемстваў раёна, і ў мясцовай інтэлігенцыі, і ў прадпрымальнікаў. У гэтым галоўным чынам і за-
ключаецца складанасць рэалізацыі рэдакцыйнай стратэгіі раённай газеты – выдання ўніверсальнага ха-
рактару. Аднак асабліва актуальнай для беларускага рэгіянальнага друку бачыцца праблема скарачэння 
маладзёжнай аўдыторыі, якая апошнім часам арыентуецца на інтэрнэт-рэсурсы.

Трэба ўлічваць, што існуюць розныя падыходы да вызначэння паняцця «моладзь». Напрыклад, у да-
кументах ААН да гэтай катэгорыі адносяцца людзі ва ўзросце 15–24 гадоў [3]. Паводле палажэнняў 
Закона Рэспублікі Беларусь «Аб асновах дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі», маладымі грамадзянамі 
прынята лічыць беларусаў ва ўзросце ад 14 да 31 года [4]. Так, паводле звестак Нацыянальнага ста-
тыстычнага камітэта, амаль кожны чацвёрты жыхар нашай рэспублікі знаходзіцца ў гэтай узроставай 
групе: 2 млн 185 тыс. беларусаў (23,08 % агульнай колькасці насельніцтва краіны) могуць называць 
сябе маладымі [5]. 

Як жа атрымалася так, што сёння практычна ўсе мясцовыя грамадска-палітычныя выданні апыну-
ліся  па-за  сферай  інтарэсаў  людзей,  якім  належыць  будучыня  краіны?  Згодна  з  вынікамі  апытання 
моладзі, у якім прынялі ўдзел 98 рэспандэнтаў, пры пошуку дакладнай і аб’ектыўнай інфармацыі юнакі 
і дзяўчаты аддаюць перавагу інтэрнэту (47,3 %). Другое месца сярод крыніц інфармацыі займае тэле-
бачанне (42 %). Найменшую прыцягальнасць для маладых беларусаў маюць друкаваныя СМІ: 10,6 % 
рэспандэнтаў неабходную інфармацыю атрымліваюць з газет і часопісаў, аднак толькі палова з іх ад- 
даюць перавагу мясцовым выданням. Пры гэтым сярод сваіх тэматычных прыярытэтаў моладзь вы-
лучае сацыяльныя пытанні (17,8 %), праблемы эканамічнага развіцця і фінансаў (13,3 %), інфармацыю 
пра адпачынак, забавы (8,9 %), падзеі ў сферах культуры (8,9 %), навукі і адукацыі (8,9 %). У мясцовых 
выданнях цікавасць маладзёжнай аўдыторыі перш за ўсё выклікаюць замалёўкі пра людзей (35,5 %), 
крымінальныя зводкі рэгіёна (23,5 %), віншаванні і аб’явы (17,65 %), інфармацыя пра дзейнасць раён-
най улады (17,65 %). 

Рэгулярна чытаюць рэгіянальную прэсу і, што немалаважна, з’яўляюцца яе пастаяннымі падпісчыка-
мі 9 % апытаных; такая ж колькасць маладых людзей зусім не чытаюць раённыя газеты. Астатнія – 82 % 
юнакоў і дзяўчат – час ад часу праглядаюць мясцовыя выданні ў бібліятэцы, на працы ці дома ў бацькоў. 
Паказальна, што большасць маладых чытачоў раённых  газет  – жыхары сельскай мясцовасці. Тлума-
чыцца гэта ў першую чаргу істотнымі адрозненнямі ва ўзроўні даступнасці інфармацыйных рэсурсаў 
у асяроддзі гарадской і вясковай моладзі, а таксама трываласцю традыцый чытання ў сем’ях сяльчан.

Зыходзячы з вынікаў апытання, можам зрабіць наступную выснову: маладое пакаленне беларусаў 
не знаходзіць на старонках мясцовых газет ні сваіх тэм, ні візуальных вобразаў, якія маглі б прыцяг-
нуць  увагу.  Больш  за  тое,  рэгіянальная  прэса  не  становіцца  памочнікам  у  вырашэнні маладзёжных 
праблем. Усё  гэта паспяхова кампенсуецца сродкамі  інтэрнэту – пляцоўкі,  адкрытай для  зносін,  аб-
мену  вопытам  і  інфармацыяй.  Рэспандэнты  адзначалі,  што  падпісчыкамі  мясцовых  выданняў  яны 
сталі б пры ўмове публікацыі на старонках газет крытычных і забаўляльных матэрыялаў, пазнавальнай 
інфармацыі, правядзенні з боку рэдакцыі спецыяльных акцый і конкурсаў, а таксама пры рэалізацыі  
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бонуснай сістэмы скідак для пастаянных чытачоў. Якасны і цікавы кантэнт, сучасны і дынамічны ды-
зайн, даступны і лёгкі стыль выкладання – тое, што, на думку моладзі, зможа вылучыць паспяховую 
раённую газету з шэрагу аднатыпных выданняў. 

Разумеючы, што значнасць раённай газеты як сацыяльнага інстытута, цэнтра абмеркавання і выра-
шэння надзённых праблем можа быць цалкам страчана, калі мэтавая аўдыторыя перастане бесперапын-
на абнаўляцца, рэдакцыі выданняў Брэстчыны спрабуюць прыцягнуць увагу маладзёжнай аўдыторыі 
рознымі  спосабамі. П а - п е рша е,  раённыя  газеты  змяняюць  змястоўную мадэль  у  бок  павелічэння 
колькасці матэрыялаў пра моладзь: «Наш сучаснік», «Малады, ды не “зялёны”», «Юнацтва», «На пульсе 
часу» – такія рубрыкі ў розных варыяцыях ёсць у кожным выданні. П а - д ру го е, рэдакцыі выпускаюць 
цэлыя тэматычныя старонкі для юнакоў і дзяўчат, напрыклад: «Маладосць» – у газеце Іванаўскага раё-
на «Чырвоная звязда», «Мы – маладыя!» – у газеце Бярозаўскага раёна «Маяк», «Молодежный клуб» – 
у пружанскіх «Раённых буднях», «Молодежный проспект» – у брэсцкай «Зары над Бугам», «Час і мо-
ладзь» – у «Івацэвіцкім весніку», «Перекресток» – у «Пінскім весніку», «Арыенцір» – у «Кобрынскім 
весніку» і г. д. Сярэдняя перыядычнасць выхаду ў свет такіх старонак – адзін-два разы ў два месяцы. 
Аднак часта іх выпуск ажыццяўляецца па ініцыятыве аддзелаў па справах моладзі райвыканкамаў, што, 
безумоўна, уплывае на змест матэрыялаў і ракурс асвятлення падзей: замест публікацый пра неарды-
нарных маладых людзей, незвычайныя захапленні юнакоў і дзяўчат, праблемы маладзёжнай аўдыторыі 
на  старонках  газет  часта  з’яўляюцца  інтэрв’ю  з  мясцовымі  чыноўнікамі,  справаздачы  з  афіцыйных 
мерапрыемстваў. Відавочна, такая практыка не дапаможа вырашыць праблему пашырэння маладзёж-
най аўдыторыі.

На прыцягненне ўвагі моладзі да мясцовага друку накіраваны спецыяльныя акцыі і конкурсы. На-
прыклад,  рэдакцыя  газеты  «Чырвоная  звязда»  сумесна  з  аддзелам  ЗАГС  Іванаўскага  райвыканкама 
праводзіла акцыю «Шчаслівыя – разам!», сутнасць якой заключаецца ў тым, што кожная маладая пара 
рэгіёна пры заключэнні шлюбу ці нараджэнні дзіцяці атрымлівае ў падарунак бясплатную падпіску на 
раённую газету, пры гэтым на старонках выдання публікуецца фотаздымак сям’і. Разнастайную работу 
з грамадскасцю праводзіць і баранавіцкая аб’яднаная газета «Наш край». Так, рэдакцыя ініцыіравала 
акцыю «Падпісчыкам “НК” – зніжкі!» (падпісчыкі газеты змаглі атрымаць скідкі на пакупкі ў крамах 
і  паслугі  ў  абслуговых  арганізацыях  раёна,  якія  выступілі  партнёрамі  рэдакцыі),  рэкламныя  гульні 
«Шанец», «Няхай пашчасціць», «Поспех», віктарыну «Пазнай вуліцу роднага краю» і іншыя конкур-
сы, удзельнікі якіх атрымлівалі каштоўныя падарункі ад газеты. Зусім нядаўна на сайце выдання быў 
анансаваны выхад новай рубрыкі «З нованароджаным!»: чытачам прапануецца дасылаць у рэдакцыю 
фотаздымкі сваіх немаўлят для публікацыі на старонках газеты. 

Апытанне галоўных рэдактараў раённых выданняў Брэсцкай вобласці паказала, што большасць з іх 
глядзяць у будучыню з аптымізмам, а вырашэнне праблемы бачаць у арганізацыі сустрэч з моладдзю 
для маніторынгу  яе  інтарэсаў,  а  таксама ў правядзенні  спецыяльных акцый  і  напаўненні  газеты ак-
туальным матэрыялам. Некаторыя рэспандэнты адзначалі, што ўніверсальнага сродку ў барацьбе  за 
маладзёжную аўдыторыю, часта абыякавую да чытання папяровых выданняў, няма: друкаванае слова 
можа эфектыўна ўздзейнічаць і выклікаць цікавасць толькі пэўных маладзёжных груп, колькасна аб-
межаваных у маштабах рэгіёна. Адзін з рэдактараў, абураючыся, прызнаў: «Супрацьстаяць інтэрнэт-
навале немагчыма, хоць з боку рэдакцыі робіцца многае». 

Паказальна, што  толькі  асобныя  рэдакцыі  раённых  газет  гатовы,  выкарыстоўваючы новыя  інфар-
мацыйныя тэхналогіі, задаволіць запыты моладзі і ў плане зносін, і ў плане інфарматыўнасці, і ў плане 
відовішчнасці, хоць усе друкаваныя выданні рэгіёна маюць уласныя сайты. Праблема, на наш погляд, 
заключаецца  ў  тым,  што  большасць  рэдакцый  мясцовых  выданняў  па-ранейшаму  недаацэньваюць 
значнасць свайго прадстаўніцтва ў  інтэрнэце. Толькі некаторыя рэдактары адзначылі, што сайты да-
памагаюць ім фарміраваць кантэнт папяровай версіі газеты (а не наадварот), прыцягваюць дадатковую 
чытацкую аўдыторыю, павышаюць аўтарытэтнасць выдання,  дапамагаюць канкурыраваць  з  іншымі 
СМІ рэгіёна і, што вельмі важна, прыносяць рэдакцыі дадатковы даход. 

Маладыя карыстальнікі, ацэньваючы работу вэб-рэсурсаў раённых газет, адзначылі, што амаль усе 
яны патрабуюць дапрацоўкі ў плане зручнасці інтэрфейсу і якасці кантэнту. Удзельнікаў апытання так-
сама не задавальняе дубліраванне на сайце інфармацыі друкаванага выдання і абнаўленне стужкі навін 
толькі ў дзень выхаду свежага нумара  газеты  (часам нават пазней). На жаль,  як паказвае практыка, 
пакуль мала хто клапоціцца пра эфектыўнасць створаных сайтаў.

Калі  абслугоўванне  інтэрнэт-рэсурсу  ўсё ж  такі  вымагае  пэўных матэрыяльных  выдаткаў  з  боку 
рэдакцыі, то стварэнне груп газеты ў сацыяльных сетках, якімі актыўна карыстаецца моладзь XXI ст., 
патрабуе толькі  ініцыятыўнасці  і фантазіі  супрацоўнікаў мясцовых СМІ. Тут для вывучэння  інтарэ-
саў юнакоў і дзяўчат можна праводзіць апытанні, абмяркоўваць з імі надзённыя тэмы, дзяліцца фота-
здымкамі, арганізоўваць разнастайныя акцыі і флэшмобы, цікавыя конкурсы. На жаль, толькі асобныя 
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рэдакцыі раённых газет Брэстчыны мэтанакіравана выкарыстоўваюць інтэрнэт як сродак прыцягнення 
ўвагі моладзі. Напрыклад, групы баранавіцкай газеты «Наш край» у сацыяльных сетках ВКонтакте 
і Одноклассники аб’ядноўваюць 4421 і   2503 удзельнікаў адпаведна, прытым што тыраж друкаванай 
версіі  газеты  складае  14  197  экзэмпляраў. Пружанская  газета  «Раённыя будні»  аб’яднала  вакол  сябе 
ў сацыяльнай сетцы ВКонтакте 3198 чалавек, у Одноклассниках – 2922, што ў суме складае больш за 
палову падпісчыкаў выдання (на 1 студзеня 2016 г. – 9145 экзэмпляраў). Такім чынам, рэдакцыі мяс-
цовых выданняў у складаны эканамічны час не страцілі сваіх пастаянных падпісчыкаў, а, наадварот, 
пашырылі чытацкую аўдыторыю за кошт актыўных інтэрнэт-карыстальнікаў. 

Дарэчы,  важнасць  работы  па  нарошчванні  інтэрнэт-кантэнту,  у  тым  ліку  ў  сацыяльных  сетках, 
падкрэсліваецца  і Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Як адзначыла міністр  інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь Л. Ананіч на выніковай калегіі ведамства ў лютым 2016 г., «ва ўмовах, калі дру-
каваны  сегмент  скарачаецца,  трэба  шукаць  дадатковую  аўдыторыю.  Так,  найважнейшай  задачай 
дзяржаўных  сродкаў  масавай  інфармацыі  застаецца  развіццё  мультымедыйнага  складніка  ў  сваёй 
дзейнасці. Павінны з’явіцца мультымедыйныя дадаткі для падпісчыкаў, неабходна эфектыўна праца-
ваць з улікам новых сучасных тэхналогій» [6].

Можна  канстатаваць, што  большасць  рэгіянальных СМІ  па-ранейшаму  будуюць  сваю  дзейнасць 
у  інтэрнэце,  абапіраючыся  на  задачы  традыцыйнай  вытворчасці,  а  не  на  інфармацыйныя  чаканні 
аўдыторыі. Для прыцягнення новых чытачоў рэдакцыям мясцовых выданняў неабходна прапаноўваць 
ім розныя нестандартныя формы сувязі, далучаць іх да працэсу стварэння матэрыялаў. Гэта асабліва 
важна для маладога карыстальніка, у якога пад рукой заўсёды ёсць планшэт і мабільны тэлефон з до-
ступам да інтэрнэту.
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