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Ззяй, «Звязда»! Будзь аплотам для звяздоўцаў і пуцяводнай зоркай 
для маладых журналістаў! З юбілеем, любімая газета!

Людміла Сінькова
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ГАЗЕТА «ЗВЯЗДА» ЗА 2017 ГОД:  
СТРУКТУРА І КАНТЭНТ ВЫДАННЯ

У 2017 годзе газета «Звязда» пацвердзіла разбурэнне стэрэатыпа  
пра сваю кананічную традыцыйнасць. І гэта – нягледзячы на той 
факт, што яе ўжо стагадовая гісторыя, яе афіцыйны статус ідэйна-
дзяржаўнага лідара і санкцыянаваная беларускамоўнасць фарміруе 
(найперш у маладзейшай аўдыторыі) уяўленні пра нібыта абавязковую 
кансерватыўнасць «Звязды». Усё ж яна – канстанта айчыннай медыя-
прасторы, тая штодзённая газета, да якой прывыклі цэлыя пакаленні 
беларусаў, – па большасці сталага веку.  

Між тым сённяшняя «Звязда» прэзентуе цэлы медыяхолдынг, што 
няўхільна вядзе да пераструктуравання яе кантэнту, прычым ва ўсіх 
кампанентах. Каб прасачыць, як адбываецца развітанне з былымі 
фарматамі, пагартаем старонкі газеты за студзень – ліпень 2017 г.

Найпершай пазнакай уплываў новай эпохі на працу «звяздоўцаў» 
з’яўляецца жорсткая тэндэнцыя да максімальнай фрагментацыі тэкстаў: 
як галоўны спосаб супрацьстаяць шчыльнасці сучаснай інфармацыйнай 
прасторы. Звыклы прыём рубрыкацыі бадай што ўніверсалізуецца. 
Кожная старонка ў газеце намінуецца, і ці не кожны тэкст, незалежна 
ад памераў, «пашпартызуецца» сваёй рубрыкай. Падрубрыкі, загалоўкі і 
падзагалоўкі, размаітасць лідаў, – праз усё гэта забяспечваецца «пакро-
кавае» выкладанне матэрыялаў [1], [2], [3]. Чытача «завабліваюць», «ча-
пляюць» яго ўвагу, «вядуць» праз зманціраваныя амаль па-рэжысёрску 
сюжэты, праграмуючы (больш ці менш заўважна) высновы, ацэнкі, 
або пакідаючы «адкрытымі» рытарычныя пытанні, ці запрашаю-
чы да дыскусіі, салідарызацыі з тымі ці іншымі экспертамі, лідарамі 
меркаванняў... 

Можна было б сказаць, што памкненне вылучыць, а затым падаць 
чытачу важнае, патрэбнае, галоўнае, і ўрэшце праз сугестыю вы-
значыць чытацкае ўспрыняцце рэалізуецца якраз праз гэтую, вельмі 
выразную, алгарытмізацыю. Але такой выснове супярэчаць якраз 
мабільнасць і зменлівасць большасці рубрык. Многія з іх выглядаюць 
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самадастатковымі – прывязанымі кожны раз да адзінкавага кантэн-
ту. Маўляў, не чакай, чытач, высушаных стандартаў у змесце газеты; 
на яе старонках ты заўсёды сустрэнешся з новай, арыгінальна падад-
зенай інфармацыяй або досведам – у новай (на справе – сінанімічнай) 
рубрыкацыі [1], [2].

Канешне, насамрэч сістэмнасць і канцэптуальнасць рубрыкацыі 
захоўваецца: у рэгулярнасці буйных намінацый і, адпаведна, структур-
ных адзінак (своеасаблівых модуляў). Назавём самыя частотныя з іх.

Гэта газеты ў газеце, што займаюць па некалькі старонак і друкуюц-
ца з пэўнай перыядычнасцю, па чарзе; напрыклад: Чырвонка. Чырвоная 
змена (з выразнай адрасацыяй да моладзевай аўдыторыі; адзначым тут, 
што адрасацыя і характар кантэнту ўсіх газет у газеце вынікаюць з іх 
красамоўных назваў); Карані і кроны. Сумесны выпуск газеты «Звязда» 
і Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя; 
Мясцовае самакіраванне. Газета для выбаршчыкаў і дэпутатаў мясцо-
вых Саветаў (увесь кантэнт мае сацыяльную скіраванасць); Фарпост 
спакою. Сумесны праект газеты «Звязда» і Міністэрства ўнутраных 
спраў; Алімпійцы. Сумесны праект газеты «Звязда», Нацыянальнага  
алімпійскага камітэта і Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Бе-
ларусь: СЕ-Союз Евразия (усе матэрыялы друкуюцца на рускай мове); 
Мы разам – Беларусь: Краіна моцная рэгіёнамі (выпускі пра жыццё кан-
крэтных раёнаў краіны);  Сямейная газета. 

Відавочная статуснасць газет у газеце зусім не пярэчыць 
рознаўзроўневасці іх кантэнту. Тут друкуюцца не толькі палітычна ак-
туальныя матэрыялы, сацыяльная аналітыка, грунтоўныя і рэзанансныя 
гутаркі з асобамі, адметнымі індывідуальна і значнымі ў грамадскім 
жыцці краіны. Поруч журналісты змяшчаюць таксама інфармацыю, 
прагматычна-прывабную для масавага чытача. Гэта могуць быць 
табліцы, якія зручна выразаць з папяровага выдання; прычым – на мове 
арыгінала, г. зн. па-руску. Напрыклад, у Мясцовым самакіраванні на ста-
ронцы Інфармбюро чытаем Список победителей и призов улётной игры 
от БПС-Сбербанка с VISA Белавиа [4]. Публікацыі інфарматыўнага 
характару і прагматычнага кшталту, ад афіцыйных дзяржаўных 
дакументаў да аб’яў пра розныя конкурсы, віктарыны, латарэі, размяш-
чаюцца і ў іншых модулях «Звязды». Так, прыкладам прыхаванай рэкла-
мы можна назваць старонку Адукацыя з Сямейнай газеты ад 20.06.2017 
г.: яна ўся запоўнена фотаздымкамі з жыцця Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы, тэкст – рэквізіты гэтай адукацыйнай 
установы; амаль тое ж – на старонцы Прадпрыемства і людзі з Сямей-
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най газеты ад 06.05.2017 г.: яскравая фотасесія з ОАО «Слониммебель», 
з подпісамі пад фотаздымкамі і рэквізітамі прадпрыемства.

З газетамі ў газеце суседзяць сталыя рубрыкі «Звязды» са 
зменлівымі аб’ёмамі: ад развароту да калонкі і міні-рубрыкі. Назавём 
Ігуменскі тракт (пра культуру), Жырандоля (з увагай да літаратурнай 
творчасці), Кантыненты, Суботнік з Вожыкам, Суботнім вечарам, 
Краіна Здароўя, Напрыканцы, Неасабісты суб’ектыў (маралізатарская 
калонка), Нефармат (эсэістычная), Варта ведаць (юрыдычная кансуль-
тацыя), Я зноў выбіраю «Звязду» (меркаванні падпісчыкаў)... Ізноў жа, 
большыя па аб’ёме рубрыкі / старонкі вельмі прафесійна фрагментуюц-
ца загалоўкамі, падзагалоўкамі, лідамі, абзацамі пад назвамі, інш. 

Бадай, самымі заваблівымі для чытача «Звязды» ў 2017 г. зрабіліся 
рубрыкі Падарожжа праз 100-годдзе. Як «Звязда» пісала гісторыю; 
Гісторыя газеты – гісторыя краіны. У гэтых рубрыках асвятляецца па-
кручасты лёс «Звязды» і храналагічна, і выбарачна, «буйнымі планамі», 
і зусім партрэтна, манаграфічна. Напрыклад, найважнейшыя падзеі, ад-
люстраваныя ў «Звяздзе» за 1928–1937 гг. і за 1954–1964 гг. выклала і 
пракаментавала Вікторыя Целяшук (у нумарах, адпаведна, за 31.01 і за 
29.04.2017 г.); падзеі за 1938–1945 гг. і 1946–1953 гг. – Вераніка Канюта 
(04.03; 25.03); за 1965–1975 гг. – Алена Дзядзюля (20.06)... А, напрыклад, 
матэрыял Хроніка нараджэння Беларускай ССР: Прозвішчы членаў ча-
совага рабоча-сялянскага ўрада БССР упершыню былі надрукаваны ў 
«Звяздзе» падрыхтаваў кандыдат гістарычных навук Яўген Бараноўскі 
(з пазнакай: урывак з рукапісу кнігі Гісторыя «Звязды» – гісторыя 
Беларусі, у нумары за 03.01). Гэтаму ж аўтару належыць артыкул Пер-
шыя святы і першыя страты «Звязды», пра славутых рэдактараў га-
зеты: Фрунзе, Мяснікова, Ашмарына (Ахрамовіча), у нумары за 06.05.

Такім чынам, «Звязда» істотна абнавіла свае формы ў адпаведнасці 
з патрабаваннямі сучаснай медыяпрасторы: яе прынцыповая пакрока-
вая структураванасць асацыюецца з гіпертэкстам, які адпавядае новым 
навыкам чытання і ўспрыняцця. Аднак тое, што да прозвішча кожнага 
журналіста пад яго публікацыяй «Звязда» цяпер дасылае яго персаналь-
ны e-mail, мала што мяняе ў сутнасці журналісцкай працы. Няхай змя-
няюцца формы, але застаецца самае важнае – патрыятычны сэнс і пафас 
газеты-юбіляра, што жыве на яе старонках.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ «СБ»: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спросите себя, много ли вы знаете молодых людей, которые еже-

дневно или хотя бы раз в неделю читают газеты на бумажном носителе? 
Мировая пресса, следуя за потребителем, развивает сайты, создает со-
общества в соцсетях, внедряет мобильные приложения. Редакции при-
лагают огромные усилия, чтобы годами наработанный бренд оставался 
популярным среди потребителей всех возрастов. И надо сказать, что 
сайты газет – это только первая ступенька дигитализации издания. Их 
мы в данной статье рассматривать не будем, так как это отдельная об-
ширная тема. Помимо сайтов, в настоящее время весьма актуально раз-
витие аккаунтов в соцсетях и мобильных приложений.

Социальные сети. Проведем сравнение аудиторий соцсетей круп-
нейшей немецкой газеты «Bild» [1] и крупнейшей белорусской газеты 
«СБ. Беларусь сегодня» [2]. Отметим, что «Bild» не имеют официаль-
ных аккаунтов в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» ввиду их 
небольшого распространения в Германии. Однако эти соцсети в нашей 
стране получили большую популярность, чем Faceboo�.

Таблица

Ежедневный 
тираж, млн.

Подписчики  
Faceboo�,  

«Вконтакте», 
«Одноклассники», 

млн

Подписчики 
Twitte�,

млн

Суммарное 
число 

подписчиков 
соцсетях, 

млн

«Bild» 1,7 2,2 1,63 3,83

«СБ. Беларусь  
сегодня»

0,4 0,021 0,0043 0,0253


