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В настоящее время все больше туристических организаций и ком-
паний, использующих новые медиа для распространения информации. 
Так, они открывают свои группы на We�hat, где, по статистике, каждый 
день публикуется более миллиона туристических сообщений, предостав-
ляются планы путешествий, своевременная туристическая информация 
о мероприятиях, фестивалях, покупке туров, билетах на самолет и т. д. 

В результате стратегия «Интернет плюс» позволяет туристам более 
удобно обмениваться впечатлениями, отзывами, фотографиями, видео, 
вести блоги и т. д. В свою очередь туристические компании немедлен-
но получают отзыв и комментарии. В будущем интеграция Интернета и 
туризма позволит туристам получать еще больше возможностей при их 
обслуживании.

Хотя в настоящее время онлайн-рынок туристических слуг в Китае 
все еще отстает по своему развитию от зрелых рынков стран Америки 
и Европы, однако вслед за инициативой «Один пояс, один путь», стра-
тегией «Интернет Плюс» новые медиа продвинут развитие китайского 
туризма и выход китайских интернет-компаний на глобальный рынок, 
а также станут стимулом процветания туризма Китая. Масштабы он-
лайнового рынка стремительно растут, что содействует развитию всей 
туристической отрасли страны.
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ДА ПЫТАННЯ МЕТАДАЎ  
РЭДАКЦЫЙНАГА МЕНЕДЖМЕНТУ

Навуку кіравання рэдакцыяй, або менеджменту СМІ, у 70–80-я гг. 
ХХ ст. савецкія навукоўцы толькі складалі. Менавіта гэты перыяд 
прыйшоўся на самы плённы час прафесійнай дзейнасці майго бацькі, 
Тоўсціка Аркадзя Апанасавіча, які 13 гадоў узначальваў калектыў 
газеты «Звязда», быў яе галоўным рэдактарам. На жаль, многія з 
журналістаў, ягоныя паплечнікі і сведкі бацькавага кіраўніцтва сён-
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ня ўжо нічога не могуць распавесці пра стыль кіравання тагачаснага 
галоўнага рэдактара. Сярод іх – былыя намеснікі Аркадзя Апанасавіча: 
Філімонаў, Мікалаенка, Раіса Самусенкава… Мабыць, бацькаў сакра-
тар Вера Васільеўна Павядайла магла б яшчэ што-небудзь дадаць пра 
вяршыню кіраўніцтва першай партыйнай газеты БССР. Але, не памы-
люся, менавіта ад гэтых людзей залежала стратэгія самой газеты, калі 
не лічыць начальнікаў з аддзела прапаганды і агітацыі ЦК КПБ і сакра-
тара таго ж ведамства па ідэалогіі. Газета лічылася найперш органам 
ЦК КПБ.

Сёння змясціліся акцэнты ацэнак метадаў кіраўніцтва партыйнай прэ-
сай савецкіх часоў. Але ў маёй памяці, дачкі галоўнага рэдактара «Звяз-
ды», метады гэтага кіраўніцтва не выклікаюць абурэння. Журналісты га-
зеты ў асобе майго бацькі часта выступалі з ініцыятывамі, якія датычылі 
народнагаспадарчых пытанняў, краналі бакі сацыяльна-палітычнага, 
эканамічнага жыцця краіны, культуры, сельскай гаспадаркі. Часам, у 
залежнасці ад маштабу тэмы, гэтыя ініцыятывы выносіліся на абмер-
каванне ў вышэйшыя партыйныя і савецкія інстанцыі. Дарэчы, Аркадзь 
Апанасавіч быў членам ЦК КПБ і голас яго ў падтрымку газеты на вы-
шэйшым узроўні так ці інакш гучаў. Час быў выпрабавальны, і прымаць 
рашэнні па шэрагу пытанняў адной кампетэнцыі газеты не хапала. Ад-
казнасць за друкаванае слова ставілася на ўзровень лёсавызначальнага. 
Класічны ленінскі выраз пра партыйны друк, які з’яўляўся калектыўным 
прапагандыстам, агітатарам і адначасова арганізатарам, увасабляў сту-
пень гэтай адказнасці. Аднак усё вышэйазначанае не дае падставы для 
зацвярджэння «камандна-адміністратыўных» і «дырэктыўных» метадаў 
кіраўніцтва зверху як адзіных і непазбежных для «Звязды» тых гадоў. 
Дырэктывы ў асноўным прыходзіліся на лік майго бацькі. Галоўны рэ-
дактар прымаў іх не ў якасці загаду начальства рабіць газету менавіта па 
таму ці іншаму ўзору. Бацьку пакідалі «прастору» для выбару рашэння 
«наконт»… 

Шчыра кажучы, ніхто і ніколі «зверху» не кіраваў паўсядзённымі 
справамі рэдакцыі і не вызначаў, чый матэрыял на якую старонку за-
вярстаць. На галоўным рэдактары была адказнасць за публікацыю ўсіх 
матэрыялаў, як афіцыйных, так і журналістаў рэдакцыі. 

Яшчэ пра «адну адказнасць» галоўнага рэдактара трэба сказаць 
асобна. Устаноўкай партыйнага друку з’яўлялася работа з рабочымі, 
на самай справе народнымі карэспандэнтамі. Каб было зразумела  
сучаснікам – друкаваліся на старонках тагачаснай савецкай прэсы  
непрафесійныя «журналісты», ад рабочых да навукоўцаў. Мне паш- 
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часціла, я застала той час, калі нас, выкладчыкаў факультэта жур-
налістыкі Белдзяржуніверсітэта, запрашалі выступіць з артыкуламі на 
старонках рэспубліканскага друку… Газета «Звязда» пад рэдактарствам 
майго бацькі не была выключэннем.

Што гэта за адказнасць галоўнага рэдактара за  «непрафесійныя» 
матэрыялы? Існавала цэлая навука пра тое, як журналісту рыхтаваць 
да друку такія тэксты. Рыхтавалі, а галоўны рэдактар нёс штодзён-
ную адказнасць за кожны нумар, і ў тым ліку за асвятленне поглядаў 
чытачоў з народа, на якіх трымалася тагачасная грамадская думка. Было 
гэта кіраўніцтвам у шырокім сэнсе з боку газеты ці журналісты толькі 
адлюстроўвалі найбольш характэрныя думкі, уласцівыя большаці 
чытачоў і таму тыповыя? Пэўна, абодва адказы маюць сваю рацыю. 
Нас вучылі, што прэса фарміруе грамадскую думку. Наогул у тыя часы 
гэты тэрмін ужываўся даволі часта. Скажу адно: змест чарговага нумара 
абмяркоўваўся на штодзённых планёрках, якія вёў бацька. Па здымках, 
якія захаваліся ў нашым архіве дзякуючы фотакару «Звязды» Мікалаю 
Амельчанку (таксама ўжо ў небыцці), відаць, як аб’ядноўвала агульная 
цікавасць журналістаў у час абмеркавання нумара, якія натхнёныя тва-
ры былі ў іх і як хварэў за справу наш бацька. Гэта таксама датычыць 
метадаў кіраўніцтва рэдакцыяй (той самы менеджмент па навуцы), а з 
боку асабістых адносін – працоўным калектывам, які дапамагаў кожна-
му адчуць сваю годнасць, свой прафесійны статус і наогул сэнс свайго 
існавання як асобы ў грамадстве…

Адным словам, метады рэдакцыйнага менеджменту ў часы рэдактар-
ства Аркадзя Апанасавіча Тоўсціка больш нагадвалі калектыўную твор-
часць. Зразумела, бацька не адмаўляўся ад іерархіі стасункаў. Яго слова 
значыла апошнюю інстанцыю ў рэдакцыйным коле. Як вядома, менавіта 
іерархічнае падпарадкаванне, згодна тэорыі кіравання, з’яўляецца пад-
муркам для стварэння і функцыянавання сістэмы. Калектыў «Звяз-
ды» бацька стварыў у якасці эфектыўнай сістэмы чалавечага капіталу. 
Галоўнаму рэдактару давялося шмат папрацаваць напачатку свайго 
прызначэння на пасаду, каб нарэшце атрымаўся сучасны па тых мер-
ках, дзеяздольны журналісцкі калектыў. Правільней казаць, кагорта 
спецыялістаў у журналістыцы наогул. Кагосьці Аркадзь Апанасавіч да 
сабе ў рэдакцыю «прывёў» з былых супрацоўнікаў «Чырвонай змены», 
дзе калісьці пачыналася яго журналісцкая праца ў рэспубліканскім дру-
ку. Хтосьці з таленавітых выпускнікоў журфака БДУ аддзячыў былому 
партызану, старшыні Саюза журналістаў БССР, дэпутату Вярхоўнага 
Савета БССР у асобе Аркадзя Апанасавіча, які не адзін год узначальваў 



                                                                                                   205

Дзяржаўную экзаменацыйную камісію на факультэце, і адгукнуўся на 
яго запрашэнне працаваць у штаце газеты «Звязда». Былі аднадумцы і 
сярод звяздоўцаў «дабацькавага» часу.

У тэорыі менеджменту ёсць паняцце «працаваць камандай». Газе-
та «Звязда», па задумцы Аркадзя Апанасавіча Тоўсціка, абнаўлялася з 
пазіцый супрацоўніцтва на глебе калектыўных пачуццяў. Таму і вызна-
чаю тагачасную рэфармаваную «Звязду» як кагорту талентаў. Многія 
з іх за час бацькавага рэдактарства стварылі сабе гучныя імены ў бе-
ларускай журналістыцы. Наогул, дзякуючы метадам кіравання Аркад-
зя Апанасавіча «Звязда» 70–80-х гг. ХХ ст. была шчодрай на здольных 
уладальнікаў  журналісцкага пяра.

Сярод метадаў кіравання галоўнага рэдактара можна назваць і за-
ахвочванне супрацоўнікаў грамадскай працай. Яны былі неабыяка-
выя да штодзённага жыцця краіны. Чалавек, знакаміты і радавы, з яго 
запытаннямі кранаў за жывое не толькі ў рэдакцыйных матэрыялах, але 
і ў непасрэдных стасунках з супрацоўнікамі выдання. Нездарма Ар-
кадзь Апанасавіч паклапаціўся аб тым, каб у выхадных даных газеты 
было пазначана як мага болей нумароў рэдакцыйных тэлефонаў. Тады 
адсутнічаў інтэрнэт, мабільная сувязь і іншыя гаджэты. Інтэрактыўная 
журналістыка пачыналася з тэлефоннага званка і са слоў у дасланым па 
пошце лісце «Дарагая рэдакцыя»… 

Падводзячы вынікі метадам кіравання Аркадзя Апанасавіча 
Тоўсціка, галоўнага рэдактара газеты «Звязда» з 1973 па 1986 г., на-
лежыць асобна падкрэсліць, дысцыпліна ў рэдакцыі не супрацьстаяла 
творчасці, якая адбывалася, тым не менш, у даволі жорсткіх рамках 
газетнай вытворчасці. Лаканічны газетны радок журналісты павінны 
былі аздобіць сваім натхненнем і жвавым словам роднай мовы, здабыць 
цікавыя і значныя факты, выкласці іх на газетны ліст змястоўна і адна-
часова прывабна. Менавіта час выбраў майго бацьку, і ён разам з ім жа – 
сваю каманду аднадумцаў. Зразумела, за ўсім стаяла кадравая палітыка 
партыі і Савецкай улады, але ж асабістыя якасці тых кадраў таксама 
адыгрывалі не апошнюю ролю.

Дарэчы, пра вірлівы жыццёвы шлях і журналістыку, якую ён ствараў 
і якая прыйшлася на яго лёс, пра сваю сям’ю, жонку Алену Рыгораўну 
Барабанаву Аркадзь Апанасавіч Тоўсцік распавядае ў сваіх кнігах. Ад-
ной з іх, прысвечанай памяці сына Аляксея, таксама журналіста, ён 
асбліва даражыў [1]. Пра бацьку – рэдактара газеты «Звязда» вачыма яго 
сям’і аўтар гэтых радкоў расказала ва ўспамінах, прысвечаных светлай 
памяці Аркадзя Апанасавіча і 90-годдзю з дня яго нараджэння [2]. 
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УЛАДЗІМІР САМОЙЛА І ЯГО РОЛЯ Ў СТАНАЎЛЕННІ 
БЕЛАРУСКАЙ ПРЭСЫ

Сярод постацяў беларускага Адраджэння пачатку ХХ стагоддзя ёсць 
імя Уладзіміра Самойлы, культуролага, журналіста і публіцыста, які не 
толькі сваёй грамадскай і творчай дзейнасцю, але і лёсам спрычыніўся 
да станаўлення беларускамоўнага друку, фарміравання беларускай ідэі 
і станаўлення суверэннай Беларусі. Уладзімір Іванавіч Самойла (1878–
1941) нарадзіўся 17(29) студзеня 1878 г. ў Мінску ў сям’і дырэктара 
Мінскага рэальнага вучылішча. Пасля заканчэння Мінскай гімназіі ён 
вучыўся на пачатку ў Маскоўскім універсітэце, але адукацыю там не 
завяршыў. Пазней у 1916 г. закончыў гісторыка-філалагічны факультэт 
Петраградскага ўніверсітэта. Працоўны шлях У. Самойла пачынае з 
рэпетытарства. У 1891–1895 гг. ён рыхтуе да паступлення ў рэальнае 
вучылішча Яна Луцэвіча, будучага класіка беларускай літаратуры Янку 
Купалу [5, с. 763]. У лiсце да першага свайго біёграфа Л. Клейнбарта ад 
21.IХ.1928 г. Купала пiша пра гэта так: «В 1904–1905 гг. я познакомился 
с белорусскими революционными деятелями (кажется, членами «Гро-
мады») В. И. Самойло, бывшим моим репетитором, Бурбисом, впослед-
ствии комиссаром земледелия БССР, Скондраковым и братьями Луцке-
вичами. Они давали мне нелегальную литературу для распространения 
и т. п. Ближе с ними я тогда не сошелся, ибо по природе своей был я 
больше индивидуалистом и не мог бы вынести партийного или другого 
подчинения. Но впоследствии это мое знакомство, особенно с Луцкеви-
чами, сказалось» [3, с. 63].

Такім чынам, дзякуючы У. Самойлу, Янка Купала пазнаёмiўся з 
беларускімі адраджэнцамі, якія зрабілі значны ўплыў на яго духоўнае 
станаўленне. Усе яны сябравалi памiж сабой i ўсе, за выключэннем 
У. Самойлы, паводле сваiх поглядаў былi сацыялiстамi i належалi да 


