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ва. Упершыню ў краіне старасавецкія абразы прадсталі перад сённяшнім 
пакаленнем ва ўсёй іх гістарычнай значнасці і самабытнасці. 

З кожным годам нарошчвае выпуск кніг і брашур «Выдавецкі 
дом “Белы вецер”». У агульным аб’ёме прадукцыя названых вышэй 
прадпрыемстваў складае звыш 10 % па колькасці назваў і каля 27 % па 
сумарным тыражы. Сур’ёзны ўнёсак у кніжную скарбонку Беларусі.
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сАвЕцКАЯ спАДчЫнА ў нАЗвАх сУчАснЫх РАённЫх 
гАЗЕТ: УсТойЛІвЫ БРЭнД цІ пЕРАжЫТАК МІнУЛАгА?

Гісторыя раённага друку бярэ пачатак з 30-х гг. мінулага стагоддзя. 
Стварэнне новага тыпу перыядычных выданняў было прадугледжана 
пастановай ЦК УКП(б) ад 11 жніўня 1930 г. «Аб рэарганізацыі сеткі га-
зет у сувязі з ліквідацыяй акруг». У дакуменце адзначалася, што «раён-
ка» павінна быць масавым палітычным органам з выразным вытворчым 
характарам [2, с. 8]. Аднак жыццё не стаіць на месцы, разам з развіццём 
грамадства развіваецца і друк як летапісец свайго часу. Калі раней, згод-
на з ленінскім прынцыпам, газета выступала ў якасці «калектыўнага 
прапагандыста, агітатара і арганізатара», сёння ў сувязі са змяненнем 
медыяіндустрыі сродкі масавай інфармацыі становяцца больш моц-
ным сектарам бізнесу. На жаль, як паказвае практыка, не ўсе мясцовыя 
выданні ўлічваюць гэтую тэндэнцыю: час бывае зусім няўладны над 
пэўнымі асаблівасцямі рэгіянальных СМІ. У прыватнасці, назвы нека-
торых раённых газет, з’яўляючыся анахранізмамі, адсылаюць патэнцы-
яльнага чытача да часоў Савецкай дзяржавы, што негатыўна адбіваецца 
на іміджы сучаснага канкурэнтаздольнага выдання.

Ідэалагічна афарбаваную назву да гэтага часу маюць раённыя га-
зеты «Савецкае Палессе» (Ганцавічы), «Да новых перамог» (Клецк), 
«Ударны фронт» (Шклоў), «Святло кастрычніка» (Мсціслаў), «Шлях 
кастрычніка» (Хоцімск), «Чырвоны прамень» (Чашнікі), «Савецкая вё-
ска» (Дрыбін), «Сцяг Саветаў» (Клічаў), «Іскра» (Чавусы) і інш. Вы-
карыстанне такога тыпу нэймінгу сёння бачыцца немэтазгодным. Па-
першае, змяніўся лад жыцця грамадства, ідэалогія, стаўленне людзей да 
тых ці іншых каштоўнасцей. Па-другое, дзейнічаюць новыя прынцыпы 
камунікацыі: сучасная раённая газета – не баявы лісток прапаганды, а 
афіцыйнае грамадска-палітычнае выданне цэлага рэгіёна. 
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«Назва друкаванага СМІ з’яўляецца першасным элементам, які пры-
цягвае ўвагу патэнцыяльнага чытача. З цягам часу газета з’яўляецца 
брэндам таго ці іншага рэгіёна. Тым больш сёння кожнае рэгіянальнае 
выданне мае прадстаўніцтва ў сеціве. Наўрад ці газета з назвай са-
вецкай эпохі і малазразумелымі сённяшняму маладому пакаленню 
лозунгамі зможа прыцягнуць увагу і выклікаць цікавасць у інтэрнэт-
карыстальнікаў» [3, с. 62]. 

Каб замацаваць свае пазіцыі на медыярынку, яшчэ ў пачатку  
1990-х гг. (некаторыя пазней, толькі ў 2000-х) шэраг рэдакцый 
беларускіх «раёнак» сталі на шлях перайменавання. Большасць з іх сён-
ня вядомыя менавіта як газеты канкрэтнага рэгіёна: назва выданняў аба-
вязкова ўключае тапонім – «Навіны Камянеччыны», «Ляхавіцкі веснік», 
«Веснік Глыбоччыны», «Воранаўская газета», «Асіповіцкі край», «Ба-
бруйскае жыццё», «Бярэзінская панарама», «Голас Веткаўшчыны», 
«Іўеўскі край»…

Сярод слоў, што дапаўняюць геаграфічную назву рэгіёна, як правіла, 
самыя распаўсюджаныя назоўнікі веснік (у 11,86 % выданняў), навіны і 
край – па 9,3 %, голас – 5,9 %, газета і праўда – па 5,1 %, жыццё – 4,3 %. 
Калі-нікалі тапонім у назве спалучаецца з прыналежным займеннікам 
наш(а) («Наша Талачыншчына»), які падкрэслівае адзінства чытачоў і 
супрацоўнікаў газеты; прыметнікам новы, -ая, -ае («Новае Палессе»), 
пры дапамозе якога акцэнтуецца актуальнасць выдання…

Сярод беларускіх «раёнак», у назве якіх акцэнтуецца аўдыторыя вы-
дання, найбольш удалым бачыцца нэймінг «Дняпроўца», «Кіраўца» і 
«Шахцёра». На жаль, назвы некаторых газет настолькі абстрактныя, што 
не даюць чытачу, які ўпершыню ўбачыў нумар, дакладнага ўяўлення аб 
сэнсавым і эмацыянальным складніку СМІ. У ліку такіх выданняў «Но-
вае жыццё» і «Новы дзень», «Раённыя будні» і «Раённы веснік», «Наш 
час» і «Наш край», «Родныя вытокі» і «Родны край», «Сельскае жыц-
цё» і «Сельская праўда», «Голас часу» і «Свабоднае слова», «Радзіма» 
і «Патрыёт», «Узвышша» і «Полымя», «Перамога» і «Перспектыва»… 
З аднаго боку, такія назвы не канкрэтызуюць рэгіён распаўсюджвання 
і не адлюстроўваюць аўдыторыю выдання, з’яўляюцца выпадковымі і 
падыходзяць самым разнастайным па тэматыцы і зместу газетам. 

«Пры выбары назвы для новага выдання ці пры яго змене ў старым 
варта ўлічваць адну з асаблівасцей чытацкай псіхалогіі. Гэта здольнасць 
назвы надоўга замацоўвацца ў памяці пастаянных чытачоў. Змена звы-
клай назвы газеты для многіх з іх можа стаць раўназначнай яе смерці. 
Аніякія папярэджанні і тлумачэнні рэдакцыі тут не дапамогуць. Гэта 
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можа прывесці да страты значнай часткі аўдыторыі газеты – з усімі 
палітычнымі і эканамічнымі наступствамі. Добра ўсведамляючы гэта, 
многія газеты, якія выходзяць на тэрыторыі нашай краіны на працягу 
дзесяцігоддзяў, усё ж такі паспяшылі змяніць сваю назву, некаторыя ж, 
наадварот, захавалі яе» [1]. 

Так, у маі – чэрвені гэтага года на старонках іванаўскай «раёнкі» раз-
гарнулася дыскусія, падставай для якой стала вестка аб неабходнасці пе-
райменавання выдання. Дарэчы, у 2009 г. гэтае пытанне ўжо выносілася 
на ўсеагульнае абмеркаванне жыхароў рэгіёна, аднак тады прапанова не 
атрымала шырокай падтрымкі чытачоў. Час бярэ сваё – і праз сем гадоў 
былая назва ўстановы – «Рэдакцыя газеты “Чырвоная звязда” і прагра-
мы радыёвяшчання “Гаворыць Іванава”» – канчаткова страціла сваю ак-
туальнасць у сувязі з рэарганізацыяй сістэмы радыёвяшчання. Зберагчы 
ранейшую назву, што бярэ карані з гістарычнай эпохі, якая скончылася 
25 гадоў таму, аднак за гэтыя дзесяцігоддзі паспела стаць своеасаблівым 
брэндам, ці выбраць новае, сучаснае, больш гучнае і прывабнае імя? 
Такое нялёгкае пытанне паўстала перад супрацоўнікамі выдання.

Як таму і належыць, у першую чаргу журналісты «раёнкі» звярнуліся 
па параду да сваіх чытачоў: праз сем гадоў жыхары рэгіёна прынялі 
ініцыятыву рэдакцыі больш лаяльна, чым першапачаткова. Свае пра-
пановы ў самых розных формах (напісаўшы ліст, патэлефанаваўшы ў 
рэдакцыю ці пакінуўшы каментарый на сайце) мог выказаць кожны жа-
даючы. Па выніках інтэрнэт-апытання, якое і паставіла кропку ў спра-
ве (у апытанні, што праводзілася ў чэрвені 2016 г., прынялі ўдзел 530 
чалавек), пераважная большасць карыстальнікаў падтрымала новую 
назву выдання, прапанаваную працоўным калектывам «раёнкі»: 68,9 % 
наведвальнікаў сайта аддалі свой голас за «Янаўскі край» і толькі 13,6 % 
апытаных засталіся вернымі традыцыі. 

Па меркаванні рэдактара «Чырвонай звязды» І. Гетмана, які ўзначаліў 
калектыў «раёнкі» ў красавіку гэтага года і адразу ж прыступіў да 
мадэрнізацыі, «назва, звязаная з мясцовымі рэаліямі (Янаў – гістарычная 
назва горада Іванава, якая сёння практычна перажывае сваё адраджэнне. –  
Аўт.), будзе садзейнічаць росту рэгіянальнага патрыятызму і, магчыма, 
расшырэнню чытацкай аўдыторыі сярод тых людзей, чый светапогляд 
фарміраваўся ў часы станаўлення Рэспублікі Беларусь як суверэннай 
дзяржавы». Вядома, пераважная большасць з іх моладзь – менавіта тая 
катэгорыя людзей, для якіх сучасныя «раёнкі» пакуль што застаюцца пе-
ражыткам савецкіх часоў. Безумоўна, змена назвы карэнным чынам не 
палепшыць становішча мясцовага друку, аднак верагоднасць таго, што 
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за кошт актыўных інтэрнэт-карыстальнікаў выданне зможа павялічыць 
сваю чытацкую аўдыторыю, сапраўды, ёсць. Больш за тое, новая на-
зва газеты «Янаўскі край» пераклікаецца з электронным адрасам сайта 
выдання (janow.by), што таксама садзейнічае прасоўванню інтэрнэт-
старонкі ў пошукавых сістэмах. Рэдакцыі ж неабходна працягваць пра-
цу над пашырэннем тэматычнай разнастайнасці матэрыялаў, жанравай 
палітры выдання, а таксама ўдасканальваць знешні выгляд яго друкава-
най і электроннай версій.
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жАнРовЫЕ фоРМЫ РЕпРЕЗЕнТАции новосТи  
в ЕжЕнЕДЕЛьниКЕ

Еженедельники ИД «Коммерсант» постоянно находятся в поиске мо-
дели, адекватной изменениям социокультурной ситуации, развитию си-
стемы СМИ и меняющимся потребностям аудитории. В журнале «День-
ги» недавно опубликована программная статья, в которой декларируется 
новая концепция издания – оно должно развивать услуги аналитиков, 
консультантов, стать организатором мероприятий, превратиться из по-
ставщика информационных услуг в полноценного игрока финансового 
рынка [2, с. 20]. Такая установка означает участие издания в процессе 
третьего обновления журналистики, в формировании системы, которую 
теоретики определяют в терминах «журналистика соучастия», «комму-
нитарная», «рефлексивная». Отличия этой системы от предшествую-
щих обусловлены тем, что основной ролью журналиста становится не 


