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к политически ангажированным, а к простым людям дела и здравого смысла, 
корпоративные СМИ должны и могут стать в полном смысле слова «рупора-
ми трудовых коллективов». С тем, чтобы получать от них наиболее свежие и 
неподкорректированные импульсы об их проблемах, запросах, нуждах, инте-
ресах и транспортировать их сразу же на самый верх идеологической вертика-
ли для осмысления и последующего реагирования уже на общенациональном 
уровне. Так мы усилим жизненную конкретику информации и идеологии и 
уйдем в ней от софистики. 

Таким образом, информация с уровня предприятий, аккумулируемая кор-
поративной прессой, может не только «подпитывать» информацию на обще-
государственном уровне, но и оживить всю систему информационного обра-
щения в стране. И, следовательно, заметно улучшить идеологическую работу, 
обеспечивая неразрывную и одновременно гибкую связь между властью и 
основной частью белорусского населения, того самого, которое трудится. 

Наталля Зубчонак

З ГІСТОРЫІ СПЕЦЫЯЛІЗАВАНАГА ДРУКУ БЕЛАРУСІ
У наш час сістэма перыядычнага друку Беларусі ўключае дастаткова 

вялікую колькасць не толькі масавых грамадска-палітычных выданняў, але 
і спецыялізаваных (галіновых), карпаратыўных газет і часопісаў, якія з ця-
гам часу набываюць усё большую папулярнасць, аб’ядноўваючы чытачоў 
адной сферы дзейнасці, з агульнымі інтарэсамі. Падобныя выданні валода-
юць вялікімі магчымасцямі ў асвятленні некаторых вузкаспецыяльных ці 
прафесійных пытанняў, распаўсюджванні інфармацыі аб асаблівасцях работы 
асобных прадпрыемстваў, арганізацый і аб’яднанняў, што ўвогуле садзейнічае 
павышэнню ролі сродкаў масавай інфармацыі ў грамадскім жыцці.

На самай справе, спецыялізаваныя выданні на тэрыторыі Беларусі пачалі 
распаўсюдвацца яшчэ напачатку ХХ ст., у перыяд актывізацыі грамадска-
га жыцця пад уплывам рэвалюцыйных падзей. Паступова пачалі выходзіць 
газеты і часопісы, якія ў некаторым сэнсе адмежаваліся ад грамадска-
палітычных праблем і былі адрасаваны прадстаўнікам пэўных сфер дзей-
насці. Спецыялiзаваныя (галiновыя) выданні асвятлялі пытанні культуры, 
літаратуры, адукацыі, сельскай i лясной гаспадаркі, медыцыны, тэхнікі і інш. 
Да нашага часу іх захавалася няшмат: напр., «Агрономический листок» (двух-
тыднёвы дадатак да газеты «Витебский вестник», 1912 г.); «Белорусский учи-
тельский вестник» (штомесячны часопіс для настаўнікаў, 1910 г., Магілёў); 
«Медицинское дело» (1910 г., Вільня); «Минские врачебные известия» (1910–
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1915 гг.); «Педагогическое дело» (1911–1914 гг., Гродна); «Саха» (сельскага-
спадарчы часопіс, выходзіў у выдавецтве «Нашай Нівы», 1912–1915 гг.) і інш.

Безумоўна, на пачатку ХХ ст. не існавала выданняў на прамысловых прад-
прыемствах, аднак адзнакі спецыялізацыі друку ўжо назіраліся, што сведчы-
ла аб росце эканамiчнага i культурнага развіцця беларускіх губерняў. Так, у 
1904 г. на тэрыторыi Беларусі налiчвалася толькi 11 перыядычных выданняў 
спецыялізаванага накірунку, а ў 1906 г. iх колькасць склала ўжо 23 назвы [2, с. 517].

У кантэксце развіцця спецыялізаванага друку ў пач. ХХ ст. нельга пакінуць 
па-за ўвагай культурна-асветніцкую, літаратурную і выдавецкую дзейнасць 
газеты «Наша Ніва». На яе аснове і традыцыях ужо ў савецкі час адбывалася 
станаўленне такіх выданняў, як «Полымя», «Маладняк», «Узвышша», «Ма-
ладосць» і інш. Увогуле выдавецкая дзейнасць «Нашай Нівы» – асобная ста-
ронка ў гісторыі беларускага друку. Практычна ўсе беларускамоўныя выданні 
пач. ХХ ст. выходзілі ў нашаніўскім выдавецтве.

Найбольшую папулярнасць у пач. ХХ ст. набыў штомесячнік белару-
скай моладзі «Лучынка». Яго з’яўленне звязана з прыездам у Мiнск у 1913 г. 
А. Пашкевiч. Афiцыйны дазвол на выданне атрымаў А. Уласаў, але фактычна 
ўсю рэдактарскую работу выконвала Цётка. Часопiс прызначаўся вясковай 
моладзi i выходзiў у Мiнску ў 1914 г. Выданне насiла культурна-асветнiцкi 
характар. У шасці нумарах часопiса на беларускай мове змяшчалiся раз-
настайныя матэрыялы па гiсторыi i культуры Беларусi, рэдакцыя друка-
вала разважанні аб развiццi капiталiстычных адносiн у краi; шмат месца 
адводзiлася публiкацыi беларускiх лiтаратурных твораў: апавяданняў У. Га-
лубка, З. Бядулi, вершаў Я. Купалы, Цёткi, А. Паўловiча i iншых аўтараў. 

У тым жа годзе рэдакцыя «Лучынкі» асобнай кнігай выпусцiла зборнiк 
апавяданняў для дзяцей. На вокладцы стаяла лiчба 1. Планавалася выдаваць 
серыю дзiцячых кнiг [3, с. 192]. Існуе меркаванне, што ў гэты час у Мiнску 
рыхтавалі да друку iлюстраваны часопiс для дзяцей «Іскрачка», аднак задума 
гэта не ажыццявiлася. Тым не менш выпуск выданняў для дзяцей і моладзі на 
беларускай мове стаў з’явай прагрэсiўнай, у першую чаргу ў кантэксце адра-
джэння нацыянальнай культуры. 

Газеты i часопiсы для дзяцей i моладзi з’явіліся новым тыпам перыядычна-
га выдання разглядаемага перыяду. Увогуле традыцыі дзіцячай журналістыкі 
былі закладзены яшчэ ў ХVІІІ ст. у Расіі М.І. Навіковым (часопіс «Детское 
чтение»). Аднымі з першых беларускіх дзіцячых выданняў сталі таксама 
часопіс «Зорька» (рэдактар-выдавец С.А. Кавалюк) і дадатак да яго «Педаго-
гические записки», якія выходзілі ў Вільні з 1905 па 1912 г.

Да першых спроб стварэння спецыяльнай газеты ці часопіса, якія асвятлялі 
б толькі літаратурныя пытанні, можна аднесці выпуск у Гомелі двухтыднёва-
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га літаратурна-мастацкага часопіса «Зорницы» ў 1911–1912 гг. У гэты ж час 
тамсама спрабавалi друкаваць «Гомельский театрально-музыкальный вест-
ник» (выйшла толькі тры нумары). У 1911 г. ізноў у Гомелі была заснава-
на літаратурна-грамадская газета «Лучи» (выйшла два нумары). У Мінску ў 
1912 г. убачылi свет пяць нумароў літаратурнага часопіса «Минский огонёк», 
які з’яўляўся дадаткам да «Минской газеты-копейки». 

Пасля першай рускай рэвалюцыі ў Расіі быў заснаваны цэлы шэраг са-
тырычных выданняў. У 1906 г. іх было каля 300 [1, с. 42]. Аднак Паўночна-
Заходні край значна адставаў ад цэнтральнай часткі краіны ў распаўсюджванні 
выданняў новых тыпаў. Тым не менш у Вільні ў 1912 г. на беларускай мове 
выйшаў першы сатырычны часопіс «Крапіва». Выданне змяшчала фельето-
ны, анекдоты, гумарэскi, сатырычныя сцэнкi. Сучаснiкi па-рознаму ацэньвалi 
яго змест. Напрыклад, М. Багдановiч папракаў выдаўцоў за адсутнасць са-
тырычнай вастрынi, а Я. Колас прыхiльна ставiўся да яго, палiчыўшы даволi 
цiкавым. Аднак выпуск часопiса быў спынены пасля першага нумара. 

У 1913 г. выйшла ўсяго чатыры нумары штотыднёвага часопіса сатыры і 
гумару «Ковенский будильник». Яго традыцыі спрабаваў працягнуць «Севе-
ро-Западный будильник», які друкаваўся тамсама. Абодва часопісы былі за-
чынены па прычыне фінансавых цяжкасцей. 

Адзіным выданнем у Беларусі, якое асвятляла спартыўныя падзеі, стаў 
штотыднёвы часопіс «Спорт». Яго выпуск быў наладжаны ў Вільні ў 1913 г. 
Выйш ла толькі чатыры нумары. У гэты час спартыўная iнфармацыя на старон-
ках беларускага друку была прадстаўлена даволi слаба. Толькі некаторыя 
перыя дычныя выданнi мелi спецыяльныя рубрыкi «Спорт» («Гомельская ко-
пейка», «Северо-Западная копейка», «Минская газета-копейка», «Минский 
голос» i iнш.).

Такім чынам, у складаных сацыяльна-палітычных умовах пач. ХХ ст. 
на тэрыторыі Беларусi фарміравалася тыпалогія перыядычных выданняў, 
павялічвалася іх колькасць. Сістэма друку пачынала развівацца, адпавядаю-
чы запатрабаванням рэчаіснасці. Спецыялiзаваныя газеты i часопiсы складалi 
значную яе частку. Важнай з’яўлялася i тая акалiчнасць, што паступова 
выданнi на беларускай мове займалі сваё належнае месца.
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