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Радиогазета создала первооснову для появления на радио и многих 
журнальных форм, таких, к примеру, как радиожурнал, радиообозре-
ние, радиоканал. Кроме того, отдельные выездные выпуски радиогазет, 
транслировавшиеся, к примеру, из зала Политехнического музея, иногда 
сравниваются с форматом своеобразного радиошоу с участием публики, 
когда слушатели получили реальную возможность вступать в дискус-
сию как с радиожурналистами, так и с приглашенными государственны-
ми, партийными, хозяйственными и военными деятелями.
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ФЕНОМЕН ВІДЭАБЛОГА НА ТЭЛЕБАЧАННІ
Усё часцей можна пачуць меркаванні, што з ростам інтэрнэт-

відэакантэнту тэлебачанне рэзка пачынае губляць аўдыторыю і станавіц-
ца неактуальным медыя. Аднак насуперак усім высокатэхналагічным 
абставінам тэлеіндустрыя імкнецца ісці ў нагу з часам: тэлекампа-
ніі пераходзяць на HD-якасць, задзейнічаюць інтэрактыўныя сродкі 
ўзаемадзеяння з гледачамі, папулярызуюць і распаўсюджваюць тэле-
кантэнт праз сацыяльныя сеткі, выкарыстоўваюць у эфірах найлепшыя 
фарматы інтэрнэт-вяшчання. Адным з такіх фарматаў і стаў відэаблог.

Відэаблог – «асабісты дзённік», форма падачы інфармацыі ў інтэрнэце 
з дапамогай відэа. Такім чынам, любы інтэрнэт-карыстальнік можа з 
лёгкасцю зрабіць аўдыявізуальны матэрыял і прадставіць яго шырокай 
публіцы. Першыя масавыя відэаблогі, знятыя карыстальнікамі на вэб-
камеру камп’ютара, сталі з’яўляцца на відэахостынгу YouTube ў 2006 г. 
Відэаблогерам удаецца абраць цікавую тэму і знайсці крэатыўны пады-
ход да падачы матэрыялу, зрабіць зносіны з карыстальнікамі максімальна 
зручнымі і эфектыўнымі [1]. Інтэрнэт-відэаролікі сталі настолькі 
папулярнымі сярод моладзі, што былі падхоплены тэлевізіёншчыкамі 
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для рэалізацыі ў тэлеэфіры, каб пашырыць аўдыторыю і мадэрнізаваць 
кантэнт тэлепраграм. Паступова тэлевытворцамі стаў прадугледжвацца 
яшчэ адзін фармат – фармат відэаблога. 

Аднак казаць пра відэаблог як паўнавартасны прадукт у тэлевізійнай 
сетцы вяшчання нельга. Тэлевізійная «версія» відэаблога прадстаўлена 
асабістай рубрыкай у праграме ў выглядзе серыі эпізодаў, якія транслю-
юцца з пэўнай перыядычнасцю і аб’яднаныя адзінай тэматыкай і фор-
май падачы матэрыялу. Часцей за ўсё фармат такіх праграм прадугле-
джвае інфармацыйна-забаўляльную тэматыку (ранішнія ці моладзевыя 
праграмы), зрэдку – інфармацыйна-аналітычную. Жанры відэаблогаў 
даволі разнастайныя: ад аглядаў відэаролікаў і гумарыстычных скетчаў 
да сюжэтаў з праходжаннем камп’ютарных гульняў у рэальным часе 
(лэтсплэяў) і стэндапаў з раскрыццём сакрэтаў у сферы ЗЛЖ або б’юці-
прыгажосці [2]. Часцей за ўсё відэаагляды носяць тэлевізійны фармат, 
таму што іх структура і ідэйны змест больш за ўсё падпадаюць пад 
інтарэсы патэнцыяльнай тэлеаўдыторыі.

Так, у 2012 г. на Першым канале ў межах праграмы «Первый класс» з 
Іванам Ахлабысціным выйшла першае рускамоўнае інтэрнэт-шоу «This 
is Хорошо», вядучым якой стаў Стас Давыдаў. Да гэтага часу «This is Хо-
рошо» базіравалася выключна ў інтэрнэт-прасторы, аднак праз вялікую 
папулярнасць і актуальнасць інтэрнэт-шоу было вырашана перанесці 
на блакітны экран. Выпускі прысвячаліся агляду гумарыстычных 
відэаролікаў у інтэрнэце, па аналогіі з шоу амерыканскага аглядальніка 
Рэя Уільяма Джонсана. Стас Давыдаў, ён жа аўтар, даваў свае камен-
тары да відэаролікаў, дасланых гледачамі, або знаходзіў іх сам. Варта 
заўважыць, што хранаметраж відэаблогаў на тэлебачанні строга рэгла-
ментаваны (у сярэднім ад 3 да 10 хвілін) і мае ўласную перыядычнасць, 
якая залежыць ад працягласці выхаду ў эфір тэлепраграмы.

Чым жа відэаблогі зацікавілі тэлеіндустрыю? Па-першае, сваім кан-
тэнтам. Кожнае відэа, выкладзенае папулярнымі відэаблогерамі, пра-
сякнута аўтарскай ідэяй і адрозніваецца ўнікальнасцю і стылем вядзен-
ня, што гледачам падаецца незвычайным і модным. Пры такім раскладзе 
можна разлічваць на суб’ектыўнасць інфармацыі і аўтарскі погляд на 
праблему. Па-другое, вядучы відэаблога – інтэрнэт-зорка, харызматыч-
ная асоба, якая становіцца «прадуктам» для прыцягнення на тэлеэкран 
інтэрнэт-аўдыторыі. У любым інтэрнэт-шоу на першы план выходзіць 
не столькі інфарматыўная частка, колькі асоба вядучага, яго ўнутраны 
і знешні стан. Часцей за ўсё гэта не журналіст, а звычайны чалавек, 
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інтэрнэт-карыстальнік, які мае шмат падпісчыкаў. Па-трэцяе, аўтары 
імкнуцца працаваць «на публіку» і пазбаўляць кантэнт ад манатоннасці 
з дапамогай яскравых спецэфектаў і спецыяльнага мантажу, не характэр-
нага дагэтуль для тэлебачання. Да прыкладу, у відэаблогах даволі часта 
распаўсюджаны мантажны прыём – джамп-кат (ад анг. jump – ‘скакаць’, 
cut – ‘рэзаць’), калі склейваюцца кадры з вядучым, адзнятыя ў розны час 
у розных частках студыі, што дазваляе скараціць ланцужок падзей і за-
хаваць дынаміку сюжэта [3]. Маўленне відэаблогера прадугледжвае раз-
няволенасць, часам ненарматыўнасць і ўжыванне нецэнзурных выразаў, 
адчуванне поўнай маўленчай свабоды і раскаванасці, што заўсёды 
прыцягвае гледача. Аднак на тэлебачанні культура маўлення вядучага 
строга рэгулюецца і па неабходнасці рэдагуецца. Так, відэаблогі Макса 
Галапалосава, аўтара нашумелага інтэрнэт-канала «плюс 100500», пера-
насычаны нецэнзурнай лексікай, аднак пасля з’яўлення гэтага інтэрнэт-
шоу на тэлеэкране яго маўленне набыло ўзорны выгляд. 

Беларуская медыяпрастора таксама мае сваіх відэаблогераў. Так, 
карыстаецца вялікай папулярнасцю «Кіслы comment» Паўла Кіслага, 
які выходзіць у праграме «Пін-код». Відэаблог складаецца з двух пара-
лельных відэапатокаў, дзе ў адным прысутнічае сам відэаблогер, а другі 
з’яўляецца матэрыялам, на якім будуецца сюжэт роліка. Вядучы разбірае 
невялікія відэаролікі, зробленыя і дасланыя гледачамі, у гумарыстычнай 
манеры каментуе ўбачанае, жартуе з іх ідэйнага сэнсу і недарэчнасці 
стварэння. Арыгінальная інтанацыя Паўла Кіслага, яго непаўторныя 
міміка і жэсты, асацыятыўны мантаж, размоўная лексіка тыпу «ваши 
видосики должны быть веселыми, лололошными и т. п.» робіць магчы-
мым з’яўленне відэаблога «Кіслы comment» на тэлеэкранах.

Не толькі відэаблогі прыходзяць на тэлебачанне з інтэрнэт-прасторы. 
Здараецца часам і наадварот, калі папулярныя тэлепраграмы рэалізуюць 
сябе ў інтэрнэце. На беларускім тэлебачанні паказальным прыкладам 
служыць рубрыка Аляксея Міхальчанкі «Як ёсць» на тэлеканале АНТ. 
Спачатку сюжэты доўгі час выходзілі на тэлеэкране, а праз пэўны час – і 
ў інтэрнэце на асабістым інтэрнэт-канале наваспечанага відэаблогера. 
Аднак варта адзначыць, што ў гэтым выпадку відэаблог «Як ёсць» нічым 
не адрозніваецца ад звычайнай аўтарскай праграмы на тэлебачанні.

Варта засяродзіцца на суб’ектах тэлекамунікацыі, якія ў «тэле-
візійных» відэаблогах будуць адметныя. 

Адрасант. Як правіла, аўтар відэаблога з’яўляецца адначасова 
і яго вядучым, і рэжысёрам, і відэаінжынерам, г. зн. стварае сюжэт з 
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пачатку да канца. Відэаблогер уздзейнічае на гледача шляхам непас-
рэднага звароту да аўдыторыі ў кадры. Адбываецца, такім чынам, пра-
мая камунікацыя. У відэаглядах, да прыкладу, назіраецца і ўскосная 
камунікацыя праз пасіўнага адрасанта – аўтара відэароліка, праца якога 
таксама будзе ўплываць на свядомасць аўдыторыі. 

Адрасат. Відэаблогеры прыцягваюць сваю інтэрнэт-аўдыторыю 
ў традыцыйныя СМІ, у той час як традыцыйныя СМІ дапамагаюць 
прасоўваць сябе і свой кантэнт сярод афлайн-аўдыторыі. Такім чынам, 
мы можам казаць, што відэаблогі на тэлебачанні валодаюць «абедзвю-
ма» аўдыторыямі – як тэлевізійнай (традыцыйнай або афлайн), так і 
віртуальнай (анлайн) аўдыторыяй, якая падсвядома скіруе сваю ўвагу 
на тэлеэкран.

У феномене відэаблога як фармату на тэлебачанні ёсць свае плюсы, 
але хапае і мінусаў. Відэаблогер – чалавек, які глыбока разбіраецца ў 
тэме, на якую здымае сюжэт, імкнецца яе папулярызаваць праз СМІ, ад-
нак ён не журналіст (за рэдкім выключэннем), не штатны супрацоўнік 
тэлеканала, таму незнаёмы са спецыфікай тэлевізійнага працэсу і з лёг-
касцю можа нівеліраваць усе маўленчыя эталоны, замяняючы публічнае 
маўленне размоўным ці ўвогуле прастамоўным. Фармат відэаблогінгу 
даволі малады, таму разлічаны на вузкую і нішавую аўдыторыю, неха-
рактэрную, напрыклад, для беларускага тэлебачання. Аднак відэаблогер, 
які прыйшоў на тэлебачанне з інтэрнэт-прасторы, абавязкова прыцягне 
да блакітнага экрана за сабой сваю інтэрнэт-аўдыторыю (як правіла, 
моладзь, якой так не хапае сярод тэлеаўдыторыі), тым самым надаўшы 
праграме наватарства і павысіўшы яе імідж. Такім чынам, зараз мо-
жам казаць пра актыўнае двухбаковае ўзаемадзеянне тэлебачання з 
інтэрнэт-пляцоўкай на ўзаемакарысных умовах: альбо кантэнт, створа-
ны відэаблогерам, пераўтвараецца ў тэлевізійны прадукт і папуляры-
зуе інтэрнэт-аўтара, альбо тэлевізійны сюжэт «сыходзіць» у інтэрнэт і 
знаходзіць новую аўдыторыю. 
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