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МЕДЫЯХОЛДЫНГ “КАДЭНА КАПРЫЛЕС” (ВЕНЕСУЭЛА) 

І ВЫДАВЕЦКІ ДОМ “ЗВЯЗДА” (БЕЛАРУСЬ): 

ПАРАЎНАЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА 

Н. А. Юшкевіч 

Сѐння многія выданні аб‘ядноўваюцца ў холдынгі або ствараюць пад 

сваім кіраўніцтвам новыя спецыялізаваныя медыя з мэтай больш 

шырокага ахопу аўдыторыі. Гэта дапамагае не толькі павялічыць 

тыражы (калі гутарка ідзе пра друкаваныя СМІ), але і стаць больш 

прывабнымі для інвестараў, што ў выніку адлюструецца на 

рэнтабельнасці выдання. Традыцыйна кампаніі, што валодаюць значнай 

колькасцю медыярэсурсаў, называюць медыяхолдынгамі. Сінонімамі 

гэтага тэрміна таксама выступаюць такія паняцці, як медыяімперыя, 

медыяканцэрн, медыягрупа, медыякарпарацыя, мультымедыйны 

холдынг. Стварэнне медыяхолдынгаў спецыялісты называюць 

эканамічна рэнтабельным крокам: у працэсе канкурэнтнай барацьбы 

ѐсць рэальная магчымасць павялічыць памеры холдынга за кошт 

слабейшых рэдакцый, з іншага боку, ―холдынг дае магчымасць уласніку 

эканоміць сродкі, якія забяспечваюць кіраўніцтва ўсімі элементамі 

холдынгавай сістэмы‖ [1]. 

У дадзенай працы разгледзім два варыянты функцыянавання 

складанага па структуры медыяпрадпрыемства: медыяхолдынг ―Кадэна 

Капрылес‖ (Венесуэла) як удалы прыклад складанага 

медыяпрадпрыемства і выдавецкі дом ―Звязда‖ (Беларусь) як прыклад 

медыяаб‘яднання на пэўным этапе эвалюцыі ад звычайнай рэдакцыі да 

медыякангламерата. 

Медыяхолдынг “Кадэна Капрылес” з‘яўляецца ўладальнікам 

выдання з самым высокім тыражом у Венесуэле – газеты ―Апошнія 

навіны‖. Гэта рэнтабельнае медыяаб‘яднанне, якое ўключае ў сябе, 

акрамя вышэйназванага штодзѐнніка, яшчэ дзве спецыялізаваныя 

газеты: ―Свет эканомікі і бізнесу‖ і ―Лідар у спорце‖; часопіс ―Хатні‖, 

разлічаны на сямейную аўдыторыю; радыѐ ―Апошнія навіны‖, анлайн-

тэлеканал для моладзі Планета Урбэ, рэкламны інтэрнэт-партал 

www.en123.com.ve.  

Газета ―Апошнія навіны‖ з‘яўляецца папулярным сярод чытачоў, але, 

у той жа час, якасным па змесце выданнем. Перш за ўсѐ гэта вынік 

аператыўнай працы рэдакцыі. Газета выходзіць шэсць разоў на дзень, і 

кожны раз інфармацыя абнаўляецца. У асобных густанаселеных раѐнах 

Каракаса – сталіцы Венесуэлы, – газета выходзіць асобнымі выпускамі, 

дзе больш увагі ўдзяляецца навінам лакальнага характару [4].  

http://www.en123.com.ve/
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Газета арыентуецца на патрабаванні сваѐй аўдыторыі. У Венесуэле 

грамадства стратыфікавана па эканамічных даходах. Газета арыентуецца 

ў большай ступені на прадстаўнікоў сярэдняга і ніжэйшых класаў. У той 

жа час мова матэрыялаў вытрыманая, не ўтрымлівае абсцэнтнай, 

прастамоўнай лексікі, таму чытачамі газеты з‘яўляюцца таксама і 

прадстаўнікі эліты. 

Холдынг ―Кадэна Капрылес‖ мае ўласныя тыпаграфіі (у двух гарадах) 

і выдавецтва, уласную сістэму распраўсюджвання і дастаўкі выданняў у 

рэгіѐны. Апошняя дазваляе аформіць падпіску на дзень, тыдзень, месяц, 

некалькі месяцаў, паўгоддзе, год як непасрэдна на выданні холдынга, так 

і на іншыя выданні Венесуэлы.  

Кожны падпісант ―Апошніх навін‖ атрымлівае картку з уласным 

ідэнтыфікацыйным нумарам, які дазваляе яму самому прыняць удзел у 

стварэнні газеты і яе электроннай версіі. На спецыяльным сайце ―Твой 

голас‖, які адначасова з‘яўляецца рубрыкай электроннай версіі сайта 

―Апошніх навін‖, друкуюцца выключна навіны, якія дасылаюць чытачы. 

Туды ж можна даслаць жыццѐвыя гісторыі, скаргі, ўласнае меркаванне 

адносна той ці іншай праблемы. Там жа чытачы могуць завесці ўласны 

блог. Самыя актыўныя аўтары-чытачы затым становяцца членамі Савета 

чытачоў – спецыяльнага органа медыяхолдынга ―Кадэна Капрылес‖, які 

каардынуе напаўненне пэўных рубрык газеты матэрыяламі на 

актуальныя грамадскія тэмы, адказвае за сувязь рэдакцыі з аўдыторыяй. 

Выданні ―Свет эканомікі і бізнесу‖ і ―Лідар у спорце‖ – з‘яўляюцца 

прыкладамі пасвяховых спецыялізаваных выданняў. Яны – самыя 

папулярныя сярод аудыторыі ―нішавыя‖ выданні. Сакрэт іх поспеху – у 

граматным аналізе мэтавай аудыторыі. У адрозненне ад грамадска-

палітычнай газеты ―Апошнія навіны‖, якая таксама публікуе дастаткова 

матэрыялаў на эканамічную і спартыўную тэматыку, газеты больш 

глыбока асвятляюць праблемы сваіх сфер, разлічаных на 

спецыялізаваную аўдыторыю. Так, газета ―Свет эканомікі і бізнесу‖ 

скіравана, перш за ўсѐ, на бізнесменаў і тых, хто працуе у сферах 

эканомікі, энергетыкі, фінансаў. А выданне ―Лідар у спорце‖ бачыць 

асноўнай масай сваіх чытачоў прафесійных спартсменаў і заўзятых 

балельшчыкаў. Традыцыйна рэдакцыяй гэтай газеты кіруе прафесійны 

спартсмен. Холдынг рэалізуе шэраг сацыяльных праектаў, якія 

дапамагаюць аднаўляць школы ў краіне, папаўняць бібліятэкі, захоўваць 

навакольнае асяроддзе [5]. 

У сваю чаргу выдавецкі дом ―Звязда‖ – зусім яшчэ малады элемент 

беларускай медыяпрасторы – быў створаны ў канцы 2012 года. Ён мае ў 

сваім складзе старэйшае беларускае выданне – газету ―Звязда‖, а таксама 

газету ―Літаратура і мастацтва‖, часопісы ―Полымя‖, ―Маладосць‖, 
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―Нѐман‖, ―Вожык‖, ―Родная прырода‖ і аднайменнае выдавецтва. 

Нягледзячы на тое, што з часу ўтварэння выдавецкага дома прайшло 

зусім мала часу, у даведачна-аналітычнай інфармацыі аб дзейнасці 

галіны СМІ ў 2013 годзе, падрыхтаванай спецыялістамі Міністэрства 

інфармацыі, заўважаецца, што ―паказчык акупаемасці выдавецкага дома 

ў параўнанні з 2012 годам павялічыўся з 80,6 % да 95,2 %‖ [3, c.10].  

Сѐння выданні дадзенага медыяаб‘яднання з‘яўляюцца аднымі з 

самых якасных узораў беларускай прэсы. Напрыклад, газета ―Звязда‖ – 

гэта адзінае грамадска-палітычнае дзяржаўнае выданне Беларусі, якое 

выходзіць на роднай мове. Выданне мае шэраг дадаткаў, што выходзяць 

з рознай перыядычнасцю. Якасным прыкладам газеты для моладзі 

з‘яўляецца ―Чырвонка. Чырвоная змена‖, якая раней друкавалася 

асобным тыражом. Сѐння яна выходзіць два разы на месяц. ―Усе пра 

Еву‖ – дадатак для жанчын, утрымлівае артыкулы, прысвечаныя 

пабудове адносін з супрацьлеглым полам, стварэнню сям‘і, выхаванню 

дзяцей. ―Мясцовае самакіраванне‖ – дадатак, які расказвае пра жыццѐ 

сельскіх і раѐнных саветаў, пра праблемы рэгіянальнага маштабу. ―Саюз 

Еўразія‖ – стартавы праект, які ў хуткім часе павінен пачаць выходзіць 

па ўсѐй тэрыторыі Мытнага Саюза на нацыянальных мовах. Ён 

прысвечаны будаўніцтву новага інтэграцыйнага аб‘яднання на 

постсавецкай прасторы. Дадатак ―Ігуменскі тракт‖ змяшчае краязнаўчыя 

матэрыялы. Газета падштурхоўвае чытача да актыўнай працы як па 

вывучэнні гісторыі краіны, нагадвае пра неабходнасць захавання 

гістарычнай памяці: ―уважлівае знаѐмства з ―Ігуменскім трактам‖ на 

працягу некалькіх гадоў гаворыць пра грамадскую, асветніцкую пазіцыю 

―Звязды‖ ў дачыненні да краязнаўства як да шырокай з‘явы‖ [2, c.184]. 

Газета ―Літаратура і мастацтва‖, часопісы ―Полымя‖, ―Маладосць‖, 

―Нѐман‖ разлічаны на аўдыторыю, што сур‘ѐзна цікавіцца культурным 

жыццѐм у цэлым і літаратурай у прыватнасці. Гэта прыклады якасных 

спецыялізаваных выданняў, якія, разам з гэтым, сваѐй стылѐвай, 

жанравай і тэматычнай палітрай даступны і звычайнаму чытачу. 

Выклікае трывогу зніжэнне тыражоў выданняў холдынга, звязанае, у 

першую чаргу, з развіццѐм інтэрнэта. Тым не менш, улічваючы вопыт 

працы галоўнай газеты ―Апошнія навіны‖ венесуэльскага 

медыяхолдынга ―Кадэна Капрылес‖, які ўжо з‘яўляецца прыкладам 

паўнавартаснага медыякангламерата з адпаведнымі характарыстыкамі, 

можам прагназаваць, што негатыўныя з‘явы – нерэнтабельнасць і 

падзенне тыражоў – будуць пераадолены. Як заўважалася вышэй, ужо 

сѐння назіраецца павышэнне эканамічнай акупаемасці выдавецкага дома 

―Звязда‖. З іншага боку, павялічыць рэнтабельнасць выдавецкага дома і 

тыражы яго выданняў дапаможа праца з аўдыторыяй. На нашу думку, 
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пажаданы эфект прынясе перайманне вопыту медыяхолдынга ―Кадэна 

Капрылес‖, дзе ўжо каторы год рэалізуецца праект, так званай, 

―грамадзянскай журналістыкі‖. Сѐння праца з чытачамі ідзе, у 

асноўным, праз аддзел пісьмаў, але гэтага, на нашу думку, недастаткова, 

таму што, напрыклад, чытачы не маюць магчымасці тэрмінова 

паведаміць у рэдакцыю пра нейкую падзею, сведкам якой яны сталі. У 

тым выпадку, калі праект ―грамадзянскай журналістыкі‖ пачне 

прапагандавацца ―Звяздой‖ і іншымі выданнямі медыяаб‘ядання, гэта 

значна павялічыць запатрабаванасць выдання сярод аўдыторыі – людзям 

будзе цікава самім прыняць удзел у стварэнні інфармацыйнага кантэнту 

для выданняў.  

Такім чынам, мы бачым, што на сучасным этапе традыцыйнае 

друкаванае выданне мае рэальную магчымасць застацца на медыярынку, 

калі мае граматна распрацаваную бізнес-мадэль, якая дапаможа газеце ў 

будучым пасвяхова працаваць незалежна ад датацый. Адным з найбольш 

удалых варыянтаў функцыянавання газет з‘яўляецца стварэнне 

медыяаб‘яднанняў: спачатку выдавецкіх дамоў, а затым 

медыяхолдынгаў. Важным складнікам такой бізнес-мадэлі з‘яўляецца 

разнапланавасць накірункаў працы медыяпрадпрыемства, што, як 

правіла, мае на ўвазе выданне некалькіх сродкаў масавай інфармацыі, 

адно з якіх звычайна з‘яўляецца грамадска-палітычнай газетай. Значную 

ролю адыгрывае праца з аўдыторыяй, што ў выніку дапамагае 

павялічыць тыражы выданняў холдынга. 
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