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назоўнікаў, што прыводзіць да іх ланцужковага нанізвання. Напрыклад, 
у матэрыяле «Утомленное солнце» Наталлі Рудзевай чытаем: «Ярким 
путешествием в мир танца стало выступление артистов Гомельской 
областной филармонии и ансамбля танца “Апельсин ПЛЮС” Дворца 
культуры “Гомсельмаш”» (нумар за 4 лютага 2020 года, с. 6). На сёння 
гэта кваліфікуецца як стылістычны недахоп. Размяшчэнне ланцужком 
некалькіх аднолькавых склонавых формаў, як правіла, абцяжарвае 
разуменне фразы [1, с. 201].

Эфектыўным уздзеяннем на чытача можна лічыць вобразную 
сістэму газеты, чым ствараецца маўленчы імідж выдання, надаецца 
творчы характар маўленню, выклікае цікавасць і запрашае да дыялогу.

Абласная газета «Гомельская праўда» адметна сваёй гісторыяй, 
вызначаецца неардынарным падыходам да падачы тэкстаў, афармлення 
палос, што, канечне, уражвае чытача і выклікае іх інтарэс да матэрыялаў. 
У дакладзе на канферэнцыі будзе прапанаваны арталагічны аналіз 
арганізацыі медыятэкстаў выдання. 
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Сучаснае грамадства ўступае ў новую фазу інфармацыйнага развіцця 
ў абставінах узмоцненага ўплыву інфармацыі на прагрэс чалавецтва, 
хуткасць атрымання, аб’ём і якасць якой становяцца фактарам 
устойлівага і эфектыўнага функцыянавання сацыяльна-эканамічных 
сістэм. З’яўленне новых каналаў сувязі забяспечвае грамадству ў цэлым 
і кожнаму асобнаму індывіду ў прыватнасці доступ да глабальнага 
тэлебачання, радыёвяшчання, да сусветнай сеткі газет, часопісаў, 
інфармацыйных агенцтваў.

Разам з тым пераход ад персанальнай да дыферэнцыраванай 
журналістыкі, узнікненне масавай і камерцыйнай прэсы, тэхналагічныя 
прарывы ў ХХ і ХХI стагоддзях у галіне тэлевізійнага вяшчання і 
інтэрнэт-СМІ, фрэйміраванне навінавых сюжэтаў, збыткоўнасць 
паведамленняў і іншыя паказчыкі інфармацыйнага глабалізму не 
знішчылі цікавасці да лакальнага, нацыянальна-спецыфічнага, 
рэгіянальнага «медыяландшафту». Рэгіянальныя масмедыя – гэта асобы 
сегмент у нацыянальнай сістэме СМІ, які стварае рэальную дэталёвую 
інфармацыйную карціну ў канкрэтным эканоміка-адміністрацыйным 
раёне. Прыярытэтнасць ролі рэгіянальных газет тлумачыць і 
агульнасусветная тэндэнцыя рэгіяналізацыі, якая ўмацоўвае пазіцыі 
мясцовых масмедыя як дакладнай крыніцы інфармацыі пра самыя 
«блізкія» чытачу навіны [1, с. 70–71]. Гэта паведамленні пра важнейшыя 
падзеі ў краіне і за мяжой, матэрыялы аб дзейнасці органаў мясцовага 
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кіравання і самакіравання, рабоце працоўных калектываў, інфармацыя 
аб жыцці жыхароў раёна, людзях роднага краю, вядомых земляках і інш. 
Як слушна адзначае першы намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь Павел Лёгкі, «унікальны кантэнт і блізкасць да людзей –
галоўныя перавагі рэгіянальных СМІ» [2].

Вядома, што ў шматнацыянальнага насельніцтва, якое працяглы час 
жыве ў адным рэгіёне (у нашым выпадку гэта Случчына), фарміруецца 
агульнаграмадзянская свядомасць, агульнае пачуццё роднага краю, 
роднай зямлі. Так, у горадзе Слуцку, згодна з перапісам 2009 года, 
пражывае дзесяць нацыянальнасцей: беларусы, рускія, украінцы, 
палякі, цыгане, яўрэі, азербайджанцы, татары, армяне, літоўцы. Абмен 
духоўнымі каштоўнасцямі, знаёмства з дасягненнямі культуры іншых 
народаў узбагачае асобу чалавека, а міжасобаснае і міжкультурнае 
ўзаемадзеянне, пашыраючы крыніцы сацыяльнай і культурнай 
інфармацыі, садзейнічае ўзаемадзеянню культур і народаў, што яскрава 
пацвярджаюць матэрыялы газеты «Слуцкі край»: Случчину представили 
четыре национальности. В Слуцке прошёл областной тур IX 
Республиканского фестиваля национальных культур. Фестиваль собрал 
самодеятельные коллективы 12 национальностей, проживающих 
в Минской области. Слуцкий район представил цыганскую, еврейскую, 
белорусскую и азербайджанскую культуры (16.12.2011); Халакост. 
Страшная памяць вайны. 27 студзеня Міжнародны дзень памяці ахвяр 
Халакоста. А што такое Халакост? На гэтае пытанне большасць з 
маладога пакалення наўрад ці адкажа. Педагогі і навучэнцы Слуцкага 
цэнтра турызму праводзяць сустрэчы, прымеркаваныя да жалобнай 
даты (26.01.2020).

На падставе газетнага дыскурсу «Слуцкага краю» можна 
выпрацоўваць пэўныя навыкі міжкультурнай камунікацыі, якія 
даюць магчымасць правільна арыентавацца ў сучаснай культурнай 
прасторы, што характарызуецца ўзаемадзеяннем лакальнай культуры з 
глабальнай. У падобных тэкстах адлюстроўваюцца як агульначалавечыя 
каштоўнасці і вартасці, так і традыцыі, менталітэт, псіхалагічны склад 
народа: У раённай бібліятэцы адкрылі выставу работ дэкаратыўна-
прыкладной творчасці Слуцкага цэнтра традыцыйнай культуры 
«Рамёствы – повязь часоў». На выставе прадстаўлены разнастайныя 
творы: вырабы з лазы, маляванкі, вышыванкі, вырабы ткацтва, 
лялькі, габелены і іншае (24.01.2020); «Прадстаўнікі Случчыны – у 
ліку пераможцаў конкурсу «Матчыны кросны», які прайшоў у Старых 
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Дарогах». На Старадарожчыне адбылося рэгіянальнае свята-конкурс 
па ткацтву «Матчыны кросны», у якім прынялі ўдзел майстры 
Слуцкага раёна. Майстры Квасыніцкага цэнтра рамёстваў і цэнтра 
традыцыйнай культуры ткалі на кроснах і плялі на бярдзечку паясы, 
здзіўляў сваёй творчасцю народны ансамбаль народнай песні і музыкі 
«Случчанскія святкі» (14.08.2017); Выстаўка «Вокны» Алены Хатэнкі 
прадстаўлена ў галерэі мастацтваў. Трэцяя персанальная выстаўка 
жывапісу і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва случчанкі Алены 
Хатэнкі адкрылася ў Слуцкай галерэі мастацтваў імя У. С. Садзіна: 
«Усе мае работы прысвечаны Беларусі», – гаворыць Алена Уладзіміраўна 
(14.09.2017); Слутчане в числе победителей выставки-конкурса 
«Калядная зорка». Учащиеся Слуцкого центра детского творчества 
в числе победителей XXIII Республиканской выставки-конкурса 
декоративно-прикладного творчества учащихся «Калядная зорка» 
(16.01.2020); Народному фольклорному ансамблю «Ячаўскія вячоркі» 
40. Народный фольклорный ансамбль «Ячаўскія вячоркі» Козловичского 
сельского дома культуры ГУК «Слуцкий районный центр народного 
творчества» отпраздновал 40-й день рождения (12.01.2020); https://
rcntsluck.by/2020/01/11/yachauskiya-vyachorki-otprazdnovali-40-letnij-
yubilej/ Свята вуліцы Васіля Віткі прайшло ў Слуцку. Мерапрыемства 
ладзілі ў рамках ХІІ Віткаўскіх чытанняў. Гэта быў цудоўны падарунак 
для жыхароў мікрараёна: працавалі разнастайныя пляцоўкі для дзетак, 
школьнікі чыталі вершы нашага знакамітага земляка Васіля Віткі, 
парадавалі яркімі канцэртнымі нумарамі (18.05.2019); На Случчыне 
стартавалі XII Майскія Віткаўскія чытанні «Па закліку сапраўднай 
любові» (16.05.2019); «Я люблю беларускую мову». У свеце шмат моў, 
але толькі адна з іх – родная – самая прыгожая, мілагучная і дарагая 
сэрцу. 21 лютага ў Міжнародны дзень роднай мовы паўсюль пануе 
матчына слова. У нашай школе гэты дзень прайшоў пад дэвізам «Я 
люблю беларускую мову» і пачаўся з аднайменнай акцыі (27.02.2020); 
Добрыя далонькі. Традыцыйнае свята сабрала ў цэнтры дзіцячай 
творчасці ўдзельнікаў штогадовай выстаўкі дэкаратыўна-прыкладной 
творчасці і выяўленчага мастацтва «Я і навакольны свет». Больш за 
100 работ, яркіх, прыгожых, прадставілі юныя творцы (05.12.2019); 
Вернісаж мастака Георгія Скрыпнічэнкі адбыўся ў Слуцку. Гэтага 
вядомага мастака часта называюць беларускім Сальвадорам Далі. 
Як і знакаміты іспанскі жывапісец, Георгій Сяргеевіч Скрыпнічэнка 
(1940–2015) пісаў карціны ў стылі сюррэалізму (20.09.2018); У Слуцкай 
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раённай цэнтральнай бібліятэцы прайшла сустрэча з беларускімі 
пісьменнікамі Андрэем Жвалеўскім і Яўгеніяй Пастэрнак. Творчасць 
гэтага літаратурнага тандэма не патрабуе прадстаўлення, яна 
вядомая дзецям і падлеткам не толькі ў Беларусі (16.11.2017); Урок 
беларускай кухні. У Слуцкім гарадскім цэнтры традыцыйнай культуры 
прайшоў кулінарны майстар-клас. З даўніх часоў дайшлі да нас 
шматлікія самабытныя стравы беларускай кухні, шырока вядомыя 
далёка за межамі Беларусі, – дранікі, халаднік, зацірка, мачанка, 
верашчака... (12.10.2017); «Берагіня» – скарбніца беларускай лялькі. У 
Слуцкім гарадскім цэнтры традыцыйнай культуры з’явілася скарбніца 
беларускай лялькі «Берагіня» (05.10.2017) і інш.

Фарміруючы пазітыўную этнічную ідэнтычнасць газета ў той жа 
час развівае ў чытачоў талерантныя адносіны да іншых этнічных груп: 
Успешно выступил на I Международном конкурсе исполнительских 
искусств «Осенний звездопад» в Барановичах Эдвардс Кин-Доминик 
(учитель Ольга Ивановна Картель) и был награжден дипломом 
лауреата I степени. Несмотря на свой юный возраст (9 лет) Доминик 
принял участие в 7 конкурсах и везде занимал призовые места 
(28.11.2019); дэманструе сувязі і ўзаемадзеянні ў розных галінах і сферах 
чалавечай дзейнасці паміж краінамі і людзьмі: Шляхам сяброўства і 
супрацоўніцтва. Слуцкі раён наведала дэлегацыя з Польшчы – з горада 
Тчэва, якую ўзначаліў прэзідэнт гэтага горада Міраслаў Поблоцкі 
(14.09.2017); адносіны да спадчыны і гісторыі свайго роднага кутка, 
сваёй краіны: Сёлета адзначаецца 550-годдзе з дня нараджэння дзеяча 
эпохі Адраджэння, паэта, гуманіста, асветніка Міколы Гусоўскага. Яго 
творы адшукалі і выдалі толькі ў XIX стагоддзі. Мікола Гусоўскі вядомы 
перш за ўсё сваёю «Песняй пра зубра», сапраўдным літаратурным 
шэдэўрам, напісаным на лацінскай мове (26.01.2020); Отец и сын. Герои 
двух войн. История Слутчины хранит немало имен настоящих героев. 
Среди них – отец и сын Михневичи. Уроженцы деревни Волошево 
(25.01.2020); агульначалавечыя каштоўнасці і вартасці: Ценить каждую 
минуту семейной жизни. Возможно ли любить одного человека на 
протяжении всей жизни? Николай Адамович Анисковец и его супруга 
Нина Григорьевна точно знают, что с годами чувства только крепнут. 
Их браку 29 сентября – 60 лет (21.09.2017); Случчане – на «Языльскай 
дзясятцы». Нацыянальны фестываль бегу ўжо ў 30 раз прайшоў у 
Старых Дарогах. Паспяхова выступілі і случчане (05.10.2017).

Каб разумець чужую культуру, чалавек павінен быць адкрыты 
да ўласнай. Ад роднага – да сусветнага, толькі такім чынам магчыма 
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спасцігнуць лепшае ў іншых культурах, і толькі ў такім выпадку 
міжкультурны дыялог будзе выніковы. Гэта дае магчымасць выявіць, 
якім чынам разнастайнасць форм культурнага самавыражэння 
садзейнічае дыялогу, узаемаразуменню, а таксама фарміраванню 
сацыяльных, экалагічных і эканамічных фактараў устойлівага развіцця. 
Любы этнас, дзяржава, грамадства павінны ўспрымаць і пераймаць з 
глабальнай сістэмы агульнакультурных сувязяў і ўзаемадзеянняў тое, 
што адпавядае іх традыцыям, менталітэту, псіхалагічнаму складу. І 
ў гэтым працэсе вялікае значэнне належыць рэгіянальным сродкам 
масавай інфармацыі. 
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Вывучэнне кампазіцыйных і моўных асаблівасцей арганізацыі медыя-
тэксту дазваляе прасачыць, якія напрамкі дзейнасці лічыць рэдакцыя най-
больш актуальнымі на сучасным этапе, што жадае адлюстраваць у сваіх ма-
тэрыялах. Супрацоўнікі выдання імкнуцца ахапіць як мага больш шырокае 
кола падзей у кожным нумары, пачынаючы з рэспубліканскіх і заканчваючы 
вузкарэгіянальнымі навінамі ў выглядзе спецыяльных рэкламных дадаткаў. 
Выкарыстанне абедзвюх дзяржаўных моў магло б быць у выданні больш 
лагічным і паслядоўным. Матэрыял можа быць выкарыстаны журналістамі 
пры вывучэнні мовы СМІ.
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