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Інтэрнэт-часопіс «Бинокль» – гэта перспектыўнае гарадское вы-
данне з сучасным афармленнем сайта і актыўна прадстаўленае ў са-
цыяльных сетках: «ВКонтакте» (10 212 падпісчыкаў), «Facebook» 
(2 667 падпісчыкаў), «Instagram» (19 850 падпісчыкаў), «Twitter» (1 424 
чытачоў). Выданне дазваляе скласці цэласную карціну культурнага 
жыцця Брэста, але, тым не менш, істотным недахопам з’яўляецца не-
дастатковая, павярхоўная рэпрэзентацыя важных гістарычных падзей 
і буйных гарадскіх фестываляў. Такі падыход тлумачыцца імкненнем 
рэдакцыі інтэрнэт-часопіса задаволіць патрэбы масавага чытача. 
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Роля і месца рэгіянальнай прэсы абумоўлена ўзаемадзеяннем палітыкі 
мясцовай улады і стратэгій рэдакцый. Гэтае ўзаемадзеянне залежыць ад 
узроўню развіцця рэгіёна і інфармацыйных патрэб насельніцтва. Ключавымі 
праблемамі застаюцца: барацьба за аўдыторыю, адмова ад папяровых версій 
і пераход у інтэрнэт. У згаданых умовах першаступеннае значэнне набывае 
якасны кантэнт. Аднак рэгіянальная прэса моцна залежыць ад мясцовай 
адміністрацыі і не заўсёды свабодная ў выбары кантэнту. 
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У сучаснай журналістыцы вылучаецца некалькі рэгіянальных 
мадэляў СМІ. Іх галоўнае адрозненне ў той ролі, якую СМІ і журналісты 
адыгрываюць у рэгіёнах, у месцы, якое журналісты і медыйная су-
польнасць у цэлым займаюць у сістэме ўзнаўлення культурных, 
эканамічных, палітычных і сацыяльных зносін. Гэтыя роля і месца вы-
значаюцца шэрагам фактараў, якія у цэлым і ўтвараюць рэгіянальную 
медыйную карціну, што ўзнікае ў выніку ўзаемадзеяння палітыкі мяс-
цовай улады і стратэгіі мясцовых СМІ. Згаданае ўзаемадзеянне, у сваю 
чаргу, залежыць ад узроўню развіцця рэгіёна, яго матэрыяльнай базы, 
інфраструктуры, інфармацыйных патрэб і пакупніцкай здольнасці 
насельніцтва, кадравага рэдакцыйнага і журналісцкага патэнцыялу 
СМІ, мясцовых традыцый і інш. Як вядома, калі паводзіны СМІ не 
ўкладваюцца ў рамкі, абумоўленыя палітыкай мясцовай улады, узнікае 
канфлікт. І, безумоўна, большасць такіх канфліктаў вырашаецца не на 
карысць СМІ. У прафесійным асяроддзі даследчыкаў рэгіянальнай прэ-
сы сёння прынята вызначаць тыпалогію медыйных рэгіянальных карцін 
на аснове наступных параметраў:

1) інфармацыйная адкрытасць улады (адкрытая, сярэдняя, закрытая);
2) узровень свабоды вытворчасці інфармацыі;
3) узровень свабоды распаўсюджвання інфармацыі;
4) медыйная насычанасць рэгіёна;
5) развіццё рэгіянальнага медыйнага і рэкламнага рынкаў.



314                                                                                                     

З першых трох параметраў складваецца тыпалагічная характа-
рыстыка медыйнай палітыкі мясцовай улады. Чацвёрты і пяты – 
характарызуюць патэнцыял і сукупную магутнасць, характар (рынкавы 
або пазарынкавы) мясцовых СМІ. (Існуюць яшчэ і іншыя параметры, 
але мы не будзем на іх зараз спыняцца, абмяжуемся толькі згаданымі.)

Агульнавядома, што рэгіянальныя СМІ не толькі Беларусі, але і ўсёй 
постсавецкай прасторы востра адчуваюць недахоп грошай і кадраў. 
Працэс перараджэння ў запатрабаваны мультымедыйны прадукт ідзе 
няпроста і даволі пакручаста. І ў гэтым праблема не толькі мясцовых 
рэдакцый. На рэгіянальныя СМІ ўплываюць тыя ж тэндэнцыі, якія 
ўласцівы рэспубліканскім медыя і ў сваю чаргу адлюстроўваюць 
сусветныя цяжкасці. Ключавымі праблемамі сучаснасці для ўсіх 
без выключэння СМІ застаюцца: барацьба за аўдыторыю, адмова ад 
папяровых версій і пераход у інтэрнэт, канкурэнцыя з сацыяльнымі 
сеткамі і скарачэнне выдаткаў. Гэта тычыцца як прыватных, так і 
дзяржаўных СМІ. 

У згаданых умовах першаступеннае значэнне набывае якасны 
кантэнт. Варта адзначыць, што рэгіянальная прэса пры ўсіх 
сваіх сціплых магчымасцях стараецца не толькі не згубіць сваю 
аўдыторыю, але і павялічыць яе. Расказваючы чытачам пра людзей 
блізкіх у геаграфічным плане, пра мясцовыя падзеі і аддаленую 
нацыянальную гісторыю, яна асвойвае новыя платформы і спрабуе 
быць канвергентнай. Цікавымі і змястоўнымі ў плане напаўнення 
выглядаюць сайты рэгіянальных выданняў. Заўважна старанне 
рэдакцый зрабіць навігацыю карыстальнікаў як мага больш зручнай. 
Відаць, таму часам на сайтах раённых газет заяўляецца мноства рубрык, 
якія імкнуцца ахапіць, здаецца, усе сферы жыцця сучаснага чалавека, 
Так, традыцыйныя «Навіны» могуць дзяліцца на рубрыкі мясцовых, 
абласных, рэспубліканскіх і сусветных навін. Аднак гэты падзел хутчэй 
фармальны, паколькі рэгулярнае дыферынцыраванае напаўненне такіх 
раздзелаў – справа складаная (гл. 1). Звычайна з цікавасцю, чытаецца 
раздзел «Гісторыя і культура», дзе часам эмяшчаецца эксклюзіўны 
і сацыяльна значны матэрыял, (напрыклад: Як захаваць сядзібы 
Лапацінскіх ў Лявонпалі і Рудніцкіх у Асада-Дзедзіна? (21.05.2018 / Год 
у Беларусі / Мая малая Радзіма. Аўтор – Наталія Станкевіч) [1]

Важнае значэнне ў прасоўванні рэгіянальнай прэсы, павышэнні яе 
якасці, павелічэнні ўплыву на грамадскае жыццё рэгіёна набывае семінар 
«Рэгіянальныя СМІ ў эпоху лічбавізацыі: новыя фарматы і канкурэн-
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таздольнасць на медыярынку». Работа семінара, удзел у якім прыма-
юць намеснікі старшыняў гар- і райвыканкамаў, кіраўнікі дзяржаўных 
рэгіянальных СМІ, начальнікі аддзелаў ідэалагічнай работы і па спра-
вах моладзі райвыканкамаў, а таксама эксперты ў сферы камунікацый, 
носіць практычны характар. У рэкамендацыях семінара адзначаецца, што 
дынамічнае развіццё рэгіянальных СМІ ўключае не толькі змену вёрсткі, 
але і арыгінальнае напаўненне сайтаў, новыя метады працы з кантэнтам. 
Рэгіянальным СМІ рэкамендуецца працаваць у запатрабаваных у чыта-
ча і гледача фарматах – у месенджарах і сацыяльных сетках, ствараючы 
ўласнае поле для абмеркаванняў, далучаючы аўдыторыю да дыялогу.

Разам з тым нельга не заўважыць, што рэгіянальныя СМІ, якія 
моцна залежаць ад мясцовай адміністрацыі, не заўсёды свабодныя ў 
выбары кантэнту. Часта рэдакцыя вымушана запаўняць паласу рознага 
кшталту прэс-рэлізамі мясцовай адміністрацыі, дакладамі кіраўнікоў 
рэгіёна альбо інтэрв’ю з мясцовымі чыноўнікамі. І, безумоўна, гэтыя 
матэрыялы – неабходныя, але наўрад ці можна іх назваць аўтарскімі і 
эксклюзіўнымі. Напрыклад: Былы старшыня Міёрскага райвыканкама 
Іван Паплаўскі – пра крушэнне вялікай дзяржавы СССР і станаўленне 
Незалежнай Беларусі (31.01.2020, 08:30. Аўтар: gazeta | Праглядаў: 61 | 
Каментары (0)); Былы старшыня Міёрскага райвыканкама Уладзімір 
Скавародка – пра час і акалічнасці, якія вымушалі стаць кіраўніком 
(30.01.2020, 09:30. Аўтар: gazeta | Праглядаў: 83 | Каментары (0)); 
Былы старшыня Міёрскага райвыканкама Віктар Тарасевіч – пра 
час гаспадарчага будаўніцтва і пераўладкавання грамадскіх адносін 
(29.01.2020, 14:46. Аўтар: gazeta | Праглядаў: 57 | Каментары (0)) [1].

Веданне мэтавай аўдыторыі – надзвычай важны фактар паспяховасці 
рэгіянальных СМІ. Колькасць матэрыялаў, прысвечаных тэрыторыі 
распаўсюджвання, яе жыхарам, іх праблемам і дасягненням павінна 
займаць лідзіруючае становішча. Матэрыял, у якім СМІ распавядае аб 
лакальных справах праз гісторыі рэальных людзей: аб іх цяжкай працы 
на ферме ці ў полі, пра здаровыя і шчаслівыя сем’і, якія карыстаюцца 
павагай у наваколлі, – заўсёды цікавы. Сур’ёзнай праблемай застаецца 
і тое, што рэгіянальныя СМІ мала арыентуюцца на маладзёжную 
аўдыторыю. Звычайна рэдакцыя ў сілу аб’ектыўных і суб’ектыўных 
абставін не дыферэнцыруе чытачоў па ўзроставай прыкмеце. Тэма 
дзяцінства і моладзі застаецца на перыферыі. Абмежаванасць жанравай 
палітры ў нейкай ступені таксама вынік павярхоўнага стаўлення 
да зместавага напаўнення. Большасць матэрыялаў – стэрэатыпныя 
справаздачы ці рэпартажы з месца падзей, нават у тых выпадках, 



316                                                                                                     

калі гаворка ідзе пра матэрыялы, прысвечаныя культуры (КУЛЬТУРА 
ПАМЯТИ – ФУНДАМЕНТ ДУХОВНОСТИ. 2019-10-17. На прошлой 
неделе состоялось совместное заседание районных координационных 
советов по выполнению законодательства Республики Беларусь «О 
свободе совести и религиозных организациях» и по охране историко-
культурного наследия; «У КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ – КОЛОССАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ». 2019-10-17. 
Чествование представителей творческих профессий Прибужья прошло 
в минувшую пятницу в районном Доме культуры.; Сокровищница 
талантов Прибужья. 2019-09-19. В рамках республиканской Недели 
учреждений дополнительного образования прошло традиционное 
мероприятие и в Прибужье) і інш. [2].

Разам з тым нельга не бачыць істотныя пазітыўныя зрухі ў накірунку 
павелічэння эксклюзіўнага кантэнту, паспяховых захадаў па прыцягненні 
чытацкай аўдыторыі, пашырэння тэматычнага і жанравага дыяпазону 
выданняў. А гэта сведчыць, што працэс мадэрнізацыі нацыянальных 
рэгіянальных СМІ паспяхова рухаецца наперад.
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показано, что местные СМИ сохраняют доверие читателей, но их работу 
определяют такие кризисные факторы, как уменьшение количества газет 
(«новостные пустыни»), доминирование цифровых платформ, негативное 
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