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мышления и текстулаьная децентированность, интертекстуальность и гипертекстуальность, плюрализм мнений 
и повышенный субъективизм оценок, изменение роли автора и читателя произведения критики, полистилизм и 
ироничность являются теми ключевыми характеристиками литературной критики, которые формируют ее но-
вый тип как феномена медиакультуры. 
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БЕЛАРУСКАЯ МОВА НА СТАРОНКАХ РАЁННЫХ ВЫДАННЯЎ ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦІ: АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ 

 
Анализируются вопросы функционирования белорусского языка в районных газетах Гродненской области. Приводятся 

количественные данные белорусскоязычного контента в текстовом пространстве региональных газет, определяются спосо-
бы его подачи.  
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Вось ужо больш за 20 гадоў у Беларусі заканадаўча замацавана раўнапраўе дзвюх дзяржаўных моў: 

беларускай і рускай, якое з’яўляецца, на думку В. І. Іўчанкава, не проста раскошай, а «адказным абавязкам» 
[1, с. 124]. Для рэгіянальных выданняў Гродзенскай вобласці ўласціва камунікатыўна незбалансаванае 
беларуска-рускае двухмоўе: аб’ём беларускамоўнага інфармацыйнага кантэнту паступова звужаецца. Многія 
раённыя газеты, якія доўгі час звярталіся да жыхароў на беларускай мове, неслі слова беларускае ў народ, 
сёння, спасылаючыся на функцыянаванне ў рыначных умовах, відавочна аддаюць перавагу рускай мове. 
Традыцыйна рэдакцыі адзначаюць у пашпарце выдання, што газета «выходзіць два разы на тыдзень...на рускай 
і беларускай мовах», зрэдку «…на беларускай і рускай мовах», а створаныя ў інтэрнэце афіцыйныя старонкі 
маюць фактычна цалкам рускамоўны кантэнт. Адзначым таксама яшчэ адзін факт: значная частка газет зусім не 
пазначае мову выдання. Ці з’яўляецца моўны фактар вядучым для чытачоў, наведвальнікаў сайтаў раённых 
газет? Рэдакцыям, якія прытрымліваюцца такога меркавання, будзе карысным назіранне А. А. Градзюшка. 
Прыватная беларускамоўная газета «Газета Слонімская» налічвае за суткі 1300 унікальных наведвальнікаў, у 
той час як на сайт раённага выдання «Слонімскі веснік» (www. slonves. by) заходзіць не больш як 130 чалавек, а 
гэта ў 10 разоў менш [2, с. 33]. Гаварыць пра захаванне моўнага балансу на старонках перыядычных выданняў 
не прыходзіцца: беларуская мова мэтанакіравана выцясняецца са старонак выданяў, што адпавядае моўнай 
палітыцы рэдакцый газет.  

У рамках дадзенага даследавання мы спрабавалі адказаць на наступныя пытанні (для аналізу метадам 
выпадковай выбаркі былі абраны па 3–4 нумары раённых газет Гродзенскай вобласці за перыяд з чэрвеня па 
жнівень 2018 года).  
  

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=1082&level1=main&level2=articles.ю
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Пытанне №1. Колькасць публікацый на беларускай мове ў двухмоўных газетах.  

Вывучэнне раённых газет паказала, што раённыя выданні ў залежнасці ад мовы публікацый умоўна можна 
падзяліць на тры групы.  

Першую групу складаюць выданні, у якіх абсалютная большасць артыкулаў друкуецца на рускай мове. 
Сярод раённых газет такіх выданняў – абсалютная большасць. Гэта газеты «Перспектива», «Лідская газета», 
«Воранаўская газета», «Свіслацкая газета», «Ашмянскі веснік», «Бераставіцкая газета», «Іўеўскі край», «Зара 
над Нёманам», «Праца», «Слонімскі веснік». У названых выданнях беларускамоўныя матэрыялы або не 
змяшчаюцца зусім, або з’яўляюцца час ад часу па 1–2 на нумар. Трэба адзначыць, што і абласная газета 
«Гродзенская праўда» трапляе ў гэтую групу. Беларускамоўныя тэксты на старонках выдання – выключная 
рэдкасць.  

Другую групу ўтвараюць газеты, дзе большасць артыкулаў друкуецца на беларускай мове: «Новае жыццё», 
«Перамога», «Полымя».  

Трэцяя група – выданні, якія збольшага вытрымліваюць раўнавагу артыкулаў на рускай і на беларускай 
мове: «Светлы шлях», «Астравецкая праўда», «Дзянніца».  

Рэдактары раённых выданняў чуйна рэагуюць на моўную сітуацыю ў грамадстве, змену «моўных» густаў 
грамадзян, дамінаванне рускай мовы ва ўсіх сферах грамадскага жыцця і пад. Гэтыя факты, а таксама 
функцыянаванне газет у рыначных умовах прывялі да зменаў у дзейнасці рэдакцый раённых газет, што 
выклікала выцясненне беларускамоўных матэрыялаў і «перараджэнне» выданняў у рускамоўныя.  

Пытанне №2. Тэматычная разнастайнасць публікацый.  

Адзначым, што пры падліку колькасці беларускамоўных артыкулаў на старонках раённых выданняў у 
разлік не браліся тэксты, падрыхтаваныя па матэрыялах рэспубліканскіх СМІ: «БелТА», «Рэспубліка», «СБ» і 
інш.  

Аналіз тэматыкі публікацый раённых газет мэтазгодна правесці з улікам прапанавай намі класіфікацыі па 
групах выданняў. У першай, самай шматлікай групе, беларускамоўная інфармацыя ў мінімальнай ступені 
прадстаўлена тэмамі Гісторыя, Культура і Соцыум. Напрыклад, у газеце «Перспектива» на восем нумароў 
запар (№ 42–49) прыйшоўся толькі адзін артыкул на беларускай мове – «На іх спадзяецца краіна» (аб 
рэктарскім балі ў ГрДУ імя Янкі Купалы) Таццяны Сушко.  

Традыцыйна для беларускамоўных матэрыялаў выданні, якія складаюць другую і трэцюю групы, адводзяць 
тэмы Культура, Навука і Адукацыя, Соцыум. Адзначым актывізацыю цікавасці «раёнак» да мінулага свайго 
краю, што адлюстроўваецца ў артыкулах мясцовых выданняў у адпаведных рубрыках, краязнаўчых старонках. 
Амаль заўсёды па-беларуску друкуюцца матэрыялы мясцовых гісторыкаў, краязнаўцаў, таксама настаўнікаў 
беларускай мовы і літаратуры.  

Афіцыйныя матэрыялы ў раённых выданнях, як правіла, змяшчаюцца на першай і другой палосах, 
ахопліваюць тэмы Улада, Эканоміка, Грамадства, Закон і пішуцца на рускай мове.  

У табліцы 1 прыводзяцца дадзеныя, атрыманыя ў ходзе кантэнт-аналізу выпадкова выбраных нумароў 
раённых выданняў. Як паказваюць дадзеныя, беларускамоўныя матэрыялы – нячасты госць на старонках газет.  

Хоць лічбы і адлюстроўваюць колькасны паказчык публікацый, неабходна унесці некаторую карэкціроўку 
ў дадзеныя табліцы: нельга супастаўляць газеты па прынцыпе «больш / менш беларускамоўных артыкулаў». 
Возьмем для прыкладу суботнія нумары газеты «Перамога» ад 18.08.2018 г. і «Астравецкая праўда» ад 
25.08.2018 г. У газеце «Перамога» змяшчаецца больш за 30 артыкулаў, пераважна – інфармацыйнага характару 
(нататкі, справаздачы, хронікі), з іх напісаны па-беларуску – 15 (менш за 50 %), а ў «Астравецкай праўдзе» – 17 
матэрыялаў, з іх беларускамоўных – 11 (64, 7 %).  

Табліца 1 –Тэматычная разнастайнасць беларускамоўных артыкулаў у СМІ Гродзенскай вобласці 

Назва газеты Улада Свет 
Эканоміка, 

АПК, ЖКГ 

Соцыум 
(бацькі і 

дзеці, дом, 

дабрабыт) 

Ахова 
здароўя 

Навука, 

адукацыя 

Культура, 

мова, 

гісторыя 

Рэлігія 
Спорт і 
турызм 

Здарэнні 

Астравецкая 
праўда 

– – 1 5 – 1 6 – – – 

Ашмянскі 
веснік 

– – – 1 – 2 – – – – 

Бераставіцкая 
газета 

– – 1 1 – – 4 – – – 

Воранаўская 
газета 

– – – 2 – 1 4 – – – 

Дзянніца 2 – 9 5 – 2 3 – – – 
Зара над 
Нёманам 

– – – – – – 6 – – – 

Іўеўскі край – – – – – – 4 – – – 
Лідская газета – – 1 1 – – 2 – – – 

Наш час – – – – – 1 1 – – – 
Новае жыццё 3 – 2 5 1 3 2 – – – 

Перамога 1 – 7 3 3 4 2 1 1 6 
Перспектива – – – – – – – – – – 
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Назва газеты Улада Свет 
Эканоміка, 

АПК, ЖКГ 

Соцыум 
(бацькі і 

дзеці, дом, 

дабрабыт) 

Ахова 
здароўя 

Навука, 

адукацыя 

Культура, 

мова, 

гісторыя 

Рэлігія 
Спорт і 
турызм 

Здарэнні 

Полымя – – 11 5 2 – 1 2 – 1 
Праца – – – 1 – – – – – – 

Светлы шлях 2 1 3 5 – 3 8 – – 1 
Свіслацкая 

газета 
– – – 1 – – 3 – – – 

Слонімскі 
веснік 

1 – – – – 1 1 – – – 

Асноўнай крыніцай інфармацыі ў раёнах, своеасаблівым цэнтрам сацыяльна-культурных сувязей 
грамадства, рэгулявання жыцця беларускага насельніцтва з’яўляецца раённая прэса, якая выбрала сродкам 
камунікацыі з сельскай, пераважна беларускамоўнай, аўдыторыяй рускую мову.  

Пытанне №3. Размяшчэнне беларускамоўных матэрыялаў на старонках газеты. 

Асобнае пытанне – асаблівасці «суседства» дзвюх моў на старонках раённых выданняў. Аналіз праводзіўся 
з мэтай выяўлення артыкулаў, рубрык, загаловачных комплексаў на беларускай мове.  

Раённыя выданні працуюць з рубрыкамі па-рознаму. Практычна ў кожным выданні можна сустрэць як 
беларускамоўныя, так і рускамоўныя назвы рубрык, хоць доля апошніх пераважае ва ўсіх «раёнках». Лагічна 
меркаваць, што матэрыялы, якія друкуюцца пад адпаведнымі рубрыкамі, вызначаюць і моўную падачу 
матэрыялу. У многім такі падбор супадае: беларускамоўныя публікацыі выходзяць пад беларускімі рубрыкамі. 
Гэтую з’яву можам ахарактарызаваць як дамінантную ў раённых выданнях Гродзенскай вобласці. Сярод 
агульных назіранняў адзначым як адмоўны прыклад размяшчэнне беларускамоўных тэкстаў у тым ліку пад 
рускамоўнымі рубрыкамі. Так, у «Воранаўскай газеце» спецыяльны праект «Вяскоўцы» выходзіць пад 
рубрыкай «Глубинка». На старонках выданняў можна сустрэць іншую тэндэнцыю: напрыклад, у «Свіслацкай 
газеце» (СГ, 29.08.2018) у рубрыцы «Гасцінец» надрукаваны матэрыял на рускай мове «150 километров до 
сказки», у рубрыцы «Аднавяскоўцы» – артыкул «Есть старосты в наших деревнях», у рубрыцы «Навіны 
краіны» надрукаваны нататкі «Переговоры прошли в дружеской атмосфере», «Уборка зерновых завершилась в 
Беларуси» і інш. 

У якасці прыкладу возьмем «Воранаўскую газету», якая знаходзіцца ў групе з нізкай частотнасцю 
выкарыстання беларускамоўных матэрыялаў. У кожным нумары «Воранаўскай газеты» на першай паласе побач 
з назвай выдання змяшчаецца анонс газетных матэрыялаў, напісаны выключна па-руску, хоць самі матэрыялы ў 
газеце могуць быць напісаны па-беларуску (Время большого футбола (анонс) – Школа футбола запрашае (ВГ, 
17.08.2018).  

Як недарэчнасць моўнай палітыкі «Воранаўскай газеты» асобна адзначым, што нават матэрыялы, 
прысвечаныя Дню беларускага пісьменства, пішуцца па-руску: Казалось, что завершить такую калоритную и 
интересную поездку нечем. Но уже на подъезде к костелу в Гервятах убедились в обратном: он появился на 
горизонте как сказочный замок (ВГ, 28.08.2018). Прыведзены тэкст хоць і дэманструе імкненне аўтара 
выкарыстацьпрыёмы выразнасці, аднак памылкі ў структуры, логіцы апавядання сведчаць пра моўную 
неахайнасць. 

Білінгвальная аснова рэгіянальных выданняў выклікала да жыцця яшчэ адну адметнасць – беларускія 
ўстаўкі ў рускамоўны тэкст: Цветочные краски «Дажынкі – 2018» (СВ, 23.08.2018). Такія ўстаўкі маюцца ў 
публікацыях, прысвечаных народным святам, традыцыям, абумоўлены неабходнасцю перадачы дакладнага 
абазначэння рэаліі пры адсутнасці рускамоўнага эквівалента, часта не маюць тлумачальных каментарыяў у 
кантэксце, бо знаёмы кожнаму чытачу. Яшчэ прыклад: «“Міс ПРАЦАўніцай” становится…» – аб выніках 
конкурсу фотаздымкаў (Праца, 15.08.2018). Як з’яву адзначым адначасовую прысутнасць у адным газетным 
артыкуле рускай і беларускай моў у загалоўку: Первые подарки новым белорусам: акция «Падары немаўляці 
вышыванку» продолжается (СВ, 29.06.2018); «Людзі простыя, але смешныя»: Василь и Гандзя о выходе на 
сцену и поездке в Париж (СВ, 23.07.2018).  

Відавочна, што асобныя газеты шукаюць магчымасць павялічыць прысутнасць беларускай мовы на сваіх 
старонках. Адзін з такіх прыёмаў – друкаваць на першай паласе вялікі фотаздымак і невялікі тэкст (1-2 сказы) 
на беларускай мове. Напрыклад, першая паласа-калаж пад назвай «Віват, кірмаш» у газеце «Праца» ад 
24.08.2018, у той жа час у нумары больш няма беларускамоўных матэрыялаў. У газеце «Ашмянскі веснік» ад 
29.08.2018 на першай паласе вялікі фотаздымак з нагоды жнівеньскай нарады педагогаў раёна «Твае ўводзіны, 
настаўнік» і адзін (праўда, досыць вялікі) артыкул пад назвай «Моладзь вяртаецца на Ашмяншчыну» ў нумары. 

Аналіз якасці беларускай мовы на старонках выданняў – справа крапатлівая і вельмі адказная. Яна патрабуе 
не толькі вызначэння недакладнасцяў і памылак у тэксце, але і іх выпраўленне, сумесную працу ўсяго 
рэдакцыйнага калектыва.  

Культура маўлення раённых выданняў станавілася не раз аб’ектам даследавання сучасных мовазнаўцаў. 
Мову раёнак крытыкуюць і лінгвісты, і журналісты, бо газеты даюць шматлікія падставы для крытыкі, аднак 
мы абмяжуемся толькі агульнымі заўвагамі. І рускамоўныя, і беларускамоўныя тэксты характарызуюцца 
арфаграфічнымі, граматычнымі, пунктуацыйнымі памылкамі: Маме Вераніцы абяцала: будзе вучыцца на 
выдатна (ВГ, 18.08.2018). Выклікае пытанне наяўнасць у публіцыстычных тэкстах сказаў з парушэннем логікі 
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выкладу інфармацыі. У наступным прыкладзе прапушчаны звёны лагічнага ланцужка, што прывяло да 
зацямнення сэнсу:Мы завіталі да Гертруды Браніславаўны Шомтак. У гэты дзень у яе малодшай дачкі 
Крысціны была радасная падзея. Свой сямейны ачаг вырашыў стварыць сын Тамаш Сварабовіч, выкладчык 
Гродзенскага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (ВГ, 18.08.2018). Пра што хацеў сказаць аўтар – застаецца толькі 
здагадвацца. Тэксты не пазбаўлены стылістычных памылак, заштампаванасці маўлення, маюцца асобныя 
недакладнасці ў выбары слова: Старэйшыя знайшлі сваю долю (трэба лёс) у іншых мястэчках… (ВГ, 
18.08.2018).  

У завяршэнне даследавання замест высновы прывядзем меркаванне члена-карэспандэнта Акадэміі Навук 
Беларусі А. А. Лукашанца: «Дзяржаўнае беларуска-рускае двухмоўе ў адпаведнасці з існуючым моўным 
заканадаўствам прадугледжвае парытэтнае (раўнапраўнае) выкарыстанне абедзвюх моў ва ўсіх важнейшых 
сферах афіцыйнага ўжытку. Аднак асаблівасці сучаснай моўнай сітуацыі ў Беларусі сведчаць аб наяўнасці 
істотнага дысбалансу паміж афіцыйным статусам беларускай мовы і яе рэальнай запатрабаванасцю і 
выкарыстаннем фактычна ва ўсіх сферах жыцця сучаснага беларускага грамадства. Таму актуальнай задачай 
дзяржаўнай важнасці з’яўляецца пашырэнне беларускай дзяржаўнай мовы як рэальнага сродку зносін у тыя сферы 
афіцыйнага ужытку, у якіх яна павінна выкарыстоўваца як дзяржаўная мова краіны і мова тытульнай нацыі» 
[3, с. 44].  

 
Спіс літаратуры 

 

1. Іўчанкаў, В. І. Беларускія СМІ ў сітуацыі білінгвізму: рэтраспектыва і тэндэнцыі развіцця медыямаўлення / В. І. 
Іўчанкаў // Гісторыя журналістыкі: урокі мінулага і практыка сучасных СМІ. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2013. – С. 124–130.  

2. Градюшко, А. А. Региональные нтернет-СМИ Беларуси в условиях трансформации медиасистемы / А. А. Градюш-
ко. – Веснік БДУ. Сер. 4. – 2014. – № 3. – С. 31–35.  

3. Лукашанец, А. А. Беларуская мова ва ўмовах блізкароднаснага беларуска-рускага білінгвізму: парадоксы развіцця 
сістэмы, функцыянальнай і моўнай свядомасці / А. А. Лукашанец // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мо-
вазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія : зборнік навуковых артыкулаў. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2013. – 
С. 43–48.  

 
The article analyzes the functioning of the Belarusian language in the district newspapers of the Grodno region. The author cites 
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕРМИНА, СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
 

Раскрывается понятие «социальные медиа», рассматривается соотношение понятий «социальные медиа» и «новые ме-
диа», «социальные медиа» и «социальные сети». Социальные медиа характеризуются как результат функционирования Web 
2.0 и описываются как особый вид средств массовой коммуникации.  

Ключевые слова: социальные меди, новые медиа, социальные сети, СМИ, Web 2.0.  
 
Трансформация индустриального общества в информационно-коммуникативное характеризуется не только 

созданием новой социальной реальности, но и формированием новых коммуникативных процессов и структур, 
особое место среди которых занимают социальные медиа.  

Термин «социальные медиа» используется в основном для обозначения особой системы средств массовой 
коммуникации, включающей в т. ч. онлайн-технологии, позволяющие пользователям общаться и взаимодей-
ствовать между собой в медиапространстве. Проблема отнесения подобных технологий к средствам массовой 
коммуникации неоднозначна. Среди исследователей возникают разногласия при трактовке данного понятия, 
поскольку явления и процессы, охватываемые понятием «социальные медиа», пересекаются с рядом других 
понятий, следовательно, существует необходимость четко разграничивать их значения.  

Социальные медиа и новые медиа. Мнения исследователей при определении понятий «социальные ме-
диа» и «новые медиа» расходятся.  

Новые медиа – это современные средства массовой коммуникации, появившиеся в 80-х гг. ХХ в. под воз-
действием развития информационных технологий. Данный термин применяется по отношению к 
интерактивным электронным изданиям и новым формам коммуникации производителей контента с потребите-
лями. А. А. Грицанов и В. Л. Абушенко отмечают, что понятие «новые медиа» принадлежит «серии 
концептуальных нововведений междисциплинарного анализа социокультурных изменений начала нового тыся-
челетия, связанных с появлением компьютерных сетей, цифровых систем хранения и передачи данных, 
конвергенции различных средств коммуникации» и отражает изменения коммуникативного и социального про-




