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1. Станаўленне медыярынку Беларусі абумовіла з’яўленне роз-
ных формаў уласніка, закранула арганізацыю медыяструк тур. 
У сувязі з гэтым новыя формы медыяаб’яднанняў выступа юць 
адлюстраваннем аднаго з асноўных і найбольш перспектыўных 
шляхоў далейшага развіцця айчынных СМІ [1]. Працэс стварэн-
ня холдынгаў, медыядамоў на аснове нацыянальных грамадска-
палітычных і культуралагічных друкаваных СМІ засведчыў 
мадэрнізацыйныя захады арганізацыйна-эканамічнага векта-
ру рэфармавання медыягаліны [2]. Гэтыя крокі каталізуюцца 
няўмольным працэсам канвергенцыі СМІ, зменамі ў характа-
ры спажывання інфармацыі і  ў сутнасці носьбітаў медыйнай 
прадукцыі. 
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Першасны вопыт айчынных аб’яднаных медыяструктур («СБ. 
Беларусь сегодня», «Звязда», «Минск-новости», «Белтэлерадыё-
кампанія» і інш.) пераконвае, што інтэграваныя рэдакцыі дэ-
манструюць большы інфармацыйны патэнцыял, эканамічную 
ўстойлівасць, маюць высокую ступень залежнасці ад аўдыторыі. 
Холдынгавыя медыякампаніі валодаюць магчымасцямі кан-
цэнтрацыі інтэлектуальных, фінансавых, тэхнічных рэсурсаў 
для стварэння сучасных СМІ, яны ахопліваюць значныя аўды-
торныя групы, маючы разнастайны інфармацыйны прадукт. 
Сістэмная карпраратыўная канцэпцыя медыяхолдынгу даз-
валяе дакладна вызначыць пэўную і ўзгодненую сувязь паміж 
прадуктам, місіяй, прынцыпамі, іміджам, арганізацыяй і каму-
нікацыяй.

Тыражаванне вопыту наяўных медыяаб’яднанняў адлюст-
роўвае высокі мадэрнізацыйны патэнцыял такога тыпу кам-
паній. У гэтым кантэксце камерцыялізацыя журналістыкі да-
зваляе дастаткова поўна рэалізаваць канцэпцыю здвоенага 
рынку СМІ. Дыверсіфікацыя бізнесу, замкнёны вытворчы цыкл, 
наяўнасць лінейкі разнастайных нішавых прадуктаў уяўляюць 
у сукупнасці ўстойлівую і самадастатковую сістэму.

Жыццёва неабходным пытаннем для традыцыйных ме-
дыя з’яўляецца адаптацыя да новых умоў медыяспажывання, 
да канкурэнцыі з сацыяльнымі сеткамі за ўвагу аўдыторыі. 
Наяўнасць мультымедыйнай стратэгіі ўяўляецца абавязко-
вым кампанентам рэдакцыйнай і рэкламнай палітыкі саміх 
аб’яднанняў.

2. Змены, звязаныя з трансфармацыяй парадыгмы маса-
вай камунікацыі, не толькі выклікаюць мадэрнізацыю медыя-
структур, але і ўплываюць на матывацыю журналісцкай 
дзей насці. Падчас ключавых пераўсталяванняў заўсёды пры-
сутнічае рызыка ці змікшыраваць, ці страціць традыцый-
ны магутны рухавік бесперапыннай масава-інфармацыйнай 
камунікацыі, які выступае ў выглядзе сінергетычнай з’явы – 
асобасна-творчага характару журналісцкай дзейнасці, пам-
ножанага на прыхільнасць аўдыторыі да выдання, адданасць 
чытача пэўнаму брэнду. Такая занепакоенасць адзначаецца і 
Мінінфармам [3]. У прыватнасці, аб’яднаўшы ў выдавецкі дом 
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«Звязды» выданні культуралагічнай накіраванасці «ЛІМ», «По-
лымя», «Маладосць», «Нёман», «Вожык», Міністэрства інфар-
мацыі паведаміла, што грамадска-палітычны выдавецкі дом 
уключыць «СБ. Беларусь сегодня», «Народную газету», «Рэс-
публіку», «Белорусскую ниву», «Знамя юности». Разгорнуты ка-
ментарый кіраўніка галіны канстатуе: «Рэарганізацыя не па-
цягне за сабой скарачэння творчых кадраў... па сутнасці, гэта 
будзе адна вялікая галоўная газета краіны» [4].

Матывацыя ўключанасці ў журналісцкую дзейнасць уяў-
ляе сабой рэгулятыўную сацыяльна-псіхалагічную сістэму, 
якая спараджае патрэбу ў творчай масава-інфармацыйнай і 
каму нікацыйнай актыўнасці. Канструктыўная сацыяльна-
псіхалагічная сістэма патрабуе далікатнага ручнога кіравання 
матывацыйнымі працэсамі. Даследчыя інтэрв’ю, праведзеныя 
[5] з журналістамі Дома друку, нягледзячы на вялікі «разлёт» 
меркаванняў, сведчаць пра зразумелыя чаканні, што рэструк-
турызацыя медыягаліны будзе дапоўнена энергічнай інавацый-
най палітыкай плённай матывацыі журналісцкай дзейнасці. 
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Наряду с пониманием важности исследования освещения кон-
фликтов средствами массовой информации остается неясным, 
как лучше анализировать этот тип журналистских публика-


