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Не «бе лыя 
каў не ры кі», 
а зна ка мі тас ці

— Усе па лі ты кі сён ня са мі 

з'яў ля юц ца срод ка мі ма са вай 

ін фар ма цыі і ў сва іх па во дзі нах 

кі ру юц ца зу сім не ло гі кай па лі-

тыч най ба раць бы, а ло гі кай СМІ, 

фак тыч на эва лю цы я ну ю чы ў ак-

тыў ных суб'ек таў ме дыяпрас то-

ры, — сцвяр джае Ілья Бы каў. — 

Тое ж са мае мож на ска заць і пра 

біз нес ме наў. Каб быць па спя хо-

вым і «кру тым», як Ілан Маск, 

трэ ба па во дзіць ся бе як сро дак 

ма са вай ін фар ма цыі. Гэ та пры-

цяг вае ін вес та раў, якія вы дзя-

ля юць гро шы пад вя до ма га ча-

ла ве ка.

Яшчэ 30 га доў на зад кам па ніі 

і кар па ра цыі ўзна чаль ва лі лю дзі 

не вя до мыя і без аб ліч ныя, у ад-

ноль ка вых сі ніх кас цю мах і бе-

лых ка шу лях, апра ну тыя стро га 

па дзе ла вым эты ке це, якіх ні хто 

не ве даў у твар, але яны ва ро ча лі 

міль яр да мі. За тое сён ня проз ві-

шчы та кіх буй ных біз нес ме наў, як 

Марк Цу кер берг, Пер сі Мар не вік, 

Ін гвар Кам прад і ін шыя, ста лі не-

ад' ем най част кай су час най ме-

дыяп рас то ры. Да след чы кі ад зна-

ча юць, што ў са ве тах ды рэк та раў 

най буй ней шых кам па ній ця пер за-

ся да юць не ма ла вя до мыя бю ра-

кра ты і бух гал та ры, а са праўд ныя 

зна ка мі тас ці. Ін вес та ры жа да юць 

ве даць, у ка го яны ўклад ва юць 

свае срод кі, хто бу дзе кі ра ваць 

іх міль ё на мі. Лі да ры па він ны да-

каз ваць гіс то ры яй свай го пос пе-

ху і ра зу мен нем раз віц ця біз не су, 

што яны ве да юць, ку ды ру ха ец ца 

ры нак.

У ЗША, згод на з да сле да ван-

ня мі кан тэн ту най буй ней шых СМІ, 

у пе ры яд з 1993 па 2002 га ды 

асвят лен не дзей нас ці СЕО (гэ-

та най вы шэй шая кі раў ніц кая па-

са да) вы рас ла на 75 пра цэн таў. 

У Еў ро пе ад зна ча ец ца ана ла гіч-

ная тэн дэн цыя: у 50 най буй ней-

шых СМІ асвят лен не СЕО вы рас-

ла на 127 пра цэн таў за пе ры яд з 

1997 па 2001 год.

Ка лі пра ана лі за ва лі вы ні кі 

апош ніх пар ла менц кіх вы ба раў 

у Вя лі ка бры та ніі, то вы свет лі ла-

ся, што ў цэнт ры ўва гі СМІ бы лі 

ме на ві та лі да ры па лі тыч ных пар-

тый, а пра са мі пар тыі, якія яны 

прад стаў ля лі, або ўво гу ле ні чо-

га не пі са лі, або гэ та быў зу сім 

ня знач ны кан тэнт. Усіх ці ка вяць 

толь кі асо бы.

«Ві да воч на, што ажыц цяў-

лен не па спя хо ва га біз не су ў су-

час ных умо вах дык туе не аб ход-

насць моц най ме ды я падт рым кі 

і пры цяг нен ня спе цы я ліс таў па 

пер са наль ным брэн дзін гу, імі-

джы і ра бо це з рэ пу та цы яй, — 

пад крэс лі вае Ілья Бы каў. — Тое ж 

да ты чыц ца і па лі тыч ных лі да раў, 

якім трэ ба да каз ваць, што яны мо-

гуць кі ра ваць пар ты яй ці кра і най 

і зна хо дзяц ца ў трэн дзе раз віц ця 

су свет ных па дзей».

Мас тац тва 
ці ма ні пу ля цыя 
свя до мас цю?

— Су час ны свет пе ра жы вае 

знач ныя транс фар ма цыі, пры чым 

гэ та ад бы ва ец ца не на пра ця гу 

дзе ся ці год дзяў, а ця гам не каль кіх 

га доў ці на ват ме ся цаў, — раз ва-

жае док тар па лі тыч ных на вук, 

пра фе сар, вы ка наў ца аба вяз-

каў дэ ка на фа куль тэ та па лі-

та ло гіі Санкт-Пе цяр бург ска га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Аляк-

сандр КУ РАЧ КІН. — Ін тэр нэт і 

сет ка выя тэх на ло гіі кар ды наль-

ным чы нам транс фар ма ва лі на-

шы ўяў лен ні пра ка му ні ка цыі, пра 

тое, які мі яны мо гуць быць. І на-

ват не маг чы ма са бе ўя віць, што 

нас ча кае яшчэ праз пяць га доў. 

Ка му ні ка цыі (вір ту аль ныя і рэ-

аль ныя) па тра бу юць адэ кват ных 

ад ка заў. Та му ўжо сфар мі ра ва ны 

запыт на эфек тыў ных ка му ні ка та-

раў — не жур на ліс таў, не пі яр-ме-

не джа раў, а спе цы я ліс таў больш 

шы ро ка га пла на — тых, хто мо жа 

за бяс пе чыць уза е ма дзе ян не, хто 

ва ло дае зра зу ме лай для роз ных 

га лін мо вай ка му ні ка цыі. Пра гра-

мы пад рых тоў кі спе цы я ліс таў у 

га лі не су вя зяў з гра мад скас цю 

па він ны мець між дыс цып лі нар-

ны ха рак тар. На да дзе ны мо мант 

пра фе сія ну мар адзін у на шым 

гра мад стве — спе цы я ліст у ІТ-

сфе ры. Але гэ та на ва та ры ў вуз-

кім сэн се. Эфек тыў на вы ка рыс-

тоў ваць і ўка ра няць ідэі і стра тэ гіі 

раз віц ця пра грам ных пра дук таў 

па він ны спе цы я ліс ты ў га лі не ка-

му ні ка цый, якія акра мя тэх ніч ных 

ве даў ва ло да юць яшчэ і знач най 

са цы я гу ма ні тар най пад рых тоў-

кай. Ні я кія ве ды для спе цы я ліс та 

ў сфе ры ка му ні ка цый не мо гуць 

быць ліш ні мі.

Ся род но вых на прам каў пад-

рых тоў кі, якія ўвод зяц ца ў Санкт-

Пе цяр бург скім уні вер сі тэ це, — 

пад рых тоў ка спе цы я ліс таў па 

ліч ба вых ка му ні ка цы ях і ме ды я-

ка му ні ка цы ях. Гэ та бу дзе но вае 

па ка лен не ме ды я выт вор цаў, 

здоль ных вы пус каць ме ды яп ра-

дук цыю, што ра ней не вы раб ля-

ла ся.

Між ін шым, стаў лен не да пра-

фе сіі пі яр шчы ка ў гра мад стве зу-

сім не ад на знач нае. Хтось ці лі чыць 

пі яр са праўд ным мас тац твам, 

а хтось ці — пад ма нам лю дзей.

— Кож ны бу ду чы пі яр шчык па-

ві нен па гля дзець се ры ял «Чор нае 

люс тэр ка». Я даў за дан не сва ім 

сту дэн там на пі саць эсэ, у якім пра-

па на ваў вы ка заць сваё стаў лен не 

да пры маў кі «Хо чаш жыць — умей 

кру ціц ца», — рас каз вае док тар 

фі ла соф скіх на вук, пра фе сар 

Санкт-Пе цяр бург ска га дзяр-

жаў на га ўні вер сі тэ та тэ ле ка му-

ні ка цый Вя ча слаў КОР НЕЎ. — 

І пры клад на 95 пра цэн таў з іх 

на пі са лі, што гэ та вы со кая муд-

расць. Не маг чы ма ўя віць, што так 

ад ка за лі б сту дэн ты трыц цаць га-

доў та му... Дык што ж ад бы ло ся 

з на шы мі ма ла ды мі людзь мі і вы-

клад чы ка мі? Дзе пра хо дзіць мя жа 

па між ма раль ным і ама раль ным?

Ма ры на КА ЛІ НІ НА, кан ды дат 

фі ла ла гіч ных на вук, да цэнт ка-

фед ры рэ кла мы і су вя зяў з гра-

мад скас цю Ін сты ту та жур на ліс-

ты кі Кі еў ска га на цы я наль на га 

ўні вер сі тэ та імя Та ра са ШАЎ-

ЧЭН КІ ка жа, што за апош нія пяць 

га доў ва Укра і не рэз ка змя ні лі ся 

па ды хо ды да ка му ні ка цыі.

— Я ка жу сва ім сту дэн там, 

што ёсць кла січ ны на бор ве даў 

і тэх на ло гій, які мі па ві нен ва ло-

даць кож ны РR-спе цы я ліст, але 

акра мя арыф ме ты кі іс нуе яшчэ і 

кі бер не ты ка. Стрым (пра мы эфір з 

тэ ле фо на) у са цы яль ныя сет кі ідзе 

ім гнен на. Ка лі ра ней лю бая ін фар-

ма цыя цэн зу ра ва ла ся, штось ці 

мож на бы ло скле іць, пад чыс ціць, 

зман ці ра ваць і прад ста віць у па-

трэб ным та бе ра кур се, то ця пер 

гэ та не маг чы ма. Ка лі ней кая кам-

па нія да пус ці ла рэ пу та цый ную па-

мыл ку, пра да ла ня якас ны та вар 

ці не ка рэкт на аб слу жы ла клі ен та, 

ін фар ма цыя пра гэ ты факт тут жа 

«злі ва ец ца» ў ін тэр нэт, рэ ак цыя 

амаль што ім гнен ная. Мы пра-

во дзі лі экс пе ры мент: праз 10—

30 хві лін яна ўжо пры сут ні чае ў 

са цы яль ных сет ках.

Па сло вах Ма ры ны Ка лі ні най, 

ва Укра і не срод кі ма са вай ін фар-

ма цыі ра зу ме юць, што яны стра-

ці лі ма на по лію на на ві ны, і з гэ тым 

фак там трэ ба мі рыц ца, зна хо дзіць 

но выя пры ёмы і па ды хо ды. Прэс-

офіс у боль шас ці буй ных кам па-

ній — гэ та ця пер ма лень кае СМІ.

— Вось ча му ву чыць сту дэн таў 

так, як гэ та ра бі лі ра ней, не маг-

чы ма. Сту дэнц кая мо ладзь ста ла 

вель мі па тра ба валь най, на стой вае 

на раў на праў ных ста сун ках. І мы 

гэ та ўся ляк ві та ем, — за пэў ні вае 

Ма ры на Ка лі ні на. — У сва ёй пра-

цы ро бім мак сі маль ны ак цэнт на 

прак ты ку — уза е ма дзе ян не з кан-

крэт ны мі біз нес-кам па ні я мі, па лі-

тыч ны мі і дзяр жаў ны мі струк ту ра-

мі. У нас вель мі іс тот на за апош ні 

час змя ні лі ся ву чэб ныя пла ны. Мы 

ўжо га во рым пра ка му ні ка цыі бу-

ду чы ні. Аме ры кан скія ка ле гі на-

ват увод зяць но вую пра фе сію ў 

сфе ры ка му ні ка цый — ар хі тэк-

тар вы ба ру. Дзя ку ю чы BіgDаtа — 

тэх на ло гі ям апра цоў кі вя ліз ных 

аб' ёмаў ін фар ма цыі ў се ці ве, якія 

ад соч ва юць усе на шы ін та рэ сы, я 

ма гу прад ка заць, што май му клі-

ен ту спат рэ біц ца праз год ці два, 

і па чы наю яго «вы хоў ваць», не 

ён «за каз вае му зы ку», а я сва і-

мі ка му ні ка цы я мі пра гра мую яго 

на пэў ныя дзе ян ні. Мы — спе цы-

я ліс ты ў ка му ні ка цы ях — бу дзем 

пад каз ваць гра мад ству, што яму 

па трэб на. Та му се ры ял «Чор нае 

люс тэр ка» — гэ та бяс крыўд ны 

«дзі ця чы муль цік». Ра бо та пі яр-

шчы ка на апя рэ джан не — ад на 

з най важ ней шых кам пе тэн цый. 

Пі яр шчык — ча ла век, які ба чыць 

прак тыч на ў кож ным эпі зо дзе паў-

ся дзён на га жыц ця пэў ныя схе мы 

па во дзін лю дзей і мо жа рас тлу-

ма чыць учын кі, ба чыць усё, што 

ад бы ва ец ца «тут і ця пер».

Яд і су праць яд дзе 
для РR-спе цы я ліс та

Пры та кім рас кла дзе этыч ныя 

праб ле мы і са цы яль ная ад каз-

насць РR-спе цы я ліс таў за вы ні кі 

іх пра цы паў ста юць яшчэ больш 

вост ра. Усе пры зна юц ца, што заў-

сё ды пра сцей пі я рыць кар па ра-

цыю ці струк ту ру, а зу сім ін шая 

спра ва — пі яр асо бы, бо тая мо жа 

быць су пя рэч лі вай і не вы клі каць 

сім па тыі.

— Зна чэн не рэ пу та цыі імк лі ва 

па дае, і лю дзі га то выя пай сці на 

тэ ле ба чан не і зня сла віц ца, толь-

кі б іх за ўва жы лі, ра зу ме ю чы, што 

праз пяць хві лін пас ля эфі ру пра 

іх мо гуць за быць, — кан ста туе 

Ілья Бы каў. — Ёсць мер ка ван не, 

што не іс нуе дрэн ных пуб лі ка цый, 

акра мя нек ра ло га. На са мрэч ёсць 

пуб лі ка цыі, якія раз бу ра юць рэ пу-

та цыю і па збаў ля юць міль ё нных 

ба гац цяў. Вель мі скла да ная праб-

ле ма — што мож на лі чыць этыч-

ным? На прык лад, на коль кі этыч на 

вы ка рыс тоў ва юць для ста сун каў з 

клі ен там чат-бо ты? А кан тэкс тная 

рэ кла ма: гэ та доб ра ці дрэн на, ка-

лі за на мі ў се ці ве со чаць? У боль-

шас ці пад руч ні каў па пад рых тоў-

цы РR-спе цы я ліс таў ад сут ні чае 

гла ва пра эты ку, та му што аў та-

ры прос та па су юць пе рад гэ тай 

скла да най праб ле май. Пра сцей 

уз бро іць ма ла дых лю дзей тэх на-

ло гі я мі, і ня хай тыя ўжо са мі для 

ся бе вы ра ша юць, што ім вы ка рыс-

тоў ваць, а што не. Эты ка — гэ та 

яшчэ і ка мер цый нае пы тан не. На-

мно га пра сцей і тан ней пі я рыць на 

не га ты ве. Не га тыў ныя пуб лі ка цыі, 

зліў кам пра ма ту на кан ку рэн таў 

мо гуць быць да во лі эфек тыў ны мі, 

але дзя ку ю чы та кім тэх на ло гі ям 

фар мі ру ец ца не га тыў нае мер ка-

ван не пра пі яр, і мы ўсе ня сём ка-

лек тыў ныя стра ты. Па зі тыў ны пі яр 

каш туе да ра жэй, але гэ та доў га-

тэр мі но выя ін вес ты цыі.

— Я не ад ной чы за дум ва ла-

ся над тым, што трэ ба ства рыць 

клят ву пі яр шчы ка на кшталт клят-

вы Гі пак ра та. Га лоў ны па сыл — 

не на шкодзь! Заў сё ды ка жу сва ім 

сту дэн там, што я даю ім яд і су-

праць яд дзе. У чым за клю ча ец-

ца яд? У тым, што су час ныя ка-

му ні ка цый ныя тэх на ло гіі — гэ та 

тэх на ло гіі ўплы ву, якія ўздзей ні-

ча юць на на шу свя до масць і пад-

свя до масць, гэ та вель мі сур' ёз-

ная зброя. І, на жаль, мы яшчэ 

не ве да ем пра ўсе на ступ ствы 

яе вы ка ры стан ня, — пад крэс лі-

вае Ма ры на Ка лі ні на. — А ан ты-

дот — гэ та сіс тэ ма каш тоў нас цяў, 

якую мы па він ны сфар мі ра ваць у 

на шых сту дэн таў. Ка лі ў ча ла ве ка 

ёсць ма раль ны стры жань, вы раз-

ная ма раль ная план ка, то ні адзін 

ма ты ва тар не пры му сіць яго пе-

ра сту піць праз мя жу. Вось ча му я 

заў сё ды раю сту дэн там: ні ко лі на 

пра цуй це на тых пра ек тах, у якія 

вы не ве ры це ці якія су пя рэ чаць 

ва шым ма раль ным каш тоў нас-

цям. Упэў не на, што та кі ан ты дот 

па ві нен атрым лі ваць кож ны сту-

дэнт, які вы ву чае ка му ні ка цый ныя 

тэх на ло гіі.

Не маг чы ма быць дрэн ным ча-

ла ве кам і зай мац ца ка му ні ка цы-

я мі. Гэ та як раз той вы па дак, ка лі 

цал кам аб вяр га ец ца пры маў ка 

«Доб ры ча ла век — не пра фе-

сія»...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

УСІХ ЦІ КА ВЯЦЬ 
ТОЛЬ КІ АСО БЫ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

«Эты ка — гэ та яшчэ 
і ка мер цый нае пы тан не. 
На мно га пра сцей і тан ней 
пі я рыць на не га ты ве».

«Трэ ба ства рыць клят ву 
пі яр шчы ка на кшталт клят вы 
Гі пак ра та. Га лоў ны па сыл — 
не на шкодзь!»

«Су час ныя ка му ні ка цый ныя 
тэх на ло гіі — гэ та тэх на ло гіі 
ўплы ву, якія ўздзей ні ча юць 
на на шу свя до масць 
і пад свя до масць».

Клю ча выя пра фе сій ныя якас ці, які мі па ві нен 
ва ло даць спе цы я ліст па ка му ні ка цы ях:
 ана лі тыч ныя здоль нас ці;

 эма цы я наль ны ін тэ лект;

 шы ро кі кру га гляд;

 сіс тэм насць мыс лен ня;

 крэ а тыў насць і не шаб лон насць мыс лен ня, фан та зія;

 ве дан не са цы яль ных ка му ні ка цый, со цы у му;

 іні цы я тыў насць і са ма стой насць;

 умен не іс ці на ры зы ку і браць на ся бе ад каз насць;

 упэў не насць, сі ла во лі, стрэ саў стой лі васць;

 ка му ні ка бель насць;

 умен не ста віць пра віль ныя пы тан ні;

 аду ка ва насць (пі саць, ка заць, ду маць);

 ці ка васць да жыц ця, да ўся го, што яго на паў няе;

 ці ка васць да лю дзей (да ўсіх без вы клю чэн ня).
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