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АБ СТРАТЭГІІ ПРАДСТАЎЛЕННЯ ДЗЯРЖАЎНАЙ 
КУЛЬТУРНАЙ ПАЛІТЫКІ Ў СМІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

Л. І. Цімошык 

Напрыканцы 2014 года Міністэрства культуры Беларусі правяло 
калегію, прысвечаную пытанням узаемаадносін устаноў культуры са 
СМІ і адлюстраванню самой культурнай тэматыкі ў айчынных медыя. 
Пытанне сапраўды наспела. Таму што, з’яўляючыся галоўным 
заказчыкам (а часта і фундатарам) беларускай культуры, дзяржава 
павінна паклапаціцца пра другую частку яе існавання: злучэнне з 
людзьмі, дзеля якіх яна ствараецца. Частка гэтая пакуль недаацэненая, 
хоць глеба для яе ў краіне ёсць: большасць СМІ агульна-
рэспубліканскага падпарадкавання захавала дзяржаўнае заснавальніцтва, 
а гэта значыць, яны павінны клапаціцца пра адзін з галоўных 
дзяржаўных інтарэсаў: фарміраванне і захаванне агульнай культурнай 
прасторы. 

Насамрэч гэта вынікае з адной з тых задач, якія выконваюць СМІ ў 
грамадстве, – вызначэнне культурнай і нацыянальна-культурнай ідэнты-
фікацыі і самаідэнтыфікацыі, што вельмі актуальна для беларускага 
грамадства ва ўмовах станаўлення маладой дзяржавы. СМІ дапамагаюць 
забяспечыць бесперапынны характар уяўленняў людзей пра культуру, да 
якой яны належаць, дапамагаюць у яе трансляцыі і захаванні. У 
культуры засяроджваюцца лепшыя бакі чалавечай дзейнасці, і 
адначасова менавіта праз культуру можна вызначыць неабходнасць той 
ці іншай дзейнасці. 

Культурная палітыка з’яўляецца вельмі важнай сферай дзейнасці 
дзяржавы, бо на сучасным этапе ў гэтай сферы існуе вельмі шмат 
праблем, якія не могуць быць вырашаны без удзелу дзяржавы. Таму 
палітыка ў галіне культуры таксама названа ў ліку асноўных 
прыярытэтаў развіцця краіны ў сучасных умовах. 

Дзяржава абавязана забяспечваць развіццё культуры, так як яна нясе 
адказнасць за духоўнае, маральнае і эстэтычнае выхаванне грамадзян (іх 
правы на далучэнне да культурных набыткаў замацаваны Канстытуцыяй 
Рэспублікі Беларусь). Паводле яе дзяржава павінна ствараць неабходныя 
ўмовы для далучэння грамадзян да нацыянальнай і сусветнай 
культурнай спадчыны; фарміраваць сістэму прадпрыемстваў і ўстаноў 
мастацтва і культуры; выдзяляць неабходныя матэрыяльныя і 
фінансавыя сродкі; забяспечваць правядзенне навуковых даследаванняў 
і распрацоўку навуковых праектаў у галіне культуры, рыхтаваць 
кваліфікаваныя кадры; ствараць гарантыі і стымулы мастацкай 
творчасці, захоўваць традыцыйную культуру (фальклор, народныя 
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промыслы, рамёствы), забяспечваць фарміраванне і эстэтызацыю 
асяроддзя пражывання чалавека, абарону інтарэсаў народа Беларусі ў 
галіне культуры. У інфармацыйным грамадстве мэтазгодна 
выкарыстоўваць увесь патэнцыял сістэмы СМІ краіны, якія могуць 
працаваць не толькі на адлюстраванне асобных культурных падзей, але і 
на больш глыбокае асэнсаванне значэння самой галіны.  

Таму найперш сродкам масавай інфармацыі варта было б узяць пад 
увагу асноўныя напрамкі дзяржаўнай культурнай палітыкі нашай 
краіны, замацаваныя ў Законе аб культуры і ў Дзяржаўнай пяцігадовай 
праграме «Культура Беларусі», якую распрацоўвае Міністэрства 
культуры і зацвярджае Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Але летась на абмеркаванне грамадства праз СМІ была вынесена ідэя 
распрацоўкі Кодэкса аб культуры. Гэта грунтоўны дакумент, які павінен 
урэгуляваць прававыя, арганізацыйныя, эканамічныя асновы культурнай 
дзейнасці. Прадугледжваецца, што гэта будзе адзіны дакумент у галіне 
культуры, які дазволіць спрасціць заканадаўства, зрабіць яго больш 
сістэмным, бо зараз мы маем 7 «культурніцкіх» законаў, 20 указаў 
прэзідэнта краіны, прыкладна каля паўсотні пастаноў урада і шмат 
нарматыўных-прававых актаў Міністэрства культуры. Адзіны дакумент 
дазволіць сістэматызаваць падыходы да працы ў культурнай сферы. 
Таму адна з задач СМІ, якая была агучана ў пачатку 2014 года, – 
давядзенне да ведама грамадства працы па распрацоўцы Кодэкса, дзеля 
таго каб як мага большая колькасць людзей магла прыняць удзел у яго 
адкрытым абмеркаванні. На жаль, шырокага і жывога абмеркавання на 
старонках СМІ не атрымалася. Пакуль усё ж айчынныя выданні 
працуюць у больш традыцыйным ключы: на інфармаванне і 
адлюстраванне бягучых падзей (што таксама важна, бо забяспечвае адну 
з галоўных функцый СМІ). Калі казаць пра ролю ў прадстаўленні 
айчыннай культуры ў буйных друкаваных рэспубліканскіх выданнях, 
якія заснаваны дзяржавай (адпаведна адлюстроўваюць яе інтарэсы), то 
трэба адзначыць, што аналітычны складнік прадстаўлены ў некалькіх 
кірунках:  

• адраджэнне, захаванне, развіццё і распаўсюджванне беларускай 
нацыянальнай культуры; 

• дзейнасць па захаванні і выкарыстанні гісторыка-культурнай 
спадчыны; 

• стварэнне і папулярызацыя твораў мастацтва і літаратуры, 
эстэтычнае выхаванне і культурная адукацыя праз СМІ.  

Насамрэч СМІ вельмі моцна пашыраюць магчымасці чалавека ў яго 
доступе да дасягненняў культуры. Таму адной з найважнейшых іх задач 
у дачыненні да культуры становіцца фарміраванне ў грамадстве высокіх 
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стандартаў у разуменні той прадукцыі, якая вырабляецца духоўнай 
вытворчасцю. Адпаведна, журналісты могуць спрыяць таму, каб 
праблемы культуры успрымаліся грамадствам як найважнейшыя, ад якіх 
залежыць лёс краіны. Засталося выкарыстаць гэты патэнцыял праз 
фармулёўку дакладнай стратэгіі па ажыццяўленні дзяржаўнай 
культурнай палітыкі.  

ВЫПУСКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
МЕЖПРОГРАММНОЙ ВЕРСТКИ 

Е. Ю. Хмель 

Печать, радио, телевидение, при всем различии в языке коммуника-
ции, обладают общим свойством, которое получило название периодич-
ности. Данное свойство предполагает обращение к аудитории в строго 
определенное время. Это принципиально для сферы как производства, 
так и потребления медиаинформации. Успех телевизионного продукта 
зависит не только от содержательной составляющей, но и от грамотного 
преподнесения телеканалом. Не последнюю роль в этом играет про-
граммирование как завершающий этап творческо-производственного 
процесса, непосредственно предшествующий встрече телепродукта с 
аудиторией. 

Одно из определений данного понятия принадлежит Ирине Дашев-
ской, заместителю директора радиостанции «Радио 31», которая под 
программированием понимает формирование и распределение контента 
в эфирной сетке с целью максимизации аудитории и повышения рейтин-
га телеканала [2]. Ведь от того, какая программа и в какое время будет 
идти, зависит не только смотрибельность, но и заинтересованность рек-
ламодателей в телеканале. 

Однако для того чтобы зритель нажал заветную кнопку и выбрал 
нужный телевизионный продукт, необходимо учитывать и межпро-
граммную верстку. Если управление восприятием зрителя, организация 
его внимания по отношению к одной программе осуществляется, поми-
мо тематической направленности, еще и приемами жанровой и ритмиче-
ской верстки, то межпрограммирование – это принцип организации од-
новременного вещания по нескольким каналам, главным образом по со-
держанию [1]. Размещение в сетке вещания однотипных программ ста-
вит телезрителя перед жестким выбором. Отечественные телеканалы 
осуществляют программирование таким образом, что передачи, одно-
временно выходящие в эфир у разных вещателей и адресованные не-
дифференцированной аудитории, верстаются по принципу максималь-
ного жанрово-тематического разнообразия. 


