
Веснік БДУ. Сер. 4. 2015. № 2

96

7. Попов А. И. Инновационная экономика : лекция / сост. А. И. Попов. Тамбов, 2008.
8. Гамидов Г. С., Исмаилов Т. А. Инновационная экономика – стратегическое направление развития России в XXI веке // 

Инновации. 2003. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://stra.teg.ru/lenta/innovation/515. (дата обращения: 03.02.2015).
Поступила в редакцию 16.03.2015.

Ольга Николаевна Касперович – аспирантка кафедры истории журналистики и менеджмента СМИ Института журналистики 
БГУ. Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор кафедры истории журналистики и менеджмента СМИ Инсти-
тута журналистики БГУ О. Г. Слука.

УДК 070.23

А. І. КУНАХАВЕЦ-ПЛЯВАКА 

РАЁННЫЯ ГАЗЕТЫ БРЭСТЧЫНЫ Ў СУЧАСНАЙ МЕДЫЯПРАСТОРЫ

Резюме. Исследуется потенциал региональной прессы с учетом трансформации социальной реальности и становления со-
временного медиапространства. Анализируется роль районной печати в развитии региона. Эмпирическая база исследования 
включает в себя материалы изданий, учредителями которых выступают районные исполнительные комитеты, а также районные 
Советы депутатов Брестской области. Представлены результаты контент-аналитического исследования тематической диффе-
ренциации содержания районных газет Брестчины. Акцентируется внимание на использовании современных информационных 
технологий редакциями местных изданий. 
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Аbstract. This article explores the potential of the regional press with the transformation of the social reality and in connection with the 
formation of the modern media space. This article analyzes the role of the regional press in the development of the region. The empirical 
base of research includes materials publications whose founders are the district executive committees, as well as regional councils of 
deputies of the Brest region. The author presents the results of a content analytical study of the thematic content of differentiation of 
regional newspapers Brest. Focuses on the use of modern information technologies editions of local newspapers.
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Для кожнай дзяржавы жыццёва важна забяспечыць прыярытэт інтарэсаў ва ўласнай інфармацый-
най прасторы. У сувязі з гэтым узрастае значэнне сродкаў масавай інфармацыі, і ў першую чаргу мяс-
цовай прэсы.

У працах па гісторыі, тэорыі і метадалогіі журналістыкі паняцці «мясцовы», «перыферыйны», «рэ- 
гіянальны» выкарыстоўваюцца як сінонімы ў дачыненні да абласнога, гарадскога ці раённага друку.  
Пры гэтым само паняцце «рэгіён» трактуецца як адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка, а рэгія-
нальная прэса – як перыядычныя выданні, што выходзяць і распаўсюджваюцца ў межах пэўнай тэры- 
торыі. Такім чынам, адным з самых галоўных крытэрыяў з’яўляецца тэрытарыяльны (геаграфічны) 
фактар, які вызначае якасныя і колькасныя характарыстыкі рэгіянальнай журналістыкі, а таксама арга-
нізацыйныя ўмовы яе функцыянавання. У адрозненне ад рэспубліканскай (або так званай цэнтральнай) 
прэсы рэгіянальная журналістыка адпавядае інфармацыйным запытам той чытацкай аўдыторыі, якая 
абмяжоўваецца межамі адпаведнай часткі краіны, а не ўсёй яе тэрыторыі.

Паводле гэтых тыпалагічных характарыстык да беларускага рэгіянальнага друку традыцыйна адно-
сяць абласныя, гарадскія, раённыя і міжрэгіянальныя выданні, а таксама карпаратыўную прэсу.

Рэгіянальныя СМІ – самы шырокі элемент структуры інфармацыйнай прасторы Беларусі. Так, па 
даных Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, на 1 студзеня 2015 г. у рэспубліцы зарэгістравана 
1577 друкаваных СМІ, з іх 216 – дзяржаўныя газеты. Абсалютную большасць у гэтым сегменце займа-
юць рэгіянальныя выданні: заснавальнікамі 136 газет выступаюць абласныя, гарадскія і раённыя выка-
наўчыя камітэты. Пры гэтым 20 з іх выходзяць на тэрыторыі Брэсцкай вобласці.

У працэсе нашага даследавання мэтазгодна звярнуцца да вынікаў апытання «Грамадская думка аб 
рабоце рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі», якое было праведзена Інфармацыйна-аналітыч-
ным цэнтрам пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

«Больш за 70 % апытанага насельніцтва (у даследаванні прыняў удзел 2061 рэспандэнт. – А. К.) 
рэгіёна адзначыла, што на працягу месяца перад апытаннем хоць адзін раз звярталася да гарадскіх 
і раённых друкаваных выданняў. Мясцовыя СМІ (абласныя, гарадскія, раённыя) з’яўляюцца неад’емнай 
часткай грамадскага жыцця ў рэгіёнах. Больш за палову насельніцтва рэспублікі (57,5 %) адносіць іх 
да любімых газет. Большасць рэспандэнтаў (56 %) сцвярджае, што раённыя газеты – адзіная крыніца 
арыгінальных мясцовых навін»1 [1, с. 55–56].

На падставе гэтага даследавання можна зрабіць наступныя высновы: рэгіянальныя СМІ захоўваюць 
дастаткова высокі аўтарытэт у чытачоў, па ўзроўні чытальнасці мясцовыя газеты не саступаюць рэс- 
публіканскім. Больш таго, яны займаюць другое месца пасля тэлебачання ў спісе крыніц інфарма-
цыі па частаце звароту аўдыторыі. Чытач прызнае рэгіянальную газету «сваёй» і давярае ёй больш, 
чым іншым – «чужым» і «далёкім» выданням. І што паказальна, цікавасць да мясцовай прэсы з гадамі  
не згасае. Растлумачыць гэта можна так: кожны рэгіён імкнецца да ўзмацнення сваёй самастойнасці; 

1 Тут і далей пераклад наш. – А. К.
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мясцовая эліта зацікаўлена ў інфармацыйнай падтрымцы; у кожным рэгіёне ёсць неабходная матэ-
рыяльна-тэхнічная база; пры фарміраванні інфармацыйнай палітыкі мясцовых выданняў журналісты 
рэгіянальных СМІ арыентуюцца на запыты сваіх чытачоў, улічваюць гістарычныя, культурныя і нацыя-
нальныя традыцыі аўдыторыі.

Дзяржаўная рэгіянальная прэса выступае найважнейшым інструментам рэалізацыі інфармацыйнай 
палітыкі краіны, ідэалагічнай працы ў рэгіёнах, адыгрывае значную ролю ў фарміраванні грамадскай 
думкі. Таму адным з прыярытэтных напрамкаў работы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь 
у 2011–2015 гг. з’яўляецца падтрымка рэгіянальных выданняў, і ў першую чаргу раённых. Пытанні 
дзейнасці рэдакцый мясцовых газет рэгулярна разглядаюцца на пасяджэннях калегій упраўленняў ідэа- 
лагічнай работы абласных, гарадскіх і раённых выканкамаў. На рэгіянальным узроўні прыняты і рэа-
лізуюцца пастановы, якія спрыяюць развіццю мясцовых СМІ. У мэтах актывізацыі творчага патэнцыялу 
рэдакцый, актуалізацыі ідэйна-зместавага кірунку дзяржаўнай мясцовай прэсы штогод (з 2004 г.) сярод 
рэдакцый друкаваных СМІ, тэлебачання і радыё Брэстчыны праводзіцца абласное спаборніцтва. Акра-
мя таго, абласныя, раённыя і гарадскія выданні паўднёва-заходняй вобласці – пастаянныя ўдзельнікі 
рэспубліканскіх творчых конкурсаў. 

Пачынаючы з 1990-х гг. сістэма беларускіх СМІ перажывае значныя змены, якія абумоўлены ста-
наўленнем новай мадэлі нацыянальнай медыяпрасторы. Кардынальная трансфармацыя ў апошнія 
гады адбылася і з рэгіянальнай прэсай Беларусі: 23 раённыя газеты пераведзены на штотыднёвы 
фармат, павялічваецца аб’ём, каляровасць выданняў, узмацняецца аналітычны бок іх напаўнення. 
Да таго ж кожная раённая газета цяпер мае свой сайт. Мясцовыя выданні вымушаны адаптавацца 
да рыначных умоў, змяняць стратэгіі рэдакцыйнай палітыкі, нанова заваёўваць чытача ва ўмовах 
канкурэнцыі.

Не стаяць у баку ад агульнага працэсу рэфармавання беларускай медыясферы і рэгіянальныя СМІ 
Брэстчыны. Сёння ў фармаце штотыднёвіка выходзяць наступныя выданні вобласці: «Народная тры-
буна», «Заря над Бугом», «Чырвоная звязда», «Навіны Камянеччыны», «Брэсцкі веснік». Палоснасць 
павялічылі газеты «Савецкае Палессе», «Палеская праўда», «Навіны Палесся», «Сельская праўда». 
Найбольшы разавы тыраж у газет «Заря» (16 452 экз.), «Наш край» (11 014 экз.), «Навіны Палесся» 
(13 572 экз.). Лідарамі па падпісцы на тысячу жыхароў раёна з’яўляюцца ляхавіцкая, пружанская, сто-
лінская, іванаўская, івацэвіцкая і бярозаўская раённыя газеты.

Па-ранейшаму галоўнай каштоўнасцю мясцовых выданняў застаецца паўната адлюстравання мяс-
цовага жыцця. Падзеі, героі матэрыялаў – усё гэта знаёмае і блізкае чытачу. Мясцовая інфармацыя 
стала сапраўднай сацыяльнай неабходнасцю: чалавеку важна арыентавацца ў навакольным асярод-
дзі – у працоўным калектыве, у рэгіёне, дзе ён пражывае. Аднак у сучасным грамадстве існуе пэўны 
стэрэатып: раённыя выданні публікуюць інфармацыю выключна аб развіцці сельскай гаспадаркі, а жур-
налісты раёнак ездзяць па палях і фермах у пошуках лепшых паказчыкаў надояў і ўраджайнасці сель-
скагаспадарчых культур. Аднак гэта не заўсёды так. Гісторыя станаўлення і развіцця рэгіянальнага  
друку неаддзельна ад гісторыі развіцця мясцовай супольнасці: пытанні сацыяльна-эканамічных, куль-
турных і палітычных пераўтварэнняў рэгіёна знаходзяць адлюстраванне на старонках раённых газет. 
Іншая справа – у якіх аб’ёмах і як падаецца гэта інфармацыя. 

Падводзячы вынікі кантэнт-аналізу тэматычнай дыферэнцыяцыі зместу раённых грамадска-палі-
тычных газет Брэстчыны, можам зрабіць выснову: для выданняў гэтага тыпу прыярытэтнай з’яўляецца 
сацыяльная тэматыка. Абсалютная большасць публікацый тычыцца сацыяльнай сферы – 57,71 %. «Гра-
мадства», «Соцыум», «Людзі і лёсы», «Землякі», «Наш сучаснік», «Свет нашых захапленняў», «Бяс- 
пека», «Сацыяльная абарона», «Святло веры», «Востры ракурс», «Госцю рады», «Дзяржаўны клопат», 
«Жыллё» – такія рубрыкі ў розных варыяцыях ёсць у кожнай раённай газеце. У той жа час на тэмы 
палітыкі, эканомікі і культуры ў некаторых нумарах мясцовых выданняў толькі адзін-два матэрыялы – 
адпаведна 4, 14,86 і 8 %. 

Такім чынам, раёнкі можна назваць сацыяльнымі па сваёй сутнасці выданнямі: яны перапоўнены 
сацыяльна-бытавой інфармацыяй, аповедамі пра тых, хто жыве і працуе ў рэгіёне. Мясцовыя святы,  
разнастайныя конкурсы, фестывалі, інфармацыя аб рабоце ўстаноў адукацыі, аховы здароўя, пытанні 
добраўпарадкавання і сацыяльнага забеспячэння – усё гэта становіцца аб’ектам пільнай увагі карэс-
пандэнтаў рэгіянальных СМІ, але толькі на першы погляд, бо часцей за ўсё гэта з’яўляецца падставай 
для таго, каб паказаць актыўнасць і дзейснасць мясцовага кіраўніцтва. Цэнтральнае месца на старонках 
раённых газет па-ранейшаму адводзіцца інфармацыі з органаў мясцовай улады, інтэрв’ю з кіраўніцтвам 
рэгіёна, чыноўнікамі. 

Паколькі раённыя газеты пазіцыянуюць сябе як рэгіянальныя грамадска-палітычныя СМІ, на наш  
погляд, у іх недастаткова поўна адлюстроўваецца інфармацыя пра некаторыя сферы жыццядзейнасці. 
Не хапае матэрыялаў пра развіццё прамысловасці ў рэгіёне, будаўніцтва, прыватнае прадпрымаль-
ніцтва. Тлумачыцца гэта тым, што іх доля ў агульнай вытворчасці раёнаў не заўсёды вялікая, аднак 
гэта не азначае, што дадзеныя пытанні павінны застацца па-за кадрам. У час эканамічнага крызісу не 
кожны чалавек зможа дазволіць сабе выпісваць некалькі газет, таму раёнка павінна арыентавацца на 
свайго чытача і задавальняць яго патрэбы ў інфармацыі ў поўнай меры, каб не страціць падпісчыкаў. 
У прааналізаваных нумарах раённых выданняў Брэстчыны мала публікацый на тэмы адукацыі, экалогіі, 
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насельніцтва (дэмаграфічны склад, смяротнасць), культуры і мастацтва. Шмат увагі надаецца дзейна-
сці праваахоўных органаў: паведамленні аб злачынствах і надзвычайных сітуацыях друкуюцца з нума-
ра ў нумар. 

Сёння для эфектыўнага функцыянавання выданняў рэдакцыі СМІ павінны ўлічваць спецыфіку ўсіх 
кампанентаў асяроддзя распаўсюджвання: эканамічную, сацыяльную структуру рэгіёна, навукова-куль- 
турны патэнцыял мясцовай супольнасці, яго палітычнае становішча, а таксама асноўныя характарыс-
тыкі інфармацыйнага рынку, уключаючы ўсіх суб’ектаў масавай камунікацыі. На наш погляд, рэдакцы-
ям трэба працягваць працу па прыцягненні ўвагі да свайго выдання з боку жыхароў райцэнтраў, бо 
па-ранейшаму большасць пастаянных чытачоў раёнкі – вяскоўцы. Вядома, далёка не ўсіх зацікавяць 
паведамленні пра ход сельскагаспадарчых кампаній ці матэрыялы пра перадавікоў вытворчасці. Увагу 
гараджан будуць прыцягваць разнастайныя конкурсы і спецпраекты. Не стае ў раённых выданнях праб-
лемных, дыскусійных матэрыялаў.

Пашырэнне ж кола чытачоў за межамі горада ці краіны залежыць ад узроўню выкарыстання новых 
інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Друкаваная раёнка, што выходзіць адзін раз на тыдзень, 
не можа рабіць стаўку непасрэдна на канстатацыю інфармацыі, якая значна хутчэй распаўсюджваецца 
пры дапамозе новых інфармацыйных тэхналогій. Гэта абумоўлівае з’яўленне раённых газет у інтэрнэ-
це, але патрабуе больш увагі да іх дзейнасці ў сеціве: інтэрнэт-версія не павінна быць клонам друкава-
нага выдання. 

СМІ Брэстчыны актыўна асвойваюць інтэрнэт-прастору. Практычна ўсе друкаваныя выданні, якія вы-
ходзяць на тэрыторыі вобласці, прадстаўлены ў сеціве. Аднак перад імі досыць востра стаіць задача 
адаптацыі да новага канкурэнтнага тэхналагічнага асяроддзя шляхам стварэння якаснага інфармацый-
нага прадукту. Для прыцягнення новай аўдыторыі рэдакцыям рэгіянальных СМІ неабходна прапаноў-
ваць сваім чытачам розныя нестандартныя формы сувязі, далучаць іх да працэсу стварэння матэрыя-
лаў. Гэта асабліва важна для маладых людзей, у якіх пад рукой заўсёды ёсць мабільны тэлефон ці 
планшэт з доступам у інтэрнэт.

Асноўным паказчыкам запатрабаванасці электронных версій газет з’яўляецца колькасць наведван-
няў інтэрнэт-рэсурсаў. Па апошніх даных, гэты паказчык адносна сайтаў раённых выданняў у сярэднім 
вар’іруецца ад 100 да 350 наведванняў у суткі. Колькасць наведванняў павялічваецца пасля правя-
дзення разнастайных акцый і конкурсаў, пры гэтым геаграфія карыстальнікаў інтэрнэт-рэсурсу досыць 
шырокая і не абмяжоўваецца межамі рэспублікі.

Важным фактарам функцыянавання электронных версій рэгіянальных выданняў застаецца актуаль-
насць і абнаўленне інфармацыі. У дачыненні да рэгіянальных інтэрнэт-выданняў, магчыма, значнасць 
такога паказчыка, як аператыўнасць, крыху перабольшваецца, асабліва датычна раённых газет. Апе-
ратыўнасць неабходна і вельмі запатрабавана ў час вострых крызісаў, надзвычайных здарэнняў, гэта 
значыць, літаральна некалькі разоў у год. Аднак рэдакцыі мясцовых газет не павінны забываць аб рэ-
гулярнасці абнаўлення сваіх электронных версій – рабіць гэта не толькі ў дзень выхаду свежага нумара 
выдання, а па меры паступлення новай інфармацыі. У адпаведнасці з рэкамендацыямі Міністэрства 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь, у сеціве неабходна анансаваць матэрыялы, якія рыхтуюцца да друку, 
а таксама аператыўна размяшчаць інфармацыю, якая не ўваходзіць у нумар газеты.

Да плюсаў электронных версій друкаваных выданняў, бясспрэчна, адносяцца разнастайныя формы  
зваротнай сувязі аўдыторыі і супрацоўнікаў СМІ. Чытачы абменьваюцца думкамі на форумах, у чатах,  
гасцявых кнігах, якія арганізоўваюцца рэдакцыямі на сайтах выданняў. Усё больш актыўна выкарыс-
тоўваюцца такія формы вывучэння меркавання наведвальнікаў-чытачоў, як бліц-апытанні і галасаванні, 
што знаходзяць жывы водгук у карыстальнікаў. Дзякуючы інтэрактыўным складнікам вэб-рэсурсаў рэ-
дакцыі маюць магчымасць больш аператыўна працаваць са зваротамі грамадзян, вывучаць грамад-
скую думку, каб потым выкарыстоўваць атрыманыя звесткі пры падрыхтоўцы публікацый на самыя раз-
настайныя тэмы. Так, напрыклад, на сайце «Кобрынскага весніка» (www.vkobrine.by) можна прыняць 
удзел у апытанні: «Як часта вы займаецеся фізічнай культурай ці спортам?». «Сельская праўда» вы-
вучае інфармацыйныя перавагі сваіх чытачоў, на сайце выдання (www.gants.by) размешчана апытанне: 
«З якіх крыніц інфармацыі вы чэрпаеце навіны?».

Калі раней, згодна з ленінскім прынцыпам, газета выступала ў якасці прапагандыста, арганізатара 
і агітатара, то зараз у сувязі са змяненнем медыяіндустрыі сродкі масавай інфармацыі становяцца 
больш шырокім і моцным сектарам сучаснага бізнесу. Парадаксальнасць функцыянавання некаторых 
раённых выданняў сёння заключаецца ў тым, што, з’яўляючыся кампанентам рэгіянальнай сістэмы СМІ, 
яны існуюць па-за рынкавай сферай, маюць гарантаваную крыніцу бюджэтных паступленняў, не змага-
юцца за ўвагу рэкламадаўцаў, распаўсюджваюць значную частку накладу па службовай (абавязковай) 
падпісцы, выклікаючы справядлівыя папрокі ў нядобрасумленнай канкурэнцыі. 

Сёння газеты, асабліва раённыя, асуджаюць за адсутнасць крытычных матэрыялаў. Зразумела, 
не кожнае выданне можа дазволіць сабе прынцыповую крытыку, і дзяржаўныя рэгіянальныя СМІ зна-
ходзяцца ў ліку такіх газет. Аднак адстойваць сваю пазіцыю трэба: рынак СМІ дыктуе жорсткія ўмовы 
канкурэнцыі, чытачы жадаюць бачыць на старонках газеты крытыку і клопат пра канкрэтных людзей. 
А самае важнае – вынік, тое, дзеля чаго быў напісаны артыкул. Журналісту неабходна не проста назіраць 
за той ці іншай праблемай, але і прымаць непасрэдны ўдзел у яе вырашэнні, праз артыкул чырвоным 
радком павінна праходзіць яго асабістае меркаванне. 
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Важны аспект функцыянавання мясцовых друкаваных СМІ – кадравая палітыка рэдакцый. Раённая 
газета – выданне па сваёй прыродзе ўнікальнае. І гэта звязана не толькі з геаграфічным прынцыпам 
размеркавання аўдыторыі, эксклюзіўнасцю мясцовай інфармацыі. Вядома, ёсць адрозненне і ў рабоце 
журналістаў раёнкі: штат рэдакцыі звычайна невялікі – чатыры аддзелы па адным-два чалавекі, таму 
аўтарам часта даводзіцца пісаць на самыя разнастайныя тэмы. Разам з тым павялічваецца ўзровень 
адказнасці выдання перад сваім чытачом: журналіст раёнкі павінен быць універсалам. Пастаяннае 
самаразвіццё і самаўдасканаленне – неад’емныя ўмовы дзейнасці супрацоўнікаў любога выдання, ад-
нак асабліва значна і актуальна гэта для журналістаў мясцовага друку. 

Штатная колькасць работнікаў абласных, гарадскіх і раённых газет Брэстчыны на сёння складае 
322 чал. З 175 творчых работнікаў журналісцкую адукацыю маюць 98 чал. (56 %). Сярэдні ўзрост 
супрацоўнікаў – 41 год. 

Нягледзячы на актыўнае ўзаемадзеянне з юнкарамі (пры рэдакцыях газет «Народная трыбуна», «Пінскі 
веснік», «Навіны Камянеччыны», «Кобрынскі веснік», «Ляхавіцкі веснік», «Голас часу», «Наш край», 
«Лунінецкія навіны» ёсць гурткі для юнкараў), назіраецца негатыўная тэндэнцыя цякучкі кадраў. Варта 
адзначыць, што з 20 рэдактараў друкаваных СМІ Брэстчыны чатыры чалавекі – людзі пенсійнага ўзросту. 
Адной з першачарговых задач бачыцца падрыхтоўка дзейснага кадравага рэзерву на кіруючыя пасады.

У няпросты перыяд трансфармацыі сістэмы беларускіх СМІ, развіцця новых тэхналогій мясцовая 
прэса зберагла сваю значнасць і вядучую ролю ў вырашэнні актуальных сацыяльных, эканамічных, бы-
тавых і палітычных праблем, перш за ўсё мясцовага маштабу. Асноўнай задачай рэгіянальных СМІ за-
стаецца арганізацыя інфармацыйных патокаў у межах пэўнага рэгіёна. Акрамя таго, мясцовыя выданні 
з’яўляюцца важным каналам дастаўкі інфармацыі з рэгіянальнага ўзроўню на агульнарэспубліканскі. Як 
адзначаюць даследчыкі, «магчыма, раённыя газеты не заўсёды задавальняюць чытача па якасці вы-
канання, але ні адзін цэнтральны СМІ з вышынь свайго погляду на свет “спускацца” да чытача не будзе. 
Таму ім забяспечана доўгае жыццё» [2, с. 64].

У раённых газет сёння ёсць унікальная магчымасць – выконваць галоўную ролю ў жыцці цэлага рэгіёна, 
стаяць на чале вырашэння праблем мясцовай супольнасці. Шкада, што некаторыя выданні выбіраюць 
іншы шлях: і пасля адмены партыйнай манаполіі на друк яны па-ранейшаму застаюцца газетамі ўлады. 
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Д. В. МИХАЛЕВИЧ

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОБРАЗОВ  
НА БЕЛОРУССКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

Резюме. Анализируются трансформации на современном телевидении классических мужских образов из искусства и лите-
ратуры, что дает возможность проследить динамику представлений о мужественности в белорусском обществе. Отмечается, что 
под влиянием СМИ и массовой культуры образы редуцируются и стереотипизируются. В них меняется соотношение маскулинных 
и фемининных черт, внутренняя направленность, стержень. Эти тенденции соответствуют мировым. Установлено, что появление 
в СМИ отдельных тем, посвященных мужским проблемам, вывели их из контекста общечеловеческих, так как раньше считалось, 
что общественно-политические, научно-популярные и другие широко направленные программы и издания полностью удовлетво-
ряют информационные потребности представителей сильного пола. Очевидно, что в настоящее время мужская роль стала еще 
более проблемной и требует от СМИ новых подходов в освещении гендерно-социальной реальности. При этом изучение белорус-
ских телепрограмм показало, что электронные СМИ часто предлагают патриархальные схемы поведения, в то время как, по дан-
ным социологических исследований, в самом обществе давно совершен переход к постсовременным ценностям. Актуализируется 
необходимость создания гендерно-корректных журналистских произведений как по отношению к женщинам, так и к мужчинам.

Ключевые слова: гендер; мужской образ; нравственный ориентир; СМИ; стереотип; тележурналистика; экранный образ. 
Abstract. The article analyzes the transformation of classic male characters of art and literature on modern television. This makes it 

possible to trace the dynamics of changes in the perception of masculinity by the Belarusian society. It is noted that under the influence of 
mass media and mass culture characters are reduced and stereotyped. The ratio of masculine and feminine traits, internal directions, the 
rod are changed in them. These trends correspond to the world’s ones. It was found that the reflection of certain topics related to men’s 
problems in the media brought them out of common to all mankind context because it used to be that the socio-political, non-fiction and 
other well-designed programs and publications fully satisfy the information needs of the stronger sex. Obviously, that nowadays man’s 
role has become even more problematized and requires new approaches by the media in the coverage of gender and social reality. 
Actual study of the Belarusian TV content showed that the electronic media often offer patriarchal patterns of behavior, while according 
to sociological researches the society has already come to post-modern values. The article underlines the need of creation of a gender-
correct journalistic works both with respect to women and men.

Key words: gender; man’s character; moral guideline; the media; stereotype; TV journalism; screen image.


