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ÏÐÀÔÅÑ²ÉÍÛ ×ÀÑÎÏ²Ñ ÌÅÄÛßÑÀÄÐÓÆÍÀÑÖ² 
ßÊ ²ÍÄÛÊÀÒÀÐ ² ÊÀÒÀË²ÇÀÒÀÐ 
ÆÓÐÍÀË²ÑÖÊÀÉ ÄÇÅÉÍÀÑÖ²

У маі 2006 г. выйшаў першы нумар беларускага часопіса «Жур-
налист». Да гэтага часу ў краіне не было спецыялізаванага 
вы дання для работнікаў сродкаў масавай інфармацыі. У 
жур налісцкім асяроддзі па даўняй традыцыі папулярнасцю 
карыстаўся расійскі штомесячны часопіс «Журналист», які вы-
даецца са студзеня 1914 года (пасля рэвалюцыі неаднаразова 
змя няў назву, выходзіў у тым ліку як «Красный журналист», 
«Советская печать»). Не абыходзілі ўвагай беларускія калегі і 
часопіс «Журналистика и медиарынок», што выдаецца з мая 
2003 г. Аднак гэтыя, безумоўна, цікавыя і карысныя выданні не 
заўсёды карэліраваліся з вопытам беларускіх калег, паколькі 
непасрэдна скіраваныя на расійскія медыярэаліі, экспертныя 
ацэн кі асноўных тэндэнцый функцыянавання друкаваных і 
элект ронных СМІ суседняй краіны, паспяховых гульцоў там-
тэй шага медыярынку. У той жа час медыясфера Рэспублікі 
Бе ла русь дынамічна развіваецца, мае сваю спецыфіку, адмет-

ныя прававыя, прафесійна-творчыя патрабаванні, матэрыяль-
на-эканамічныя падмуркі.

Заснавальнікі беларускага «Журналиста» – Міністэрства 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь і грамадскае аб’яднанне «Бе-
ларускі саюз журналістаў», галоўны рэдактар – першы намеснік 
міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Тыраж часопіса – 1000 
экзэмпляраў (для параўнання: па стане на верасень 2011 г. 
тыраж расійскага часопіса «Журналист» – 9800 экз., часопіса 
«Журналистика и медиарынок» – 1200 экз.). Грамадска-палі-
тычны, навукова-папулярны часопіс «Журналист» выходзіць 
штоквартальна і закранае самыя розныя аспекты нацыяналь-
най медыяпрасторы. Гэта часопіс для прафесіяналаў і аўтараў-
пачаткоўцаў, адкрытая пляцоўка для вострых дыскусій і ціка-
вых сустрэч.

У рубрыцы «Вялікая размова», якая стала ўжо традыцый-
най, – прафесійныя дыскусіі, палеміка па актуальных пытаннях 
развіцця медыясферы. На старонках выдання абмяркоўваліся 
такія праблемныя тэмы, як прафесіяналізм у журналістыцы; 
асаблівасці развіцця нацыянальнай інфармацыйнай прасторы; 
падрыхтоўка журналісцкіх кадраў; магчымасці і перспектывы 
лічбавага тэлебачання; пытанні заканадаўства, канкурэнцыі, 
маральна-этычнай матывацыі ў інтэрнэт-СМІ, тэндэнцыі раз-
віцця бясплатных газет і многія іншыя. У рубрыках «Ак туаль-
на» і «Палітычны зрэз» – гутаркі з прадстаўнікамі дзяр жаў ных 
структур па надзённых пытаннях жыццядзейнасці грамад ства; 
«Праекты» – своеасаблівая хроніка значных падзей і ме ра-
прыемстваў інфармацыйнай галіны, выстаў, фестываляў і кон-
курсаў, у тым ліку «Залатая Літара», «Тэлевяршыня», «Зала-
тое пяро», выстава «СМІ ў Беларусі», Беларускі міжнарод ны 
медыяфорум, Дзень беларускага пісьменства.

У рубрыцы «Асобы» часопіс знаёміць калег з прызнанымі 
майстрамі прафесіі. Героямі публікацый былі Павел Якубовіч, 
Дзмітрый Жук, Рыгор Кісель, Юрый Казіятка, Генадзь Да-
выдзька, Уладзімір Андрыевіч, Сяргей Міховіч, Аляксандр Кар-
люкевіч, Уладзімір Шпарло, Марыя Ляшук, Антон Васюкевіч, 
Ніна Тулінава, іншыя. На старонках «Журналіста» апублі ка-
ваныя прэс-партрэты калег, якія ўнеслі важкі і значны ўклад
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у Вялікую Перамогу над фашысцкай Германіяй, – Аляк санд-
ра Дзітлава, Янкі Казлова, Івана Муравейкі. У цэнтры ўвагі 
выдання і ветэраны журналістыкі: багатым пра фе сій ным 
і жыц цёвым вопытам падзяліліся з чытачамі Марыя Кар-
пенка, Іосіф Карпыза, Пётр Суцько... У аб’ектыве рубрыкі 
«Фота погляд» – унікальныя творчыя прэзентацыі мэт раў ай-
чын най фотажурналістыкі і іх маладых калег. Сваё неар ды-
нарнае бачанне сучаснасці прадставілі Сяргей Плыт ке віч, 
Юрый Іваноў, Анатоль Кляшчук, Яўген Пясецкі, Аляк сандр 
Шаблюк, Сяргей Халадзілін, Васіль Зянько, Павел Пра ха-
рэн ка... У рубрыцы «Кафедра» – развагі аб шляхах і маг чы-
масцях умацавання ўзаемадзеяння тэорыі журналісты кі са 
што дзённай рэдакцыйнай практыкай. Сярод аўтараў руб ры-
кі – аўтарытэтныя выкладчыкі Інстытута журналістыкі Бела-
рускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Нязменны прафесійны інтарэс выклікаюць рубрыкі «Са-
цыялогія СМІ», «Практыкум», «Лабараторыя СМІ», «Рэгіёны», 
«Пункт гледжання». У рубрыцы «Замежны вопыт» аналізуюцца 
журналісцкая практыка і спецыфіка творчай майстэрні калег з 
іншых краін.

Пяць гадоў – першыя крокі выдання, таму непазбежныя і 
пэўныя «дзіцячыя хваробы», якія з цягам часу будуць пера адо-
лены. Гэта перыяд назапашвання вопыту, час станаўлення і 
сталення. Тым не менш варта адзначыць: сам факт з’яўлення 
прафесійнага выдання, якое асвятляе асноўныя накірункі дзей-
насці друкаваных і электронных сродкаў масавай інфар мацыі, – 
з’ява значная і адметная для беларускай медыяпрасторы.

Владислав Фрольцов
Белорусский государственный университет
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«ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß» 
Активное развитие политических, экономических и культур-
ных связей Республики Беларусь с различными странами и 

регионами мира, расширение международного сотрудничества 
по линии правительственных и общественных организаций, 
возрастающее участие национальных СМИ в международных 
проектах и акциях – все это вызывает закономерный интерес 
белорусских граждан к международной проблематике. Освеще-
ние этих вопросов в печатной и онлайновой прессе, на радио и 
телевидении требует от белорусских журналистов и специали-
стов в сфере коммуникации необходимой подготовки. Сотруд-
ники массмедиа должны не только иметь общее представление 
о месте и роли различных государств в мировой политике, но и 
компетентно разбираться в особенностях их внешнеполитиче-
ских стратегий и взаимодействия между собой. 

На получение комплекса знаний по этой проблематике сори-
ентирована интегрированная дисциплина «Современные меж-
дународные отношения». Ее содержание построено по регио-
нально-страновому принципу. Это позволяет выявить общие 
черты внешней политики отдельных государств, расположен-
ных в конкретных регионах мира, охарактеризовать системные 
изменения, которые происходят на глобальном и региональном 
уровнях, показать их взаимосвязь с актуальными международ-
ными процессами.

Исходя из этого, учебный материал курса сосредоточен по 
определенным разделам. Прежде всего, значительное внима-
ние уделяется характеристике места и роли Республики Бела-
русь в современных международных отношениях. Рассматри-
ваются базовые принципы и ключевые направления внешней 
политики государства, особенности двусторонних отношений 
Беларуси с ведущими внешнеполитическими партнерами и ее 
деятельности в международных организациях. Анализируются 
участие в интеграционных процессах и международных орга-
низациях, решении энергетических проблем и вопросов обеспе-
чения безопасности, усилия по борьбе с глобальными угрозами. 
В следующем разделе изучается внешняя политика таких веду-
щих государств мира, как Российская Федерация, США, ФРГ, 
Великобритания, Франция, Италия, Испания, Канада, Поль-
ша. Они рассматриваются в качестве ключевых игроков, оказы-
вающих определяющее влияние на систему современных меж-


