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РЭгІЯнАЛьнАЯ пРЭсА ЯК ІнсТРУМЕнТ фАРМІРАвАннЯ 
гРАМАДЗЯнсКАй сУпоЛьнАсцІ 

(на прыкладзе газеты «Мінская праўда»)
Па дадзеных Міністэрства інфармацыі на 1 верасня 2016 г. у на-

шай краіне зарэгістравана 1604 друкаваныя СМІ, з іх 220 – дзяржаўныя 
газеты [6]. Большасць у гэтым сегменце прэсы – рэгіянальныя 
выданні, заснавальнікамі якіх з’яўляюцца абласныя, гарадскія і ра-
ённыя выканаўчыя камітэты. Рэгіянальная СМІ, у адрозненне ад 
рэспубліканскіх, засяроджваюць увагу на асвятленні лакальных падзей 
і надзённых праблем, забяспечваюць насельніцтва актуальнай мясцовай 
інфармацыяй. Паводле сацыялагічных даследаванняў, якія праводзіліся 
Інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры Адміністрацыі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь у 2014 г., мясцовыя навіны для 50 % рэспандэнтаў 
аказаліся найбольш цікавай тэмай у газетах (у даследаванні прымалі 
ўдзел 1276 чалавек) [6, с. 132]. 

На пасяджэнні калегіі Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай ра-
боты, культуры і справах моладзі Мінскага абласнога выканаўчага 
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камітэта міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Л. Ананіч адзначы-
ла, што рэгіянальныя газеты маюць асаблівыя рэзервы для развіцця 
[5]. Пра гэта сведчаць і дадзеныя апытання «Грамадская думка аб ра-
боце рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі», паводле якіх 57,5 % 
жыхароў рэспублікі аддаюць перавагу непасрэдна рэгіянальным выдан-
ням [1, с. 60].

Сёння менавіта рэгіянальныя СМІ могуць выступаць эфектыўным 
інструментам у ажыццяўленні аднаго з прыярытэтных накірункаў 
палітыкі Рэспублікі Беларусь – фарміравання грамадзянскай суполь-
насці. Медыя павінны данесці да грамадства ідэі, асноўныя прынцыпы 
грамадзянскай супольнасці, абуджаць інтарэс і актыўнасць людзей да 
гэтага працэсу. 

У айчыннай і сусветнай навуцы пытанне аб дакладным вызначэнні 
паняцця «грамадзянская супольнасць» і яе структуры застаецца 
дыскусійным. Акадэмік, доктар сацыялагічных навук Я. Бабосаў гра-
мадзянскую супольнасць вызначае як спантанную самаарганізацыю 
індывідаў і дабраахвотных арганізацый грамадзян, незалежных ад дзяр-
жавы, якія дзейнічаюць у палітычнай, эканамічнай і сацыякультурнай 
сферах грамадства, абароненых прававымі ўстановамі і нормамі ад пра-
мога ўмяшальніцтва дзяржаўных органаў. Разгледзеўшы грамадзянскую 
супольнасць у структуры соцыуму, даследчык вылучыў чатыры кампа-
ненты гэтага паняцця: эканамічны, сацыяльны, палітычны і духоўны [2, 
с. 10–11].

Шэраг аспектаў, звязаных з эканамічнай, сацыяльнай, палітычнай 
і духоўнай сферамі грамадзянскай супольнасці, адлюстраваны на ста-
ронках рэгіянальнай газеты «Мінская праўда» – друкаванага органа 
Мінскай вобласці. Міншчына – гэта цэнтральны рэгіён Рэспублікі Бе-
ларусь, які шмат у чым вызначае вектар развіцця ўсёй краіны. Газета 
вядучай у рэспубліцы вобласці (у чэрвені 2016 г. у выніку комплекснай 
ацэнкі па сукупнасці ўсіх паказчыкаў развіцця за пяцігадовы перыяд 
Мінская вобласць была прызнана першай) з’яўляецца своеасаблівым 
метадычным цэнтрам для журналістаў гарадскіх і раённых выданняў. 

Станаўленне грамадзянскай супольнасці залежыць ад таго, 
наколькі паспяхова развіваецца яе эканамічная аснова. Прыярытэт-
ным накірункам палітычнага курсу нашай краіны з’яўляецца развіццё 
малога і сярэдняга бізнесу. Згодна з асноўнымі палажэннямі праграмы 
сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2016–2020 гг. 
прадугледжваецца пашырэнне форм дзяржаўнай падтрымкі суб’ектаў 
малога і сярэдняга прадпрымальніцтва, садзейнічанне станаўленню 
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інавацыйнай інфраструктуры бізнесу ў рэгіёнах [3]. Яшчэ ў верасні 2015 г.  
«Мінская праўда» сумесна з інкубатарам малога прадпрымальніцтва 
пачала друкаваць серыю матэрыялаў пад агульнай назвай «Першы 
крок у бізнес». Публікацыі прызначаны для тых, хто збіраецца стаць 
індывідуальным прадпрымальнікам. У газеце можна знайсці адказы 
на пытанні: як зарэгістраваць камерцыйную арганізацыю, што такое 
бізнес-план і як яго распрацаваць, пазнаёміцца з правіламі падатка-
абкладання і г. д. Акрамя таго, выданне публікуе матэрыялы, прысвеча-
ныя дзейнасці прыватных прадпрыемстваў і акцыянерных таварыстваў 
на тэрыторыі вобласці. Часта на старонках «Мінскай праўды» змеш-
чаны інтэрв’ю з прадстаўнікамі беларускага бізнесу, якія расказваюць 
аб стане дзелавога клімату ў рэгіёне, уздымаюць пытанні, звязаныя з 
заканадаўчымі нормамі рэгулявання іх дзейнасці, і інш. Так, асвятляю-
чы функцыянаванне недзяржаўнага сектара эканомікі, выданне знаёміць 
насельнітва з асноўнымі тэндэнцыямі развіцця інстытутаў грамадзян-
скай супольнасці ў эканамічнай сферы рэгіёна.

«Мінская праўда» надае значную ўвагу адлюстраванню сацыяльнага 
аспекту грамадзянскай супольнасці, у аснове якога – чалавек, яго пра-
вы, інтарэсы і свабодная дзейнасць. Героямі рубрык «Соцыум», «Гра-
мадства», «З нагоды» становяцца шматдзетныя сем’і Мінскай вобласці, 
прадстаўнікі працоўных калектываў. Тут змяшчаюцца матэрыялы аб 
рабоце устаноў і арганізацый пэўнай сферы: адукацыі, медыцыны, лёг-
кай і цяжкай прамысловасці, сельскай гаспадаркі і г. д. Нярэдка выданне 
дапамагае чытачам у вырашэнні прафесійных пытанняў, знаёміць іх з 
правіламі сацыяльных выплат, выхаду на чарговы працоўны ці заслу-
жаны адпачынак і інш. На старонках «Мінскай праўды» прадстаўлены 
напрамкі работы неад’емнага элемента грамадзянскай супольнасці –  
грамадскіх арганізацый, дзейнасць якіх накіравана на падтрымку і 
абарону інтарэсаў грамадзян. Выданне асвятляе дзейнасць Беларуска-
га рэспубліканскага саюза моладзі, Беларускага таварыства чырвона-
га крыжа, Беларускага саюза жанчын, Рэспубліканскага грамадскага 
аб’яднання «Белая Русь» і інш. Не застаецца па-за ўвагай калектыву га-
зеты і работа грамадскіх нацыянальна-культурных аб’яднанняў.

«Мінская праўда» актыўна ўдзельнічае ў інфармацыйным за-
беспячэнні палітычных працэсаў, асвятляе ўдзел грамадзян у жыцці 
краіны. Так, толькі зусім нядаўна выданне друкавала матэрыялы пра ход 
кампаніі па выбранні ўдзельнікаў V Усебеларускага народнага сходу, які 
адбыўся 22–23 чэрвеня 2016 г., знаёміла чытачоў з праектам Асноўных 
палажэнняў Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Бе-



Гісторыя масавых камунікацый і сучаснасць                                                     373

ларусь на 2016–2020 гг., друкавала інтэрв’ю з делегатамі мерапрыем-
ства і г. д. Народны сход стаў дэмакратычным інстытутам, які дазваляе 
грамадзянам краіны больш шырока рэалізоўваць права ўдзелу ў справах 
дзяржавы. Ажыццявіць гэта права магчыма і праз свабодныя выбары, 
якія з’яўляюцца не толькі абавязковым атрыбутам дэмакратыі, але і не-
абходным элементам грамадзянскай супольнасці. 11 верасня 2016 г. у 
Рэспубліцы Беларусь у шосты раз адбыліся выбары дэпутатаў Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. «Мінская 
праўда» выступала актыўным удзельнікам гэтага працэсу. Матэрыя-
лы спецыяльнай рубрыкі «Выбары-2016» усебакова знаёмілі чытачоў 
з ходам перадвыбарнай кампаніі, праграмамі кандыдатаў у дэпутаты, 
справаздачамі наглядальнікаў, анансоўвалі сустрэчы з электаратам, 
выступленні на радыё і тэлебачанні і інш.

Рэдакцыя газеты садзейнічае развіццю партнёрскага ўзаемадзеянне 
ўлады і соцыуму – аднаго з асноўных накірункаў грамадзянскай су-
польнасці. Розныя формы зваротнай сувязі – «выязныя прыёмныя», 
«гарачы тэлефон», якія «Мінская праўда» актыўна выкарыстоўвае ў 
сваёй рабоце, а таксама пастаянныя рубрыкі газеты – «На кантролі», 
«Прамая лінія», «Кніга прапаноў» забяспечваюць дзейсны дыялог і 
арганізацыю эфектыўнай камунікацыі паміж дзяржаўнай уладай і гра-
мадствам. Выданне рэгулярна анансуе правядзенне прамых тэлефон-
ных ліній, дзе дэпутаты, старшыня аблвыканкама або яго намеснікі 
адказваюць на пытанні грамадзян, дапамагаюць ім у вырашэнні пра-
блем, звязаных з жыллём, добраўпарадкаваннем тэрыторыі, заробкам і 
працаўладкаваннем. Пасля кожнай «прамой лініі» ў газеце друкуецца 
своеасаблівая справаздача, дзе адзначаецца, колькі тэлефонных зваротаў 
атрымаў чыноўнік падчас размовы, у чым была іх сутнасць. Найбольш 
вострыя пытанні знаходзяцца на кантролі ў рэдакцыі і абмяркоўваюцца 
ў далейшых публікацыях выдання. 

Праз рубрыкі «Памяць», «Спадчына», «Розгалас», «Гістарычны 
экскурс» выданне спрыяе маральна-этычнаму і духоўнаму развіццю, 
выхоўвае пачуццё павагі да мінулага сваёй краіны і прыналежнасці да 
адной нацыі, фарміруе актыўную жыццёвую пазіцыю і адказнасць за бу-
дучыню. Публікацыі культурнай тэматыкі спрыяюць творчаму развіццю 
асобы, даюць магчымасць публічна выказаць меркаванне і адстойваць 
сваю пазіцыю.

Такім чынам, рэгіянальная газета «Мінская праўда» ажыццяўляе 
вялікі працэс па забеспячэнні інфармацыйнай адкрытасці ўлады, 
высту пае эфектыўным інструментам у фарміраванні грамадзянскай су-
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польнасці, дапамагае грамадзянам прымаць рэальны ўдзел у кіраванні 
краінай. Выданне садзейнічае мабілізацыі жыхароў цэнтральнага 
рэгіёна да эканамічнай, сацыяльнай і палітычнай актыўнасці, умацоўвае 
прынцыпы народаўладдзя, прыярытэту правоў і свабоды асобы, 
кансалідуе грамадства для вырашэння актуальных задач развіцця не 
толькі вобласці, але і краіны ў цэлым.
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