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ПАЛІТАЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТЫКІ: ШЛЯХІ СТАНАЎЛЕННЯ

В порядке постановки проблемы анали
зируется необходимость исследования и изу
чения современной журналистики с точки 
зрения ее субъектности в политическом про
цессе. Делается вывод о перспективности 
нового научного направления в журналисти
коведении, получившем рабочее определе
ние "медиаполитология".

The necessity of investigation of the con
temporary journalism on the bias of its subjecti
vity in the political process is analyzed within the 
framework of the problem. The conclusion is 
made about the perspective of a new scientific 
trend in journalism studies. It is defined as Me
dia Politology.

Маштабнасць i інтэнсіўнасць працэсаў палітызацыі сродкаў масавай ін- 
фармацыі, выкрышталізаванасць з’яў медыятызацыі палітыкі (гл. Засурский
1999) абумоўліваюць неабходнасць спецыяльнага асэнсавання ўзрастаю- 
чай ролі журналістыкі ў сучасным жыцці. Журналістыка, прадастаўляючы 
грамадству функцыянальныя рэсурсы як сацыяльны інстытут, як фактар 
кіравання і стабілізацыі ўлады, як арганізатар інфармацыйнага абмену і 
грамадзянскага супрацоўніцтва, усё выразней сістэмна дэманструе палітыч- 
ныя складальнікі сваіх асноўных функцый (інфармацыйных, камунікатыў- 
ных, арганізацыйна-кіруючых, сацыяльна арыентаваных). Змены ў накірун- 
ках дзейнасці ўлад, палітычныя канфлікты, працэдуры прыняцця палітыч- 
ных рашэнняў, выбары і рэферэндумы, мадэрнізацыя грамадскага жыцця і 
крызісы ў палітыцы яскрава ўдакладняюць праявы ўласна палітычных функ
цый сродкаў масавай інфармацыі (гл. Дзялошйнскйй 1996).

У межах традыцыйных падыходаў да журналістыкі (ад інструментальнага 
да “чацвёртай улады”) пастаянная, сістэмная і нарастаючая суб'ектнасць 
сродкаў масавай інфармацыі ў палітычных працэсах сучаснага грамадства 
не заўсёды можа быць растлумачана і спрагназіравана. Патрабуюцца каар- 
дынаты і крытэрыі, што знаходзяцца ў плоскасці як палітычнай, так і масава- 
інфармацыйнай дзейнасці (гл. Социальное функционирование журналисти
ки 1994). Паліталогія журналістыкі (медыяпаліталогія) (гл. Вараб’ёў 2001) 
заклікана распрацаваць не зусім уладкаванае сумежжа. Навуковая і прак- 
тычная каштоўнасць сінтэзу канцэпцый, метадаў дзвюх галін ведаў (журна- 
лістыкі і паліталогіі) відавочная. Гэта дазволіць комплексна аналізаваць, 
адпаведна і аптымізаваць узаемадзеянне сродкаў масавай інфармацыі з 
іншымі суб’екгамі палітычнага працэсу.

Адчувальныя змены ў масава-інфармацыйнай і палітычнай дзейнасці 
вядуць да сцірання адрозненняў паміж імі, да атаясамлівання дзвюх сфер 
(гл. Социология журналистики 1998). Нярэдка заўважаюцца і праявы ўзрас- 
таючай падпарадкаванасці палітычнага працэсу правілам CMI (гл. Пугачев
2000) . Гэтыя і іншыя фёктары актуалізуюць шэраг прынцыпова важных но
вых задач навуковага і вучэбна-метадычнага характару на прадметным пе-
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ракрыжаванні журналістыкі і паліталогіі. Вырашаць іх давядзецца маладому 
пакаленню журналістаў і палітыкаў (сённяшніх студэнтаў), палітолагаў і жур- 
налістыказнаўцаў. Паліталогія журналістыкі якраз і мае сваёй мэтай пад- 
рыхтаваць выпускнікоў факультэта журналістыкі да выканання адказнай 
ролі, дапамагчы раскрыць магчымасці, якімі валодае журналістыка, для 
вырашэння надзённых праблем палітычнай сферы, сфарміраваць метадыч- 
ныя характарыстыкі дзейнасці студэнтаў у палітычнай журналістыцы.

Паліталогія журналістыкі (гл. Вараб’ёў 2000) як міждысцыплінарная галі- 
на ведаў і практыкі вывучае ўзаемадзеянне сродкаў масавай інфармацыі з 
уладнымі інстытутамі дзяржавы і палітычнымі арганізацыямі, разглядае жур- 
налістыку як суб’ект палітычнага працэсу, як фактар сацыядынамікі палітыч- 
най прасторы і сацыяльна-палітычнай трансфармацыі грамадства, асэнсоў- 
вае ролю сродкаў масавай інфармацыі ў фарміраванні камунікатыўнага 
характару палітыкі дзеля выпрацоўкі і рэалізацыі канструктыўнай стратэгіі 
развіцця грамадства.

Такім чынам, аб’ектам паліталогіі журналістыкі з'яўляюцца рэдакцыі CMI і 
палітычныя інстытуты грамадства, журналісты і палітыкі, спажыўцы інфар- 
мацыйна-палітычнай дзейнасці, матэрыялы газет, перадачы радыё і тэлеба- 
чання. Прадмет вывучэння -  інфармацыйна-палітычныя з'явы, працэсы ў 
сучаснай журналістыцы, камунікатыўныя тэндэнцыі ў палітычнай сферы гра
мадства ва ўзаемасувязях і ўзаемаўплыве.

Паліталогія журналістыкі заклікана:
-  сфарміраваць у студэнта веды ў галіне ўзаемадзеяння сістэмы срод- 

каў масавай інфармацыі з уладнымі інстытутамі дзяржавы і палітычнымі ар- 
ганізацыямі;

-  выпрацаваць комплексны падыход да журналістыкі не толькі як да са- 
цыяльнага інстытута грамадства, але і як суб’екта палітычнага працэсу;

-  замацаваць тэарэтычныя веды і практычныя навыкі на ўзроўні палі- 
тычнай культуры журналіста ў адпаведнасці з дынамікай працэсаў, месцам і 
роляй сістэмы CMI ў палітычнай прасторы Беларусі;

-  дапамагчы асэнсаваць навуковыя ўяўленні пра каштоўнасці палітыч- 
най дзейнасці журналістаў i СМІ, яе змест, формы і метады;

-  пазнаёміць студэнтаў з мадэлямі функцыяніравання журналістыкі ў 
розных палітычных сістэмах (ад інструментальнай мадэлі да электараль- 
най);

-  паказаць студэнтам сукупнасць рыс суб'ектнасці журналістыкі, вызна- 
чальныя фактары тапалогіі CMI ў палітычнай прасторы Беларусі, рысы пазі- 
цыйнасці і віды ангажыраванасці CMI, асноўныя формы і накірункі ўдзелу 
журналістыкі ў палітычным працэсе (журналістыка як структурны элемент 
палітычнай сістэмы і як фактар рэформ, развіцця палітычнага асяродка, 
трансфармацыі грамадства);

-  раскрыць тэхналогіі ўздзеяння журналістыкі на палітычны працэс (тэх- 
налогія дыялогавага ўзаемадзеяння, інфармацыйнага абмену -  грамадска- 
палітычная дыскусія (дыялог), грамадская экспертыза, маніторынг палітыч- 
ных інтарэсаў; тэхналогія маніпуляцыйнага кшталту -  дэзінфармацыя, ды- 
фамацыя, сцэнарныя версіі, інтэлектуальныя правакацыі, рэйтынгавыя хва- 
лі, інфармацыйныя войны);

-  засяродзіць увагу на тыпах інфармацыйна-публіцыстычнай дзейнасці ў 
публічнай сферы суб’ектаў палітычнага працэсу (сітуацыйны і стратэгічны 
падыходы; журналістыка і публічная палітыка, журналістыка і медыятызава- 
ная палітыка);

-  усвядоміць месца і ролю дзяржавы ў фарміраванні інфармацыйнай па- 
літыкі, формы і метады палітыка-прававога рэгулявання інфармацыйнай 
сферы, формы кантролю грамадства за дзейнасцю прэсы і падтрымкі сва- 
боды СМІ;
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-  пазнаёміць студэнтаў з тэхналогіямі накіраванага ўздзеяння на прэсу з 
боку палітычных структур, уласнікаў інфармацыйных прадпрыемстваў;

-  асэнсаваць асаблівасці дзейнасці палітычных аглядальнікаў і камента- 
тараў як актыўных удзельнікаў палітычнага працэсу.

Курс "Паліталогія журналістыкі” прапануецца студэнтам у 6-м семестры, 
калі яны ўжо засвоілі асноўныя прафесійныя і сацыяльна-гуманітарныя дыс- 
цыпліны, набылі пэўны вопыт практычнай журналісцкай дзейнасці. Падчас 
вывучэння дысцыпліны яны атрымаюць магчымасць узбагаціць свае ўяў- 
ленні новымі навуковымі дадзенымі, дасягнуць больш глыбокага разумения 
інфармацыйна-палітычных з’яў і працэсаў у грамадстве, у асвятленні і раз- 
віцці якіх яны будуць удзельнічаць у якасці не толькі палітычных камента- 
тараў і палітычных аглядальнікаў, але і палітычных функцыянераў.

Курс разлічаны на спалучэнне ведаў па сацыяльна-гуманітарных дыс- 
цыплінах з практычнымі патрэбамі рэдакцый і журналістаў. ё н  карэспанду- 
ецца з тэарэтычным курсам “Асновы журналістыкі”, а таксама тэарэтычна- 
практычным курсам “Асновы творчай дзейнасці журналіста”, нарошчвае спе- 
цыяльную і лрафесійную падрыхтоўку, уваходзячы ў комплекс дысцыплін: 
эканоміка і менеджмент журналістыкі, сацыялогія журналістыкі, псіхалогія 
журналістыкі, этыка журналіста. Інтэгруючы падыходы спецыяльных і сацы- 
яльна-гуманітарных навук, тэты курс распрацоўвае сістэму прыёмаў і мета- 
даў вырашэння асноўных інфармацыйна-палітычных праблем сучаснай 
журналістыкі і творчых прафесійных задач журналіста. Ён дапамагае вызна- 
чаць творчыя схільнасці студэнта і прафесійную арыентацыю для працы ў 
аддзелах ці рэдакцыях палітычнага жыцця.

У выніку засваення лекцыйнага курса, удзелу ў семінарах, азнаямлення з 
літаратурай, а таксама самастойных заняткаў студэнт павінен набыць сіс- 
тэмнае ўяўленне аб палітычнай складаемай журналістыкі, навучыцца кары- 
стацца апаратам медыяпаліталогіі для палітычнага аналізу і мадэліравання 
прафесійных акцый і кампаній, замацаваць устойлівыя навыкі працы са спе- 
цыяльнай літаратурай, аператыўна і творча ўдзельнічаць у асвятленні палі- 
тычнага жыцця краіны.

Прапануецца наступны адукацыйны стандарт-рэзюме па курсу “Палі- 
талогія журналістыкі”.

Паліталогія журналістыкі як навуковая і вучэбная дысцыпліна, галіна ве- 
даў на сумежжы журналістыкі і паліталогіі. Прадмет, аб’ект і метады выву
чэння. Фарміраванне палітычнай культуры журналіста і станаўленне палі- 
тычнай тэорыі функцыяніравання сродкаў масавай інфармацыі. Медыяпалі- 
талогія і патрэбы практыкі сродкаў масавай інфармацыі.

Палітычныя аспекты функцыяніравання масавай інфармацыі ў грамадст
ве. Палітызацыя СМІ. Журналістыка як масава-інфармацыйная і палітычная 
дзейнасць. Палітычныя тэорыі і журналістыка. Тапалогія CMI ў палітычнай 
сістэме грамадства. Журналістыка як суб’ект палітычнага працэсу. Медыя- 
тызацыя палітыкі. Роля журналістыкі ў сацыядынаміцы палітычнай прасто- 
ры і сацыяльна-палітычнай трансфармацыі грамадства.

Палітычныя скпадальнікі функцый CMI (інфармацыйных, камунікатыў- 
ных, арганізацыйна-кіруючых, сацыяльна арыентаваных). Уласна палітыч- 
ныя функцыі СМІ.

Палітычныя мадэлі функцыяніравання журналістыкі. Прэса інструмен- 
тальная. “Чацвёртая ўлада”. Электаральная мадэль журналістыкі. Палітыч- 
ны выбар журналіста. Палітычная культура журналіста. Журналістыка і па- 
літычныя ідэалогіі.

Прынцыпы і формы супрацоўніцтва розных палітычных інстытутаў гра
мадства. Журналістыка і ўлада: ад узаемадзеяння да партнёрства. Зака- 
надаўчая, выканаўчая і судовая ўлады: канстытуіраванне дзейнасці і ажыц- 
цяўленне задач з дапамогай інстытута журналістыкі. Выбары і рэферэнду- 
мы: актывізацыя палітычных функцый журналістыкі.
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Журналістыка і палітычныя партыі. Роля CMI ў палітычнай арыентацыі і 
палітычнай сацыялізацыі асобы.

CMI і фарміраванне камунікатыўнага стылю палітыкі. Арганізацыя інфар- 
мацыйнага абмену паміж суб'ектамі палітычнага працэсу дзеля выпрацоўкі і 
рэалізацыі стратэгіі развіцця грамадства. Тэхналогіі журналістыкі ў палітыч- 
най дзейнасці. Тылы інфармацыйна-публіцыстычнай дзейнасці CMI ў палі- 
тычным працэсе.

Месца і роля дзяржавы ў фарміраванні інфармацыйнай палітыкі. Формы і 
метады палітыка-прававога забеспячэння функцыяніравання інфармацый- 
най сферы.

Спецыфіка дзейнасці палітычных аглядальнікаў і каментатараў як палі- 
тычных функцыянераў.
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А.У. ПАТРЭБІН

ШТОДЗЁННЫЯ ГАЗЕТЫ БЕЛАРУСЬ ВЫЗНАЧЭННЕ ТЭМАТЫЧНЫХ 
ПРЫЯРЫТЭТАЎУ АСВЯТЛЕННІ ЭКАНАМІЧНАЙ ПРАБЛЕМАТЫКІ

В статье анализируется выбор, который 
предлагают читателям ежедневные газеты 
Беларуси через определение приоритетных 
тем. Подводятся итоги контент-анализа пуб
ликаций экономических разделов газет. 
Предлагается своеобразная шкала темати
ческих приоритетов, связанная с планирова
нием в редакциях и с процессом формирова
ния экономической сознательности читате
лей.

The choice, which was proposed to readers 
by the daily newspapers of Belarus through the 
definition of the priority themes is analysed in 
the article. Results of the contentanalysis of the 
publication of economic sections of newspapers 
are done. The author proposes a peculiar scale 
of thematic priorities linked with the planning in 
editorial offices and with the forming process of 
the economic intelligence of readers.

У спрошчаным, вульгарызаваным выглядзе элементы эканамічных тэо- 
рый трапляюць у свядомасць чытачоў друкаваных CMI і замацоўваюцца ў 
ёй. У працэсе сацыялізацыі індывідаў, з якіх складаецца аўдыторыя выдан- 
няў, адбываецца фарміраванне ўласцівых масавай аўдыторыі стэрэатыпаў i 
міфаў, якія здольны прадвызначаць паводзіны спажыўцоў інфармацыі. 
Гэтыя паводзіны і выбар, які робяць чытачы публікацый на эканамічныя 
тэмы, будуць праяўляцца і ў іх практычных дзеяннях у якасці суб’ектаў 
эканамічных адносін.

Сучасная беларуская прэса можа быць разгледжана ў тым ліку як сродак 
папулярызацыі і вульгарызацыі эканамічных і палітэканамічных канцэпцый. 
У святле гэтага відавочна сацыяльная роля, якую набывае дыскурс 
друкаваных CMI, асабліва штодзённых газет. Па сутнасці, размову можна
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