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Он,	как	отправитель	сообщения,	выполняет	декодирование	и	кодирова
ние	сообщений,	взаимодействует	с	неизбежными	соавторами	(как	юри
дически	оформленными,	так	и	лишь	фактическими)	–	ньюсмейкером,	
источником	информации,	кодированной	в	экономической	среде,	и	с	по
лучателем	(читателем,	зрителем,	слушателем),	настроенным	на	воспри
ятие	обыденного.	Создавая	свой	текст,	журналист	содействует	в	той	или	
иной	мере	развитию	и	воспроизводству	экономической	культуры,	закре
плению	экономических	приоритетов	и	экономических	знаний	в	системе	
ценностей,	в	сознании	представителей	аудитории.
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МЕДЫЯВОБРАЗ КРАІНЫ: ЗМЕСТ ПАНЯЦЦЯ
Трансфармацыі	 ў	 палітычным	 і	 сацыяльна-эканамічным	 жыцці	

апошняга	 дваццацігоддзя,	 якія	 значна	 змянілі	 разуменне	 і	 тлумачэнне	
глабальнасці	свету,	непазбежна	прыводзяць	да	пераасэнсавання	пазіцыі	
незалежнай	 дзяржавы	 ў	 міжнародным	 кантэксце	 і,	 адпаведна,	 ролі	
сродкаў	масавай	 інфармацыі	 ў	 стварэнні	міжнароднай	 інфармацыйнай	
карціны	свету.	 Ідэалагічнае	 супрацьстаянне,	 ярка	 выражанае	ў	ХХ	ст.,	
сён		ня	 ператвараецца	 ў	 фрэйміраванае	 інфармацыйнае	 поле,	 якое	
напаўняецца	мноствам	разнастайных	актараў.	Фрэйміраванне	з’яў	ляец-
ца	арганічнай	уласцівасцю	сучаснай	медыясістэмы,	дзе	адбываец	ца	«вы
бар	 некаторых	 аспектаў	 рэальнасці,	 што	 робіць	 гэтыя	 аспекты	 больш	
заўважнымі	ў	камунікатыўным	тэксце	і	спрыяе	вызначэнню	праблемы,	
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каўзальнай	інтэрпрэтацыі,	маральнаму	ацэньванню	і	выпрацоўцы	рэка
мендацый»	[5,	с.	77].	Паняцце	фрэйм,	або	фрэймінг,	у	камунікатывістыцы	
выкарыстоўваюцца	 для	 абазначэння	 працэсаў	 фарміравання	 і	
распаўсюджвання	 інфармацыі	 ў	 агульнанацыянальных	 і	 транснацыя
нальных	 маштабах	 праз	 кампактныя	 формы	 кадраў,	 блокаў	 і	 цыклаў,	
колькасць	і	змест	якіх	абумоўлены	межамі	і	мэтамі	тэкстаў	і	дыскурсаў,	
асэнсаванне	 ж	 фрэймаў	 спараджае	 фарміраванне	 дыскурсіўных	 ведаў,	
атрыманых	у	выніку	лагічных	разваг	і	высноў	[5,	с.	80–81].	

Сярод	 ключавых	 фактараў,	 якія	 ўплываюць	 на	 характар	
фрэймінгаў,	 найперш	 вылучаюць	 нацыянальныя	 прыярытэты	 дзяр
жавы	 і	 асаблівасці	 іх	 пазіцыянавання	 ў	 медыяасяроддзі.	 Такім	 чы
нам,	 фрэйміраванае	 канструяванне	 рэальнасці	 з’яўляецца	 неад’емнай	
уласцівасцю	медыясістэмы,	што	абумоўлівае	здольнасць	СМІ	не	толькі	
адлюстроўваць,	але	і	фарміраваць	тыя	ці	іншыя	меркаванні,	у	тым	ліку	
пра	краіну	і	народ,	бо,	на	думку	А.	Л.	Вартанавай,	для	большасці	людзей	
менавіта	масмедыя	застаюцца	адзінай	пастаяннай	крыніцай	уяўленняў	
і	ведаў	пра	замежныя	краіны.	Таму	даследаванне	сучасных	СМІ	праду
гледжвае	вывучэнне	патэнцыйнага	і	рэальнага	вобраза	краін	у	кантэк
сце	рэдакцыйнай	дзейнасці	ў	гэтым	накірунку	[2,	с.	3].	

Той	 вобраз,	 які	 ствараецца	 ў	 СМІ	 і	 ў	 медыяпрасторы,	 з’яўляецца	
выражэннем	грамадскай	свядомасці,	можа	быць	вызначаны	як	медыя-
вобраз.	Як	паняцце	ў	 тэорыі	журналістыкі,	 «медыявобраз	краіны»	аз
начае	сумарнае	ўяўленне	пра	краіну,	якое	ствараецца	сродкамі	масавай	
інфармацыі	 ў	 выніку	 адлюстравання	 ў	 журналісцкіх	 матэрыялах	 тых	
ці	іншых	яе	характарыстык	[6].	Аднак	гэты	медыявобраз	дае	далёка	не	
поўную	карціну	рэальнасці	і	з’яўляецца	толькі	часткай	таго	цэласнага	
вобраза	 краіны,	 які	 фарміруецца	 ў	 свядомасці	 людзей	 спантанна,	 пад	
уплывам	рэчаіснасці,	розных	сфер	чалавечай	дзейнасці,	не	звязаных	з	
медыяканаламі	[1,	с.	64].	Гэта	тлумачыцца	тым,	што	медыявобраз	уяўляе	
сабой	закадзіраванае	ў	медыйным	тэксце	каштоўнаснае	ўяўленне	аўтара	
пра	медыяаб’ект,	якое	мае	дыялагічны	(полілагічны)	характар	і	выклікае	
каштоўнасную	рэакцыю	адрасата	 [7,	 с.	93].	Медыявобраз	–	складанае	
полісістэмнае	 псіхалагічнае	 ўтварэнне,	 якое	 сінтэзуе	 вынік	 узаема-
дзеяння	 свету	 актара	 і	 свету	 рэцыпіента	 з	 дапамогай	 медыяаб’екта.	
З	 аднаго	 боку,	 адбываецца	 ўвасабленне	 асобасных	 сэнсаў	 аўтара	 ў	
індывідуальным	свеце	рэцыпіента	 з	дапамогай	культурных	значэнняў,	
закадзіраваных	у	сімвалах	медыяаб’екта,	з	 іншага	–	актуалізацыя	асо
басных	сэнсаў	рэцыпіента	праз	кантактаванне	з	сімваламі	медыяаб’екта.	
Адна	 з	 ключавых	 тэндэнцый	 у	 рэканструкцыі	 медыйнага	 вобраза	 за
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ключаецца	 ў	 інтэграцыі	 вывучэння	 разнастайных	 крыніц	 інфармацыі	
пра	пэўную	з’яву	(праз	кантэнт-аналітычнае	даследаванне,	кампанент
ны	і	палявы	аналіз	частотнай	лексікі).	Сучаснымі	даследчыкамі	вывуча
юцца	і	аналізуюцца	не	толькі	тэксты	з	электронных	і	друкаваных	СМІ,	
але	і	думкі	рэцыпіентаў	гэтых	медыятэкстаў,	што,	несумненна,	павышае	
ўзровень	аб’ектыўнасці	і	дакладнасць	атрыманых	вынікаў.	

Уласна	медыявобраз	праяўляецца	і	існуе	ў	трох	вымярэннях:	1)	свет	
бачны	 і	 інтэрпрэтуемы,	 створаны	 аўтарам	 (працэс);	 2)	 свет	 як	 тэкст,	
які	 існуе	 на	 газетнай	 паласе,	 тэлеэкране,	 у	 радыёэфіры	 ў	 чыстым,	
«фармальным»	 выглядзе	 –	 у	 дыскурсе,	 у	 наборы	 знакаў;	 3)	 убачаны	
ў	 медыявобразе	 свет,	 успрыняты	 і	 ацэнены	 адрасатам	 у	 залежнасці	
ад	 яго	 індывідуальных	 псіхалагічных,	 інтэлектуальных,	 узроста
вых	 і	 іншых	 асаблівасцей.	 З	 гэтага	 вынікае,	 што	 медыявобраз	 –	 гэта	
своеасаблівы	 пазл,	 своеасаблівая	 форма	 фрагмента	 свету,	 якая	 патра
буе	толькі	індывідуальна	выбраных,	адаптаваных	пад	яго	іншых	пазлаў	
(адрасатаў).	 Карціна	 свету	 ў	 такім	 выпадку	 пашыраецца	 і	 становіцца	
больш	устойлівай,	што	з’яўляецца	прынцыповай	і	важнай	асаблівасцю	
медыявобраза.	Ён	дае	магчымасць	асобе	ў	інфармацыйным	грамадстве	
адчуваць	адэкватную	яе	ўяўленням	і	каштоўнасцям	карціну	свету,	якая	
дазваляе	і	дапамагае	вызначаць	сэнс	жыцця	і	канструяваць	адпаведны	
жыццёвы	 сцэнарый.	 У	 выпадку	 адэкватнай	 рэакцыі	 аўдыторыі	 вакол	
пэўнага	 медыярэсурсу	фарміруецца	 кола	 аднадумцаў,	 інакш	 –	медыя
страта.	Такім	чынам,	медыявобраз	становіцца	крытэрыем	фармалізацыі	
страт,	 у	 раз’яднаным	 на	 сёння	 соцыуме	 з	 разбуранымі	 сацыяльнымі	
стратамі	медыявобраз	выконвае	важную	сацыяльную	функцыю	–	функ
цыю	медыйнай	стратыфікацыі	[7,	с.	93].	

Медыявобраз	рэгіёна,	у	сваю	чаргу,	–	гэта	выяўленыя	ў	медыяпра
сторы	вобразы	пэўнай	тэрытарыяльнай	адзінкі,	створаныя	СМІ,	новымі	
медыя	 і	 рознымі	 сферамі	 духоўнай	 творчасці,	 што	 адлюстроўваюць	
рэчаіснасць	у	акрэсленым	часавым	зрэзе,	даючы	падставы	спажыўцам	
інфармацыі	 лічыць,	 што	 яны	 такім	 чынам	 «задавальняюць	 сваю	
цікаўнасць».	Але	ў	 выніку	 аказваецца,	што	масіў	паведамленняў	пад
свядома	 і	 непрадбачана	 змяняе	 іх	 меркаванне	 і,	 адпаведна,	 успры
манне,	 паводзіны	 і	 паступова	 спараджае	 цалкам	 новыя	 формы	 сацы
яльнай	 практыкі	 [3,	 с.	 24].	 Вядома,	 што	 пры	 стварэнні	 пазітыўнага	
вобраза	 дзяржавы	 сучаснымі	 масмедыя	 ўвага	 звяртаецца	 на	 такія	
кантэкстуальныя	 складнікі,	 як:	 1)	 гістарычнае	 мінулае,	 2)	 традыцыі	
і	 звычаі,	 3)	 эканамічныя,	 спартыўныя,	 адукацыйныя,	 культурныя	 і	
інш.	 дасягненні,	 4)	 лад	 жыцця	 насельніцтва,	 5)	 экалогія.	 Распрацава
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насць	 і	 прадстаўленасць	пералічаных	аспектаў	можа	вагацца,	пры	 гэ
тым	галоўным	застаецца	мэтанакіраванае	 запаўненне	кожнай	вылуча
най	 інфармацыйнай	 ячэйкі	 ў	 медыясвядомасці	 прадстаўнікоў	 пэўнай	
лінгвакультуры	 [4,	 с.	 59].	 У	 такім	 кантэксце	 медыявобраз	 з’яўляецца	
фрагментам	 вобраза	 сацыяльнага	 свету,	 які	 існуе	 ў	 медыяпрасторы	 і	
валодае	цалкам	акрэсленай	функцыянальнай	самастойнасцю,	паколькі	
арыентаваны	 на	 фарміраванне	 вобраза	 пэўнага	 рэгіёна	 ў	 грамадскай	
свядомасці	 –	 і	 разам	 з	 тым	яму	не	 тоесны.	Гэты	вобраз	можа	быць	у	
большай	або	меншай	ступені	адпаведны	рэаліям	краіны,	можа	больш	ці	
менш	дакладна	адлюстроўваць	стаўленне	да	яго	людзей	у	межах	і	па-за	
межамі	краіны,	можа	валодаць	большай	ці	меншай	сілай	уздзеяння	на	
аўдыторыю.	Аднак	тэорыю	канструявання	рэальнасці	пад	непасрэдным	
уздзеяннем	 СМІ	 нельга	 лічыць	 паўнавартаснай	 і	 сфармуляванай,	 бо	
прынцыпы	і	сродкі	канструявання	рэгулярна	мяняюцца	ў	адпаведнасці	
са	зменамі	на	глабальным	і	лакальным	узроўнях.	
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