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Медыякультура	 –	 досыць	 новае	шматграннае	 паняцце,	 якое	 толькі	
пачынае	 пранікаць	 у	 грамадскую	 свядомасць.	 Адным	 з	 аспектаў	
медыякультуры	 з’яўляецца	 здольнасць	 сродкаў	 масавай	 інфармацыі	
быць	пасярэднікам	паміж	дзяржавай	і	грамадствам,	 інтэгруючай	сілай	
розных	слаёў	грамадства,	спрыяць	сацыялізацыі	асобы.	Медыякультура	
ўключае	 таксама	 здольнасць	 насельніцтва	 карыстацца	 якаснай	
інфармацыяй,	адстойваць	сваё	права	на	яе	атрыманне.	Высокі	ўзровень	
медыякультуры	 –	 прыкмета	 моцнай	 грамадзянскай	 супольнасці	 і	
дэмакратычнай	 дзяржавы.	 Інтэнсіўнае	 развіццё	масмедыяў	 у	 апошнія	
дзесяцігоддзі,	асабліва	электронных,	стварэнне	адзінай	інфармацыйнай	
прасторы	Беларусі	і	свету	з’явіліся	каталізатарам	шматлікіх	сацыяльна-
культурных	працэсаў,	якія	адбыліся	ў	грамадстве	за	гэты	час,	спрыялі	
станаўленню	медыякультуры.	

Медыя	 ў	 Беларусі	 атрымалі	 адносную	 свабоду	 ад	 жорсткага	
ідэалагічнага	 кантролю	 толькі	 пасля	 1990	 г.,	 калі	 быў	 прыняты	
шэраг	 дзяржаўных	 актаў,	 якія	 вызначылі	 накірункі	 інфармацыйнага	
развіцця	 ў	 краіне.	 Набыццё	 Беларуссю	 статуса	 незалежнай	 дзяржавы	
пазітыўна	адбілася	на	пашырэнні	яе	медыяпрасторы.	Аднак	пераход	да	
рынкавых	 адносін	 у	 эканоміцы	 закрануў	 і	 СМІ,	 якія	 сталі	 элементам	
рынкавай	 сістэмы,	 галоўны	 закон	 якой	 –	 прыбытак,	 а	 гэта	 значыць	
для	 СМІ	 выжыванне	 ўласным	 коштам,	 прыцягненне	 максімальнай	
аўдыторыі.	 Менавіта	 з	 1991	 г.	 пачынаецца	 рэзкае	 зніжэнне	 тыражоў	
газет	і	часопісаў,	наведвання	кінатэатраў	і	тэатраў.	Масавую	аўдыторыю	
атрымлівае	 больш	 свабодная	 крыніца	 інфармацыі	 –	 тэлебачанне,	 а	
пазней	 інтэрнэт.	Адбываецца	 амаль	 паўсюднае	 пераключэнне	СМІ	 на	
тып	 мазаічнай	 культуры,	 калі	 медыятэкст	 губляе	 сваю	 аналітычнасць	
і,	 паводле	меркавання	 рускага	 сацыёлага	С.	Кара-Мурзы,	 узнікае	 тып	
паведамленняў,	якія	хаатызуюць	мысленне,	робяць	яго	некарэктным	[1].	
Інфармацыя	 становіцца	 пераважна	 не	 пазнавальнай,	 а	 забаўляльнай,	
і	 інфармацыйныя	 плыні	 размываюць	 культурнае	 ядро	 грамадства,	
укараняючы	адытыўную	мадэль	паводзін.

Інфармацыйныя	 плыні	 забаўляльна-рэкламнага	 плана	 істотна	
ўплывалі	 на	 светапоглядныя	 арыентацыі	 чалавека,	 навязвалі	 пэўныя	
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стэрэатыпы,	 неўласцівыя	 нацыянальнаму	 менталітэту.	 Найбольш	 за
патрабаваным	аказаўся	рэкрэацыйны	медыятэкст:	эстрадныя	канцэрты,	
гумарыстычныя	шоу,	замежныя	меладраматычныя	серыялы	і	мастацкія	
фільмы	мінулых	гадоў	(пераважна	савецкія)	і	інш.	Між	тым	медыякуль
тура,	якая	ахоплівае	практычна	ўсе	сферы	жыцця	чалавека	і	займае	месца	
інтэгратара	сацыяльных	інстытутаў,	эканомікі,	грамадскай	свядомасці,	
духоўнай	 і	матэрыяльнай	культур	–	заставалася	на	нізкім	узроўні.	Гэ
тыя	 з’явы	 абумовілі	 як	 неабходнасць	 пэўнага	 дзяржаўнага	 кантролю	
інфармацыйных	плыняў,	так	і	адпаведнай	рэгуляцыі	ў	адміністрацыйна-
прававым	кодэксе.	

Прававую	аснову	дзейнасці	сродкаў	масавай	інфармацыі	ў	Беларусі	
складаюць	 Канстытуцыя	 і	 Закон	 «Аб	 сродках	 масавай	 інфармацыі»	
(прыняты	 ў	 2008	 годзе,	 папраўкі	 ўнесены	 ў	 2014	 і	 2018	 гг).,	 якія	
рэгламентуюць	дакладнасць	інфармацыі,	плюралізм	і	захаванне	нормаў	
прафесійнай	этыкі.	Рэалізацыя	дзяржаўнай	палітыкі	ў	сферы	масавай	
інфармацыі,	 выдавецкай,	 паліграфічнай	 дзейнасці,	 распаўсюджванне	
друкаваных	выданняў	і	прадукцыі	СМІ	з’яўляюцца	асноўнымі	задачамі	
Міністэрства	інфармацыі	Рэспублікі	Беларусь.	На	сёння	медыяасяроддзе	
Беларусі	 досыць	 разгалінаванае	 і	 шматстайнае.	 Нацыянальная	
дзяр	жаўная	 тэлерадыёкампанія	 Рэспублікі	 Беларусь	 забяспечвае	
трансляцыю	 шасці	 тэлевізійных	 каналаў	 уласнай	 вытворчасці:	
чатырох	 агульнарэспубліканскіх	 («Беларусь	 1»,	 «Беларусь	 2»,	 «Бела-
русь	 3»,	 «Беларусь	 5»),	 рэгіянальнага	 «Беларусь	 4»	 –	 для	 кожнай	
вобласці	 свая	 версія	 і	 аднаго	 спадарожнікавага	 («Беларусь	 24»).	
Акрамя	 таго,	 НДТРК	 забяспечвае	 вяшчанне	 Першага	 нацыянальнага	
канала	 Беларускага	 радыё,	 радыёканала	 «Культура»,	 радыёстанцый	
«Беларусь»,	«Сталіца»	і	«Радыус-FM».	Другі	нацыянальны	канал	АНТ	
(Агульнанацыянальнае	тэлебачанне),	які	забяспечвае	таксама	вяшчанне	
радыёстанцыі	 «Радыё	 АНТ»,	 у	 эфірнай	 сетцы	 спалучае	 ліцэнзійную	
прадукцыю	з	тэлевізійным	прадуктам	уласнай	вытворчасці.	Тэлеканал	
рэспубліканскага	 значэння	 –	 СТБ	 (ЗАТ	 «Сталічнае	 тэлебачанне»)	 на	
сёння	таксама	транслюе	ў	асноўным	уласны	прадукт.	Беларускі	тэлеэфір	
прадстаўлены	і	тэлерадыёвяшчальнай	арганізацыяй	Саюзнай	дзяржавы	
Расіі	 і	 Беларусі	 «ТРА	 Саюзнай	 дзяржавы»,	 створанай	 у	 студзені	
1998	года.	Акрамя	таго,	на	тэрыторыі	краіны	дзейнічае	прадстаўніцтва	
Міждзяржаўнай	тэлерадыёвяшчальнай	кампаніі	«Мір».	Тэлебачанне	ў	
Рэспубліцы	Беларусь	прадстаўлена	не	толькі	эфірнымі,	але	і	кабельнымі	
тэлеканаламі.	Кабельныя	сеткі	напаўняюць	кантэнт	з	дапамогай	прыёму	
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спадарожнікавага	і	эфірнага	тэлебачання,	а	таксама	з	дапамогай	IPTV.	
Сёння	 ў	 сетках	 беларускіх	 кабельных	 аператараў	 рэтрансліруецца	
больш	за	100	замежных	тэлеканалаў	блізкага	і	далёкага	замежжа,	у	тым	
ліку	 Euronews,	 BBC,	 Eurosport.	 Тэлеканалы	 «РТР-Беларусь»	 і	 «НТВ-
Беларусь»	 маюць	 сумеснае	 беларуска-расійскае	 напаўненне.	 Сярод	
найбольш	 рэйтынгавых	 –	 радыё	 «Юністар»	 (беларуска-германскі	
медыяпраект),	 «Альфа-радыё»,	 «Радыё	 Рокс»	 і	 інш.	 Некаторыя	 з	 іх	
транслююцца	 таксама	 і	 праз	 інтэрнэт.	 У	 Беларусі	 выдаецца	 амаль	
паўтары	 тысячы	 друкаваных	 сродкаў	 масавай	 інфармацыі,	 дзейнічае	
дзевяць	інфармацыйных	агенцтваў,	сем	з	якіх	–	прыватныя.	Працуюць	
прадстаўніцтвы	 расійскіх	 інфармагенцтваў	 –	 «ТАСС»,	 «Прайм»,	
карэспандэнты	вядучых	сусветных	–	«Рэйтэр»	і	«Асашыэйтэд	Прэс».

Усё	 гэта	 сведчыць,	 што	 Беларусь	 у	 інфармацыйным	 плане	 даволі	
паспяхова	ўключаецца	ў	сусветнае	інфармацыйнае	поле.	Тым	не	менш	
існуюць	і	значныя	праблемы	ў	функцыянаванні	медыя,	якія	негатыўна	
ўплываюць	 на	 ўзровень	 медыякультуры	 грамадства.	 Сустракаюцца	 ў	
СМІ	адкрыта	заангажаваны	ў	бок	апазіцыі	ці	ўлады	кантэнт,	парушэн
не	 рынкавых	 умоў	 дзейнасці,	 занядбанне	 інтарэсаў	 аўдыторыі,	 неза
хаванне	этычных	норм	 і	 стандартаў,	што	вядзе	да	падзення	даверу	да	
медыя.	Зрэшты,	так	адбываецца	не	толькі	на	Беларусі.	Пра	недавер	да	
СМІ,	які	ўзнікае	на	гэтай	глебе,	гаворыць	і	вядомы	сацыёлаг	Н.	Луман,	
падкрэсліваючы	 імкненне	 аўдыторыі	 да	 супраціўлення	 іх	 уздзеянню,	
абумоўленае	 падазрэннямі	 ў	 маніпуляцыі.	 Але	 разам	 з	 тым	 даслед
чык	падкрэслівае,	што	ўсе	нашы	веды	пра	навакольны	свет	атрыманы	
праз	 масмедыя	 [2].	 Паасобныя	 элементы	 гэтых	 ведаў,	 інтэгруючыся	
ў	 адзіны	 каркас,	 ствараюць	 агульную	 карціну	 свету.	 Тым	 не	 менш,	
нягле	дзячы	 на	 розныя	 ацэнкі	 ўзроўню	 і	 якасці	 айчыннай	 медыякуль
туры,	медыя	асяроддзе	для	беларусаў	становіцца	натуральным	асярод
дзем	іх	існавання,	а	медыякультура	–	рэальнасцю,	якая	ўсё	ж	патрабуе	
актуалізацыі	дзейнасці	ў	сферы	медыяадукацыі.
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