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В	 статье	 рассматриваются	 такие	 особенности	 цикловых	 передач	 о	 путеше-

ствиях	60–70-х	годов	ХХ	в.,	как	сочетание	эпизодов	по	принципу	контраста,	раз-
деление	героев	на	очевидцев,	экспертов	и	исторических	личностей,	образ	ведуще-
го	в	неформальной	обстановке,	ввод	документальных	звуковых	сцен,	применение	
визуальных	символов	в	оформлении	студии.	Проанализированы	перспективы	ис-
пользования	этих	приемов	в	современном	аудиовизуальном	пространстве.
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The	paper	considers	such	features	of	the	travel	series	broadcasted	in	60s-70s	of	the	
twentieth	century	as	a	combination	of	episodes	by	the	principle	of	contrast;	allocation	
of	heroes	into	eyewitnesses,	experts	and	historical	personalities;	presenter’s	image	in	
an	informal	setting;	the	introduction	of	documentary	sound	scenes;	the	application	of	
visual	symbols	in	studio	design.	The	author	also	analyses	the	prospects	for	application	
of	these	techniques	in	the	modern	audiovisual	space.
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Цыклавая	 перадача	 з’яўляецца	 распаўсюджанай	 жанравай	 формай	 па-
дарожнага	нарыса.	Шматлікія	даследчыкі	(Т.	Ханіган	[15],	Л.	Бахвалава	[2],	
Г.	Ларына	[3])	сцвярджаюць,	што	яна	фарміруецца	ў	наш	час	разам	з	рынкам	
турыстычных	паслуг.	Не	бярэцца	пад	увагу	больш	чым	шасцідзесяцігадовы	
вопыт	беларускага	тэлебачання:	у	1960-ыя	–	1970-ыя	гг.,	калі	над	цыклавымі	
перадачамі	 аб	 падарожжах	 працавалі	 выдатныя	 пісьменнікі,	 журналісты,	
культурныя	дзеячы.	На	тэлебачанні	яшчэ	не	 існавала	шаблонаў,	што	давала	
прастору	 для	 творчасці.	 Некаторыя	 знаходкі	 не	 былі	 рэалізаваныя	 з-за	
недастатковага	 ўзроўню	 развіцця	 тэхнікі.	 У	 час	 імклівага	 прагрэсу	 варта	
звярнуцца	да	гістарычных	набыткаў.	

Неапраўдана	 забытымі	 застаюцца	 цыклавыя	 праграмы	 беларускага	
тэлебачання	60–70-ых	гг.	ХХ	ст.,	прысвечаныя	тэме	падарожжаў.	Даследчыкі	
ўзгадвалі	ў	сваіх	артыкулах	толькі	асобныя	перадачы:	Н. Фральцова	–	«Вецер	
вандраванняў»	[13,	c.	109], Л.	Шылава	–	«Улицы	и	площади	рассказывают»	
[14,	c.	88],	аднак	тады	гэтыя	праграмы	знаходзіліся	ў	працэсе	развіцця,	што	
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не	дазваляла	вылучыць	і	апісаць	агульную	для	іх	жанравую	форму.	Сучасныя	
тэарэтыкі	 вывучаюць	 пераважна	 буйныя	 перыяды	 эвалюцыі	 тэлебачання,	
вызначаюць	 іх	 адметнасці,	 але	 не	 спыняюцца	 на	 аналізе	 асобных	 жанраў.	
А.	Плаўнік	узгадвае	«Вецер	вандраванняў»	у	кантэксце	тэлебачання	60-ых	гг.	
[12,	c.	116],	а	Л.	Мельнікава	–	як	прыклад	тэлевізійнай	публіцыстыкі	80–90-ых	гг.	
ХХ	ст.	[4,	c.	154].	Адметнасці	перадачы,	якія	абумовілі	яе	выключна	доўгае	
існаванне	 ў	 эфіры,	 застаюцца	 па-за	 ўвагай	 даследчыкаў.	 Варта	 вылучыць	
тыя	 асаблівасці	 жанравай	 формы,	 якія	 былі	 правераныя	 вопытам,	 а	 таму	
спатрэбяцца	сучасным	тэлетворцам.

Матэрыялам	 для	 гэтага	 артыкула	 сталі	 сцэнарыі	 тэлеперадач	 «Улицы	 и	
площади	рассказывают»,	«Далягляд»,	«Вецер	вандраванняў»,	«Мир	глазами	
советского	человека»,	«Спадчына»	сярэдзіны	60-ых	–	70-ых	гг.	ХХ	ст.	з	фондаў	
Нацыянальнага	архіва	Рэспублікі	Беларусь.	Выпускі	не	захаваліся	ў	магнітных	
запісах,	аднак	даволі	дакладную	гістарычную	рэканструкцыю	можна	зрабіць	
па	 ўспамінах	 удзельнікаў	 і	 літаратурных	 крыніцах	 [1].	 У	 даследаванні	
разглядаецца	развіццё	формы	тэлеперадач,	абумоўленае	прагрэсам	тэхнікі	 і	
ва	ўзаемасувязі	з	тымі	ідэямі,	якія	аўтары	імкнуліся	данесці	да	аўдыторыі.	Каб	
перадаць	асаблівасці	цыклавых	праграм,	яны	параўноўваюцца	са	сцэнарнымі	
жанравымі	формамі	падарожных	нарысаў,	што	ўтварыліся	раней.

Папярэдняй	формай	перадач	аб	падарожжах	былі	«гутаркі»	і	«ілюстраваныя	
апавяданні».	Яны	не	маглі	з’яўляцца	на	экране	перыядычна,	бо	матэрыял	для	
іх	 прывозілі	 савецкія	 пісьменнікі,	 журналісты	 і	 грамадскія	 дзеячы	 са	 сваіх	
паездак	 за	мяжу	ў	 складзе	 дэлегацый,	што	было	рэдкай	 з’явай.	У	 сярэдзіне	
60-ых	гг.	ХХ	ст.	атрымалі	распаўсюджанне	перасоўныя	тэлевізійныя	станцыі	
(ПТС),	 і	 гэта	 дазволіла	 выходзіць	 у	 прамы	 эфір	 з	 вуліцы,	 акрамя	 таго,	 на	
тэлебачанні	пачалі	 выкарыстоўваць	сюжэты	кінааматараў,	што	дало	магчы-
масць	рэгулярна	атрымліваць	матэрыял	для	перадач	падарожнай	тэматыкі	 і	
выдаваць	яго	на	экран	з	пэўнай	перыядычнасцю.	Цыклавая	праграма	пачала	
існаваць	пераважна	ў	двух	варыянтах:	прамы	эфір	(«Улицы	и	площади	рас-
сказывают»)	 і	камбінаваны	эфір	 («Далягляд»,	«Вецер	вандраванняў»,	«Мир	
глазами	советского	человека»,	«Спадчына»),	калі	кінасюжэты	пра	падарожжы	
падаваліся	 ў	 запісе,	 а	 абмеркаванне	 іх	 ішло	ў	прамым	эфіры.	Камбінаваны	
эфір	 быў	 больш	 папулярным	 і	 праіснаваў	 доўга.	 Нават	 у	 70-ыя	 гг.,	 калі	
відэазапіс	увайшоў	у	шырокі	ўжытак,	жанравая	форма	цыклавых	перадач	не	
змянілася,	іх	стваральнікі	рабілі	ілюзію	прамога	эфіру,	бо	ў	той	час	атрыма-
ла	распаўсюджанне	думка,	што	тэлебачанне,	зафіксаванае	на	стужцы,	губляе	
свае	асноўныя	рысы	–	 імгненнасць,	непасрэднасць	кантакта	 з	 гледачом	 [1].	
Захаваць	гэтыя	адметнасці	ў	цыклавых	перадачах	было	даволі	складана.	Не-
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каторыя	 выпускі	 мелі	 вялікую	 працягласць	 (гадзіна	 і	 болей):	 хранаметраж	
кожнай	серыі	быў	розным	і	залежаў	ад	таго,	наколькі	эфектыўна	стваральнікі	
перадачы	выкарыстоўвалі	стужку,	што	далі	ў	рэдакцыі.	

Тэлевізійныя	перадачы	будаваліся	так,	каб	на	працягу	выпуску	рэгуляр-
на	 абуджаць	 увагу	 гледача.	 Гэта	 было	 выклікана	 тым,	што	 кіно	 людзі	 гля-
дзяць	не	адрываючыся	ад	экрана,	а	падчас	тэлеперадачы	яны	могуць	звыкла	
займацца	 сваімі	 справамі	 –	Э.	Багіраў	 і	 І.	Кацаў	назвалі	 такую	асаблівасць	
«неспрыяльнымі	 абставінамі	 тэлевізійнага	 прагляду»	 [1,	 с.	 204].	 У	 прагра-
мах	 пачалі	 выкарыстоўваць	 прынцып	 кантрасту,	 сутыкнення	 эпізодаў,	 што	
ў	 кожным	 цыкле	 рэалізоўвалі	 своеасабліва.	 У	 цыкле	 «Мир	 глазами	 совет-
ского	 человека»	 спачатку	 паказваліся	 ідылічныя	 карціны	 жыцця	 замежнай	
краіны,	а	потым	кадры	змяняліся	і	пачынаўся	аповед	пра	тое,	якія	праблемы	
і	 супярэчнасці	 там	 існуюць.	Прыём	 кантрасту	 стаў	формаўтваральным	для	
перадачы	«Улицы	и	площади	рассказывают»:	спачатку	была	паказана	сучас-
насць	пэўнага	архітэктурнага	аб’екта	ў	Мінску,	потым	ішлі	архіўныя	кадры	
(напрыклад,	будынак	Акадэміі	навук,	 абвіты	калючым	дротам)	 і	пачынаўся	
аповед	 аб	 тым,	што	 адбывалася	 тут	падчас	 вайны.	Пастановачны	характар,	
з	 аднаго	 боку,	 рабіў	 перадачы	 драматычнымі	 і	 дынамічнымі,	 а	 з	 другога	 –	
праз	 гэта	 гублялася	 дакументальнасць,	 непасрэднасць	 успрымання,	 якія	
з’яўляюцца	перавагамі	тэлебачання	перад	 іншымі	СМІ.	Каб	надаць	прагра-
мам	больш	жыццёвай	праўды,	у	1970-ыя	 гг.,	 калі	 яны	выходзілі	 ў	 запісе,	 у	
іх	 пачалі	 ўводзіць	 гукавыя	 сцэны	 з	 інтэршумам,	 якія	 займалі	 вызначанае	
месца	ў	структуры	кожнай	серыі,	–	гэта	планы-партрэты	жыхароў	горада,	а	
таксама	падгледжаныя	жанравыя	сцэнкі	–	маладыя	людзі	ідуць,	узяўшыся	за	
рукі,	сталая	жанчына	на	кірмашы	купляе	цыбулю,	дзіця	збірае	апалае	лісце,	
мужчына	 сярэдніх	 гадоў	 спяшаецца	 на	 працу	 –	 паказвалі	 людзей	 рознага	
ўзросту	за	 іх	звыклымі	заняткамі.	Такія	«маляўнічыя	ўверцюры»	[11,	с.	86]	
выкарыстоўваліся	ў	выпусках	«Улицы	и	площади	рассказывают»,	«Спадчы-
ны»,	 «Ветра	 вандраванняў»,	 яны	 абумовілі	 псіхалагізм	 і	 антрапацэнтрызм	
тэлевізійнага	падарожнага	нарыса.	

Шэраг	 прыёмаў	 ужываўся	 для	 таго,	 каб	 аб’яднаць	 перадачы	 цыкла	 ў	
адзінае	 цэлае.	 Варта	 ўзгадаць	 візуальныя	 сімвалы,	 якія,	 паўтараючыся	 з	
серыі	ў	серыю,	не	проста	рабілі	праграму	адметнай,	а	яшчэ	і	падтрымлівалі	
яе	 асноўныя	 ідэі.	Напрыклад,	 у	 студыі	«Мир	 глазами	 советского	человека»	
знаходзіўся	 глобус,	 такім	 чынам	 аўтары	 падкрэслівалі,	 што	 свет	 насамрэч	
невялікі,	 нібы	 на	 далоні,	 усё,	 што	 адбываецца	 ў	 іншых	 краінах,	 няцяжка	
ўявіць	 і	 зразумець.	У	«Ветры	вандраванняў»	выкарыстоўвалася	мапа	свету,	
у	 кожным	 выпуску	 на	 яе	 дадавалі	 новыя	 кропкі,	 вызначаючы	 маршруты,	
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якія	даследвалі	турысты.	З	дапамогай	такога	прыёму	стваральнікі	праграмы	
падкрэслівалі,	 што	 свет	 магчыма	 і	 варта	 пазнаваць.	 Акрамя	 таго,	 студыя	
перадачы	 была	 аформлена	 галінамі	 дрэваў,	 прывезенымі	 з	 падарожжаў,	
самаробным	драўляным	указальнікам,	што	сімвалізавала	еднасць	чалавека	і	
прыроды.	Знаходзіліся	на	здымачнай	пляцоўцы	і	свечы	–	сімвал	турысцкага	
вогнішча	і,	адначасова,	роднага	дома.	У	студыі	праграмы	«Спадчына»	была	
зроблена	дэкарацыя,	дзе	мапа	Беларусі	была	ўманціравана	ў	магутнае	дрэва,	
што	стала	ўвасабленнем	памяці	народа	аб	сваіх	каранях.	

Адзіная	 для	 ўсіх	 выпускаў	 форма	 складалася	 таксама	 дзякуючы	 ўводу	
пастаянных	 рубрык.	 Падраздзелы	 перадачы	 паўтараліся	 з	 выпуска	 ў	
выпуск	–	напрыклад,	 «Турыст	 смяецца»	ў	 «Ветры	вандраванняў»	 і	 «Песни	
комсомольской	 юности»	 ў	 «Даляглядзе».	 Яднаў	 перадачы	 эпіграф.	 У	
большасці	 выпускаў	 «Спадчыны»	 гучала	 аднайменная	 песня	 на	 вершы	
І.		Лучанка	ў	выкананні	«Песняроў»,	а	ў	перадачы	«Улицы	и	площади	рас	ска-
зывают»	–	радкі	з	кнігі	чэшскага	журналіста	Ю.	Фучыка	«Рэпартаж	з	пятлёй	
на	шыі»,	якую	ён	паспеў	напісаць	у	канцлагеры	да	расстрэлу:	«Придёт	день,	
когда	настоящее	станет	прошедшим,	когда	будут	говорить	о	великих	героях,	
творивших	историю»	[7,	c.	206].

Усе	 серыі	 аднаго	 цыкла	 мелі	 аднастайную	 фабулу.	 Часцей	 за	 ўсё	 яна	
была	 пабудавана	 як	 сутыкненне	 суб’ектыўнага	 і	 аб’ектыўнага	 пачаткаў.	
Суб’ектыўны	пачатак	увасаблялі	героі,	сведкі	нейкай	з’явы,	–	гэта	ўдзельнікі	
вайны	ў	цыкле	«Улицы	и	площади	рассказывают»,	журналісты	і	грамадскія	
дзеячы,	што	пабывалі	за	мяжой,	у	«Даляглядзе»	 і	«Мир	глазами	советского	
человека»,	 турысты,	 якія	 вярнуліся	 з	 пахода,	 у	 «Ветры	 вандраванняў».	
Носьбітамі	 аб’ектыўнага	 пачатку	 з’яўляліся	 героі	 ў	 ролі	 экспертаў	 –	 гэта,	
напрыклад,	аўтар	рамана	«Руины	стреляют	в	упор»	І.	Новікаў	[7],	навуковы	
супрацоўнік	 Інстытута	 гісторыі	 партыі	 Г.	 Шэвела,	 старшыня	 аб’яднання	
камуністаў	Грэцыі	М.	Тэадаракіс	[5],	члены	«Вышэйшай	экспертнай	камісіі»	
з	ліку	географаў,	а	таксама	інструктары	па	турызму,	якія	ацэньвалі	маршруты	
перадачы	 («Вецер	 вандраванняў»).	 Кожнай	 гісторыі	 сведкі	 звычайна	
адпавядаў	 каментар	 эксперта:	 дыялектычная	 супярэчнасць	 паміж	 гэтымі	
ролямі	станавілася	рухавіком	сюжэта	перадач.	Каментары	і	экспертаў,	і	сведак	
выкарыстоўваліся,	каб	стварыць	рамантычныя	вобразы	герояў,	гістарычных	
асоб,	напрыклад,	партыйных	лідараў	У.	Леніна,	Ф.	Дзяржынскага,	удзельнікаў	
вайны	 І.	 Кабушкіна,	 З.	 Гало,	 якія	 нібы	 жылі	 ідэальнымі	 каштоўнасцямі,	
насуперак	«смертельной	опасности»,	«снова	и	снова	вызывали	огонь	на	себя»	
[6,	с.	117].	Некаторыя	з	іх	станавіліся	скразнымі	героямі	цыкла.	Такая	роля	ў	
«Ветры	вандраванняў»	адводзілася	турысту-аматару	і	барду	А.	Крупу,	які	быў	
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нават	удзельнікам	аднаго	з	выпускаў,	але	ў	1971	г.	трагічна	загінуў	у	Саянах	з	
групай	савецкіх	турыстаў.	З	таго	часу	ў	перадачах	узгадвалі	А.	Крупа,	выконвалі	
яго	песні.	Вобразы	скразных	герояў,	людзей	высокіх	маральных	прынцыпаў,	
але	 з	 трагічным	лёсам,	былі	 гіпербалізаванымі,	 амаль	фантастычнымі,	што	
абуджала	 цікавасць	 гледачоў:	 у	 моцна	 рэгламентаваным	 і	 даволі	 руцінным	
паўсядзённым	жыцці	людзям	хацелася	верыць	у	незвычайнае.	

Аб’ядноўваў	 усе	 выпускі	 вобраз	 аўтара.	 У	 «ілюстраваных	 апавядан-
нях»	 ён	меў	 амплуа	 каментатара:	 вядомы	 аўтарытэтны	 чалавек	 (не	 абавяз-
кова	журналіст,	магчыма	 –	 пісьменнік,	 палітык,	 грамадскі	 дзеяч)	 расказваў	
аб	тым,	што	бачыў	у	падарожжы,	даваў	свае	адзнакі.	У	цыклавой	перадачы	
з’явіўся	вядучы:	ім	быў	часцей	за	ўсё	прафесійны	журналіст,	які	меў	добры	
досвед	 у	 тэме,	што	 ў	 большасці	 выпадкаў	 дазваляла	 яму	 выступіць	 яшчэ	 і	
аўтарам	сцэнарыя.	З	аднаго	боку,	вобраз	вядучага	часцей	за	ўсё	быў	абагу-
леным,	прапісаным	сцэнарыстам,	 і	мог	не	адпавядаць	рэальнаму	характару	
чалавека,	які	прадстаўляў	яго	на	экране.	З	другога	боку,	вядучы	не	меў	грыму	
і	сцэнічнага	касцюма,	як	артыст,	характар	асобы	на	экране	мог	выражацца	ў	
міміцы,	жэстах,	інтанацыі.	Спалучэнне	прыдуманага	амплуа	і	чалавечай	ха-
рызмы	дазволіла	стварыць	трапныя	вобразы	вядучых.	Н.	Касьянава	ў	перада-
чы	«Улицы	и	площади	рассказывают»	–	гэта	тыповая	мінчанка,	журналістка,	
цікаўная,	неабыякавая	да	мінулага,	якая	сцвярджала:	«каждый	раз,	с	каждой	
новой	передачей	я	будто	снова	открываю	свой	город»	[7,	c.	207].	У.	Караткевіч	
у	 «Спадчыне»	 –	 кемлівы	 кніжнік,	 што,	 як	 сапраўдны	 навуковец,	 даследуе	
гісторыю	роднага	краю.	Каб	такі	вобраз	быў	арганічным,	«падводкі»	вядучага	
нават	здымалі	ў	рабочым	кабінеце	пісьменніка,	таксама	як	і	дзеянне	некато-
рых	«студыйных»	 эпізодаў	«Ветра	 вандраванняў»	 адбывалася	ў	 кватэры	яе	
рэдактара	А.	Чуланава.	Аўдыторыя	бачыла:	работа	над	праграмай	для	вяду-
чага	–	гэта	не	проста	прафесійны	абавязак,	а	частка	жыцця,	такая	акалічнасць	
прымушала	больш	давяраць	яму.	

У	цыклавых	перадачах	ствараўся	таксама	вобраз	здымачнай	групы,	сувязь	
з	якой	вядучы	бесперапынна	падкрэсліваў:	«Сегодня	нашу	передачу	«Улицы	и	
площади	рассказывают»	мы	ведем	из	деревни	Тарасовки	Минского	района»,	
«Вот	и	сегодня	их	[дзяцей	–	А.	М.]	непосредственности	не	смогли	вспугнуть	
даже	телекамеры»	[9,	с.	7].	Часам	вядучы	нават	узгадваў	імёны	калег:	«Нашего	
оператора	Мишу	Станишевского	интересует	одно	–	какая	будет	погода?	Зато	
другой	оператор	–	Игорь	Епихин	–	оптимист»	[6,	с.	68].	Такім	чынам	стваралася	
дадатковая	сюжэтная	лінія	–	узаемаадносіны	ўнутры	групы	людзей,	якія	занятыя	
агульнай	 справай.	 Гэтую	 сітуацыю	большасць	 гледачоў	магла	 перанесці	 на	
сваё	жыццё,	што	рабіла	аповед	драматургічна	насычаным	і	цікавым.
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Адметнасцю	 тэлевізійнага	 цыкла	 стаў	 вобраз	 аўдыторыі.	 Вядучыя	
звярталіся	 да	 яе	 непасрэдна,	 прыгадваючы	мінулыя	 серыі,	 напрыклад,	 «Вы	
помните,	 однажды	 в	 передаче…»	 [8,	 с.	 204].	 Часам	 узгадвалі	 нават	 імёны	
пэўных	 гледачоў,	 падкрэсліваючы	 дэмакратызм	 праграмы,	 тое,	 што	 кожны	
можа	 паўплываць	 на	 яе	 змест:	 «…мы	 расскажем	 об	 Индии.	 Об	 этом	 нас	
просили	 телезрители,	 в	 частности,	 тов.	 Ильин	 из	 Слонима»	 [10,	 с.	 181],	
«Пішыце	нам,	раскажыце	аб	людзях,	што	жылі	ў	вашых	мясцінах»	[11,	c.	105].	
Аўдыторыя	 адчувала	 свой	 саўдзел	 у	 стварэнні	 перадач,	 выпускі	 глядзелі	
рэгулярна	не	толькі	каб	знайсці	цікавае	або	карыснае,	але	і	каб	не	прамінуць	
узгадку	пра	сабе.	

Такім	 чынам,	 у	 1960–1970-ыя	 гг.	 на	 беларускім	 тэлебачанні	 былі	
выпрацаваныя	 жанравыя	 асаблівасці	 цыклавой	 перадачы	 як	 формы	
падарожнага	нарыса.	Некаторыя	з	іх	тэлетворцы	інтуітыўна	выкарыстоўваюць	
у	 наш	 час,	 сюды	 можна	 аднесці,	 у	 прыватнасці,	 спалучэнне	 эпізодаў	 па	
прынцыпу	 кантрасту,	 падзел	 герояў	 на	 сведак,	 экспертаў	 і	 гістарычных	
асоб,	 спробы	 стварыць	 запамінальны	 вобраз	 вядучага,	 паказваючы	 яго	 ў	
нефармальных	абставінах,	нават	ва	ўласнай	кватэры.	Несправядліва	забытымі	
сталі	 такія	фармальныя	 адметнасці,	 як	 увод	у	перадачу	жанравых	 сцэнак	 з	
рэальнага	 жыцця,	 скразных	 герояў,	 выкарыстанне	 візуальных	 сімвалаў	 у	
афармленні	 студыі.	 Не	 ўжываюцца	 такія	 асаблівасці	 зместу,	 як	 уключэнне	
роляў	 здымачнай	 групы	 і	 аўдыторыі,	 часам	 не	 надаецца	 належнай	 увагі	
канфлікту	 як	 аснове	 драматургіі	 перадачы.	 Разам	 з	 тым,	 выкарыстанне	
ўсіх	 адметнасцей	 у	 комплексе	 можа	 дапамагчы	 сучасным	 творцам	 рабіць	
вартасныя	і	канкурэнтаздольныя	цыклавыя	перадачы.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ АУДИТОРИЯ:  
ИЗ ОПЫТА БТ

В	статье	обобщается	опыт	белорусского	образовательного	телевещания	1970–
1990-х	гг.,	характеризуется	содержательное	наполнение	учебных	телепередач,	вы-
являются	факторы	эффективности	образовательного	контента.
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The	paper	summarizes	the	experience	of	the	Belarusian	educational	TV	broadcasting	
of	the	1970–1990,	characterizes	the	content	of	the	educational	television	programs,	and	
identifies	the	effectiveness	factors	of	the	educational	content.


