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Мэтай дадзенага артыкула з’яўляецца аналіз феномена медыятызацыі 
грамадскага жыцця як аб’екта комплекснага междысцыплінарнага даследа-
вання з пункту гледжання сацыялогіі і журналістыкі. Плануецца разгледзець 
фарміраванне інфармацыйнага поля, тэндэнцыі развіцця і фактары ўплыву, 
што сфарміраваліся ва ўмовах імклівых змен у структуры медыяпрасто-
ры і адносінаў у яе межах. Закранутыя пытанні павінны даць уяўленні 
аб міждысцыплінарнасці патэнцыйнага даследчага поля і метадалогіі 
даследаванняў, як сацыялагічных, так і ў галіне даследавання медыя.
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The purpose of this article is to analyze the phenomenon of mediatization 
of public life as an object of comprehensive interdisciplinary research from the 
point of view of sociology and journalism. It is planned to consider the formation 
of the information field, development trends and influencing factors, which 
were formed in the conditions of rapid changes in the structure of the media 
space and relations within it. The questions addressed should provide insights 
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into the interdisciplinarity of the potential research field and potential research 
methodology, both in sociological and media studies. 
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У цяперашні час нельга разглядаць грамадства, соцыум, дзяржаўнае 
ўтварэнне без уліку ўздзеяння масавых камунікацый, медыясродкаў на 
грамадскія, эканамічныя, палітычныя адносіны. Сфарміраваныя такім 
чынам cучасныя грамадскія адносіны, у прыватнасці, нельга разгля-
даць у адрыве ад непасрэдна сродкаў масавай камунікацыі, якія па-
вiнны адыгрываць ролю ў непасрэдным забяспечанні функцыянавання 
інфармацыйнага поля і, такім чынам, па сутнасці, забяспечваць 
функцыянаванне соцыуму ў цэлым.

Такім чынам, комлексны характар фактару медыятызацыі дазваляе 
лічыць яго аб’ектам комлекснага даследавання: як сацыялагічнага, так і 
даследавання ў сферы журналістыкі і камунікацыі.

Каб адлюстраваць комплексны характар даследчага поля, у першую 
чаргу трэба вылучыць фактары, якія непасрэдна ўплываюць на фармі-
раванне медыясферы (як тэхнічныя, так і сацыяльныя), падыходы да 
даследавання ўзаемадзеяння медыя і грамадства, а таксама эвалюцыю 
адносін, што склаліся і працягваюць фарміравацца пад уздзеяннем 
дадзеных фактараў.

Па-першае, трэба даць азначэнне таму асяроддзю, дзе адбываюцца 
інфармацыйныя і камунікацыйныя працэсы. Пад гэтым асяроддзем 
маецца на ўвазе інфармацыйнае поле і, больш канкрэтна, 
нацыянальнае інфармацыйнае поле. Каб даць азначэнне тэрмінам, 
трэба звярнуцца да комплекснага падыходу. Кембрыджскі слоўнік 
вызначае інфармацыйную прастору як «месца, асабліва вэб-сайт, 
дзе даступная інфармацыя» [1]. Гэта даволі абагульненае разуменне 
канцэпцыі ў больш прафесійных тэрмінах можна вызначыць як 
асаблівую форму сацыяльнай прасторы, сутнасцю якой з’яўляецца 
наяўнасць сацыяльнай камунікацыі як працэсу (акт, дзеянне, дзейнасць). 

У сваю чаргу, нацыянальнае інфармацыйнае поле трэба 
разглядаць як форму інфармацыйнай прасторы, якая мае гістарычныя, 
геаграфічныя, палітычныя, эканамічныя, нацыянальныя і культурныя 
межы, вызначаныя пэўным перыядам часу, што характарызуюц ца 
наборам прадметаў, якія ўдзельнічаюць у вытворчасці, перапрацоўцы, 
захоўванні і распаўсюджванні сродкаў масавай інфармацыі. 
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Ніклас Луман выкарыстоўвае тэрмін інфармацыйная прастора 
як «адмысловую форму сацыяльнай прасторы, сутнасць якой ха-
рактарызуецца наяўнасцю сацыяльнай камунікацыі як працэсу 
(акта, дзеяння, дзейнасці)». А інфармацыйнае поле трактуецца як 
«форма інфармацыйнай прасторы, у якой зафіксаваны гістарычныя, 
геаграфічныя, палітычныя, эканамічныя, нацыянальныя і культурныя 
межы на пэўны перыяд часу, і характарызуецца сукупнасцю прадметаў, 
якія займаюцца адначасова вытворчасцю, апрацоўкай, захоўваннем і 
распаўсюджваннем інфармацыі [2].

Далей трэба звярнуцца да аналізу сутнасці сучаснага інфармацыйнага 
поля, дзе мы павінны ў першую чаргу вылучыць, што ці хто з’ўляюцца 
яго складальнікамі, аўтарамі камунікацыйных працэсаў.

Найперш, гэта непасрэдна чалавек, як пачатак і аснова 
камунікацыйнага акта, і непаэсрэдна ўдзельнік, аўтар камунікацый- 
нага працэссу. Базавыя характарыстыкі, назапашаны вопыт, 
псіхафізіялагічныя характарыстыкі, сфарміраваныя ў працэсе антра- 
пасацыягенезу, вызначаюць чалавечае ўспрыманне, яго камуніка- 
тыўныя ўстаноўкі, канструююць асноўныя схемы паводзiн, на якіх, у 
сваю чаргу, базуюцца камунікацыйныя паводзіны і ажыццяўляецца 
камунікацыйны працэс, пабудова сацыяльнага светапогляду. 

Далей трэба вызначыць уплыў тэхнічнай часткі камунікацыйных 
зносін у межах сучаснага інфармацыйнага поля – масавую 
дыджыталізацыю соцыуму і камунікацыйных зносін. Згодна з імі, 
штогод колькасць інтэрнэт-карыстальнікаў па ўсім свеце павяліч- 
ваецца прыкладна на 200–300 млн чалавек [4]. Такім чынам, можна 
вызначыць тэндэнцыю на пастаяннае пашырэнне ахопу ўздзеяння 
інфармацыйных тэхналогій, бо, так ці інакш, іх  уладальнікі будуць 
нацэлены на пашырэнне сваёй аўдыторыі. 

Далей трэба звярнуцца да развіцця поглядаў на ўздеянне медыя. На 
першым этапе даследаванняў вызначалася, што медыя валодаюць нічым 
не абмежаванымі магчымасцямі ўздзеяння на сваю аўдыторыю – так 
званыя «тэорыя магічнай кулі» або «тэорыя шпрыца». Для даследчыкаў 
вобраз аўдыторыі медыя разглядаўся ў якасці пасіўнага аб’екта, для 
маніпуляцыі – вельмі цесная ўзаемасувязь паміж падзеяй і рэакцыяй 
аўдыторыі. Таму ўплыў СМІ лічыўся «прамым», які не мае пасярэднікаў, 
і супрацьстаяць яму індывід ніяк не можа [4].

У хуткім часе дадзеныя погляды былі грунтоўна раскрытыкаваны. 
Напрыклад, на думку Джозефа Клэппера, уздзеянне медыя з най боль-
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шай эфектыўнасцю адбываецца ў тых выпадках, калі ідзе апеляцыя 
да ўжо ўстаялых стэрэатыпаў, а новая інфармацыя замацоўвае іх, 
актуалізуе пад уплывам новага кантэксту. Адбіраецца інфармацыя, 
якая адпавядае ўстаноўкам індывіда, якія ў яго складаюцца на працягу 
доўгага часу. Таму магчыма толькі невялікая змена існуючых поглядаў 
аўдыторыі [5].

Погляд на развіццё медыясферы, інфармацыйнай прасторы і 
ўплыву медыя на аўдыторыю як частку масавай камунікацыі разгля-
дае Мануэль Кастэльс. Ён адзначае, што той час, калі  кантролем над 
інфармацыйным полем валодалі толькі бізнес ці палітычныя эліты, 
якія «адбіралі» інфармацыйныя падставы, скончыўся са з’яўленнем 
інтэрнэту. І хоць зносіны ў межах камунікацыйнага поля заўсёды 
выконвалі вырашальную ролю на кожным этапе антрапасацыягенезу, 
толькі ў сеткавым грамадстве мультымедыя валодаюць беспрэцэдэнт-
ным уплывам [6].

Калі разгядаць працэс медыятызацыі грамадсва як аб’ект комплекс-
нага даследавання, як сацыялагічнага, так і камунікацыйнага (даследа- 
ванні медыя), то фокус увагі надаецца такому стану інфармацыйнага 
поля, калі інтэрнэт-карыстальнікі маюць кругласутачны доступ 
да разнастайнай інфармацыі, абменьваюцца дадзенымі між сабой 
непасрэдна, непасрэдна ўцягнуты ў падзеі, удзельнічаюць у іх 
абмеркаванні ў рэжыме нон-стоп. Глабальная віртуальная інфарма-
цыйная прастора дазваляе кожнаму інтэрнэт-карыстальніку станавіцца 
не аб’ектам, а суб’ектам, аўтарам камунікацыі. Дадзены стан зносін 
у рамках узаемадзеяння соцыуму і медыя вызначаецца як статус 
«інфармацыйнага эгалітарызму».

Згодна з прагнозам С. В. Валадзенкава, да медыякамунікацый у межах 
інфармацыйнага поля, у выніку працэсу далейшай дыджыталізацыі 
соцыуму і фарміравання новых формаў узаемаадносін «медыя-соцыум», 
сучаснае інфармацыйнае поле будзе амаль цалкам перанесена ў рэжым 
анлайн, а непасрэдна рэальныя камунікатыўныя працэсы саступяць 
месца змадэляваным  віртуальным канструкцыям, якія і будуць 
успрымацца спажыўцамі інфармацыі ў якасці рэчаіснасці  [7].

Такім чынам, улічваючы вышэйназванае, можна грунтоўна 
абгрунтаваць, што сучаснае інфармацыйнае поле, яго змяненне пад 
уплы вам як тэхнічнага, так і сацыяльнага фактараў і, адпаведна,  
звязаны з гэтым працэс далейшай медыятызацыі соцыуму, з’яўляюцца 
патэнцыйным аб’ектам як даследавання з боку сацыялагічных навук, 
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так і журналістыкі. З пункту навуковага інтарэсу могуць з’яўляцца, 
напрыклад, колькасныя і якасныя характарыстыкі аўдыторыі медыя, 
іх змяненне ў працэссе эвалюцыі інфармацыйнага поля. З пункту 
гледжання журналістыкі і медыядаследаванняў, у сваю чаргу, інтарэс 
уяўляюць змены ў структуры спажывання кантэнту ў аўдыторыі, змены 
ў структуры інфармацыйнага поля і прагнозы ў змяненні яго структуры.  
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