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Аляксандр 

ГРАДЗЮШКА, аспiрант 

кафедры замежнай журналiстыкi БДУ 
 

Пабудова «інфармацыйнай магістралі»: 

шлях у будучыню ці катастрофа? 
 

Праблемы інфармацыйных тэхналогій сталі асабліва актуальнымі 

ў апошнія дзесяцігоддзі. Персанальныя камп'ютэры, мультымедыйнае 

праграмнае забеспячэнне на кампакт-дысках, сеткі кабельнага і 

спадарожнікавага тэлебачання, тэлефонвыя лініі, Інтэрнэт і іншыя 

сучасныя сродкі глабальнай інфармацыі і камунікацыі літаральна 

змяняюць нашы ўяўленні аб рэчаіснасці, даюць неабмежаваныя 

магчымасці для пошуку самых разна-стайных звестак. Пры гэтым 

інфармацыя пачынае выконваць усё больш значную ролю ў нашым 

жыцці, хаця яна і не паддаецца дакладнаму вымярэнню. Пачынаецца 

"інфармацыйная рэвалюцыя", наступствы якой прадбачыць даволі 

цяжка. 

Па стану на канец 2000 г. глабальнай сеткай Інтэрнэт ў свеце 

карысталася болып за 305 млн. чалавек, а праз пяць год доступ да 

"сусветнай павуціны" атрымаюць каля мільярда чалавек. Паскоранае 

развіццё сродкаў камунікацыі і стварэнне так званых «інфармацыйных 

магістралей» зараз непазбежна адбіваюцца на эканамічнай, сацыяльнай, 

культурнай, адукацыйнай і івшыхсферах, уздзейнічаюць на творчасць, 

супрацоўніцтва, абмен ведамі. Пры выкарыстанні інфармацыйных і 

камунікацыйвых тэхналогій знікае паняцце адлегласці. Для атрымання 

неабходнай інфармацыі з кіберпрасторы зараз неабходна ўсяго некалькі 

хвілін, тады як раней яе пошук мог займаць шмат дзён. 

Практычна ўсе індустрыяльна развітыя дзяржавы ў пачатку 90-х 

гг. пачалі распрацоўку нацыянальнай дзяржаўнай палітыкі, канчатковым 

вынікам якой павінна стаць пабудова "інфармацыйнага грамадства". 

Перш за ўсё неабходна звярнуць увагу на амерыканскую канцэпцыю 

Нацыянальнай інфармацыйнай інфраструктуры (N11 —National 

Information Infrastructure), якую ў 1993 г. вылучылі прэзідэнт ЗША 

Б.Клінтан і відэ-прэзідэнт А. Гор. Дадзеная канцэпцыя зараз з’яўляецца 

ядром дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі ЗША і забяспечвае гэтай 

дзяржаве пануючае становішча на інфармацыйным і камунікацыйным 

рынку планеты. 

Далей у 1994 г. амерыканцы прапанавалі стварыць 

"інфармацыйную магістраль" (digital superhighway), якую сёння 

называюць Інтэрнэт. Для таго, каб дасягнуць аудыторыі ў 50 млн. 
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чалавек, радыё спатрэбілася 30 гадоў, тэлебачанню хапіла 13, а 

Інтэрнэту было дастаткова 4-х. Праграма ЗША ў галіне камп’ютэрных 

тэхналогій, як сцвярджаюць яе стваральнікі, павінна садзейнічасць не 

толькі доступу людзей да кіберпрасторы, але і заваяванню Злучанымі 

Штатамі першынства на сусветным інфармацыйным і камунікацыйным 

рынку. Пад гэтым трэба разумець дзеянні, накіраваныя на дасягненне 

перавагі над іншымі дзяржавамі шляхам уздеяння на інфармацыйныя 

сістэмы гэтых краія. 

Першае месца ва сусветнай інфармацыйнай і камунікацыйнай 

прасторы сёння займаюць менавіта ЗША, якім належыць каля 73% 

рынка найноўшых тэхналогій. Паступова абмен інфармацыяй пачынае 

нагадваць "магістраль з аднабаковым рухам", да якой не маюць доступу 

дзяржавы "трэцяга свету". Пры дапамозе сучасных камунікацыйных 

сетак ЗША зараз ажыццяўляюць трансляцыю "заходняга" ладу жыцця, 

уласных ідэй, прынцыпаў і каштоўнасцей. План меранрыемстваў у 

галіне Нацыянальнай інфармацыйнай інфраструктуры прадугледжвае 

неабмежаванае панаванне ЗША на сусветным рынку, у выніку чаго 

краіны Афрыкі, Азіі і Лацінскай Амерыкі можа чакаць інфармацыйная і 

камунікацыйная катастрофа, крах самасвядомасці, суверэнітэту і 

незалежнасці. 

Перспектывы пабудовы "інфармацыйнага грамадства" знайшлі 

сваё адлюстраванне на старонках кнігі Біла Гейтса "Дарога ў будучыню" 

(The road ahead), якая з’явілася ў 1995 годзе і была надрукавана больш 

чым у 20 краінах. Праз дзесяць гадоў, як сцвярджае старшыня 

карпарацыі Місгозоіі, сучасныя "інфармацыйныя магістралі" будуць 

пракладзены да кожнага амерыканскага дома і кожнай амерыканскай 

кватэры. Паступова ўсе камп’ютэры злучацца адзін з адным, у выніку 

чаго з\явіпда грандыёзная па сваіх памерах сетка. Правобразам яе 

з’яўляецца менавіта сучасны Інтэрнэт. Пры гэтым, як заўважае Гейтс, 

"інфармацыйная магістраль" трансфарміруе нашу культуру не менш 

кардывальна, чым друкарскі прэс у свой час змяніў сярэдневякову ю. 

Патэнцыял сучасных інфармацыйных і камунікацыйных 

тэхналогій асабліва вялікі ў адукацыі. Дзякуючы мультымедыйным 

кампакт-дыскам і доступу да Інтэрнэта вучні і студэнты атрымліваюць 

магчымасць хутка знайсці неабходную інфармацыю, карыстацца 

віртуальнымі бібліятэкамі, скрабніцамі сусветнай літаратуры і 

мастацтва. Для гэтага кожнай школе ці вышэйшай навучальнай установе 

неабходна забяспечыць доступ да глабальнай інфармацыйвый сеткі, а 

таксама падрыхтаваць выкладчыкаў у галіне сучасных камп'ютэрвых 

тэхналогій. Да 95% амерыканскіх школ зараз падключаны да Інтэрвэта, 

бо за апошнія пять гадоў урад ЗША выдаткаваў 27 мільярдаў долараў на 

абсталяванне дашкольных і школьных устаноў каш’ютэрамі. 
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Першынство ЗША на сусветным інфармацыйным і 

камунікацыйным рынку, на жаль, вядзе да шэрагу негатыўных 

наступстваў. Дагэтуль нацыянальныя ўрады ажыццяўлялі жорсткі 

кантроль над перамяшчэннем праз межы сваіх краін кніг, кінафільмаў і 

іншых культурных матэрыялаў, а з развіцдём сеткі Інтернэт 

верагоднасць "інфармацыйнай экспансіі" рэзка павялічылася. Па 

меркаваяню былога Генеральнага дырэктара ЮНЕСКА Федэрыка 

Маера, выгады ад сучасных тэхналогій могуць быць манапалізаваны 

новай сусветнай элітай. Дзяржавы, якія знаходзяцца ў сферы ўздзеяння 

механізмаў глабальнага рынку, рызыкуюць страціць сваю культуру, бо 

іх мова, фальклор і традыцыі апынуцца пад заходнім уплывам. 

Падобную небяспеку найноўшых інфармацыйных і 

камунікацыйных тэхналогій хутка ўсвядомілі развітыя краіны Заходняй 

Бўропы, якія нават зараз ў галіве камп~ютэрных рэсурсаў адстаюць ад 

ЗША на 8-12 гадоў. Па распараджэнню Еўрапейскага супольніцтва ў 

1994 г. быў падрыхтававы даклад экспертнай групы пад кіраўніцтвам 

Марціва Бангемана «Рэкамендацыі ЕС і глабальнае інфармацыйнае 

грамадства», які адыграў вельмі важную ролю ў развіцці сучасных 

інфармацыйвых і камунікацыйных сродкаў сувязі. Даклад Бангемана 

далёка ве ў апошнюю чаргу быў накіраваны ва пераадоленве дыктату 

ЗША ў галіне найноўшых тэхналогій, у выніку чаго Еўрапарламент 

прыняў план дзеянняў па пераходу еўрапейскіх краін да 

"інфармацыйнага грамадства". 

Пасля публікацыі даклада Бангемана па ўсёй Еўропе пачалася 

падрыхтоўка вацыянальных праграм пабудовы «інфармацыйнага 

грамадства», якая аб'яднала 160 праектаў у 25 еўрапейскіх гарадах. 

Прыкладам можа служыць прынятая ў 1996 годзе "Праграма нямецкага 

шляху да інфармацыйнага грамадства на перыяд да 2000 года" (Іпfо 

2000:Germany’s Way to the Information Society). Пры рэалізацыі гэтай і 

іншых праграм даволі вялікая ўвага надзялялася кампхютэрызацыі 

школ, вышэйшых навучальных устаноў, бібліятэк, архіваў з мэтай 

далучэння іх да «інфармацыйнай супермагістралі», пгго павінна было 

забяспечыць еўрапейскім краінам хуткае ўваходжанне ў глабальнае 

інфармацыйнае супольніцтва. 

Па меркаванню Марціна Бангемана, тыя краіны, якія першымі 

трапяць у "інфармацыйнае грамадства", атрымаюць найвялікшыя 

перавагі і будуць вызначаць умовы для тых, хто будзе ісці следам за імі. 

Па гэтай прычыне кожнай дзяржаве неабходна як мага хутчэй правесці 

маштабныя змены на ўласным інфармацыйным і камунікацыйным 

рынку і распрацаваць канцэпцыю пераходу да "інфармацыйнага 

грамадства", інакш яна пацерпідь паражэнне ў "тэхналагічнай гонцы". 

Пры ігнараванні гэтай праблемы краіна рызыкуе адстаць ад больш 
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канкурэнтаздольных дзяржаў і стаць пасіўным спажыўцом чужых 

прадуктаў і тэхналогій. 

Да 85% інфармацыйных рэсурсаў зараз сканцэнтраваны ў ЗША, 

Японіі і краінах Заходняй Еўропы, што забяспечвае пануючае 

палажэнне на сучасным рынку больш моцным і болып заможным 

дзяржавам. Па стану на пачатак 2000 г. у свеце налічваецца больш за 50 

транснацыянальных карпарацый інфармацыі, якія кантралююць каля 

93% сусветных Інтэрнэт-рэсурсаў. Пры гэтым, на жаль, сучасныя 

тэхналогіі (мультымедыа, телекамунікацыйныя спадарожнікавыя 

сістэмы і Інтэрнэт) нярэдка выкарыстоўваюцца транснацыянальнымі 

карпарацыямі для атрымання вялікіх прыбыткаў, распаўсюджвання 

"заходняга ладу жыцця", прапаганды эротыкі і насілля, што прыводзіць 

да так званага "інфармацыйнага каланіялізму". Прычым ахвярамі 

сучасных медыяімперый нярэдка становяцца менавіта маладыя людзі. 

Праблемы будаўніцтва "інфармацыйнай магістралі" знаходзяцца ў 

цэнтры ўвагі ЮНЕСКА, якая ў 1996 г. распрацавала канцэпцыю 

"інфармацыйнага грамадства для ўсіх". Па меркаванню экспертаў гэтай 

уплывовай міжнароднай арганізацыі, на нашых вачах зараз адбываецца 

працэс пераходу сусветнай супольнасці ад індустрыяльнага грамадства 

да інфармацыйнага. Паскоранае развіццё новых тэхналогій адкрывае 

многаабяцаючыя перспектывы ў галінах адукацыі, цыркуляцыі 

дадзеных, інтэнсіфікацыі навуковага супрацоўніцтва і пашырэння 

культурных абменаў. Далёка не кожная краіна свету ў той жа час мае 

доступ да глабальных камп^ютэрных сетак, таму выгады ад іх 

выкарыстання могуць быць манапалізаваны новай сусветнай элітай. 

Даклад ЮНЕСКА аб інфармацыі і камунікацыі сведчыць аб тым, 

што ў 1995 г. каля 22,6% жыхароў планеты былі непісьменнымі. Пры 

гэтым у Афрыцы ўзровень непісьменнасці складаў 43,2 %, у краінах 

арабскага свету — 43,4, Паўднёвай Азіі — 59,2, дзяржавах Лацінскай 

Амерыкі і Карыбскага басейна — 13,4%. Для болыпасці краін у стадыі 

развіцця сучасныя "інфармацыйныя супермагістралі" застаюцца 

недасягальнай марай, бо агульны паказчык непісьменнасці ў дзяржавах 

"трэцяга свету" складае каля 29,6%, тады як у індустрыяльна развітых 

краінах непісьменным застаецца толькі 1,3% насельніцтва. Даволі 

цікавымі здаюцца таксама паказчыкі доступу да Інтэрнэта ў розных 

рэгіёнах планеты. Па стану на пачатак 2000 г. агульная лічба 

карыстальнікаў глабальнай камп’ютэрнай сеткі дасягнула 276 млн. 

чалавек, з якіх толькі 0,89% знаходзілася ў Афрыцы і 0,61 — у 

Лацінскай Амерыцы. 

Паняцце "камунікацыя" не фігурыруе ў назве ЮНЕСКА, тым не 

менш важнасць гэтай галіны ўсё болып прызнаецца менавіта на 

сучасным этапе, і на яе штогод выдзяляецца каля 10% сродкаў 

рэгулярнага бюджэта. Па меркаванні былога Генеральнага дырэктара 
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арганізацыі Федэрыка Маера, існуе рэальная небяспека маніпуляцыі 

інфармацыйнымі патокамі, а таксама каланізацыі краін "трэцяга свету" 

пры дапамозе інфармацыі. Дзейнасць ЮНЕСКА зараз накіравана на 

прыняцце неадкладных захадаў на нацянальным, рэгіянальным і 

міжнародным узроўнях, якія б дапамаглі пераадолець дыктат 

індустрыяльна развітых краін і ўстанавіць болып справядлівы сусветны 

парадак у галіне інфармацыі і камунікацыі. Для дасягнення гэтай мэты 

арганізацыя сёння прыкладае шматлікія намаганні, і ў першую чаргу яе 

дзейнасць датычыць краін "трэцяга свету". 

Перш за ўсё ЮНЕСКА з'яўляецца галоўным сусветным форумам, 

на якім абмяркоўваюцца пытанні больш збалаясаванага 

распаўсюджвання інфармацыі. Праекты, фінансуемыя ў рамках 

арганізацыі, прадугледжваюць шырокае кола дзейнасці, Еакіраванае на 

каміГютэрызацыю сродкаў масавай інфармацыі, школ, бібліятэк, 

маладзёжных аб’яднанняў. Даволі вялікую ролю іграюць таксама 

шматлікія рэгіянальныя і нацыянальныя навучальныя праграмы 

ЮНEСКА. Прымаючы да ўвагі важнасць прафесійных навыкаў для 

развіцця "інфармацыйнага грамадства", арганізацыя надае асаблівае 

значэнне падрыхтоўцы спецыялістаў (бібліятэкараў, супрацоўнікаў 

інфармацыйных службаў і інш.). 

Дынаміка змянення колькасці камп’ютэраў, мабільных тэлефонаў, 

факсаў, тэлевізараў, а таксама карыстальнікаў глабальных 

камунікацыйных сетак у развітых дзяржавах і краінах "трэцяга свету" 

сведчыць аб тым, што з кожным годам разрыў паміж імі павялічваецца. 

Доступ да ведаў праз сучасныя каналы сувязі забяспечвае жыхарам 

заможных краін неабмежаваныя магчымасці, тады як іншыя 

акаказваюцца адрэзанымі ад "інфармацыйнай магістралі". Палова 

жыхароў ЗІША зараз карыстаецца Інтэрнэтам дома, у краінах 

Паўночнай Еўропы каля 1/3 насельніцтва мае магчымасць працаваць у 

глабальнай сетцы, тады як у Афрыцы доступ да "сусветнай павуціны" 

мае толькі адзін чалавек з 7.000 жыхароў. 

Прынятая ЮНЕСКА праграма IV "Камунікацыя, інфармацыя і 

інфарматыка на службе чалавецтва" і Сярэднетэрміновая стратэгія на 

1996 — 2001 гг. ставяць сваёй мэтай звесці да мінімуму разрыў паміж 

індустрыяльна развітымі дзяржавамі і краінамі "трэцяга свету" ў галіне 

найноўшых інфармацыйных тэхналогій, аднак пры рэалізацыі гэтых 

планаў ўзнікае пшат праблем. Дзесяткі краін у стадыі развіцця сёння 

маюць вельмі неразвітую сетку камунікацый, што значна тармозіць 

пашырэнне Інтэрнэта, сродкаў мультымедыа, кабельнага тэлебачання і 

іншых высокатэхналагічных рэсурсаў. Дзяржаўным структурам і 

ўрадавым арганізацыям таксама неабходна ўзяць на сябе адказнасць за 

тое, каб разрыў ва ўзроўні развіцця інфармацыйных тэхналогій не 

павялічваўся. 



Маладосць. – 2001. – № 4. – С. 205-211. 210 

Працэс уваходжання Беларусі ў "інфармацыйнае грамадства" 

вельмі складаны і супярэчлівы. Па ўзроўню развіцця сучаных 

інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій наша краіна, на жаль, 

значна адстае ад ЗІПА, Японіі і дзяржаў Заходняй Еўропы. Доступ да 

"глабальнай павуціны" ў Беларусі сёння маюць прыкладна 100 тысяч 

чалавек (каля 1% насельніцтва), больш за 980 беларускіх арганізацый 

стварылі свае веб-старонкі ў Інтэрнэце. Па сусветным меркам гэтыя 

паказчыкі лічацца нізкімі, аднак інфармацыйныя і камунікацыйныя 

тэхналогіі з кожным годам развіваюцца ў нашай рэспубліцы ўсё больш і 

болып. Па гэтай прычыне лічу, што ў Беларусі паступова фарміруюпда 

перадумовы для пераходу да "інфармацыйнага грамадства". 

Перш за ўсё да іх можна аднесці той факт, што з кожным годам 

усё больш маладых людзей праяўляюць цікавасць да Інтэрнэта, 

электроннай пошты, сродкаў мультымедыа, іншых сучаных 

інфармацыйных і камунікацыйных рэсурсаў. Паступова да глабальнай 

каміГютэрнай сеткі падключаюцца школы, вышэйшыя навучальныя 

ўстановы, бібліятэкі, у сталіцы краіны адчынены болып 25 пунктаў 

калектыўнага карыстання Інтэрнэтам і "віртуальных" кафэ. Даволі 

важным лічу таксама той факт, што ў Беларусі сфарміраваўся айчынны 

рынак інфармацыйных тэхналогій і паслуг, наша краіна далучана да 

ўсяго свету кабельнымі і спадарожнікавымі каналамі сувязі. Пры 

цяперашнім тэмпе развіцця інфармацыйных і камунікацыйных 

тэхналогій асноўныя рысы "інфармацыйнага грамадства" ў Беларусі 

будуць сфарміраваны ў першай чвэрці XXI стагоддзя. 

Для нашай краіны сёння як ніколі неабходна таксама глыбока 

прадуманая праграма інфарматызацыі грамадства, якая дала б нам 

магчымасць інтэграцыі ў сусветную інфармацыйную і камунікацыйную 

прастору. Далейшае паглыбленне дыспрапорцый ў гэтай галіне 

пагражае стратай культурнай самабытнасці і нацыянальнай 

ідэнтычнасці, іншымі негатыўнымі наступствамі. Першы год XXI 

тысячагоддзя абвешчаны ЮНЕСКА годам дыялогу цывілізацый, падчас 

якога кожная краіна свету мае права заявіць аб сабе на сусветным рынку 

інфармацыйных рэсурсаў. Патэнцыял новых тэхналогій вельмі вялікі, 

таму іх больш шырокае выкарыстанне павінна забяспечыць Беларусі 

новыя магчымасці міжнароднага супрацоўніцтва. 
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