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Аляксандр ГРАДЗЮШКА 

Аспiрант кафедры замежнай журналiстыкi БДУ 
 

Не застацца на перыферыi сусветных камунікацый 
 
Паскоранае развіццё інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій 

раскрывае для жыхароў нашай рэспублікі шматабяцаючыя перспектывы ў 

доступе да міжнародных базаў даных. Паводле падлікаў спецыялістаў амаль 880 

беларускіх арганізацый і грамадзян сёння маюць свае старонкі ў Глабальнай 

Павуціне, у сталіцы адчынены каля 20 пунктаў калектыўнага карыстання сеткай 

Інтэрнет. Паступова інфармацыя становіцца адной з асноўных каштоўнасцей 

грамадства, а стварэнне "інфармацыйных магістралей" непазбежна накладвае 

адбітак на эканамічную, сацыяльную, культурную і адукацыйную сферы 

сусветнай супольнасці. Пры гэтым у індустрыяльна развітых краінах больш за 

50 працэнтаў працуючых тым ці іншым чынам звязаныя з вытворчасцю 

інфармацыі, яна ператвараецца ў адзін з асноўных рэсурсаў кожнай краіны. 

 

Вуліца 

з аднабаковым рухам 
 

Да нядаўняга часу адметнай рысай прамыслова развітага грамадства была 

ўлада чалавека над рэчамі і прыродай, але сёння спецыялісты ўсё часцей га-

вораць пра ўзнікненне "грамадства ін-фармацыі", якое вылучаецца небыва-лым 

ростам магчымасцей чалавека па-шыраць, набываць і класіфікаваць ве-ды, 

вырабляць інфармацыю і імгненна распаўсюджваць яе. На нашых вачах 

адбываецца сапраўдны "выбух" у галі-не камунікацыі і стварэнне супергі-

ганцкіх інфармацыйных сетак, якія ахопліваюць амаль усю планету і не-

пазбежна ўздзейнічаюць на розныя сферы нашага жыцця. 

Пры гэтым развіццё індустрыі ін-фармацыі можа садзейнічаць дыялогу, 

мэта якога — наладжванне лепшага ўзаемапаразумення паміж народамі, а можа 

прывесці і да значнага культур-нага адчужэння, калі індустрыі каму-нікацыі 

будуць сканцэнтраваны ў ак-рэсленых рэгіёнах планеты, калі іх прадукцыя і 

паведамленні будуць ад-люстроўваць толькі пэўную культуру і калі іх 

распаўсюджванне будзе насіць аднабаковы характар. Для 

культурнайсамабытнасці краін "трэцяга свету", а таксама і Беларусі, як ні 

дзіўна, су-часныя сродкі масавай інфармацыі ўяўляюць пэўную небяспеку. 

Перш за ўсё гаворка ідзе пра ня-роўнасць, дыспрапорцыі і дысбалан-сы ў 

сферы сусветнай інфармацый-най і камунікацыйнай прасторы, на то ўжо шмат 

гадоў звяртае ўвагу ЮНЕСКА. Перад гэтай аўтарытэтнай міжнароднай 

арганізацыяй у адпа-веднасці з яе Статутам стаіць задача садзейнічаць 

"свабоднаму распаў-сюджванню ідэй вусным і выяўлен-чым шляхам", а таксама 

"збліжэнню і ўзаемнаму паразуменню народаў шляхам выкарыстання ўсіх 

сродкаў інфармацыі" незалежна ад эканаміч-нага стану той ці іншай краіны. 

Пра-водзячы палітыку так званага "інфар-мацыйнага каланіялізму", індустры-
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яльна развітыя краіны тым часам ім-кнуцца дыктаваць свае "правілы гульні" на 

сусветнай інфармацыйнай і камунікацыйнай прасторы. 

Пацвярджэннем таго няпростага становішча, якое сёння склалася на 

камунікацыйным рынку планеты, мо-гуць служыць некалькі лічбаў, якія 

прыводзяцца ў "Сусветным дакладзе ЮНЕСКА аб камунікацыі і інфарма-цыі ў 

1999—2000 гт.". Даклад сведчыць пра тое, што ў 1996 г. агульная коль-касць 

кампутараў у свеце складала 234,2 млн. адзінак. Пры гэтым на 100 чалавек у 

Еўропе прыпадала 9,6 ПК, у ЗША - 36,2, у Японіі -12,8, у Беларусі — каля 2, у 

Афры-цы — толькі 0,64 кампутара на сотню чалавек. Даволі значнае адставанне 

назіраецца ў галіне развідця Інтэрнет-тэхналогій. Прынамсі, да Глабальнай 

Павуціны жыхары нашай краіны змаг-лі далучыцца толысі ў 1996 годзе. 

Даклад ЮНЕСКА аб інфармацыі і камунікацыі ў 1999—2000 гг. з'явіўся 

на мяжы тысячагоддзяў і дае глыбокі аналіз тых праблемаў, якія турбуюць 

сусветную супольнасць і з кожным годам становяцца ўсё больш актуальнымі. 

Дзесяткі вядучых спецыялістаў усіх кантынентаў сумесна ацэньваюць у ім стан 

і перспектывы развіцця сеткі Ін-тэрнет, телебачання і іншых сродкаў масавай 

інфармацыі і камунікацыі з пункту гледжання іх наступстваў для грамадства. 

Паводле меркавання былога Генеральнага дырэктара ЮНЕСКА Федэрыка 

Маера, якое ён выказаў ва ўступе, "сусветны даклад па камунікацыі і 

інфармацыі 1999—2000 гг. быў распрацаваны, зыходзячы з намераў 

перашкодзіць разрыву, які павялічваецца паміж краінамі з высо-кім узроўнем 

развіцця інфармацый-ных тэхналогій і тымі, хто толькі па-чынае іх прымяняць". 

Гэты дакумент сведчыць таксама , пра тое, што вельмі супярэчлівая сіту-

ацыя складваецца і з размеркаваннем сродкаў тэлефаніі: у 1996 г. у Еўропе, 

ЗША і Японіі знаходзілася 68 працэн-таў ад агульнай колькасці тэлефонаў і 

факсаў, у той час як у Афрыцы толькі 1,8 працэнта. Даволі цікавымі здаюцца 

наступныя лічбы: у 1996 г. на тысячу жыхароў нашай краіны прыпадала 0,06 

мабільных тэлефонаў, 8,9 факсаў, 290 радыёпрыёмнікаў і 242 тэлевізары, тады 

як у дзяржавах Паўночнай Амерыкі і Заходняй Еўропы гэтыя лічбы большыя ў 3 

— 7 разоў. Дысба-ланс паміж развітымі краінамі і дзяр-жавамі, якія 

развіваюцца, відавочны таксама ў галінах іншых камунікацый-ных рэсурсаў, 

што прыводзіць да так званага "інфармацыйнага каланіяліз-му", эканамічнай і 

ідэалагічнай эк-спансіі. 

Падобнае становішча пачало непа-коіць ЮНЕСКА яшчэ ў канцы 70-х — 

пачатку 80-х гг., а сёння мы назіраем усё большае імкненне індустрыяльна 

развітых краін правесці глабалізацыю сусветнай інфармацыйнай і камуніка-

цыйнай прасторы і стварыць дыспра-порцыі. Паступова абмен інфармацы-' яй 

пачынае нагадваць "вуліцу з адна-баковым рухам", а некаторыя спецыя-лісты 

гавораць нават пра з'яўленне "інфармацыйных супермагістралей", якімі з 

хуткасцю свету ў адным нап-рамку зараз цыркулююць велізарныя патокі даных. 

Далёка не кожны жыхар планеты сёння валодае нават міні-мальнымі звесткамі 

пра нашу рэспуб-ліку, тады як Злучаныя Штаты Аме-рыкі актыўна 

прапагандуюць свой менталітэт і лад жыцця ўсімі магчы-мымі спосабамі. 

Праблемы стварэння новай міжнароднай інфармацыйнай і 

камунікацыйнай прасторы знайшлі сваё адлюстраванне ў сярэднетэрміновай 
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стратэгіі ЮНЕСКА на 1996-2001 гг. Паско-ранае развіццё новых тэхналогій ад-

крывае шматабяцаючыя перспектывы ў доступе да адукацыі, цыркуляцыі да-

ных, інтэнсіфікацыі навуковага супра-цоўніцтва і пашырэння культурных 

абменаў, але імкненне індустрыяльна развітых краін да панавання на сусвет-

ным рынку з кожным годам выклікае ўсё большую занепакоенасць спецыя-

лістаў. 

 

За збалансаванае 

распаўсюджванне інфармацыі 
 

Паняцце "камунікацыя" не фігуруе ў назве ЮНЕСКА, тым не менш важ-

насць гэтай галіны дзейнасці ўсё больш прызнаецца менавіта на сучас-ным 

этапе, і на яе штогод выдзяляец-ца каля 10 працэнтаў сродкаў рэгуляр-нага 

бюджэту арганізацыі. Перш за ўсё ў адпаведнасці з сярэднетэрміновай 

стратэгіяй на 1996—2001 гг. дзейнасць ЮНЕСКА, з аднаго боку, накіравана на 

садзейнічанне свабоднаму распаў-сюджванню інфармацыі як на міжна-родным, 

так і на нацыянальным уз-роўнях, забеспячэнне яе больш шыро-кага і больш 

збалансаванага пашырэн-ня без якіх-небудзь абмежаванняў, а з другога боку — 

на замацаванне магчы-масцей у галіне камунікацыі краін "трэцяга свету". 

Першае месца на сусветнай ін-фармацыйнай і камунікацыйнай прасторы 

займаюць ЗША, якім на-лежыць каля 48,7 працэнта рынку. Падобнае 

становішча цалкам зразу-мела: напрыклад, за апошнія пяць гадоў урад гэтай 

краіны выдаткаваў 27 мільярдаў долараў на абсталяванне дашкольных і 

школьных устаноў кампутарамі і іншым сучасным аб-сталяваннем, у выніку 

чаго ў канцы 1999 г. 95 працэнтаў амерыканскіх школ былі падключаны да 

Інтэрнета. Па ўзроўню развіцця інфармацыйных тэхналогій у сферы адукацыі 

мы значна адстаём ад ЗША і іншых ін-дустрыяльна развітых краін. Пры-намсі, з 

4 729 беларускіх агульнаадукацыйных школ доступ да Сусветнай Павуціны 

сёння маюць толькі 72 на-вучальныя ўстановы, ці 1,5 працэнта. 

На сярэдзіну 1998 г. сеткай Ін-тэрнет у ЗША карысталіся больш за 25 

працэнтаў жыхароў, у Фінляндыі гэ-ты паказчык складаў 20,4, Швецыі — 14,8, 

Даніі — 12,8, Іспаніі, Італіі і Пар-тугаліі — каля 3, у краінах "трэцяга свету" — 

не больш за 0,005—0,02 пра-цэнта насельніцтва, а ў Беларусі — ка-ля 1,5—2 

працэнтаў. Да гэтага часу гу-чаць заклікі да "еўрапейскага адказу" на 

амерыканскі націск у інфармацый-най сферы, які пацягне за сабой "ін-

фармацыйны каланіялізм". 

План мерапрыемстваў ЗША ў галіне Нацыянальнай інфармацыйнай ін-

фраструктуры (NII), зацверджаны ў1993 г., прадугледжвае панаванне на 

сусветным рынку і пракладванне "інфармацыйных  магістралей"   на  ўсёй 

планеце.  Пад гэтым трэба разумець дзеянні,   накіраваныя  на  дасягненне 

інфармацыйнай перавагі над дзяржа вамі "трэцяга свету" ў інтарэсах нацы 

янальнай   стратэгіі   і   ажыццёўленыя шляхам уздзеяння на інфармацыю  

інфармацыйныя сістэмы іншых краін пры адначасовай абароне ўласнай 

інфармацыі  і ўласных інфармацыйных сістэм. 
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Такія ініцыятывы выклікалі неад-кладную рэакцыю ЕС, якая асцерага-

лася саступіць пазіцыі ЗША і заявіла пра неабходнасць стварэння ў кароткі 

тэрмін еўрапейскага супольніцтва ін-фармацыі.    Пасля   гэтага   ў   ліпені 

1994г. Еўрапейская камісія надрука-вала паведамленне "Шлях Еўропы 

даінфармацыйнага грамадства", дзе быўвыкладзены план дзеянняў на бліжэй-

шую перспектыву. 3 сярэдзіны 90-х ггпачалі распрацоўвацца новыя падыхо-ды 

ў галіне інфармацыйнай еўрапей-скай палітыкі, дзе падкрэслівалася не-

абходнасць звярнуць увагу на магчы-мыя сацыяльныя наступствы, якія можа 

прынесці з сабой "інфармацыйнае грамадства". 

Даволі слушнымі ў гэтым кантэк-сце ўяўляюцца словы эксперта 

ЮНЕСКА ў сферы сродкаў масавай камунікацыі Шона Макбрайда, які ад-

значыў: "Прымаючы болып шырокі размах з прычыны дыверсіфікацыі і 

пашырэння сродкаў масавай інфарма-цыі, пад дэфектамі (недахопамі) у пе-рыяд 

"новай эры" камунікацыі сталі ўсё больш разумець "свабоду інфарма-цыі", 

"свабодны паток інфармацыі", "аднабаковы паток інфармацыі", сва-бодны 

доступ да сродкаў масавай ін-фармацыі, якія з'яўляюцца развіццём асноўнага 

прынцыпу свабоды і пера-кананняў, але яны нарадзілі ў сучас-ным свеце 

дыспрапорцыі, няроўнасць, дысбалансы і аднабаковасць атрыман-ня 

інфармацыі рознымі кантынентамі і рэгіёнамі". 

Даклад ЮНЕСКА пра камунікацыю і інфармацыю ў 1999—2000 гг. 

таксама сведчыць, што новы інфарма-цыйны парадак прынясе з сабой шмат 

негатыўных момантаў, сярод якіх вар-та адзначыць новае размеркаванне працы 

і грашовых сродкаў паміж дзяр-жавамі. Еэткае палажэнне не абяцае нічога 

добрага для краін "трэцяга све-ту", бо дапамагчы ім мала хто захоча, ды і не 

зможа. Выгады ад сучасных тэхналогій могуць быць манапалізава-ны новай 

сусветнай элітай. Дагэтуль нацыянальныя ўрады ажыццяўлялі жорсткі кантроль 

над тэлекамуніка-цыйнымі сістэмамі і перамяшчэннем праз межы сваіх краін 

кніг, кінафіль-маў і іншых культурных матэрыялаў, а з развіццём сеткі Інтэрнет 

верагод-насць "інфармацыйнай экспансіі" рэзка павялічылася. 

Дзяржавы, якія знаходзяцца ў сфе-ры ўздзеяння механізмаў глабальнага 

рынку, могуць страціць сваю ідэнтыч-насць і культуру, а змены на інфарма-

цыйнай прасторы непазбежна наклад-ваюць адбітак на эканамічную і палі-

тычную сферы жыццядзейнасці грамадства. 3 гэтай прычыны трэба знайсці 

ўзважаны падыход да новых інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій, 

старанна супастаўляючы іх магчымасці з адмоўнымі вынікамі, бо ўзнікненне 

новых медыя-імперый мо-жа ўяўляць пагрозу незалежнасці жур-налістаў і 

наогул нацыянальнай інфармацыйнай прасторы кожнай краіны. 

Пры гэтым трэба заўважыць, што разрыў паміж развітымі дзяржавамі і 

краінамі "трэцяга свету" ў галіне рас-паўсюджвання інфармацыі з кожным 

годам усё большае. Далёка не ўсе ўра-ды ў стане інвеставаць мільёны дола-раў у 

развіццё ўласнай інфармацый-най інфраструктуры. Пракладванне кабельных 

сетак, набыццё кампутараў, навучанне персаналу і іншыя меры, як вядома, 

патрабуюць немалых сродкаў. Таму адным краінам удаецца зрабіць "скачок" у 

новы свет, а іншыя выму-шаны застацца ўбаку, безнадзейна ад-стаць ад 

"інфармацыйных імперый" і трапіць у непасрэдную залежнасць ад іх. 
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Дзейнасць ЮНЕСКА ў галіне стварэння новага інфармацыйнага і 

камунікацыйнага парадку накіравана і на тое, каб ліквідаваць няроўнасці, | 

дыспрапорцыі і дысбалансы на сус-] ветным рьшку. Перш за ўсё, гэта аў-

тарытэтная міжнародная арганіза-цыя — галоўны сусветны інтэлекту-альны 

форум, на якім абмяркоўваюц-ца пытанні замацавання пазіцый СМІ краін 

"трэцяга свету". Для дзяр-жаў, якія сталі на шлях развіцця, сення 

выкарыстоўваюцца шматлікія рэлянальныя і нацыянальныя пра-грамы, сярод 

якіх варта адзначыць арганізацыю каналаў радыёвяшчан-ня, выпуск газет для 

вясковага на-сельніцтва, навучанне журналістаў для ўсіх СМІ, падрыхтоўку 

спецыя-лістаў па камунікацыі і інш. 

 

Стварэнне сучаснай 

інфармацыйна-тэлекамунікацыйнай 

інфраструктуры 
 

Дзе ж месца Беларусі ў сучасным iнфармацыйным грамадстве і яе шляху 

будучы свет? Як адзначалася вышэй,па ўзроўню насычанасці новымі ін-

фармацыйнымі   і   камунікацыйнымітэхналогіямі   мы   значна   адстаём   ад 

ЗША і краін Заходняй Еўропы. Пры гэтым імкненні да "амерыканізацыі" краін 

СНД і навязванні нам чужога іаду  жыцця   з   кожным   годам   усё оольш 

прыкметныя. Прэзідэнт нашай краіны А. Р. Лукашэнка на пленарным 

Уіасяджэнні Саміта тысячагоддзя ААН вельмі слушна зазначыў: "Пакуль, на 

Вжаль, у міжнародных адносінах мы сутыкаемся з усё больш частымі спробамі 

моцных гэтага свету "прычасаць" усіх пад адзін грэбень, адмаўляючы ўсялякую 

нацыянальную і рэгіяналь-ную спецыфіку, якая не ўкладваецца ў звыклыя рамкі 

"заходняга ладу жыцця". 

Гэтая спроба падзелу народаў на "настаўнікаў" і "вучняў" нічога добра-га 

не дае і не можа даць. Імкненні да раўнапраўнага, справядлівага і збалан-

саванага распаўсюджвання інфар-мацыі і ідэй на мяжы стагоддзяў уяў-ляюцца 

задачай першачарговай важнасці. Дамінаванне індустрыяльна развітых дзяржаў 

на сусветным інфар-мацыйным рынку пагражае незалеж-насці іншых краін не 

толькі сёння, але асабліва ў бліжэйшым будучым і адда-ленай перспектыве. 

Праблемы фарміравання дзяржаўнай палітыкі ў галіне інфарматызацыі і 

шляхі пераходу Беларусі да "інфар-мацыйнага грамадства" былі абмер-каваны 

на 7-м міжнародным кангрэ-се па тэлекамунікацыях, інфарма-цыйных і 

банкаўскіх тэхналогіях, што праходзіў 5 красавіка мінулага года ў рамках 

выставы "ТІВО-2000". Там адзначалася, што Беларусі над-звычай важна 

пераходзіць да актыў-най работы па стварэнні інфарма-цыйнай інфраструктуры. 

Рэспубліка зацікаўлена шырэй развіваць сістэмы масавых камунікацый, якія 

ўздзейні-чаюць на якасны ўзровень жыцця людзей. 

Пераадоленне крызісных з'яў у эканоміцы краіны і яе стабілізацыя 

немагчымыя таксама без уваходжання Беларусі ў сусветныя сеткі камуніка-цыі. 

Неабходна садзейнічанне развіц-цю айчыннай інфармацыйнай індус-трыі і 

стварэнню ў нашай краіне су-часнай інфармацыйна-тэлекамуніка-цыйнай 
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інфраструктуры, максімальна шырокаму прымяненню інфармацый-на-

аналітычных тэхналогій ва ўсіх сферах жыццядзейнасш беларускага грамадства. 

Пры фінансавай падтрымцы ЮНЕСКА, дарэчы, у Беларусі ажыц-цявіліся 

некалькі канцэптуальных праектаў: у Нацыянальнай бібліятэ-цы былі створаны 

сучасная сістэма кампутарных каталогаў і багаты архіў СБ-КОМ рэдкай кнігі, у 

Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальк-лору з'явіліся лабараторыі па 

выпуску лазерных дыскаў, у Дзяржаўным камі-тэце па друку запрацаваў 

сучасны кампутарны цэнтр. 

Трэба зазначыць, што практычна ўсе развітыя краіны, незалежна ад іх 

тэрытарыяльных памераў і ролі ў сус-ветнай супольнасці, распрацавалі на-

цыянальныя праграмы (канцэпцыі) пабудовы інфармацыйнага грамадства. Пры 

гэтым распрацоўка і рэалізацыя такіх праграм патрабуе каардынацыі 

намаганняў вучоных рознага профілю, спецыялістаў усіх узроўняў, фарміра-

вання эфектыўнай дзяржаўнай інфар-мацыйнай палітыкі. Дзейнасць ство-ранага 

ў Беларусі рэспубліканскага грамадскага аб'яднання "Інфармацыйнае 

грамадства" і іншых зацікаўленых арганізацый, трэба спадзявацца, будзе 

садзейнічаць інтэграцыі нашай дзяржавы ў сусветную інфарма-цыйную 

супольнасць. 

Далёка не ўсе разумеюць, наколь-кі важныя гістарычныя працэсы ад-

бываюцца на глабальным інфарма-цыйным рынку. Паступова разбура-ецца 

ранейшая сістэма камунікацый і на яе падмурку будуецца цалкам но-вае 

"інфармацыйнае грамадства". Пры гэтым з упэўненасцю можна сказаць: у 

цяперашніх умовах выжыве толькі тая сацыяльная сістэма, якая як мага хутчэй 

правядзе інфар-матызацыю грамадства, стане на шлях абноўленай цывілізацыі і 

дзякуючы гэтаму створыць прынцыпова новыя магчымасці для самарэалізацыі 

чалавека. 

Думаю, што асабліва для нашай краіны сёння, як ніколі, неабходна 

глыбока прадуманая праграма інфарматызацыі грамадства, якая б дала нам 

магчымасць больш не заставацца на перыферыі сусветных камунікацый і заняць 

належнае месца сярод індус-трыяльна развітых дзяржаў. 
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