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«Праб ле ма ліч ба ві за цыі ме-

дыяп рас то ры ўзнік ла не ўчо ра і не 

сён ня, прос та ак ту аль насць яе з 

ця гам ча су ўсё ўзрас та ла, і за раз з 

раз ра ду ак ту аль ных яна пе рай шла 

ў раз рад зла ба дзён ных, — аба-

зна чыў пры яры тэ ты сё лет ня га 

фо ру му яшчэ да па чат ку яго ра-

бо ты пер шы на мес нік мі ніст ра 

ін фар ма цыі Па вел ЛЁГКІ. — Га-

вор ка ідзе пра тое, што іс тот на 

змя ні лі ся ўмо вы, па ра дыг ма жур-

на ліс ты кі: ця пер ма ла зай мац ца 

толь кі вы твор час цю кан тэн ту, не-

аб ход на ўдзя ляць знач ную ўва гу 

яго дыс тры бу цыі, за ся родж вац ца 

на якас ным ме ды я мар ке тын гу. Гэ-

тыя пы тан ні ў шэ ра гу ін шых мы і 

аб мяр коў ва ем з удзель ні ка мі ме-

ды я фо ру му».

Мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі 

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ пад час 

пле нар на га па ся джэн ня пра па на-

ваў па га ва рыць так са ма пра ад каз-

насць жур на ліс та за ўздзе ян не на 

свя до масць лю дзей: «Жур на ліс таў 

час та аб ві на вач ва юць у спро бах 

ма ні пу ля ваць гра мад скай свя до-

мас цю, у нас ба чаць ар га ні за та-

раў ін фар ма цый ных вой наў. Мо жа 

быць, усё знач на пра сцей і жур на-

ліс ты ўся го толь кі шу ка юць праў ду, 

імк нуц ца хоць бы на сло вах, якія 

вы ка за ны ў ін тэр нэ це, агу ча ны ў 

тэ ле эфі ры ці на пі са ны ў дру ка ва-

ных вы дан нях, вы бу да ваць да ро гу 

ад рэ аль най рэ ча іс нас ці да ідэа-

лаў жыц цё ва га ўлад ка ван ня?..» 

Мі ністр на га даў, што пяць ме ся-

цаў та му Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ў тэ ле ві зій ным 

эфі ры звяр нуў ся да ўсіх бе ла рус кіх 

СМІ са сло ва мі пра тое, што за-

да ча жур на ліс таў — фар мі ра ваць 

кан струк тыў ную гра мад скую дум-

ку, вес ці аб' ек тыў ны, уз ва жа ны і 

ўдум лі вы дыя лог з аў ды то ры яй. 

«Та му да вай це спра чац ца, вы-

каз ваць роз ныя мер ка ван ні тут, 

на дыс ку сій ных пля цоў ках на шай 

мі ра лю бі вай кра і ны — спра чац ца 

з ра зу мен нем та го, што мы па ва-

жа ем сва бо ды і каш тоў нас ці дэ-

ма кра тыч на га гра мад ства, — за-

клі каў мі ністр. — Ка лі вы штось ці 

пад ка жа це нам у тэх на ло гі ях, ін-

стру мен та рыі жур на ліс та — мы, 

са свай го бо ку, бу дзем толь кі 

ўдзяч ныя. Ка лі, вяр нуў шы ся да до-

му, праз свае СМІ вы па шы ры це 

ўяў лен не шы ро кай аў ды то рыі пра 

ства раль ныя пра цэ сы, якія ідуць у 

Рэс пуб лі цы Бе ла русь, па вер це — 

у нас вы зной дзе це са праўд ных 

сяб роў і доб рых ін фар ма цый ных 

парт нё раў».

Пра не аб ход насць пра фе сій най 

кан са лі да цыі так ці інакш га ва ры лі 

прак тыч на ўсе ўдзель ні кі фо ру му. 

«Свет сён ня за над та скла да ны, 

каб дзя ліць яго на Ус ход і За хад, 

Поў дзень і Поў нач, — мяр куе ге-

не раль ны ды рэк тар ра сій скай 

Тэ ле ві зій най служ бы на він Аляк-

сандр ГУР НОЎ. — Та му за да ча 

на ша га ме ды я фо ру му — не па дзел 

на фрак цыі, а по шук і рас пра цоў ка 

той агуль най пра фе сій най і на огул 

куль тур най пра сто ры, у якой мы 

мо жам су пра цоў ні чаць і ад каз ваць 

на су час ныя вы клі кі». А на мес нік 

дзяр жаў на га сак ра та ра Са юз-

най дзяр жа вы Аляк сей КУБ-

РЫН да даў, што не трэ ба про ці-

па стаў ляць тра ды цый ныя срод кі 

ма са вай ін фар ма цыі і са цы яль ныя 

ме дыя, ка лі мож на знай сці пунк ты 

су да кра нан ня і агуль ныя ін та рэ сы 

з імі. Ад ным з важ ных пунк таў та-

ко га парт нёр ства спа дар Куб рын 

на зваў вы ву чэн не бло гас фе ры і 

ўза е ма дзе ян не з ёй.

На коль кі па спя хо вым мо жа 

быць та кое су пра цоў ніц тва, рас-

ка за ла га лоў ны рэ дак тар пар та-

ла Cozarіpress Яні на КО ЗА РЫ з 

Бель гіі, якая пры вя ла на ступ ны 

прык лад: у Ант вер пе не ёсць сайт 

для дзя цей, які ро бяць па за ка зе 

дзяр жа вы да рос лыя — жур на ліс ты 

і бло ге ры, — і ў прос тай і ці ка вай 

фор ме яны рас каз ва юць як мяс-

цо выя на ві ны, так і важ ныя па дзеі 

су свет на га маш та бу. Акра мя та-

го, бель гій скіх школь ні каў за пра-

ша юць на фес ты валь бло ге раў і 

юту бе раў, які так са ма пра хо дзіць 

пры пад трым цы дзяр жа вы ў якас ці 

ін вес ты цыі ў бліз кую бу ду чы ню.

ПЛЮС ЦІ МІ НУС?
Да лё ка не ўсе ба чаць у ліч ба ві-

за цыі ме ды яп рас то ры праб ле му. 

Так, пер шы на мес нік стар шы ні 

Вы кан ка ма — вы ка наў ча га сак-

ра та ра СНД Вік тар ГУ МІН СКІ пе-

ра ка на ны, што ліч ба вы па ра дак 

дня, на ад ва рот, ад кры вае но выя 

маг чы мас ці і ства рае без бар' ер-

нае ін фар ма цый нае ася род дзе, у 

пры ват нас ці, для ўза е ма дзе ян ня 

на шых кра ін ва ўсіх сфе рах дзей-

нас ці СНД.

Ды рэк тар Азі яц ка-еў ра пей-

ска га бю ро ін фар ма цый на га 

агенц тва «Сінь хуа» Фан ВЭЙ ГО 

пры вёў кан крэт ныя вы ні кі раз віц ця 

ліч ба ва га сег мен та ў тра ды цый ных 

СМІ і ўра зіў гас цей і ўдзель ні каў 

фо ру му ліч ба мі: толь кі анг ла моў-

ная ма біль ная пра гра ма пар та ла 

на він Xіnhua news (а пар тал на 

сён ня ўва хо дзіць у топ-100 най буй-

ней шых ін фар ма цый ных сай таў у 

све це) быў спам па ва ны ўжо больш 

як 200 ты сяч ра зоў па ўсім све це. 

Сот ня мі ты сяч ка рыс таль ні каў вы-

мя ра ец ца і коль касць пад піс чы каў 

агенц тва ў са цы яль ных сет ках — і 

ўсё гэ та, за ўва жае спа дар Вэй го, 

толь кі част ка вя лі кай стра тэ гіі раз-

віц ця.

Праў да, на гад ва юць экс пер ты, 

гон ка за «ліч бай» — спра ва хоць і 

жыц цё ва не аб ход ная ў су час ным 

све це, ад нак вель мі ня тан ная. 

Як пры знаў ся га лоў ны рэ дак-

тар «Ком со моль ской пра вды» 

Ула дзі мір СУ НГОР КІН, на пад-

тры ман не сай та вы дан ня вы дат-

коў ва ец ца больш за міль ярд ра-

сій скіх руб лёў у год. Але і вы нік 

та го вар ты: што дня сайт на вед вае 

ка ля ча ты рох міль ё наў ча ла век. 

«Мы жы вём у эпо ху вя лі кіх ліч баў 

і вя лі кіх ме дыя, і гэ та трэ ба мець 

на ўва зе, ка лі мы аб мяр коў ва ем 

да лей шы лёс ме дыя. Прак тыч на 

што дня ў мя не ці ка вяц ца: які лёс 

ча кае па пя ро выя СМІ? Ні хто гэ та-

га дак лад на не ве дае. Ка лі за ха-

ва ец ца гра шо вая пад трым ка, то, 

на пэў на, і коль касць па пя ро вых 

СМІ па вя лі чыц ца — але, з ін ша га 

бо ку, на зі ра ец ца па ста ян ны ад ток 

рэ кла мы, а зна чыць, і пры быт каў 

па пя ро вых га зет», — раз ва жае 

рэ дак тар ад на го з са мых вы со-

ка ты раж ных ра сій скіх вы дан няў. 

Але ён на га даў і пра ад ва рот ныя 

вы пад кі — так, ка лі ў Ра сіі шы ро ка 

аб мяр коў ва ла ся пен сій ная рэ фор-

ма і не аб ход на бы ло па тлу ма чыць 

да ступ най мо вай і вя лі ка му чы тац-

ка му ко лу афі цый ныя да ку мен ты, 

з гэ тым лепш спра ві лі ся як раз тра-

ды цый ныя па пя ро выя вы дан ні, ты-

раж якіх знач на вы рас.

У Бе ла ру сі ж на сён ня, ад зна чае 

кі раў нік Цэнт ра са цы я ла гіч ных і 

па лі тыч ных да сле да ван няў БДУ 

пра фе сар Да від РОТ МАН, да 95 % 

мо ла дзі і да 50 % лю дзей ста ла га 

ве ку атрым лі ва юць ін фар ма цыю 

праз ін тэр нэт. Але гэ та не пры-

суд тра ды цый ным СМІ, сцвяр джае 

на ву ко вец: «Пе ра ва га ліч ба вых 

ме дыя — у апе ра тыў нас ці, маг чы-

мас ці даць ін фар ма цыю прак тыч-

на ім гнен на, але тра ды цый ныя СМІ 

мо гуць і па він ны па гля дзець на яе 

ў ін шым ра кур се, пра ана лі за ваць 

больш пад ра бяз на і глы бо ка».

Перс пек ты вы для раз віц ця дру-

ка ва ных СМІ ба чыць і ды рэк тар 

ін фар ма цый на га агенц тва «Ар-

менп рэс» Арам АНА НЯН: «Мы 

жы вём у но вай эка сіс тэ ме, пе ра на-

сы ча най ін фар ма цы яй, і спа жыў-

цы ўжо не хо чуць па сіў на ча каць 

на він, а жа да юць атрым лі ваць іх у 

рэ жы ме «тут і ця пер». Ад нак я ні ў 

якім вы пад ку не раб лю пра гно зу, 

быц цам у па пя ро вых срод каў ма-

са вай ін фар ма цыі ня ма бу ду чы ні. 

На ад ва рот, ад кры ва юц ца но выя, 

вель мі ці ка выя маг чы мас ці — на-

прык лад, праз вы ка ры стан не QR-

тэх на ло гій, якія да зва ля юць га зе-

там тра піць у ліч ба вы свет».

НЕ ВЫ ПУС ЦІЦЬ 
ДЖЫ НА З БУ ТЭЛЬ КІ

Ма са вае рас паў сю джан не фэй-

ка вых на він і зло ўжы ван не са цы-

яль ны мі ме дыя для пра соў ван ня 

пра ва ка цый най ін фар ма цыі, якая 

ўно сіць раз лад у гра мад ства, па-

ру шэн не нор маў эты кі, за мас кі ра-

ва ныя спро бы рас па ліць «ін фар-

ма цый ныя вой ны» — гэ та той ад-

ва рот ны бок ме да ля ліч ба ві за цыі 

ме ды яп рас то ры, пра які нель га 

за бы ваць і які трэ ба ўліч ваць у 

паў ся дзён най пра цы жур на ліс та, 

пра што так са ма мно га, го ра ча і 

грун тоў на га ва ры лі ўдзель ні кі фо-

ру му ця гам уся го дня.

«Ка лі ў кра і не не бу дуць раз ві-

вац ца ін фа тэх на ло гіі, яна бу дзе ад-

ста ваць ад ін шых у раз віц ці. Ад нак 

мы ні ў якім вы пад ку не па він ны 

пад па рад коў вац ца ліч ба ва му джы-

ну, які сён ня прак тыч на за ха піў 

свет, і да зва ляць яму дык та ваць 

умо вы, — рэ зю муе пра фе сар Еў-

ра а ка дэ міі, па лі то лаг, док тар 

фі ла соф скіх на вук Эду ард ЦІН 

з Эс то ніі. — Мы па він ны быць вы-

шэй за джы на і кі ра ваць ім». Дзе ля 

гэ та га, лі чыць экс перт, трэ ба не 

гвал тоў на зма гац ца з ліч ба ві за-

цы яй усіх сфер жыц ця, а ўме ла 

кі ра ваць ёю і ска рыс тоў ваць усё 

леп шае, што да юць су час ныя тэх-

на ло гіі: дзе цям — за пам поў ваць 

у га джэ ты раз ві валь ныя пра гра-

мы, ма ла дым лю дзям, якія ма са ва 

«ся дзяць» у са цы яль ных сет ках — 

да па ма гаць рэа лі зоў ваць праз ін-

тэр нэт-су пол кі гра мад ска знач-

ныя іні цы я ты вы, а тра ды цый ным 

СМІ — ня стом на на гад ваць, што 

ні я кія са мыя су час ныя пры ла ды і 

ліч ба выя тэх на ло гіі не за ме няць 

«кар кас» — доб рую аду ка цый ную 

ба зу, на якую трэ ба на ніз ваць но-

выя на вы кі і ўмен ні.

...Сён ня Бе ла рус кі між на род ны 

ме ды я фо рум пра доў жыць сваю 

ра бо ту ў Лет няй шко ле жур на ліс-

ты кі, дзе на ву коў цы, да след чы кі і 

прад стаў ні кі вя ду чых СМІ пра вя-

дуць май стар-кла сы і лек цыі для 

ма ла дых жур на ліс таў. Так са ма 

гос ці з роз ных кра ін спры чы няц-

ца да Го да ма лой ра дзі мы, аб ве-

шча на га ў на шай кра і не, пра едуць 

з эк скур сі яй па Мін ску і на ве да-

юць шэ раг аб' ек таў аг ра ту рыз му 

ў Мін скай воб лас ці, у тым лі ку 

парк-му зей ін тэр ак тыў най гіс то-

рыі «Су ла».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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ПЛЯ ЦОЎ КА ДЛЯ ПАРТ НЁР СТВА

Пер шы на мес нік кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Мак сім РЫ ЖАН КОЎ за чы таў 
пры ві тан не кі раў ні ка дзяр жа вы 

ўдзель ні кам ме ды я фо ру му.

Афі цый ны ві зіт 
ва Уз бе кі стан

Учо ра рас па чаў ся афі цый ны ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі ва Уз бе кі стан. Ка ля тра па са ма-

лё та ў між на род ным аэ ра пор це імя Іс ла ма Ка ры ма ва 

бе ла рус ка га лі да ра су стра ка лі прэм' ер-мі ністр Уз бе кі-

ста на Аб ду ла Ары паў, мі ністр за меж ных спраў Аб ду-

ла зіз Ка мі лаў.

Ад ра зу пас ля пры лё ту ў Таш кент Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ўсклаў квет кі да Ма ну мен та Не за леж нас ці і гу ма ніз му і пом ні ка 

Пер ша му Прэ зі дэн ту Уз бе кі ста на Іс ла му Ка ры ма ву, па ве дам-

ляе Бел ТА.

У Таш кен це сён ня кі раў нік дзяр жа вы пра вя дзе пе ра га во ры 

з Прэ зі дэн там Уз бе кі ста на Шаў ка там Мір зі ё е вым, якія прой-

дуць у вуз кім фар ма це і па шы ра ным скла дзе з удзе лам чле-

наў дэ ле га цый. Ча ка ец ца, што ба кі асноў ную ўва гу ўдзе ляць 

па шы рэн ню ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва, раз віц цю 

вы твор чай ка а пе ра цыі і ар га ні за цыі збо рач ных прад пры ем-

стваў па вы пус ку за па тра ба ва най ва Уз бе кі ста не тэх ні кі.

На пе ра га во рах так са ма бу дзе аб мяр коў вац ца ўма ца ван не 

ўза е ма дзе ян ня па шэ ра гу на прам каў — ад пра мыс ло вас ці і 

сель скай гас па дар кі да гу ма ні тар най сфе ры і ту рыз му. Раз мо ва 

пой дзе аб раз віц ці рэ гі я наль на га су пра цоў ніц тва як эфек тыў-

на га ін стру мен та на рошч ван ня ганд лё ва-эка на міч ных су вя зяў. 

Пла ну ец ца, што прэ зі дэн ты аб мя ня юц ца мер ка ван ня мі па ак ту-

аль ных пы тан нях рэ гі я наль на га і між на род на га па рад ку дня.

Па вы ні ках пе ра га во раў ча ка ец ца пад пі сан не па ке та двух-

ба ко вых да ку мен таў аб па шы рэн ні су пра цоў ніц тва ў роз ных 

сфе рах і га лі нах.

Кі раў ні кі дзяр жаў пла ну юць на ве даць бе ла рус ка-ўзбек скае 

прад пры ем ства «Амка дор-Аг ра тэх маш» і вы стаў ку бе ла рус кіх 

вы твор цаў Made іn Belarus.

На ад крыц ці ме ра пры ем ства стар-

шы ня верх няй па ла ты бе ла рус ка-

га пар ла мен та Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ 

звяр нуў ува гу на асноў ныя мо ман ты 

дыс ку сіі. «Свет змя ня ец ца вель мі 

хут ка. Ідзе по шук но вай кан цэп цыі 

гла баль на га раз віц ця. На пра ця гу 

не каль кіх дзе ся ці год дзяў пры яры тэт 

ад да ваў ся ства рэн ню ін сты ту таў гла-

ба лі за цыі. І гэ ты пе ры яд раз віц ця не 

быў па тра ча ны дар ма. З'я ві лі ся са цы-

яль ныя дзяр жа вы, уз нік ла між на род-

нае пра ва, між на род ныя ін сты ту ты, 

ра шэн ні якіх но сяць над на цы я наль ны 

ста тус. І шмат ін ша га, што са дзей ні-

чае лік ві да цыі ня роў на сці ў шы ро кім 

сэн се, — пад крэс ліў спі кер. — За-

раз мы ба чым но выя з'я вы: ма са вая 

міг ра цыя, не ка то рыя эка на міч на 

раз ві тыя кра і ны вы хо дзяць з між на-

род ных да га во раў. На мой по гляд, 

гэ тыя сур' ёз ныя вы клі кі па тра бу юць 

удас ка наль ван ня па рад ку дня між на-

род на га су пра цоў ніц тва і но вых іні цы-

я тыў на цы я наль ных ура даў».

Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, што і 

нам, і гас цям з Еў ро пы ёсць ча му па-

ву чыц ца ад но ў ад на го. Ён звяр нуў ся 

да шмат вя ко вай гіс то рыі бе ла рус-

ка га са ма кі ра ван ня. На га даў, што 

на шы га ра ды ме лі маг дэ бург скае 

пра ва, пэў ны во пыт быў прой дзе ны 

ў са вец кі пе ры яд, па праў кі ў Кан-

сты ту цыю ў 90-я так са ма да ты чы-

лі ся ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня і 

са ма кі ра ван ня. Ра зам з тым стар-

шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі за ўва жыў: 

«Па тэн цы ял прад стаў ні коў, абра ных 

прос ты мі людзь мі ў Са ве ты дэ пу та-

таў, шмат лі кія гра мад скія ар га ні за-

цыі, мы вы ка рыс тоў ва ем не да стат-

ко ва эфек тыў на». Так са ма пар ла-

мен та рый рас ка заў пра пе рай ман не 

ін ша зем на га во пы ту, у пры ват нас ці 

прын цы паў Еў ра пей скай хар тыі мяс-

цо ва га са ма кі ра ван ня.

Мі ха іл Мяс ні ко віч пад крэс ліў, што 

дзей насць верх няй па ла ты бе ла-

рус ка га пар ла мен та і кан грэ са мае 

сэнс раз ві ваць у спа лу чэн ні з Мэ та мі 

ўстой лі ва га раз віц ця. Ён так са ма на-

га даў пра Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і 

Ра сіі, які мае ад быц ца ў каст рыч ні ку 

ў Ма гі лё ве, за пра сіў еў ра пей скіх ка-

лег да ўдзе лу.

На дзея АНІ СО ВІЧ


Больш пад ра бяз на пра круг лы 

стол, а так са ма пра мер ка ван ні 

яго ўдзель ні каў чы тай це ў заўт-

раш нім вы пус ку «Мяс цо ва га са-

ма кі ра ван ня».

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

УЛА ДУ НА МЕС ЦАХ — 
СЕЛЬ СА ВЕ ТАМ!

Між на род ны круг лы стол па ак ту аль ных пы тан нях мяс цо ва га са ма-

кі ра ван ня прай шоў у ста лі цы. У ім удзель ні ча лі прад стаў ні кі Са ве та 

Рэс пуб лі кі і Кан грэ са мяс цо вых і рэ гі я наль ных улад Са ве та Еў ро пы 

(СЕ) з Фран цыі, Іта ліі, Ні дэр лан даў, Грэ цыі і Ру мы ніі. На га да ем, што 

ў склад кан грэ са ўва хо дзяць 324 прад стаў ні кі ка ля 200 000 ад мі ніст-

ра цый ных адзі нак 47 кра ін — удзель ніц СЕ. Са вет па ўза е ма дзе ян ні 

ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі мае ста тус 

за про ша на га на зі раль ні ка.


