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СТРУКТУРА IДЫНАМ1КА 
1НФАРМАЦЫЙНАГА СПАЖЫВАННЯ ЖЫХАРОУ 

МАГ1ЛЁУСКАЙ ВОБЛАСЦ1 РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

У артикуле асэнсаваны винт  сацыялаг1чнага доследования аудыторым СШ  
Магтёускай вобласщ Рэспублт Беларусь. Пададзены аналгз структуры i дынамт 
тфармацыйнага спажывання, адзначаны заканамернасцг стаулення да медыя у  
розных узроставых, прафестных i тэрытарыяльных групах.

Structure and dynamics o f information consumption o f Mogilev region population 
o f the Republic o f Belarus

The paper interpreted results o f the media audience survey in the Mogilev region o f 
Belarus. Analysis o f the structure and dynamics o f information consumption patterns 
observed in relation to the audience o f different age, professional and regional groups.

Сродю масавай шфармацьп i камуншацьи не толью pacпaÿcюджвaюць 
навшы i дапамагаюць арыентавацца ва ÿMOBax 3MeHaÿ, але таксама ÿ значнай 
ступеш могуць выконваць ролю арыентыру у  грамадсюх паводз1нах. Таму 
значэнне мае не толью канал шфармавання i падаваная 1нфармацы1, але i тое, 
наколью дадзеная крын1ца карыстаецца даверам з боку насельнщтва. Менав1та 
гэтыя пытанш мaгiлëÿcкiя сацыёлап паспрабавал1 праанал1заваць у ходзе 
сацыялапчнага даследавання, праведзенага MarrnëÿcKiM 1нстытутам
рэпянальных сацыяльна-пал1тычных дacлeдaвaнняÿ у 2012 годзе.

Як паказваюць вын1ю апытання, acHoÿHafi крын1цай 1нфармацы1 з^жо 
floÿrari час працягвае заставацца тэлебачанне (85,1 -  далей у працэнтах).
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Менав1та з яго болынасць жыхароу вобласщ атрьиушвае шфармацыю аб 
падзеях, што адбываюцца у свеце 1 краше [1, с. 8; 3, с. 282].

Значнай папулярнасцю у жыхароу вобласщ працягваюць карыстацца I 
традыцыйныя друкаваныя выданш, у прыватнасщ газеты (55,4). Пры гэтым 
жанчыны звяртаюцца да друкаванай прэсы некалью часцей (62,4) за мужчын 
(47,8). Трацша рэспандэнтау (33,0) рэгулярна слухае радыё. Варта адзначыць [ 
той факт, што у параунанш з мшульиш гадам1штэрнэт стау яшчэ больш папу- 
лярным. Трэць удзельшкау апытання важнай шфармацыйнай крынщай назы- 
ваюць сацыяльныя сетю, I амаль 24 адсотю карыстаюцца для гэтага шфарма- 
цыйна-навшавым1 сайтам!. Цшава, што дадзеныя сайты у два разы часцей 
наведваюць мужчыны, чым жанчыны (29,1/18,8). Дзякуючы сябрам 1 знаёмым 
яны даведаюцца аб падзеях, як1я адбываюцца [1, с. 8-9; 3, с. 282].

Адзначым, што шфармацыйныя паводз1ны розных сацыяльных груп 
адрозн1ваюцца. Жыхары сельскай мясцовасщ (68,8) 1 раённых цэнтрау (62,8) 
часцей за гараджан (46,3) атрымл1ваюць 1нфармацыю са старонак газет. Што 
тычыцца радыё, то тут некалью шшая тэрытарыяльная аудыторыя. Так сярод 
гараджан тэта 27,0, сярод жыхароу малых гарадоу 1 вяскоуцау 36,5/43,5 
адсоткау. У жыхароу буйных гарадоу у параунанш 1 з вёскай найболын 
папулярнай крын1цай шфармацьп застаецца ¿нтэрнэт, што у першую чаргу 
звязана з яго болынай даступнасцю (32,7/22,1) [1, с. 9].

У ходзе даследавання таксама была адзначана заканамернасць -  
рэспандэнты старэйшых узроставых груп у якасщ крын1ц 1нфармацы1 пра 
падзе1 у кра1не 1 свеце часцей аддаюць перавагу больш традыцыйным сродкам 
масавай 1нфармацы1, у прыватнасщ: тэлебачанню, газетам, радыё
(94,1/74,6/60,3). Моладзь за шфармацыяй часцей звяртаецца (60,0) да новых 
сродкау масавай шфармацьп 1 камушкацьн [1, с. 9; 2, с. 8; 3, с. 282].

Прыведзеныя даныя асабл1вага здз1улення не выкл1каюць. Сучасная 
моладзь усё больш часу праводз1ць у сетцы павуц1ны». Прадстаун1к1
старэйшых узроставых груп у сшу не толью узросту, але 1 адсутнасц1 у мнопх 
камп’ютара не маюць магчымасщ 1нфармацыйнай асветы праз дадзены рэсурс.

Можна адзначыць 1 ц1кавы факт. Больш за 70 адсоткау чытачоу газет 
атрымл1ваюць 1нфармацыю праз звычайныя газеты 1 часошсы, а вось 25,7 -  
праз штэрнэт-сайты розных газет 1 часотсау. Працэс канвергенцы1 СМ1 (зл1цця, 
1нтэграцы1) 1нфармацыйных 1 камушкатыуных тэхналопй у адз1ны 
1нфармацыйны рэсурс стау рэальнасцю у беларуск1м медыярынку. Ён не 
абышоу бокам 1 чытачоу Магшёускай вобласц1. Сучасныя медыякампани 
пашыраюць свой спектр 1нфармацыйных 1 забауляльных прадуктау 1 
выкарыстоуваюць пры гэтым «новыя» ^^^^ы  ^ ^ ^ ^ ы  медыяпрадукту: онлайн- 
газета, радыё у штэрнэце, вэб-тэлебачанне.
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Што тычыцца розных крынщ шфармацьй i ix poni у працэсе асветы 
грамадзян аб розных палггычных i сацыяльна-культурных акцыях, 
аргашзаваных шщыятыуным1 грамадзянам1 i грамадсюм1 групамц то тут 
шфармацыйныя прыярытэты некалью змяняюцца. Асноуным1шфармацыйньгш 
pacypcaMi у гэтым плане па-ранейшаму застаюцца тэлебачанне (54,1) i газеты 
(42,3). Далей некалью шшы рэйтынг каналау 1нфармавання: сябры i знаёмыя -  
36,0; штэрнэт -  35,1; сацьшльныя сетю -  11,6; сваяю -  8,1; буклеты i улётю -  
5,9. А вось радыё як канал шфармавання -  усяго 0,8 адсоткау [1, с. 10; 4, с. 19
20].

Тэрытарыяльны анал1з дазваляе адзначыць розныя тэндэнцьп 
шфармацыйнай асветы у жыхароу горада, раёна i вёсю. У цэлым можна 
адзначыць 1стотную розн1цу у крын1цах 1нфармавання гараджан i вяскоуцау. 
Жыхары сельскай мясцовасц1 i раённых цэнтрау у якасц1 асноуных 
шфармацыйных рэсурсау называюць тэлебачанне i газеты (70,7/61,6). Ёсць 
таксама i тыя, хто атрымл1вае 1нфармацыю праз сяброу i знаёмых, 1нтэрнэт. Але 
гэтыя 1фын1цы 1нфармацы1 жыхарам1 дадзеных тэрыторый выкарыстоуваюцца 
практычна у два разы радзей за тэлебачанне i радыё. У сувяз1 з гэтым можна 
адзначыць, што з улжам таго, што у кра1не пераважаюць дзяржа5шыя 
тэлебачанне i друкаваная прэса, вяскоуцы i жыхары раёнау радзей сутыкаюцца 
з разнастайнасцю 1нфармацы1 аб таюх падзеях, а таксама адносна яе ацэню. 
Тэрытарыяльная аддаленасць вяскоуцау i жыхароу раёнау ад таюх 
мерапрыемствау, яюя часцей праводзяцца у буйных гарадах, не дазваляе ím 
сутыкацца з непасрэдным1 удзельн1кам1 дадзеных падзей i ix вщавочцамь 
Адпаведна, сябры, знаёмыя i сваяк1 радзей выступаюць у якасц1 
¿нфармацыйных асоб аб таюх мерапрыемствах для гэтых жыхароу (5,7/3,8).

Ацэньваючы дасведчанасць гараджан, варта адзначыць, што для ix 
асно)шай крынщай ¿нфармацы1 выступав не тольк1 тэлебачанне (43,8), але не 
меншай папулярнасцю карыстаецца i 1нтэрнэт (43,8). Досыць вялшая колькасць 
чалавек (41,0) атрымл1ваюць ц1кавую для 1нфармацыю ад знаёмых i сяброу [1, 

8-9].
Можна адзначыць i той факт, што для гараджан болын звыклым 

з ’яуляецца атрыманне iнфapмaцыi ад сваякоу, праз сацыяльныя сетю, а таксама 
з буклетау i улётак, што практычна не сустракаецца у сельскай мясцовасщ. Усе 
гэтыя acaблiвacцi шфармавання насельнщтва звязаны з асабл1васцям1 
гарадскога i сельскага ладу жыцця, што вызначае розны узровень сацыяльных 
сувязяу, i уплываюць на выбары першасных i другасных каналау шфармавання 
па розных пытаннях. У гэтым выпадку не апошнюю ролю адыгрывае узровень 
даверу да крынщы iнфapмaцыi.
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Аншйз сацыялапчных дадзеных дазвол1у адзначыць, што не усе крынщы 
шфармацьп карыстаюцца аднолькавым узроунем даверу сярод насельнщтва. 
У ходзе даследавання магшёусюя сацыёлап паспрабавал1 высветлщь у 
рэспандэнтау ступень даверу да трох асноуных крынщ (Рэспублшансюя СМ1, 
Расшсюя СМ1 [ штэрнэт), праз яюя фармулюецца уяуленне жыхароу аб 
сучасных эканам1чных [ пал1тычных падзеях у Беларусь

На думку апытаных грамадзян, ¡мщж больш аб’ектыунай крынщы 
шфармацьп замацавауся за штэрнэтам (53,5). Вядома, таю шфармацыйна- 
камушкацыйны рэсурс досыць складана паставщь у адзш шэраг з канкрэтным1 
расшсюм1 (33,9) або беларусюм1 сродкам1 масавай шфармацьп (42,8) [1, с. 12; 2, 
с. 9]. Асноунай прычынай з ’яуляецца тое, што ¿нтэрнэт спалучае у сабе вял1кую 
колькасць шфармацыйных крын1ц, паходжанне яюх можна 1дэнтыф1каваць як 
рас1йскае або беларускае, тым больш, што 1 першыя, 1 друпя у «сусветнай 
павуц1не” прадстаулены у дастатковай колькасц1. У дадзеным пытанн1 гаворка, 
перш за усё, 1дзе пра тое, як, ацэньваючы дакладнасць ¿нфармацыйнага рэсурсу, 
просты абывацель будзе став1цца да атрыманай шфармацьп. У цэлым, 1нтэрнэт 
выйграе у традыцыйных сродкау масавай 1нфармацы1 тым, што дае магчымасць 
большага выбару альтэрнатыунай 1нфармацы1 практычна па любым пытанш. 
Адпаведна, кал1 у рэспандэнта з ’яв1цца неабходнасць пошуку патрэбнай 
шфармацьп або ацэначнай характарыстыю 1нфармацы1 розных СМ1, то з 
большай доляй верагоднасщ ён звернецца менав1та да рэсурсау ¿нтэрнэту. Тэта 
у чарговы раз даказвае неабходнасць ^^^^^^^тнасц1» у сетцы розных 
арган1зацый, труп 1 асоб, яюя хочуць быць пачутым1 1 убачаным1. Менав1та 
новая шфармацыйная прастора 1 яе структура змянип не толью ролю 
1нфармацы1 у сучасным свеце, але 1 яе значнасць. Усё тэта самым непасрэдным 
чынам пауплывала на паводз1ны людзей 1 фармуляванне 1х поглядау.

Можна таксама адзначыць 1 тое, што кал1 у ацэнцы рас1йсюх СМ1 на 
прадмет 1х шфармацый аб сацыяльна-эканам1чных [ пал1тычных
падзеях у Беларуа 1стотных адрозненняу у гараджан 1 вяскоуцау няма, то з 
беларусюм1 СМ1 1 штэрнэтам атуацыя некалью шшая. Тэта можна прасачыць 
па узроун1 ацэню аб’ектыунасщ беларуск1х СМ1 [ 1нтэрнэту у прадстаун1коу 
розных тэрытарыяльных труп. Гарадское насельнщтва (54,1) л1чыць больш 
дакладнай 1нфармацыю, якая даецца у сетцы штэрнэт. Сельскае насельн1цтва у 
большай ступен1 давярае больш традыцыйным СМ1 (55,2). Што тычыцца ацэню 
аб’ектыунасщ рэспублшансюх сродкау масавай 1нфармацы1, мужчынскае 
насельн1цтва вобласц1 некалью больш крытычна настроена, у адрозненне ад 
жаночай аудыторьн (37,5/47,7) [1, с. 12- -9].

Розныя ацэню у аб’ектыунасц1 якая прадастауляецца 1нфармацы1 
айчынным1 мас-медыя 1 1нтэрнэт рэсурсам1 наз1раюцца сярод узроставых труп.
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Моладзь болын давярае шфармацьп 1нтэрнэт рэсурсау, яюя адкрываюць 
шыроюя магчымасщ пошуку разнастайнай шфармацьп (59). Прадстаушю 
старэйшых узроставых груп (ад 50 да 60 гадоу) аддаюць перавагу атрыманшо 
шфармацьп з традыцыйных крынщ (48,3/60,3). Адной з прычын таюх 
адрозненняу у ацэнках дадзеных крынщ можа з ’яуляцца i тое, што сярод 
карыстальшкау штэрнэту больш дарослыя жыхары вобласщ сустракаюцца на 
парадах радзей, чым моладзь. Адпаведна, кал1 чалавек не выкарыстоувае у 
прынцыпе дадзены шфармацыйны рэсурс, то ён не можа яго i ацанщь на 
прадмет аб’ектыунасщ пададзенай шфармацьп.

Структура шфармацыйнага рынку вобласщ прадстаулена як абласнымц 
так i рэпянальньгуп сродкам1 масавай шфармацьп. Варта адзначыць, што 
юнуюць пэуныя адрозненш у ацэнцы даверу насельнщтва да абласных i 
рэспублшансюм сродкау масавай шфармацьп. Больш высоюх адзнак 
заслугоувае рэспублшанскае тэлебачанне. Яму цалкам давяраюць 50,8 адсоткау. 
Больш папулярная пазщыя дадзенай крын1цы ¿нфармацы! можа быць 
абумоулена характарам i узроунем 1нфармацыйнага вяшчання, а таксама больш 
шыроюм ахопам аудыторы1. Але каш ул1чыць, што рэспубл1канскае тэле- 
радыёвяшчанне ажыццяуляецца большую частку сутак, а рэпянальныя 
электронныя CMI такой магчымасщ не маюць i вымушаныя выкарыстоуваць 
адведзеныя гадз1ны для шфармавання насельн1цтва, то у прынцыпе узровень 
даверу да anomnix можна ацанщь як досыць высок1. Адзначым i тое, што 
рэспубл1канскае i абласное радыёвяшчанне карыстаецца таксама вял1кай 
папулярнасцю (47,3/46,7), а, так1м чынам, i узроунем даверу у старэйшых 
узроставых груп, у адрозненне ад моладзевай аудыторьн. Прычыны такога 
станов1шча цалкам вытлумачальныя -  радыё як шфармацыйны канал 
выкарыстоувае, пераважна, першая сацыяльная група.

Адным з немалаважных пытанняу, звязаных з 1нфармацыйнай пал1тыкай 
у краше, з ’яуляецца ацэнка насельн1цтвам рэаЕпзацьл прынцыпу свабоды слова 
i галоснасщ. Даследаванне паказвае, што насельн1цтва не вельм1 высока 
ацэньвае рэал1зацыю дадзенага прынцыпу у 1нфармацыйнай прасторы Беларусь 
Так (31,7) жыхароу вобласц1 мяркуюць, што свабоды слова у краше няма або 
рэал1зуецца часткова (49,1). I толью 13,8 адсоткау прытрьтшйваюцца 
альтэрнатыунага пункту гледжання [1, з. 14; 2, с. 10].

Даючы адказ на гэтае пытанне, прадстаушю розных узроставых груп 
к1равал1ся розным1 ацэнкам1 с1туацы1. Моладзь ва узР0(ще да 30 гадоу 
найбольш пес1м1стычна ацэньвае магчымасц1 свабоднага выказвання 
прадста}чпкам1 сацыяльнага 1нстытута журнал1стыю у нашай кра1не.

Ц1кава таксама меркаванне рэспандэнтау адносна таго, як уплывае на 
шфармаванне насельн1цтва перавага дзяржауных CMI у кра1не. Меркаванн1
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грамадзян тут разыходзяцца. Можна вылучыць тры групы, роуныя па 
колькасщ, яюя прытрьгушваюцца абсалютна розных поглядау па гэтым 
пытанш. Першая група (25,5) мяркуе, што перавага дзяржауных СМ1 не 
дазваляе незалежным СМ1 шфармаваць аудыторыю. На думку шшай групы 
(25,2), такая сптуацыя спрыяе таму, што дзяржава маншулюе грамадскай 
думкай. Трэцяя група (25,1) л1чыць, што таюм чынам фармулюецца 
1нфармацыйная адказнасць СМ1 перад грамадствам. I толью кожны дзясяты 
падтрымл1вае пункт гледжання, што тэта не дазваляе незалежным СМ1 
распаусюджваць дэз1нфармацыю [1, с. 11].

Таюм чынам, структура шфармацыйнага рынку вобласщ прадстаулена як 
абласным1, так 1 рэпянальным1 сродкам1 масавай 1нфармацы1. Варта адзначыць, 
што 1снуюць пэуныя адрозненш у ацэнцы даверу насельн1цтва да абласных 1 
рэспубл1канск1х сродкау масавай шфармацьп. Анал1з сацыялапчных дадзеных 
дазвол1у адзначыць таксама 1 тое, што не усе крынщы 1нфармацы1 карыстаюцца 
аднолькавым узроунем даверу сярод насельнщтва. Адзначым таксама 1 тое, што 
1 шфармацыйныя паводз1ны розных сацыяльных груп адрозн1ваецца пам1ж 
сабой.
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