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«Беларуская журналістыка» ў трох частках 



Серыя навуковай літаратуры пад агульнай 
назвай  “Беларуская журналістыка” 

з’яўляецца  фундаментальным 
даследаваннем айчыннай камунікацыі.   

На аснове гістарычна-аб’ектыўнай 
метадалогіі прааналізаваны складаны працэс  

узікнення і развіцця нацыянальнай 
камунікацыі, паказана, што станаўленне 

сістэмы айчыннай медыяпрасторы арганічна  
спалучаецца з працэсам фарміравання 

беларускай нацыі і дзяржаўнасці.  



Характарыстыка вызначальных 
перыядаў развіцця беларускага друку 
грунтуецца на выданнях, якія аказалі 

значны ўплыў на развіццё 
нацыянальнай свядомасці і культуры.  

Прыкметамі розных перыядаў развіцця 
беларускай гісторыі былі газеты 

“Мужыцкая праўда”, “Наша доля”, 
“Наша ніва”, “Звязда”. 







Журналістыка кожнага гістарычнага 
перыяду з’яўляецца каштоўнай 

сацыяльнай з’явай.  
Гэта запісаная назаўсёды біяграфія 

пакаленняў беларускага народа, 
мінулы і сучасны лёс грамадства і 

асобных людзей, ствараючых 
унікальную нацыянальную 

цывілізацыю. Адзін з цікавых якасных 
перыядаў дзейнасці  беларускай 

камунікацыі пачынаецца ў ХХ 
стагоддзі пасля рэвалюцыі 1917 г. 
Была створана масавая сістэма 

перыядычнага друку,  “газета 
прыйшла ў кожную гарадскую кватэру 

і вясковую хату”. 



Герой Савецкага Саюза Уладзімір 
Амельянюк – рэдактар падпольнай 

газеты “Звязда” (1942 г.) 



Сёння ў Беларусі газеты і часопісы друкуюцца на розных 
замежных мовах. Асэнсаванне сучасных грамадскіх, палітычных 

і эканамічных  праблем стала плюралістычным, свабодным і 
дэмакратычным. Гэта важны працэс грамадзянскага сталення. 

Журналістыка, сродкі інфармацыі Беларусі з’яўляюцца 
прагрэсіўным інстытутам фраміравання інавацыйнай 

грамадскай думкі 



Вынікам  навуковай працы па 
даследаванню працэсу 

функцыянавання сродкаў масавай 
інфармацыі сталі шматлікія 

манаграфіі, падручнікі і вучэбныя 
дапаможнікі, навуковыя артыкулы.  
Пад кіраўніцтвам аўтара абаронена 

20 кандыдацкіх дысертацый. 





У сучасны момант у Рэспубліцы Беларусь 
паспяхова функцыянуе сістэма камунікацыі 

еўрапейскага ўзроўню. Зарэгістравана каля 1,5 
тысяч перыядычных выданняў. Наладжана 

эфектыўная работа тэлерадыёвяшчання, сетка 
інтэрнэту налічвае больш за восем мільёнаў 
карыстальнікаў. У СМІ працуе некалькі тысяч 

журналістаў, вопыт іх прафесійнага майстэрства 
адлюстраваны ў серыі навуковай літаратуры 

“Беларуская журналістыка”. 



Дзякуй за ўвагу! 
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