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лений	холдинга,	уводит	аудиторию	на	сторонние	платформы	(например,	
YouTube),	 приводит	 к	 ситуации	 незаконного	 использования	 продукта	
и,	как	результат,	потере	потенциальной	финансовой	выгоды.	Выработ
ка	 четкой	 стратегии	 деятельности	 компании	 в	 интернете	 позволит	 не	
только	 нарастить,	 консолидировать	 аудиторию,	 но	 и	 укрепить	 инфор
мационную	безопасность	страны	путем	удовлетворения	потребностей	
пользователей	интернета	в	медиаконтенте	белорусского	производства.		
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ПРЫЁМЫ РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ НЕАЛАГІЗМАЎ  
У ЖУРНАЛІСЦКІХ ТЭКСТАХ  

(на матэрыяле выданняў Выдавецкага дома «Звязда»)
Медыядыскурс	 заўсёды	 даволі	 аператыўна	 рэагаваў	 і	 сёння	 пра

цягвае	амаль	што	імгненна	рэагаваць	на	з’яўленне	ў	мове	неалагізмаў,	
якія	 выкарыстоўваюцца,	 напрыклад,	 для	 наймення	 найноўшых	 галін	
навукі	і	тэхнікі,	новых	напрамкаў	культуры	і	мастацтва,	сучасных	відаў	
працоўнай	дзейнасці	і,	адпаведна,	новых	пасад	спецыялістаў.	З	аднаго	
боку,	гэтую	з’яву	можна	патлумачыць	самой	прыродай	публіцыстычнага	
маўлення,	 якая	 грунтуецца	 на	 парытэтных	 узаемаадносінах	 стандар
тнага	 і	 экспрэсіўнага	 ў	 журналісцкіх	 тэкстах.	 Тут	 навідавоку	 інтра-
лінгвістычны	фактар,	што	абумоўлівае	існаванне	медыядыскурсу	ў	яго	
шматгранных	 праявах.	 Другім	 фактарам	 (экстралінгвістычным),	 які,	
безумоўна,	уплывае	на	хуткае	пранікненне	новай	лексікі	ў	тэксты	ме
дыя,	можна	лічыць	абавязковую	прафесійную	аператыўнасць	у	працы	
журналістаў	–	у	зборы	інфармацыі,	у	яе	апрацоўцы	і	прэзентацыі	чытац
кай,	слухацкай,	глядацкай,	а	сёння	–	і	інтэрнэт-аўдыторыі.

Век	неалагізмаў	непрацяглы.	Даследчыкі	адзначаюць,	што	ён	скла
дае	прыкладна	10–15	гг.	[1,	с.	9].	З	развіццём	медыяіндустрыі	статусам	
навізны	гэтыя	лексемы	могуць	валодаюць	усё	менш	часу.	Як	правіла,	
новая	 лексіка	 даволі	 хутка	 засвойваецца	 грамадствам	 і	 пераходзіць	
у	 разрад	 агульназразумелай.	 Значную	 ролю	 у	 гэтым	 працэсе	 адыгры
ваюць	 менавіта	 СМІ	 (як	 традыцыйныя,	 так	 і	 найноўшыя	 інтэрнэт-
медыя),	якія	пры	дапамозе	пэўнага	набору	рэпрэзентацыйных	прыёмаў	
калі	не	ўключаюць	найменні	новых	з’яў	 і	аб’ектаў	рэчаіснасці,	новыя	
тэрміны	і	паняцці	ў	актыўны	маўленчы	ўжытак,	то,	як	мінімум,	робяць	
шырокавядомымі	праз	распаўсюджванне	на	вялікую	аўдыторыю	і	шмат-
разовую	апеляцыю	да	іх.	
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На	сёння	ў	традыцыйных	друкаваных	СМІ	(газетах,	часопісах),	а	так
сама	ў	інтэрнэт-медыя,	якія	не	выкарыстоўваюць	(ці	выкарыстоўваюць	
абмежавана)	у	якасці	кантэнту	падкасты,	сярод	прыёмаў	рэпрэзентацыі	
неалагізмаў	вылучаюцца	наступныя:	візуалізацыя,	унутрытэкставы	ка
ментарый,	каментарый-дэфініцыя,	суправаджальнае	 (спадарожнае)	аз
начэнне.	Трэба	адзначыць,	што	ў	падобных	выданнях	можна	сустрэць	і	
камбінацыю	(спалучэнне)	названых	прыёмаў,	напрыклад,	візуалізацыя	+	
каментарый.

Візуалізацыя неалагізмаў	–	выкарыстанне	графічных	сродкаў	(фота-
здымкаў,	малюнкаў,	схем)	для	рэпрэзентацыі	чытацкай	аўдыторыі	нова
га	слова,	паняцця,	тэрміна	і	г.	д.	Падобны	прыём	дазваляе	журналістам	
наглядна	 прадэманстраваць	 пэўны	 аб’ект-дэнатат	 (рэферэнт)	 без	
вербалізацыі	 яго	 сігніфікатыўнага	 значэння,	 г.	 зн.	 без	 пералічэння	
ўсёй	 сукупнасці	 істотных	 прыкмет	 прадмета	 ці	 з’явы	 рэчаіснасці,	
якія	 з’яўляюцца	 канцэптуальнымі	 для	 іх	 карэктнага	 найменавання	
неалагізмамі	ў	канкрэтнай	моўнай	сістэме.	

Візуалізацыю	 неалагізма,	 напрыклад,	 знаходзім	 на	 вэб-старонцы	
газеты	 «Звязда»	 ў	 артыкуле	 «Як	 жыве	 самы	 маленькі	 паштальён	
Беларусі?»	 (Звязда,	 24.08.2017).	 У	 журналісцкім	 матэрыяле	 фрагмент	
тэксту	з	выкарыстаннем	неалагізма	суправаджаецца	фотаздымкам	героя	
публікацыі	на	аб’екце,	найменне	якога	патрабуе	тлумачэння	(прынамсі,	
яно	 можа	 быць	 невядомым	 для	 пэўнай	 часткі	 чытацкай	 аўдыторыі):	
«На	 сустрэчу	Антон	 прыехаў	 на	 веласіпедзе.	 Адразу	 пасля	 працы.	 У	
парку	Чалюскінцаў	на	лавачцы	сядзела	дзяўчына	з	гіраскутарам.	“О,	
гіраскутар!	 –	 узрадаваўся	Антон.	 –	 А	 можна	 мне	 паспрабаваць	 пра
ехацца?”	 –	 “Вядома”,	 –	 усміхнулася	 незнаёмка».	 У	 такіх	 выпадках,	
калі	журналіст	дадаткова	не	тлумачыць	у	сваім	тэксце	новую	лексему,	
графічны	аб’ект	канцэнтруе	ў	сабе	прафанную	дэфініцыю	неалагізма,	
якую	кожны	з	чытачоў	свядома	ці	падсвядома	фармулюе	для	сябе	сама
стойна	пры	рэцэпцыі	прапанаванага	фотаздымка	ці	малюнка.	

Унутрытэкставы каментарый	–	прыём	рэпрэзентацыі	неалагізмаў,	
які	заключаецца	ў	іх	суправаджэнні	ў	журналісцкім	тэксце	дадатковымі	
аўтарскімі	ці	рэдакцыйнымі	тлумачэннямі	і	заўвагамі.	Каментарый	можа	
быць	непасрэдна	ўключаны	ў	тэкст	артыкула	і	тлумачыць	неалагізм	адра
зу	пасля	яго	з’яўлення	ў	аўтарскім	матэрыяле.	Звычайна	ў	друкаваных	
СМІ	ўнутрытэкставы	каментарый	як	дадатковая	 інфармацыя	заключа
ецца	ў	круглыя	дужкі	і	можа	(але	неабавязкова)	утрымліваць	памету	пра	
асобу	каментатара:	аўт.	–	аўтар,	рэд.	–	рэдакцыя.	Падобныя	прыклады	
каментавання	неалагізмаў	знаходзім	у	артыкуле	«Зачараваныя	навукай»	
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(Чырвоная	змена,	26.02.2015).	Журналіст	палічыў	неабходным	патлума
чыць	новыя	лексемы,	якія	могуць	быць	невядомымі	чытачам:	«Галоўнае	
мерапрыемства	конкурсу	–	адкрытая	стэндавая	выстава	–	праводзілася	
ў	адным	з	карпусоў	БДУІР,	куды	і	завіталі	карэспандэнты	“Чырвонкі”.	
Творчая	 атмасфера	 адчувалася	 з	першых	крокаў:	паветра	на	першым	
паверсе	рассякаў	квадракоптар	(беспілотны	лятальны	апарат	з	чатыр
ма	прапелерамі.	–	Аўт.)»	 і	«Цікавімся	коштам	распрацоўкі.	Дзмітрый	
кажа,	што	стварэнне	“дрону”	(іншая	назва	беспілотнікаў.	–	Аўт.)	абыш
лося	 яму	 прыкладна	 ў	 паўтары	 тысячы	 долараў».	 Адзначым,	 што	 ў	
паданалізным	 артыкуле	 выкарыстоўваецца	 і	 візуалізацыя	 аднаго	 з	
неалагізмаў	–	фотаздымак,	які	суправаджаецца	подпісам-тлумачэннем:	
«Дзмітрый	 Крывянчук	 і	 яго	 квадракоптар».	 Такі	 камбінаваны	 спо
саб	 рэпрезентацыі	 неалагізма	 ў	 СМІ	 значна	 пашырае	 перцэптыўныя	
магчымасці	 патэнцыйнага	 чытача	 пры	 ўспрыманні	 аўтарскага	 паве
дамлення.

Каментарый-дэфініцыя	–	прыём	рэпрэзентацыі	неалагізмаў	у	тэк
стах	СМІ,	 які	 	 рэалізуецца	праз	 увядзенне	ў	 аўтарскі	 тэкст	дакладна
га	 (слоўнікавага)	 азначэння	 новай	 лексемы	 з	 пералічэннем	 істотных	
адрозных	прыкмет	прадмета	ці	 з’явы,	 якія	 гэтым	неалагізмам	абазна
чаюцца.	Яскравы	прыклад	каментарыя-дэфініцыі	знаходзім	у	артыкуле	
«“Загугліць”	уласныя	перспектывы»	(Звязда,	24.12.2013).	Неалагізм	гік	
у	 паданалізным	журналісцкім	матэрыяле	 суправаджаецца	 астэрыскам	
(зорачкай),	 дэфініцыя	 новага	 слова	 прыводзіцца	 ў	 канцы	 артыкула:	
«Гік»	–	 (ад	англ.	Gееk)	чалавек,	які	празмерна	нечым	цікавіцца	ці	за
хапляецца.	 Ужываецца	 пераважна	 ў	 дачыненні	 да	 людзей,	 празмерна	
зацікаўленых	 камп’ютарамі».	 Каментарый-дэфініцыя	 сустракаецца	 ў	
журналісцкіх	 тэкстах	 значнай	 радзей,	 чым	 унутрытэкставы	 камента
рый,	 паколькі	 медыядыскурс	 намагаецца	 абмежаваць	 выкарыстанне	
сінтаксічных	канструкцый,	якія	карэлююць	з	навуковым	стылем.

Суправаджальнае (спадарожнае) азначэнне	 –	 рэпрэзентацыйны	
прыём,	 які	 заключаецца	 ў	 пашырэнні	 лексічнага	 складу	 сінтаксічнай	
канструкцыі,	што	ўтрымлівае	новае	слова,	для	папярэдняга	ці	наступ
нага	 тлумачэння	 сэнсу	неалагізма.	Падобнае	 суправаджальнае	 (спада
рожнае)	азначэнне	неалагізма	бачым	у	артыкуле	«Актуальныя	акцэнты	
восені	2016»	(Алеся,	09.11.2016):	«Сёння	мадэлі	понча	прадстаўлены	ў	
самых	розных	стылістычных	увасабленнях	–	ад	паўсядзённага	стылю	кэ-
жуал	да	дзелавой	класікі».	Сінтаксічная	канструкцыя,	якая	ўтрымлівае	
неалагізм	 кэжуал,	 пашыраецца	 азначэннем паўсядзённы стыль,	 што	
дазваляе	 журналісту	 раскрыць	 сэнс	 новага	 слова	 без	 каментавання.	
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Адзна	чым,	што	суправаджальнае	азначэнне	з’яўляецца	факультатыўным	
структурным	элементам	сказа,	аднак	яно	нясе	на	сабе	пэўную	сэнсавую	
нагрузку,	якая	скасоўваецца	пры	магчымай	праўцы-скарачэнні:	«Сёння	
мадэлі	понча	прадстаўлены	ў	самых	розных	стылістычных	увасаблен
нях	–	ад	кэжуал	да	дзелавой	класікі».	Відавочна,	што	суправаджальнае	
(спадарожнае)	азначэнне,	як	і	іншыя	прыёмы	рэпрэзентацыі	неалагізмаў	
у	СМІ,	спрашчае	чытачам	працэс	рэцэпцыі	журналісцкага	твора,	робіць	
медыятэкст	адназначным	і	агульназразумелым.	

Лаяльнасць	аўдыторыі	на	сёння	з’яўляецца	неад’емным	складнікам	
поспеху	ў	медыяіндустрыі,	 у	 тым	ліку	 і	 камерцыйнага.	Выкарыстанне	
журналістамі	разнастайных	рэпрэзентацыйных	прыёмаў	пры	ўвядзенні	
ва	ўласныя	матэрыялы	неалагізмаў	з	гледжання	тэорыі	і	практыкі	рэдага
вання	медыятэкстаў	можна	расцэньваць	як	праяву	прафесійнага	клопату	
аўтараў	пра	аўдыторыю.	Чытач,	якога	не	вымушаюць	губляць	час	і	пры
кладаць	 дадатковыя	 намаганні	 для	 разумення	 медыятэксту,	 прынамсі,	
звяртацца	да	дадатковых	крыніц	(напрыклад,	тлумачальных	слоўнікаў),	
падсвядома	больш	лаяльна	будзе	ставіцца	да	пэўнага	аўтара,	рэдакцый
нага	 калектыву	 і	 ў	 выніку	 –	 да	 ўсяго	 выдання.	Вельмі	 верагодна,	што	
ўлік	гэтых	акалічнасцяў	паспрыяе	ўтрыманню	і	пашырэнню	аўдыторыі,	
захаванню	 наяўнага	 тыражу	 і	 ў	 перспектыве	 яго	 росту	 (павелічэнню	
колькасці	падпісчыкаў)	і	далейшаму	развіццю	канкрэтнага	СМІ.	
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КОНВЕРГЕНТНОСТЬ В МЕДИА  
(к опыту создания учебного словаря)

Конвергентность	в	медиа	(медиаконвергенция,	конвергенция	СМИ,	
конвергентная	журналистика) – процесс	слияния	различных	типов	СМИ	
в	единый	информационный	ресурс	(от	лат.	convergо	–	сближаюсь,	схо
жусь;	сближение,	взаимоуподобление).	

Конвергентность	возникла	в	результате	дигитализации,	т.	е.	перехо
да	 к	 цифровому	носителю	информации,	 что	 не	могло	не	 повлиять	 на	
производство,	распространение	информации	и	конструирование	текста.	




