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Сделки	с	умными	активами	с	помощью	блокчейна	–	это	совершенно	
новая	идея,	к	которой	пользователи	пока	еще	не	привыкли.	Но	привык
ли	же	горожане	к	тому,	что	многие	вещи,	без	которых	их	повседнев
ная	жизнь	была	немыслима	каких-то	десять	лет	тому	назад,	заменил	
один-единственный	 предмет	 –	 мобильный	 телефон.	 Это	 устройство	
поглотило	большинство	вещей,	которые	люди	когда-то	носили	с	собой	
в	 карманах	и	 сумочках,	 и	 при	 этом	 стало	 чем-то	 совершенно	иным.	
Когда	 каждое	 из	 незаметных	 бытовых	 действий,	 которые	мы	 совер
шаем	в	течение	дня,	–	открываем	входную	дверь,	покупаем	продукты,	
садимся	в	автобус,	–	переосмысливается	в	виде	цифровой	транзакции,	
оно	начинает	дематериализироваться.	Отдельные,	специальные	фраг
менты	материи,	требовавшиеся	нам	для	этих	целей,	–	ключи	от	дома,	
банкноты	и	жетоны	на	автобус	–	заменяются	невидимыми	модуляция
ми	радиоволн.	А	поскольку	инфраструктура,	принимающая	эти	волны	
и	переводящая	их	в	действие,	повсюду	вокруг	нас	встроена	в	обыден
ные	предметы	и	пространства,	все	взаимодействие	в	целом	стремится	
исчезнуть	из	виду	и,	следовательно,	из	сознания.	Но	по	мере	того	как	
новые	коммуникационные	технологии	встают	между	нами	и	все	боль
шим	количеством	вещей,	которые	мы	делаем	в	обыденной	жизни,	гло
бальная	тенденция	к	дематериализации	становится	очевидной.	
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ЖАНРАВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ПРЭС-РЭЛІЗА:  
ТРАДЫЦЫЙНАЕ І НОВАЕ

Сучасная	 інтэрнэт-камунікацыя	ўяўляе	сабой	складаны	шматфунк
цыянальны	механізм,	які	ўключае	ў	сябе	ўсе	сродкі	масавай	камунікацыі	
(друк,	 радыё,	 тэлебачанне,	 сацыяльныя	сеткі,	парталы,	мабільную	су
вязь	 і	 т.	 п.).	 Віртуальная	форма	 існавання	 інфармацыі	 служыць	 пера
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думовай	для	трансфармацыі	структуры,	функцый,	уласцівасцяў	трады
цыйных	жанраў.

Асноўным	 PR-дакументам	 ва	 ўзаемадзеянні	 арганізацыі	 са	 СМІ	
з’яўляецца	прэс-рэліз.	Штодня	сродкі	масавай	інфармацыі	атрымліваюць	
да	сотні	прэс-рэлізаў,	але	толькі	невялікая	іх	частка	выкарыстоўваецца.

А.	 Д.	 Крываносаў	 прапануе	 наступныя	 трактоўкі	 паняцця	 прэс-
рэліз:	 1)	 «афіцыйнае	 паведамленне,	 якое	 выпускаецца	 для	 публікацыі	
ў	 друку	 або	 распаўсюджвання	 па	 каналах	 вяшчальных	 сродкаў	
сувязі	...	прэс-бюро,	штаб-кватэрамі	розных	арганізацый»;	2)	«невялікі,	
прызначаны	для	прэсы	арганізацыйны	дакумент,	які	змяшчае	актуальнае	
паведамленне»;	 3)	 «асноўны	 жанр	 ПР-тэкстаў,	 які	 нясе	 прызначаную	
для	 прэсы	 актуальную	 аператыўную	 інфармацыю	 пра	 падзею,	 якая	
датычыцца	базіснага	суб’екта	ПР»	[5].

Ю.	М.	 Дзёмін	 вызначае	 прэс-рэліз	 як	 «аператыўна-інфармацыйны	
дакумент	 сувязяў	 з	 грамадскасцю,	 які	 змяшчае	 кароткае,	 сацыяльна	
значнае	 паведамленне	 аб	 актуальных	фактах	 ці	 падзеях,	 так	 ці	 інакш	
суадносных	 з	 пабліцыдным	 капіталам	 прадпрыемства,	 які	 адрасуецца	
прадстаўнікам	 СМІ	 для	 інфармавання	 грамадскасці	 і	 адлюстроўвае	
афіцыйны	 пункт	 гледжання	 кіраўніцтва	 прадпрыемства»	 [4,	 с.	 122].	
А.	 М.	 Чумікоў	 і	 М.	 П.	 Бачароў	 адзначаюць,	 што	 прэс-рэліз	 павінен	
змяшчаць	«інфармацыю,	патэнцыяльна	цікавую	для	шырокай	аўдыторыі»	
[7,	с.	112].	Г.	Н.	Татарынава	разумее	пад	прэс-рэлізам	інфармацыю,	якая	
«змяшчае	навіну	аб	дзейнасці	базіснага	ПР-суб’екта,	падрыхтаваную	для	
рассылання	ў	СМІ	або	раздачы	журналістам»	[6,	с.	14].

Такім	чынам,	прэс-рэліз	разглядаецца	як	паведамленне,	дакумент	 і	
жанр.	Прадметам	прэс-рэліза	выступае	новая	падзея,	прадукт,	паслуга;	
кіраўніцкія	 змены	 ў	 арганізацыі	 (структурныя	 змены	 ў	 кампаніях,	
звязаныя	 з	 банкруцтвам,	 парушэннямі,	 утварэннем	 новых	 філіялаў,	
прадстаўніцтваў,	зменай	кіруючага	складу	і	т.	п.);	публічныя	выступленні	
ў	СМІ	вядучых	спецыялістаў	кампаніі,	яе	кіраўніцтва,	урачыстыя	падзеі	
ў	жыцці	базіснага	суб’екта	(напрыклад,	юбілеі).

Структура	 прэс-рэліза	 ўключае	 ад	 3	 да	 5	 элементаў.	 Будуецца	
прэс-рэліз	 па	 прынцыпе	 «перавернутай	 піраміды».	 Спачатку	 коратка	
выкладаецца	сутнасць	навіны,	затым	яе	найбольш	важныя	падрабязнасці.	
Прэс-рэліз	ўключае	ў	сябе	загаловак,	лід	(першы	абзац),	асноўны	тэкст,	
даведачную	інфармацыю	і	кантакты.

Загаловак	 змяшчае	 інфармацыйную	 нагоду,	 аптымальны	 памер	
загалоўка	–	каля	70	знакаў	(не	больш	за	15	слоў).	Лід	адлюстроўвае	самыя	
важныя	факты	навіны	і	адказвае	на	пытанні:	«Хто?»,	«Што?»,	«Дзе?»,	
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«Калі?»,	«Чаму?».	Асноўны	тэкст	утрымлівае	адказ	на	пытанне	«Як?»,	
«Якія	перспектывы	гэта	мае?».	Як	правіла,	у	асноўны	тэкст	уключаюць	
цытаты,	 экспертныя	 ацэнкі.	 У	 канцы	 прэс-рэліза	 размяшчаюць	
даведачную	 інфармацыю	–	апісанне	кампаніі,	 яе	 гісторыі,	прадукцыя/
паслугі	 або	 праект,	 якому	 прысвечаны	 прэс-рэліз.	 Пад	 даведачнай	
інфармацыяй	указваюцца	кантакты	асобы,	да	якой	журналісты	могуць	
звярнуцца	 па	 дадатковую	 інфармацыю	 (прозвішча,	 тэлефон	 і	 адрас	
электроннай	пошты).

Да	асноўных	характарыстык	прэс-рэліза	адносяцца	інфарматыўнасць,	
актуальнасць,	дакладнасць,	канкрэтнасць,	сцісласць,	прастата	і	хуткасць	
падрыхтоўкі,	універсальнасць.

Асноўнымі	крытэрыямі	для	класіфікацыі	прэс-рэлізаў	выступаюць:
–	 змест	 (прэс-рэліз-анонс,	 навіна,	 паведамленне,	 экстраннае	 паве

дамленне,	 адказнае	 паведамленне,	 тэхнічнае	 паведамленне,	 дрэнныя	
навіны,	мясцовыя	навіны),

–	 час	 напісання	 (анонс,	 прамежкавы	 ньюз-рэліз,	 пост-рэліз	
(выніковы);

–	 будова	 (публікацыйны	 прэс-рэліз,	 рэзюмэ,	 тэхнічны	 прэс-рэліз,	
аб’ява,	суправаджальны	прэс-рэліз).

Развіццё	інтэрнэт-тэхналогій	паслужыла	перадумовай	узнікнення	но-
вага	 віду	 прэс-рэліза.	 Паняцце	 «сацыяльны	 прэс-рэліз»	 некалькі	 га	доў	
таму	ўвёў	ва	ўжытак	Тод	Дэфрэн	–	адзін	з	заснавальнікаў	Нью-Ёркскага	
PR-агенцтва	 SHIFT.	 Л.	 Балахонская	 разумее	 пад	 сацыяльным	 медыя-
рэлізам	 (інтэрнэт-рэлізам,	 вэб-рэлізам)	 «рэліз	 суб’екта	 PR,	 які	 размяш-
чаец	ца	ў	сетцы	інтэрнэт	і	перадае	актуальную	навіну	пра	дзейнасць	гэта	га	
суб’екта»	 [3,	 с.	 231].	 Асноўная	 мэта	 такога	 рэліза	 –	 аператыўная	 прад-
стаўленне	чытачу	максімальнай	колькасці	інфармацыі	пра	падзею,	сітуа-
цыю	або	персону,	якія	могуць	выступаць	у	якасці	інфармацыйнай	нагоды.

У	сацыяльным	медыярэлізе	 інфармацыя	павінна	 зацікавіць	чытача	
сама	па	сабе.	Акрамя	традыцыйных,	структура	сацыяльнага	медыярэліза	
ўключае	мультымедыйныя	кампаненты,	 інфаграфіку,	 гіперспасылкі	на	
дадатковыя	 інфармацыйныя	 рэсурсы,	 ключавыя	 тэгі.	 Аб’ём	 інтэрнэт-
рэліза	 каля	 180–250	 слоў,	 будуецца	 ён	 таксама	 па	 мадэлі	 пераверну
тай	піраміды,	 з	дробавым	чляненнем	на	абзацы.	Для	розных	мэтавых	
аўдыторый,	розных	інтэрнэт-супольнасцяў	могуць	стварацца	свае	вары
янты	тэксту	медыярэліза,	нават	калі	рэкламуецца	адзін	 і	той	жа	тавар	
або	паслуга.

Т.	В.	Анісімава	лічыць,	што	істотнымі	адрозненнямі	інтэрнэт-рэліза	
ад	 традыцыйнага	 рэліза	 з’яўляюцца	 аднаступенчатасць	 адраснасці	
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(тэкст	 размяшчаецца	 на	 сайце	 арганізацыі	 і	 даходзіць	 да	 мэтавай	
аўдыторяі	 без	 пасярэдніка),	 свабодная	 кампазіцыя	 (абавязковы	 эле
мент	 –	 дата	 размяшчэння	 тэксту	 на	 сайце),	 прагматычны	 загаловак	
(абумоўлены	патрабаваннямі	пошукавых	машын)	[1,	с.	131–134].	Л.	Ба
лахонская	 дапаўняе	 гэты	 спіс	 такімі	 асаблівасцямі	 інтэрнэт-рэліза,	 як	
палікодавасць	 (магчымасць	передачы	 інфармацыі	не	 толькі	 пры	дапа
мозе	 вербальнага	 тэксту,	 але	 і	 пры	 дапамозе	 невербальных	 сродкаў	 –	
элементаў	 карпаратыўнага	 стылю	 арганізацыі,	 ілюстрацыі	 і	 т.	 п.),	
гіпертэкстуальнасць	(наяўнасць	гіперспасылак,	якія	забяспечваюць	пе
раход	чытача	на	іншыя	рэсурсы),	наяўнасць	ключавых	слоў	і	спалучэнняў,	
структурыраванасць	 (блокі	 з	 загалоўкамі	 і	 падзагалоўкамі),	 сацыяль
насць	 (здольнасць	 аб’ядноўваць	 вакол	 навіны	 журналістаў,	 блогераў,	
аналітыкаў),	 інтэрактыўнасць	 (магчымасць	 двухбаковай	 камунікацыі)	
[2,	с.	17–21].

Такім	 чынам,	 пастаяннае	 развіццё	 інтэрнэту,	 камп’ютарных	
тэхналогій,	 фарміраванне	 інфармацыйнага	 грамадства	 аказваюць	
сур’ёзны	ўплыў	не	толькі	на	спосабы	і	формы	падачы	інфармацыі,	але	
і	на	асаблівасці	ўспрымання	інфармацыі	аўдыторыяй,	што	садзейнічае	
трансфармацыі	 традыцыйных	 жанраў	 і	 нават	 узнікненню	 новых.	
Інтэрнэт-рэліз	–	новы	жанр	pr-тэксту,	як	адрозніваецца	ад	традыцыйна-
га	 як	 па	 змесце	 (адрасуецца	 не	 толькі	 журналістам,	 але	 і	 канкрэтнай	
аўды	торыі),	так	і	па	форме	(уключае	фатаграфіі,	гіперспасылкі,	мульты
медыйныя	кампаненты).
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