
78                                                                                                   Журналістыка-2017

раженных фирменных цветов издания, отсутствует смысловая напол-
ненность цветового оформления. Зачастую цвет только мешает воспри-
ятию информации. 

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Часто отсутствует контрастность 
оформления при использовании линий. Толщина их в основном коле-
блется в пределах 1–2 пт. На полосах не хватает буллитов, буквиц, вре-
зок, выразительных элементов, структурирующих текст.

Дизайн газеты – работа не только верстальщиков, но и всей редакции. 
Журналисты должны четко структурировать текст для привлекательной 
верстки, выделять врезки, работать над иллюстрированием своих пу-
бликаций, созданием инфографики, рисунков. Необходимо привлекать 
профессионалов для обновления дизайна газеты. 

Людміла Сінькова
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ДЫНАМІКА ЖАНРАЎ  
НА СТАРОНКАХ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» ЗА 2017 г.

Жанравыя каноны ў журналістыцы, як і ва ўсёй гуманітарыстыцы, 
пастаянна размываюцца – гэта бясспрэчны факт. Аднак разам з тым 
у любым якасным тэксце пэўныя жанравыя дамінанты застаюцца 
пазнавальнымі, і пры жаданні іх заўсёды можна вылучыць. 

Сучасныя друкаваныя СМІ, поруч з названай практыкай абыходжан-
ня з жанрамі, прапануюць чытачу яшчэ адну мадэль функцыянавання 
вядомых форм на старонках газеты. У гэтым, другім варыянце акцэнт 
робіцца якраз на жанравай пэўнасці тэксту. Жанр кожнага журналісцкага 
матэрыялу павінен быць відавочным, лёгка пазнавальным. Пры гэтым 
некалькі пазнавальных жанраў кампануюцца ў адзіны шчыльны ком-
плекс на газетнай плошчы. 

Прыклады такой практыкі знаходзім на старонках газеты «Звязда» 
за 2017 г.

Заўважым спачатку, што ўвогуле пазнакай уплываў сучаснай эпохі 
на працу «звяздоўцаў» з’яўляецца дэманстратыўная, жорсткая тэндэн-
цыя да максімальнай фрагментацыі тэкстаў як галоўны спосаб супраць-
стаяць шчыльнасці сучаснай інфармацыйнай прасторы. Звыклы пры-
ём рубрыкацыі бадай што ўніверсалізуецца. Кожная старонка ў газеце 
намінуецца, і ці не кожны тэкст, незалежна ад памераў, «пашпартызуец-
ца» сваёй рубрыкай. Падрубрыкі, загалоўкі і падзагалоўкі, размаітасць 
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лідаў – праз усё гэта забяспечваецца «пакрокавае» выкладанне 
матэрыялаў [1, с. 6; 2, с. 7; 3, с. 7]. Чытача «завабліваюць», «чапляюць» 
яго ўвагу, «вядуць» праз зманціраваныя амаль па-рэжысёрску сюжэты, 
праграмуючы (больш ці менш заўважна) высновы, ацэнкі або пакідаючы 
«адкрытымі» рытарычныя пытанні ці запрашаючы да дыскусіі, 
салідарызацыі з тымі ці іншымі экспертамі, лідарамі меркаванняў... 

У якасці прыкладу разгледзім матэрыялы са с. 7 у выпуску «Звяз-
ды» за 01.02.2017 [2, с. 7]. Адзначым, што за гэтай, сёмай, старонкай 
у «Звяздзе» ўжо замацавана пэўнае праблемна-тэматычнае поле, і яно 
кожны раз даволі строга выбудоўваецца. Такім чынам, навідавоку на-
ступная структура. Пад нумарам 7 адкрываецца рэгулярная старонка са 
сваёй назвай: «Жыццяпіс». На ёй – рэгулярная рубрыка: «“Звязда” дас-
ледуе праблему». Затым – загаловак цэнтральнага праблемнага арты-
кула (аўтар – Нэлі Зігуля): «Як спыніць ВІЧ-інфекцыю». Падзагаловак: 
«Дайце залежнаму шпрыц». Лід: ён вылучаны не толькі авангарднай 
пазіцыяй, але і шрыфтам. Тэкст: разбіты на кампактныя фрагменты. 
Фрагмент (кожны) мае свой падзагаловак. Да артыкула дадаюцца яшчэ 
два матэрыялы. Першы – гэта ўрэзка, маналагічнае меркаванне экспер-
та, старшыні БГА «Пазітыўны рух» Ірыны Статкевіч. Другі – больш 
падрабязнае інтэрв’ю з кансультантам па пытаннях ВІЧ-інфекцыі і 
наркаманіі Вячаславам Самарыным (які, дарэчы, таксама працуе ў БГА 
«Пазітыўны рух» / Белорусское общественное объединение «Позитив-
ное движение»). Папярэднічаюць гутарцы з В. Самарыным асобныя 
ўводзіны ў праблему, насычаныя карыснай інфармацыяй пра ВІЧ. 

Відавочная ўстаноўка на падачу інфармацыі менавіта ў фрагмен-
тах, якія не патрабуюць абавязковага лінейнага, паслядоўнага прачы-
тання. Пры гэтым кожны фрагмент – гэта своеасаблівы міні-сюжэт (з 
элементамі белетрызацыі там, дзе яна дарэчы). Кожнаму матэрыялу на 
старонцы менавіта жанравая пэўнасць дадае яскравасці, кантраснасці ў 
параўнанні з тэкстам суседнім. У цэлым жа выразная тэндэнцыйнасць 
шчыльна звязвае ўсе фрагметны, якія чытачу могуць падацца зусім 
аўтаномнымі.

Такі прынцып структуравання кантэнту асацыюецца з гіпертэкстам, 
які стварае ілюзію поўнай свабоды карыстальніка ў абыходжанні з 
інфармацыйным рэсурсам, а насамрэч істотна «праграмуе» рух яго 
спажывецкай увагі. У гэтай мадэлі роля пазнавальных жанравых форм 
узрастае: жанр выступае выдатным сродкам арганізацыі кампактнай і 
па-мастацку цэласнай ды прыцягальнай тэкставай адзінкі. 
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Такім чынам, газета «Звязда», якая мае ўжо 100-гадовую гісторыю, 
істотна абнавіла свае формы ў адпаведнасці з патрабаваннямі сучаснай 
медыяпрасторы.
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ТАБЛОИДИЗАЦИЯ ГАЗЕТНОГО ДИЗАЙНА
Сегодня сложно провести четкую границу между массовыми и ка-

чественными изданиями. Во-первых, возникает проблема типологиче-
ских критериев классификации печатных медиа [2, с. 4–5; 3, с. 213–214]. 
Во-вторых, наблюдается процесс проникновения визуально-семантиче-
ских черт массовых изданий в качественную прессу. Происходит «та-
блоидизация» пресс-дизайна, что выражается в уменьшении формата 
газет, увеличении количества визуальных элементов и их размеров, со-
кращении объемов материалов и др. Несмотря на то, что определяю-
щими типоформирующими признаками массовых и качественных пе-
риодических изданий остаются социальный адрес, содержание и сферы 
отражения, качественная пресса, которую всегда определяли аналитич-
ность и взвешенность оценок, строгость и умеренность графической 
концепции, в настоящее время все больше применяет оформительские 
приемы популярных «таблоидных» изданий со свойственным им бро-
ским оформлением и множеством выразительных иллюстративно-гра-
фических акцентов.

Проведем сравнительный контент-анализ способов и форм подачи 
материалов, образно-выразительных средств оформления полос, а так-
же выявим специфику таблоидизации качественных белорусских изда-
ний на примере городских общественно-политических газет «Минский 
курьер», «Брестский вестник», «Гомельские ведомости», «Віцьбічы», 
«Вечерний Гродно», «Веснік Магілёва». 


