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7. Чаще использовать жанр эссе, ориентированный преимуществен-
но на освещение морально-нравственной и философской тематики. 
Безусловно, социально-экономическая жизнь региона является доми-
нантной в освещении официальных СМИ, но большинство материалов 
о проблемах молодежи, религии, экологии и т. д. носят либо констатиру-
ющий характер (заметки о событиях), либо представляют собой подбор-
ки криминальной хроники об асоциальном поведении жителей района. 
Собственно журналистских текстов, затрагивающих проблемы этиче-
ского, эстетического и экологического воспитания, встречается очень 
мало, это единичные примеры.
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Перыядычныя выданні на змены ў асяроддзі рэагуюць не толькі 
тэматыкай публікацый, але і сваім знешнім выглядам. Неаслабная 
канкурэнцыя на інфармацыйным рынку вымушае супрацоўнікаў 
друкаваных СМІ ўсіх тыпаў і ўзроўняў не толькі шукаць цікавыя формы 
падачы асобных матэрыялаў, але і нумароў у цэлым. 

Канцэптуальны падыход да афармлення – адна з найважнейшых 
задач у фарміраванні прафесійнага і эстэтычнага ўзроўню кожнага 
перыядычнага выдання.

Сёння мы з’яўляемся сведкамі інтэнсіўнага пошуку раённымі 
газетамі ўстойлівай графічнай мадэлі. Па якасці афармлення некаторыя 
з іх цяжка адрозніць ад абласных і рэспубліканскіх. Сучасны дызайн 
раёнак не ідзе ні ў якае параўнанне з тым, што мы назіралі яшчэ гадоў 
дзесяць назад, калі намаганні адказных сакратароў былі скіраваны 
больш на выпрабаванне магчымасцей праграмнага забеспячэння, 
чым на выпрацоўку аптымальнай графічнай сістэмы. Цяпер жа 
газеты паступова адыходзяць ад празмернага захаплення падложкамі, 
інтэнсіўным растравым фонам, дадатковым колерам.

Павелічэнне аб’ёму запатрабавала ад перыядычных выданняў больш 
уважлівай тэматычнай кампаноўкі нумароў. Блізкія па змесце публікацыі 
не раскідваюцца па розных старонках, як гэта назіралася да нядаўняга 
часу, а аб’ядноўваюцца ў асобныя блокі, старонкі, развароты. Часцей 
сталі з’яўляцца рубрыкі да асобных матэрыялаў, больш выразнымі сталі 
загалоўкі.

Відавочныя змены адбываюцца ў дызайне тытульных старонак, якія 
ўзялі на сябе не толькі інфармацыйна-пазнавальную, але і эстэтычную 
функцыю. Візуальная інфармацыя прыкметна пацясняе тэкставую.

Сёння можна ў цэлым вызначыць чатыры асноўныя кампазіцыйна-
графічныя мадэлі тытульных старонак рэгіянальных шматпалоснікаў. 
Сэнс першай заключаецца ў стрыманым рацыянальным выкарыстанні 
газетнай плошчы, рэальнай уніфікацыі і абмежаванні дэкаратыўных 
прыёмаў афармлення. На такіх старонках звычайна размяшчаецца 
некалькі адносна невялікіх матэрыялаў – кароткіх афіцыйных 
паведамленняў, аб’яў, «вестак за тыдзень» і інш. Тут у большай 
або меншай ступені ўраўнаважаны тэкставыя і ілюстрацыйныя 
складнікі паласы. Такі дызайн першай старонкі можна назваць 
хутчэй традыцыйным, чым кансерватыўным, бо стрыманасць падачы 
матэрыялаў часта абумоўлена не столькі густам афарміцеля, колькі 
тэхнічным забеспячэннем рэдакцыі.

Да другога тыпу графічнай канцэпцыі можна аднесці тытульныя 
старонкі з так званай дамінуючай публікацыяй. Напачатку яны з’явіліся 
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ў міжрэгіянальных газетах, якія перанялі вопыт замежнай перыёдыкі. 
Такія выданні, як «Газета Слонімская», «Нясвіжскі час», «Ганцавіцкі 
час», «Регіянальная газета» і іншыя, першымі сталі афармляцца як 
шматпалоснікі. Паслядоўнікаў іх вопыту становіцца ўсё больш у 
сегменце мясцовай прэсы. Характэрнай рысай іх першых старонак 
з’яўляецца адна «ўдарная» публікацыя з панарамнай ілюстрацыяй і 
невялікім фрагментам тэксту, які пераносіцца на ўнутраныя старонкі. 
Такая публікацыя можа стаяць у асяроддзі анонсаў, рэкламных і 
іншых блокаў. На жаль, тыя газеты, якія паспрабавалі пераняць 
такую архітэктоніку, не заўсёды ўлічваючь яе змястоўнае напаўненне, 
характар аўдыторыі. Не лепш выглядаюць тытульныя старонкі, якія 
ўтрымліваюць толькі адну аб’ёмную публікацыю.

Прыкметнай асаблівасцю для рэгіянальнага друку з’яўляецца 
практыка афармлення першай паласы ў выглядзе вокладкі, як у 
папулярных таблоідах (паводле прыкладу «Комсомольской правды», 
«Аргументов и фактов» і іншых). Падобныя перайманні часцей 
практыкуюць раённыя газеты ў суботніх або ў спецыяльных нумарах. 
Да такога афармлення трэба падыходзіць больш абдумана. Наўрад ці 
варта яго пераймаць выданням, што выходзяць не больш як на васьмі 
старонках. Па-першае, нерацыянальна выкарыстоўваецца газетная 
плошча, па-другое, афарміцелям цяжэй сканструяваць увесь нумар 
газеты ў адным стылі. Акрамя таго, каляровая плакатная вокладка 
звычайна рэзка кантрастуе з унутранымі чорна-белымі палосамі.

Не вельмі ўдала, на наш погляд, выглядаюць тытульныя 
сторонкі, цалкам запоўненныя ілюстрацыямі-анонсамі. Павышаная 
ілюстрацыйнасць першай паласы сучаснай газеты дапускае размяшчэнне 
на адкрыцці нумара некалькі здымкаў, але яны павінны быць розных 
памераў і жанраў.

Да асобнага тыпу афармлення можна аднесці рэгіянальныя газеты 
з нявызначанай графічнай структурай. Для іх характэрна непастаянная 
кампазіцыя, імпульсіўнае ўжыванне візуальна-дэкаратыўных элементаў. 
Выверанай дапрацоўкі патрабуюўць лагатыпы газет. Анонсы, якія 
прыжыліся пры іх, таксама пакуль што ні па афармленні, ні па змесце 
не адпавядаюць ускладзенай на іх ролі – зацікавіць чытача, дапамагчы 
яму сарыентавацца ў нумары. Спрэчным, на наш погляд, з’яўляецца 
меркаванне, што анонсы лепш глядзяцца над «шапкай». Пры такой 
сістэме вёрсткі часта парушаецца агульная кампазіцыя паласы: лагатып 
газеты апускаецца, узнікаюць цяжкасці з размяшчэннем аб’ёмнай 
ілюстрацыі. Трывожыць тэндэнцыя замены поўнай назвы газеты 
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абрэвіятурай, што ў значнай меры прыніжае самакаштоўнасць выдання, 
уплывае на яго імідж.

Рэклама, якая даволі часта ўз’яўляецца на тытульных старонках, як 
вядома, не адносіцца да самых чытабельных матэрыялаў. Яна празмерна 
дорага абыходзіцца самой рэдакцыі: ёсць немалая рызыка страты ўвагі 
чытачоў. Большасць заходнееўрапейскіх газет ад рэкламы на першай 
паласе адмаўляецца.

Кожнае друкаванае выданне патрабуе ўважлівага і прадуманага 
выкарыстання выразна-экспрэсіўных сродкаў. Заканамернасці гарма-
нічнага спалучэння колераў даўно вывучаны даследчыкамі дызайну. 
Ён не толькі здольны аказваць вялікае эмацыянальнае і эстэтычнае 
ўздзеянне, але і з’яўляецца моцным сродкам акцэнтацыі. Эканомнае 
ўжыванне колеру нярэдка дае больш значны функцыянальны эфект, чым 
сама дэманстрацыя магчымасцей каляровага афармлення. Празмерная 
стракатасць любога выдання адмоўна ўплывае на яго дызайн.

На першай паласе трэба імкнуцца да простай кампазіцыйна-
графічнай мадэлі, не перанасычаць, а толькі прадумана і рацыянальна 
выкарыстоўваць самыя элементарныя класічныя прыёмы вёрсткі і 
афармлення. Добра скампанавана тая першая старонка, на якой кожны 
элемент афармлення выглядае адметна і разам з іншымі элементамі 
ўтварае адзінае, лагічна і візуальна звязанае цэлае.
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