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содержание в большей мере рассчитано на целевую аудиторию. Благо-
даря новой проблематике, в регионах также может повыситься интерес 
к теме среди массовой аудитории, а следовательно, вырасти рейтинг са-
мих органов СМИ. 

Цифровой сегмент, объединяющий, в том числе, региональные 
онлайн-СМИ, в системе информационного обеспечения внешнеэконо-
мической сферы формируется под воздействием процессов реального 
сектора экономики и требует своей стратегии развития.
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У артыкуле на прыкладзе гарадскога lifestyle-выдання «Бинокль» дас-

ледуецца рэпрэзентацыя арт-тэматыкі, звяртаецца ўвага на асаблівасці 
прадстаўлення журналістамі дадзенай тэматыкі, яе месца сярод іншых 
матэрыялаў інтэрнэт-часопіса, дамінуючыя жанры, падыходы і функцыі. 
На прыкладзе часопіса «Бинокль» вывучаецца функцыянаванне гарадско-
га lifestyle-выдання. На аснове вынікаў даследавання робіцца выснова, што 
арт-тэматыка прадстаўлена ў выглядзе анонсаў і рэпартажаў актуальных 
падзей Брэста, а асноўнай чытацкай аўдыторыяй выдання з’яўляецца мо-
ладзь. 

Ключавыя словы: арт-тэматыка; анонс; рэпартаж; культурнае жыццё; 
lifestyle-выданне.
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The article uses the example of the city lifestyle publication «Binokl» 
as an example to study the representation of art-theme, to pay attention to the 
peculiarities of journalists’ representation of this topic, its place among other 
materials of the Internet magazine, the dominant genres, approaches and 
functions. By the example of the «Binokl» magazine, the functioning of an urban 
lifestyle publication is studied. On the basis of the research results the conclusion 
is made that art-thematics is presented in the form of announcements and reports 
on actual events of Brest, and the main readership of the publication is young 
people.
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Сёння вялікай папулярнасцю карыстаюцца lifestyle-выданні, якія ас-
вятляюць пытанні моды, спорту, культуры, вольнага часу – усяго таго, 
што падыходзіць пад азначэнне «стыль жыцця». Lifestyle-выданням 
уласціва фарміраваць уласнае кола каштоўнасцей, філасофіі і мадэляў 
паводзін. Чытаючы lifestyle-выданне, «чытач атрымлівае больш-менш 
поўнае ўяўленне аб стылі жыцця той сацыяльнай групы, да якой ён на-
лежыць або хоча належаць. Ён даведваецца пры тое, што яму для гэтага 
трэба апранаць; якой парфумай і касметыкай карыстацца; якія кнігі чы-
таць, якую музыку слухаць, якія фільмы і балеты глядзець; дзе адпачы-
ваць; як будаваць адносіны з людзьмі» [1, с. 15]. Такім чынам, кожнаму 
канкрэтнаму lifestyle-выданню ўласціва фарміраваць пэўны светапогляд 
і погляды на жыццё ў сваіх пастаянных чытачоў. Дадзены светапогляд і 
стыль жыцця характарызуецца наборам жыццёвых установак, інтарэсаў, 
каштоўнасцей і пэўнага густу на розныя прадукты і падзеі.

Мэтазгодна адносіць lifestyle-выданні да культурна-асветніцкай 
журналістыкі. Дадзены тэрмін увялі расійскія даследчыцы Галіна 
Лазуціна і Святлана Распопава, і тлумачыцца ён наступным чынам: 
«У межах творчай дзейнасці журналіста стаў фарміравацца такі яе від, 
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які ўзяў на сябе абавязак “перакладу” важных кампанентаў культурна-
га пласта грамадскага жыцця на мову масавай аўдыторыі і выяўлення 
іх сэнсу. Культурны пласт грамадскага жыцця – гэта ўся сукупнасць 
духоўных і матэрыяльных каштоўнасцей, якія створаны чалавецтвам 
за час яго існавання і бесперапынна прырастаюць новымі» [2, с. 200]. 

Па тэрыторыі распаўсюджвання lifestyle-выданні пераважна га-
радскія, распавядаюць пра жыццё і падзеі, якія адбываюцца ў кан-
крэтным горадзе, таму аб’ектам дадзенага даследавання стаў інтэрнэт-
часопіс «Бинокль», які выходзіць у Брэсце. Часопіс з’явіўся ў жніўні 
2016 г. як пляцоўка, «якая дасць імпульс гарадскім ініцыятывам, дапа-
можа мясцовым жыхарам палюбіць Брэст» [3]. Пра тэматычны кантэнт 
выдання яго аўтары кажуць, што «культура, экалогія і іншыя тонкія 
матэрыі мала каму цікавыя, проста гэта тыя ідэі, пра якія трэба пісаць, 
таму што яны хвалююць саміх журналістаў», аднак усё, «што звяза-
на з самім Брэстам, чытаецца добра. Зрэшты, калі пра ўрбаністыку не 
пісаць з пункту гледжання праблемы, а разглядаць бягучыя змены ў 
горадзе, то жыхары Брэста больш актыўна праглядаюць такія матэры-
ялы» [3]. 

Матэрыялы арт-тэматыкі ў інтэрнэт-часопісе «Бинколь» выхо-
дзяць пераважна ў рубрыках «События» і «Афиша» і даюць уяўленне 
аб культурным жыцці горада. Увогуле паняцце «культурнае жыццё» ў 
шырокім сэнсе гэта не толькі рэпрэзентацыя ў медыя гарадскіх куль-
турных мерапрыемстваў (фестываляў, выстаў, канцэртаў), але і зва-
рот да гісторыі горада. Трэба адзначыць, што ў інтэрнэт-часопісе 
адсутнічаюць матэрыялы аналітычна-крытычнай накіраванасці, чы-
тач не сустрэне ў выданні рэцэнзію на літаратурны твор, тэатральную 
пастаноўку або фільм. Матэрыялы рубрыкі «Афиша» напісаныя ў жан-
ры анонсу, мэта якога коратка і зразумела распавесці аб актуальных па-
дзеях Брэста: «Куда сходить на выходных 31 января – 2 февраля? Кон-
церт модни ков из Минска и показ номинантов на Оскар», «Куда пойти 
на выходных 10–12 ян варя? Стабильность в KOROVA, классика в теат-
ре и саундтрек Брестской крепости», «В Бресте бесплатно покажут пару 
корейских фильмов в кинотеатрах. Какие и когда?». Падобныя матэ-
рыялы з’яўляюцца навігатарам па культурным жыцці Брэста як для яго 
жыхароў, так і для гасцей горада.

Рубрыка «События» прадстаўлена шырокім жанравым дыяпазо-
нам, тут можна сустрэць не толькі анонсы, але і нататкі, рэпартажы і 
інтэрв’ю. Большасць тэкстаў рубрыкі складаюць рэпартажы з канцэртаў 
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(«“Ностальгия выветрилась, группе надо что-то делать”. Как прошел 
концерт одной из самых-самых брестских групп») і анонсы розных 
фестываляў («Завтра в Бресте выступят крутые поэты. Целых 20 чело-
век. И это бесплатно!»). Варта звярнуць увагу на загаловачныя комплек-
сы асобных матэрыялаў: «200 человек, вампиры и настоящий гроб у 
стеночки. В Бресте показали старинное кино (больше, чем репортаж)», 
«Где веселье, там петля. В Бресте выступили самые актуальные пост-
панки Беларуси», «“В субботу Бинокль” подкатывал шары. Мы серьез-
но, но это не то, что вы подумали». Падобныя загалоўкі ўтрымліваюць 
у сабе забаўляльны кампанент для прыцягнення ўвагі чытача, а тэксты 
носяць апісальны характар падзеі, якая адбылася.

Інтэрнэт-выданне закранае і гістарычную тэматыку. Напрыклад, 
у матэрыяле «Фестиваль истории и культуры “Ulmus” собрал 2 500 
человек в городском саду. Как там было?» (19.08.2019) аўтар рэпар-
тажу распавёў пра квэсты пра легенды Брэста, бібліятэку пад адкры-
тым небам, тэхналогію ўзнаўлення ў 3D-макетах будынкаў, якія зніклі, 
музычную праграму. Забаўляльную функцыю выконвае матэрыял «В 
Брестской крепости снова спрятали карту. В этот раз с планом 1839 г., 
где показаны здания, которые исчезли» (29.02.2020), дзе распавядаец-
ца пра гістарычны квэст. Аднак адзначым, што важнай падзеі – ты-
сячагоддзю Брэста – інтэрнэт-часопіс прысвяціў толькі тры матэры-
ялы: «Куда пойти на тысячелетие 6-8 сентября. 1 000 мероприятий», 
«Хотя бы так. На тысячелетие в Бресте выступят “Naviband” и “Время 
и стекло”», «Фестиваль “Город панелек” и снос моста между вокза-
лами. Программа празднования 1000-летия». Усе тэксты з’яўляюцца 
анонсамі, якія расказваюць пра мерапрыемствы, якія абудуцца ў дзень 
святкавання. 

Такім чынам, гарадскі lifestyle-часопіс «Бинокль» не пакідае без 
увагі арт-тэматыку, дамінантнымі з’яўляюцца інфармацыйныя жан-
ры, а тэмы адлюстроўваюць культурнае жыццё Брэста. Часцей за ўсё 
журналісты звяртаюцца да жанру анонса, задачай якога з’яўляецца не 
толькі паведаміць чытачам пра падзеі і мерыпрыемствы, якія адбыва-
юцца ў горадзе, але і прарэкламаваць іх. Такі падыход спалучае ў сабе 
інфармацыйную, забаўляльную, рэкламную і культурна-асветніцкую 
функцыі. Асноўнай аўдыторыяй выдання з’яўляецца моладзь, што 
праслежваецца ў манеры падачы матэрыялаў (з вялікай колькасцю 
фотаздымкаў для лепшага ўспрымання і меншай колькасцю тэксту), 
мове медыятэкстаў, выбары тэматыкі публікацый.
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Інтэрнэт-часопіс «Бинокль» – гэта перспектыўнае гарадское вы-
данне з сучасным афармленнем сайта і актыўна прадстаўленае ў са-
цыяльных сетках: «ВКонтакте» (10 212 падпісчыкаў), «Facebook» 
(2 667 падпісчыкаў), «Instagram» (19 850 падпісчыкаў), «Twitter» (1 424 
чытачоў). Выданне дазваляе скласці цэласную карціну культурнага 
жыцця Брэста, але, тым не менш, істотным недахопам з’яўляецца не-
дастатковая, павярхоўная рэпрэзентацыя важных гістарычных падзей 
і буйных гарадскіх фестываляў. Такі падыход тлумачыцца імкненнем 
рэдакцыі інтэрнэт-часопіса задаволіць патрэбы масавага чытача. 
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Роля і месца рэгіянальнай прэсы абумоўлена ўзаемадзеяннем палітыкі 
мясцовай улады і стратэгій рэдакцый. Гэтае ўзаемадзеянне залежыць ад 
узроўню развіцця рэгіёна і інфармацыйных патрэб насельніцтва. Ключавымі 
праблемамі застаюцца: барацьба за аўдыторыю, адмова ад папяровых версій 
і пераход у інтэрнэт. У згаданых умовах першаступеннае значэнне набывае 
якасны кантэнт. Аднак рэгіянальная прэса моцна залежыць ад мясцовай 
адміністрацыі і не заўсёды свабодная ў выбары кантэнту. 
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