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віЗУаЛЬнИЙ КонтЕнт ГаЗЕтИ «ДЕнЬ»: ФотоГраФія
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У статті зроблена спроба з’ясувати на основі березневих примірників газети 
«День» принципи використання фотографій у контенті газети.
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THE VISUAL CONTENT OF THE NEWSPAPER “DAY”: PHOTOGRAPHIYA
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The article the attempts to define principles of the photographic illustration use in 
the content, based on the March copies of the newspaper “Day”. 

Keywords: newspaper, visual content, functioning.

Фотографії стали невід’ємною частиною друкованих видань, кожна редакція 
розробляє власну політику щодо кількості та видів публікацій ілюстративного ма-
теріалу. Мета нашого дослідження – з’ясувати на основі березневих примірників 
газети «День» принципи використання фотографій у контенті газети .

Вивчаючи візуальний контент насамперед визначимо вид фотографій. Слід 
звернути увагу, що більшість  ілюстративного матеріалу друкується в чорно-біло-
му форматі. Чотири розвороти з п’яти є саме чорно-білими. лише один розворот, 
обкладинка та остання сторінка мають кольорову версію. Зрозуміло, що яскраве 
зображення на першій сторінці покликане привернути увагу читача. Зазначимо, 
що кольоровими є фото, присвячені культурно-розважальній тематиці. Однак у 
деяких номерах газети на першій шпальті замість фотографій розміщено кольоро-
ві чи чорно-білі карикатурні зображення.
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Іншою важливою характеристикою ілюстративного матеріалу газети «День» 

є освітлення. Серед кольорових світлин спостерігаємо переважання природнього 
освітлення, за винятком  портретних зйомок чи рекламних публікацій. Здебіль-
шого воно є природнім, репортажні зйомки передбачають участь у різноманітних 
подіях на відкритому повітрі. Таким чином, створюється враження присутності. 
Однак фотографії, що посилюють ефект матеріалів про роботу уряду, мають штуч-
не освітлення. Це ж стосується і рекламних матеріалів. Така особливість поясню-
ється умовами роботи фотографа та в деяких випадках – його професійною підго-
товкою. Зрозуміло, що якісне зображення можливо отримати за умови наявності 
якісної техніки та сприятливого середовища для репортажної фотозйомки.  

Щодо жанрів фотографій, то використовуються фотоінформація, фоторепор-
таж та фотоілюстрація. Зазначимо, що фотоінформація є найбільш оперативною 
формою відображення позитивних і негативних сторін дійсності. Це та форма її 
фіксації, яка раніше за інших виділилася в окремий жанр фотожурналістики. Ви-
вчаючи візуальний контент, слід зазначити, що найменш вживаною є фотоінфор-
мація. Зазвичай газета «День» використовує різні види фотожурналістики і роз-
міщує  світлини на перших шпальтах.
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Такий жанр, як фоторепортаж, може бути серією знімків, що відображають 

не тільки подію. Це може бути ряд послідовних або, навпаки, хаотичних, подій, 
об’єднаних однією темою з галузі непізнаного, неосвоєного ще певною категорією 
читачів. Зауважимо, що у газеті «День» саме цей жанр є найуживанішим. Переду-
сім це стосується суспільно-політичних подій, інколи – культурних.

Фотоілюстрація є вторинною по відношенню до тексту. Це допомагає уявити 
образ на момент здійснення вербальної комунікативної дії. Поряд із фотоінформа-
цією такий жанр не є поширеним серед візуального контенту газети «День».

Що стосується фотозамальовки, яка є передвісником фоторепортажу, то слід 
зазначити, що вона створює певний настрій, намагається викликати особливе 
сприйняття дійсності. Таким чином, на фотографії інколи можна побачити еле-
менти, які на перший поглядь, не несуть смислового навантаження. Аналізуючи 
фотографії газети «День», ми бачимо, що подібний прийом застосовується лише у 
розділі про культурне життя країни, підкреслюючи настрій публікації.

Не можна оминути увагою й фотопортрети. Насамперед це стосується урядов-
ців, які надають власні світлини через прес-службу. якість цих фотографій є по-
рівняно високою, що вирізняє світлини з-поміж інших публікацій.

Переважає репортажна зйомка, яка дозволяє влучніше проілюструвати тексто-
вий матеріал. Основна тематика газети стосується суспільно-політичних проблем, 
переважна більшість світлин відображає саме ці події. На кожній шпальті можно 
побачити три кольорових фото на гострополітичні теми, які належать до різних 
жанрів зйомки. лише невеликий відсоток становлять фотографії, що стосуються 
культурного життя країни.

Вищенаведені висновки можемо проілюструвати у графіку: на рис. 1
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Рис.1 Жанрова палітра газети «День»
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У науковій розвідці подається загальна характеристика науково-популярного 
журналу «Юный техник». Досліджуються особливості функціонування та зміс-
тового наповнення молодіжного видання.
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General characteristics of popular science magazine «Юный техник» are submitted 
in scientific exploration. The features and functioning of the semantic content of youth 
edition are researched.
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