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АНОТАЦІЯ 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 

соціальних комунікацій (доктора філософії) за спеціальністю 27.00.04 – 

теорія та історія журналістики. – Львівський національний університет імені 

Івана Франка, Львів, 2017. 

Дисертація присвячена вивченню особливостей функціонування, місця 

в національній медіасистемі Німеччини альтернативної преси,яка 

репрезентує нову модель комунікації, покликану широко й об’єктивно 

висвітлювати події, чого не подавали традиційні ЗМІ. Актуальність роботи 

обумовлена необхідністю вивчення медійного досвіду європейських країн та 

його адаптацією в українському інформаційному просторі, що пояснюємо 

посиленням глобалізаційних процесів на світовій мас-медійній арені. 

У науковий обіг української комунікативістики введено 451одиницю 

невідомих або маловідомих альтернативних газет і журналів Німеччини, що 

формують уявлення про системні характеристики вищезазначеного 

медійного утворення. 

На сучасному етапі альтернативний медіадискурс в українському 

журналістикознавстві асоціюють із соціальними онлайн-медіа. Однак такий 

тип медійної діяльності – це не нова соціокомунікаційна форма. Примітно, 

що певною мірою основи тих процесів, які позначають сучасний етап 

функціонування соціальних онлайн-медіа, заклали саме альтернативні 

видання. 

 Альтернативна преса – унікальний тип медіа, демократично 

орієнтований і не підвладний політичним впливам. Доведено, 

щоальтернативні друковані видання посідають чільне місце в 
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інформаційному просторі Німеччини й успішно конкурують з провідними 

традиційними ЗМІ. Основна мета альтернативних медіа – захист прав та 

представлення інтересів цільової аудиторії. Найбільш успішним 

альтернативним виданням Німеччини є загальнонаціональна щоденна газета 

«Die Tageszeitung» («Ді Тагесцайтунг»), або «TAZ» («ТАЦ»).  

У процесі дослідження було встановлено, що альтернативна періодика, 

сформувавшись як окремий сегмент друкованих ЗМІ в 70-х роках ХХ 

століття внаслідок активізації студентських і громадських рухів, є 

своєрідним барометром сталості демократичних засад у  ФРН, 

відображенням зрілості німецького суспільства. 

Визначальними рисами альтернативної періодики, які відрізняють її від 

мейнстримних ЗМІ, є характер фінансування, цільова аудиторія, модель 

комунікації, редакційна політика, формально-змістовий аспект, соціально-

політична модальність. 

У роботі розглядаються соціально-політичні чинники, що вплинули на 

появу альтернативних друкованих видань Німеччини, історичні особливості 

їх становлення та розвитку. Зазначено, що, зародившись як опозиційний 

щодо мейнстримних тип преси, на сучасному етапі альтернативні видань не 

позиціонують себе як глибоко антитетичні за ідеологією. Вони 

репрезентують так звані громадянські (партиципаторні) медіа. 

Здійснено комплексне дослідження проблемно-тематичного діапазону 

альтернативної преси. Встановлено, щоконтент альтернативної преси 

характеризується широким колом тематичних інваріантів, що 

трансформуються відповідно до суспільно-політичних змін у країні. 

Альтернативна преса актуалізує соціально значущі проблеми. На сучасному 

етапі – це соціально-правова тематика, внутрішня безпека, міграційні 

процеси, антирасизм та проблеми маргінальних суспільних груп. Виділено 

історичні періоди розвитку альтернативної періодики, що характеризують 

трансформацію її тематичного наповнення. 

Альтернативні медіа, які відмовилися від комунікації в одному 
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напряму, надають можливість читачам самостійно створювати медіаконтент, 

спрямований на особливу цільову аудиторію – контргромадськість –  

представників різних соціальних груп та субкультурних угрупувань. 

Вивчено стан наукових досліджень щодо типології альтернативної 

німецької преси і запропоновано вдосконалену класифікаційну схему, що 

відповідає особливостям розвитку альтернативної періодики на сучасному 

етапі та адаптовану під типологічні моделі, запропоновані вітчизняними 

комунікативістами. У системі альтернативної періодики визначено 

надрегіональні, регіональні та локально-регіональні ЗМІ, загалом 346 

журналів та 105 газет: щоденних, щотижневих, щомісячних, які виходять 

двічі на місяць, раз на рік, 3–5 разів на рік, піврічників, нерегулярних видань. 

З’ясовано, що за функціональним призначенням (проблемно-тематичною 

спрямованістю) існують універсальні та спеціалізовані альтернативні ЗМІ. 

Зазначено, що навіть в межах однієї типологічної групи альтернативні 

видання мають гетерогенний характер – вони неоднорідні як за редакційною 

політикою, так і комунікативною практикою, ідеологічним принципам 

функціонування, системним характеристикам. 

Проаналізовано дизайн і якість публікацій альтернативних німецьких 

видань. Був зроблений висновок, що альтернативні друковані медіа мають 

різне художнє і змістовне оформлення – від професійного до аматорського. 

Це зумовлено орієнтацією видання або ж на традиційні методи роботи, що 

передбачають відмову від комерційної складової, або ж інноваційні, що 

передбачають перехід на ринкові умови існування. 

Ключові слова: інформаційний простір, національна медіасистема, 

альтернативна комунікація, альтернативна преса, соціокомунікаційні 

параметри, контргромадськість, контент, проблемно-тематичний діапазон, 

типологія, редакційна політика. 
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SUMMARY 

Bondarenko Yu. S. Alternative Press of Modern Germany (functioning 

peculiarities, editorial policy, place in the national media system). – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Social Communication: specialty 27.00.04 

– The Theory and History of Journalism. – National University of Lviv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Lviv, 2017. 

This thesis is devoted to the clarification of the functioning peculiarities and 

the place of alternative media in the national media system of Germany. The 

urgency of the study is explained by the necessity of studying the media experience 

of European countries and its adaptation to the Ukrainian information space 

because of the intensification of globalization processes in the world mass-media 

arena. 

The socio-political factors that influenced the emergence of alternative print 

media in Germany and the historical peculiarities of their formation and 

development are investigated in the thesis. A significant number of alternative 

print German publications are described and added to the scientific sphere of 

Ukrainian media communications, which give an idea of the system characteristics 

of the above-mentioned media formation. The socio-communication parameters 

are determined on the basis of the alternative periodicals analysis. The 

classification is given and the problem-thematic range of alternative periodicals is 

determined. The main tendencies of functioning at the present stage are revealed. 

Key words: information space, national media system, alternative 

communication, alternative press, socio-communication parameters, counter-

publicity, content, problem-thematic range, typology, editorial policy. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Наполегливі спроби України 

вступити до Євросоюзу потребують вивчення досвіду європейських країн 

щодо формування національних медіасистем. Осібне місце в цьому контексті 

належить Німеччині, а саме такому її сегменту ЗМІ, як альтернативна 

преса.Антитетичний медійний дискурс, який продукує вищезазначений вид 

періодики, свідчить про високий ступінь розвитку німецького 

інформаційного простору, є індикатором демократичних засад її діяльності. 

Вивчення досвіду Німеччини в контексті розвитку альтернативних 

періодичних видань є важливим для української науки, оскільки він є 

унікальним на мас-медійному європейському просторі. По-перше, 

альтернативні друковані ЗМІ становлять більше чверті загальної кількості 

традиційних німецьких видань. По-друге, медіаринок альтернативної преси 

ФРН є найпотужнішим в Європі.Станом на 2011–2012 рр. уШвейцарії 

нараховувалося 82 альтернативних видання, в Австрії – 84, у Німеччині – 

451. По-третє, німецькі альтернативні видання свідчать, що на сучасному 

етапі функціонування альтернативна комунікація не втратила актуальності. 

Нарешті, окремі німецькі альтернативні видання демонструють уміння 

конкурувати з провідними мейнстримними друкованими ЗМІ.  

Альтернативна преса як особливий різновид мас-медійної 

діяльності,незважаючи на значну соціокомунікаційну роль, досі не стала 

об’єктом наукових студій українських медіадослідників.Окремих аспектів 

еволюції, особливостей функціонування, типології альтернативної преси 

торкалися такі зарубіжні вчені, як В. Бейвель, У. Бекес Х. Бромбах, 

Н. Бютефюр, К. Вайхлер, Й. Дорер, Т. Еберт,Е. Йессе Б. Кесмаєр, Г. Кеттлер, 

Г. Ладштетер, П. Локк, К. Нітц, Ф. Нойман, К. Ойрих, Х. Пюрер, 

М. Сандавал, В. Флігер, Б. Хюттнер, К. Штамм, О. Ярен та інші.Роботи цих 

учених поглиблюють науковий дискурс з питань альтернативної преси, 
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засвідчують значущість цього типу ЗМІ, проте не утворюють системного 

дослідження. Така ситуація стимулює її комплексне теоретичне осмислення, 

вивчення особливостей виникнення, еволюції та сучасного стану, що є 

важливим для українського медійного досвіду.Україна може 

використовувати зарубіжні моделі як теоретико-практичну базу, адаптуючи її 

до процесів формування власних інформаційних потреб. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами.Дослідження безпосередньо пов’язане з комплексною програмою 

науково-дослідних робіт Сумського державного університету, зокрема 

науковим напрямом досліджень кафедри журналістики та філології у межах 

теми  № 0115U001713 «Особливості формування національного 

інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до 

демократичної моделі».  

Мета дослідження – з’ясувати особливості виникнення, функціонування, 

визначальні ознаки редакційної політики та місце альтернативної преси  в 

медіасистемі Німеччини.  

Реалізація зазначеної мети передбачала розв’язання таких завдань: 

- здійснення систематизованого огляду теоретико-методологічних праць, 

присвячених вивченню альтернативної преси та медіасистеми ФРН; 

- виявленнясоціально-політичних факторів, що вплинули на появу нового 

для німецького медіадискурсу сегмента друкованої періодики; 

- аналіз зародження та особливостей функціонування перших 

альтернативних друкованих медіа; 

- визначеннясоціокомунікаційних параметрів альтернативної преси; 

- окреслення типологічної структури альтернативних друкованих видань; 

- визначення проблемно-тематичного діапазонуальтернативної періодики; 

- опис альтернативних друкованих видань, зокрема системних 

характеристик таредакційної політики. 

Об’єкт дослідження – альтернативна преса як самодостатній сегмент 

національної медіасистемиНімеччини. 
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Предмет дослідження – генезис,типологія, особливості функціонування, 

соціокомунікаційні параметри та редакційна політика альтернативних 

друкованих видань Німеччини. 

Джерельною базою дослідження стали видання, що увійшли в довідник 

Б. Хютнера «Альтернативні медіа. 2011–2012. Друковані медіа, вільне радіо, 

архів та видавництва ФРН, Австрії, Швейцарії», а також онлайн-архіви 

альтернативних медіа. Загалом це 451 альтернативне друковане видання. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець 50-х років ХХ – 

друге десятиліття ХХІ століть. Нижня межа репрезентативного періоду 

зумовлена тим, що саме в цей час з’являються перші видання, які генерують 

альтернативний медіадискурс. Верхня межа – актуальністю обраного нами 

часового періоду.     

Методи дослідження. Мета й завдання роботи об’єктивували 

застосування як загально-, так і конкретнонаукових методів та підходів.  

Теоретико-методологічною основою дослідження ставсистемний метод, 

якийдозволив виявити особливості альтернативних друкованих видань як 

складної структурної одиниці. Також були використані такі загальнонаукові 

методи, як аналіз, синтез, узагальнення, індукція, дедукція, аналогія, 

класифікація. 

У процесі дослідження було використано комплекс конкретнонаукових 

підходів. Метод аналізу наукової літератури дозволив визначити рівень 

теоретичного вивчення альтернативної преси та медіасистеми Німеччини. За 

допомогою термінологічного підходу було сформулюване поняття 

«альтернативна преса». Історико-системний метод дозволив 

охарактеризувати етапи розвитку повоєнної мас-медійної системи Німеччини 

в цілому, альтернативної періодики зокрема, та суспільно-політичні чинники, 

які вплинули на її становлення. Простежити трансформаційні процеси, які 

відбувалися в системі альтернативної преси, вдалося за допомогою 

порівняльно-історичного (компаративного) методу.  Метод контент-

аналізу  був використаний при дослідженні проблемно-тематичного 
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діапазону альтернативної періодики. Систематизувати альтернативну 

періодику й виділити окремі її групи вдалося за допомогою типологічного 

методу.Побачити, у яких кількісних співвідношеннях репрезентовані на мас-

медійному ринку альтернативної друкованої періодики виділені нами типи 

газет та журналів, дозволив статистичний метод. За допомогою методу 

якісного аналізу на основі отриманих статистичних даних було описано 

загальні тенденції розвитку альтернативної періодики. Ідеографічний метод 

був застосований для дослідження системних характеристик альтернативних 

видань. З’ясувати рівень представленості альтернативних видань в онлайн-

просторі вдалося за допомогою методу моніторингу.  

Комплекс методів сприяв якнайглибшому осмисленню умов зародження, 

особливостей функціонування, структурно-функціональних параметрів 

альтернативної періодики Німеччини. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим у сучасній українські науці з соціальних комунікацій комплексним 

дослідженням альтернативної німецької преси. Зокрема в роботі 

уперше: 

- уведено в науковий обіг 451 альтернативне видання Німеччини; 

- описано економічні моделі сучасних альтернативних медіа; 

- запропоновано типологічний аналіз альтернативної преси, що 

відрізняється від класифікаційних схем, використовуваних німецькими 

медіакомунікативістами; 

- визначено проблемно-тематичні пріоритети альтернативних друкованих 

медіа Німеччини в історичній ретроспективі та на сучасному етапі; 

- з’ясовано тенденції функціонування антитетичних медіа на сучасному 

етапі; 

- описано вплив дигіталізації на альтернативну пресу та класифіковано 

форми презентації альтернативних видань у мережевій системі; 

- розглянуто соціокомунікаційну сутність українського самвидаву, який 

репрезентує ознаки альтернативної комунікації; 
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удосконалено: 

- розуміння соціокомунікаційних параметрів альтернативної друкованої 

періодики; 

- періодизацію альтернативної преси, що відбиває модифікаційні процеси 

в її змістовно-тематичному наповненні; 

набуло подальшого розвитку: 

- дефінітивне осмислення поняття «альтернативна преса»; 

- історіографічний погляд на німецьку медіасистему та соціально-

політичні процеси, що вплинули на появу альтернативної друкованої 

періодики. 

Практичне значення одержаних результатів. Дисертація поглиблює 

розуміння особливостей медіасистеми Німеччини. Результати дослідження 

можуть бути використані в навчальному процесі – під час викладання таких 

дисциплін, як «Міжнародна журналістика і країнознавство», «Історія 

зарубіжної журналістики», «Європейські медіа (за вибором країни)», 

«Основи медіасистем», «Соціальні медіа». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація, публікації, у яких викладено 

основні положення роботи, виконані здобувачем самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення 

роботи були обговорені на засіданнях кафедри журналістики та філології 

Сумського державного університету. Результати дослідження оприлюднені 

на 8 міжнародних (із них 2 за кордоном):  «Свобода благодаря СМИ?» 

(Німеччина, м.Пасау, 3–5 жовтня 2014 р.), «Журналістська освіта на 

Сумщині: набутки й проблеми» (м. Суми, 14–15 травня 2014 р.), 

«Журналістська освіта на Сумщині: професійні стандарти» (м. Суми, 13–14 

травня 2015 р.), «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного 

суспільства» (м. Суми, 21–22 квітня 2016 р.), «Актуальні проблеми 

медіаосвіти в Україні та світі» (м. Запоріжжя, 3–4 березня 2016 р.),  

«Современная журналистика: традиции, инноваторство, контекст» (м. Брест, 

10–11 березня 2016 р.), «Журналістська освіта в Україні: світові професійні 
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стандарти» (м. Суми, 8–9 червня 2016 р.; 11–12 травня 2017 р.); та 

3 всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Модернізація соціо-

гуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи» 

(м. Житомир, 14–15 травня 2015 р.), «Прикладні та фундаментальні аспекти 

досліджень в соціальних комунікаціях» (м. Івано-Франківськ, 20–22 травня 

2015 р.),  «Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору» 

(м. Херсон, 12–13 вересня, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження опубліковано в 

10 наукових працях, із яких – 5 статей у наукових фахових виданнях, 2 

публікації – за кордоном, 3 – матеріали конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел (264 

позиції) та додатку А. Загальний обсяг роботи – 207 сторінок, з них 

основного тексту – 171 сторінка.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Альтернативна преса забезпечує формування ліберальної 

громадськості. Як виразний та самодостатній різновид медіа, вона спрямовує 

у відповідне русло інформаційні потреби місцевих та регіональних, 

соціальних та культурних груп, тим самим демонструючи собою 

комунікаційну модель локальної спільноти.  

Метою системних досліджень стає побудова узагальненої моделі 

розвитку альтернативної преси Німеччини, яка віддзеркалює взаємозв’язок 

цього якісно нового сегмента медіа з реальною ситуацією суспільно-

політичного розвитку. 

Дослідженняособливостей розвитку, проблемно-тематичних та 

типологічних пріоритетів альтернативної преси Німеччини передбачає 

глибоке вивчення теоретико-методологічної бази. Зокрема в таких аспектах, 

як з’ясування понятійно-категоріального апарату роботи, стану наукового 

дослідження німецької медіасистеми загалом та альтернативної періодики 

зокрема, методологічних принципів роботи. Такий підхід дозволяє логічно 

виписати алгоритм функціонування альтернативної преси, її місце та роль в в 

інформаційному просторі Німеччини. 

 

 

1.1. Теоретико-емпірична інтерпретація концепції «альтернативна 

преса»  

 

Кожна країна має національну медіасистему, оригінальність якої 

зумовлена суспільно-політичним устроєм, особливостями культурно-

історичного розвитку та ментальністю. Відповідно до цієї системи 

формуються й типологічні моделі мас-медіа. 
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Під національною медіасистемою пропонуємо розуміти систему медіа, 

що сформувалася під впливом соціально-політичної ситуації, економічного 

становища, законодавчої бази, територіально-адміністративних особливостей 

певної країни. 

Процес формування демократичної національної системи засобів 

масової інформації, який розпочався в Україні після отримання незалежності, 

характеризується наслідуванням загальноєвропейських медійних традицій, 

наприклад типологічних моделей та професійних журналістських стандартів. 

Відтак нагальним для українського медіазнавства є вивчення досвіду 

європейської медіасистеми, орієнтація на її найкращі традиції. Зокрема це 

стосується інформаційного простору Німеччини. 

Особливість національної медіасистеми Німеччини та її типологічних 

рис полягає у функціонуванні такого сегмента засобів масової інформації, як 

альтернативна преса, що з’явилася в 70-х роках ХХ століття в процесі 

соціальних рухів і репрезентує унікальний тип медіа, демократично 

орієнтований і не підвладний політичним впливам. 

У науковому соціокомунікаційному дискурсі й досі немає єдиного 

загальновизнаного трактування альтернативної преси. 

Оскільки альтернативна преса – це частина медіасистеми, то зазначене 

поняття медіаексперти часто розглядають у контексті більш широкого – 

«альтернативні медіа» («альтернативні засоби масової інформації»). Так, 

наприклад, Й. Дорер альтернативними медіа вважає «газети, журнали, 

громадське телебачення, радіо, інформаційні агентства, соціальні мережі» 

[200, с. 327]. 

Відповідно до цього, ми також будемо користуватися поняттями 

«альтернативні медіа» («альтернативні засоби масової інформації»)та 

«альтернативна преса» («альтернативна періодика», «альтернативні 

друковані видання», «альтернативні друковані періодичні видання») як 

синонімічними, при цьому враховуючи те, що медіа(засоби масової 

інформації)– це парадигма, яка має ширше трактування, а преса (періодика, 



17 
 

періодичні видання) – вужче. 

Мас-медіа (англ. massmedia – засоби масової інформації) – те саме, що 

й засоби масової інформації – преса, радіо, телебачення, документальне кіно, 

комп’ютеризовані електронні видання тощо [142, с. 51]. 

Преса (франц. presse – преса) – періодичні друковані видання (газети, 

журнали, альманахи, бюлетені, вісники тощо), в яких відтворюються 

найактуальніші суспільно-політичні події [142, с. 65]. 

Термінологічна суперечливість відносно дефініції «альтернативні 

медіа» виявляється й в досить великій кількості понять, які вживаються щодо 

неї як синоніми. Так, наприклад, вищезазначене поняття в дослідницькій 

літературі співвідноситься з такими, як «інші медіа», «медіа рухів», 

«громадські медіа», «медіа общин», «контргегемоніальна журналістика», 

«локаційна та сублокаційна публіцистика», «некомерційні медіа», 

«радикальні медіа», «андеграунд-преса» [221,с. 38],  «неформальні друковані 

ЗМІ», «нетрадиційні друковані видання» [151, с. 7–8], «незалежна преса», 

«квазілегітимна преса», «непідцензурні медіа», «вільна преса» [18, с. 15]. 

Варто зазначити, що в контексті розгляду цього медійного явища в 

радянській системі друкованої періодики найчастіше використовується 

дефініція «самвидав» [148, с. 14].  

Німецький термінологічний словник «Duden» дає таке тлумачення 

прикметника «альтернативний»: «Це вибір між двома можливостями» [235, 

c. 27].  

За словами А. Бубеніка, «поняття чогось альтернативного вказує на 

протилежне ставлення до чогось сущого» [193, с. 248]. 

Б. Хюттнер уточнює, що саме в словосполученні «альтернативна 

преса» прикметник «альтернативний» позначає інші фундаментальні 

економічні й загальні форми організації виробничого процесу у видавничій 

та журналістській діяльності [218, с. 36]. 

Як бачимо, слово «альтернативний»має значення чогось протилежного. 

Таким чином, у сполученні зі словами «медіа», «преса» вищезазначена 
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дефініція вказує на їхню «інакшість», тобто ліберальний, відмінний від 

традиційного, масовокомунікаційного, характер подання інформації. 

Німецький медіадослідник К. Вайхлер подає таке визначення 

альтернативної преси: «Це газети й журнали демократично структурованих 

редакційних колективів на підприємствах (прим. наша – альтернативні 

медіа можуть функціонувати як на базі підприємств, так і поза ними; при 

цьому альтернативні ЗМІ, які діють на підприємствах, в установах, 

організаціях, не належать до корпоративного типу видань), які працюють за 

принципом відшкодування витрат і відмови від реклами. І всупереч 

традиційній пресі, переслідують мету створення Gegenöffentlichkeit – 

контргромадськості» [262, с. 151]. Як бачимо, дослідник називає три ознаки, 

що вирізняють альтернативні ЗМІ: цільова аудиторія, яка не сприймає 

погляди традиційних медіа на суспільно значущі  події, проблеми, 

організація та процес роботи, що визначаються демократичними принципами 

комунікації, а також така категорія, як фінансування, а саме – їхнє 

неприбуткове спрямування. 

Б. Кесмаєр до альтернативної преси відносить і «маленьке 

видавництво», і «міні-пресу», і «пресу андеграунду», і «видавництво однієї 

людини», і «неприбуткові видавництва» [224,с. 3]. Отже, на думку 

дослідника, ознаками вищезазначеного типу видань є невеликі тиражі та 

редакційні колективи, заперечення загальноприйнятих правил, відсутність 

комерційної складової.  

Альтернативні засоби масовї інформації М. Кнохе визначає як 

«альтернативне гетто» (певний район у місті, нетрі), яким не вистачає 

ресурсів, а отже, політичного впливу, що загрожує їм залишитися 

невпливовими й без фінансової підтримки [227, с.10]. Науковець підкреслює, 

що статус таких медіа не підходить для підтримки та просування 

великомасштабних політичних процесів. 

На обмеженості в кількості редакційних колективів, малотиражності, 

некормеційності (тобто неприбутковості) акцентує увагу й М. Шибліський. 
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Він зазначає: «Альтернативна преса – це матеріали, які укладає невелика 

група людей, тобто редакційний колектив, що характеризується плинністю 

робочої сили. Такі видання виходять невеликим тиражем, а отже, вони мають 

невеликий обігпродажу, реклами і не мають успіху серед широкої публіки» 

[252, с. 2]. 

Отже, К. Вайхлер, Б. Кесмаєр, М. Кнохе та М. Шибліський 

наголошують на тому, що ознаками альтернативної преси є невеликий тираж, 

мінімальна кількість редакційного колективу, некомерційність, незалежність, 

неформальність, немасовість аудиторії, її опозиційність щодо загального 

суспільно-політичного устрою та поведінкових традицій. 

Автономна група a.f.r.i.k.a, яка позиціонує себе як ліберальна асоціація, 

вважає,що «альтернативні ЗМІ орієнтовані, насамперед, на традиційні, 

громадські медіа, проте їх завданням є виправлення узвичаєного 

інформаційного змісту і його доповнення, вони виконують важливу функцію 

формування ліберальних поглядів, їх особливим завданням  є надання різних 

інтерпретацій соціальним і політичним протиріччям» [191, с. 235]. Як 

бачимо, альтернативні медіа мисляться як такі, що майже не відрізняються 

від усталених мас-медіа, тобто вони працюють за тими схемами, які є 

загальноприйнятими в інформаційній сфері. Проте їхньою відмінністю є 

контент. Альтернативні медіа продукують демократичний, антитетичний  

дискурс. 

Думку ліберальної асоціації a.f.r.i.k.a щодо функціонального 

призначення альтернативних медіа поділяє Г. Кеттлер. У роботі 

«Альтернативні видання Австрії. Емпіричне дослідження» науковець 

зупиняється на внутрішніх функціях альтернативних ЗМІ. Альтернативні 

медіа, на думку Г. Кеттлера,  виконують ті самі функції, що й комерційні. 

Проте, як носії прогресивних поглядів, вони інформують, сприяють 

комунікації та виносять на обговорення актуальні, але приховані конфлікти. 

«Тенденцією альтернативних ЗМІ до професіоналізації є пошук балансу між 

дотриманням функцій альтернативної комунікації та підпорядкуванням 
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принципам комерційної масової інформації», – наголошує дослідник [226, 

с. 41]. 

С. Марич висловлює думку, що альтернативні медіа розвиваються за 

принципом традиційних, більше того – такого різновиду, як якісні ЗМІ: 

«Типологічно видання альтернативного характеру належать до якісних ЗМІ, 

але в системі якісних медіа займають зовсім окрему нішу, оскільки 

сформовані за іншою концепцією» [87, с. 43]. 

Натомість К. Ойрих наголошує, що між масовою та альтернативною 

комунікаціями існує безліч відмінностей. Медіазнавець зазначає: 

«Альтернативна преса – це дилетантська журналістика, яка постає 

альтернативою традиційним ЗМК, у першу чергу саме місцевим ЗМІ» [206, 

с. 11]. Учений подає характеристику окремих типів газет, які належать до 

традиційних та альтернативних медіа, наголошує на їхніх відмінностях. 

Відповідно до аналізу, зробленого К. Ойрихом, вищезазначені різновиди 

відрізняються майже за усіма аспектами. На рівні змісту традиційні медіа 

характеризуються абстрагованістю, актуальністю, універсальністю, 

сенсаційністю, орієнтованістю на владу, персоналізацією (орієнтацією на 

впливових людей), легітимністю. На противагу цьому, зміст альтернативної 

преси є конкретним, стосується побуту, окремих проблем, життєвого 

середовища (житлових будинків та районних проблем), торкається 

конкретних потреб та інтересів, орієнтується на зацікавлену аудиторію, 

містить критику, теорію «конкретної утопії» [206, с. 252]. Таким чином, 

відповідно до визначення функціональних характеристик, поданих 

К. Ойрихом, альтернативні ЗМІ – це аматорська журналістика. Контент таких 

медіа зорієнтований на певну цільову аудиторію і стосується проблем та 

інтересів цієї аудиторії, містить критичну інформацію.  

Погляд на альтернативні медіа як такі, що є антитечними відносно 

усталених соціальнокомунікаційних процесів, продукує К. Фукс. Науковець, 

як і К. Ойрих, наголошує на тому, що «альтернативні ЗМІ є протилежними 

традиційним, протиставляють своє концептуальне бачення встановленим 
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ієрархічним системам політики, економіки та культури й мають різні форми. 

Це ЗМІ, які кидають виклик панівним капіталістичним формам виробництва, 

медіаструктурам, змісту, розподілу та сприйманню інформації» [210,с. 173–

192]. 

На різних шляхах функціонування альтернативних та традиційних 

медіа наголошує К. Еттон. Він вважає, що альтернативні засоби масової 

інформації – це «різноманітність медіапроектів, яким притаманні відмінні від 

традиційних форми розвитку й функціонування» [181, с. 25]. 

Протиставлено альтернативну пресу масовокомунікаційним процесам й 

у австрійському виданні «Медіа-каталог1992/93». Редактори 

вищезазначеного медіа дали таке визначення альтернативній періодиці: «Це 

ЗМІ з некомерційним змістом, незалежні, оскільки вони відповідають 

інноваційно-орієнтованим на майбутнє, демократичним, автентичним та 

партиципаторним принципам і суперечать традиційним ЗМІ» [234, с. 36]. На 

їхню думку, це такі газети, що «стоять по інший бік від медіаконцернів 

«AxelSpringerAG», «Bauer», «HubertBurda» і «Gruner+Jahr», концернів-лідерів 

на газетному ринку» [234, с. 37]. 

Погляди К. Ойриха й К. Фукса щодо традиційних та альтернативних 

засобів масової комунікації збігаються з теоретичними осмисленнями 

моделей влади медій [81, с. 76]. Відповідно до рівней владностей мас-медій, 

прийнято виділяти такі моделі: модель підпорядкованих медій і модель 

плюралістичних медій. Якщо за першою моделлю медіа підпорядковуються 

певним керівним класам, панівним елітам, мають невелику кількість 

власників, одноманітні, стандартизовані за формою та контентом, є 

контрольованими, аудиторія яких масштабно організована, відтак залежна, 

пасивна, то медіа, які формуються за другою моделлю, навпаки, не 

підпорядковуються панівній еліті, вони незалежні, продукують творчий, 

вільний, оригінальний контент, а також генерують погляди своєї цільової 

аудиторії, яка є досить фрагментованою, водночас відзначається активністю, 

спроможністю до протидії.   
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На контенті як визначальній ознаці альтернативних ЗМІ акцентує увагу 

М. Сандавал. Інформаційне наповнення альтернативної періодики науковець 

номінує контент-критикою. Критичність альтернативних медіа, на думку 

науковця, полягає насамперед у тому, що загальноприйнятим думкам та 

ідеям протиставляються інші точки зору – здебільшого непопулярні, 

провокаційні, мета яких – це не лише демократизація системи мас-медіа, а й 

демократизація та емансипація суспільства. У той час як зміст традиційних 

медіа ґрунтується, як правило, на певній ідеології,  зміст альтернативних ЗМІ 

базується на критичному баченні подій [221, с. 31]. 

С. Марич, роблячи огляд тих характеристик, що відрізняють 

альтернативні ЗМІ від традиційної медійної системи, також зупиняється на 

такій їхній складовій, як контент. Науковець зазначає, що матеріали цього 

різновиду ЗМІ відрізняються актуальністю тем, бо «черпають інформацію 

«зсередини», з серця субкультур, і по суті є «медіазаборгованістю» перед 

цими субкультурами» [87, с. 43]. 

К. Вайхлер також наголошує на тому, що альтернативні ЗМІ 

відображають «реальність через досвід» [262, с. 151–153], тобто торкаються 

тих тем та проблем, про які члени редакційних колективів знають із власного 

життя. Антитетичні медіа орієнтуються на ті групи населення, що 

залишаються поза традиційною комунікацією, оскільки є меншістю. 

Щодо функцій альтернативних медіа, К. Вайхлер акцентує увагу на 

тому, що вони «не лише інформують про соціальну напруженість і політичну 

боротьбу, а й стають дієвим фактором, суб’єктом боротьби» [262, с. 151–

153]. Таким чином, альтернативні медіа – це ті ЗМІ, які є незалежними та 

покликані удосконалити соціально-політичну систему.  

Здебільшого наукові дискусії про сутність альтернативних медіа 

розгортаються навколо їхньої цільової аудиторії, яку вчені називають 

«Gegenöffentlichkeit» (контргромадськість). 

Громадськість – передова частина, передові кола суспільства [23, 

с. 199]. 
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Контр – префікс, що вживається для творення слів із значенням 

«протилежний чомусь», «який протидіє комусь, чомусь» [23, с. 450]. 

На думку Г. Кеттлера, Gegenöffentlichkeit (контргромадськість) – це 

субкультурні девіації. Субкультура, за визначенням науковця, – це частина 

суспільства, «яка відрізняється своєю поведінкою (культурою) від більшості» 

[226, с. 30]. Дослідник вважає характерними для цієї аудиторії, наприклад, 

такі ознаки, як участь у редакційних заходах, чіткий ступінь автентичності, 

утворення власних субінтерпретацій поведінки у межах загальновизначених 

норм [226, с. 31] 

Отже, Gegenöffentlichkeit(контргромадськість) – це окремі суспільні 

формації, дії та спосіб життя яких дещо відмінний від загальноприйнятих 

норм та правил. 

Відстоюють точку зору щодо визначальної ознаки такої аудиторної 

групи, як контргромадськість, у розглядуваному нами різновиді ЗМІ 

Б. Хюттнер, К. Нітц, Г.  Хоффакер, П. Локк, Б. Кесмаєр. Так, наприклад, 

Б. Хюттнер і К. Нітц переконані, що основним чинником формування 

альтернативних медіа є поява нової читацької аудиторії – «Gegenöffentlichkeit 

з низів» [218, с. 30]. Г.  Хоффакер і П. Локк вважають, що альтернативна 

преса – це «так звані «міські газети», спрямовані суто на Gegenцffentlichkeit 

(контргромадськість), що з’явилися в німецькомовному просторі як супровід 

студентського повстання» [218, с. 30]. Б. Кесмаєр наголошує, що основним 

завданням вищезазначеного різновиду преси є робота з аудиторією – 

створення кола однодумців, яке вони називають «контркультурою», 

«контргромадськістю» або «субкультурою» [224, с. 3]. 

Таким чином, одним із визначальних принципів функціонування 

альтернативних медіа є їхня аудиторна група. Це якісно нова, відмінна від 

традиційної громадськість, яка перебуває в опозиції до суспільно-

політичного ладу, узвичаєних етичних, культурних цінностей, норм. 

На альтернативному соціально-політичному баченні як  головній ознаці 

розглядуваних нами медіа наголошує Г. Кеттлер. Він зазначає, що «в їхню 
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основу  покладені антикапіталістично-, антирасистсько-, антипатріархально-

орієнтовані принципи» [226, с. 41]. Ідентичну точку зору висловлено й в 

австрійському журналі «TATblatt»: «Під альтернативними ЗМІ ми розуміємо, 

у першу чергу, не доповнення, корективи або відгалуження інших ЗМІ, а 

зброю та інструменти, які використовуються в «альтернативній», тобто 

антипатріархальній, антикапіталістичній, антирасистській, політичній та 

соціальній боротьбі у вигляді демонстрацій, страйків, відмов, особистих 

інтерв’ю тощо» [256]. Ті ж самі засадничі основи діяльності альтернативних 

медіа називає Д. Даунінг (до речі, учений ототожнює альтернативні медіа з 

радикальними). «Під радикальними, тобто альтернативними ЗМІ розуміють 

маломасштабні медіа в різних їх формах, які виражають альтернативне 

бачення панівних політичних сил, пріоритетів і перспектив», – пише 

дослідник [202, с. 41]. 

Головним критерієм при визначенні альтернативної періодики, який 

запропонований російським медіадослідником Л. Тимофєєвою, також є 

опозиційність, проте науковець акцентує увагу саме на політичній, а не 

соціальній її складовій: «Під альтернативними друкованими виданнями автор 

наукового дослідження має на увазі приналежні до ідеологічної або 

політичної течії друковані видання, на сторінках яких пропонувалися інші 

шляхи державного розвитку, багатоваріантні, протилежні або ті, які 

унеможливлюють інші» [151, с. 8]. Такого ж погляду на альтернативну 

періодику дотримується Н. Бобкова [Бобкова Н., с. 16]. Такі акценти, 

зроблені російськими науковцями, пояснюємо тим, що вони розглядає 

альтернативну періодику в контексті радянської та пострадянської державно-

правової системи, де медіапростір будувався за іншими принципами, ніж 

європейський медійний ландшафт. 

Отже, до визначальних принципів альтернативних ЗМІ відносимо 

також їх демократичний характер, вони спрямовані на боротьбу з різними 

проявами дискримінації, утисків тощо.  

Досить широкий спектр визначальних ознак альтернативних засобів 



25 
 

масової інформації репрезентовано в роботі Б. Хюттнера та К. Нітца [218, 

с. 34]. Учені стверджують, що вищезазначений різновид медіа 

характеризується  емансипацією (звільненням від традиційних підходів до 

подання змісту та форми інформації), децентралізованою програмою, 

мобілізацією мас, інтерактивною взаємодією з цільовою аудиторією, 

колективною участю у творенні контенту, громадським контролем за 

редакційною політикою, сомоорганізацією. Як бачимо, науковці вказують на 

ті ознаки, які залишилися поза увагою інших медіазнавців. Зокрема на тому, 

що форма та зміст альтернативних ЗМІ відрізняються від зазначених 

складових у мейнстримних медіа. Це зумовлено не лише інтерактивністю, 

контролем громадськості альтернативних мас-медіа, а й безпосередньою 

участю представників контргромадськості у створенні таких ЗМІ.  

Г. Ландштетер  називає кілька основних критеріїв альтернативних 

медіа[230,с. 214–234]. Зокрема однією з визначальних рис науковець вважає 

об’єктивність та повноту висвітлення інформації, достовірність фактів, 

свободу слова. Він наголошує, що альтернативні медіа не переслідують 

маркетингових інтересів: критичний контент переважає саме через те, що в їх 

основу покладено принцип пріоритету об’єктивності, достовірності над 

змістом. 

Відсутність комерціалізації медіаконтенту, на думку Г. Ландштетера, 

зумовлює й таку складову альтернативних медіа, як самоексплуатація: через 

недостатність фінансування вони значну частину діяльності забезпечують 

власними ресурсами. 

Характерною ознакою альтернативних медіа Г. Ландштетер називає 

також читацькі дискусії. Науковець зазначає, що реципієнти можуть не лише 

інтерактивно взаємодіяти з редакцією, а й самі ставати медіапрацівниками. 

Важливим аспектом у діяльності альтернативних медіа є створення 

єдиної мережі. Як правило, ця тенденція до співпраці спостерігається в 

тематично й політично суміжних галузях. «Такі мережі, – за 

словамиГ. Ландштетера, – базуються на матеріально-правовій основі, вони є  
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неформальними й мають низький професійний рівень, тому що професійні 

мережі для альтернативних ЗМІ є дуже дорогими. Швидка зміна кадрів 

ускладнює роботу цих об’єднаних мереж»[230, с. 217–218].  

За словами Г. Ландштетера, альтернативні ЗМІ є авангардом 

журналістики, вони покликані створити нову суспільну систему, при цьому 

продовжуючи підтримувати вже сформований соціальний устрій [230, 

с. 216]. 

Майже ідентичну точку зору щодо альтернативної преси дає Й. Дорер. 

На думку вченої, характерними ознаками альтернативної преси є: 

– наявність ознак прогресивної субкультурної основи, тобто соціальних 

протестів; 

– дотримання об’єктивної соціальної позиції у висвітленні інформації; 

– наявність контенту, спрямованого на цільову аудиторію 

(Gegenöffentlichkeit); 

– відсутність економічної вигоди [200, с. 330–331]. 

На особливу увагу заслуговує робота К. Фукса «Альтернативні медіа –

медіакритик» [210, с. 30–31]. У суспільстві, за переконанням К. Фукса, 

альтернативні медіа посідають значне місце через наявність у них таких 

ознак: 

1. Заперечення на рівні контенту. Саме зміст, вважає науковець, 

викликає інтерес до таких ЗМІ, на його основі вони намагаються привернути 

увагу до реалізації нерозвинених можливостей суспільства. Такі медіа не 

приймають наявні соціальні структури, не зацікавлені в суспільстві, яким 

воно є, а зацікавлені в тому, яким воно має бути. 

2. Заперечення на рівні форми, яка налаштовує свідомість читача так, 

що він може уявити прогресивні можливості розвитку суспільства. 

3. Діалектичний реалізм на рівні критичного контенту, який водночас є 

як діалектичним, так і реалістичним. Перш за все, він зосереджується на 

реалістичному припущенні, що існує світ поза пізнанням, який може бути 

сприйнятим, проаналізованим, підданим критиці й зміненим. Завдання 
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альтернативних ЗМІ полягає в розкритті й виявленні сутності його існування. 

Вони розглядають соціальні явища, не враховуючи інструментальний розум 

та одновимірну логіку. 

 4. Діалектичний реалізм на рівні форми означає, що форма, яка є за 

своєю сутністю суперечливою, включає в себе розрив, зміну, неідентичність 

та динаміку. 

5. Матеріалістичне вираження інтересів, що переважає на рівні 

контенту. Критичний медіаконтент є матеріалістичним, оскільки описує 

явища та проблеми не в контексті абсолютних ідей і заданого суспільного 

розвитку, а з точки зору розподілу ресурсів і соціальної боротьби. Головним 

є те, що основні ресурси нерівномірно розподілені в сучасному суспільстві 

[210, с. 175–176]. 

Отже, на думку вченого, альтернативні медіа класифікуються головним 

чином за принципами виробництва, продукуваннятаспоживання інформації. 

На нашу думку, цікаву характеристику альтернативних медій подає 

С. Марич. Медіадослідниця так визначає вищезазначений різновид ЗМІ: «Під 

альтернативними ЗМІ ми розуміємо сукупність медіапродуктів, що не 

підтримують принципи форми й змісту, які характерні для корпоративних і 

мейнстримових засобів масової інформації, виступають проти уніфікації 

суспільних і медіастандартів (як в смисловому, так і в структурному плані), 

незалежні від великого капіталу і працюють без підтримки великих 

видавництв або медіалейблів» [87, с.41]. Отже, С. Марич, як і К. Фукс, 

емпатує увагу на формально-змістових особливостях альтернативних медіа, а 

також зосереджується на формі власності.При цьому, на її думку, більшу 

силу впливу має форма подання матеріалу.  

Як бачимо, наведені визначення та характеристики альтернативних 

медіа доповнюють одне одного, підкреслюючи багатогранність 

вищезазначеного типу ЗМІ. Вони засвідчують, що цьому системному 

медіаутворенню притаманні специфічні риси й характеристики. 

Розглянувши різні точки зору щодо поняття «альтернативна преса», її 
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ознак, ми дійшли висновку, що альтернативна преса – це друковані засоби 

масової інформації, які мають здебільшого некомерційний характер, 

сформовані за принципом кооперативних редакційних колективів та 

продукують контент для суспільних формацій, що підтримують різні 

громадські ініціативи, мають маргінальні, часто протилежні від 

загальноприйнятих у суспільстві точки зору й не можуть висловити їх на 

загал у традиційних медіа. 

 

 

1.2. Національна медіа-система Німеччини: історіографічний 

аспект 

 

Альтернативна преса Німеччини є частиною національної 

медіасистеми, тому на її функціонування впливають такі ж фактори, що й на 

загальне медіасередовище, – особливості політичної системи, економічний 

добробут, рівень грамотності, релігія, культура, географічне розташування, 

історія країни тощо. Тому важливо розібратися в тому, яку модель являє 

собою німецький інформаційний простір, щоб зрозуміти, в яких медійних 

умовах довелося розвиватися й функціонувати альтернативній періодиці.   

Слід зазначити, що особливості функціонування медіаландшафту 

Німеччини вивчало досить широке коло науковців. 

На жаль, в українському науковому медійному дискурсі тема, що 

розкриває особливості розвитку та функціонування медіасистеми Німеччини, 

є практично не дослідженою. Зазначимо також, що українські 

медіадослідники здебільшого зупиняються на окремих аспектах 

функціонування німецької журналістики, комплексних студій, які дають 

уявлення про структурування медійного простору, досить мало. 

Осмисленню механізмів побудови медіасистеми Німеччини присвячено 

публікацію О. Демченка «Берлинские уроки. Как устроен рынок СМИ в 

Германии» [54]. Медіаексперт акцентує увагу на тому, що українським 
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теоретикам та практикам у галузі соціальних комунікацій потрібно 

орієнтуватися в тому, яким чином формуються моделі інформаційних 

просторів європейських держав, у першу чергу це стосується Німеччини. 

Посилаючись на дослідження Міжнародного центру перспективних 

досліджень, науковець зазначає, що Україна повинна будувати медіаринок за 

прикладом німецької моделі (особливо це стає важливим у контексті 

деокупації східної частини нашої держави). На жаль, медіаексперт окреслив 

лише окремі контури медіаринку Німеччини, дослідження, на нашу думку, не 

є систематизованим. 

Осібну групу становлять медіарозвідки, що стосуються проблемного 

діапазону засобів масової інформації Німеччини. Так, наприклад, економічну 

проблематику на сторінках преси ФРН вивчала український медіазнавець 

В. Мальцева. У дисертаційному дослідженні «Економічна проблематика на 

сторінках преси ФРН (1996–2001 рр.)» [83] науковець подає аналіз 

економічних розділів надрегіональної преси Німеччини, розглядає 

проблемно-тематичний діапазон періодики економічного спрямування тощо. 

Екологічні проблеми на сторінках провідних газет Німеччини та України 

розглянув О. Бєляков [13]. 

І. Білоус у статті «Особливості розподілу публікацій різних жанрів у 

німецькій пресі» [15] порушує таку складову, як жанрологія. Вона 

зосереджує увагу на розподілі публікацій різних жанрів за тематичними 

рубриками. 

Предметом медіазнавчого вивчення О. Білоус стала сучасна аналітична 

преса Німеччини (на прикладі видання «FrankfurterAllgemeineZeitung») [16]. 

У статті «Типологія газетної періодики сучасної Німеччини» науковець 

також звертає увагу на такий значущий аспект, як типологічна 

характеристика німецької преси, зокрема подає поділ друкованих ЗМІ на 

регіональні та надрегіональні видання [17]. 

На такому аспекті, як специфіка функціонування мас-медіа Німеччини 

в системі урядової комунікації, зосередив увагу В. Буренко [20]. 
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Атрибутом німецького ринку засобів масової інформації є потужний 

конгломерат медіаконцернів. Саме їм належить найбільша частина 

медіаактивів, вони формують інформаційний простір Німеччини. До осібних 

наукових практик, що дають розуміння особливостей діяльності 

медіаконцернів, належить розвідка А. Попової «Немецкие медиаконцерны: 

остаться в живых» [122]. 

До кола уваги українських медіадослідників потрапляють й онлайн-

медіа. Проте цьому сегменту німецького мас-медійного простору, 

незважаючи на його неабияку роль, присвячено найменшу кількість наукових 

розвідок (це стосується не лише української комунікативістики, а й 

зарубіжних медіадосліджень). На нашу думку, це пов’язано з швидкими 

темпами розвитку онлайнової журналістики, за якою не встигає теоретичне 

дискурсивне осмислення. Окресленню місця онлайн-медіа в житті німців 

присвячено публікацію Б. Скуратівського «Не до телевизора: немцы уходят в 

онлайн» [140]. 

Окреме місце в осмисленні медіадискурсу Німеччини посідають 

мовознавчі дослідження. 

Лінгвістичні аспекти німецької публіцистики розглядали А. Капуш 

[65], А. Марковська [88], К. Мустафаєва [102], Т. Пєшкова [117], А. Тютенко 

[156], А. Фрумкіна [163]та ін. 

Так, наприклад, А. Капуш на матеріалі німецьких періодичних видань 

80-х – 90-х років ХХ століття дослідив, які еволюційні процеси відбувалися в 

суспільно-політичній лексиці [65]. На прагмалінгвістичних особливостях 

фразеологізмів сучасної німецькомовної та україномовної преси зосередила 

увагу А. Марковська [88]. Використання мовних ресурсів для створення 

мовної експресії в заголовках на матеріалі німецькомовної преси розглядала 

К. Мустафаєва [102]. Прагмалінгвістичні аспекти літературно-критичної 

статті потрапили до наукових зацікавлень Т. Пєшкової [117]. 

Здебільшого ж німецьку медійну інфраструктуру досліджено 

закордонними журналістикознавцями. Досить великий корпус розвідок 
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належить російським медіазнавцям. Розглядають особливості німецької 

медіасистеми й представники інших пострадянських країн.     

Серед досліджень медіасистеми Німеччини слід відзначити праці  

російського науковця Г. Вороненкової [31–38]. Більшість студій дослідниці 

присвячені розвитку ринку друкованих періодичних видань, особливостям 

функціонування медіаконцернів, потрапляють до кола її уваги також 

електронні засоби масової інформації ФРН. 

На нашу думку, найглибшим, найбільш структурованим осмисленням 

національної медіамоделі Німеччини є монографія Г. Вороненкової «Путь 

длиною в пять столетий: от рукописного листка до информационного 

общества. Национальное своеобразие средств массовой информации 

Германии» [34]. Науковець розглядає історію німецьких засобів масової 

інформації, починаючи з XV й закінчуючи першим десятиліттям ХХІ 

століття, становлення та особливості функціонування національної 

медіасистеми, зокрема приділяє увагу й альтернативній пресі. 

 Важливою для розуміння того, як розвивалася медіасистема 

Німеччини, є робота російського політолога-германіста С. Сумлєнного 

«Немецкий формат: как журналисты создали ФРГ» [149]. У фокусі 

дослідження науковця – історія функціонування німецьких засобів масової 

інформації, розгляд якої автор розпочинає з медіаполітики союзників у 

Західній Німеччині після Другої світової війни, особливості формування 

медіаринку друкованих й аудіовізуальних медіа та принципи їх взаємодії з 

владними структурами, місце в політичній системі країни.    

Дотичною до вищезазначених праць є дисертація А. 

Дедюхиної«Развитие и функционирование структуры медиасистемы и ее 

влияние на содержание печатных СМИ: на примере Великобритании, 

Германии и Италии» [53]. Авторка зосереджується на дослідженні 

національних особливостей соціокультурних систем британських, німецьких 

та італійських медіа, факторах, які впливають на формування їх систем, 

подає класифікацію та типологічні характеристики друкованих періодичних 
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видань вищезазначених країн, визначає чинники, які впливають на контент, 

аналізує жанрову різнорідність друкованих засобів масової інформації тощо. 

Аналізу засобів масової інформації Німеччини та такій складовій їх 

діяльності, як правничі засади, присвячено роботи казахського медіаексперта 

А. Назарбетової «Медийная система и правовые основы СМИ Германии» 

[103] та російського історикознавця М. Павлова «Германские СМИ: история 

и современность» [112]. Науковці зупиняються як на історичних аспектах 

діяльності німецьких медіа, так і на їх сучасному стані, зокрема на 

тенденціях розвитку ринку друкованих періодичних видань, електронних 

ЗМІ, інформаційних агентств, оглядають та окреслюють ті законодавчі 

положення, які вплинули на структурування та загальні принципи їх 

функціонування.       

Цінним для розуміння процесу становлення медійного ринку 

Німеччини наприкінці ХХ століття (після об’єднання східної та західної 

частин) є наукова розвідка російського історика К. Вільгельма «История 

средств массовой информации объединенной Германии 1990–2000 гг.: 

проблемы и тенденции» [26]. Науковець наголошує, що медіа відіграли 

значну роль в суспільно-політичному житті Німеччини 90-х років ХХ 

століття, зокрема вони сприяли демократизації суспільного мислення 

мешканців колишньої НДР, розкриває тенденції розвитку інформаційного 

ринку досліджуваного періоду, які, наприклад, проявилися у гнучкості та 

готовності до змін аудіо- та телевізійних медіа, посиленні ролі інтернет-

медіа.  

Перетворенню ЗМІ колишньої НДР та їх інтеграції в систему 

загальнонімецьких мас-медіа присвячене дисертаційне дослідження 

М. Вороненкова «Средства массовой информации Восточной Германии: От 

тоталитаризма к демократии» [30]. Розгляд інтеграції східнонімецьких медіа 

в загальний інформаційний процес дав можливість авторові частково 

окреслити й особливості медіаландшафту Німеччини. 

На правовому аспекті, а саме діяльності інституцій, що саморегулюють 



33 
 

роботу медіа Великої Британії та Німеччини, зупиняється А. Панченко [114]. 

Окремі групи становлять дослідження, в яких окреслено генезис, 

історію, принципи, тенденції функціонування самостійних медійних 

сегментів – друкованих періодичних видань, електронних ЗМІ. 

Важливою для розуміння принципів, за якими функціонують медіа 

Німеччини, зокрема друковані, є, на нашу думку, наукові розвідки 

російських медіадослідників Г. Литвиненко [73–78] та О. Орєхової [107–111]. 

Особливо в цьому контексті цінними є дисертації «Пресса ФРГ начала XXI 

века (модернизация оргструктур и содержания газет в условиях кризиса 

медиарынка)» [78] та «Основные тенденции развития и состояние печатных 

СМИ ФРГ в конце XX – начале XXI в.» [107]. Автори зосереджують увагу на 

особливостях функціонування друкованих ЗМІ Німеччини, описують 

особливості діяльності медіаконцернів, аналізують кризові явища, які 

довелося пережити німецькому медіаринку, зокрема досвід кризового 

менеджменту, шляхи модернізації друкованої періодики, а також дають 

прогнози щодо майбутнього розглядуваного ними інформаційного сектора. 

Кризовим явищам у друкованій періодиці Німеччини присвячено 

статтю білоруської дослідниці К. Якушенко «Анализ состояния рынка 

печатных СМИ Германии в 2000–2011 гг.» [175]. Науковець детально 

розглядає діяльність медіаконцернів, які й формують ринок преси. Вона 

наголошує, що, попри збільшення кількості найменувань друкованих 

періодичних видань, загальні тиражі значно знизилися. Причинами кризових 

явищ у німецькій медіаіндустрії К. Якушенко називає загальну економічну 

ситуацію, помилки медіаменеджерів, а також загальносвітову тенденцію до 

мультимізації ЗМІ.  

Економічні підходи та маркетингові операції, здійснювані 

медіавласниками в сфері газетної періодики, розглядає В. Фатиміна [157–

158]. Так, наприклад, у дисертаційній роботі «Усиление экономических 

аспектов функционирования ежедневных газет ФРГ как дискуссионная 

проблема германской журналистской науки и медиакритики: 1990–2005 
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гг.»[158]медіадослідник розглядає ринок щоденних газетних видань 

обраного нею періоду, кризові явища, які довелося пережити газетній 

медіаіндустрії, а також маркетингові дослідження, що проводилися в 

науковому журналістському дискурсі, та наслідки впровадження 

економічних підходів у редакціях. 

До групи робіт, де окреслюються тенденції розвитку періодичних 

видань на сучасному етапі, що позначений економічним спаданням, 

маркетингові кроки редакцій, належить розвідка Л. Санкової«Новостные 

еженедельники Германии в условиях экономического кризиса» [136]. 

Науковець називає формулу успіху розглядуваних нею видань – журналів 

«Focus» («Фокус»), «Der Spiegel» («Шпігель») и «Stern» («Штерн»). Це, на 

думку Л. Санкової, переорієнтація видань на онлайн-версії, інтенсивна 

робота над поліпшенням дизайну, контенту веб-версій. 

Значення преси як каталізатора суспільної думки, особливості 

формування правових та демократичних цінностей у німецькій періодиці 

розглядає в статті «К вопросу о влиянии прессы на формирование 

общественного мнения Германии в начале ХХ века» Ю. Левшина [71].   

У контексті розгляду медіасистеми Німеччини важливими також є 

дослідження окремих видань. До таких відносимо, зокрема, дисертацію 

В. Вершиніної «Газета «Саарбрюккер цайтунг» как тип региональной прессы 

Германии» [24], А. Гущиної «Штерн» как тип информационного 

иллюстрированного еженедельного журнала» [50], Л. Санкової «Фокус» в 

системе новостных иллюстрированных еженедельников Германии: анализ 

концепции и контента» [137]. 

На особливостях функціонування такої складової частини 

медіасистеми Німеччини, як аудіовізуальні ЗМІ, акцентують увагу 

М. Алєксєєва [5–7], К. Захарова [59], Н. Лейбіна [72], Ю. Мальцева [84–85],  

Маттіас фон Хельфельд та О. Сосницька [90], М. Рибакова [135], 

А. Христенко [167] та ін. Так, наприклад, М.Алєксєєва зупиняється на 

трансформаційних процесах, які відбуваються в сфері радіо- та 
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телемовлення, зокрема на переході з аналогового мовлення на цифрове [7]. 

К. Захарова розкриває систему функціонування радіо та телебачення в 

Німеччини, особливу увагу науковець приділяє суспільно-правовому 

мовленню [59]. На особливостях суспільного дискурсу в медійній сфері 

акцентує увагу Н. Лейбіна [72]. Об’єктом уваги А. Христенко стало 

комерційне телебачення Німеччини [167]. 

Німецькій медіасистемі присвячені не лише окремі наукові розвідки, 

часто вона розглядається в контексті обговорень європейських медіамоделей. 

До таких студій належать праці американських та італійських спеціалістів у 

галузі комунікативістики Д. Галліна й П. Манчіні[41], російської 

медіадослідниці К. Звєрєвої [60], українських політологів М. Багмета та 

Ю. Палагнюк [10], американських вчених Р. Гунтер, А. Магхан[214]. 

На нашу думку, найбільш ґрунтовний опис моделі медіасистеми 

Німеччини подано в роботі Д. Галліна й П.  Манчіні «Сучасні медіасистеми: 

три моделі відносин ЗМІ та політики» [41]. Науковці виділяють такі моделі 

медіасистем: модель поляризованого плюралізму, демократичну 

корпоративістську та ліберальну моделі. Німеччина, за класифікаційною 

схемою, репрезентує  демократичний корпоративістський медіарізновид,  для 

якого характерний високий рівень розвитку масової преси, політичний 

паралелізм, журналістська професіоналізація тощо. 

Найширший і найповніший аналіз медіасистеми Німеччини 

представлено, звичайно, у розвідках німецьких медіазнавців. Дослідженню 

складного та надзвичайно розгалуженого медіаландшафту Німеччини 

присвячені праці О. Альтендорфера, [177], К. Бека [187], Й. Беллерса [188], 

С. Діркса [199], В. Мале [233], Х. Райтера [241], І. Сьюртс [253–254], 

К. Хюффеля [219], В. Шрага [246], К. Урбан [259] та ін. 

Так, наприклад, О. Альтендорфер у праці «Медіасистема Федеративної 

Республіки Німеччини» [177] докорінно дослідив складний та розгалужений 

медіаландшафт своєї країни в історичному розрізі, порівнюючи його з 

тенденціями розвитку медіасистем європейських країн.  
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К. Бек у праці «Медіасистема Німеччини. Структури, ринки, 

управління» [187] намагався показати динаміку розвитку інформаційного 

простору ФРН, приділивши увагу саме дигіталізації та конвергентності 

сучасних медіа. 

У центрі уваги дослідження М. Мачіль, М. Вайле, Й. Герстнер 

«Свобода медіа після об’єднання: розвиток медіаландшафту, медіаполітика 

та журналістика в Східній Німеччині» [232] – медіасистема Східної 

Німеччини та перспективи її розвитку. Автори розглядають моделі п’ятьох 

новостворених регуляторів ЗМІ, їх завдання, які врешті-решт перетворили 

друкований сектор на монопольні структури. 

В. Шраг у праці «Медіаландшафт Німеччини» [246] наголошує на 

постійному динамічному розвитку німецьких ЗМІ, у чому важливу роль 

відіграє дигіталізація. Автор висвітлює технічні нововведення, а також 

розглядає зміни в медіаландшафті країни в контексті історичних і правових 

аспектів. 

Докладний огляд і систематичне обговорення моделей та алгоритмів 

змін в медіасистемі Німеччини, особливо тих, що стосуються преси, а саме 

журналів, пропонує у книзі «Куди йдуть журнали: зміни в медіаландшафті та 

їх вплив на покупців друкованих ЗМІ» С. Діркс [199]. 

І. Сьюртс у книзі «Стратегії у медіасфері: основа і приклади» [253] 

наголошує на нових напрямках роботи в концепціях діяльності 

медіапідприємств, на зниженні різноманітності продукції, але в той же час 

збільшення її інтернаціоналізації та географічної диверсифікації. В іншій 

своїй праці «Німецька медіасистема: стратегічний аналіз» [254] авторка 

подає всебічний опис й аналіз медіаіндустрії Німеччини з точки зору бізнесу.  

В. Мале у праці «Медіа в об’єднаній Німеччині: національні й 

міжнаціональні перспективи» [233] аналізує стан та розвиток ЗМІ з 1990-го 

року, наголошує на типоформувальних елементах німецьких ЗМІ та вплив на 

них історичних подій. 

Отже, дослідженню особливостей німецької медіасистеми присвячено 
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досить велике коло праць. Вони дають уявлення про ті умови, в яких 

формувалися та розвивалися засоби масової інформації Німеччини. 

Огляд праць, присвячених вивченню в тих чи інших аспектах 

національної медіасистеми Німеччини, дозволив узагальнити та скласти 

загальну картину особливостей і тенденцій формування інформаційного 

простору у вищезазначеній країні.   

Німеччина – одна з країн Європи, яка має багатий досвід щодо 

розвитку ЗМІ, що ґрунтується на унікальних історичних традиціях і характері 

суспільно-політичних відносин. 

Прототип сучасної національної медіасистеми Німеччини почав 

формуватися в середині 40-х років ХХ століття. Саме в цей час (після 

закінчення Другої світової війни) Німеччина була поділена між 

окупаційними військами на дві держави – Федеративну Республіку 

Німеччина (у межах західних держав-переможниць – США, Великої Британії 

та Франції) та Німецьку Демократичну Республіку (у межах впливу СРСР). 

 Підвалини національної медіасистеми Німеччини були закладені на 

території ФРН. Формування медіаландшафту відбувалося під впливом 

західних союзників. Саме вони й видавали ліцензії на видавництво  

друкованої періодики. Варто наголосити, що за часів Третього рейху (1933–

1945 рр.) ЗМІ активно використовувалися владою як інструмент пропаганди, 

тому можливість існування державних медіа у ФРН союзниками навіть не 

розглядалася, натомість вони впроваджували зовсім іншу медійну систему, 

яка полягала в поглибленні  регіонального принципу: «Сумний досвід 

націонал-соціалістичної диктатури дав підставу західним окупаційним 

державам прийняти після Другої світової війни принципове рішення на 

користь сильно децентралізованого медійного ландшафту й гарантованого 

законом плюралізму думок» [112]. 

Німецький медіадослідник Ю. Вільке зазначає: «Ліцензійна політика 

союзників провадилась за різними принципами й не була уніфікованою. 

Англійці прагнули до забезпечення співіснування газет різної політичної 
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орієнтації і з цієї причини, як правило, надавали в одному місті ліцензії 

кільком особам, які підтримували різні політичні партії. На противагу цьому 

в американській окупаційній зоні повинні були утворитися міжпартійні 

газети, і тому американська адміністрація надавала кожну ліцензію 

представникам різних політичних напрямів на спільне видання однієї 

газети… Французи хоча й спирались у своїй ліцензійній політиці на приклад 

американської адміністрації, надавали перевагу окремим ліцензіатам і під час 

відбору не були надто суворими. З іншого боку, вони звертали увагу на те, 

щоб у редакціях були представлені основні політичні і конфесійні напрями» 

[28, с. 580–581]. Унаслідок такої інформаційної політики були утворені 

міжпартійні газети, із1947 року почали видавати ліцензії партійним газетам, а 

вже у 1949 році було скасоване обов’язкове ліцензування, відтак видавці, які 

провадили свою діяльність за часів Третього рейху, повернулися на 

медіаринок. Відтоді в медіаіндустрії розпочався процес концентрації 

інформаційної продукції у руках окремих власників, а конкурента боротьба 

між  медіавласниками вплинула на зростання кількості друкованих ЗМІ, їх 

якісне контентне наповнення. Г. Вороненкова надає великого значення цьому 

періоду формування німецької медіасистеми друкованих періодичних 

видань: «Завдяки військовій владі в 1945–1949 рр. у західних окупаційних 

зонах сформувалися основи нової німецької демократичної преси» [34, 

с. 319]. 

Зазначимо, що на сьогодні друкована періодика в Німеччині майже 

повністю сконцентрована в руках приватного капіталу. Це так звані 

медіаконцерни. На сьогодні значна частина німецького газетного ринку 

контролюється п’ятьма великими медіаконцернами. Наприклад, продукція 

видавництва «AxelSpringer» («Аксель Шпрінгер»), якому належать відомий 

німецький журнал «Der Spiegel» («Дер Шпігель»), а також газети «Bild» 

(«Більд»), «Die Welt» («Ді Вельт») та ін., складає 25% цього ринку, а його 

прибуток у 2015 році становив 3,29 млрд євро [http://www.ukrinform.ua/rubric-

other_news/1480928nimetski_media_finansue__suspilstvo_a_ne_dergava_181662

http://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1480928nimetski_media_finansue__suspilstvo_a_ne_dergava_1816628.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1480928nimetski_media_finansue__suspilstvo_a_ne_dergava_1816628.html
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8.html]. Така ситуація, з одного боку, сприяє тому, що на медійному ринку 

посилюється конкуренція між власниками, відтак це позитивно впливає на 

зростання кількості нових друкованих ЗМІ, з іншого, унаслідок боротьби за 

прибутки, відбувається масовізація (уніфікація, стандартизація, зниження 

якості) й таблоїдизація контенту. 

Що стосується телерадіомовлення на території Західної Німеччини, то 

воно було сформоване за моделлю Бі-Бі-Сі. Як зазначають Л. Матес та 

В. Донсбах, його становлення «визначали дві основні характеристики: 

регіональна структура і публічно-правова організація» [89, с. 653]. 

Публічно-правове (суспільне, суспільно-правове) мовлення передбачає 

фінансування та контроль за діяльністю не з боку влади, не з боку приватних  

власників, а з боку суспільства. Саме така форма якнайбільше сприяє 

демократизації медіа.   

Публічно-правова організація телерадіомовлення проіснувала до 

1984 року. Подальше функціонування було позначене дуальною системою – 

до публічно-правових мовників додалися приватні.  

Зовсім інший шлях формування медійного ринку пройшла Східна 

Німеччина. Медіа в НДР функціонували за принципами марксистсько-

ленінської теорії преси, передбачали пропагандистську модель поведінки, 

поширення комуністичних ідей, контроль за дотриманням соціалістичних 

правил. Медіа НДР контролювалися державним апаратом, а найвищою 

керівною інстанцією були відділи агітації і пропаганди Соціалістичної єдиної 

партії Німеччини (СЄПН). 

У 1990 році Німеччина відновила єдність. К. Вільгельм так описує 

процес об’єднання в мас-медійній сфері: «Відбулася зміна форм власності в 

друкованому секторі, й Німеччина не залишилася осторонь цих перемін. 

Підсумком стала радикальна зміна моделей ЗМІ (авторитарне управління 

ЗМІ східних земель поступилося дорогою демократичній моделі 

управління)» [26, с. 1]. 

Об’єднавчі процеси не лише позначилися позитивними моментами на 

http://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1480928nimetski_media_finansue__suspilstvo_a_ne_dergava_1816628.html
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формально-контентній, структурній трансформації медіа, а й мали негативні 

наслідки. Так, наприклад, російський медіадослідник О. Орєхова зазначає, 

що «із 1990 по 2006 рр. в єдиній Німеччині щорічно стала простежуватися 

тенденція до зниження обсягу тиражів щоденної і щотижневої преси» [108, 

с. 126]. Окрім об’єднавчих процесів, на медійний ринок, особливо 

друкованих періодичних видань, вплинула економічна криза 2001 року: 

«Після 2000 року, який став рекордним за кількістю прибутків ЗМІ від 

реклами (6556,55 млн євро), на медіаринку Німеччини настав сильний 

економічний спад. У 2001 році прибутки від реклами в щоденних газетах 

знизилися в порівнянні з 2000 роком на 14%. У 2002 році вони зменшилися 

ще на 12,5%. У 2003 році – ще на 10%» [78, с. 9]. Але найбільший негативний 

вплив традиційні засоби масової інформації відчули з поширенням онлайн-

медіа. «Класична газета, якою вона була протягом десятиліть, – зазначає 

Г. Литвиненко, – більше не так цікава сучасній аудиторії, коли в 

медіаландшафті з’явився потужний конкурент, який розповсюджує новини 

швидко й безкоштовно, – Інтернет» [78, с. 3]. О. Орєхова так описує 

сучасний стан розвитку німецьких мас-медіа: «Якщо до початку XX в. преса 

була єдиним джерелом масової інформації, то в сучасному суспільстві XXI 

ст. традиційні друковані ЗМІ змушені конкурувати на ринку не тільки з 

виданнями своєї типологічної групи, але й з електронними ЗМІ, а також 

новітніми мультимедійними засобами інформації» [108, с. 8]. Отже, 

глобалізаційні процеси вплинули й на медіасистему Німеччини.  

Проте медіаринок друкованих ЗМІ, незважаючи на те що зазнав 

значних збитків, вистояв. Він досі не здає своїх позицій як у загальній 

медійній системі Німеччини, так і на загальносвітовій медійній арені. ФРН 

вважається найбільшою країною в Європі за кількістю друкованих 

періодичних видань. 

Одним із основних типологічних принципів поділу газетної періодики 

в Німеччині є територія розповсюдження. Відповідно до нього, виділяють 

надрегіональні (поширюються по всій території Німеччини або ж кількох 
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федеральних землях), регіональні, або місцеві медіа (розповсюджуються в 

одному регіоні) [17]. 

Зазначимо, що багато невеликих місцевих газет входять до 

«видавничих ланцюжків», тобто мають асоційовані відносини з певним 

видавничим концерном. Ця система надає місцевій пресі ряд привілеїв: по-

перше, наділяє її уніфікованим контентом (спільні новини про зовнішню й 

внутрішню політику, спорт, а місцеві новини кожна періодика надає свої, 

локальні), по-друге, газети набувають статусу «редакційного видання», 

«публіцистичної одиниці». Така модель функціонування дає можливість 

газеті виживати економічно [112].   

Причиною горизонтального розподілу друкованих видань, як ми 

зазначали,  стало те, що сучасний німецький медіаландшафт сягає корінням у 

післявоєнні роки, коли західні союзники, припинивши діяльність всіх 

наявних в нацистській Німеччині медіа, стали створювати іншу систему ЗМІ, 

зробивши наголос на розвитку медіа всередині своїх окупаційних зон, а 

також у формуванні медіаландшафту відіграла роль історична обставина – 

роздрібненість країни на графства та князівства. 

До найбільш рейтингових загальнонаціональних/надрегіональних газет 

належать: «Frankfurter Allgemeine Zeitung» – «FAZ» («Франкфуртер 

альгемайне цайтунг») – ліберально-консервативна газета, видається у 

Франкфурті-на-Майні, вона є незалежною й не підтримує жодну з 

політичних партій Німеччини, тираж видання – 387 тис примірників; 

«Suddeutsche Zeitung» – «SZ» («Зюдддойче цайтунг») – газета ліберального 

напряму, видається в Мюнхені, тираж – 444 тис примірників; «Frankfurter 

Rundschau» («Франкфуртер Рундшау») – газета соціал-демократів, тираж – 

150 тис примірників; «Die Welt» («Ді Вельт») – консервативна газета, тираж 

– 264 тис примірників; «Bild» («Більд») – бульварна газета, переважно 

розповсюджується вроздріб, тираж – 3 млн 445 тис примірників; 

«Handelsblatt» («Хандельзблат») – провідна фінансова газета Німеччини, 

видається з 1946 року, тираж – 148 тис примірників; «Financial Times 
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Deutschland» («Файненшл Таймс Дойчланд») – фінансова й політична газета, 

яка видається з 2000 року, тираж – 100 тис примірників; «Junge Welt» («Юнге 

Вельт») – малотиражна ліворадикальна газета, утворювалася як рупор 

молодіжної організації НДР «Союз Вільної Німецької Молоді», тираж – 

менше ніж 20 тис примірників. 

Прикладами регіональних (місцевих) газет є: «Westdeutsche Allgemeine 

Zeitung» – «WAZ» («Вестдойче Альгемайне Цайтунг»), «Berliner Zeitung» 

(«Берлінер цайтунг»), «Tagesspiegel» («Тагесшпігель»), «Stuttgarter Zeitung» 

(«Штутгартер цайтунг»), «Schwäbische Zeitung» («Швебіше Цайтунг»), 

«Kölner Wochenspiegel» («Кельнер Вохеншпігель»), «Aachener Nachrichten» 

(«Аахенер Нахріхтен»), «Algemeine Zeitung Mainz» («Альгемайне Цайтунг 

Маинц»), «Donaukurier» («Донаукур’єр»),«Express Köln» («Експрес 

Кельн»),«Frankfurter Neue Presse» («Франкфуртер Нойє Прессе»),«Fuldaer 

Zeitung» («Фульдаєр Цайтунг»),«Haller Kreisblatt» («Халлер Крайзблатт»), 

«Hamburger Morgenpost» («Хамбургер Моргенпост»),«Kieler nachrichten» 

(«Кілер Нахріхтен») та ін. 

Поглянемо на статистику, що відображає рівень популярності 

друкованих медіа в Німеччині. Згідно з моніторингом VuMa (організація, яка 

займається дослідженнями медіаринку країни), більше ніж 45 млн німецьких 

бюргерів (прим. наша – на сьогодні кількість населення становить майже 

81 млн) кілька разів на тиждень читають газети   

[https://de.statista.com/themen/176/zeitung/ Statistiken und Daten zum Thema 

Zeitung]. І це незважаючи на те, що продаж друкованих ЗМІ в Німеччині має 

тенденцію до спаду. Білоруський медіадослідник К. Якушенко зазначає: 

«Навіть в кризові часи ринок друкованих ЗМІ Німеччини залишається досить 

стабільним, що пов’язано з соціально економічною моделлю Німеччини та 

підтримкою уряду в умовах кризи» [175, с. 45].  

Аналогічну ситуацію спостерігаємо й на журнальному 

ринку.Починаючи з 2005 року й до нинішніх років тиражі найбільших 

журналів впали на третину, проте в умовах жорсткої конкуренції кількість 
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найменувань зростає [110]. Судячи з доходів від реклами, найбільш 

успішними у 2015 році були  суспільно-політичні журнали «Stern» 

(«Штерн»)  і «Der Spiegel» («Дер Шпігель») [250]. 

Видавці періодики шукають виходи із ситуації, що склалася на ринку 

друкованих періодичних видань, вони покладають великі надії на мережеві 

версії своїх ЗМІ, поширення платних моделей контенту на онлайн-порталах. 

Окрім того, запроваджують інші маркетингові інноваційні заходи, що 

сприяють популяризації друкованих періодичних видань, – друкують 

безкоштовні видання, книжкові серії з логотипами своїх газет, розробляють 

мобільні версії видань  тощо. 

Потужність, розмаїтість медіасистеми ФРН підкреслюють радіо- та 

телевізійні засоби масової інформації. 

Радіоринок, у порівнянні з розвитком телевізійного сегмента, має 

довшу історію. Йому, як і пресі, довелося пережити значні трансформаційні 

процеси після Другої світової війни. А. Назарбетова подає такі статистичні 

дані: «На сьогодні між собою конкурують близько 430 радіостанцій, вони 

мають здебільшого місцевий або регіональний характер. Поряд із  майже 60 

публічно-правовими радіокомпаніями існує майже 240 комерційних»[103, 

с. 162]. 

Варто зазначити, що на сьогодні суспільно-правовими в Німеччині є 22 

телеканали [141]. Найбільшою телерадіокомпанією ФРН та Європи з 

громадським типом мовлення вважається ARD  («Робоча співдружність 

суспільно-правових телерадіокомпаній Федеративної Республіки 

Німеччина»).До її складу входять перший канал німецького телебачення 

«ARD Das Erste»(«АРД Дас Ерсте»), близько десятка регіональних, а також 

міжнародні та спеціалізовані мовники.  Другою за потужністю вважається 

ZDF («Zweites Deutsches Fernsehen» – «Цвайтес Дойчес Фернзеен»). 

Конкуренцію суспільно-правовим телерадіомовникам складають приватні 

медіа, які існують за рахунок розміщення реклами й виробництва власних 

медіа-продуктів: RTL, RTL2, Super RTL, Sat1, Pro7, Kabel1, VOX, Eurosport, 
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DSF, MTV, VIVA, VIVA PLUS, N-tv, N24, EuroNews тощо. 

Сучасний етап функціонування медійного ринку Німеччини 

позначений активним зростанням кількості онлайн-ЗМІ. На медіамапі 

репрезентовані, наприклад, такі веб-портали:  Actuell24.de, B.Z., Deutsche 

Welle, Deutschland.de, Ecircle.de, Express.de, Heise-Online, Nachrichten.de, 

Netzeitung.de, Faz.net, Focus, Frankfurter Rundschau, Hamburger Abendblatt, 

Hamburger Morgenpost, Heute.de, inFranken.de, Kölner Stadt-Anzeiger, 

Leipziger Volkszeitung, Liechtensteiner Vaterland,  Merkur-online.de, 

Mittelbayerische Zeitung, Spiegel, StN.de та ін. Це як окремі новинні веб-сайти, 

так і веб-представництва провідних друкованих періодичних видань, радіо-, 

телекомпаній, медіахолдингів, федеральних земель. Проте ще наприкінці 

ХХ століття у вищезазначеному секторі переважали електронні версії 

друкованих періодичних видань.  

Незважаючи на зростаючу роль інтернет-медіа, найпопулярнішим 

серед німецьких споживачів інформації, залишається телебачення. 

А. Назарбетова зазначає: «86% населення країни сидить щодня перед 

телеекраном. Навіть молодь у віці від 14 до 29 років надає перевагу TV 

(77%), друге місце посідає Інтернет (73%), третє – радіо (68%). Кількість 

німців, які щодня читають газети, зменшилася до 44%» [103, с. 161]. Проте 

найбільше німецький споживач інформації довіряє друкованим медіа. За 

рівнем достовірності, об’єктивності, критичності періодика є лідером поміж 

інших різновидів ЗМІ [103, с. 161]. 

Важливим для розуміння німецької медіасистеми є правова база, 

взаємодія ЗМІ з владними структурами. Єдиним законом на державному 

рівні, який регламентує діяльність медіа, є Конституція, згідно з якою 

гарантується свобода слова, друку, відсутність цензури. Проте не можна 

говорити про повну відсутність нагляду за діяльністю ЗМІ.  Органом, що 

регулює медіасферу, є Deutscher Presserat (Федеральна рада преси), до складу 

якої входять представники провідних медіа. Цією медіаінституцією створено 

журналістський кодекс (етичний кодекс преси), правил якого повинні 
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дотримуватися усі представники медіаспільноти. Мета ради – захист прав 

медійників та запобігання й виправлення порушень з боку журналістів. 

Дотриманням діяльності в сфері аудіовізуальних суспільних мовників 

займається  Rundfunkrat (Рада з мовлення) – загальфедеральний орган, який 

здійснює контроль за економікою суспільно-правового мовлення, а також 

його завданням є забезпечення принципу плюралізму в програмній політиці 

[Мальцева, дис, с. 49]. До складу ради повинні входити представники всіх 

суспільно значущих груп: це й урядовці, представники політичнихпартій, 

бізнесу, релігійних, громадських організацій, освітяни, профспілкові діячі та 

ін. Діяльність приватних теле- і радіокомпаній щодо відповідності їх 

контенту нормам законодавства контролює Landesmedienanstalten (Земельний 

комітет у справах ЗМІ) [84, с. 51]. 

Отже, аналіз науково-практичної літератури показав, що дослідженню 

медіасистеми Німеччини приділено значну увагу. Медіаексперти, 

розглядаючи німецький інформаційний ландшафт, говорять про його 

високий рівень розвитку, мобільність, динамічність. Характерними 

особливостями медіасистеми Німеччини є незалежність від владних і 

політичних структур, демократичні принципи функціонування, велика 

кількість медіагравців (як на ринку друкованих, так й електронних ЗМІ), 

потужна регіоналізація, дуальна система медіавласності (приватні та 

суспільні  ЗМІ), саморегулювання медіасфери.Альтернативна періодика як 

частина загального мас-медійного простору Німеччини функціонує в 

розвиненому інформаційному полі. Вона підпорядкована, незважаючи на те 

що продукує антитетичний підхід до інформаційної діяльності, тим 

правовим, етичним принципам, які закладені в медіапросторі.   

 

 

1.3. Методи дослідження 

 

Вивчення ґенезису, проблемно-тематичного, типологічного діапазонів, 
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особливостей функціонування альтернативної німецької преси потребують 

застосування певного комплексу методів дослідження. Відтак нами були 

використані як загально-, так і конкретнонаукові (теоретичні, емпіричні) 

методи або підходи (гранично широкі методи в науковому дискурсі прийнято 

номінувати підходами [132, с. 7]). Як зазначає І. Фомічева, «різноманітність 

підходів до вивчення ЗМІ пов’язане з їхньою складною природою. З одного 

боку, це інституалізовані (з діяльністю, організованою в спеціальних 

структурах, яка регламентується різними нормами) утворення. Уже саме 

різноманіття контенту, який створюють чи ретранслюють ЗМІ, передбачає 

використання безлічі підходів і методів» [159, с. 7–8]. 

Метод – «конкретний шлях наукового дослідження, який дає змогу 

отримати нові наукові результати й досягти мети дослідження. Він 

передбачає застосування раніше накопичених знань для дослідження ще не 

вивчених явищ і проблем» [132, с. 7]. Сукупність же методів становить 

методику дослідження, яка, «незважаючи на свою індивідуальність під час 

вирішення конкретного завдання, має сталу структуру» [174, с. 9]. 

Методологічні засади розвідки випрацьовані як на основі комплексних 

теоретичних положень таких науковців, як О. Новікова й Д. Новікова [105],  

В. Пілюшенка, Е. Славенка й І. Шкрабак [119], В. Юринця [174] та ін.,  і 

журналістикознавців Д. Губенка [45], З. Партика [115], В. Різуна й 

Т. Скотнікової [132–133], О. Холода [165] та ін. 

Специфіка досліджуваного матеріалу, мета та завдання об’єктивували 

використання багатьох загальнонаукових методів. Підґрунтям нашої роботи, 

теоретико-методологічною базою є системний метод – «сукупність 

загальнонаукових методологічних принципів і способів дослідження, в 

основі яких лежить орієнтація на розкриття цілісності об’єкта як системи» 

[164, с. 13]. Цей метод дозволив глибше зрозуміти особливості 

альтернативних друкованих видань як складної структурної одиниці. 

Нами також були використані такі загальнонаукові методи, як аналіз, 

синтез, узагальнення, індукція, дедукція, аналогія, класифікація. 



47 
 

Метод аналізу передбачає уявне розчленування об’єкта дослідження на 

окремі компоненти, а синтезу – об’єднання компонентів, у результаті чого 

можна отримати цілісне уявлення про об’єкт дослідження [115, с. 83–84]. 

Особливість методу індукції полягає в тому, що відбувається рух думки 

від окремого до загального, дедукції, навпаки, – від загального до висновку 

[115, с. 84–87]. 

Метод узагальнення передбачає виділення та фіксацію відносно 

стійких, інваріантних властивостей об’єктів [105, с. 82]. 

Значне місце в дисертаційному дослідженні посідає метод аналогії. 

«Аналогія – розумова операція, коли знання, отримане з розгляду якого-

небудь одного об’єкта (моделі), переноситься на інший, менш вивчений 

менш доступний для вивчення, менш наочний об’єкт, іменований 

прототипом, оригіналом» [105, с. 84]. За допомогою цього методу було 

випрацювано, враховуючи типологічні підходи до класифікації традиційної 

преси, типологічну модель альтернативної періодики.   

Окрім загальнонаукових методів, під час роботи над дослідженням 

було використано комплекс конкретнонаукових підходів. 

Рівень теоретичного вивчення альтернативної преси та медіасистеми 

Німеччини дозволив нам визначити метод аналізу наукової літератури, або 

вивчення літератури, документів і результатів діяльності, який, за словами 

О. Новікова та Д. Новікова, є обов’язковим процесуальним компонентом 

будь-якої наукової роботи [105, с. 89]. У результаті було з’ясовано, що 

інформаційний простір вищезазначеної європейської країни в зарубіжній 

(чого не можна сказати про українське журналістикознавство) 

комунікативістиці досить вивчений, проте альтернативна періодика не 

ставала об’єктом комплексного дослідження. 

Окрім того, нами був використаний термінологічний підхід, за 

допомогою яких ми сформулювали та дали визначення поняттю 

«альтернативна преса».   

Важливе значення в дослідженні відіграв історико-системний метод. 
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Як зазначає О. Мінаєва, цей метод отримує все ширше розповсюдження в 

наукових розвідках із журналістикознавства. «Основою використання цього 

методу в історії є принцип єдності в суспільно-історичному розвитку 

одиничного, особливого та загального» [96, с. 103]. Історико-системний 

метод дозволив охарактеризувати етапи розвитку мас-медійної системи 

Німеччини в цілому, альтернативної періодики зокрема та суспільно-

політичні чинники, які вплинули на становлення розглядуваного нами типу 

преси. 

Простежити трансформації альтернативної преси загалом (оформлення, 

представлення на різних медійних платформах, редакційну політику тощо), а 

також  проблемно-тематичного діапазону альтернативної преси від початку 

зародження до сьогодення нам вдалося за допомогою порівняльно-

історичного (компаративного) методу. Як зазначають автори статті 

«Специфічні методи дослідження в журналістикознавстві», «порівняльно-

історичний метод сприяє пізнанню сутності явищ за подібністю й 

відмінностями їх властивостей» [131, с. 19]. Саме він дозволяє зробити 

порівняння на основі синхронічного та діахронічного підходів. 

Окрім того, при дослідженні проблемно-тематичного діапазону ми 

використали метод контент-аналізу. Цей метод «передбачає пошук у тексті 

мовних індикаторів (одиниць аналізу) певних змістових понять (категорій 

аналізу), визначення частоти вживання індикаторів, оцінювання 

співвідношення з іншими одиницями й зі змістом усього твору» [132, с. 20]. 

Застосування контент-аналізу дозволило виділити тематичні кластери, які 

превалювали на різних історичних етапах функціонування альтернативної 

періодики. 

Систематизувати альтернативну періодику й виділити окремі її групи 

ми змогли за допомогою типологічного методу.«Типологізація – це метод 

наукової систематизації (зокрема газет, журналів, телерадіопрограм) на 

основі спільних для них ознак і властивостей. ˂…>Центральне поняття 

типологічного методу – тип як модель, що має деякі істотні ознаки певної 
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кількості явищ, але свідомо ігнорує інші ознаки, які в цьому випадку 

вважаються несуттєвими. ˂…> Типологічний аналіз передбачає аналіз 

кожного видання на фоні вже існуючих, розгляд досліджуваного медіа з 

погляду того, чи має видання свою нішу і наскільки точно в неї «вписується» 

[164, с. 11].   

Побачити, в яких кількісних співвідношеннях репрезентовані на мас-

медійному ринку альтернативної друкованої періодики виділені нами типи 

газет та журналів, дозволив статистичний метод (метод кількісного 

аналізу). «Кількісний аналіз – це виявлення та формування системи числових 

характеристик досліджуваних об’єктів. ˂…> Кількісний аналіз дає змогу 

встановити абсолютну й відносну міру розглянутих рис і властивостей 

об’єктів і виявити ступінь або силу їхнього прояву» » [132, с. 9]. Кількісні 

характеристики дають можливість визначити якісні аспекти об’єкта, що 

вивчається [105, с. 92–93]. Відтак дотичним методом, який ми також 

використали в роботі, є метод якісного аналізу, який дозволив нам на основі 

отриманих статистичних даних описати загальні тенденції розвитку 

альтернативної періодики.  

Для дослідження структурно-функціональних особливостей, системних 

характеристик альтернативних видань ми використали описовий 

(ідеографічний) метод. Так, наприклад, описовий підхід «передбачає 

вивчення об’єкта дослідження шляхом опису доступних для спостереження 

ознак і характеристик цього об’єкта. ˂…> Описові методи спрямовані на 

одержання інформації, яка дає доволі повний опис об’єкта, всіх його 

важливих кількісних і якісних характеристик» [132, с. 7]. Такий підхід 

дозволив більш детально ознайомитися з атрибутивними ознаками 

альтернативної преси, визначити ті риси, які властиві їй найбільше. 

Керуючись сучасними теоретико-методологічними концепціями, які 

передбачають спостереження за об’єктом дослідження у різнорідних 

системах, у розвідці також було застосовано метод моніторингу, який 

мивикористали для виявлення рівня представленості альтернативних видань 
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в онлайн-просторі. Моніторинг – це постійний нагляд, регулярне відстеження 

стану об’єкта, значень окремих його параметрів з метою вивчення динаміки 

процесів, що відбуваються, прогнозування тих чи інших подій, а також 

попередження небажаних явищ [105, с. 99]. Відстеження такого 

соціокомунікаційного аспекту дозволило зробити певні прогнози щодо 

подальшого розвитку альтернативних друкованих періодичних видань. 

Отже, застосований нами комплекс методів сприяв якнайглибшому 

осмисленню умов зародження, особливостей функціонування, структурно-

функціональних параметрів альтернативної періодики Німеччини. 

 

 

Висновки до розділу 

 

Незважаючи на те що термін «альтернативна преса» (як і ширший його 

варіант – «альтернативні медіа») використовується в медіа-дискурсі відносно 

давно, і досі немає єдиного його формулювання. На нашу думку, це 

пов’язано з тим, що цей різновид періодики має досить широке коло 

атрибутивних ознак. 

Узагальнивши усі погляди щодо поняття «альтернативна преса», її 

визначальних ознак, ми дійшли висновку, що альтернативна преса  –

друковані засоби масової інформації, які мають здебільшого некомерційний 

характер, сформовані за принципом кооперативних редакційних колективів 

та продукують контент для суспільних формацій, що підтримують різні 

громадські ініціативи, мають маргінальні, часто протилежні від 

загальноприйнятих у суспільстві точки зору й не можуть висловити їх на 

загал у традиційних медіа. 

Розуміння атрибутивних ознак альтернативної періодики неможливе 

без осмислення того медіаландшафту, в якому вона зародилася та 

функціонує. 

Сучасний соціокомунікаційний науковий дискурс позначений великою 
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увагою до природи, еволюції та особливостей функціонування німецької 

медіаструктури. 

В українському науковому дискурсі медіасистема Німеччини не 

отримала належного осмислення. Українські журналістикознавці акцентують 

увагу на окремих аспектах функціонування інформаційного простору ФРН: 

О. Демченко осмислює механізми побудови медіаландшафту Німеччини, 

В. Мальцева звертає увагу на економічну проблематику преси ФРН, 

О. Бєляков розглядає екологічні проблеми на сторінках провідних газет 

Німеччини та України, І. Білоус робить акцент на особливостях розподілу 

публікацій різних жанрів у німецькій пресі, О. Білоус цікавиться сучасною 

аналітичною пресою та типологією газетної періодики Німеччини, 

В. Буренко розглядає специфіку функціонування медій Німеччини в системі 

урядової комунікації, А. Попова досліджує особливості діяльності 

медіаконцернів, у центрі уваги Б. Скуратівського – німецькі онлайн-медіа. 

Великий корпус розвідок, які дають системне уявлення про особливості 

інформаційного простору Німеччини, належить російським, а також іншим 

представникам пострадянського медійного наукового простору.Це як праці, в 

яких автори намагалися подати комплексне осмислення німецької 

медіасистеми (К. Вільгельм, Г. Вороненкова, М. Вороненков, А. Дедюхина, 

А. Назарбетова, М. Павлов, С. Сумлєнний та ін.), так й окремих її частин 

(М. Алєксєєва, В. Вершиніна, А. Гущина, К. Захарова, Н. Лейбіна, 

Г. Литвиненко, Ю. Мальцева,  О. Орєхова, М. Рибакова, Л. Санкова, 

А. Христенко, В. Фатиміна, К. Якушенко та ін.). 

Цілком природно, що найбільше медіастудій належить німецьким 

ученим. На жаль, німецькомовні журналістикознавчі розвідки не доступні 

широкому колу українських медіазнавців, оскільки потребують знання 

відповідної мови. Огляд медіаландшафту Німеччини в різних аспектах його 

функціонування репрезентовано в працях О. Альтендорфера, К. Бека, 

Й. Беллерса, С. Діркса, В. Мале, Х. Райтера, І. Сьюртс, К. Хюффеля, В. Шраг, 

К. Урбан  та ін. 
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Медіаексперти визначають, що інформаційна система Німечччини має 

високий ступінь розвитку.  

Одним із критеріїв, що впливає на піднесення соціокомунікаційних 

параметрів німецької медійної структури, є дуальність форми власності ЗМІ 

(приватна система поєднується із суспільним наглядом). У такий спосіб 

приватні та публічно-правові медіа урівноважують діяльність одне одного. 

Жодне ЗМІ не має стосунку до владних структур чи партій  (хоча, звісно, 

приватні медіа не можуть повністю уникнути цієї проблеми). Такий принцип 

розподілу медіаактивів впливає на демократизацію діяльності ЗМІ, їхню 

ліберальну політику.   

Особливостями німецьких медіа є їх структурування за територіальним 

принципом. Вони добре розвинені на всіх рівнях – 

загальнонаціональному/надрегіональному, регіональному (місцевому). 

Децентралізований підхід впливає на збільшення кількості медіа, які повинні 

обслуговувати інформаційні потреби сегментованої аудиторії. Збільшення 

ринку ЗМІ позначається на покращенні їхньої якості, різноманітті. У таких 

умовах медіа генерують велику кількість пропозицій реципієнтам. 

Німецька медіасистема побудована за принципами саморегуляції на 

етично-правовому рівні. 

Альтернативна преса як структурний елемент ЗМІ функціонувала в 

добре розвиненому, достатньо сталому медійному ландшафті. Незважаючи 

на антитетичний характер, вона розвивалася за тими типологічними, 

суспільно-правовими принципами, які були закладені в німецькій 

медіапрактиці. 

Якнайглибшому осмисленню умов зародження, особливостей 

функціонування, структурно-функціональних параметрів альтернативної 

періодики Німеччини сприяв застосований нами в роботі комплекс загально- 

й конкретнонаукових (теоретичних, емпіричних) методів. 
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РОЗДІЛ 2 

ГЕНЕЗИС ТА СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ 

НІМЕЦЬКОЇ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ПРЕСИ 

 

Розуміння сутності альтернативної преси неможливе без осмислення 

тих соціально-політичних передумов, що вплинули на її становлення, 

вироблення та утвердження засадничих основ. Відтак у розділі, спираючись 

на дослідження в галузі української та німецької історіографії,ми 

розглядаємо ті чинники, які визначили зародження такого різновиду 

друкованої періодики, як альтернативна преса. 

Окрему увагу приділено огляду перших альтернативних друкованих 

медіа, які заклали фундамент антитетичного медіадискурсу в Німеччині, та 

еволюційним процесам у їхній структурі. 

Важливим, на нашу думку, аспектом дослідження було виявлення та 

опис соціокомунікаційних параметрів альтернативної преси. До 

атрибутивних ознак розглядуваного нами сегмента німецької періодики ми 

віднесли фінансову модель побудови, аудиторію, модель комунікації, 

редакційні засади, формально-змістовий аспект, соціально-політичну 

модальність. Також соціокомунікаційні параметри альтернативних 

друкованих видань нам вдалося детермінувати, застосувавши 

компаративістський підхід, який полягав у порівнянні традиційної 

(мейнстримної) та протилежної їй – партиципаторної преси. 

 

 

2.1. Альтернативна преса в контексті соціально-політичних 

зрушень 

 

У 50-х – на початку 60-х років ХХ століття позитивний стан розвитку 

ринкової економіки Німеччини (у західній її частині) сприяв поверненню 

усіх верств населення, яке пережило Другу світову війну, до нормального 
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рівня життя. Слід підкреслити, що соціально-політичне задоволення в 

суспільстві в цей час стало високим. Проте період розвою тривав недовго. 

Початок 60-х років ХХ століття був позначений сповільненням 

економіки, яке було зумовлене певними негативними політичними 

процесами. Навіть відставка в 1963 році першого канцлера Західної 

Німеччини К. Аденауера та прихід на посаду федерального канцлера 

Л. Ерхарда не принесли результатів, економічний занепад продовжувався. 

Як і в Америці, Британії, Голландії через нестабільну ситуацію в 

суспільстві з’являються молодіжні провокаційні рухи, так і в Німеччині 

виникають студентські, а пізніше – інші альтернативні рухи, основою яких 

було прагнення стати політичною опозицією. 

Оскільки протестні рухи в Німеччині започаткувала молодь, то цей 

період називають часом «конфліктів поколінь». 

Одним із каталізаторів студентських зрушень було несприйняття 

молодим німецьким поколінням проникнення в суспільно-політичний устрій 

країни націонал-соціалістичних ідей. Серед найрозповсюдженіших 

протестних лозунгів була критика тих мас населення, які вважалися 

співучасниками фашизму. Поняття «антифашизм» та «антикапіталізм» стали 

сприйматися як синоніми до «студентського руху». Мова йшла не про ті 

фашистські теорії, які ставили на перше місце необхідність 

антикапіталістичного бунту, а про необхідність упередженого мислення та 

морального звільнення від нав’язаних ідеологій. 

Бурхливі виступи молоді також були зумовлені рішенням влади у 

відновленні воєнного потенціалу держави. Такі дії лякали молоде покоління, 

яке знало не з чуток, що таке війна. Зокрема протестанти виступали проти 

ядерного озброєння. 

Осуд та критику в молодого покоління німців викликала побудова 

стіни між Західною та Східною частинами Німеччини. Молодь, яка 

виховувалася на демократичних принципах, не могла сприйняти такої 

жорсткої форми дискримінації. 
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Важливу роль у політичному житті Німеччини того часу відігравала 

Соціалістична німецька студентська асоціація. У 1959 році вона 

відмежувалася від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яку 

активно підтримувала, та утворила позапарламентську коаліцію. Причиною 

відходу стало об’єднання СДПН із Християнсько-демократичним союзом 

(ХДС) та Християнсько-соціалістичним союзом (ХСС) у велику коаліцію: 

«Студентство виступало за збереження колишніх політичних позиції СДПН, 

а з її вступом до нового уряду, прийшло до висновку, що коаліція сприятиме 

проведенню альтернативної політики, посилить формування нових тенденцій 

у ФРН та її політика стане передумовою до прийняття надзвичайних законів» 

[47, с. 114]. 

Вищезазначене студентське об’єднання розробляє нові підходи до 

традиційних марксистських ідей та критикує соціальний аспект 

капіталістичної економічної системи. Студенти пропагують ідеї класиків 

соціалізму, зокрема К. Маркса, та критичну теорію франкфуртської школи, 

представниками якої були М. Горкгаймер, Т. Адорно та ін. [208, с. 55]. 

Студентський рух у Німеччині радикалізувався після вбивства студента   

Б. Онезорга. Це сталося 2 червня 1967 року під час демонстрації, на якій 

молодь висловила невдоволення щодо візиту іранського шаха [263, с. 682]. 

Смерть студента, застреленого поліцейським, спричинила величезну хвилю 

протестів та зіткнень із правоохоронцями.  

У вересні 1967 року на делегованій конференції Соціалістичної 

німецької  студентської асоціації – як відповідна реакція на неналежне 

висвітлення в ЗМІ студентського руху протесту – була ухвалена «Резолюція 

боротьби проти маніпулювання свідомістю й на підтримку демократизації 

громадськості», де йшлося про створення іншої форми громадськості в 

контексті соціальних рухів. Громадськість у цей історичний період більше 

була не «відображенням основоположних громадських конфліктів», а 

«функціональним управлінням масами». Правління трималося на «підкупній 

згоді тих, ким керували». Таким чином, боротьба за «звільнення свідомості» 
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стала центральним соціальним питанням – не лише на демонстративному, а й 

на психічному рівні. 

Результатом боротьби студентів стала поява нових законів «великої 

коаліції» [185, c. 97].  Закони, що були ухвалені у травні 1968 року, 

передбачали, зокрема, обмеження таємних поштових і телефонних 

переговорів, застосування збройних сил для подолання внутрішніх заколотів 

та контролю над суспільством, надавали можливість федеральному уряду 

взяти на себе владу у випадку оборони. «Ліві» бачили в нових законах 

загрозу для демократії. Відтак до і після ухвалення законів виникають 

серйозні студентські демонстрації та марші протесту [185, с. 97]. 

Однією з важливих вимог студентського руху була реформа німецької 

вищої школи. За двадцять попередніх років влада усю увагу зосередила на 

розвитку економіки й не приділяла належної уваги університетам. Вищі 

навчальні заклади занепадали, навчальні аудиторії були переповнені. Влада 

на таку вимогу відреагувала половинчатими реформами. Наприклад, 

обмежила прийом студентів та зменшила навчальний час (Numerus Clausus),  

що фактично не поліпшило ситуацію. Студенти такі реформи називали 

провокацією [263, c. 683]. 

Рух протесту досяг свого апогею 11 квітня 1968 року, а саме після 

замаху на  лідера студентської асоціації Р. Дучке. Виникає нове протистояння 

поліції та демонстрантів. 

Зокрема протести спрямовувалися проти діяльності медіаконцерну 

«AxelSpringerAG» («Аксель Шпрингер СЕ»). У своїх газетах «DieWelt» («Ді 

Вельт»), «Bild» («Більд») вищезазначена компанія підбурювала суспільство 

гаслами типу: «Зупинити терор «лівих» у світі!» [208, c. 74]. Боротьба з 

«AxelSpringerAG» («Аксель Шпрингер СЕ») стала центром студентської акції 

протестів.  Її цілями була ліквідації монополії, захист від державних 

посягань, внутрішня свобода преси та права на медіамовлення. Це була 

перша в історії масштабна й  агресивно налаштована акція проти 

маніпулювання думкою. Програма акції включала в себе боротьбу за основні 
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права на свободу інформації та заклик до формування «практично-

критичної» громадськості: «Питання створення просвітницької 

контргромадськості полягає у необхідності здолати диктатуру 

маніпуляторів» [237, с. 34]. 

Отже, як бачимо, невдоволення діяльністю влади поступово переросло 

в невдоволення діяльністю мас-медіа, зокрема у висвітленні ними політичної 

тематики. 

На початку 70-х років ХХ століття політична еліта почала 

впроваджувати реформи й була готова йти на компроміс із громадськістю. 

Відтак відбувається розпад позапарламентської опозиції, а в 1970 році 

формально розпадається й Соціалістична німецька студентська асоціація. 

Частина колишніх членів руху або повністю відійшла від політики, або 

вступила в різні політичні партії. 

Серед другої групи був один із засновників німецької ліворадикальної 

терористичної організації «Фракція Червоної Армії» А. Баадер, який 

намагався продовжити боротьбу з урядом. У квітні 1968 року він разом із 

спільниками заклали бомбу в універмазі Франкфурта. Саме цю подію 

називають «спалахом» тероризму «лівих» у Західній Німеччині   [184, с. 225]. 

Тоді А. Баадера засудили до трьох років позбавлення волі. У 1970 році, за три 

місяці до можливого звільнення, він утік із в’язниці. Під час втечі один 

охоронець загинув.  І знову в Німеччині поновилися соціальні рухи.  

1977 рік вважається у ФРН роком тероризму. Атаки «Фракції Червоної 

Армії» сягають рекордного рівня, страх у суспільстві перед тероризмом 

зростає. Федеральний уряд ухвалює жорсткі антитерористичні закони, 

наприклад, заборону адвокатів для ув’язнених (оскільки, як вважають «ліві»,  

адвокати є недемократичними й антиліберальними). У так звану «Німецьку 

осінь» 1977 року терористичні дії сягають свого піку. Так, 5 вересня 

терористи викрадають президента Конфедерації асоціацій німецьких 

роботодавців Г. Шлейера. Вони вимагають звільнення затриманих 

одинадцяти терористів «Фракції Червоної Армії» і  15 млн доларів. Уряд не 
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погоджується на передачу грошей. 13 жовтня радикали викрадають 

пасажирський літак «Lufthansa» («Люфтганза») із 86 людьми на борту й 

знову вимагають обміняти заручників на затриманих поплічників. Троє 

заручників помирають. Днем пізніше був убитий  Г. Шлейер. У. Бакес та 

Е. Йессе зазначають, що «Фракції Червоної Армії» вдалося привернути увагу 

громадськості, але найголовнішої мети – здійснити державний переворот – 

вони не досягли. Активісти вищезазначеного об’єднання після провалу 

покінчили життя самогубством, зокрема А. Баадер, Г. Енсслін і Я. К. Распе 

[184,  с. 234]. 

Терористична діяльність «Фракції Червоної Армії» вплинула на 

негативне ставлення до «лівих». У державі оголосили пошук терористів 

«Фракції Червоної Армії», наклали заборону на новини про них та контакти з 

ними. Не останню роль у формуванні негативного ставлення до «лівих» 

відігравали мас-медіа, які інформували лише про те, що дозволяв штаб у 

Бонні. 

У надрах студентських протестів зароджується так звана політично- 

анархічна преса – Gegenpresse (контрпреса). Із 1973 по 1975 роки зростає 

роль нових соціальних рухів, а разом із тим набирає обертів і якісно новий 

тип медіа – альтернативна преса. Вона відрізняється від традиційної за 

змістом і формою, співробітники альтернативної преси бачать свою роль не 

лише в інформуванні, а й в формуванні громадської думки, об’єднанні 

політичних діячів з метою впливу на суспільство. 

Політична ізоляція Лівих радикалів і Лівих лібералів сприяла їхньому  

об’єднанню в  1977 році. Вони потребували лівого рупора ідей, ліву щоденну 

газету, де б висловлювали свої політичні погляди. Відтак «ліві» почали 

обговорювати проект створення щоденної газети«Die Tageszeitung» («Ді 

Тагесцайтунг») –першого альтернативного друкованого видання [257]. 

Отже, вищезазначені події спонукали «лівих» до пошуків 

альтернативних мас-медіа, які б культивували повну свободу думок та 

звільнення від соціальних обмежень. Центральним питанням стала розробка 
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стратегії впливу на свідомість громадян. Розпочинається дискусія щодо 

шляхів та механізмів поширення ідей у суспільстві, визначається роль медіа в 

цьому процесі [236, c. 534]. 

Студентські рухи вплинули на посилення громадської думки. В. Флігер 

визначає суспільні рухи як об’єднання різних протестів, спрямованих проти 

буржуазної культури [208, c. 57]. До громадських рухів дослідник відніс й 

альтернативні рухи, які в свою чергу поділив на рухи громадських ініціатив, 

рухи за екологію та антиядерні рухи, жіночі та молодіжні рухи, рухи 

сільських комун тощо [208, c. 57]. Цей поділ на різноманітні течії вказує на 

децентралізований та недогматичний, незаангажований, відкритий характер 

альтернативних рухів. Їх основними вимогами стали автономна форма життя 

та праці, анархічний стиль керування в політиці, а завданням організаторів 

рухів було «говорити з народом, а не про народ» [237, с. 191]. 

Альтернативний екологічний рух базувався на недовірі та протесті 

проти науково-технічного прогресу. Лідери цієї течії М. Хоркхаймер і 

Т. Адорнобули переконані, що аксіома «людина господарює над природою 

завдяки техніці» неправильна. Екологічний рух був спрямований проти 

системи великих технологій, які спричиняють хиже ставлення людини до 

природи. Основними положеннями екологічної економії, на думку 

представників екологічного руху, є використання невеликих за розміром, 

доступних для огляду та контролю елементів у техніці, заохочення таких 

технологій, використання яких є сумісним із природою, не шкодять їй, а 

заощаджують її ресурси. 

Інша велика течія альтернативних рухів – це рух за свободу, який 

виступав проти використання атомної зброї у ФРН. До його складу ввійшли 

представники Християнсько-демократичної партії, які мали за мету 

вплинути, перш за все, на соціально-демократичну та суспільну сфери.  

Рух жінокборовся за рівність прав та можливість участі жіночого 

населення в суспільному та політичному житті країни.  

До альтернативних рухів належали рухи молодіжних центрів та 
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представників земельних комун, емансипаційний рух представників 

суспільних меншин, рух «нових лівих».  

Усі ці прояви альтернативних рухів спрямовувалися на подолання 

ієрархічних принципів діяльності влади. Виробництво, на їх думку, має бути 

націлене на цінність та користь виготовлених продуктів і відповідати 

екологічним вимогам, робочий процес на виробництвах повинен бути 

організований антибюрократично та демократично тощо. 

Імідж будь-яких рухів, їхніх лідерів формують ЗМІ. Представники 

таких організацій змушені були звертатися до медіа, щоб якомога швидше 

поширити свої ідеї серед суспільства. Усе це стало благодатним ґрунтом для 

створення альтернативної преси. 

Отже, ідеї студентського повстання продовжилися в нових суспільних 

рухах, а їх контекст, у свою чергу, зумовив появу альтернативної преси, яка 

презентувала нову модель комунікації, покликану широко й об’єктивно 

висвітлювати події, що приховували традиційні ЗМІ. Альтернативні рухи 

зайняли певну нішу в історії Німеччини та зробили свій важливий внесок у 

розвиток суспільства, альтернативної культури, альтернативної преси. 

 

 

2.2. Зародження та особливості функціонування альтернативних 

друкованих медіа. Провідна альтернативна газета «DieTageszeitung»: 

тенденції розвитку  

 

Студентський рух суттєво вплинув на формування інформаційного 

простору Німеччини, зумовив серйозні зміни в соціокомунікаційному 

середовищі, що дало початок новій Gegenkultur (контркультурі). Ідеї 

студентського повстання продовжили реалізовуватися в нових суспільних 

рухах, а їх контекст, у свою чергу, зумовив появу альтернативної преси, яка 

презентувала нову модель комунікації, покликану широко й об’єктивно 

висвітлювати події, що приховували або недостатньо висвітлювали 
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традиційні ЗМІ. 

Перші зразки альтернативних друкованих медіа почали з’являтися 

наприкінці 50-х років ХХ століття. До найстаріших альтернативних видань 

належать, наприклад, журнал «BlätterfürdeutscheundinternationalePolitik» 

(«Блетер фюр дойче унд інтернаціонале політік»), що з’явився в 1956 році, 

газета «Jedermensch»(«Єдерменш»), що була заснована в 1958 році 

незалежною організацією «Eulenspiegel», журнал «Das Argument» («Дас 

Аргумент»), заснований у 1959 році марксистсько-орієнтованими Лівими, 

журнал «KritischeJustiz» («Крітіше Юстиц»), створений у 1968 році. Проте 

це були поодинокі видання, які на той час ще не складали цілісної системи, 

не мали сталих соціокомунікаційних параметрів. 

Генезис альтернативної преси пропонуємо детермінувати 70-ми роками 

ХХ століття, коли на мас-медійному ринку з’являється значна кількість 

найменувань періодики, що продукувала антитетичний дискурс. До таких 

видань належать, наприклад, журнал «PROKLA» («ПРОКЛА») – 1971 рік, 

журнал «Sozialismus» («Соціалізмус») – виходить із 1972 року, газета 

«Unabhängige Bauernstimme» («Унабхенгіге Бауернштімме»), журнал 

«Dr.med. Mabuse»(«Др.мед. Мабузе»), які виходять із 1976 року, журнали 

«Zitty» («Цітті»,) «Ökologie und Landbau» («Окологі унд Ландбау»), 

«PsychologieundGesellschaftsritik» («P&G») («Псюхологі унд 

Гезельшафтскрітік»),«Am Erker» («Aм Еркер»), що з’явилися в 1977 році, 

журнал «Gorleben Rundschau» (Горлебен Рундшау) – виходить із 1978 року, 

журнали «BIONACHRICHTEN»  («Біонахріхтен»), «mobilogisch!» 

(«мобілогіш!») – виходять із 1979 року та ін. Це були видання, різні за 

цільовим читацьким призначенням, форматом тощо, але вони вже становили 

певну медійну цілісність, бо мали атрибутивні риси, за якими їх можна було 

легко ідентифікувати поміж інших різновидів друкованої журналістики. 

Варто зазначити, що альтернативна періодика на початкових етапах 

була репрезентована не лише газетами й журналами, а й таким різновидом 

засобів масової комунікації, як листівки. І це цілком зрозуміло, бо саме 
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листівки давали можливість у найкоротший термін та за умов невеликих 

фінансових вкладень передати потрібні повідомлення певним соціальним чи 

політичним формаціям. До видань вищезазначеного типу належали: «Ruhr-

Volksblatt» («Рур-Фольксблатт»), «Klenks» («Кленкс»), «Dortmunder 

Volksblatt» («Дортмундер Фольксблатт»), «Wat töppt» («Ват тепт»), 

«Pflasterstrand» («Пфластерштранд»), «Blatt» («Блатт»), «Info-BUG» 

(«Інфо-БАГ»), «Radikal» («Радікаль»), «Große Freiheit» («Гроссе Фрайхайт») 

та ін. 

Цікаво, що в назвах більшості тогочасних листівок відображається 

орієнтація на місцеві політичні події, демократичний розвиток суспільства в 

цілому, а також зазначається мета видання: «De Schnüss»(«Де Шнюс») – у 

перекладі з німецької «вистріл», «Bundschuh» («Бундшу») – «селянський 

черевик», «Knipperdolling» («Кніппердоллінг») – «божевільний самоскид», 

«Klüngelkerl» («Клюнгелькерль ») – «торговець металобрухтом чи лахмітник», 

«Bürgerinitiativen informiert» («Бюргер ініціатівен інформірт») – 

«громадянська ініціатива інформує», «Zeitung für Initiativgruppen» («Цайтунг 

фюр ініціатівгруппен») – «газета для ініціативних груп». 

Здебільшого листівки концентрували увагу на комунальній політиці. 

Так, наприклад, у м. Мюльхайм у 1977 році з’явилася альтернативна листівка 

«FreiePresse»(«Фрає Пресе»). Вона порушувала певні комунальні питання 

міста. Її лозунгом були слова «Громада сама створює своє медіа». 

Редактор такої листівки, як «Kölner Volksblatt» («Кельнер 

Фольксблатт»), що виходила в Кельні в 70-х роках ХХ століття, зазначав: 

«Першочерговим завданням нашої листівки є донесення до людей того, що 

насправді відбувається в місті. Ми з’ясували, що існує безліч речей, які 

повністю приховуються від мас. За допомогою листівки ми зробили ці 

приховані факти й події транспарентними, на що отримали безліч реакцій від 

читачів, які навіть не підозрювали про ці події. Нам вдалося дібрати 

приклади, зрозумілі кожному читачеві» [222, с. 71]. Фактично такі слова 

характеризували діяльність усіх редакційних колективів, які видавали 
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альтернативні листівки. 

Як правило, листівки видавалися автономними редакційними 

колективами, видавництва яких здебільшого були розташовані в 

університетських містах.  

Зрозуміло, що кількість листівок ніхто не фіксував. Звернімо увагу, що 

в 1981 році, за словами К. Вайхлера, нараховували 100 видань у формі 

листівок, водночас O. Ярен називає 65–180 [222, с. 72]. На жаль, більшість 

листівок з об’єктивних причин не збереглася до нашого часу. 

Варто зазначити, що значна кількість сучасних альтернативних газет та 

журналів починали функціонувати як листівки, але поступово перетворилися 

на повноцінні друковані періодичні видання. Це стосується, наприклад, 

анархо-синдикалістської газети «Direkte Aktion» («Діректе Акцьон»), яка на 

сьогодні репрезентована на медійному альтернативному ринку як 

інформаційний орган профспілок – Союзу вільних робочих (FAU), в основі 

якого лежить класова боротьба та ідея про те, що тільки революційні 

організації трудящих, що базуються на принципах взаємодопомоги й 

колективного самоврядування, повинні й можуть сприяти побудові нового, 

справді справедливого посткапіталістичного суспільства. 

Свого часу мав вигляд листівки й був інформаційним органом ініціатив 

соціального руху незалежний щомісячний журнал «Info3» («Інфо 3»). Як 

листівка «Info3» почала виходити в 1976 році, видавалася вона в Амстердамі, 

виходила трьома мовами, мала примітивне оформлення. У 1983 році 

видавництво переїхало в Берлін, а потім до Франкфурта. Відтоді листівка 

стала критичним виданням журнального типу, головна увага якого 

концентрується на соціальних та економічних темах. 

Історія журналу «Ravensbrück-Blätter»(«Равенсбрюк-Блеттер»), 

якийпочав виходити в Берліні з 1995 року, теж розпочинається з листівок. 

Перші примірники листівок з’явилися у 1965 році. Вони розповідали про 

жахіття, що відбувалися в концтаборі Равенсбрюку, та тих, хто вижив після 

перебування в цій в’язниці. На сьогодні контентне поле журналу 
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сфокусоване на повідомленнях про антифашистські дії, оглядах останніх 

книг і фільмів про антифашизм, воно спрямоване проти нацизму, расизму, 

неофашизму, семітизму тощо. 

У середині 90-х років ХХ століття почала виходити інформаційна 

листівка «Streifzüge» («Штрайфцюге»), що дослівно перекладається як 

«маячня, абсурд». У подальшому це видання перетворилося на радикальний 

журнал з однойменною назвою. 

Свій початок із листівок, що випускали студенти, які виступали проти 

ядерного озброєння,  бере й журнал соціальних  досліджень «Das Argument» 

(«Дас Аргумент»).  

Отже, на етапі виникнення альтернативних видань найпоширенішими 

типами були листівки. Надалі, у процесі розвитку альтернативної преси, вони 

поступово втратили свою значущість. 

Із середини 70-х років ХХ століття  найрозповсюдженішим типом 

стають міські газети, які видаються в багатьох містах і мають за мету 

підтримувати та інформувати  місцеву контргромадськість. 

На початку 80-х років ХХ століття робоча група AGAP фіксує такі типи  

альтернативної преси Німеччини: газети у сфері довкілля, фахові газети, 

жіночі газети, молодіжні газети, газети про культуру та літературу, газети 

маргінальних груп, газети гомосексуалістів, газети самопомочі, міські газети 

й журнали [237, с. 201]. 

Надалі спостерігається етап розквіту альтернативних видань і 

динамічне зростання переліку їх типів. Вони мають на меті розширення кола 

контргромадськості й піднесення їх ідей із місцевого до національного рівня. 

У 1983 році додаються такі видання: газети проти війни, екстремістські 

газети, ліволіберальні  газети, журнали з виховання, освіти й соціальної 

педагогіки та інші [180, с. 47–53].  

Загальний тираж альтернативних видань збільшився з 1,6 млн у 

1981 році до 2 млн примірників у 1988 році [262, с. 30]. 

У 90–2000-х роках ХХ століття технічний прогрес, соціальні та 
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культурні й політично-економічні рухи формують нові норми, цінності та 

інтереси, що підштовхнуло альтернативну пресу до розширення тематики та 

розвитку нових форматів – альтернативних веб-видань. 

Найбільш відомою, авторитетною та популярною з-поміж 

альтернативних друкованих видань вважається газета «DieTageszeitung» («Ді 

Тагесцайтунг»), або скорочено «TAZ» («ТАЦ»). Вона якнайкраще 

репрезентує атрибутивні ознаки альтернативної друкованої періодики, 

еволюцію та тенденції альтернативного мас-медійного дискурсу.  

Підставою для створення першої щоденної газети «TAZ» («ТАЦ») стала 

активізація студентських рухів партії Лівих. Вищезазначена партія 

потребувала свого рупору, за допомогою якого вона могла б висловлювати 

ідеї. 

Перше видання «TAZ» («ТАЦ»)з’явилося 27 вересня 1978 року. 

Засновники видання – студенти Технічного університету Берліна. Саме вони 

взяли участь у страйку під назвою TUNIX. Це була реакція небайдужих на 

«Німецьку осінь» і політичну атмосферу в країні. До фундаторів «TAZ» 

(«ТАЦ»)також належить депутат бундестагу Г. Штрьобеле. 

Газета швидко завоювала прихильність читацької аудиторії, а також 

увійшла до когорти найрейтинговіших німецьких видань. На сьогодні це 

єдине медіа в системі альтернативної друкованої періодики (зауважимо, що 

до найпопулярніших, найбільш рейтингових належать такі видання, як 

«DieWelt»(«Ді Вельт»), «Bild» («Більд»), «SueddeutscheZeitung» (SZ) 

(«Зюддойче цайтунг»), «FrankfurterRundschau» (FR) («Франкфуртер 

Рундшау»), «FrankfurterAllgemeineZeitung» («Франкфуртер Альгемайне 

Цайтунг»)– «FAZ» («ФАЦ»), «DIEZEIT» («Ді Цайт»)), що досягло такого 

значного рівня. 

Щоденна газета  «TAZ» є незалежним виданням. Це означає, що у неї 

немає власника, фінансові надходження відстежує та розподіляє колектив. 

Основне джерело функціонування видання – це отримання коштів від 

продажу. Незначну частину прибутку також становить реклама. Варто 
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зауважити, що, на відміну від традиційної періодики, кількість рекламного 

матеріалу в газеті незначна (вона становить усього 10 % від загальних 

надходжень [http://www.wikiwand.com/de/Die_Tageszeitung]), проте наявністю 

рекламного контенту вона відрізняється від інших альтернативних 

друкованих медіа, редакційна політика яких ґрунтується на відмові від 

рекламування.  

«TAZ» («ТАЦ»)стала свого часу своєрідною народною школою 

журналістики. Так, наприклад, за законом рівності, введення якого вимагали 

студенти, кожному працівникові покладалася однакова заробітна плата в 

розмірі 600 марок. Окрім того, у колективі не було керівних посад. 

Тематичний діапазон того чи іншого видання обговорювався колегіально. 

На сьогодні початковий принцип роботи, з яким видання увійшло на 

медійний ринок, відмінено. Швидше за все, це зумовлено тим, що газета, яка 

має досить великий тираж, уже не може функціонувати за партиципаторними 

принципами. Вона потребує керівної ланки, індивідуального підходу до 

оплати виконаної роботи. Відтак газета «TAZ» («ТАЦ»)обрала для себе 

дуальний принцип роботи: за формою власності вона залишилася 

колективною, але за принципами роботи є комерційною. Прикметно, що 

редакційний колектив отримує заробітну плату, яка набагато нижча ніж у 

конкурентів. 

Основну увагу «TAZ» («ТАЦ») приділяє внутрішньо- та 

зовнішньополітичному життю країни,  соціальній, культурологічній та 

екологічній тематикам. Вона й досі виступає за соціальну справедливість. 

Теми, які порушує газета, досить неоднозначні та дискусійні, вони майже не 

репрезентовані в традиційних медіа. Газета фактично функціонує завдяки 

поєднанню контрастів, цікавої актуальної інформації, порушенню  

провокаційних та дискусійних тем. Тематика видання має часто критичне та 

сатиричне забарвлення. Так, однією з гострих тем, за що «TAZ» («ТАЦ»)було 

навіть притягнуто до судової відповідальності, була сатирична релігійна тема 

в матеріалі «Християнське причастя. Хліб та вино є не від’ємною частиною 



67 
 

цієї церемонії, навіть у католицькій церкві» за 18 квітня 1987 року. У 

публікації проводиться паралель між хлібом і вином, плоттю і кров’ю та 

загострюється увага на уявленнях про канібалізм. Але за недостатньою 

кількістю доказів про спаплюження релігії видання не було покаране, було 

звільнено лише відповідального редактора. 17 квітня 2011 року в розділі 

«Правда» з’явився матеріал під назвою «Увесь світ любить короля 

Свазіленду». Ця публікація була різко розкритикована у відкритому листі 

Міграційної Ради Берліна-Бранденбурга, яка визнала його расистським, 

оскільки у ньому використовувалися, на думку представників 

вищезазначеної організації, образливі слова щодо людей із чорною шкірою. 

На це шеф-редактор «TAZ» («ТАЦ»)відреагував спокійно, пояснивши точку 

зору авторів матеріалу тим, що, відповідно до статуту газети, робота 

редакційних відділів і журналістів є автономною, непідконтрольною та 

колективу дозволяється іронічне використання кліше й стереотипів у межах 

законних засобів сатири. 

Незважаючи на тенденцію до зниження популярності інших 

альтернативних видань, «TAZ» («ТАЦ»)зуміла стабілізувати свій тираж. Із  

1998 року він зменшився всього на 11,7 %. На сьогодні кількість 

реалізованих друкованих примірників становить майже 52 тис 

[http://www.ivw.eu/aw/print/qa/titel/1334?quartal%5B20163%5D=20163&quartal

%5B20164%5D=20164]. 

Видання пропонує абонентам трирівневу систему передплати – 

відповідно до фінансової можливості, а також надає своїй цільовій аудиторії 

також найрізноманітніші рекламні акції. 

Читачами «TAZ» («ТАЦ»)на перших етапах її розвитку були 

здебільшого студенти та політики, які входили до партії Зелених, лівих 

лібералів, соціал-демократів. На сьогодні газета має широку цільову 

аудиторію, проте й досі орієнтується на прихильників лівого руху. 

Із 1980 року «TAZ» («ТАЦ») починає видавати регіональні медіа в 

східних землях Німеччини, наприклад газету  «Nord» («Норд») у Гамбурзі та 
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Бремені, а також спеціалізовані регіональні видання, як, наприклад, 

«MünsterTAZ» («Мюнстер ТАЦ») або «TAZRuhr» («ТАЦ Рур»). Вони виходять 

невеликими тиражами та користуються достатньою популярністю. Окрім 

того, спільно із швейцарською німецькомовною щотижневою газетою 

«WOZ» («Die Wochenzeitung» - «Ді Вохенцайтунг») видають німецькомовний 

додаток французької газети «Le Monde diplomatique» («Ле Мон діпломатік»). 

Варто зазначити, що«TAZ» («ТАЦ»)  є однією з перших альтернативних 

друкованих засобів маосової інформації, що стала публікувати свої матеріали 

онлайн. Інтернет-версія газети з’явилася у 1995 році. Сайт видання можна 

переглянути за посиланням http://www.taz.de/. Окрім новинного контенту, 

медіа пропонує своїм читачам блогову форму комунікації – blogs.taz.de. 

На нашу думку, цікавим є підхід редакції щодо розміщення матеріалів: 

публікації, що вийшли протягом року, читачі можуть оглянути безкоштовно, 

а старі зберігаються в архіві (електронний архів розпочинається з 1986 року), 

для використання якого введена платна реєстрація. 

Газета «TAZ» («ТАЦ») довела, що альтернативні видання можуть бути 

конкурентоспроможними на медіаринку, це далеко не маргінальна періодика. 

Вищезазначене видання відображає еволюційні етапи, що були характерні 

для альтернативної періодики загалом.  

Отже, перші альтернативні видання визначили напрямок розвитку, 

заклали підвалини соціокомунікаційних параметрів альтернативної преси в 

Німеччині. Незважаючи на всі труднощі, які їм довелося пережити 

(економічні кризи), вони й до сьогодні не здають своїх позицій, при цьому 

деякі з них є лідерами не лише альтернативного, а й масовокомунікаційного 

медіаринку країни. 

 

 

2.3. Альтернативна преса: соціокомунікаційні параметри 

 

Однією з найскладніших проблем, що вирішуються українським та 

http://www.taz.de/
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зарубіжним журналістикознавством, є визначення соціокомунікаційних 

параметрів альтернативних медіа, зокрема преси. 

Альтернативна німецька періодика – це, безперечно, унікальне медійне 

явище. Але варто зазначити, що вона не єдина у своєму роді. 

Альтернативний дискурс репрезентований не лише на мас-медійному ринку 

Німеччини. Як форма протестного руху, альтернативна періодика була 

характерна й для українського радянського (а також для інших країн 

соцтабору) інформаційного простору. Проте соціокомунікаційні параметри, 

як і соціокомунікаційні аспекти зародження альтернативної української та 

німецької преси, незважаючи на такі їх спільні ознаки, як неформальність, 

протестність, не тотожні. 

 Альтернативну періодику в контексті соціокомунікаційного дискурсу 

дослідники асоціюють із дисидентським рухом і таким його медійним 

репрезентантом, як самвидав [86; 94]. 

Дисидентський рух у Радянській Україні зародився в 60-х роках і 

тривав до кінця 80-х років ХХ століття. Як зазначає О. Мельникова, 

«дисидентська комунікація представляла собою альтернативний дискурс, 

певні смисли і значення та розгорталася на тлі офіційної моделі комунікації» 

[91]. Отже, представники вищезазначеного руху виступали проти політики 

радянської ідеології, а саме проти утисків прав і свобод людей, національних 

орієнтирів – мови, культури тощо. 

Інформаційні потоки дисидентського руху презентовано в такому 

різновиді соціокомунікаційної діяльності, як самвидав: «Самвидав – 

позацензурне нелегальне видання збірок, альманахів, журналів, окремих 

творів і т. п., здійснюване здебільшого машинописним способом» [142, с. 75]. 

Отже, як бачимо, основними визначальними ознаками вищезазначеного типу 

видань були позацензурність і нелегальність. 

Цікавим був і спосіб поширення самвидаву. В. Кіпіані зазначає, що 

початково це були рукописні або машинописні тексти, надалі, коли з’явилися 

перші копіювальні машини, тексти розповсюджували способом копіювання, 
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а наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ століття, коли прибалтійські 

країни почали орієнтуватися на незалежність від Радянського Союзу, – то й 

друкувалися на їхніх поліграфічних базах [68].    

Участь у продукуванні самвидаву здебільшого брали представники 

інтелігенції.  Вони в основному й були цільовою аудиторією цього різновиду 

періодики. 

Огляд праць українських медіадослідників [68; 91–94; 106] засвідчив і 

ще таку цікаву особливість: на початку зародження дисидентського руху 

його представники переважно видавали журнали, альманахи, листівки, а вже 

наприкінці більш масово почали з’являтися газети. 

Зі зміною соціально-політичного устрою країни, а отже, з отриманням 

радянськими республіками незалежності, зі зникненням цензурованого 

підходу до діяльності ЗМІ, тиску на дисидентську спільноту, покращенням 

прав і свобод громадян, такий різновид мас-медійного протестного дискурсу, 

як самвидав, втратив актуальність. 

Радянська опозиційна преса функціонувала в жорстких тоталітарних 

умовах. Її соціокомунікаційні параметри визначалися радянською 

комуністичною системою.  Натомість німецька альтернативна періодика 

зародилася в умовах системи, яка орієнтувалася на соціальну 

відповідальність медіа. 

Як бачимо, видання, що намагалися продукувати опозиційний дискурс 

у радянській соціокомунікаційній системі, жорстко переслідувалися, мали 

нелегальний статус, тому друкувалися у різний спосіб – переважно на 

друкарських машинках, передавалася з рук у руки. Їхньою цільовою 

аудиторією, як і авторами, були здебільшого представники літературних та 

культурно-мистецьких кіл. Відсутність певних технічних вимог, а також те, 

що до кола видавців входили літератори, публіцисти, зумовило орієнтацію 

дисидентського руху на журнали, альманахи, листівки, а вже згодом – газети. 

Німецькі ж альтернативні видання мали і мають легальний статус, 

хоча, звичайно, влада не завжди прихильно ставилася до такого різновиду 
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медіа. Друкувалися вони початково також в різний спосіб, але це були малі 

офсетні друкарські машини, які, як зазначає Ю. Вільке, «спростили і зробили 

дешевшим поліграфічне оформлення і друкування невеликих накладів» [28, 

с. 613], настільні редакційно-видавничі системи, а також для альтернативної 

німецької преси були доступні поліграфічні підприємства. Цільова аудиторія 

такої періодики – спочатку представники студентських, а потім – інших 

альтернативних рухів, так звана контргромадськість, яка має інше бачення 

політичного, соціального, мистецько-культурного тощо устрою Німеччини. 

На відміну від неофіційної преси підрадянської України, альтернативна преса 

Німеччини розповсюджується як за передплатою, так і вроздріб, а також 

безкоштовно тощо. На медійному ринку альтернативних друкованих видань 

представлені як газети, так і журнали.   

Як бачимо, альтернативна німецька та радянсько-українська періодика, 

незважаючи на те що її ознаки базуються на спільній іманентній основі – 

опозиційності, протестності, має дещо різні соціокомунікаційні параметри. 

У медійному науковому дискурсі Німеччини також й досі не 

визначеним залишається питання соціокомунікаційних ознак альтернативної 

періодики. Ю. Вільке зазначає: «Під альтернативною пресою як такою не 

мають на увазі самостійний різновид преси. … А втім на сьогодні 

альтернативна преса часто розглядається як окрема галузь преси» [28, с. 613]. 

На нашу думку, соціокомунікаційні межі альтернативної преси можна 

визначити, розглянувши її іманентні ознаки, відмінність від традиційного 

мас-медійного дискурсу, тому, перш за все, необхідно окреслити, що ми 

розуміємо під традиційною пресою. 

Варто зазначити, що на сучасному етапі розвитку 

журналістикознавства немає єдиного розуміння традиційних медіа, зокрема 

преси. 

У контексті новітніх процесів, що відбуваються у сфері журналістики, 

а саме дигіталізації та конвергенції мас-медійного дискурсу, під 

традиційними розуміють так звані «старі медіа», тобто пресу, радіо, 



72 
 

телебачення, які розповсюджували інформацію винятково за своїми 

каналами [82, с. 366]. Такий підхід дещо не корелюється з нашим розумінням 

вищезазначеної категорії. 

Нам імпонує думка Р. Буркарт, який розуміє під традиційною 

комунікацією саме той процес, під час якого інформація через ЗМІ 

передається дисперсній аудиторії відкрито (без обмеженої кількості 

невизначених реципієнтів), непрямо (тобто на просторовій, тимчасовій або 

просторово-часовій відстані між комунікаторами) й односторонньо (без 

зміни ролей комунікатор-реціпієнт) [195, с. 171]. Тобто під традиційними 

науковець розуміє усі різновиди медіа, тобто пресу, радіо, телебачення, проте 

провідними функціонально-цільовими ознаками визначає не канали 

розповсюдження інформації, а такі ознаки, як масовість та розосередженість 

аудиторії, відсутність зв’язку з нею. Таким чином, традиційні та 

альтернативні медіа мислимо як такі, що є протилежними, контрастними. 

Синонімічним корелятом до парадигми «традиційні медіа» 

(«традиційна преса»), на нашу думку, може бути поняття «мейнстримні 

медіа» – ті, що розраховані на масову  аудиторію.     

Х. Рьош-Зондерманн стверджує, що альтернативна преса  виступає в 

ролі коригувального доповнення мейнстримних медіа [243, с. 20]. К. Вайхлер 

підкреслює, що альтернативне медіасередовище ніколи б не виникло, якби 

традиційні ЗМІ повно й достовірно висвітлювали всі теми та події [262, 

с. 146]. Отже, саме дисфункція останніх і зумовила виникнення 

альтернативної комунікації. 

Зазначимо, що в соціокомунікаційному дискурсі немає однозначного 

погляду на іманентність альтернативної преси. У детермінуванні її суттєвих 

ознак медіадослідники обирають дискретні підходи. Так, наприклад, 

визначальною ознакою альтернативних медіа М. Кнохе називає їх фінансову 

позицію [227, с. 10]. На його думку, передумовою розвитку альтернативних 

ЗМІ є саме їхня економічна незалежність від фінансових прибутків та 

ринкових механізмів. Д. Даунінг вбачає найголовнішою ознакою 
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альтернативних медіа їхній зміст [202, с.  41]. Він вважає, що критичний, 

спрямований на прогресивні соціальні зміни зміст є вирішальним критерієм 

альтернативності медіа: «Роль альтернативних медіа можна розглядати як 

намагання порушити тишу, протистояти брехні, повідомляти правду» [202, 

с. 16]. Найбільш широку лінійку соціокомунікаційних ознак подають В. 

Бейвель та Х. Бромбах [189]. До них медіадослідники відносять фінансовий 

аспект і мету, модель комунікації, організацію видавничого процесу, 

ставлення до політики. Комунікаційно-інформаційний механізм 

альтернативних медіа намагається пояснити Д. Раух. Науковець визначає такі 

складові альтернативних ЗМІ: альтернативний контент, альтернативні 

канали, альтернативні джерела та альтернативні цінності [239, c. 995].   

Аналіз медійних практик німецьких науковців та альтернативної 

німецької періодики дозволив виділити такі суттєві ознаки, які відрізняють її 

від традиційної преси: фінансова модель побудови, аудиторія, модель 

комунікації, редакційні засади, формально-змістовий аспект, соціально-

політична модальність. 

Фінансова модель побудови альтернативної періодики репрезентує 

трирівневу систему. 

До першого рівня відносимо нейтралізацію капіталу. Альтернативні 

друковані видання – це своєрідні кооператорські (колективні) спілки. Вони 

не працюють на отримання надприбутків. Працівники альтернативних 

видавництв, незалежно від їх власного фінансового вкладу у видання, мають 

однакове право голосу в ухваленні рішень. Другий рівень – це  незалежність 

альтернативної періодики від реклами, що є гарантією їхньої свободи. 

Фінансування здійснюється не за рахунок реклами (хоча, зауважимо, деякі 

альтернативні медіа, наприклад  «Strapazin» («Штрапацін», «motz» 

(«мотц»), «JournalfürJugendkulturen» («Журнал фюр Югендкультурен») та 

ін., не відмовляються від розміщення рекламної продукції, проте, у 

порівнянні з традиційними засобами масової інформації, рекламний контент 

тут дуже обмежений), а через кількісно-якісні показники преси. І нарешті, на 
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третьому рівні альтернативна періодика передбачає відмову держави від 

втручання в розв’язання фінансових питань. 

Німецька медіадослідниця Й. Дорер для того, щоб пояснити 

відмінність альтернативних ЗМІ від традиційних, поділяє останні на дві 

групи: комерційні й некомерційні, а у сфері радіовиробництва додає ще й 

третю – державно-правові [200, с. 328].  Альтернативні ЗМІ вона відносить 

до некомерційних, а терміни «некомерційні» й «альтернативні медіа» вважає  

синонімами. При цьому, виокремлюючи два медіаринки (комерційний і 

некомерційний), наголошує, що ключовим поняттям для них є цільова 

аудиторія. Зокрема стимулом розвитку для некомерційних ЗМІ, стверджує 

науковець, стала контргромадськість (Gegenöffentlichkeit). 

Фінансове моделювання альтернативних ЗМІ, незважаючи на деяку 

спільність, все ж таки відрізняється. Так, наприклад, Дж. Віммер виділяє з 

економічної точки зору чотири моделі альтернативних медіа: адвокат, 

альтернативні провідні медіа, акціонер, послідовник [221, с. 42]. 

Найбільшу групу з-поміж визначених моделей на сучасному етапі 

розвитку мас-медійного ринку становлять альтернативні видання категорії 

«послідовник». Такі альтернативні медіа не переслідують економічних цілей, 

вони дотримуються організаційно-редакційних засад, закладених першими 

альтернативними виданнями. Медіа категорії «послідовник» ретранслюють 

ідеальну форму альтернативної медіакомунікації. Вони працюють або за 

схемою самоексплуатації (самоокупності), або за функціонують за 

допомогою фінансової підтримки різних організацій, фізичних осіб, або ж 

поєднують вищезазначені моделі. До видань вищезазначеної групи, 

наприклад, належать: «MissyMagazine» («Міссі Магаціне»), «DieKrake» («Ді 

Краке»), «Anti-Muse» («Анті-Мьюз»), «Elsewohin» («Ельзе вохін») та ін. 

Варто зазначити, що більшість видань із категорії «послідовник» 

функціонують за дихотомічним принципом – вони намагаються забезпечити 

себе у фінансовому плані самостійно. 

Значна частина альтернативних видань, що належать до категорії 
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«послідовник», є самоокупними, тобто вони мінімально забезпечують своє 

існування. Такі медіа реалізуються за передплатою чи вроздріб. Проте 

отриманих коштів їм не завжди вистачає, бо такі ЗМІ не прагнуть до 

надприбутків, відтак часто матеріальну підтримку їм надають читачі. Кошти 

на діяльність медіа, що репрезентують таку фінансову модель, надходять за 

принципом краудфандингу  (спільні кошти), тобто громадського 

фінансування.  

У системі альтернативних медіа репрезентована й така група, що у 

фінансовому плані цілком залежна від громадського фінансування. Так, 

наприклад, журнал 

«MitteilungenderKommunistischenPlatformderParteiDIELINKE» 

(«Міттайлюнген дер Коммуністішен платформ дер Партай ДІ ЛІНКЕ»), що 

є виданням комуністичної платформи, друкується за пожертви читачів. 

Журнал  «PROKLA»(«ПРОКЛА») підтримується і фінансується членами 

організації «VereinigungzurKritikderpolitischen Ökonomie». Видання цієї групи 

розповсюджуються безкоштовно на різних заходах або їх отримують 

громадяни, що надають фінансову допомогу. 

Представлені на альтернативному інформаційному ринку й такі 

видання, що не дотримуються принципів, які закладені в основу 

альтернативних ЗМІ, наприклад, відмови від отримання надприбутків. Це так 

звані «провідні альтернативні медіа», оскільки вони беруть на себе функцію 

бути провідними не лише для альтернативної контргромадськості, а й мас-

медійної традиційної спільноти. Таким виданням характерна орієнтація 

ресурсного та виробничого менеджменту на ринок. Найкращим прикладом 

цієї категорії є альтернативні німецькі газети «TAZ» («ТАЦ»), «JungleWorld» 

(«Джангл Верлд»), «JungeWelt» («Юнге Вельт»). На сьогодні такі видання, 

що фінансуються завдяки кількості проданих екземплярів чи рекламних 

оголошень, являють зразок успішного бізнесу. 

Для всіх медіа цього типу характерно те, що вони постійно шукають 

компроміс між публіцистичними (у рамках контргромадських вимог) та 
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економічними цілями. Власне, таке намагання балансувати впливає на те, що 

в їх редакційній діяльності спостерігаються певні недоліки: гірші умови 

праці, ніж у традиційних медіа, відмова від тарифної оплати або ж менші 

заробітні плати, ніж у мейнстримних медіа. 

Успішна стратегія для покращення економічного становища 

вищезазначеної економічної моделі полягає у створенні об’єднань 

альтернативних медіа. Варто зазначити, що на сьогодні в Німеччині вже 

більш ніж 130 альтернативних друкованих видань об’єднались у рамках 

Асоціації альтернативних тижневиків, яка ставить перед собою завдання 

медіаекономічної професіоналізації своїх членів. А також згадувана 

організація у сфері друкованих медіа пропонує своїм членам можливість 

надавати матеріали в розпорядження іншим регіональним тижневикам, 

спостерігаються спроби долучитися до електронної системи збуту преси,  як 

у випадку з «TAZ» («ТАЦ»), яка співпрацювала з іншими видавництвами з 

метою підтримки  конкурентоспроможності серед традиційних щоденних 

газет. Цікаво, що така фінансова політика «TAZ» («ТАЦ») дозволила їй увійти 

(поряд із «Frankfurter Allgemeine Zeitung» («Франкфуртер Альгемайне 

Цайтунг»), «SüddeutscheZeitung» («Зюддойче Цайтунг»), «Die Welt» («Ді 

Вельт»), «Handelsblatt» («Хандельсблатт»), «Bild» («Більд»), «Financial 

Times Deutschland» («Файненшл Таймс Дойчланд») до списку провідних 

загальнонаціональних щоденних газет [112].  

Незначною групою на альтернативному мас-медійному ринку 

представлені видання категорії «адвокат». До цієї категорії можемо віднести 

такі альтернативні газети та журнали, що спрямовані на вуличну торгівлю. 

Альтернативні медіа типу «адвокат» розповсюджують, наприклад, люди без 

певного місця проживання (безхатченки). Отримані кошти такі видання 

спрямовують на підтримку так званих «агентів із продажу». Редакції 

альтернативних видань вищезазначеної групи фінансуються за 

сприянняблагодійних коштів. Така медіаорганізація супроводжується тим, 

що більше уваги приділяється загальним темам, ніж власне політико-

http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%8E%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5_%D0%A6%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
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публіцистичним. До видань цього типу належать, наприклад, «motz» 

(«мотц»), «Rosa-Rote-KnasthilfeKöln-Berlin» («Роза-Роте-Кнастхільфе 

Кельн-Берлін»), «straßenkeuzer» («штрассенкройцер»), «Hinz&Kunzt» («Хінц 

& Кунцт»), «fifty-fifty» («фіфті-фіфті»), «Biss» («Бісс») та ін. 

Яскравим прикладом альтернативного видання категорії «адвокат» є 

соціальний регіональний щомісячний журнал «Kippe» («Кіппе»). Він 

виходить із 1993 року та розповсюджується на вулицях, а також в барах та 

кафе м. Лейпциг такою соціальною категорією, як безхатченки. Такий 

різновид розповсюдження забезпечує вищезазначеному прошарку населення 

зайнятість та зв’язок із суспільством. 

Тематика журналу універсальна, вона варіюється від матеріалів на 

історичні теми до порад із соціальних питань: «Вибори в Лейпцигу», «2013 – 

європейський рік громадян», «Р. Вагнер і Лейпциг», «Першій лінії метро 150 

років» (№ 162); «Нерівні дороги, шум транспорту, ремонтні роботи 

призводять до невдоволення громадян» (№ 164);  «Життя на пенсії: яке воно» 

(№ 174); «Оренда квартир не дешевшає» (№ 184); «Життя та шкідливі 

звички» (№193); «Біблія не знала гомосексуальних відносин» (№ 202) тощо. 

1 червня 1995 року журнал «Kippe» («Кіппе») за підтримки організації 

«Допомога безхатченкам» створив проект «Допоможи собі сам», а з 2001 

року взяв шефство над журналом і став його спонсором Соціальний центр 

допомоги у боротьбі з наркоманією. 

Активізація дигітальних форм комунікації вплинула на те, що в 

медійній системі альтернативних ЗМІ з’явився такий різновид, як «акціонер». 

Це альтернативні онлайн-видання. Їх слоган: «Кожен громадянин – 

репортер». Редакція таких медіа складається переважно з невеликої кількості 

професіоналів, які обирають, контролюють і редагують матеріали 

користувачів. Приблизно 70% складають матеріали, написані громадянами, а 

30% – доповнюють своїми розвідками професійні журналісти. Представники 

цього типу орієнтуються у своїй діяльності як на публіцистичну, так і на 

економічну складові. У доцифровій ері інформаційне виробництво 
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пов’язувалося з матеріальними витратами. Такі витрати повністю відпадають 

у сфері комп’ютерної комунікації.   

Прикладами різновиду «акціонер» є онлайн-видання «LabourNet 

Germany» («Лейбонет Джермані»), «FEMNET» («ФЕМНЕТ»), 

«InterventionistischeLinke» («Інтервенціоністіше Лінке») та ін. 

Так, наприклад, веб-видання «LabourNet Germany» («Лейбонет 

Джермані») – це інформаційна служба, яка подає новини зі сфери 

профспілкового життя. Підтримує домен http://www.labournet.de/ та надає 

інформаційну підтримку зазначеному медіа об’єднання Labournet e.V., що 

опікується освітою та комунікацією в суспільстві та окремих організаціях. 

«LabourNet Germany» («Лейбонет Джермані»)не являє собою стандартне 

медіа, в якому члени редакційного колективу зайняті повний робочий день. 

Дописувачі цього видання  – представники профспілок. Редакційний 

колектив складається з трьох осіб: журналіста М. Вумпел, перекладача 

Г. Вайса і редактора, адміністратора сайту Р. Пандорфа. 

Отже, окрім друкованих альтернативних видань та їх веб-версій, у 

медіасистемі репрезентовано ще один різновид – альтернативні онлайн-

видання. Вважаємо, що вони також потребують теоретичного осмислення і в 

подальшому стануть об’єктом нашої уваги. 

М. Кнохе запевняє, що для альтернативних медіа залишаються лише 

три найбільш імовірні «стратегії виживання»: подальше пристосування (за 

умови відмови від «альтернативності») до комерційно виражених ринкових 

відносин (самокомерціалізація); розширення ринків для «альтернативних» 

медіа; збереження «альтернативності», при цьому такі видання мають 

залишатися лише незначною нішею медіа [227, c. 11]. Аналіз сучасного стану 

розвитку альтернативних друкованих засобів масової інформації показав, що 

здебільшого вони залишаються глибоко нішевими. Лише незначна частина 

обирає шлях комерціалізації. Шукають альтернативні медіа й інші напрямки 

розвитку. Одним із нових шляхів сомореалізації є створення вже не 

друкованих, а електроннихверсій (модель «акціонер»).    
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Як відомо, головна умова існування будь-якої друкованої періодики – 

це наявність певної зацікавленої у ній цільової аудиторії. Читацька аудиторія 

альтернативної преси досить незвичайна. Вона отримала, як ми вже 

зазначали, назву контргромадськість (Gegenöffentlichkeit). Для того щоб чітко 

виокремити критерії та основні характеристики контргромадськості, 

необхідно окреслити дефініцію «громадськість». 

Громадськість – це передова частина, передові кола суспільства [23, 

с. 199]. 

Використання префікса «контр-» не змінює сутності поняття 

громадськості, він лише підкреслює, що це та передова частина суспільства, 

яка протидіє певним загальним соціально-політичним процесам: «Контр – 

префікс, що вживається для творення слів із значенням «протилежний 

чомусь», «який протидіє комусь, чомусь» [23, с. 450]. 

Наприкінці 60-х – початку 70-х років ХХ століття центральним 

соціальним питанням в Німеччині стала боротьба за «звільнення свідомості» 

громадян. Саме тоді постала нагальна потреба в суспільних формаціях – 

контргромадськості, завдання якої «полягало в необхідності здолати 

диктатуру маніпуляторів» [237, с. 34]. 

Суспільна система поділилася на громадськість та контргромадськість, 

а комунікаційна – на традиційну та альтернативну. П. Глоц говорить у цьому 

контексті про появу двох протилежних культур: «На сьогодні маємо дві різні 

комунікаційні системи. Різниця між ними настільки велика, що я маю право 

говорити про дві культури. Це наче намагання порозумітися поміж двома 

націями – японцями й китайцями. Одні читають листівки Лівих: «Іnfos», «Die 

ТАЦ», інші – традиційні газети та журнали: «FrankfurterRundschau», «Stern» 

(«Штерн»), «Spiegel». Те ж саме відбувається і з телебаченням та радіо. 

Цілісність поглядів, очевидно, порушена» [196, с.142]. 

Варто зазначити, що дії контргромадськості не спрямовані на супротив 

традиційній громадськості, вони впроваджують свою позицію в межах 

узвичаєної спільноти.  
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Контргромадськість має інші уявлення про форми життя та роботи, 

власні цінності, норми та мораль [248, с.136]. В основі концепції 

контргромадськості лежить побутовий досвід учасників, можливість 

висловлювати власні точки зору, самореалізація та участь у комунікаційних 

процесах через самоорганізацію. Основна мета зазначеної суспільної 

формації – внести суттєві зміни в структуру суспільства. 

Ознакою контргромадськості є те, що її ідеї заохочують аудиторію до 

вираження власних інтересів, потреб, досвіду. Цей тип громадськості 

визначається не обмеженнями, а залученням всебічних проявів 

індивідуалізму. 

На сучасному етапі до контргромади входять виразники різних 

суспільних формацій, соціальних груп. Це й ліберально, ліво налаштовані 

громадяни, представники груп, що відстоюють різні альтернативні ініціативи 

– сільськогосподарські, екологічні, антифашистські, антимілітаристські, 

антиядерні, соціальні потреби безробітних, безхатченків, в’язнів, людей з 

обмеженими можливостями, біженців тощо, представники субкультурних 

угрупувань –  лесбіянок, гомосексуалістів, фанатів альтернативної культури, 

музики, літератури тощо. 

 Редакційні засади альтернативної періодики різко відрізняються від 

організації видавничого процесу традиційної преси. Редакційні колективи 

альтернативних ЗМІ працюють за принципом відмови від так званої 

«ротаційної системи», а саме – відмови від розподілу роботи на фізичну та 

розумову, а також від ієрархічного розподілу. Кожен із співробітників 

альтернативного видання повинен виконувати різні завдання, незважаючи на 

посаду. Окрім того, редакції альтернативної преси є платформами, де їхні 

співробітники часто поєднують медійну роботу з громадською, соціальною 

або ж політичною діяльністю. Редакційні засідання альтернативних ЗМІ 

завжди прозорі. Проте останнім часом спостерігаємо відмову деяких 

альтернативних медіа в організації видавничого процесу від «ротаційної 

системи». Як бачимо, це стосується так званих провідних альтернативних 
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видань (наприклад, «TAZ» («ТАЦ»), «JungleWorld» («Джангл Верлд»), 

«JungeWelt» («Юнге Вельт»), діяльність яких спрямована на посилення 

фінансової складової діяльності.   

Незважаючи на позитивність демократичного принципу побудови 

організаційно-видавничого процесу, можемо говорити й про його деякі його 

недоліки – це занадто високі цілі й часто низький рівень кваліфікації медіа-

учасників. В. Бейвель та Х. Бромбах робочий процес альтернативного 

видавництва характеризують так: рівноправний, самостійний, орієнтований 

на потреби контргромадськості, націлений на виконання колективом усіх 

функцій, незалежно від їх посад, відкритий, спонтанний, але в той самий час 

фінансово нестійкий і кваліфікаційно нестабільний [189, с. 558]. 

Модель альтернативної комунікації, на відміну від масових 

інформаційно-комунікаційних потоків, являє собою синтез трьох 

типоформувальних елементів: нівелювання поділу комунікатор-реципієнт, 

достовірність та правдивість інформації, зв’язок між процесом комунікації та 

діяльністю [262,c. 152–153].  

Під складовою «нівелювання  поділу комунікатор-реципієнт» 

розуміємо різносторонню спрямованість і рівноправність комунікаційного 

процесу, трансформацію апарату розповсюдження інформації  та 

перетворення його в комунікаційний апарат, активну участь реципієнтів як 

рівноправних партнерів і суб’єктів комунікації. Передумовами такої 

комунікації є повсякчасна доступність медіа для кожного, прозорість 

комунікаційних і виробничих процесів, демократичний неієрархічний  

розподіл видів діяльності.  

Альтернативна комунікація передбачає двосторонній (інтерактивний) 

зв’язок, тобто залучення реципієнтів до редакційного процесу. Така форма 

побудови забезпечує прозорість інформації та ініціативність кожного з 

учасників. Як зазначають В. Бейвель та Х.Бромбах, «головна функція 

альтернативної преси – встановити комунікаційний зв’язок між активними 

політичними й соціальними угрупуваннями, тобто представниками контр-
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громадськості, які в традиційній громадськості не мають змоги якісно  

реалізувати свій потенціал» [189,  с. 558]. 

Альтернативна преса вимагає демократизації друкованої продукції. 

Відтак у багатьох таких медіа читачі мають право публікувати свої 

матеріали, а редакцією забороняється цензура змісту, на таку позицію нічого 

не може вплинути. На засіданнях редакційних колективів читачі також часто 

мають право на голосування. З одного боку, цим досягається об’єктивність та 

повнота матеріалів, а з іншого – нівелюється класичний підхід до редакційно-

видавничого процесу.  

У сучасній комунікативістиці використовується широке коло дефініцій 

на означення моделі комунікації «нівелювання поділу комунікатор-

реципієнт». Теоретики й практики-комунікативісти послуговуються такими 

контекстуальними синонімами: аматорська журналістика, дилетантська 

журналістика, непрофесійна журналістика, «спантеличена журналістика», 

громадянська журналістика або журналістика громадян, народна 

журналістика, любительська журналістика, суспільна журналістика, 

соціальна журналістика, партиципарна журналістика, демократична 

журналістика, повільні медіа, журналістика співучасті, відкрита 

журналістика, персональна журналістика, авторська журналістика, 

учасницька журналістика, медіа-просьюмеризм тощо. 

Український медіадослідник Н. Габор, розглядаючи синонімічне поле, 

пов’язане з дефініцією «громадянська журналістика», так окреслює 

соціокомунікаційні аспекти цього мас-медійного процесу: «Йдеться про 

непрофесійне (без професійного навчання та досвіду) інформування 

суспільства активними громадянами (нерідко через традиційні ЗМК чи 

спільно з журналістами) про значимі події, очевидцями яких вони стали» [39, 

с. 454]. 

К. Шендеровський наголошує на тому, що громадянська журналістика 

не суперечить традиційній (масовій) журналістиці, їхня відмінність полягає, 

на думку науковця в тому, що  «прибічники соціальної журналістики 
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розглядають читача, слухача або глядача не як аудиторний фон, не як 

споживачів, а як активних учасників вирішення важливих питань… ˂…> 

Соціальна/суспільна/громадянська журналістика чи журналістика співучасті 

передбачає в своєму інструментарії методи актуалізації проблем, пошуку їх 

вирішення та супроводу результату, а основною її технологією можна 

розглядати соціальне проектування. Таким чином, соціальні медіакомунікації 

та їх ресурси є специфічним засобом для того, щоб залучити людей до 

вирішення людських проблем» [169, с. 28]. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку мас-медійних практик 

вищезазначена модель комунікації – «нівелювання поділу комунікатор-

реципієнт» – набула неабиякого поширення. Мова йде про мережеві онлайн-

платформи, де однаково вільно можуть продукувати інформаційні потоки як 

журналісти-професіонали, так і непрофесіонали [2; 4;  11;  56; 69; 99; 128]. І 

це цілком зрозуміло, бо інтернет дає можливість використовувати досить 

дешеві, зручні соціокомунікаційні технології. 

Досить ортодоксальну позицію щодо  функціонування громадянської 

моделі журналістики висловлює О. Радченко: «Можна уявити громадянську 

журналістику поза межами Інтернету, але це швидше за все буде цікавим 

винятком» [123]. Як бачимо, медіадослідник дуже помиляється. 

Громадянська журналістика – іманентна й досить розповсюджена форма так 

званих альтернативних засобів масової інформації.    

Незважаючи на широке термінологічне використання й детермінацію 

явища аматорської (громадянської, любительської тощо) журналістики до 

новітньої системи соціальних комунікацій, розглядувана нами форма 

вираження медійних інтенцій має давню генезу. Російський дослідник 

О. Торгашев зазначає: «Історично така форма існує давно. Можна згадати, 

наприклад, радянський рух робочих кореспондентів, що об’єднував мільйони 

авторів, або шкільні газети в США» [154]. Слід зазначити, що це стосується й 

альтернативної німецької преси.  

О. Торгашев артикулює думку, що громадська журналістика ніколи не 
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становила конкуренції професійним газетам: «Інформаційне поле змінилося, 

коли з’явився доступний майданчик для публікацій – інтернет, а також 

цифрові фото- й відеокамери» [154]. Проте історія альтернативних 

комунікаційних процесів у Німеччині свідчить зовсім інше. Альтернативні 

друковані німецькі медіа є потужною конкурентною платформою 

професійним виданням. 

Часто альтернативні медіа використовують й такі міжособистісні 

форми комунікації, як спільне проведення акцій, святкуванням подій зі 

своїми читачами тощо. Наприклад, берлінський міський журнал «Zitty» 

(«Цітті») займається не лише медійною діяльністю, редакційний колектив 

також  проводить різні проекти. У 2012 році ним було організовано й 

проведено 10 мистецьких заходів «Zitty-Art», 6 кінопроектів, 11 літературних 

вечорів «Zitty-LoungefürLeser», а також 6 інших проектів на теми 

«ZittySpeziel», «ZittyKonzert» та ін.Редакційний колектив наукового журналу 

«PROKLA»(«ПРОКЛА») раз на рік, зазвичай у Федеральній землі Північна 

Рейн-Вестфалія, у співпраці з Союзом гуманістів проводить робочу 

конференцію. Мета заходу – не тільки популяризувати журнал, а й  

встановити контакт між читачами, авторами і редакторами. 

Окрім того, на німецькому альтернативному медіаринку закріпилася 

практика взаємодопомоги, взаємопідтримки. Яскравим прикладом такої 

медійної допомоги є діяльність німецького інтернет-порталу linksnet 

(http://www.linksnet.de/de), який об’єднує велику кількість альтернативних 

друкованих видань (більше ніж 50 найменувань) і відкриває доступ до їх 

контенту в інтернеті. Також варто підкреслити, що майже кожне 

альтернативне видання, яке має веб-версію, містить на сайті рубрику «Ліві», 

за якою можна перейти до сайтів інших альтернативних видань, що є 

партнерами. 

Як зазначалося вище, ще одним типоформувальним елементом 

альтернативної комунікації є достовірна та правдива інформація. Під 

достовірністю та правдивістю в цьому контексті розуміємо віддзеркалення 
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громадського досвіду, свободу слова окремих суспільних груп. Появу 

альтернативного комунікаційного процесу В. Різун пояснює так: «Чого хоче 

кожна людина? Визначеності, точності, однозначності. Це природна потреба. 

Невизначеність завжди породжує підозру, що все не так» [130]. 

Альтернативна комунікація охоплює ті сфери життя, які не потрапляють або 

ж не завжди потрапляють у поле зору традиційних медіа, беручи до уваги 

також потреби й інтереси меншин, які усунуті з поля зору масової 

комунікації.  

Третім елементом альтернативного спілкування є зв’язок між процесом 

комунікації та діяльністю. Виходячи з гіпотези, що виникнення 

альтернативних медіа пояснюється незадоволенням частини населення 

висвітленням подій традиційними медіа та суспільно-політичними 

структурами, представники альтернативної комунікації намагаються не лише 

протистояти суспільній реальності, а й змінити її активними діями. 

Друкована альтернативна періодика суб’єктивно налаштована й виконує 

функцію «допомоги суспільству в упровадженні й укоріненні демократії у 

владних структурах» [262, с. 18]. 

Суттєвою ознакою детермінації традиційного масовокомунікаційного 

та альтернативного дискурсів є їхня соціально-політична модальність.  Варто 

зазначити, що альтернативна німецька преса не підтримує жодної партії, 

проте її контент чітко позначений орієнтацією на соціал-демократичну   

ідеологію, а саме ті політичні принципи, що сповідує Ліва партія. Варто 

зазначити, що в німецькому соціокомунікаційному дискурсі альтернативну 

пресу часто називають «преса Лівих», «ліва преса». 

Також невід’ємним елементом комплексної роботи альтернативних 

ЗМІ є соціальна функція, яка полягає у просвітницькій діяльності, у 

стабілізації суспільства, у допомозі соціально незахищених прошарків 

населення. 

Ще одна ознака альтернативної преси – нестандартне оформлення, яке 

є здебільшого протилежністю естетично оформленим традиційним виданням. 
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Альтернативні медіа своїм оформленням часто сигналізують щодо 

провокаційних намірів. Зокрема використовують червону гаму, що 

символізує небезпеку, владу, вогонь, війну, тобто говорить про активність. 

Особливо це стосується такої групи альтернативних друкованих медіа, як 

політичні видання. Яскравим прикладом такого оформлення є соціалістична 

газета  «Sozialistische Zeitung» («Зоціалістіше Цайтунг») – «SoZ» («СоЦ»), 

анархо-синдикалістська газета «Direkte Aktion» («Діректе Акцьон»), провідна 

альтернативна газета «TAZ» («ТАЦ»), політичні журнали «Ossietzky» 

(«Осієцький»),«Perspektiven» («Перспектівен»),«Marxistische Blätter» 

(«Марксістіше Блеттер»), «Luxemburg» («Люксембург»). Рідше 

вищезазначену кольорову гаму використовують редакційні колективи інших 

типів видань, зокрема членів громадських асоціацій, що відстоюють певні 

соціально-політичні, соціально-економічні та інші види інтересів, наукової 

спільноти. До таких видань належить, наприклад, журнал соціальних 

ініціатив«Lateinamerika Nachrichten»(«Латайнамеріка Нахріхтен») – «LN» 

(«ЛН»),що подає інформаційно-аналітичні матеріали, які стосуються такого 

регіону, як Латинська Америка, журнал антифашистського спрямування«AIB 

- AntifaschistischesInfoBlatt» («АІБ – Антіфашистішес Інфо 

Блатт»),науковий журнал гуманітарних, соціальних та природничих 

наук«FORUM Wissenschaft»(«ФОРУМ Віссеншафт»). 

Натомість видання екологічного та сільськогосподарського 

спрямування оформлені в зеленій гамі. Наприклад, журнали 

«BIONACHRICHTEN»  («БІОНАХРІХТЕН»), «Ökologie und Landbau» 

(«Окологі унд Ландбау»)та ін. 

Окрім того, на оформлення альтернативних видань впливає відсутність 

професійного редакційного складу, відмова від надприбуткової діяльності. 

Відтак альтернативні медіа зазвичай оформлені дуже просто. Наприклад, у 

їхній візуалізації не використовуються або використовуються вкрай рідко 

декоративні зображальні елементи – фотографії, малюнки тощо. І це 

стосується не лише загального оформлення, а й титульних сторінок. 
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Підкреслимо, що здебільшого до таких видань належать політичні та наукові 

медіа. Яскравим прикладом може бути політичний журнал «Ossietzky» 

(«Осієцький»), який не містить фотографій, малюнків, діаграм тощо.  

Часто окремі номери альтернативних друкованих видань мають різне 

кольорове та шрифтове подання. Це можемо простежити на прикладі 

політичного журналу «Marxistische Blätter» («Марксістіше Блеттер»), 

наукового часопису «WeltTrends» («ВельтТрендс»). Деякі альтернативні 

видання виходять у чорно-білих кольорах – наприклад, журнал соціальних 

ініціатив «SiG» («СіГ»). Саме такі медіастворюють картину дилетантської 

періодики. 

Варто також зазначити, що більшість альтернативних медіа 

розміщують матеріали в такому вигляді, в якому вони надійшли до редакції. 

Так, наприклад, у вихідних даних молодіжного журналу «Utopia»(«Утопія») 

зазначається, що виданняне редагується.  

Проте в структурі альтернативної періодики останнім часом 

з’являється все більше медіа, які активно звертають увагу на оформлення. Це, 

наприклад, ті видання, що виникли на початку ХХІ століття. До них можемо 

віднести політичний журнал «marx21» («маркс21»), який містить велику 

кількість яскравих фотографій, має різнокольорове оформлення. Або ж 

видання, що подають альтернативний контент не вузьким, а широким 

аудиторним групам – «Neues Deutschland» («Ноес Дойчланд»), «TAZ» 

(«ТАЦ») та ін. 

Таким чином, бути альтернативним – означає позиціонувати себе як 

альтернатива традиційним медіа щодо фінансування, форми власності, 

поглибленим підходом до висвітлення окремих тем, незвичайності (часто 

спрощеності) форми та процесу виробництва, особливостей аудиторної групи 

та комунікування з нею, ставлення до соціально-політичних процесів. 

Фактично, як бачимо, між альтернативною та традиційною пресою пролягає 

досить велика прірва. 
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Висновки до розділу 

 

Поява альтернативних ЗМІ спричинена негативними наслідками 

суспільно-політичних та економічних процесів, що відбувалися в Німеччині, 

починаючи з кінця 50-х років та сягнули критичної точки в 70-х роках ХХ 

століття. Результатом невдоволення політикою влади стали так звані 

«студентські рухи», які поступово переросли в більш загальні рухи протестів 

різних течій. Нові протестні формації отримали назву «альтернативні рухи». 

Усі ці активні суспільно-політичні рухи сприяли появі альтернативних ЗМІ. 

Перші альтернативні друковані медіа почали з’являтися в Німеччині 

наприкінці 50-х років ХХ століття, проте, на нашу думку, ми не можемо 

говорити про цей період як такий, коли починає зароджуватися  

розглядуваний нами різновид друкованих медіа. Це пояснюємо тим, що в 

зазначений час виходили поодинокі альтернативні видання. Вони ще не 

становили цілісної системи. 

Зародження та становлення альтернативних видань пропонуємо 

детермінувати 70-ми роками ХХ століття. Саме в цей час масово з’являються 

альтернативні друковані медіа. На цьому етапі починають проявлятися їхні 

системні характеристики. Відтак, починаючи з 70-х років ХХ століття, 

можемо вже говорити про окремий різновид друкованих засобів масової 

інформації. 

Окрім газет та журналів, альтернативний мас-медійний дискурс на 

початку протестних рухів репрезентував такий різновид преси, як листівки. 

На жаль, більшість із них з об’єктивних причин не дійшла до нашого часу. 

Цікаво, що значна кількість листівок поступово перетворилася на повноцінні 

друковані засоби масової інформації – газети та журнали. 

Найбільш відомим, найрейтинговішим альтернативним виданням на 

німецькому медіаринку є щоденна газета «TAZ» («ТАЦ»). Саме вона з-поміж 

інших видань якнайкраще репрезентує соціокомунікаційну сутність 

альтернативного мас-медійного дискурсу. Варто зазначити, що«TAZ» 



89 
 

(«ТАЦ») на сьогодні є одним із найрейтинговіших альтернативних видань – і 

не лише на мас-медійному ринку розглядуваного нами типу медіа, а й 

мейнстримних ЗМІ. 

Виходячи з історичних передумов виникнення альтернативної преси та 

її соціокомунікаційних ознак, пропонуємо виділяти альтернативну пресу як 

окремий сегмент періодики, який є протилежністю традиційним схемам 

комунікації.  

Соціокомунікативна сутність альтернативної преси полягає, перш за 

все, в інформаційному обслуговуванні контргромадськості. З економічної 

точки зору між традиційною та альтернативною пресою існувала ще одна 

важлива відмінність: альтернативна преса зберігає повну незалежність. 

Також до основних характеристик альтернативної преси відносимо особливу 

модель комунікації, яка передбачає інтерактивність, редакційні засади, 

формально-змістовий аспект, соціально-політичну модальність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНА 

ТА ТИПОЛОГІЧНА СВОЄРІДНІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ПРЕСИ 

НІМЕЧЧИНИ 

 

Одним із найрозповсюдженіших способів, який дає можливість 

побачити загальні структурні особливості, тенденції та специфіку розвитку 

того чи іншого засобу масової інформації, є типологічний метод. 

Використаний нами в роботі типологічний підхід дав можливість 

переконатися, що альтернативна періодика – це окремий сегмент 

друкованого мас-медійного ринку Німеччини, вона має сталі риси й 

позначена розмаїтістю. 

Комплексне осмислення атрибутивних прикмет альтернативної преси 

неможливе без дослідження її проблемно-тематичного контенту. Аналіз 

концептуально-тематичних засад ми проводили відповідно до суспільно-

політичних зрушень, які відбувалися в німецькому суспільстві, починаючи із 

середини ХХ століття – часу, коли були закладені основи студентських, а 

потім – й інших альтернативних рухів, що зумовили появу 

соціокомунікаційних платформ учасників контргромадських формацій   – 

альтернативних видань. Були виділені пріоритетні тематичні кластери, що 

характеризують окремі періоди розвитку німецького суспільства та 

альтернативного медіадискурсу. 

Важливим, на нашу думку, є аналіз та опис комунікативних практик, 

редакційно-журналістського досвіду, програмних засад альтернативних 

видань. Такий дескриптивний підхід уможливлює більш детальне 

ознайомлення з системними характеристиками альтернативної преси.   

 

 

3.1. Типологічна структура альтернативної преси 

 

Німецька альтенативна преса, як і будь-який інший різновид 
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друкованих видань, потребує типологічного осмислення. 

Слід зазначити, що виділення типологічних рис альтернативної 

німецької преси ускладнюється тим, що вона репрезентує собою, по-перше, 

унікальний різновид ЗМІ, а по-друге, належить до системи медіа, яка 

формувалася в інших соціально-політичних, ментальних, культурних умовах, 

ніж українська друкована періодика. 

В українській комунікативістиці та комунікативістиці ближнього 

зарубіжжя питанням типологічної характеристики преси загалом [1; 8; 70;98; 

101;  104; 124; 126–127; 150;  155; 170–172 та ін.] й окремих її різновидів [19; 

55; 168 та ін.] приділено досить велику увагу. Проте, як слушно зазначає 

Т. Давидченко, «готової парадигми для типологізації друкованих видань 

фактично не існує» [51, с. 29]. 

Найбільш ґрунтовною з-поміж проаналізованих нами праць, на нашу 

думку, є типологія, запропонована українським медіадослідником 

В. Московцевою. Дослідниця виділяє за методом відображення дійсності 

інформаційні, інформаційно-аналітичні, аналітичні, художньо-публіцистичні 

видання; за засновником – урядові або регіонально-урядові, незалежні, 

партійні та інших громадських організацій, корпоративні; за метою видання – 

політичні, суспільно-політичні, наукові та науково-просвітницькі, 

розважальні, спеціальні (жіночі та чоловічі, ділові, галузеві та професійні, 

етнічні, релігійні, рекламні та такі, що відображають додаткові потреби чи 

захоплення читачів); за віком читачів – дитячі, молодіжні, для зрілого віку, 

для літніх людей, сімейні; за територією розповсюдження – 

транснаціональні, центральні або всеукраїнські, регіональні, локальні; за 

періодичністю виходу – ранкові й вечірні, щоденні, тижневики, щомісячні та 

видання, що виходять за спеціальними нагодами [101]. 

Деталізовану класифікацію пропонує російський медіадослідник 

А. Акопов. Він пропонує типологізувати періодичні видання, враховуючи 

такі критерії, як: видавець, цільове призначення видання, читач, внутрішня 

структура, жанри, оформлення, автори, періодичність, обсяг, наклад [1, с. 39]. 
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М. Шкондін називає такі типоформувальні ознаки: технологічні, 

економічні, аудиторні, редакційні, характер та  тип інформації, цільове 

призначення ЗМІ, організаційні [172, с. 189–190]. 

Український медіадослідник М. Недопитанський типологізує періодику 

за головними і другорядними ознаками. До головних ознак він відносить: 

а) ознаку тематичної масштабності та рівень охоплення аудиторії 

(загальнонаціональна, регіональна періодика); б) ознаку власності 

(бюджетна, комерційна періодика); в) жанрову ознаку (інформаційно-масова, 

аналітична періодика). Відповідно до другорядних ознак, науковець виділяє 

професійно-галузеві (відомчі видання, «ділова» періодика); ідеологічні 

(партійна преса); розважальні («глянцеві» видання, таблоїди) видання [104]. 

Масові та соціальні друковані видання пропонує виділяти О. Кузнецова  

[70, с. 156]. Причому масові, на думку науковця, мають такі підтипи: 

суспільно-політичні, науково-популярні, культурологічні; соціальні 

медіадослідник поділяє на фахово-галузеві, наукові, соціально-групові. 

С. Гурьєва в системі друкованої періодики виділяє головні та 

другорядні типоформувальні елементи [46, с. 30]. Проте її типологічна 

модель дещо відрізняється від розглянутих вище. Так, наприклад, до 

головних критеріїв, що впливають на формування преси, дослідниця 

відносить політичний стан та ідеологію суспільства, стан економіки, 

технології, рівень культури та освіченості громадян. До другорядних, на її 

думку, належать мета, фінансове становище медіа, аудиторія (соціальний, 

демографічний, національний, професіональний склад), характеристика 

засновників та видавців, тираж, журналістські кадри, канали 

розповсюдження, технологічні складові, періодичність, формат, обсяг, 

вартість, предметно-змістова структура, обсяг і характер реклами. 

Отже, навіть побіжний огляд типологічних характеристик засвідчує 

їхню неоднорідність, неуніфікованість. Проте, незважаючи на різнорідність, 

все ж можна виокремити спільні риси. Це функціональне (проблемно-

тематичне) спрямування, територія розповсюдження, періодичність, 
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аудиторія, засновник. 

Українські дослідники-комунікативісти та дослідники ближнього 

зарубіжжя, праці яких присвячені типології друкованих періодичних видань 

Німеччини, в основу типологічних схем брали ті особливості, які характерні 

для мас-медійних ландшафтів їхніх країн. 

Так, наприклад, російський медіадослідник Г. Вороненкова пропонує  

класифікувати друковані періодичні видання Німеччини за такими 

характеристиками: 

1. За періодичністю виходу. При цьому щоденними, як зазначає 

науковець, у Німеччині вважаються газети, які виходять як кожен день, так і 

два-три рази на тиждень. 

2. За територією поширення. Медіазнавець пропонує розподіляти їх на 

надрегіональні та регіональні (або місцеві). При цьому, зазначає 

Г. Вороненкова, регіональні газети виконують функцію місцевих, оскільки 

виходять під однією «щапкою», хоча й мають внутрішньо іншу наповненість 

номера – так звані місцеві частини. 

3. За аудиторією. У цьому випадку, стверджує науковець, преса 

підрозділяється на якісну, якісно-масову (змішану) та бульварну. Усередині 

цієї підсистеми в окрему групу виділяє абонементні або передплатні видання. 

4. За належністю друкованого видання до тієї чи іншої інформаційної 

групи або видавничого концерну. Цей критерій, за словами Г. Вороненкової, 

є важливим, оскільки від позиції медіавласників певною мірою залежить 

політична орієнтація видання. Звичайно, мова в цьому випадку не йде про 

повну залежність, бо це неможливо з об’єктивних причин (преса в Німеччині, 

незважаючи на її приватний характер, дотримується демократичних 

принципів), а говориться про симпатії тієї чи іншої політичної сили [34, 

с. 475–476]. 

Аналогічні типологічні схеми пропонують О. Білоус [17], 

Г. Литвиненко [74]. 

В українському медіадискурсі відсутня типологічна характеристика 
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альтернативної періодики. Це зумовлено тим, що в національній 

медіасистемі України не розповсюджений такий тип преси. Альтернативна 

періодика – це унікальне (хоча й не поодиноке на світовій медійній мапі) 

соціокомунікаційне явище німецької медіасистеми. 

У німецькій комунікативістиці були спроби типологізації 

альтернативного періодичного сегмента. Проте типологічні схеми, 

запропоновані німецькими науковцями, неоднорідні, вони не позначені 

уніфікованістю. 

Так, наприклад, О. Ярен вважає, що вирішальними 

типоформувальними елементами альтернативної німецької преси є змістове 

спрямування, а також цільова аудиторія, яка відрізняється за місцем 

проживання, діяльністю, належністю до різних культурно-масових 

угрупувань (драматичних, музичних гуртків, дискусійних клубів) або до 

громадсько-політичних течій [222].  

В. Бейвель і Х. Метью класифікують альтернативну періодику за 

читацькою аудиторією, тематикою й територією розповсюдження (локальні 

та регіональні газети й журнали). Вони виділяють народні листівки, міські 

газети, регіональні газети й міські журнали [189]. 

К. Вайхлер поділяє альтернативні видання за територією 

розповсюдження, цільовою аудиторією, наявністю певної рубрикації і 

тематизації [262, с. 153]. Відповідно до цього науковець виокремлює міські 

газети, міські журнали, місцеві щотижневі газети, щоденні газети, тематичну 

пресу цільових аудиторій. Дослідник відносить міські газети, щоденні газети 

й тематичну пресу цільових аудиторій до так званої основної групи 

альтернативної періодики, а  міські журнали й місцеві щотижневі газети 

через їх неприйняття деяких альтернативних медіаідеалів та орієнтацію на 

ринкові відносини  – до периферійної альтернативної групи (через те, що їх 

контент і спосіб виробництва майже збігається з традиційною пресою, до 

роботи вони залучають висококваліфікованих журналістів, що не відповідає 

основним вимогам функціонування альтернативних видань, до того ж мають 
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за головну мету стати конкурентами монопольним видавництвам). 

Не підтримує ідею К. Вайхлера щодо віднесення місцевих щотижневих 

газет до маргінального типу альтернативних медіа Н. Бютефюр [196]. 

Дослідниця вважає, що цей тип преси взагалі не можна називати 

альтернативним, оскільки його редактори орієнтуються на традиційні форми 

журналістики, він виник не як наслідок будь-якого альтернативного руху, не 

підтримує концепт контргромадськості, а в роботі редакцій спостерігається 

чітка ієрархічна структура, тому що через щотижневий випуск стає 

необхідною наявність професійних співробітників. Н. Бютефюр виділяє такі 

типи альтернативної періодики: міські газети (газети ініціатив, народні 

листівки, сценічні листівки), міські журнали, щоденні газети, тематична 

преса цільових аудиторій. 

Досить розлогу класифікацію типів альтернативної преси 

репрезентували  Б. Хюттнер та К. Нітц [218, с. 37]. До альтернативної 

періодики медіадослідники віднесли газети, журнали та листівки з чітко 

визначеним тиражем. Серед альтернативних газет та журналів науковці 

виокремили газети ініціатив, щоденні газети, газети та журнали висвітлення 

думок, газети та журнали членів асоціацій, партійні газети; серед листівок – 

народні та сценічні; серед журналів – міські ілюстровані, професійні (фахові) 

та наукові. 

Для того щоб розібратися в логічності й обґрунтованості типологічних 

підходів німецьких та вітчизняних медіадослідників, варто проаналізувати 

запропоновані схеми. 

Найбільш розлогим, як ми вже зазначали, є типологічний підхід, 

запропонований Б. Хюттнером та К. Нітцом [218, c. 37–38]. Розглянемо його 

більш детально. 

Газети ініціатив. Ця типологічна група, на думкуБ. Хюттнера та 

К. Нітца,  покликана сприяти об’єднанню ініціативних громадян. Як зазначає 

О. Ярен, «газетами ініціатив можна вважати ті місцеві газети, що видаються 

місцевою громадською ініціативною групою, мають спільні інтереси 
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(наприклад, виступають проти побудови нової магістралі), їхня мета – 

активізувати увагу громадян та закликати їх до заходів протесту» [222, с. 97]. 

За структурою такі видання схожі на форуми, де домінує дилетантська 

журналістика. На обговорення виносяться передусім проблеми вузької 

спеціалізації. Періодичність виходу є нерегулярною, а наклад невеликий. 

Газети ініціатив, за визначенням Б. Хюттнера та К. 

Нітца,видаються,редагуються й фінансуються ініціативними групами. В 

основі роботи редакційного колективу на першому плані – не стільки 

професіоналізм журналістів, скільки актуальна проблема. Такі газети 

виходять не регулярно, а за необхідності. Оскільки вони є невід’ємною 

складовою політичної боротьби, їх вихід коригується певними політичними 

подіями. 

Тематика газет ініціативнихгруп, як зазначають Б. Хюттнер та 

К. Нітц,торкається сфер життя та праці, оздоровлення, соціальних проблем, а 

саме тих аспектів, яких зазвичай традиційна місцева преса не розглядає, 

приховала або не актуалізувала на своїх шпальтах [218, с. 37]. Як правило, 

наголошують медіадослідники, у газетах ініціативних груп висвітлюються 

недовготривалі проблеми чи проекти. 

До вищезазначеної групи, відповідно до класифікації Б. Хюттнера та 

К. Нітца,можемо віднести, наприклад, газету«MieterEcho» («МітерЕхо») – 

видання берлінської ініціативної групи орендаторів. Вона виходить із 1956 

року й  повідомляє про проблеми комунальної політики: «До чого прагне 

комунальна політика» (травень, червень, 1997 рік), «Емансипація 

орендаторів» (липень, серпень, 1997 рік), «Ревіталізація соціального 

будівництва» (листопад, грудень, 1997 р.), «Берлін Залишається містом 

оренди» (січень, лютий, 1998 рік), «Приватизація: спочатку вода, потім 

повітря?» (березень, квітень 1998 рік), «Недоліки соціальної інфраструктури 

та підвищення плати за оренду» (жовтень, 2016 рік) «Берлін на шляху до 

міста Старт-апів» (грудень, 2016 рік) та ін. 

Ще одним прикладом газет ініціатив є незалежна газета 
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«BarnimerBürgerpost» («Барнімер Бюргерпост»), яка виходить у м. 

Ебельсвальде-Фіноу й увага якої сконцентрована на захисті зелених 

насаджень та алей у місті, на темі вивезення сміття, безробіття, біженців, 

реорганізації вишів: «Протести за збереження алеї Рюдніц-Данеберг» (№ 1, 

2007 рік), «Громадяни проти спалення сміття» (№ 1, 2007 рік), «Фатальний 

сигнал інвесторам» (№ 1, 1998 рік), «Проти побудови аеродрому» (№ 1, 1998 

рік), «Адміністрація Ебельсвальде проти прав депутатів» (№ 12, 1998 рік), 

«Соціальна ринкова економіка сьогодні» (№ 12, 1998 рік). 

Класичним прикладом альтернативних щоденних газет Німеччини є 

«TAZ» («ТАЦ»). Окрім «TAZ» («ТАЦ»), до вищезазначеної групи належать 

також  надрегіональні газети «Junge Welt» («Юнге Вельт») та «Neues 

Deutschland» – «ND» («Ноєс Дойчланд»). Зазначені газети вважаються 

головними носіями альтернативної інформації в Німеччині, до нинішнього 

часу їх структура та оформлення  витримані у загальнонаціональних 

традиціях.  

Газети й журнали висвітлення думок, за визначенямБ. Хюттнера та 

К. Нітца, – короткотривалі видання з конкретною політичною належністю, 

але з різною періодичністю виходу. Вочевидь, мається на увазі 

ліворадикальна преса. 

Серед ранніх (за часом) можемо назвати газети «Analyse und Kritik» 

(«Аналюзе унд критик»), «Sozialistische Zeitung» («Зоціалістіше Цайтунг») – 

«SoZ» («СоЦ»), «Das Blättchen» («Дас Блетхен»), «Ossietzky» («Оссіцкій»). 

Серед заснованих наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття –газета «der 

Freitag» («дер Фрайтаг»), журнали «Arranca!» («Арранка»), «Phase 2» 

(«Фазе 2») та «Marx 21» («Маркс 21»). 

Газети й журнали членів асоціацій, вважають Б. Хюттнер та 

К. Нітц,видаються неурядовими організаціями, фінансуються й 

контролюються ними. Здебільшого в назву таких періодичних видань 

входять поняття «третього світу», навколишнього середовища, сільського 

господарства й культури. Відповідно до ознак, завпопонованих 
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медіадослідниками як атрибутивні для цієї групи, до таких видань можемо 

віднести журнали  «bioland» («біолянд»), «Bionachrichten» 

(«Біонахріхтен»)та «KultuRRevolution» («Культурреволюцьон»). 

Партійні газети, як зазначають Б. Хюттнер та К. Нітц, видаються та 

контролюються партіями, представленими в Бундестазі. Варто зазначити, що 

на початку своєї діяльності більшість альтернативних медіа дійсно була 

заснована на базі партійних осердків, проте на сьогодні потрібно говорити 

про них як про політичні видання, оскільки вони відмовилися від 

фінансування партіями.Приміром, свого часу партійним було видання «ак» 

(«Аналюзе унд Крітік»). 

До окремої типологічної групи альтернативної преси Б. Хюттнер та 

К. Нітц відносять народні листівки. Зазначимо, що народні листівки були 

одним із перших і найпоширеніших типів альтернативної преси Німеччини. 

Народні листівки називають також «пресою рухів, пресою реакції 

мас» [218, с. 37]. Їх основна мета – доступно інформувати про локальні 

політичні процеси та події. Класичним прикладом народних листівок були 

«Kölner Volksblatt» («Кельнер Фольксблатт»), «Ruhr-Volksblatt» («Рур-

Фольксблатт»). На сьогодні такий різновид альтернативної преси не 

затребуваний на ринку альтернативних видань. 

Окрім народних листівок,Б. Хюттнер та К. Нітц в окрему типологічну 

групу виділяють також сценічні листівки. За їхнім визначення, цей різновид 

альтернативної періодикирозрахований на студентів та представників різних 

субкультур. Яскравими зразками таких видань можна вважати «Radikal» 

(«Радікаль»), «Große Freiheit» («Гроссе Фрайхайт») – рупор партії Лівих. 

Контент сценічних листівок нагадує дискусію, спрямовану на ту читацьку 

аудиторію – «сцену», яка почувається «чужою» в традиційному суспільстві, а 

саме на прихильників стихійних виступів – лівих екстремістів [218, с. 37]. 

Основна мета таких листівок – об’єднати проекти Лівих і стати трибуною 

їхніх альтернативних ідей. У центрі сценічної листівки – не просто новина, а 

її суб’єктивне бачення та тлумачення, особиста політична оцінка, яка 
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зумовлює дискусію. Ключові теми сценічних листівок – це держава, насилля, 

протидія (супротив). Варто наголосити, що сценічні листівки, як і народні, не 

мають місця в сучасному соціокомунікаційномку просторі Німеччини. 

В осібну типологічну групу Б. Хюттнер та К. Нітц відносять міські 

ілюстровані журнали. Головна їхня ознака, на думку  науковців, полягає в 

тому, що вониорієнтовані на аудиторію великих міст. Такі журнали мають 

професійне редакційне оформлення, основна їх мета – вивести великі 

видавництва на місцевий ринок преси. Класичним прикладом такого видання 

є надрегіональний журнал «Zitty» («Цітті»), заснований в Берліні у 

1977 році.  

Говорять науковці й про такий різновид альтернативної преси, як 

професійні (фахові) та наукові журнали. 

Витоки професійних журналів сягають кінця  70-х – початку 80-х років 

ХХ століття. Прикладами фахових видань на сучасному ринку 

альтернативної преси є надрегіональні журнали «CLIO» («КЛІО») – 

присвячений здоров’ю жінок,«Contraste» («Контрасте») – має економічну 

тематику,«Dr. Med. Mabuse» («Др. Мед. Мабузe»)– присвячений медичній 

тематиці,«Forum Recht» («Форум Рехт») – присвячений юридичній тематиці.  

Прикладами наукових альтернативних журналів є такі видання, як: 

«Das Argument» («Дас Аргумент») – журнал із філософських та соціальних 

наук, «Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung» («Ярбух 

фюр Форшунген цур Гешіхте дер Арбайтербевегун») – торкається 

історичних аспектів.  

На нашу думку, типологічна схема, запропонована Б. Хюттнером та 

К. Нітцом, незважаючи на те що дає певне уявлення про альтернативний 

друкований медіадискурс, є не структурованою, не уніфікованою, вона не 

охоплює усі різновиди альтернативної преси, а на сучасному етапі розвитку 

мас-медіа є ще й дещо застарілою. Наприклад, листівки, що були одним із 

основних альтернативних засобів спілкування, на сьогодні втратили 

актуальність, немає місця у сучасному альтернативному просторі й такий 
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різновид, як партійна преса. 

Незважаючи на те що альтернативна преса – це особливий різновид 

ЗМІ, який має свою аудиторну групу, цільове призначення тощо, її 

типологічні ознаки варто виділяти на основі загальних критеріїв, оскільки 

вона розвивалася та функціонувала в межах традиційних мас-медіа. На нашу 

думку, за основу типології варто брати ті критерії, які були вироблені 

українськими комунікативістами та комунікативістами ближнього 

зарубіжжя. Такий підхід є обґрунтованим, оскільки, як зазначає 

Т. Давидченко, українська преса орієнтується на західну модель типології 

[52, с. 170]. При цьому слід обов’язово враховувати особливості німецького 

альтернативного мас-медійного дискурсу.  

Оглянувши та узагальнивши медіатипологічні підходи, пропонуємо 

розглядати типологічну систему альтернативної періодики за такими 

критеріями: 

- за видом видання; 

- за періодичністю; 

- за територією розповсюдження;  

- за функціональним призначенням (проблемно-тематичною 

спрямованістю); 

- за цільовим призначенням (читацькою аудиторією). 

У запропонованій типологічній схемі ми враховували особливості 

альтернативної періодики. Так, наприклад, у системі альтернативної преси, 

на нашу думку, не варто виділяти таку ознаку, як засновник (статус видання), 

оскільки фундаторами усіх альтернативних друкованих ЗМІ є ініціативні 

групи, або ж контргромадськість. Уся альтернативна преса репрезентує такий 

різновид, як кооперативні (колективні) мас-медіа.Також, на нашу думку, 

недоцільно актуалізувати увагу й на такому типологічному компоненті, як 

обсяг видань, оскільки альтернативна преса репрезентує різні види 

друкованих медіа. 

У контексті розгляду типології  альтернативних друкованих видань у 
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першу чергу варто говорити про їхні види, бо саме цей критерій дає 

можливість зрозуміти й інші типологічні особливості розглядуваного нами 

типу ЗМІ. 

До періодичних видань належать газети, журнали (часописи), бюлетені 

та календарі [58]. 

На німецькому медійному ринку альтернативних періодичних видань 

представлені газети та журнали. Проведений аналітико-типологічнийаналіз 

дозволив у системі альтернативної періодики зафіксувати 105 газет та 346 

журналів. Таку значну перевагу журналів можна пояснити тим, що 

альтернативна періодика, зважаючи на її партиципаторний характер, 

намагається надати платформу для висловлювання думок великій кількості 

реципієнтів, що дуже важко зробити у форматі газет. Окрім того, газета 

передбачає швидкість у виготовленні та розповсюдженні. Редакції ж 

альтернативних видань, які працюють за класичними схемамим, 

притаманними цьому різновиду друкованих ЗМІ, не мають матеріальних та 

технічних можливостей, що позначається на зниженні кіькості 

альтернативних газет.  

Альтернативна періодика, особливості якої регламентуються 

національною медіасистемою, обов’язково має класифікуватися за 

періодичністю та територією розповсюдження. Окрім того,  що ці критерії є 

іманентною частиною загального медіаландшафту, вони дають розуміння 

загальної специфіки альтернативного друкованого дискурсу. 

За періодичністю альтернативні друковані видання презентовані так: 

- щоденні – 3(«Die Tageszeitung» («Ді Тагесцайтунг») – «TAZ» 

(«ТАЦ»),«JungeWelt» («Юнге Вельт»),«NeuesDeutschland» («Ноес 

Дойчланд»); 

- щотижневі – 4(«der Freitag» («дер Фрайтаг»), «Jungle World» 

(«Джангл верлд»,), «ZU Unsere Zeit» («УЦ Унзере Цайт»), «Rote Fahne» 

(«Роте Фане»); 

- щомісячні – 81 (наприклад, «SAX» ( «САКС»), «Terminal» 
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(«Териміналь»), «Lesbenring-INFO» («Лезбенрінг-ІНФО»), «CEE IEH» («СЕЕ 

ІЕХ»), «CORAX» («КОРАКС»), «Blätter für deutsche und internationale Politik» 

(«Блеттер фюр дойче інтернаціонале політік»), «М.Menschen machen 

Medien» («М. Меншен махен Медієн»), «ver.di PUBLIK» («вер.ді ПУБЛІК»), 

«Solidarität» («Золідарітет»), «RotFuchs» («РотФукс»), «Der Rabe Ralf» 

(«Дер Рабе Ральф»), «blz» («блц»), «Lateinamerika Nachrichten» 

(«Латайнамеріна Нахріхтен»), «straßenkeuzer» («штрассенкройцер»), 

«Siegessäule» («зігесзойле»), «blattgold» («блаттгольд») та ін.); 

- двічі на місяць – 13 (наприклад, «Feierabend» («Фаєрабенд»), 

«KaSch.» («КаШ»), «FreibÄrger» («Фрайбергер»), «Gen-ethischer 

Informationsdienst («Ген-етіше Інформацьонсдінст») – «GiD» («ГіД»), 

«RadZeit» («РадЦайт»), «Das Blättchen» («Дас Блеттхен»), «interim» 

(«інтерім»), «LinX» («ЛінКС»), «Ossietzky» («Осієцький»), «Böckler Impuls» 

(«Бьоклер Імпульс») та ін.); 

- 3–5 разів на рік – 193 (наприклад, «AntifaSachsen» («Антіфа Заксен»), 

«Phase2» («Фазе2»), «NABU-Steuobstrundbrief» («НАБУ-

Штойовструндбріф»), «diedatenschleuder» («ді датеншлойдер»), «Gleichheit» 

(«Гляйххайт»), «Straegstrich» («Штрегштріх»), «DerFahrgast» («Дер 

Фаргаст»), «Zeichen» («Цайхен»), «Missy Magazine» («Міссі Магаціне»), 

«Jahrbuch für Forschungenzur Geschichteder Arbeiterbewegung» («Ярбух фюр 

Форшунген цур Гешіхте дер Арбайтербевегунг»), «RUNDBRIEFBAG 

Rechtsextremismus/Antifaschismus der Partei DIELINKE» («РУНДБРІФ БАГ 

Рехтсекстремізмус/Антіфашізмус дер Партай ДІ ЛІНКЕ»), «tarantel» 

(«тарантель»), «BUNDmagazin» («БУНДмагацін»), «diesseits» («діззайтс»), 

«prager frühling» («прагер фрюлінг»), «Naturfreundin» («Натурфроіндін»), 

«TEXTE ZUR KUNST» («ТЕКСТЕ ЦУР КУНСТ»), «ALLIGATOR» 

(«АЛЛІГІТОР»), «Asylmagazin» («Азульмагацін»), «Horch und Guck» («Хорх 

унд Гук»), «Mitteilungen» («Міттайлюнген»), «strassenfeger» 

(«штрассенфегер»), «telegraph» («телеграф»), «Vorgänge» («форгенге») та 

ін.); 
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- піврічники – 40 (наприклад, «Fairquer»(«Феаквеа»),«Poet» («Поет»), 

«AnArchitektur» («Ен Архітектур»), «Mitteilungen Magnus Hirschfeld 

Gesellschaft» («Міттайлунген Магнус Хіршфельд Гезельшафт»), 

«GazelleMagazin» («Газелле Магацін»), «DerWarschauer» («Дер Варшауер»), 

«ZAG» («ЦАГ»), «Journal der Jugendkulturen» («Журнал дер 

Югендкультурен»), «Mitteilungen des Förderkreises Archive und Bibliotheken 

zur Geschichte der Arbeiterbewegung» («Міттайлюнген дер Фьордеркрайзес 

Архіве унд Бібліотекен цур Гешіхте дер Арбайтербевегунг»), «Kritische 

Ökologie» («Крітішер Окологі»), «Bulletin für Faschismus und 

Weltkriegsforschung» («Бюллетін фюр Фашізмус унд Вельткрігзфоршунг»), 

«KIDS Aktuell. Magazin zum Down-Syndrom» («КІДЗ Актуель. Магацін цум 

Даун-Зюндром»), «Informationen zur Schleswig-holsteinischen Zeitgeschichte» 

(«Інформацьонен цур Шлесвіг-хольштайнішен Цайтгешіхте»), 

«Arbeiterbewegung und Sozialgeschichte» («Арбайтербевегунг унд 

Зоціальгешіхте»), «FKW» («ФКВ»), «Ariadne» («Аріадне») та ін.); 

- 1 раз на рік – 21 (наприклад, «Jahrbuch «Grünes Gedächtnis» («Ярезбух 

«Грюнес Гедехтніс»»), «Q-rage» («К’ю-рейдж»), «queer_Format» 

(«квер_Формат»), «Der Wedding» («Дер Веддінг»), «Rundbrief der Willi-Bredel 

Gesellschaft» («Рундбріф дер Віллі-Бредель Гезельшафт»), «IRRTU(R)M» 

(«ІРРТУ(Р)М»), «Achimer Geschichtshefte» («Ахімер Гешіхтсхефте»), 

«Zeitschrift für kritische Theorie» («Цайтшріфт фюр крітіше Теорі»), «The 

Punchliter» («Зе Панчлайтер»), «Intervention» («Інтервенцьон») та ін.); 

- виходять нерегулярно – 96 (наприклад, «Der Riegel» («Дер Рігель»), 

«Neuroticker» («Нойротікер»), «ZZZ» («ЦЦЦ»), «Aufschluss» («Ауфшлусс»), 

«Einzeller» («Айнцеллер»), «Sprachrohr» («Шпрахрор»), «Haftleben» 

(«Хафтлебен»), «Berliner Behinderten-Zeitung» («Берлінер Бехіндертен-

Цайткнг»), «Kosmoprolet» («Космопролет»), «INKOTA-Brief» («ІНКОТА-

Бріф»), «tendenz» («тенденц»), «Querkopf» («Кверкопф»), «Rosa-Rote-

Knasthilfe Köln-Berlin» («Роза-Роте-Кнастхільфе-Берлін»), «mondkalb» 

(«мондкальб»), «Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung» («Байтраге 
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цур Гешіхте дер Арбайтербевегунг»), «unsere zeitung» («унзере цайтунг»), 

«Die Bremse» («Ді Бремзе»), «FUCHSBAU» («Фуксбау»), «FIDELIO» 

(«ФІДЕЛІО»), «Tierra y Libertad» («Тьєрра і Лібертат»), «Hugs and Kisses 

Magazin» («Хагс унд Кіссес Магацін»), «herzGalopp» («херцгалопп»), 

«blickpunkt» («блікпункт»), «DIE AKTION» («ДІ АКЦЬОН»), «Lauerhof-

Kurier» («ЛАУЕРХОФ-Курьєр»), «weltsicht» («вельтзіхт»), «Antifa-Rundbrief» 

(«Антіфа-Рундбріф»), «Trallenkieker» («Траленкікер») та ін.). 

Як бачимо, у вищезазначеному списку найменшу кількість становлять 

щоденні, щотижневі видання та ті, що виходять двічі на місяць. Причому 

здебільшого до щоденних, щотижневих та тих видань, які виходять двічі на 

місяць, належать газети. Така незначна позиція (за кількісними критеріями) 

цих типів друкованих засобів масової інформації цілком логічна. Пояснюємо 

її  тим, що альтернативні медіа здебільшого не орієнтуються на ринкові 

відносини, вони не поставлені на масові редакційно-видавничі потоки. 

Власне, це добре видно з інших показників: найбільшу кількість становлять 

ті видання, які виходять щомісячно, 3–5 разів на рік, піврічники, раз на рік. 

Те, що альтернативна преса, – це не комерційний різновид, його видавцями є 

представники певних ініціативних груп, підтверджує такий тип, як 

нерегулярні видання. 

За територією розповсюдження альтернативна преса представлена так: 

- надрегіональні/загальнонаціональні видання – 306 (наприклад, «Poet» 

(«Поет»), «Lesbenring-INFO» («Лезбенрінг-ІНФО»), «diedatenschleuder» («ді 

датеншлойдер»), «gleichheit» («гляйххайт»), «М.Menschen machen Medien» 

(«М.Меншен махен Медієн»), «ver.diPUBLIK» («вер.ді ПУБЛІК»), 

«Straegstrich» («Штрегштріх»), «Der Fahrgast» («Дер Фаргаст»), «Zeichen» 

(«Цайхен»), «derFreitag» («Дер Фрайтаг»), «Gen-ethischer 

Informationsdienst(GiD)» («Ген-етішер інформацьонсдінст»),  «JungeWelt» 

(«Юнге Вельт»), «Neues Deutschland» («Ноес Дойчланд»), «Jungle World» 

(«Джангл Верлд»), «Mitteilungen Magnus Hirschfeld Gesellschaft» 

(«Міттайлюнген Магнус Хіршфельд Гезельшафт»), «Vorgänge» 
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(«Форгенге»), «mehrdemokratie (mgmagazin)» («мер демократі», «мг 

магацін»), «BerlinerDebatteInitial» («Берлінер Дебатте Ініціаль»), 

«VorSchein» («Форшайн»), «KAZ» («КАЦ»), «Arbeitstimme» 

(«Арбайтштімме»), «Krisis» («Крізіс»), «GegenStandpunkt» 

(«ГегенШтандпункт») та ін.); 

- регіональні – 145 (наприклад, «Antifa Sachsen» («Антіфа Заксен»), 

«Fairquer» («Феаквеа»),  «Neuroticker» («Нойротікер»), «Kippe» («Кіппе»), 

«CEE IEH» («СЕЕ ІЕХ»), «KaSch.» («КаШ.»), «FreibÄrger» («ФрайбЕргер»), 

«RadZeit» («РадЦайт»), «Der Rabe Ralf» («Дер Рабе Ральф»), «blz» («блц»), 

«strassenfeger» («штрассенфегер»), «blattgold» («блаттгольд»), «Kreuzberger 

Chronik» («Кройцбергер Хронік»), «Stachel» («Штахель»), «unsere Zeitung» 

(«унзере цайтунг»), «Barnimer Bürgerpost» («Барнімер Бюргерпост»), «Die 

Bremse» («Ді Бремзе»), «Heuler» («Хойлер»), «Der Übersteiger» («Дер 

Уберштайгер»), «blickpunkt» («блікпункт»), «WUZ» («ВУЦ»), «Ultimo» 

(«Ультімо»), «Der Schlepper» («Дер Шлеппер») та ін.). 

Причому в групі регіональних виділяємо власне регіональні видання – 

106 та локально-регіональні видання – 39. Найбільшу кількість, як бачимо, 

становлять надрегіональні медіа – ті, що розповсюджуються по кількох 

федеральних землях. Майже удвічі менше на медійній мапі альтернативних 

видань представлені регіональні ЗМІ. У межах регіональних медіа 

пропонуємо говорити про такі різновиди, як власне регіональні, які 

розповсюджуються по певній федеральній землі або ж між окремими містами 

в межах регіону, так і локально-регіональні (це медіа, які порушують 

проблеми, що стосуються окремих міст, містечок, районів). 

До власне регіональних належать, наприклад, такі видання: «KaSch.» 

(«КаШ.») – газета, яка висвітлює громадянську позицію між містами 

Кассберг та Шлоссхемніц, «RadZeit» («РадЦайт») – журнал про події у 

Берліні та Бранденбурзі, «WUZ» («ВУЦ») – журнал про проблеми 

навколишнього середовища місцевостей поблизу Гамбурга, а саме 

Бергштедта, Дувенштедта, Лемзаль-Меллінгштедта, Фольксдорфа та 
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Вольдорф-Ольштедта, «HAJO»(«ХАЙО») – щомісячний журнал лесбіянок, 

гомосексуалістів, трансгендерів у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, 

«DerSchlepper» («Дер Шлеппер») – журнал мігрантів та біженців землі 

Шлезвіг-Гольштейн та ін. 

До локально-регіональних альтернативних друкованих медіа, як 

зазначалося вище, належать 39 видань. Причому 9 із них – це газети і 30 – 

журнали. Це переважно міські альтернативні видання: «GöttingerDrucksache» 

(«Геттінгер Друкзахе») – некомерційний, неполітичний журнал м. Геттінген, 

«Oldenburger STACHEL» («Ольденбургер Штахель») – альтернативний 

журнал про політику й культуру в Ольденбурзі, «STADTBLATT» 

(«ШТАДТБЛАТТ») – незалежний журнал про життя та події у м. Оснабрюк, 

«Stadtrevue» («Штадтревью») – щомісячний журнал культурних та 

політичних подій м. Кельн, «SAX» («САКС») – журнал про культурне життя у 

м. Дрезден, «motz» («мотц») – журнал підтримки безхатченків і 

малозабезпечених громадян м. Берлін, «MieterEcho» («МітерЕхо») – журнал 

м. Берлін про актуальну комунальну політику і про вимоги громадян щодо 

останньої, «Ultimo» («Ультімо») – журнал про культурні події у м. Любек та 

ін. 

Цікаво, що в одному місті може функціонувати кілька видань. 

Наприклад, у м. Еберсвальде-Фіноу, окрім газети «Barnimer Bürgerpost» 

(«Барнімер Бюргерпост»), також функціонує журнал«Maxe» («Максе»). 

У системі локально-прегіональної альтернативної періодики 

репрезентовані також видання окремих міських районів. Яскравим 

прикладом є журнал «Kreuzberger Chronik» («Кройцбергер Хронік»), який 

висвітлює  життя і події такого району Берліна, як Кройцберг.  

Цікаво, що традиційні медіа представлені за вищезазначеною 

типологічною характеристикою зовсім інакше: надрегіональні видання 

репрезентговані незначною кількістю, натомість дуже поширеною є 

регіональна система медіа.Зворотну ситуацію у структурі альтернативних 

видань пояснюємо тим, що, будучи локальними за аудиторними групами, 
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вони потребують розповсюдження інформації між усіма представниками 

таких суспільних формацій, які можуть проживати в будь-якому куточку 

Німеччини. 

Слід підкреслити, що кількість друкованих альтернативних медіа по-

різному репрезентована в тих частинах, які належали свого часу до НДР та 

ФРН: 

- у Східній Німеччині (6 земель: Мекленбург-Передня Померанія, 

Бранденбург, Берлін (Східний Берлін), Саксонія, Саксонія-Ангальт і 

Тюрінгія) – 126 видань (наприклад, «ALLIGATOR» («АЛЛІГАТОР»), «antifa» 

(«антіфа»), «blattgold» («блаттгольд»), «clara» («клара»), «Das Blättchen» 

(«Дас Блеттхен»), «der lichtblick» («дер ліхьтблік»), «diesseits» («діззайтс»), 

«mehr demokratie» («мер демократі»), «mondkalb» («мондкальб»), «RadZeit» 

(«РадЦайт»), «ZAG» («ЦАГ»), «unsere zeitung» («унзере цайтунг»), 

«FIDELIO» («ФІДЕЛІО»), «Archipel» («Архіпель»), «Nachrichten aus Longo 

mai» («Нахріхтен ауз Лонго май»), «Der Riegel» («Дер Рігель»), «Fairquer» 

(«Феаквеа»), «Neuroticker» («Нойротікер»), «SAX» («САКС»), «Barnimer 

Bürgerpost» (Барнімер Бюргерпост), «hEFt» («хЕФт»), «Die Monatliche» («Ді 

Монатліхе»), «FreibÄrger» («Фрайбергер»), «Zeinsierte Zeithainer Zeitung» 

(«Цензірте Цайтхайнер Цайтунг»), «Sprachrohr» («Шпрахрор»), 

«Aufschluss» («Ауфшлусс»), «Feierabend» («Фаєрабенд»), «Phase2» 

(«Фазе2»), «Poet» («Поет»), «Kippe» («Кіппе»), «Lunapark21» 

(«Лунапарк21») та ін.); 

- у Західній Німеччині (10 земель: Баварія, Баден-Вюртенберг, Бремен, 

Гамбург, Гессен, Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц, Заарганд, 

Шлезвіг-Гольштейн, Нижня Саксонія) –  325 періодичних видань (наприклад, 

«wufmag» («вуфмаг»), «Kaperbrief» («Капербріф»), «ALCATRAZ» 

(«АЛЬКАТРАЦ»), «Gegenwind» («ГЕГЕНВІНД»), «UNDERDOG-Fanzine» 

(«АНДЕРДОГ-ФАНЦІНЕ»), «Der Funke» («Дер Функе»), «Zur Kritik der 

politischen Ökonomie» («Цур Крітік дер політішен Окономі»), «Rififi» 

(«Ріфіфі»), «AUSDRUCK» («АУЗДРУК»), «Kassiber» («Кассібер»), «LAKS 
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INFO» («ЛАКС ІНФО»), «LOTTA» («ЛОТТА»), «Publik-Forum» («Паблік-

Форум»), «Trotzdem» («Тротцдем»), «ROSIGE ZEITEN» («РОЗІГЕ 

ЦАЙТЕН»), «GEWerkschaft» («ГЕВеркшафт»), «Torfkurier» («Торфкурьєр»), 

«STADTBLATT» («ШТАДТБЛАТТ»), «barricada» («барікада»), «Freidenker» 

(«Фрайденкер»), «Mitteilungsblatt» («Міттайлюнгзблатт»), «Die Bremse» 

(«Ді Бремзе»), «Graswurzelrevolution» («Гразвурцельреволюцьон»), «Forum 

Recht» («Форум Рехьт»), «Peripherie» («Періфері»), «Coyote» («Койоте»), 

«GAiA» («ГАіА»), «Hinterland» («Хінтерланд»), «Strapazin» («Штрапацін»), 

«Kofra» («Кофра»), «infoblatt» («інфоблатт»), «bioland» («біоланд»), 

«ZeitLupe» («ЦайтЛупе»), «NiS» («НіС»), «EMMA» («ЕММА»), «prodomo» 

(«продомо»), «Wildcat» («Вільдкат»), «Mach mit» («Мах міт») та ін.). 

Як зазначає Ю. Вільке, станом на 1991–1992 роки у ФРН 

альтернативних видань нараховувалося 1250 позицій, у Східній Німеччині – 

69 [28, с. 614]. Зрозуміло, що в соціалістичній НДР, де мас-медіа перебували 

під жорстким контролем держави, не могло бути й мови про альтернативну 

пресу. Отже, навіть на сучасному етапі розвитку мас-медійного 

інформаційного простору Східній Німеччині не вдалося наздогнати 

західнонімецькі землі.  

Оскільки альтернативні видання порушують досить дискусійні теми, 

висвітлення яких здебільшого оминають традиційні медіа, а також 

спрямовані на різні цільові групи так званої контргромадськості, то при 

виділенні типологічних ознак антитетичної спрямованої преси слід 

неодмінно враховувати їхнє функціональне (проблемно-тематичну 

спрямованість) та цільове (читацькі пріоритети, інтереси) призначення. 

За функціональним призначенням (проблемно-тематичною 

спрямованістю) виділяємо універсальні (суспільно-політичні) та 

спеціалізовані (обмежені тематикою) альтернативні медіа. 

Варто зазначити, що в соціокомунікаційному медіадискурсі, 

незважаючи на використання терміна «суспільно-політичні (громадсько-

політичні) видання», і досі немає його чіткої детермінації, не описано 
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системні характеристики цього різновиду преси. Так, наприклад, у 

ДСТУ 3017-95 подається таке визначення: громадсько-політичне видання 

– видання твору громадсько-політичної тематики [58]. 

Огляд та узагальнення науково-теоретичних праць [97;  120; 138] 

дозволив зробити висновок, що універсальні (суспільно-політичні) видання 

мають широке проблемно-тематичне спрямування, продукують інформацію в 

найрізноманітніших журналістських жанрах, являють собою якісний 

різновид періодики. Проте головною їхньою характеристикою є те, що вони 

спрямовані на великі (масові) кола читачів: «Ці видання можна 

охарактеризувати як газети «для всіх про все». Відмінними рисами цього 

типу видань є призначення для всіх, спрямованість до всіх, доступність 

кожному» [97, с. 140]. 

До універсальних (суспільно-політичних) альтернативних медіа 

належать 20 видань:  «Neues Deutschland» («Ноєс Дойчланд», Берлін), «Junge 

Welt» («Юнге Вельт», Берлін), «Der Freitag» («Дер Фрайтаг», Берлін), 

«Jungle World» («Джангл Верлд», Берлін), «UZ Unsere Zeit» («УЦ Унзере 

Цайт», Ессен), «RoteFahne» («Роте Фане», Гельзенкірхен), 

«Graswurzelrevolution» («Гразвурцельреволюцьон», Неттерсхайм) та ін. Варто 

також зазначити, що переважна частина універсальних видань 

репрезентована у форматі газет.  

Найбільшу кількість у системі альтернативної друкованої періодики 

становлять спеціалізовані видання. Виходячи із визначення спеціалізованих 

газет, відповідно до якого спеціалізована газета  – це «газета, яка 

систематично висвітлює окремі проблеми громадського життя, науки, 

техніки, культури та інших галузей діяльності і призначена певним 

категоріям читачів» [58], до вищезазначеного різновиду відносимо такі 

друковані періодичні медіа, які продукують вузькотематичний контент. 

Зазначимо, що до спецілізованих ми пропонуємо відносити як власне 

спеціалізованівидання, так і видання, що перебувають на межі між 

універсальними та спеціалізованими. Їхня основна характеристика, як 
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зазначає Л. Реснянська, – «про все для однодумців» [125, с. 4].  

Нами було зафіксовано 431 найменування спеціалізованих 

альтернативних газет та журналів. 

Спеціалізовані  альтернативні видання пропонуємо класифікуватиза 

сферами діяльності: 

- сфера матеріального виробництва; 

- сфера нематеріального виробництва. 

До тематичної групи, яка розкриває сферу матеріального виробництва, 

належать видання, що стосуються сільського господарства, інфраструктури, 

тобто вони дають практичні поради. Нам вдалося зафіксувати 18 

найменувань вищезазначеного типу альтернативних медіа: «abfahren» 

(«абфарен», Ауріх), «bioland» («біоланд», Маінц), «bioSkop» («біоСкоп», 

Ессен), «bioPreis» («біоПрайс», Ешельброн), «Fairkehr» («Феакер», Бонн), 

«Kritischer Agrarbericht» («Крітішер Аграрберіхт», Мюнхен), «Ökologie und 

Landbau» («Окологі унд Ландбау», Бад Дюркхайм), «Der Fahrgast» («Дер 

Фаргаст», Берлін), «RadZeit» («Радцайт», Берлін), «Pestizid-Brief» 

(«Пестіцід-Бріф», Гамбург) та ін.  

Найбільшу кількість, а саме 413, становлять альтернативні періодичні 

медіа, які охоплюють тематику, що пов’язана з нематеріальним 

виробництвом, – це видання політичного, культурологічного, соціального 

спрямування, а також наукові видання. 

Найбільшу кількість у вищезазначеній групі становлять соціально 

марковані видання – 289 видань. 

Зазначимо, що в українському медіадискурсі не досить активно 

використовується поняття «соціальні видання» («соціально марковані 

видання»), зокрема «соціальні газети» («соціально марковані газети»), 

«соціальні журнали» («соціально марковані журнали»), немає також 

однозначного розуміння вищезазначеної дефініції. Пояснюємо це тим, що, на 

відміну від європейського, на мас-медійному ринку України видання такого 

типу майже не представлені. 
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Узагальнення поглядів щодо визначення поняття «соціальні видання» 

подає К. Шендеровський: 

- Соціальні видання – видання на основні соціальні теми або для 

вразливих соціальних груп. 

- Соціальні видання – видання соціальної журналістики. 

- Соціальні видання – видання з цільовою функцією впливу на 

нормалізацію процесів в соціальній сфері. 

- Соціальні видання – видання інститутів допомоги людям. 

- Соціальні видання – видання соціальної (неформальної) освіти. 

- Соціальні видання – це соціально значущі медіапродукти 

телебачення, радіо, друковані та в Інтернеті [25, с. 5] 

Укладачі довідника «Періодичні видання – 2012», типологізуючи 

журнальні видання, зазначають, що вони поділяються на масові та соціальні. 

Соціальні видання, на їхню думку, «призначені для окремих соціальних груп. 

Їх завданням є забезпечення комунікації в цих групах» [ 116, с. 6]. 

Отже, під соціальними (соціально маркованими) виданнями 

пропонуємо розуміти ті друковані медіа, які ретранслюють та актуалізують 

соціальні проблеми окремих суспільних груп. 

До групи соціально маркованих альтернативних медіа відносимо 

соціально-правознавчі, екологічні, соціально-педагогічні, медичні, 

економічні, антиядерні, антирасистські, антимілітаристські, антифашистські 

видання, а також друковані медіа, що висвітлюють теми безробіття, 

міграційних процесів, біженців, безхатченків, людей з обмеженими 

можливостями, в’язнів, сексуальних меншин, профспілкові питання, ґендерні 

проблеми тощо: «antifa» («антіфа»), «Antifaschistisches Infoblatt» 

(«Антіфашістішес Інфоблат»), «monitor» («монітор»), «Ausdruck» 

(«Ауздрук»), «Forum Pazifismus» («Форум Паціфізмус»), «FreiRaum» 

(«ФрайРаум»), «Asylmagazin» («Азюльмагацін»), «Der Schlepper» («Дер 

Шлеппер»), «Auszeit» («Аузцайт»), «BISS» («Бісс»), «CLIO» («КЛІО»), «Das 

Band» («Дас Банд») та ін. 
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Досить потужно на медійному ринку Німеччини репрезентовані 

політичні альтернативні видання. Загалом це 34 медіа: «Disput» («Диспут»), 

«Mitteilungen der Kommunistischen Platform der Partei DIE LINKE» 

(«Міттайлюнген дер коммуністішен Платформ дер Партай ДІ ЛІНКЕ»), 

«RUNDBRIEF BAG Rechtsextremismus/Antifaschismus der Partei DIE LINKE» 

(«РУНДБРІФ БАГ Рехтсекстремізмус/Антіфашізмус дер Партай ДІ 

ЛІНКЕ»), «tarantel» («тарантель»), «Das Blättchen» («Дас Блеттхен»), 

«SoZ» («ЗОЦ»), «Sozialismus» («Зоціалізмус»), «ak. analyse und kritik» 

(«ак.аналюзе унд крітік»), «Blätter für deutsche und internationale Politik» 

(«Блеттер фюр дойче унд інтернаціонале Політік»), «marx21» («маркс21»), 

«lunapark21» («лунапарк21»),  «Luxemburg. Gesellschaftsanalyse und linke 

Praxis» («Люксембург. Гезельшафтсаналюзе унд лінке Праксіс») та ін. 

Варто зазначити, що видання вищезазначеної групи не належать до 

партійних, оскільки не фінансуються партіями, не працюють на їхній імідж, є 

незалежними. Виділяючи вищезазначену групу, ми керувалися тим, що такі 

медіа не приховують своє політичне зацікавлення, відстоюють чітко 

виражену політичну позицію, актуалізують інформацію крізь призму певної 

політичної ідеології. Цікаво, що в німецькому альтернативному медійному 

дискурсі репрезентовані лише ліво орієнтовані політичні видання, редакційні 

колективи яких дотримуються принципів демократичного соціалізму.  

Окрему групу в системі альтернативної періодики складають наукові 

видання. Їхня кількість на сучасному етапі становить  29 одиниць: «An 

Architektur» («Ан Архітектур»), «Berliner Debatteinitial» («Берлінер Дебате 

інішіаль»), «Das Argument» («Дас Аргумент»), «Jahrbuch für Forschungen zur 

Geschichte der Arbeiterbewegung» («Ярбух фюр Гешіхте дер 

Арбайтербевегунг»),  «Forum Wissenschaft» («Форум віссеншафт»), «Bulletin 

für Faschismus und Weltkriegsforschung» («Бюллетін фюр Фашізмус унд 

Вельткрігзфоршунг»), «Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen» 

(«Форшунгзжурнал Ное Зоціале Бевегунген») та ін. Зазначимо, що наукові 

альтернативні видання не являють собою академічно структуровані медіа. 
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Особливістю виділеної нами групи є те, що вони розкривають питання, які 

хвилюють контргромадськість, із наукової точки зору – здебільшого крізь 

призму соціально-гуманітарної наукової сфери (історії, археології, 

психології, політології, соціології, філософії тощо). Прикметно, що більшість 

із наукових видань були утворені прихильниками соціалістичної ідеології. 

Усі видання, що належать до групи наукових, виходять у форматі журналів. 

Окрім вищезазначених груп, пропонуємо виділяти  культурологічні 

(літературні, музичні, культурно-мистецькі) альтернативні видання. Медіа 

цієї групи друкують на своїх шпальтах творчі доробки, а також містять 

матеріали, що розкривають найрізноманітніші питання зі сфери музики, 

театрального мистецтва тощо. Загалом нами зафіксовано61 альтернативне 

періодичне видання культурологічного спрямування: «Am Ecker» («Ам 

Екер»), «The Punchliner» («Зе Панчлайнер»), «herzGalopp» («херцГалопп»), 

«Strapazin» («Штрапацін»), «KULT» («КУЛЬТ»), «Poet» («Поет»), 

«TEXTEZURKUNST» («ТЕКСТЕ ЦУР КУНСТ»), «blattgold» («блаттгольд»), 

«Trust» («Траст»), «STINT» («Штінт»), «Dreigroschenheft» 

(«Драйгрошенхефт»),  «UNDERDOG-Fanzine» («Андердог-Фанціне»), 

«DerWedding» («Дер Веддінг»),  «Polar» («Полар») та ін. 

За цільовим призначенням (читацькою аудиторією) пропонуємо 

виділяти альтернативні медіа, призначені для широкого кола читачів та для 

окремих груп. 

Найменшу групу за цільовим призначення становлять видання, контент 

яких спрямований на широке коло тих читачів, що мають альтернативне 

мислення. До цієї групи належать так звані універсальні (суспільно-

політичні) медіа. Їхня кількість, як ми вже зазначали, – 20 періодичних 

друкованих видань. 

 Найбільшу частину (відповідно 431 видання) становлять альтернативні 

друковані медіа, що розраховані на окремі групи реципієнтів. Це такі 

видання: 

- членів громадських асоціацій (профспілки та інші суспільні формації), 
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що відстоюють певні соціально-політичні, соціально-економічні та інші види 

інтересів; 

- прихильників лівої політичної ідеології; 

- фахівців певних галузей (для фахівців-практиків); 

- наукової спільноти; 

- специфічних (маргінальних) груп; 

- прихильників андеграундного мистецтва; 

- біженців, мігрантів; 

- для чоловіків, жінок, молоді та дітей. 

Виділення такої окремої групи, як видання для суспільних формацій, 

що відстоюють альтернативні соціально-політичні погляди, ініціативи, 

зумовлено тим, що значну частину цільової аудиторії  альтернативних видань 

становлять громадяни, які мають протилежні відносно традиційних 

соціально-політичні позиції. Це ліберально та ліво-налаштована 

громадськість, представники профспілкових організацій, локальні та 

сублокальні ініціативні громадські групи, представники тих неурядових 

організацій, які по-іншому бачать економічні, екологічні, 

сільськогосподарські проблеми, громадяни, що мають антимілітаристські, 

антиядерні, антифашистські, антирасистські погляди тощо. Загалом нами 

зафіксовано 177 видань, що відображають погляди тих груп, які відстоюють 

альтернативні соціально-політичні погляди, ініціативи. Так, наприклад, до 

них відносимо такі видання, як: «Gegenwind» («Гегенвінд»), «GEWerkschaft» 

(«ГЕВекркшафт»), «metallzeitung»(«метальцайтунг»), 

«Mitbestimmung»(«Мітбештімунг»), «ver.diPublik» («вер.ді ПУБЛІК»), 

«Friedensblätter» («Фрідкнзблеттер»), «FreiRaum» («ФрайРаум»), «Antifa 

Nachrichten» («Антіфа Нахріхтен»), «Antifaschistisches Infoblatt» 

(«Антіфашістішес Інфоблатт»), «Q-rage» («К’ю-рейдж», «Fairquer» 

(«Феаквер»), «Feierabend» («Файєрабенд»),«NABU-Steuobstrundbrief» 

(«НАБУ-Штойобструндбріф»), «FreibÄrger» («ФрайбЕргер»), , «die 

datenschleuder» («ді датеншльойдер»), «М. Menschen machen Medien» 
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(«М.Меншен махен Медіен»), «ver.diPUBLIK» («вер.ді ПУБЛІК»),«Der 

Fahrgast» («Дер Фаргаст»), «Gen-ethischer Informationsdienst» («Ген-етіше 

Інформацьонздінст») – «GiD» («ГіД»), «RadZeit» («РадЦайт»), 

«AnArchitektur» («Ан Архітектур»)та ін. 

 Прихильники різних політичних рухів (здебільшого мова йде про 

прихильників лівих ідей) також можуть репрезентувати свої позиції в 

окремому сегменті альтернативної друкованої періодики. Таку групу ми 

пропонуємо називати «альтернативні видання для прихильників лівої 

політичної ідеології». Як було зазначено, нами зафіксовано 34 таких видань. 

 Невелику групу, усього13 видань, у типологічній групі, що відображає 

читацькі інтереси, становлять видання для фахівців певних галузей (фахівців-

практиків). Здебільшого такі видання об’єднують спеціалістів у галузі 

медицини, а також освіти, юриспруденції:«Lachesise.V.» («Лаксезіс е.В.»), 

«Rundbrief des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte» («Рундбріф дес 

Ферайнс демократішер Ерцтінен унд Ерцте», Маінталь) та ін. 

Альтернативні медіа дають площадку для висловлення позицій не лише 

тих груп, що орієнтовані на відстоювання антитетичних відносно 

державницької політики думок, а й так званих специфічних (маргінальних)  

груп. До специфічних формацій відносимо видання, призначені для 

представників сексуальних меншин, безхатченків, безробітних, в’язнів, 

людей з обмеженими можливостями тощо: «Ariadne» («Аріадне»), 

«DasBisexaulleJournal» («Дас Бісексуалле Журнал»), «DU&ICH» («Ду&іхь»), 

«BerlinerBehinderten-Zeitung» («Берлінер Бехіндертен-Цайтунг»), 

«KIDSAktuell. Magazin zum Down-Syndrom» («КІДС Актуель. Магацін цум 

Даун-Зюндром»), «ZZZ» («ЦЦЦ»), «DerRiegel» («Дер Рігель»), «Aufschluss» 

(«Ауфшлюсс»), «Einzeller» («Айнцеллер»), «Sprachrohr» («Шпрахрор»), 

«strassenfeger» («штрассенфегер»), «HugsandKissesMagazin» («Хагс унд 

кіссес Магацін»), «escape» («ескейп»), «HAJO» («ХАЙО»), 

«ohrenkuss…darein, daraus» («оренкусс…да райн, да рауз») та ін. Загалом 

нами зафіксовано 53 медіа цього типу. 
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Репрезентують альтернативні медіа й такий тип, як видання для 

фанатів андеграундного мистецтва (культури, альтернативної музики, 

літератури). Це так звані культурологічні медіа. Загалом, як було вже 

зазначено, нами зафіксовано 61 найменування видань цієї групи.  

Представлені на медійному ринку альтернативної преси й видання, 

основною цільовою групою яких є біженці, мігранти. Загалом було 

зафіксовано 16 найменувань таких медіа: «Hinterland» («Хінтерланд»), «Der 

Schlepper» («Дер Шлеппер»), «Flüchtlingsrat» («Флюхтлінгзрат»), 

«Asylmagazin» («Азюльмагацін»), «DIEBRÜCKE» («ДІ БРЮКЕ»), «nah&fern» 

(«на унд ферн»), «Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit» («Цайтшріфт 

фюр міграцьон унд зоціале Арбайт»)та ін. Особливої актуальності 

вищезазначена група періодики набула в останні роки – у зв’язку з масовим 

напливом до Німеччини мігрантів та біженців із країн Близького Сходу й 

Африки.  

Окрім того, розглядаючи альтернативні медіа за цільовим 

призначенням, а саме ті, які розраховані на окремі суспільні формації, варто 

виділяти й видання для груп, що репрезентують різний вік, стать. У нашому 

випадку це періодика для чоловіків, жінок, дітей – 40 видань: «CLIO» 

(«КЛІО»), «Missy Magazine» («Міссі Магаціне»), «Gazelle Magazin» («Гацелле 

Магацін»), «Zimtzicke» («Цімтціке»), «Switchboard» («Світчбоад»), 

«Männerforum» («Меннерфорум»), «Mathilde» («Матільде», Дармштадт), 

«bochumer studierendenzeitung (bsz)» («бохумер штудіренденцайтунг»), «Q-

rage» («К’ю-рейдж») та ін. 

Отже, типологічна характеристика альтернативної преси Німеччини є 

дещо вужчою за традиційну, оскільки альтернативні друковані медіа являють 

собою унікальний різновид. Проте це не зменшує роль і функцію цього 

різновиду мас-медійної діяльності. Аналіз альтернативної періодики 

дозволив виділити в цьому сегменті такі типи видань: 

- за видом видання – газети, журнали; 

- за періодичністю – щоденні , щотижневі, щомісячні, двічі на місяць, 
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3–5 або більше разів на рік, піврічники, 1 раз на рік, виходять нерегулярно; 

- за територією розповсюдження – загальнонаціональні/надрегіональні, 

регіональні;  

- за функціональним призначенням (проблемно-тематичною 

спрямованістю) – універсальні, спеціалізовані (ті, які репрезентують сферу 

матеріального виробництва, та ті, які репрезентують сферу нематеріального 

виробництва, – політичні, соціально марковані, культурологічні, наукові); 

- за цільовим призначенням (читацькою аудиторією) – для широких 

груп, окремих соціальних груп (членів громадських асоціацій, прихильників 

лівої політичної ідеології, фахівців певних галузей, наукової спільноти, 

специфічних (маргінальних) груп, прихильників андеграундного мистецтва, 

біженців, мігрантів, а також для чоловіків, жінок, молоді та дітей). 

 

 

3.2. Проблемно-тематичний діапазон альтернативної преси  

 

Розуміння соціокомунікаційної сутності медіа дає розгляд їхнього 

контенту. Особливо це стосується вузько спрямованих засобів масової 

комунікації, до яких ми відносимо й розглядуваний нами сегмент німецької 

друкованої періодики – альтернативну пресу. 

Варто зазначити, що проблемно-тематичний діапазон альтернативної 

періодики, яка охоплює найрізноманітніші за типологічним спрямуванням 

видання, досить широкий. Закцентуємо увагу й на тому, що динаміка 

продукування та акцентуація на окремих темах в альтернативній пресі, 

незважаючи на певну сталість та повторюваність контенту, залежать від 

певних тенденцій у соціально-політичному устрої країни, тобто їх варто 

розглядати відповідно до конкретних історичних періодів. На залежності 

проблемно-тематичного діапазону від соціально-політичних зрушень 

акцентує увагу й німецький медіадослідник Б. Хютнер [218, с. 34].  

У процесі еволюції та модифікації структури альтернативної преси 
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ХХ століття німецькі дослідники називають чотири періоди. Перший період 

визначають як інкубаційний. Він охоплює 1973–1977 роки. Періодом 

розквіту вважаються 1977–1980 роки, потім в альтернативній пресі 

спостерігається  криза, яка припадає на 1980–1983 роки. Відродження 

альтернативної преси починається з1983 року і триває до кінця ХХ століття 

[236, с. 31]. 

Проте альтернативна періодика – це не застиглий мас-медійний 

елемент. Вона продовжує розвиватися, модифікуватися. Тож пропонуємо в 

історії розвитку альтернативної німецької періодики виділяти також п’ятий 

період, який номінуємо як період трансформації альтернативного мас-

медійного дискурсу. Відлік ведемо від початку ХХІ століття й до нинішнього 

часу. Цей етап позначений економічним кризами 2001 та 2008 років, 

стрімкими процесами дигіталізації ринку друкованих ЗМІ, а також 

глобалізаційними явищами. Саме вищезазначені фактори найбільше 

впливають на зміну ринку альтернативної періодики, на її проблемно-

тематичний діапазон. 

Серед альтернативної друкованої періодики, яка репрезентує перший 

період, нами було опрацьовано видання «Blatt» («Блатт»),  «Klenks» 

(«Кленкс»), «Dіe Schnüss» («Ді Шнюсс») та ін. Основна увага альтернативної 

преси цього періоду була приділена протистоянню внутрішньополітичній 

діяльності влади. У цей час в Німеччині неабияк загострюється економічна 

криза. Відтак альтернативні медіа акцентують увагу на темах безробіття, 

страйків, розширення соціальних гарантій, зокрема соціального страхування, 

виплат по догляду за дітьми тощо, проблемах реформ німецької вищої 

школи, боротьби проти капіталізму, відстоювання прав жінок, зокрема 

можливості жінок працювати. У цей час неабиякого поширення набувають 

екологічні рухи, учасники яких активно ведуть боротьбу проти побудови 

атомних електростанцій. З’являється значна кількість друкованих медіа, в 

яких в різних аспектах актуалізуються екологічні проблеми.   

Альтернативна періодика першого покоління, за словами К. Вайхлера, 
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мала право інформувати про все, тоді як традиційна преса обмежувалася 

висвітленням офіційних подій, проблем управління, рішень певних 

організацій, економіки, життя знаменитостей [262, с. 62–64].  

У період розквіту альтернативної преси (1977–1980 роки) стрімко 

збільшується кількість альтернативних видань, офіційно затверджених 

налічується близько 240 [238, с. 153]. У цей час з’являються такі медіа, як: у 

1977 році – «Zitty» («Цітті»), «Am Erker» («Ам Екер»), «Psychologie und 

Gesellschaftsritik» («P&G») («Псюхологі унд Гезельшафт» («П&Г»)), «Direkte 

Aktion» («Діректе Акцьон»); у 1978 році – «TAZ» («ТАЦ»), «Dіe Schnüss» («Ді 

Шнюсс»), «DANA. Die Datenschutznachrichten» («ДАНА. Ді 

Датеншутцнахріхтен»), «Ohne Rüstung Leben – Informationen» (Онлайн 

Рюстунг Лебен – Інформацьонен); у 1979 році – «Die Weise Frau» («Ді Вайзе 

Фрау») та ін. 

У внутрішній політиці Німеччини спостерігається помітний розквіт: 

запроваджено широкий спектр соціальних програм,  створено найкращу в 

Європі систему медичного обслуговування й пенсійного забезпечення. Однак 

зростання витрат на соціальні програми зменшувало вкладення у 

виробництво, призводило до економічних негараздів, інфляції, безробіття, що 

не могло не знайти відображення в альтернативних ЗМІ. 

Аналіз друкованих видань дозволив з’ясувати, що контент 

альтернативної преси цього періоду формували такі основні теми:  діяльність 

профспілок, безробіття, страйки, звільнення, арешти, ринок праці, ситуація в 

окремих районах міст, соціальні заходи, організація самопомочі, міжнародні 

відносини, становище жінок, становище молоді – навчання,  вільний час, 

робота, становище емігрантів, екологія, освіта, культура (музика, театр, кіно, 

вуличні розваги), життя субкультурних угрупувань, юридичні консультації, 

історичні відомості, про які не можна довідатися з книг чи музеїв. 

Розглянемо тематичний контент на прикладі газети «TAZ»(«ТАЦ»). Її 

першийномер з’явився 27 вересня 1978 року. У газеті була розміщена стаття 

Г. Марквеца про перемогу партії Сандріціста в Нікарагуа. Публікація 
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«Сховища ядерних відходів в Нижній Саксонії» стосувалася антиядерної 

тематики. Також видання подало інтерв’ю з офіціанткою піп-шоу. Отже, 

темами перших номерів  «TAZ» того часу є суспільно значущі проблеми, а 

саме: антиядерні відходи та їх утилізація, події у житті субкультур, політичне 

життя країн-аутсайдерів (третього світу) та ін. 

Список актуальних тем альтернативної періодики за 1978 рік наводить 

в одному з номерів народна листівка «Kölner VolksBlatt»(«Кельнер 

Фольксблатт»). Редакція провела опитування, запропонувавши читачам 

визначити пріоритетність тематики за  балами.  Видавці отримали такі 

показники: поліція, репресії – 265 балів, міське планування – 242 бали, 

соціальний рух – 239 балів, підприємства – 235 балів, оренда – 230 балів, 

місцева історія – 228 балів, школа – 227 балів, транспорт – 222 бали, жінки – 

218 балів, ЗМІ – 218 балів, молодь – 213 балів, профспілки – 210 балів,  

ратуша, партії – 176 балів, культура – 161 бал, міжнародні справи – 152 бали, 

університети – 140 балів, розваги – 57 балів, спорт – 45 балів [BrüsekeF., с. 

56–57].Звернімо увагу, що німців, відповідно до опитувальника, найбільше 

хвилювали дві з тем, а саме «поліція та репресії» й «міське планування». 

Найменш затребуваними темами були «розваги» та «спорт». 

Варто зазначити, що наприкінці 70-х – на початку 80-х років ХХ 

століття у зв’язку з модернізацією військового оснащення НАТО та 

встановленням американських першинг-ракет у центральній Європі до 

контенту альтернативних газет ввійшла нова тема – антимілітаризму, а 

згодом вона стала однією з провідних в аналізованому нами різновиді преси. 

Саме в цей час з’являються надрегіональні антивоєнні газети, які 

підтримують тему миру, зокрема «Die Entrüstung» («Ді Ентрюстунг»), 

«Friedensklärchen» («Фрідензклерхен») і «FriedensForum» («ФрідензФорум»). 

До речі, редакційні колективи вищезазначених видань очолювала переважно 

молодь. 

Як бачимо, на відміну від періоду зародження, у час розквіту 

альтернативної періодики її проблемно-тематичне наповнення дещо 
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змінюється (хоча, зауважимо, й не ортодоксально), оскільки змінюється 

соціально-політична ситуація в країні. Кількість тем, які хвилюють читача 

альтернативної періодики, зростає. Це, наприклад, теми репресій, опору 

громадян, які були пов’язані з подіями «Німецької осені» 1977 року, 

організація самопомочі, соціальний захист специфічних груп 

(гомосексуалістів, лесбіянок тощо), емігрантів, а також антимілітаризму. 

Варто зазначити, що в цей час більшість альтернативних видань 

змінюють й оформлення: з’являються чотирикольорові обкладинки, зростає 

кількість фотографій, використовується глянцевий папір. Контент 

наповнюють репортажі, присвячені молоді, музиці, знаменитостям, рубрики 

про послуги, заходи та контакти. 

На початку 80-х років ХХ століття економічна криза знову сягнула 

значної позначки, відтак невдоволення діяльністю політиків призводить до 

загострення ситуації в країні та виникнення нових суспільних рухів опору. 

Цей період в історії альтернативної преси відомий як кризовий. 

Альтернативні медіа активно відгукнулися на соціально-політичне життя в 

країні. 

За даними групи AGAP, яка відслідковувала розвиток альтернативної 

періодики, у німецькому інформаційному просторі в 1980 році 

функціонувало близько 391 альтернативних видань [208, с. 94]. Кількісний 

показник залишався впродовж трьох років майже незмінним.Отже, кількість 

альтернативних видань збільшилася. 

Альтернативні медіа здебільшого порушують теми розширення 

соціальних гарантій (боротьба проти надмірного оподаткування, скорочення 

робочих місць, відміни стипендій тощо). У цей час також провідною стає 

антимілітаристська тема. 

Із 1983 року – до кінця 2000-х років у сегменті альтернативної преси 

спостерігається процес відродження. Цей період позначений неабияким 

зростанням кількості альтернативної друкованої преси.Так, наприклад, 

станом на 1986 рік зареєстровано близько 600 альтернативних періодичних 
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видань [236, с. 3]. А в 1989 році в Німеччині нараховувалося вже 888 

альтернативних видань [208, с. 94]. 

У 1990 році відбулася значна подія в історії Німеччини – об’єднання 

ФРН та НДР. Зрозуміло, що це теж неабияк позначилося на збільшенні 

кількості друкованих альтернативних видань, оскільки до альтернативного 

мас-медійного дискурсу долучилися східнонімецькі землі. Зауважимо, що на 

території НДР антитетичні медіа були заборонені. Після об’єднання деякі 

друковані ЗМІ пішли шляхом загальномедійного ринку, ставши приватними 

виданнями. Проте значна кількість офіційних видань Східної Німеччини, що 

були рупорами соціалістичних ідей, поступово, зважаючи на політичну 

ідеологію, стала іманентною частиною альтернативного медійного дискурсу. 

У 1991 році в Німеччині нараховується вже 1,2 тисальтернативних 

періодичних медіа [196, с. 175].  

З’являються такі видання, як: «STREIT» («Штрайт»,1983 рік), «Info 3» 

(«Інфо 3»,1983 рік), «Kommune»(«Коммуне», 1983 рік), «Mitteilungen Magnus 

Hirschfeld Gesellschaft» («Міттайлунген Магнус Хіршфельд Гезельшафт», 

1983 рік), «ROBIN WOOD Magazin» («РОБІН ВУД Магацін», 1983 рік), 

«diedatenschleuder» («ді датеншльойдер», 1984 рік), «Nachrichten aus 

Longomai» («Нахріхтен ауз Лонго маі», 1984 рік), «Waterkant» 

(«Ватеркант»,1984 рік), «quer» («квер»,1985 рік), «BABYLON» 

(«Бебілон»,1986 рік), «Ökologisches Wirtschaften» («Окологішес 

Віртшафтен», 1986 рік), «diesseits» («діззайтс», 1987 рік), «Antifaschistisches 

Infoblatt» («Антіфашистішес Інфоблатт», 1987 рік), «FlfF-Kommunikation» 

(«ФлфФ Коммунікацьон»,1988 рік), «demokratie (mgmagazin)» («демократі 

(мг магацін)», 1989 рік), «telegraph» («телеграф»,1989 рік), «Der Rechte 

Rand» («Дер Рехте Ранд», 1989 рік), «Soziale Verteidigung» («Зоціале 

Фертайдігунг», 1989 рік), «TEXTEZURKUNST» («ТЕКСТЕ ЦУР КУНСТ», 

1990 рік), «der Freitag» («дер Фрайтаг»,1990 рік), «SAX» («ЗАКС», 1990 рік), 

«CORAX» («КОРАКС», 1992 рік), «TERZ» («ТЕРЦ», 1992 рік), «Straegstrich» 

(«Штрегштріх», 1994 рік), «Le Monde diplomatique» («Ле Монде 
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діпломатік»,1995 рік), «Ravensbrück-Blätter» («Равенсбрук Блеттер», 1995 

рік), «Der Übersteiger» («Дер Уберштайгер», 1995 рік), «Zeitschrift für 

kritische Theorie» («Цайтшріфт цур крітіше Теорі», 1995 рік), «Fairquer» 

(«Феаквеа»,1996 рік), «Jungle World» («Джангл Верлд», 1997 рік), «Ossietzky» 

(«Осієцький», 1997 рік), «Der Schlepper» («Дер Шлеппер», 1997 рік), 

«Terminal» («Терміналь», 1998 рік), «Streßfaktor» («Штрессфактор», 1998 

рік), «revista» («ревіста», 1999 рік), «Journal der Jugendkulturen» («Журнал 

дер Югендкультурен»,1999 рік) та ін. 

Варто зазначити, що аналізований нами етап варто розділити на два 

періоди: 1983–1990 роки та 1990 рік – кінець ХХ століття. Такий розподіл 

пояснюємо державно-правовими, а отже, економічними, політичними, 

культурними змінами, які відбулися в цей час у Німеччині, а саме 

об’єднанням Східної та Західної частин Німеччини в 1990 році. 

Політичні, економічні, соціальні, культурні зміни, які сталися в 

Німеччині в середині 80-х років ХХ століття, сприяли формуванню нових 

соціальних норм, цінностей, інтересів, зокрема вплинули на контентне 

наповнення альтернативних видань. Тематика альтернативної преси цього  

періоду розширилася та деякою мірою трансформувалася. 

На шпальтах альтернативних видань усе менше порушуються 

проблеми безробіття, соціального піклування, страйків. Популярними стають 

теми, що стосуються міжнародних відносин, зокрема альтернативні медіа 

говорять про порушення прав людини в НДР, країнах третього світу тощо. 

Особливої актуальності наприкінці 80-х років набуває проблема роззброєння. 

Об’єднання в 1990 році ФРН та НДР, які мали різні економічні, 

культурні, соціальні системи, призвело до кризи. А це, у свою чергу, 

вплинуло на те, що були скорочені робочі місця, закривалися підприємства 

(особливо це стосується східної частини) тощо. Альтернативні медіа 

відреагували на ці фактори. Відтак найбільш поширеними темами цього часу 

стають знову безробіття, соціальні допомоги. Уперше з’являється тема 

дискримінації за територіальною ознакою (наприклад, відстоювалися права 



124 
 

східних німців, оскільки вони, на відміну від вихідців зі старих земель, 

отримували менші зарплати). Так, наприклад, у шістнадцятому номері 

альтернативного журналу«telegraph»(«телеграф»), що вийшов у 1990 році, 

знаходимо інформацію про конфліктні ситуації, які виникли між 

поліцейськими Західної та Східної Німеччини, – «Західні поліціанти 

провокують громадянську війну», про репресії повстанців –  «Репресія 

Б. Райтхалле», про наслідки падіння Берлінської стіни – «Інтерв’ю з М. 

Бюхнером, лідером громадського комітету м. Ерфурта»,  про альтернативні 

політичні заходи – «Новий початок: нові умови для ведення німецької 

альтернативної політики або наступний крок до нового суспільного руху»,  

про дітей-безхатченків, педофілію «Піклування чи пригнічення». 

Окрім того, у цей час знову набуває актуальності тема антифашизму, 

продукування якої в альтернативних ЗМІ зумовлена поширенням 

неонацистських, праворадикальних рухів. Наприклад, у третьому номері 

журналу «аrranca!» («арранка!»), що вийшов у 1993 році, порушується тема 

антитерору, висвітлюються антифашистські погляди: «60 представників 

Лівих та іноземців було вбито нацистами», «Смерть нацистського лідера 

Г. Каїнделя»; вищезазначеній проблематиці присвячена публікація «Ми 

проти криміналізації фашистських повстань та самозахисту іммігрантів» 

(№4/1994 рік). 

Після возз’єднання Німеччина почала відігравати активну роль у 

діяльності Європейського Союзу і НАТО, скерувала свої війська для 

забезпечення стабільності на Балканах і миротворчого клімату в Афганістані. 

В альтернативних медіа з’являються матеріали, які пропагують ідеї миру та 

стабільності. Так, наприклад, на шпальтах першого номера за 1999 рік газети 

«revista»(«ревіста»)  розміщені матеріали про антивоєнну позицію та 

антифашизм «Життя без фашизму та війни», «Вбивство нациста в м. Ешеде», 

про воєнні дії в Косово «Освенцим в Косово? Порівняння  концтабору та 

війни на Балканах», «Нова політика курдського визвольного руху».  

Слід зазначити, що останній із виділених періодів характеризується 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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досить великою кількістю найменувань альтернативної періодики – 451. 

Хоча, у порівнянні з іншими історичними періодами розвитку, їхня кількість 

наблизилася до початкових етапів. 

Сучасний період розвитку альтернативної преси, який веде відлік від 

початку ХХІ століття, – це період трансформацій медіа. Він тісно пов’язаний 

із соціально-політичними, економічними змінами на світовій арені, зокрема й 

у Німеччині.  

Із 1998 по 2005 роки канцлером Німеччини був Г. Шредер, дії уряду 

якого фокусувалися на модернізації економіки та підтримці підприємництва, 

на обмеженні витрат на охорону здоров’я, пенсійне й соціальне забезпечення. 

У 2005 році канцлером стає представник Соціал-демократичної партії 

А. Меркель, яка в зовнішній політиці націлена на американський курс 

розвитку, а у внутрішній – на розбудову німецької економіки, яку вона 

провадить шляхом зменшення соціальних допомог, на заборону 

використання атомної енергетики, на закриття атомних електростанцій та 

заміну втраченої потужності енергією з альтернативних джерел. 

Зрозуміло, що трансформаційні зміни в соціально-політичному, 

економічному житті вплинули й на розширення тематичного кола 

альтернативних друкованих видань. 

Контент-аналіз сучасної альтернативної періодики засвідчив, що, як і в 

часи зародження, цей різновид преси й тепер найбільше фокусується на 

темах «соціальна сфера» (ми нарахували 82 видання, які продукували 

окреслений проблемний діапазон: «Die Bremse» («Ді Бремзе»), «CLIO» 

(«КЛІО») та ін.), «партійні (стосуються Лівої партії) та профспілкові рухи» 

(загалом нами було зафіксовано 77 видань, які порушували вищезазначену 

тематику: «Avanti» («Аванті»), «Der Funke» («Дер Функе») та ін.). Варто 

зазначити, що в сегменті «соціальна сфера» останнім часом збільшується 

кількість медіа, які фокусують увагу на темах, які стосуються допомоги 

мігрантам, біженцям, а також містять антирасистські меседжі. Загалом нами 

було зафіксовано 9 таких видань: «DIE BRÜCKE» («Ді Брюке»), 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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«Flüchtlingsrat» («Флюхтлінгзрат»), «Der Schlepper» («Дер Шлеппер») та ін. 

До найбільш поширених належать також такі теми: «захист інформації, 

внутрішня безпека, права громадян» – 69 видань: «Kaktus» («Кактус»), 

«Abfahrt» («Абфарт») та ін.; «андеграундна культура» – 61 видання: «ARA-

Magazin» («АРА-Магацін»), «KRASS» («Крас»), «Strapazin» («Штрапацін»), 

«Trust» («Труст»), «DIE KRAKE» («Ді КРАКЕ»), «UNDERDOG-Fanzine» 

(«АНДЕРДОГ-Фанціне») та ін.; фемінізм, нетрадиційні сексуальні 

вподобання  – 52 найменування:  «Missy Magazine» («Міссі Магаціне»), «L-

Mag» («Ель-Маг») та ін. 

Досить часто в німецькій альтернативній пресі з’являються матеріали  

на теми «антиатомний рух, довкілля, транспорт, сільське господарство» – 47 

переглянутих нами видань: «DerFahrgast» («Дер Фаргаст»), «UmweltDirekt» 

(«Умвельт Дірект») та ін.; «міжнародні події, країни третього світу» – 43 

проаналізовані видання: «AfrikaSüd» («Афріка Зюд»), «Infoblatt» 

(«Інфоблат») та ін.; «міське планування, міська інфраструктура» – 39 

друкованих видань: «Kreuzberger Chronik»  («Кройцбергер Кронік»), «Kippe» 

(«Кіппе») та ін. 

Не дуже цікавлять сучасного німецького читача, отож висвітлюються 

німецькою альтернативною пресою нечасто, історична тематика – 25 видань: 

«GeschichtsKorrespondenz» («ГешіхтсКореспонденц») та ін.; економічна 

проблематика, що охоплює такі підтеми, як робота, економія, безробіття, – 25 

видань: «Metallzeitung» («Метальцайтунг»)  та ін. 

Відносна економічна та політична стабільність відіграли позитивну 

роль у німецькому суспільстві, а тому аудиторія досить рідко бачить 

заголовки матеріалів, що стосуються анархізму, автономності – 15 видань: 

«Direkte Aktion» («Діректе Акціон») та ін.; антимілітаризму, миру – 13 

видань: «Forum Pazifismus» («Форум Паціфізмус») та ін.; антифашизму – 14 

видань: «Antifa Nachrichten» («Антіфа Нахріхнет») та ін.; альтернативної 

економії, самопомочі –12 видань: «Machmit» («Мах міт»), «Jedermensch» 

(«Єдерменш»), «Archipel» («Архіпел») та ін.  



127 
 

Про події у вищих навчальних закладах можна прочитати в 9 виданнях: 

«Bochumer Studierendenzeitung» («Бохумер Штудірендецайтунг»), «Forum 

Wissenschaft» («Форум Віссеншафт»), «blz» («блц») та ін. 

Теми, що стосуються життя молоді та дітей, взагалі репрезентовані 

лише в 3 виданнях: «KidsPOwer» («КідзПАуер»), «Q-rage» («Кю-рейдж»), 

«utopia» («утопія»). 

Як бачимо, тематична палітра альтернативної преси Німеччини 

розмаїта, вона є яскравим свідченням того, як жила ця країна в різні часи. 

Тематика альтернативної преси є відображенням багатьох процесів –  

політичних, економічних, культурних, які відбувалися в німецькому 

суспільстві. 

 

 

3.3. Сучасні тенденції в альтернативному мас-медійному дискурсі 

 

Альтернативні друковані видання, як і будь-які інші засоби масової 

інформації, чутливо реагують на ті зміни, що відбуваються в мас-медійному 

просторі. 

Із середини 90-х років ХХ століття ЗМІ зазнали значного впливу 

цифрових технологій, які призвели до трансформації ринку медіа, особливо 

це стосується друкованого сегмента. Віртуалізація інформаційного простору 

зумовила  зменшення ролі друкованих періодичних видань. Щоб «вижити», 

вищезазначений різновид мас-медійної діяльності був змушений поступитися 

експансії цифрових технологій, прийняти правила існування, що диктував 

дигітальний інформаційний ринок. Є. Подставко так пояснює причини 

переходу традиційних ЗМІ в онлайн-режим:  

- по-перше, колосальна популярність Інтернету спонукала дуже 

багатьох редакторів до створення представництв у Мережі. Такі 

представництва мають корпоративний характер: редакціям важливо було 

показати відкритість новим технологіям і в той же час заявити про себе в 
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кіберпросторі з посиланням на традиційну версію; 

- по-друге, аудиторія Інтернету, яка збільшилася досить швидкими 

темпами, була вагомим стимулом. Користувачі хочуть читати в Мережі, тому 

важливо привернути їхню увагу; 

- по-третє, глобальні прогнози вчених про всеосяжну природу 

Інтернету мали свої наслідки, і мережеві версії створювалися з прицілом на 

можливий«повний» перехід в Мережу [121, с. 264]. 

Вищезазначені процеси були характерні не лише для традиційних 

друкованих медіа, а й альтернативного медіасегмента. Цікаво, що німецькі 

альтернативні друковані засоби масової інформації почали переходити в 

інтернет-простір одночасно з традиційними медіа – у середині 90-х років ХХ 

століття. 

Підкреслимо, що альтернативна німецька преса на сучасному етапі 

розвитку мас-медійного дискурсу майже уся репрезентована в онлайн-

просторі. Лише незначна частина альтернативної періодики з об’єктивних 

причин не може підтримувати сайти (наприклад, зафіксовані нами онлайн-

видання газети «Tendenz» («Тенденц»), журналу «GID – Der Gen-ethische 

Informationsdienst» («ГІД – Дер Ген-етіше Інформацьонсдінст»). 

На сьогодні немає єдиної точки зору щодо типології інтернет-медіа. 

І. Тонкіх зазначає: «Проблема типології інтернет-ЗМІ ускладнюється 

відсутністю спільних критеріїв для класифікації, що спричинено 

специфічною природою нових медіа» [153]. Найбільш поширеною є 

класифікація, запропонована М. Лукіною. Науковець виділяє такі типи 

інтернет-ЗМІ: еквівалентні копії традиційних ЗМІ, або їх електронні версії; 

модифіковані онлайн-версії традиційних ЗМІ, які виникли на ґрунті офлайн-

прототипів, але не копіюють їх, а проводять власну інформаційну політику, 

мають власну, відмінну від традиційного видання, схему мовлення; медіа-

проекти, що виникли в Мережі і не мають офлайнових прототипів [79, с. 67–

68]. У мас-медійному дискурсі вищезазначені різновиди часто номінують як 

«клони», «гібриди» і «оригінальні інтернет-ЗМІ». 
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Найпростіший варіант розміщення інформації в інтернеті – це видання-

клони. Варто зазначити, що вищезазначені медіа на сучасному етапі розвитку 

мережевого дискурсу втратили актуальність. Вони були затребуваними на 

перших порах входження періодичних видань в інтернет-простір, бо ще не 

були вироблені критерії побудови веб-ресурсів. Відтак можемо говорити про 

представленість на онлайн-ринку лише видань-гібридів та оригінальних веб-

видань. 

Альтернативна преса репрезентована в мережі у двох формах:  це 

онлайн-видання, які виникли на ґрунті офлайн-прототипів, та видання, що є 

частиною самостійних веб-ресурсів. 

Цікавим, на нашу думку, є досвід реалізації видань-«гібридів»: вони 

репрезентовані різними типологічними групами. 

Однією з найбільш поширених груп альтернативних електронних медіа 

є видання-візитки (відповідно до дефініції «сайти-візитки»).  

Головна мета такого медіа полягає в просуванні (рекламуванні) 

офлайн-версії в інтернет-просторі. Здебільшого сайти таких видань містять 

інформацію про саме медіа – його програмну концепцію, редакційний 

колектив, контактні дані, логотип. Окрім того, вони пропонують 

ознайомитися зі змістом друкованих видань (до речі, щоб більше зацікавити 

читача, видання викладають окремі публікації повністю). Обсяг таких видань 

незначний. За характером завдань, які розв’язуються редакційним 

колективом, тип сайту, що репрезентує це медіа, належить до простого 

різновиду (його особливістю є нескладна навігація, дизайн). Отже, якщо 

узагальнити атрибутивні прикмети альтернативних видань-візиток, то 

можемо говорити про те, що вони нагадують рекламні буклети. 

Зазначимо, що видання-візитки репрезентовані в основному таким 

різновидом альтернативних медіа, як журнали.         

Яскравим прикладом альтернативного видання-візитки є електронна 

версія журналу «Kippe» («Кіппе») – http://www.kippe-leipzig.de/. На сайті 

цього медіа можна переглянути зміст усіх друкованих номерів, отримати 

http://www.kippe-leipzig.de/
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інформацію про історію створення медіа, його концепцію, особливості 

функціонування та реалізації, а також зробити благодійний внесок, придбати 

продукцію, кошти від якої підуть на доброчинність. 

До видань розглядуваного нами типу також належать такі медіа, як 

журнали «Z.» («Ц.») – http://www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de/, 

«WeltTrends» («Вельттрендс») – http://welttrends.de/, «PROKLA»(«ПРОКЛА») 

– http://www.prokla.de/, «Marxistische Blätter» («Марксістіше Блеттер») – 

http://www.neue-impulse-verlag.de/kategorie/marxistische-bl%C3%A4tter, «Das 

Blättchen» («Дас Блеттхен»)  – http://das-blaettchen.de/. 

Поширеним різновидом електронних альтернативних медіа є власне 

веб-версії. Основна їхня особливість полягає в тому, що вони розміщують на 

сайтах витримки або «повні» версії публікацій із поточного випуску та архіви 

видань, тобто за інформаційним поданням вони абсолютно однакові. Веб-

дизайн таких медіа також простий: за рубрикаціями він нагадує сайти 

видань-візиток, оскільки містить рубрикацію, де розкривається інформація 

про медіа, особливості його передплати або отримання, пожертвування; має 

невеликий обсяг, нескладну навігацію.  

Структурно-функціональні особливості власне веб-версій можемо 

простежити на прикладі електронних журналів  «ZAG» («ЦАГ») – 

http://www.zag-berlin.de/index.html, «W&F» («В&Ф»)– 

http://www.wissenschaft-und-frieden.de/, «SiG» («СіГ») – 

http://sandimgetriebe.attac.at/, «prager frühling» («прагер фрюлінг») – 

http://www.prager-fruehling-magazin.de/, «Ossietzky» («Осієцький») – 

http://sopos.org/ossietzky/. 

Отже, основна функція таких видань – не лише посування в інтернеті, 

підтвердження онлайн-присутності, а й інформування аудиторії 

(ознайомлення з контентом). 

Третя група електронних альтернативних медіа представлена таким 

різновидом, як змішані видання, що контамінують як власне веб-версію (або 

витримки із публікацій), так і PDF-  та  Flach-варіанти. 

http://www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de/
http://welttrends.de/
http://www.prokla.de/
http://www.neue-impulse-verlag.de/kategorie/marxistische-bl%C3%A4tter
http://www.zag-berlin.de/index.html
http://www.wissenschaft-und-frieden.de/
http://sandimgetriebe.attac.at/
http://www.prager-fruehling-magazin.de/
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До цієї групи належать такі видання, як газета«Utopia» («Утопія») – 

http://www.graswurzel.net/utopia/, журнали «Widersprüche» («Відершпрюхе») – 

http://www.widersprueche-zeitschrift.de/,«Hinterland» («Хінтерланд») – 

http://www.hinterland-magazin.de/.  

Розглянуті нами різновиди належать до так званих статичних онлайн-

медіа, оскільки інформація на них оновлюється не дуже динамічно. 

Варто зазначити, що не всі медіадослідники відносять видання-візитки 

та веб-версії офлайнових видань до засобів масової інформації.  

До четвертої групи пропонуємо відносити так звані розширені 

(модифіковані) веб-версії офлайнових видань. Основною атрибутивною 

ознакою таких медіа є те, що вони продукують ширший, на відміну від 

друкованої версії, контент. Такі видання, якщо порівняти їх із трьома 

попередньо розглянутими типами, більш складні за дизайном, структурою. 

Зазначимо, що вони можуть бути представлені від найпростішого веб-

оформлення до більш складних зразків. 

До найпростіших зразків такого різновиду можемо віднести веб-

видання журналів «Sozialismus» («Зоціалізмус») – http://www.sozialismus.de/, 

«Luxemburg» («Люксембург») –  http://www.zeitschrift-luxemburg.de/, 

«Emanzipation» («Емансіпацьон») – http://www.emanzipation.org/, «Blätter für 

deutsche und internationale Politik» («Блеттер фюр дойче унд інтернаціонале 

Політік») – https://www.blaetter.de/. Окрім друкованих версій, на їхніх сайтах 

подані онлайн-матеріали (до речі, часто це передруки з інших видань). У 

цілому ж структура сайтів таких медіа дуже схожа на два попередні 

типологічні різновиди – подається інформація про видання, партнерів, архів, 

галерея тощо.  

 Проте здебільшого сайти розширених (модифікованих) веб-версій 

видань мають складну систему рубрикації, яка сформована за тематичним 

принципом, містять новинні стрічки, що оновлюються відповідно до 

надходжень інформації, поточні номери видань, архіви видань, рекламні 

блоки, опції для швидкого пошуку, гіперпосилання, гостьові книги 

http://www.graswurzel.net/utopia/
http://www.widersprueche-zeitschrift.de/
http://www.hinterland-magazin.de/
http://www.sozialismus.de/
http://www.zeitschrift-luxemburg.de/
http://www.emanzipation.org/
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(можливість читачів залишати коментарі). 

Репрезентують вищезазначений різновид такі видання, як: газети «SoZ» 

(«СоЦ») – http://www.sozonline.de/, «Direkte Aktion» («Діректе Акцьон») –

https://www.direkteaktion.org/, «Neues Deutschland» («Ноес Дойчланд») – 

https://www.neues-deutschland.de/, «TAZ» («ТАЦ») – http://www.taz.de/, «Der 

Freitag» («Дер Фрайтаг») – https://www.freitag.de/, «Junge Welt» («Юнге 

Вельт») – https://www.jungewelt.de/, журнали «marx21» («маркс21») – 

https://www.marx21.de/, «AIB» («АІБ») – https://www.antifainfoblatt.de/. 

Здебільшого цей тип електронних альтернативних видань представлений 

таким видом, як газети. 

Як ми зазначали вище, альтернативна преса також представлена як 

структурна частина оригінальних веб-ресурсів. Це сайти громадських 

організацій, порталів тощо. Так, наприклад, веб-версія журналу «ver.di 

PUBLIC» («вер.ді Публік») є частиною веб-ресурсу профспілкової організації 

«ver.di» – http://www.verdi.de/; про зміст, особливості передплати журналу 

«bioland» («біоланд») можна дізнатися на веб-ресурсі Асоціації органічного 

сільського господарства «bioland» – http://www.bioland.de/ueber-uns.html; 

журнал «Ökologie und Landbau» («Окологі унд Ландбау») розміщений на веб-

ресурсі Фонду екології та сільського господарства («Stiftung Ökologie & 

Landbau») – https://www.oekom.de/nc/zeitschriften/oekologie-

landbau/abonnement.html; журнал «Gorleben Rundschau» («Горлебен 

Рундшау»)  розміщений на веб-ресурсі громадської екологічної асоціації 

Lüchow-Dannenberg e. V – http://www.bi-luechow-

dannenberg.de/?page_id=10826; журнал «Psychologie und Gesellschaftsritik», 

(«Псюхологі унд Гезельшафтскрітік») репрезентований на порталі 

Psychologie-Аctuell.com – http://www.psychologie-

aktuell.com/shop/psychologie-journals/gesellschaftskritik0.html. 

Зазначимо, що такі медіа по-різному представлені на веб-ресурсах – це 

видання-візитки, веб-версії офлайнових видань (власне веб-версії, гібридні та 

розширені). 

https://www.neues-deutschland.de/
http://www.taz.de/
https://www.freitag.de/
https://www.jungewelt.de/
https://www.marx21.de/
http://www.bioland.de/ueber-uns.html
https://www.oekom.de/nc/zeitschriften/oekologie-landbau/abonnement.html
https://www.oekom.de/nc/zeitschriften/oekologie-landbau/abonnement.html
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=10826
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=10826
http://www.psychologie-aktuell.com/shop/psychologie-journals/gesellschaftskritik0.html
http://www.psychologie-aktuell.com/shop/psychologie-journals/gesellschaftskritik0.html
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Цікавим, на нашу думку, є досвід журналу  «Switchboard» («Свічбод»). 

Із 2014 року веб-сайт видання http://www.switchboard-online.de перетворено 

на публічно доступний архів, а з червня 2015 року 

«Switchboard»(«Світчбод») перетворюється на інтернет-портал 

«Mäennerwege – Arbeit Kultur Politik + Ich» – www.maennerwege.de.  

Прикметною ознакою більшості розглянутих нами альтернативних 

електронних видань є те, що вони працюють не лише на своє просування, 

інформування аудиторії, їхні сайти часто являють собою так звані міні-

краутфандингові платформи. Слід зазначити, що пожертвування на розвиток 

таких медіа можна внести безпосередньо на сайті видання. 

Також значна частина електронних видань виконує маркетингове 

спрямування. Варто підкреслити, що на більшості сайтів представлені так 

звані онлайн-магазини (електронні магазини), де можна придбати друковані 

чи електронні версії видань, різноманітну продукцію (книги, мистецькі твори 

тощо), отриманий прибуток від продажу яких спрямовується на 

благодійність або ж розвиток видання. Як бачимо, сайти альтернативних 

видань не функціонують у «чистому» вигляді, вони часто мають змішаний 

характер, оскільки контамінують ознаки інших різновидів веб-сторінок, 

зокрема онлайн-магазину (електронного магазину). 

Використовують електронні видання, створені на основі 

альтернативної друкованої періодики, і мультимедійні (крос-медійні, 

конвергентні) технології, проте, зауважимо, це стосується не всіх веб-медіа. 

Це можемо пояснити тим, що переважна частина альтернативних ЗМІ – це не 

професійні редакційні медіа, їм не вистачає людських та технічних ресурсів. 

Окрім того, якщо розглядуваний нами тип медіа й застосовує мультимедійні 

інструменти, то робить це досить обмежено, вони представлені, у порівнянні 

з мейнстримними аналогами, у невеликій кількості. Здебільшого крос-

медійним інструментарієм послуговуються так звані розширені веб-версії 

друкованих альтернативних видань. 

Мультимедійна інформаційна система – це система, що «забезпечує 
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одночасне подання інформації в різних формах – звук, анімована 

комп’ютерна графіка, відеоряд. Наприклад, в одному об’єкті-контейнері 

(англ. сontainer) може міститися текстова, аудіальна, графічна та 

відеоінформація, а також, можливо, спосіб інтерактивної взаємодії з нею» 

[118, с. 136]. 

Альтернативні електронні версії з усієї лінійки мультимедійних 

інструментів здебільшого використовують гіперпосилання, гостьові книги 

(коментарі відвідувачів). Усе частіше на розглядуваних нами сайтах 

електронних видань використовуються блоги, аудіо- та відеоконтент 

(здебільшого той, що ретранслювався іншими медіа). 

Варто зазначити, що альтернативні медіа мають дуже багато спільних 

ознак із такими різновидом нових медіа, як соціальні мережі. Загальною 

соціокомунікаційною сутністю соціальних мереж є партиципарна 

(горизонтальна) модель комунікації, яка полягає в тому, що саме аудиторія 

формує порядок денний, відіграє провідну роль у процесі створення 

інформаційного потоку [147]. Завдяки соціальним мережам аудиторія 

перемістилася з периферії у безпосередній центр медіаландшафту та здобула 

контроль над висвітленням подій, чого й добивалися завжди друковані 

альтернативні медіа. 

Натомість традиційна (вертикальна) модель побудови медіа передбачає 

активну участь журналіста та пасивне споживання інформації аудиторією 

[147]. Хоча останнім часом навіть традиційні ЗМІ розуміють: для того щоб не 

втратити читача, потрібно вести з ним інтерактивну розмову, давати 

можливість реципієнту висловлювати думки. Відтак активно продукують 

свій контент в соціальних мережах, створюють внутрішні форуми тощо. 

Отже, із 90-х років ХХ століття альтернативні медіа функціонують не 

лише паралельно з Інтернет-ресурсами, а також невпинно розвиваються 

онлайн.Електронні альтернативні видання, що є інваріантом друкованих 

версій, виконують кілька завдань: вони розміщені в онлайн-мережі для того, 

щоб заявити про себе; привернути увагу потенційної читацької аудиторії; 
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такі медіа стають об’єднавчою платформою суспільних формацій; вони 

виконують інформаційну, частково пропагандистську функції, а також 

маркетингову (просування своїх видань онлайн) функції.Для того щоб 

залишатися вагомим сегментом медіаринку, альтернативна преса 

модифікується, освоює нові веб-технології. Відтак альтернативні видання 

залишаються потужними гравцями у сфері медіаіндустрії, гідними довіри, 

надійними репрезентерами інформації та ініціаторами дебатів. 

 

 

3.4. Альтернативні періодичні ЗМІ Німеччини:  системні 

характеристики 

 

Особливості функціонування, системні характеристики, тенденції 

розвитку альтернативної друкованої періодики Німеччини розглянемо на 

прикладі окремих друкованих ЗМІ. Вважаємо, що найкращим підходом у 

цьому випадку є огляд за типологічним принципом, а саме за цільовою 

аудиторією, оскільки, як ми вже наголошували, найголовнішим 

соціокомунікаційним параметром досліджуваного нами типу видань є 

аудиторний принцип. 

Видання для широкого кола читачів. 

Окрему групу за вищезазначеним параметром становлять 

альтернативні видання, контент яких спрямований на широке коло читачів. 

Це так звані універсальні (суспільно-політичні) медіа. 

До видань, контент яких спрямований на широку аудиторну групу, 

належить газета «Neues Deutschland»(«Ноес Дойчланд»). Це надрегіональна 

щоденна газета, яка у своїх політичних поглядах близька до ідеології партії 

Лівих та здебільшого висвітлює події, що стосуються Східної Німеччини. 

Варто зазначити, що «NeuesDeutschland» («Ноес Дойчланд») – одне з 

небагатьох альтернативних медіа, яке розпочало своє функціонування на 

території НДР. Тираж газети становить більше ніж 43 тис. Як і більшість 
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видань вищезазначеної групи, «Neues Deutschland» («Ноес 

Дойчланд»)пропонує різну систему передплати – щоденні випуски, випуски 

вихідного дня, міні-передплату, подарункову передплату, комбіновану 

передплату тощо. Основне надходження видання отримує від передплати, а 

також від розміщення реклами. Штат газети досить великий – близько 100 

осіб. Варто зазначити, що протягом 2011–2013 років газета зазнала значної 

трансформації – був змінений дизайн. Видання отримало більш сучасне 

оформлення. Тематика газети різнобарвна: політика, профспілки, здоров’я, 

навколишнє середовище, освіта, література, спорт тощо. Наприклад, у 

виданні за 23 лютого 2017 року розміщені такі матеріали: «Лише 10 

мільйонів менеджерам? Ліві критикують план Соціал-демократичної партії 

обмежити розмір найвищої заробітної платні», «Німеччина вдосконалює 

свою систему прийому біженців», «Із супермаркету прямо в світовий океан» 

та ін. Видання репрезентоване онлайн-просторі – https://www.neues-

deutschland.de. Сайт видання являє собою складну систему, це так звана 

розширена (модифікована) веб-версія друкованого видання. 

На широку аудиторну групу розрахований контент газети 

«Graswurzelrevolution»(«Гразвурцельреволюцьон»). Це видання побачило світ 

у 1972 році. Газета вважається найвпливовішим анархістським виданням. 

Представники редакції прагнули без насилля змінити суспільство. У 70-і 

роки ХХ століття воно виходило тиражем до 20 тис примірників. На сьогодні 

його наклад складає 3,5–5 тис примірників. Фінансується видання в 

основному з доходів за передплату (близько 3 тис абонементів), а також 

реклами, продажу, пожертвувань. Редакційний колектив складається з 20–30 

співробітників, які працюють на добровільних засадах.Зустрічі членів 

редакції відбуваються один раз на два місяці, а основна комунікація ведеться 

за допомогою телефону та Інтернету.Контент видання позначений 

різнобарвністю тем. У газеті розміщені матеріали  екологічного, 

антиатомного, політичного, соціального спрямування: «Голос свободи: 

анархістські напрямки у Швейцарському русі робочих» (січень, 2015 рік), 

https://www.neues-deutschland.de/
https://www.neues-deutschland.de/
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«Самоорганізація в Греції. Солідарність, вільна інформація, економічна 

підтримка» (березень, 2016), «10 років в’язниці за графіті. Диктатура в 

Азербайджані продовжується» (лютий, 2017 рік), «Перебазування сховища 

атомних відходів: дилема для держави» (березень, 1998 рік), «Ми зачинимо 

всі атомні станції по світу!» (грудень, 2016 рік) тощо.Газета має веб-версію – 

http://www.graswurzel.net/. Проте, на відміну від електронної версії «Neues 

Deutschland», сайт «Graswurzelrevolution» більш простий в оформленні. 

Отже, огляд видань, що призначені для широкого кола читачів (так 

звані універсальні медіа) засвідчив, що вони, незважаючи на належність до 

однієї типологічної групи,  мають різну редакційну політику, а відтак – 

оформлення, наклад, тираж тощо. 

Видання для окремих груп читачів. 

Найбільшу ж частину в системі альтернативної періодики становлять 

друковані медіа, що розраховані на сегментовані аудиторні групи.  

Видання для членів громадських асоціацій, формацій. 

Окрему групу в системі альтернативних друкованих медіа становлять 

видання, що виражають думки членів громадських асоціацій, формацій, які 

відстоюють певні соціально-політичні, соціально-економічні та інші види 

суспільних інтересів. Це  медіа, основною цільовою групою яких є члени 

профспілок, або ж медіа, що відображають суспільні інтенції тих формацій, 

які відстоюють антиатомну, антифашистську, антирасистську позиції, 

виступають за захист навколишнього середовища, займаються питаннями 

покращення інфраструктури, сільськогосподарського виробництва тощо.  

Німеччина – одна з небагатьох європейських країн, що має потужний 

профспілковий рух. Діяльність німецьких профспілок репрезентована у низці 

засобів масової інформації.  

Одним із найпотужніших видань представників  профспілкового руху 

(у цьому випадку – об’єднаного) є журнал «ver.di PUBLIC» («вер.ді Публік»). 

Його наклад становить понад 1,9 млн примірників. Незважаючи на великий 

тираж, редакційний колектив складається з шести редакторів. Журнал 

http://www.graswurzel.net/
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виходить вісім разів на рік. Він повідомляє про профспілкові, соціальні, 

політичні й економічні події, ситуацію з тарифами на підприємствах, також 

розповідає про європейське та міжнародне профспілкове життя й роботу. 

Так, наприклад, у травневому випуску 2009 року було подано інтерв’ю з 

президентом Європейської профспілкової організації  В. Ландбі-Ведін (Wanja 

Lundby-Wedin) зі Швеції, де вона пояснює свою позицію щодо пенсійної 

реформи. У рубриці «Герої праці» голосуванням визначаються ті члени 

профспілки, чия робота вважається найякіснішою. Також на шпальтах 

журналу знаходимо матеріали про можливості проведення вільного часу, 

здоров’я, гендерні питання. До постійних належать рубрики «Листи читачів» 

і «Коментарі», де подаються відповіді на читацькі запити. Для районних 

новин виділена окрема сторінка. До майже всіх матеріалів додаються адреси 

сайтів, де можна знайти додаткову інформацію.Існує й онлайн-версія 

журналу – http://publik.verdi.de/2017/ausgabe-02. 

Прикметно, що третє місце поміж провідних німецьких 

багатотиражних журналів посідає щомісячний профспілковий журнал 

«metallzeitung» («метальцайтунг»), що представляє соціальні інтереси 

організації «Industriegewerkschaft Metall».Журнал має тираж  більше ніж 2,2 

млн екземплярів. Члени профспілковоїорганізації «Industriegewerkschaft 

Metall» отримують журнал безкоштовно. Видання подає як 

загальнонаціональну інформацію, так і розповідає про регіональні новини. 

Інформація представлена в таких рубриках: «Актуальне», «Робота», «Життя» 

й «Можливості». Тематичні пріоритети можна простежити за окремими 

публікаціями: «Разом до якісної освіти», «Найважливіше в працевлаштуванні 

для молоді – впевненість у завтрашньому дні», «Більше фінансування 

професійним училищам», «ЗА пенсію, якої вистачить на прожиття», «Право 

на освіту є в кожного», «З історії: заборона нацистами профспілкових газет». 

Видання розміщене онлайн – https://www.igmetall.de/metallzeitung-1178.htm. 

Окрім об’єднаних профспілкових товариств, свої медіа мають й вузько 

спрямовані організації, що займаються соціально-правовим захистом. До 

http://publik.verdi.de/2017/ausgabe-02
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видань такої групи належить щомісячний журнал «M – Menschen machen 

Medien» («М – Меншен махен Медієн»), який представляє інтереси 

медіаспільноти.Журнал має два попередники: «die feder» («ді федер») та 

«Publizistik und Kunst» («Публіцістік унд Кунст»). Назву «M. Menschen 

machen Medien» («М – Меншен махен Медієн»)він отримав у 1994 році. 

Тираж журналу становить 50 тис екземплярів. Окрім основного видання, 

чотири рази на рік виходить друкований тематичний додаток. Друковане 

видання доступне за передплатою.  

Журнал порушує такі проблеми, як тарифна політика, закони про 

пресу, авторське право, свобода преси в країні та за кордоном, висвітлює 

питання працевлаштування, захищеності журналістів (зокрема колективних 

договорів) тощо. Кожен випуск присвячений певній тематиці: жінки в ЗМІ 

(№ 03, 2005 рік), синдром бйон аут (з англійської – вичерпатися, 

виснажитися) у сфері медіа  (№ 04, 2009 рік), інтернет і свобода слова (№ 03, 

2010 рік), криза бульварної преси (№ 04, 2012 рік), скарги на спортивну 

журналістику (№ 04, 2015 рік), фінансування в журналістиці (№ 01, 2016 рік). 

Із 1996 року існує онлайн-версія видання – https://mmm.verdi.de/. 

Варто зазначити, що одне з провідних місць у суспільному житті 

Німеччини належить рухам, діяльність яких спрямована на захист екології, 

дотримання основ органічного ведення сільського 

господарства.Комунікативна сутність  практик цих формацій відображена в 

досить великій кількості відповідних медіа. 

До видань цієї групи належить, наприклад, щомісячна газета 

«Unabhängige Bauernstimme» («Унабхенгіге Бауернштімме»), що окреслює 

альтернативні ініціативи фермерів. Газета видається Асоціацією дрібних 

фермерів, яка діє як альтернатива Німецькій державній асоціації фермерів. 

Видання виходить із 1976 року. Газета пише про життя фермерів, їхні 

досягнення, інформує про селянські рухи в Європі, Сполучених Штатах, 

закликає до співпраці фермерів і споживачів, захисників тварин й екологів, 

коментує ситуацію щодо поточної сільськогосподарської політики, висвітлює 
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ринок партнерів у промисловості й торгівлі, вказує на альтернативи й 

перспективи розвитку. Видання має сталу рубрикацію: «Аграрна політика», 

«Рухи», «Молочарство», «Екоринок», «Генотехнології». Наведемо приклади 

назв публікацій, які окреслюють тематичний контент видання: «Способи і 

методи екологічно правильного утримання тварин», «На шляху до гідних цін 

на молочні вироби», «Революція в аграрній індустрії», «У боротьбі проти 

концернів», «Селянські подвір’я замість аграрних фабрик і заводів», «Ні 

геномодифікованим технологіям!». Веб-версія газети міститься за 

посиланням – http://www.bauernstimme.de/unabhaengige-bauernstimme.html. 

Порушує теми, що стосуються сільського господарства та здорового 

харчування, такожжурнал «BIONACHRICHTEN»  («БІОНАХРІХТЕН»). 

Видання виходить із 1979 року кожні два місяці у видавництві асоціації 

«Biokreis»  (м. Пассау). Тираж журналу – 4–4,5 тис примірників. Видання 

«BIONACHRICHTEN» («БІОНАХРІХТЕН») немає у вільному продажу. 

Члени асоціації отримують журнал безкоштовно, а залишкові примірники 

можна отримати чи в редакції «Biokreis», чи на виставках та інших заходах, 

де їх роздають безкоштовно. Кожен номер журналу репрезентує певну тему, 

яка розглядається в низці публікацій. Розглянемо кілька назв таких 

матеріалів: «Кількість виробництва молока залежить від харчування тварин», 

«Очищення біокорму», «Як правильно дібрати кормовий мікс для кожної 

тварини», «Вимоги щодо кліматичних умов для розвитку сільського 

господарства». Видання має веб-сайт – 

http://www.biokreis.de/bionachrichten.php. 

Ще одним яскравим прикладом видань вищезазначеної групи є 

журнал«bioland» («біоланд»). Віноб’єднує тих громадян, що займаються 

органічним землеробством. Журнал був створений як періодичне видання 

Асоціації органічного сільського господарства «bioland». Меседж видання 

такий: «Наше майбутнє – це органічне сільське господарство!». Виходить 

журнал із 1980 року. Він висвітлює теми біологічної агрономії, екологічного 

вирощування худоби, ділового адміністрування та маркетингу: «Техніка 

http://www.biokreis.de/bionachrichten.php
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вирощування рослин в теплицях» (№ 1, 2014 рік), «Ми за продукти без 

упаковування» (№ 11, 2015 рік), «Правильне планування та висадження 

зимових сортів пшениці» (№ 8, 2016 рік). Видання не маєсамостійного 

онлайн-представництва.  

Функціонують на медійному ринку й змішані типи альтернативної 

періодики. Прикладом такого видання є журнал «Ökologie und Landbau» 

(«Окологі унд Ландбау»), щовисвітлює ініціативи екологів і виробників 

екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Видання було засноване 

в 1977 році як німецька версія англійського журналу «Ecology&Farming» 

(«Екологі & Фамінг»), що публікувався Міжнародною федерацією 

органічного сільського господарства. Періодичність виходу журналу  – 

чотири рази на рік. Цільова аудиторія становить 15 тис читачів, із них  4,6 

тис – постійні абоненти. Про тематичне спрямування журналу свідчать 

постійні рубрики: «Земля і ґрунт», «Рослинництво і тваринництво», «Харчова 

промисловість і споживання», «Політика», «Суспільство», «Природа і 

довкілля», «Дослідження і освіта», «Корисні поради». Проблематика, яку 

порушують автори видання, можна простежити за окремими публікаціями: 

«Які перешкоди існують для фермерів при переході на органічне сільське 

господарство?», «Чому для політичних сил важко забезпечити надійність 

фермерам у новому напрямку розвитку сільського господарства?», «Які 

партнери необхідні фермерам?». Видання не має самостійного онлайн-

представництва. 

Окреме місце в розглядуваній нами групі належить виданням 

ініціативних громадських формацій, що відстоюють антиатомні 

позиції.Яскравим прикладом такого медіа є щомісячна газета«Anti Atom 

Aktuell»(«Анті Атом Актуель») – «а а а»(«а а а»), що створена 

представниками рухів проти використання атомної енергії. Концепція 

видання закладена у підзаголовок: «Ми за миттєве припинення роботи всіх 

атомних установ!». Слід зазначити, що журнал виходить як у головній 

редакції (м. Толлендорф), так і має регіональні пункти в різних містах 
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Німеччини. Фінансування газета отримує значною мірою з 

передплат.Цікавою була редакційна політика перших випусків газети. 

Антиядерні групи надсилали в редакцію інформацію про ті заходи, які вони 

провели. Редакція ж упорядковувала повідомлення, друкувала певним 

тиражем і надсилала зацікавленим особам. Перші номери видавалися на 

друкувальних машинках, деякі писалися від руки. На сучасному етапі 

функціонування видання всі його співробітники так само працюють на 

громадських засадах. Проте газета має вже інше оформлення, редакція 

коригує матеріали. Основні теми, які порушують автори видання, – це атомна 

енергія, атомна зброя, соціальні, екологічні питання: «Століття атомної 

енергії», «Фукусіма–Чорнобиль», «Зміни клімату неминучі», «Життя в 

країнах у військовому стані», «Зустріч лідерів великої Сімки. Які наслідки?», 

«Утилізація радіоактивних відходів», «Проти мілітаризації та війни» тощо. 

Газета має інтернет-версію – www.anti-atom-aktuell.de. 

До групи видань розглядуваної нами групи належать і такі медіа, що 

висвітлюють позицію місцевих громад.Так, наприклад,регіональний журнал 

«Gorleben Rundschau» («Горлебен Рундшау»)  видається ініціативною групою 

громадян, що проживають у районі Люхов-Данненберг і ведуть боротьбу за 

захист навколишнього середовища, відстоюють антиатомну позицію. Така 

позиція пов’язана з тим, що близько 2 км на південь від м. Горлебен в районі 

Люхов-Данненберг  розміщена зона для тимчасового складування, переробки 

та зберігання високорадіоактивних відходів із німецьких атомних станцій. 

Виходить журнал із 1978 року кожні два місяці. Розповсюджується 

безкоштовно. Видання містить інформацію, що стосується антиядерного 

руху: «2022 – рік припинення використання атомної енергії», «Співчуття 

жертвам Чорнобиля», «Інтерв’ю з японським екс-прем’єр-міністром щодо 

вибуху на Фукусімі», «Пошуки нових атомних сховищ видалися 

неуспішними». Видання не має самостійного онлайн-представництва, є 

частиною веб-ресурсу організації Lüchow-Dannenberg e. V. 

До видань ініціативних громадян, що виступають за збереження 
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екології, належить  газета «WUZ» («ВУЦ»). Вона з’являється з періодичністю  

8–10 разів на рік. Тираж газети – 10–15 тис примірників. Видання почало 

виходити в 1992 році, коли за круглим столом зібралися активісти з 

об’єднань та організацій північно-східного району Гамбурга Вальддьорфер. 

Найбільші обурення у громадян викликали плани розбудови зеленого 

заказника з рідкісними видами тварин і рослин, будівництво доріг, 

викорчовування зелених насаджень. На сьогодні для обговорення контенту 

ініціативні громадяни збираються раз у місяць за круглим столом у залі 

церкви Бергштет.Комунікативну політику видання якнайкраще розкриває 

редакційне звернення до читачів: «Наше завдання – повідомляти про 

проблеми окремих громадян або ініціативних груп». Вражає своєю 

різноманітністю тематичний діапазон, який можемо простежити за окремими 

матеріалами: «Транспортна інфраструктура потребує покращення», «Гамбург 

– велосипедне місто», «День відкритих дверей альтернативного театру 

«Weggehext», «20-річний ювілей волонтерського екологічного руху 

Гамбурга», «Життя без пластика», «Реакція сенату на скарги щодо гуркіту 

літаків», «У Гамбурзі дерев вирубується більше ніж насаджується», «Критика 

щодо забудови збільшується» тощо.Окрім друкованої версії, є ще онлайн-

видання – www.wuzonline.de. 

Цікавою, на нашу думку, є редакційна політика газети із захисту 

навколишнього середовища «DER RABE RALF» («ДЕР РАБЕ РАЛЬФ»). 

Видання виходить із 1990 року. Її тираж складає 10 тис екземплярів. Газету 

можна отримати безкоштовно в різних місцях Берліна, а також за 

передплатою. Кошти на функціонування видання в основному отримує від 

пожертвувань, частково – від надходжень за передплату. Газета порушує 

теми екології, а також подає матеріали на теми здоров’я, культури, рецепти 

приготування «здорової» їжі: «Атомна політика», «Вимоги до міста 21-го 

століття», «Чиста річка в центрі міста», «Здорові ноги – здорове тіло», 

«Берлінська каналізація: ідеально спланована?». Газета має й веб-сторінку – 

https://www.grueneliga-berlin.de/der-rabe-ralf/. 
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Екологічний спосіб життя пропагує журнал «Oya» («Оя»). Девіз 

видання: «Думати по-іншому, жити по-іншому!». Видавці так формулюють 

концепцію журналу: «Наша редакційна політика полягає в створенні форуму 

для креативних людей, які прагнуть зробити життя більш екологічним і 

поліпшити життєві цінності. Спільнота інакодумців – це набагато цікавіше, 

ніж купка однодумців». «Oya» порушує питання охорони здоров’я, 

пермакультури, екопоселень, пропонує нові підходи щодо їх розвитку: 

«Стратегії організації із захисту прав споживачів «Foodwatch», «Ні 

агрохімічній індустрії!», «Від пустого базікання до дій», «Ми потребуємо 

голоси всіх», «Будьмо небайдужі!», «Навколо вогнища є місце для всіх», 

«Хто знає, який світ кращий» та ін. При цьому кожен номер має свою 

варіативну фокус-тему. Видання виходить 6 разів на рік. Його тираж 

становить 10 тис примірників. Фінансування журнал отримує від коштів за 

передплату та надходжень за рекламу. На відміну від більшості 

альтернативних друкованих медіа, «Oya» має яскраве оформлення, містить 

безліч фотографій, які, звичайно, відразу привертають увагу. Окрім того, 

родзинкою журналу є те, що він друкується на  екологічно чистому папері. 

Для читачів доступне й онлайн-видання журналу – www.oya-online.dе. 

Вузьке екологічне спрямування репрезентуєжурнал «ARA-Magazin» 

(«АРА-Магазін»). Це видання громадських активістів, які виступають за 

збереження тропічних лісів по всьому світу. Воно виходить із 2005 року 

чотири рази на рік. Концепцію видання репрезентують, наприклад, такі 

публікації: «Захист лісів Комбоджі», «Продукція і використання паперу – 

глобальна проблема», «Уперше в Німеччині була конфіскована нелегальна 

деревина», «Допомога індіанцям біля Амазонки» та ін.Фінансування журнал  

отримує із коштів за передплату та пожертвувань.Видання представлене 

онлайн –http://www.araonline.de/magazin_aktuell.htm. 

Цікаву комунікативну практику репрезентує надрегіональний журнал 

«mobilogisch!» («мобілогіш!»). Це видання виходить за ініціативи FUSS 

(Спілки підтримки та захисту пішохідної зони Німеччини). Редакція журналу 

http://www.oya-online.dе/
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зазначає: «Наше завдання – розкрити причинно-наслідкові зв’язки 

трикутника «людина–транспорт–навколишнє середовище». На додаток до 

цього ми також порушуємо питання безпеки дорожнього руху, міського 

планування та демократичного процесу участі громадян у розв’язанні питань 

щодо використання транспортних засобів і забруднення навколишнього 

середовища». Він виходить із 1979 року, але спочатку – нерегулярно, а з 2000 

року – кожен квартал. Автори матеріалів працюють у видавництві на 

громадських засадах. Це як громадяни Німеччини, так і представники інших 

європейських країн. Для журналу характерний нетрадиційний 

(непрофесійний) стиль письма, невизначеним є і лейаут. Контент 

«mobilogisch!» вражає різноманітністю: «Ідеї молоді щодо розвитку міста і 

транспорту майбутнього», «Привілеї ходити пішки і їздити на велосипеді», 

«Побудова нових доріг», «Планування руху громадського транспорту», 

«Електрифікація транспорту як економічна складова», «Політика щодо 

захисту від транспортного шуму вночі», «Більше паркувальних місць для 

велосипедів». mobilogisch!» має онлайн-версію – http://www.mobilogisch.de. 

Окрему групу становлять видання, що продукують антифашистські, 

антирасистські погляди окремих цільових груп. 

Яскравим прикладом такого медіа є журнал «Antifaschistisches Infoblatt» 

(«Антіфашістішес Інфоблат»). Це надрегіональний журнал, який видається 

в Берліні з 1987 року незалежною редакційною групою, що відстоює 

антифашистські погляди. Із 1988 року журнал співпрацює з 

антифашистськими ініціативними угрупуваннями в Європі та Північній 

Америці, а з 2003 року є членом міжнародної мережі «Antifa-Net», через якe 

контактує з антифашистськими ініціативними групами в Європі, Азії та 

США. Медіа виходить чотири рази на рік. Фінансується за рахунок 

передплати (до речі, журнал пропонує читачам різнорівневу систему 

передплати). Видання містить матеріали про історію, особливо періоду 

націонал-соціалізму, також про ідеологічні подібності консервативних кіл і 

неонацистів, діяльність Правих та угрупувань неонацистського спрямування. 

http://www.mobilogisch.de/
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Видання структуроване та рубриковане: «Національна сцена», «Міжнародні 

події», «Антифашистська позиція», «Суспільство», «Історія», «Расизм» та ін. 

У першому номері 1987 року знаходимо інформацію про антинацистські та 

антифашистські настрої, проблеми біженців: «Нічого не забуто, нічого не 

пробачено! Жодного шансу старим і новим нацистам!», «Напади неонацистів 

на іноземців», «Антифашистська демонстрація в районі Берліна Шпандау», 

«Берлін перетворюється на фортецю для біженців» та ін. Існує онлайн-версія 

журналу – https://www.antifainfoblatt.de. 

У системі видань, які спрямовані на висвітлення різних соціальних 

ініціатив, окреме місце посідають альтернативні медіа, що стосуються життя 

локальних територіальних формацій. До таких ЗМІ належить берлінський 

міський журнал «Zitty» («Цітті»). Це медіа, яке спрямоване на те, щоб 

ознайомити мешканців Берліна з культурно-мистецьким життя міста, воно 

повідомляє про акції та заходи контркультурних угрупувань та організацій, 

також подаються поради щодо найпопулярніших ресторанів чи кафе, де 

провести вихідні або найвигідніше придбати ті чи інші речі в місті:  

«Найгірші райони Берліна», «Тестування басейнів під відкритим небом», 

«Масове знищення гральних автоматів в Берліні», «Нова культура 

харчування», «Улюблені парки Берліна». Журнал був заснований у 1977 році 

колишніми співробітниками популярного на початку 70-х років ХХ століття 

журналу «Hobo» («Хобо»). Видання позиціонує себе як «періодика без 

певного видавця». На сьогодні його тираж становить більше 20 тис 

примірників. Журнал можна абонувати або купити в кіосках, книжкових 

магазинах чи кінотеатрах. Із червня 2015 року він став щотижневим і 

виходить по середах. Окрім власне журналу, редакція видає щороку різні 

додатки: «zitty Brandenburg» («Цітті Бранденбург»), «zitty Essen Gehen» 

(«Цітті Ессен Геен»), «Das Modebuch Berlin» («Дас Модебух Берлін») та ін. 

Видання представлено онлайн – www.zitty.de. 

До видань розглядуваної нами групи належать також такі газети й 

журнали, які видають сублокальні суспільні формації. 

http://www.zitty.de/
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Яскравим прикладом такого альтернативного медіа є журнал «Heuler» 

(«Хойлер»). Це медіавидається студентами університетум. Росток. Журнал 

був заснованийу 1995 році. На сьогодні він виходитьдвічіна семестр тиражем 

у 3,5 тис примірників. Видання регулярно бере участь у конкурсі ініціатив 

«Pro Campus Press». У 2007, 2008 і 2009 роках«Нeuler»увійшов у топ-10, а в 

2011 році опинився на третьому місці. У 2012 році розділив з журналом 

«Ottfried»(«Оттфрід») перше місце в номінації«Найкраща студентська газета 

в Німеччині». Тематичний діапазон журналу стосується нагальних проблем 

студентства: «Кампус у центрі міста – це утопія», «Університетські вибори: 

цього разу без залучення студентів?», «Чи мають право на існування 

гомосексуальні шлюби?» (№ 1, 1995 рік); «Німеччина очима іноземців», 

«Вегетаріанство: за і проти», «Вагітна у 20» (№ 112, 2016 рік) тощо. Журнал 

має веб-версію – http://www.heulermagazin.de. 

Цікавий, на нашу думку, соціокомунікаційний підхід реалізує журнал 

«abfahren»(«абфарен»),основна цільова група якого – велосипедисти.  

Журнал виходить із 1990 року в м. Ауріх із періодичністю тричі на рік. У 

виданні друкуються поради не лише щодо правильного вибору велосипеда та 

деталей до нього, про підготовку до велотурів та досвід велосипедистів, але й 

також критичні матеріали. Так, наприклад, у № 2 за 2013 рік порушуються 

теми політичної спрямованості –  «Погляд на виборчу програму партій: що 

говорять про транспортну політику», «Політичні вимоги до асоціацій 

велосипедистів», «Коментарі щодо відвідування Меркель Євро-байк туру»; у  

№ 2 за 2016 рік говориться про акцію «Четвертий велоконгрес у Берліні», яку 

організували та провели  велосипедисти, тощо.  

Досить специфічну групу читачів має видання «diedatenschleuder»(«ді 

датеншлойдер»). Це журнал німецької недержавної організації хакерів 

«Chaos Computer Club». Видання виходить у  Берліні з 1984 року, його 

періодичність – чотири рази на рік. Тематика видання стосується політичних 

і технічних аспектів цифрового світу  – свободи інформації, недоторканності 

приватного життя, відеоспостереження та конфіденційностітощо: 

http://www.heulermagazin.de/
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«Користування комп’ютером жінкою – інше сприйняття» «Федеральна рада з 

безпеки інформації: розвідка чи необхідність?» (№ 32, 1990 рік); «Велике 

протизаконне підслуховування», «Альтернативні комп’ютерні соціальні 

мережі» (№ 46, 1994 рік); «Свободу хакерам!», «Конвенція з кібер-

злочинності», «Захист даних в інтернеті», (№ 73, 2000 рік) тощо. Журнал 

репрезентований онлайн – http://ds.ccc.de. 

Отже, видання, основною цільовою читацькою аудиторією яких є 

представники громадських формацій, становлять найбільшу групу в системі 

альтернативної періодики. Незважаючи на типологічну спільність, вони 

мають неоднакову редакційну політику та системні характеристики. Це 

медіа, які виражають ідеологію не лише локальних, а й сублокальних груп. 

Вони мають різні фінансові надходження (зауважимо, що велику частку 

складають ті видання, які функціонують частково за рахунок пожертвувань). 

Видання для прихильників лівої політичної ідеології. 

Важливу роль у становленні альтернативної медіакомунікації у 

Німеччині відіграли політичні угрупування, відомі на сьогодні як Ліва партія 

(виникла в 2007 році внаслідок об’єднання спілки WASG і партії PDS – 

демократичних соціалістів). Варто зазначити, що видання, призначені для 

прихильників лівої політичної ідеології, розвиваються незалежно від партій. 

Серед преси Лівих слід окремо виділити щомісячну політичну газету 

«Analyse und Kritik» («Аналюзе унд Крітік»), скорочено «ak» («ак»). 

Видавництвом газети опікується Vereinfürpolitische Bildung, Analyse und 

Kritike. V. (Асоціація політичної освіти, аналізу та огляду). Тираж видання 

складає понад 4 тис екземплярів, 3 тис з яких абоновані. Медіа виходить із 

1992 року, проте насправді воно має довшу історію: її попередником була 

газета «Arbeiterkampf» («Арбайтеркампф»), заснована в 1971 році 

Комуністичною партією. Найґрунтовніше концепцію «ак» подано у 

висловлюванні одного з редакторів – М. Ціммерманна: «Головною метою є 

не тільки інформувати й коментувати, а й втручатися в події. Ми солідарні з 

громадськими рухами і партією Лівих, які прагнуть змінити суспільство, 
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починаючи з утворення антифашистських і антирасистських угрупувань, 

антиядерного руху на підприємствах і в профспілках, і завершуючи 

створенням суспільних ініціатив проти безробіття». Основні теми газети 

фокусуються на боротьбі класів, протидії Правих та Лівих, засудженні 

нацистів: «Федеральний уряд встановлює агресивну міську політику», 

«Правий робочий клас. Скільки народних угрупувань стоїть за Дональдом 

Трампом», «Австрійські Ліві відважилися на повстання», «Дискусії з приводу 

розміщення біженців в Гамбурзі продовжуються», «Боротьба берлінської 

клініки Шаріте з іншими лікарнями з приводу тарифів» тощо. Контентне 

наповнення газети характеризують також такі рубрики, як «Німеччина», 

«Міжнародні події», «Наукове та соціальне», «Політика», «Історія», 

«Суспільство». Видання має онлайн-версію – www.akweb.de. 

Надрегіональний щомісячник «Sozialismus»(«Соціалізмус») видається з 

1972 року  Гамбурзі. Поштовхом до створення журналу став незадовільний 

стан соціалістично-комуністичних видань початку 1970-х років. Його ідейні 

натхненники та видавці – Соціалістична дослідницька група та декілька 

ініціативних осіб. Перші номери журналу вийшли друком у Західному 

Берліні під назвою «TeilederDiskussionen» («Тайле дер Діскуссіонен»). Вони 

мали формат брошур. До 1981 року журнал виходив під назвою 

«NeuigkeitenausderwissenschaftlichenSozialismus» («Ноіхкайтен аус дер 

віссеншафтліхен Соціалізмус»). Редакційна політика видання 

сконцентрована на тому, щоб перетворити його на форум для представників 

профспілок та Лівих. Журнал пропонує своїй аудиторії коментарі про 

економічні та політичні події в Німеччині, в Європейському Союзі й інших 

країнах світу, звіти про стратегії профспілок, аналіз і критику дискусій Лівих 

щодо капіталістичного суспільства на міжнародному рівні, огляд і 

обговорення нової періодики, факти з історії Лівих.Тираж журналу становить 

2,5 тис екземплярів, із яких 80% передплачуються. Видання активно 

співпрацює з авторами подібних за тематикою журналів Франції, Італії, 

Великобританії і США. Кожні два місяці виходить додаток до журналу на 

http://www.akweb.de/
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політичні та історичні теми. Також існує онлайн-версія журналу – 

http://www.sozialismus.de/metanavigation/links. 

Політична щомісячна газета «Die Sozialistische Zeitung»(«Ді 

Зоціалістіше Цайтунг») –  «SoZ» («СоЦ») виходить із 1986 року. Тираж 

видання складає 1 тис екземплярів, при цьому передплачують газету близько 

900 читачів. Газета виходить на 24 сторінках. «SoZ»(«СоЦ») спрямована на 

те, щобпротистоятитим соціально-політичним умовам, в яких людина 

почуває себе приниженою, поневоленою, покинутою. Газета бореться з усіма 

формами дискримінації. Оскільки боротьба за повне звільнення суспільства 

від рамок і обмежень може бути успішною лише в такому випадку, коли вона 

виходить на інтернаціональний рівень, то основним завданням газети є 

сприяння міжнародній солідарності й міжнародному співробітництву. 

Видання є фундаментальним противником капіталістичного суспільства.  

«Нам сьогодні необхідне саме соціалістичне суспільство, передумовами 

якого є демократично спланована, самоврядна економіка, що базується в 

першу чергу на потребах людей, а не на прибутку підприємців, банкірів або 

чиновників», – впевнений один із редакторів видання – Х. Борн 

(http://www.sozonline.de/ueber-uns/). Медійний контент торкається проблем 

побудови нового соціального суспільства, єднання соціалістичних сил і 

створення організованої контрвлади: «Досить виготовляти зброю!», 

«Причини для розквіту діяльності Правих», «Чи визнані демонстранти 

терористами», «Економічна політика Лівих», «Ні расизму та війнам!», 

«Єдність народів в Греції», «Життя проти атому», «Соціалістична країна – 

альтернатива капіталізму». Видання має постійні рубрики: «Внутрішня 

політика»,«Міжнародні відносини», «Підприємства і профспілки», 

«Ліві»«Навколишнє середовище», «Економіка», «Фейлетони», «Колонки», 

«Листи читачів». Двічі на рік виходить журнал-доповнення 

«Emantipation»(«Еманціпацьон»), мета якого – залучення молоді до 

ознайомлення з соціалістичною теорією, спонукання їх до дискусій, а також 

сприяння взаєморозумінню між Лівими. «SoZ» («СоЦ»)має онлайн-версію – 
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www.sozonline.de. 

Надрегіональний щомісячник «Blätter für deutsche und internationale 

Politik»(«Блетер фюр дойче унд інтернаціонале Політік») з’явився в 1956 

році. До 1989 року журнал фінансувався Об’єднаною соціалістичною партією 

Німеччини й був засобом поширення її політики. На сьогодні він є 

економічно незалежним, фінансується за рахунок передплати (7,7 тис 

абонентів), а також  фінансову допомогу йому надає «Gesellschaft zur 

Förderungpolitisch-wissenschaftlicher Publizistik und demokratischer Initiativen» 

(«Товариство сприяння політико-науковій публіцистиці й демократичним 

ініціативам»). Із 2013 року тираж видання складає 10 тис примірників.У 

журналі подаються матеріали щодо актуальних питань внутрішньої і 

зовнішньої політики. Газета  «Die Zeit» («Ді Цайт») так окреслила концепцію 

цього видання: «Головною метою журналу є висвітлення республікансько-

демократичних принципів розвитку держави, він виходить за рамки 

внутрішньополітичних й економічних зв’язків, орієнтуючись на країни 

Заходу, є борцем за соціальну справедливість і сталий розвиток суспільства». 

Медійне спрямування  «Blätter für deutsche und internationale Politik» («Блетер 

фюр дойче унд інтернаціонале Політік»)можна простежити за назвами 

окремих публікацій: «Ми проти репресій: впевненість через інтеграцію», 

«Хорватія: неоліберальний антикомунізм», «Криза ситуації з біженцями – 

причина глобального руху біженців», «Німецький неолібералізм та криза в 

Європі», «Афганістан – країна безкінечної війни». Кожен номер містить 

колонку відомого американського політичного коментатора й критика 

В. Пфаффа. Онлайн-версія видання розміщена за адресою – 

https://www.blaetter.de/. 

Журнал «Ossietzky»(«Осієцький»)виходить із 1997 року. Він названий 

на честь відомого німецького журналіста, шеф-редактора видання «Die 

Weltbühne («Ді Вельтбюне») –  попередника «Ossietzky»,  нобелівського 

призера К. Осієцького. «Ossietzky» («Осієцький») підхопив публіцистичні 

настрої антивійськового й антифашистського журналу «DieWeltbühne»(«Ді 
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Вельтбюне»), який боровся проти політики Правих. Тематика журналу 

спрямована на захист прав біженців, на боротьбу за підвищення заробітної 

плати, скорочення робочих годин, проти чорної пропаганди, спотворення 

громадської думки традиційними медіаконцернами, ведення військових дій 

та авторитету одних країн над іншими. Концепцію видання окреслюють 

окремі публікації: «Приватизація та її наслідки», «Капіталізм чи демократія», 

«Маніфест щодо подолання масового безробіття», «Знущання над 

навколишнім середовищем», «Немає демократії без демократизації», «Чи ми 

можемо вчитись з історії», «Книжки замість бомб», «Ні війні з Іраком!».На 

сьогодні його наклад складає 2 тис екземплярів. Видання має онлайн-версію 

– http://www.ossietzky.net/willkommen. 

Журнал «аrranca!»(«арранка!») був створений в 1993 році як 

підтвердження реалізації ідей нової  революційної організації «Für eine linke 

Strömung» («Фюр айне лінке Штрьомунг») та для забезпечення дискусійної 

платформи представників Лівих. Із 2015 року видання стало платформою 

інтервенціоністських Лівих, загальну масу яких складають ліві радикали та 

антикапіталісти. Редакційна колегія журналу акцентує на найактуальніших 

подіях, обговорення яких є своєрідною провокацією та спонуканням до дій. 

Наведемо список найбільш показових публікацій: «Від різнобічних рухів до 

організованої влади. Перспективи радикальної політики», «Антифашизм. 

Розмова з групами чотирьох політичних напрямків», «Просто чекати на 

революцію – це нічого!», «Чи треба позбутися гетеросексуального настрою в 

Європі?». Видання також відслідковує історію партії Лівих і пов’язані з ними 

конфлікти,  описує досвід Лівих в інших країнах. Онлайн-версія видання 

розміщена за адресою – https://arranca.org. 

«Lunapark21»(«Лунапарк21»)– надрегіональний журнал, який розпочав 

функціонування в 2008 році. Часопис виходить 4 рази на рік.Видання 

створене за ініціативи громадян, які не задоволені державним устроєм, 

державною політикою та прагнуть створення нового солідарного суспільства. 

Девіз журналу: «Інший світ можливий, потрібні лише інші стратегії в 
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економіці!». Основна тема видання – критика міжнародної капіталістичної 

економіки. Також центральне місце посідають теми, пов’язані з соціальними 

рухами. До постійних рубрик належать: «Світ та економіка», «Соціальне 

становище та протидія», «Фемінізм та економіка», «Зброя та війна», 

«Навколишнє середовище й енергія», «Культура».Видання має веб-сайт – 

http://www.lunapark21.net/. 

«marx21» («маркс21») – надрегіональний журнал, який зародився в 

2007 році й виходить п’ять разів на рік. Редактори й читацька аудиторія 

видання (400осіб) – члени організації «marx21», яка характеризує себе як 

«екстремістське опозиційне угрупування Лівих», а її мета – створення 

комуністичного суспільства в революційний спосіб.Представники «marx21» є 

учасниками антиглобалізаційних рухів. Відтак журнал займає чітку 

антиімперіалістичну позицію, виступає за участь партії Лівих у керівництві 

країною, закликає до «соціалізму з низів» і позиціонує себе як революційне 

медіа. У період Арабської весни видання підтримувало повалення урядів 

Тунісу, Лівії, Єгипту, Сирії і критикувало воєнне втручання країн НАТО.До 

постійних рубрик та підрубрик видання належать: «Політика» («Внутрішня 

політика», «Зовнішня політика», «Партія Лівих», «Профспілки»), «Культура» 

(«Книжки», «Фільми», «Музика»), «Історія», «Теорія». Видання також 

представлене онлайн – https://www.marx21.de. 

 «Luxemburg. Gesellschaftsanalyse und linke Praxis» («Люксембург. 

Гезельшафтсаналюзе унд лінке праксис») – надрегіональний журнал, що  

видається фондом RosaLuxemburg. Видання є послідовником такого 

друкованого медіа, як «Utopiekreativ» («Уторікреатів»), останній номер якого 

був опублікований наприкінці 2008 року. Журнал наразі виходить тричі на 

рік.Цікаво, що з 2014 року підписка на видання безкоштовна.Журнал 

концентрує увагу на аналізі суспільно-політичного життя, а також аналізує 

діяльність Лівих. Як зазначалось у першому випуску видання, «так само,як 

мистецтво потребує стратегій, проекти Лівих мають встановити зв’язок між 

повсякденною боротьбою й альтернативами розвитку суспільства. Вони 
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повинні заново вчитися пропагувати й боротися, налагоджувати зв’язки з 

соціальними партнерами і знаходити підхід та точки дотику з їхнім 

традиційним баченням, займати сьогодні та в майбутньому гідне місце на 

політичній арені країни». Журнал має такі рубрики: «Суспільні класи», 

«Європа для Лівих», «Майбутнє», «Спеціально для Греції», 

«Інфраструктурний соціалізм», «Криза та протест», «Нова класова політика», 

«Реорганізація», «Соціальна екологія», «Трансформація», «Світова кризова 

політика». Видання існує онлайн – http://www.zeitschrift-luxemburg.de. 

Отже, медіа, цільовою аудиторією яких є прихильники лівого руху, 

формують у читачів спільну громадську думку та політичну волю, а також 

контролюють діяльність уряду як суспільно-наглядова інстанція. 

Комунікативні програми видань цієї групи неоднорідні, незважаючи на те що 

всі вони належать до так званої преси «лівих». Це як медіа, що продукують 

пацифістську ідеологію, так і  засоби масової інформації, які генерують 

інтервенціоністську філософію; видання, що акцентують увагу на внутрішній 

політиці, та газети й журнали, інформаційний контент яких окреслює 

зовнішньополітичні події. Прикметно, що такий тип преси є затребуваним у 

німецькому соціокомунікаційному просторі – навіть на початку ХХІ століття 

з’являються, незважаючи на загальну тенденцію занепаду друкованої 

періодики, нові зразки видань для Лівих.  

Видання для фахівців певних галузей (для фахівців-практиків). 

Невелику групу в системі альтернативних друкованих медіа  

становлять видання, які спрямовані на читачів, що є фахівцями у певних 

галузях та відстоюють альтернативне бачення розвитку тих сфер діяльності, 

якими займаються. Ключовими темами такої періодики є право, 

альтернативна економіка, альтернативна медицина та здоров’я, соціальна 

робота, педагогіка.  

Проблеми, які існують в галузі охорони здоров’я, висвітлюєжурнал 

«Dr.med. Mabuse»(«Др.мед. Мабузе»). Він виходить 6 разів на рік. Головна 

мета видання – об’єднати медиків, спонукати їх до обговорення, аналізу та 
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створення плану дій щодо покращення медико-санітарної допомоги в цілому. 

Журнал виник у 1976 році (м. Франкфурт), коли на виборах у студентську 

раду перемогла група шпотніс (Ліві екстремісти). У них з’явилася ідея 

створити новий вид фахового журналу, який би критикував рівень розвитку 

медицини, приваблював своєю нестандартністю медиків. У 1977 році у сфері 

медицини зростає неспокій. Ці події прискорюють розповсюдження журналу 

та впливають на його контент. Уже  другий номер видання швидко 

реалізується в інших університетських містах, а з шостого номера в редакції 

працюють студенти-медики з Берліна, Гіссена, Гамбурга, Гейдельберга, 

Марбурга, Кельна, Аахена та Фрайбурга. Авторами матеріалів медики-

практики, а також науковці, студенти.У 2007 році до 30-річного ювілею 

«Dr.med. Mabuse»(«Др.мед. Мабузе»)альтернативна газета «TAZ» («ТАЦ») 

так описала його концепцію: «Це видання ще на початку створення було суто 

демократичним проектом, яким керувала купка людей, мотивованих ідеєю, 

вони не залежали від фінансової сторони і такими залишаються до цього 

часу. Замість дискусій про винагороди та премії для лікарів, головними 

темами для обговорення на шпальтах видання є підвищення рівня медицини, 

наслідки жіночого руху, нововведення у фармацевтичній промисловості. 

Ніяка інша періодика не занурюється так глибоко в потаємне системи 

охорони здоров’я, як ця» [www.taz.de/Zeitschrift-Mabuse/!5194755/].Журнал 

розходиться за передплатою, є він також і в роздрібному продажі. Видання 

має інтернет-аналог – http://www.mabuse-verlag.de/Zeitschrift-Dr-med-Mabuse. 

«Erziehung und Wissenschaft» («Ерціюнг унд Віссеншафт») – 

надрегіональний освітянський журнал профспілки «GEW». Він виходить 11 

разів на рік у м. Франкфурт. Читацькою аудиторією є вчителі всіх типів шкіл, 

викладачі та особи, які задіяні у сфері професійної, технічної та вищої освіти. 

Кожен член профспілки отримує два щомісячних журнали: одне 

надрегіональне видання, а друге, відповідно, регіональне.Тематичний 

діапазон видання стосується тих тем, які важливі в роботі освітян. Це і 

безробіття серед молоді, інклюзії в навчальних закладах, кібер-залякування 

http://www.taz.de/Zeitschrift-Mabuse/!5194755/
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дітей і молоді та ін. Журнал має такі рубрики: «Навчання», «Дитячі садочки», 

«Школа», «Подальше навчання», «Міграція», «Політика суспільства», 

«Приватизація і лобізм», «Підвищення кваліфікації викладачів». Існує 

онлайн-версія журналу – http://www.erziehungundwissenschaft.de. 

«Kritische Justiz» («Крітіше Юстиц») –журнал із питань права, 

виходить чотири рази на рік, тираж – 1,8 тис екземплярів. Журнал був 

створений у 1968 році студентами-юристами Франкфуртської школи, які 

підтримували ідеї Т. Адорно і М. Хоркхаймера, а також ідеї студентського 

руху й непарламентської опозиції. Редакція часопису звертається в першу 

чергу до юристів, студентів, які вивчають юриспруденцію, науковців, 

працівників профспілок, соціальних робітників, педагогів, економістів. 

Видання основну увагу концентрує на аналізі  марксистсько-правової теорії, 

на критиці приватної автономії, історії громадянського права, репресивній 

функції кримінального права. Воно міститьматеріали про страйки, 

солідарність і правові стратегії в політичному процесі, про свободу зборів і 

поліцейські закони.Медійний контент видання найкраще окреслюється 

такими публікаціями: «Суб’єктивний ретроспективний погляд на критику 

права», «Правова чутка – гарант успіху в правовій сфері?», «Дебати про 

ситуацію з біженцями. Я бачу те, що ти не бачиш», «Захист від біженців чи 

захист біженців», «Перспективи німецької комунальної політики», 

«Соціальне житлове право на роздоріжжі», «Сексуальне насильство в 

громадських місцях: закон та потреби в його реформах» та ін.Веб-сайт 

видання можна оглянути за посиланням – http://www.kj.nomos.de/. 

У ХХІ столітті альтернативна друкована преса хоч і не так активно, але 

все ж таки продовжує розвиватись. Із фахових альтернативних видань 

виникають декілька нових, як-от:«QUERKOPF» («Кверкопф»), «Synapse» 

(«Зюнапсе»). На жаль, відсутність фінансування і стрімкий розвиток онлайн-

технологій вплинули на те, що друкована версія «QUERKOPF» 

(«КВЕРКОПФ») проіснувала до 2012 року, а «Synapse» («Зюнапсе»)– до 2011 

року. «Synapse» («Зюнапсе»)  має онлайн-версію– www.syndikat.org. 

http://www.erziehungundwissenschaft.de/
http://www.syndikat.org/
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Видання для наукової спільноти. 

Досить потужно на альтернативному медійному ринку представлені 

видання, призначені для наукової спільноти.Варто зазначити, що приблизно 

30% таких медіа виходить у столиці Німеччини – у м.  Берлін. 

Незалежний науковий журнал із філософських та соціальних наук«Das 

Argument»(«Дас Аргумент») виходить шість разів на рік. Видання було 

засноване в 1959 році марксистсько-орієнтованими Лівими. Перші 

примірники були купою зшитих аркушів. Головне завдання журналу 

полягало в протесті проти ядерного озброєння. Але в перші десять років 

свого існування видання значно розширило тематичний спектр і двічі 

змінило назву. Із 1969 року й до сьогодні журнал має назву 

«DasArgument»(«Дас Аргумент»).Він відіграв велике значення для 

студентських рухів 1960-х і 1970-х років – основними детермінантами 

«DasArgument»(«Дас Аргумент»)були його конструктивні й критично 

налаштовані дискусії між Комуністичною партією та Соціальною 

об’єднаною партією Західної Німеччини. Із середини 1980-х років видання 

підтримує суто марксистські ідеї. До 2000 року журнал пережив кілька смуг 

занепаду, а з 2001 року було зроблено перші кроки щодо розширення його 

редакційного складу і створено науково-консультаційну раду, до складу якої 

ввійшли науковці з різних куточків світу. Рада визначає тематику й 

редакційну політику видання. Кожен номер журналу присвячений певній 

темі й містить широкий спектр матеріалів, які так чи інакше перегукуються з 

теоріями і підходами Лівих щодо ситуацій у сферах психології, філософії, 

медицини, економіки, культури, політики і т. д. До постійних рубрик 

належать: «Філософія», «Мова і література», «Педагогіка», «Соціологія», 

«Суспільні рухи й політика», «Історія».Видання має веб-сайт – 

http://www.inkrit.de/neuinkrit/index.php/de/das-argument. 

«Psychologie und Gesellschaftsritik» («Псюхологі унд 

Гезельшафтскрітік»)– «P&G»(«П&Г») – науково-теоретичний журнал із 

психології.Редактори «P&G» налаштовані проти стандартизації знань із 
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психології та суміжних з нею наук. Журнал виходить чотири рази на рік. Він 

заснований у 1977 році. Спершу журнал вийшов під назвою «Psychologie und 

Gesellschaft» («Псюхологі унд Гезельшафт»). У 1979 році назву було змінено 

на «Psychologie und Gesellschaftsritik»(«Псюхологі унд Гезельшафтскрітік»). 

Окрім зміни назви, авторами був ухвалений інший підхід щодо редакційної 

політики, яка полягала в тому, що вони не розробляли якоїсь загальної теорії 

і відійшли від навчальної функції. У журналі розглядаються теми з різних 

сфер та стосуються різних інституцій. Ось деякі тематичні кластери за 

хронологією: «Естетичні дії, засоби масової комунікації та засоби масової 

інформації» (1981 рік), «Жінки і психологія» (1983 рік),  «Конструкції 

суб’єктивності і суб’єктивації. Гендерні питання. Дитинство та підлітковий 

вік» (2002 рік). Журнал є частиною порталу Psychologie-Аctuell.com. 

«PROKLA»(«ПРОКЛА») – марксистсько орієнтований журнал в галузі 

соціології, соціальної історії та політології. Його головною тематикою є 

політична економія, екологія, критична теорія, міжнародні відносини і 

соціальні рухи. Журнал виходить із 1971 року чотири рази на рік. «PROKLA» 

(«ПРОКЛА»)є абревіатурою «ProblemedesKlassenkampfs», що в  перекладі з 

німецької означає «Проблеми класової боротьби». Початково журнал 

концентрував увагу саме на «проблемах класової боротьби». У 80-х роках 

ХХ століття тематичний спектр видання збільшився, при цьому такі 

центральні поняття марксистської теорії, як класи, криза, держава, теорії 

цінностей і грошей, у ньому вже сміливо піддавались критиці (№50, № 57,  

№58, № 63, № 72). У 90-х роках ХХ століття журнал перестав виконувати 

функцію «революціонера». Проте, як і раніше, у виданні лунала критика 

капіталізму, але вже з наукових позицій. Політичний проект поступово 

перетворився на науковий журнал.Автори матеріалів, які друкуються в 

журналі, – переважно представники академічних кіл Берліна. Окрім того, у 

виданні друкуються в перекладі статті із закордонних журналів. Концепцію 

журналу окреслює її медійний контент: «Використання енергії на межі», 

«Рух за демократичне використання енергії в Німеччині. Історично-
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матеріалістичний аналіз руху», «Робота й додакова вартість в дигітальному 

капіталізмі», «Про економію за часів біженців і міграції», «Геополітичні 

конфлікти після нових «порядків у світі»», «Політична криза в Європі та 

реорганізація громадських сил» тощо. Видання має сайт – 

http://www.prokla.de/. 

Надрегіональний журнал«sociokultur» («соціокультур») виходить із 

1984 року чотири рази на рік. Він надає інформацію про принципи, методи та 

перспективи соціокультурної роботи. Поєднання частин «соціо» та 

«культура» вказує на те, що культура й мистецтво тісно пов’язані з соціумом. 

Термін «соціокультура» зародився на початку 70-х рр. ХХ ст. у Західній 

Німеччині, коли почали виникати так звані нові соціальні рухи. 

Представники цих формацій займали більш-менш легально багатоквартирні 

будинки та залізничні станції, що вийшли з ужитку, і реалізовували там своє 

бачення нової соціальної моделі, базовими критеріями якої були свобода і 

справедливість в усіх проявах. Головним завданням виразників 

альтернативного руху було створити інший вид життя та роботи, а культура 

мала стати важливим елементом цього процесу трансформацій. Серед 

активістів було багато представників мистецтва, які мали різне поняття 

культури, але об’єднував їх потяг до естетизації буденності, бажання втілити 

в життя уявлення про «контркультуру». Теми, яких торкаються автори 

журналу, різні: «Біженці змінили наше суспільство й стали активними й 

вагомими акторами на соціокультурній арені», «Сучасна Європа піддається 

політичним, соціальним та економічним випробуванням. Як організувати 

соціокультуру європейського різноманіття?», «Політика й соціокультурні 

діячі» та ін. Тираж видання становить 1,5 тис екземплярів. Журнал має  

онлайн-версію – http://www.soziokultur.de.  

Науковийжурнал прикладної теорії дискурсу «kultuRRevolution» 

(«культуРРеволюцьон»)виходить з 1982 року два рази на рік. У журналі 

розглядається не лише теорія дискурсу, а й типологія культури, подається 

аналіз дискурсу ЗМІ, літератури тощо: «Типологія культури: колективні 

http://www.prokla.de/
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символи і їх система, міфи буденності», «Взаємозв’язок між літературою і 

мистецтвом літератури», «Аналіз ЗМІ: дискурсивна сила і структура 

громадської підсвідомості», «Чому майбутнє з комп’ютером» тощо. Видання 

має й онлайн-версію – http://zeitschrift-kulturrevolution.de. 

«BABYLON»  («БЕБІЛОН») – надрегіональний науковий журнал із 

суспільнознавчих наук, виходить із 1986 року двічі на рік. Журнал звертає 

увагу на  проблеми євреїв, описує відносини німецьких євреїв з неєвреями з 

філософської, політичної, релігійної та соціологічної точок 

зору.«BABYLON» («БЕБІЛОН») апелює до неєврейської аудиторії, якій він 

постійно нагадує, що єврейський досвід можна розглядати як криницю 

досвіду ХХ ст. Це не тільки науковий журнал, але й довідник німецько-

єврейської історії. У 1991 роціжурналіст Р. Шнайдер написав у газеті «Die 

Zeit» («Ді Цайт»): «Бажання видавців «BABYLON»взяти участь у політичних 

дебатах та високі стандарти цього журналу – це  крок у бік самореалізації та 

саморозуміння, якщо не сказати більшого. У той же час журнал не 

підтримується консенсусом єврейської громади, а отже, є альтернативним, 

так би мовити, аутсайдером друкованого медіаринку». Журнал має онлайн-

версію – http://www.neuekritik.de/zeitschriften/babylon.html. 

Журнал «GENDER»(«ГЕНДЕР»)є надрегіональним, виходить тричі на 

рік. Він виник у 2009 р. як фахове видання проекту «Мережа гендерних 

досліджень» і став платформою для наукових дискусій, що стосуються 

розвідок на гендерну тематику. У журналі друкуються автори з 13 країн 

світу: США, Швеції, Польщі, Австралії, Ізраїлю та ін. Міждисциплінарний 

характер видання дозволяє йому концентруватись на питаннях соціології, 

педагогіки, політології, економіки, культури та на історичному аналізі 

гендерних досліджень: «Гендерні відносини в релігіях світу» (№ 1, 2010 рік), 

«Гендерна теорія та управління різноманіттям» (№ 2, 2010 рік), «Нові 

перспективи в боротьбі з насильством» (№ 2, 2011 рік). Головну тему номера 

обирають запрошені редактори-експерти. Журнал має додатки, які, 

щоправда, виходять нерегулярно. Так, наприклад, у 2011 вийшов 

http://zeitschrift-kulturrevolution.de/
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англомовний додаток «Гендерні трансформації. Постсоціалістичний досвід у 

роботі, політиці, культурі». Видання має онлайн-версію – http://www.gender-

zeitschrift.de. 

Отже, видання, що призначені для наукової спільноти, порушують в  

основному питання з суспільнознавчих наукових галузей знань – соціології, 

політології, історії тощо. Це так звана міждисциплінарна періодика. Причому 

наукові теорії авторів розглядуваного нами типу видань ґрунтуються на 

ідеології Лівих. 

Видання прихильників андеграундного мистецтва. 

Презентована на ринку альтернативних друкованих медіа й така група 

засобів масової інформації, яка призначена для прихильників андеграундного 

мистецтва. 

До видань вищезазначеного типу належитьлітературний журнал «Am 

Erker» («Aм Еркер»). Він був заснований у 1977 році. Видання виходить два 

рази на рік. У 1998 році журнал був нагороджений премією «CalwerHermann-

Hesse-Preis», а в 2005 році отримав грант від Фонду німецької літератури. Це 

свідчить про його важливе значення й місце серед альтернативних 

літературних видань Німеччини. У журналі представлені літературний 

доробок молодих німецькомовних авторів, а такожу ньому публікуються 

рецензії. Як зазначив журналіст радіо Федеральної землі Заарланд М. Браун, 

«журнал «Am Erker»з моменту свого заснування є найяскравішим 

представникомтого типу літератури, який поєднує іронічний реалізм із 

почуттям гумору» [http://www.am-erker.de]. Журнал представлений також 

онлайн – http://www.am-erker.de. 

Журнал «herzGalopp» («херцГалопп»)виходить з 1995 року. Це видання 

належить до  нерегулярних. Поряд із прозою та лірикою андеграундних 

авторів у журналі представлені колажі на літературну тематику, рецензії. 

Твори, надруковані в журналі, часто декламують на читацьких вечорах у 

громадських місцях, у бібліотеках, книжкових магазинах, клубах. У 

структурі видання простежуються анархічні тенденції та вільний, не 

http://www.gender-zeitschrift.de/
http://www.gender-zeitschrift.de/
http://www.am-erker.de/
http://www.am-erker.de/
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структурований зміст. Онлайн-версія розміщена за посиланням – 

www.home.pages.at/herzgalopp. 

Журнал коміксів «Strapazin» («Штрапацін») заснований у 1984 році. 

Видання виходить 4 рази на рік. Журнал друкує комікси (найчастіше 

карикатурного характеру) маловідомих німецьких авторів, також надає 

площадку для митців з Європи, Америки та Азії. На думку газети 

«BerlinerZeitung» («Берлінер Цайтунг»), «журнал коміксів «Strapazin» 

протягом багатьох років зберігає своє значення:  в німецькомовному просторі 

немає більше жодного видання, яке б на постійній основі так впевнено 

підтримувало б нестандартні молоді таланти» (http://www.berliner-

zeitung.de/newsarchive/archiv/1999-11-20). Неординарним видається підхід 

щодо контентного наповнення журналу: окремий номер може містити або 

роботи одного коміксиста, або ж структуруватися за географічними 

уподобаннями (наприклад, у № 37 – «Скандинавські комікси», «Комікси з 

Тель-Авіву»). Тираж «Strapazin» становить 3 тис примірників. Видання не 

має шеф-редактора. Редакційна політика полягає в дотримання ротаційної 

системи. Щороку команда з 15 редакторів та видавців зустрічається разом, 

щоб визначити теми подальших номерів. Онлайн-версія розміщена за 

посиланням – http://www.strapazin.de. 

Отже, німецький медійний простір позначений наявністю друкованих 

медіа, які надають свої площадки для авторів, що представляють на загал 

андеграундне мистецтво. Це здебільшого видання, які друкують літературні 

твори, проте представлені також медіа, які друкують твори представників 

авангардного образотворчого мистецтва. 

Видання специфічних (маргінальних) груп. 

Репрезентовані на медійному ринку й видання, призначені для 

специфічних груп, або ті, які обговорюють теми, що стосуються 

вищезазначених груп. До таких груп належать соціально вразливі верстви 

населення – ув’язнені, безпритульні, ЛГБТ-спільнота, люди з обмеженими 

можливостями тощо. 

http://www.home.pages.at/herzgalopp
http://www.berliner-zeitung.de/newsarchive/archiv/1999-11-20
http://www.berliner-zeitung.de/newsarchive/archiv/1999-11-20
http://www.strapazin.de/
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Одне з найпоказовіших видань у цій групі – журнал «ohrenkuss…darein, 

daraus» («оренкусс…да райн, да рауз»). Це єдине в Німеччині видання, де 

авторами текстів є люди з синдромом Дауна. Навіть назва видання – це 

фантазія одного з авторів. Із журналом співпрацює близько 20 редакторів. 

Він виходить із 1998 року раз на півроку. Журнал став форумом для людей з 

синдромом Дауна, що, безперечно, сприяло зміцненню їх впевненості в собі. 

Кожен випуск розкриває специфічну тему, наприклад:  любов, праця, музика, 

спорт, читання, письмо, мода. Теми обираються редакцією, яка складається з 

самих же авторів. Так, наприклад, № 15 за 2005 рік присвячений темі 

«Монголія», яка з’явилась в авторів М. Браузе, В. Лама, А. Фрітцен після 

відвідування цієї країни; № 13 за 2004 рік – темі «Мода», ідея якої виникла 

після того, як з авторами журналу було проведено фотосесію. Журнал 

представлений також онлайн – http://ohrenkuss.de. 

Цільовою аудиторією «KIDS Aktuell. Magazin zum Down-Syndrom» 

(«КІДС Актуель. Магацін цум Даун-Зюндром») є батьки, родичі й медичні 

працівники, які мають справу з дітьми, що хворі на синдром Дауна.  Журнал 

видається два рази на рік і поширюється безкоштовно серед лікарів, у школах 

і дитячих садках у районі Гамбурга. Видання поділене на рубрики: «Школа, 

освіта», «Вільний час», «Статеве дозрівання», «Здоров’я» та ін. Журнал 

розкриває широке коло тем, що стосуються правової, медичної та соціальної 

підтримки сімей, в яких є діти із вищезазначеним захворюванням: «Інклюзія 

у школах Гамбурга: чи це реально?», «Люди з інвалідністю: з якими 

проблемами вони стикаються і які права мають» (№ 29, 2014 рік); «Союз 

Гамбурга з питань інклюзії у школах», «Підтримка в професійній орієнтації», 

«Із синдромом Дауна на ринку праці» (№ 32, 2015 рік). Видання існує онлайн 

– http://www.kidshamburg.de/doc/magazin-kids-aktuell.php. 

Із 1989 року виходить щорічний журнал «IRRTU(R)M» («ІРРТУ(Р)М»). 

Його читацька аудиторія – люди з психічними захворюваннями, схильні до 

депресій та кризових станів. Обсяг журналу – 155 сторінок. Видання друкує 

матеріали, в яких викладений досвід боротьби авторів із психічними 

http://ohrenkuss.de/
http://www.kidshamburg.de/doc/magazin-kids-aktuell.php
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хворобами. Мета журналу – викорінити страхи й забобони у суспільстві, 

стимулювати та підтримувати дискусії щодо проблем психіатрії і психічних 

захворювань. Адреса онлайн-версії журналу – http://www.irrturm.info/. 

Найбільшу частину альтернативних медіа для специфічних груп 

становлять  видання для таких груп, як в’язні та безпритульні.  

Журнал «BISS» («Бісс») є першим у Німеччині виданням для 

безхатченків. Він виходить із 1993 року. Це щомісячне видання. Мета 

журналу – заохочувати громадян, які опинились у соціальних труднощах, 

допомогти самим собі. Моделлю для наслідування слугувала лондонська 

газета безхатченків «London Road The Big Issue». На відміну від 

лондонського видання, у мюнхенському журналі до його створення залучені 

безхатченки, вони співпрацюють із професіоналами (це фотографи й 

журналісти-фрилансери). «BISS» («Бісс») має тираж 38 тис примірників, його 

розповсюджують на вулицях близько 100 продавців, 51 з яких 

працевлаштовані на постійній основі. Журнал є членом Міжнародної мережі 

вуличних видань. Ціна продажу складає 2,20 євро, із яких 1,10 євро отримує 

продавець. Фінансовий обіг видання становить 500 тис євро на рік, ще 500 

тис євро заробляють за рахунок пожертвувань та спонсорства. Журнал 

представлений онлай – http://biss-magazin.de. 

«respekt!» («респект!») – єдиний у Німеччині загальнонаціональний 

журнал представників ЛГБТ-спільноти, виходить із 2005 року нерегулярно 

(2–3 раз на рік) у м. Кельн тиражем 12 тис екземплярів. Обсяг видання –  24 

сторінки. Журнал розповсюджується в консультаційних центрах та 

магазинах для ЛГБТ-спільноти, більш ніж 4 тис читачів отримують видання 

за передплатою. Мета видання – підтримати одностатеві шлюби, право на 

усиновлення дітей, систематичне інтегрування в суспільство понять 

гомосексуалізм і сім’я, сприяти адекватному сприйняттю родинами своїх 

дітей, що є гомосексуальними. Так, наприклад, у № 4 за березень 2006 року 

були опубліковані такі матеріали: «Перемога транссексуалів: Федеральний 

конституційний суд вимагає зміни законів», «Гомошлюби в Європі», «Рухи 

http://www.irrturm.info/
http://biss-magazin.de/
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протестів гомосексуалістів в НДР з точки зору служби державної безпеки 

країни», «Шляхи до сімейного життя: опікунство та усиновлення»; у № 21 за 

грудень 2014 року: «Свобода заразна: маніфест у Берліні проти гомофобії», 

«Стать – це право кожного», «Одностатеві шлюби і їх права», «Право 

усиновлення: нерішучі дії керівництва». Журнал представлений онлайн-

версією – https://www.lsvd.de/presse/respekt.html. 

Видання для біженців, мігрантів. 

Незначною кількістю на альтернативному медійному ринку 

репрезентовані видання для такої аудиторної групи, як біженці та мігранти. 

Яскравим прикладом такої періодики є журнал «Asylmagazin» 

(«Азюльмагацін»). Проте видання також орієнтоване на мігрантів, біженців, а 

також а суддів та адвокатів, співробітників міграційних консультаційних 

центрів, адміністративних судових установ, благодійних організацій, церков, 

профспілок та університетів. Журнал виходить у Берліні 9 разів на рік 

тиражем 1,4 тис екземплярів. Видання містить інформацію про інформацію з 

правових та соціальних питань: останні судові рішення щодо реєстрацій та 

місць проживання мігрантів, про надання притулку біженцям та закони щодо 

отримання громадянства, про зміни в соціальному праві, регулярно 

оновлюється інформація щодо нових рішень Європейського суду з прав 

людини. Журнал має сталі рубрики: «Робота та досвід», «Проекти та 

ініціативи», «Освіта», «Міжнародні події», «Право на перебування», 

«Соціальне право», «Інші права». Онлайн-видання розміщене за посиланням 

– http://www.asyl.net. 

Контент регіонального журналу «Der Schlepper» («Дер Шлеппер») 

також спрямований на таку аудиторну групу, як біженці. Він виходить 

чотири рази на рік у м. Кіль із 1997 року. Назву журналу редакція пояснює 

так: «Шлеппер (із німецької буксирне судно) – це невеликий катер, який 

стоїть на узбережжі й готовий протягнути руку допомоги, щоб іноземні 

кораблі мали змогу успішно пришвартуватись у  гавані. На кшталт цього 

журнал «DerSchlepper» («Дер Шлеппер») розрахований на допомогу людям, 

http://www.asyl.net/


166 
 

які через війни чи політичні переслідування шукають притулку в іноземній 

країні та сподіваються знайти право на перебування і солідарність тієї 

сторони, яка приймає». Журнал розміщує інформацію на правову, соціальну 

тематику: «Кому маємо право надавати притулок», «Розміщення біженців», 

«Діти біженців», «Робота для біженців», «Європейська політика з приводу 

біженців» та ін. Видання представлене онлайн – 

https://www.frsh.de/schlepper/. 

Видання для чоловіків, жінок, молоді та дітей. 

Репрезентовані на ринку альтернативної періодики видання, які 

призначені для читачів, групи яких ми виділяємо за статевою та віковою 

належністю – чоловіки, жінки, молодь, діти. 

Жіноча альтернативна періодика здебільшого представлена таким 

різновидом, як видання феміністичної спрямованості. 

Одним із перших феміністичних видань є журнал «INTA»(«ІНТА»). 

Вищезазначену назву видання отримало в 2014 році. До цього часу воно 

називалося «Schlangenbrut» («Шлангенбрут»), що з німецької перекладається 

як «приплід змії». Видавцями журналу є декілька жінок-протестанток та 

католичок.«INTA» («ІНТА») присвячує свої номери конкретним темам. 

Наприклад, тлумаченню Біблії, феміністичним рухам, антирелігійним 

(шамани та ворожки) питанням. Також він дає можливість взяти участь у 

поточних дебатах із  феміністської теології, публікує матеріали в перекладі, 

які маловідомі в німецькомовному оточенні. Веб-версія журналу розміщена 

за адресою –  http://www.inta-forum.net/archiv-inta.html. 

Феміністичний правовий журнал «STREIT»(«Штрайт») виходить із 

1983 року. Він концентрує увагу на правах жінок. Наприклад, у № 3 за 1983 

рік редакція надрукувала такі матеріали: «Завдяки втручанню німецького 

суду проведено реформу щодо абортів», «Показання зґвалтованої», «Спільне 

право батьківської опіки після розлучення», «Немає права на батьківську 

опіку без шлюбу», «Критерії соціального вибору при звільненні», «Якими ми 

були і якими ми є. З історії жінок в юриспруденції»;  № 4 за той же рік 

https://www.frsh.de/schlepper/
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розміщені такі публікації: «У материнській сукні. Сім’я, політика сім’ї у 

Німеччині», «Новий закон в акушерстві»,«Звертання «Пані» у посвідченнях 

та свідоцтвах», «Нарешті: заробітна платня за хатню роботу?» та ін. Видання 

має онлайн-версію – http://www.streit-fem.de/aktuell.html. 

Проте альтернативна періодика для жінок репрезентована не лише 

феміністично спрямованими виданнями.Яскравим прикладом є регіональний 

журнал для активних жінок «Mathilde»(«Матільда»). Вінвиходить із 

1992 року у м. Дармштадт. Видання захищає інтереси жінок, повідомляє про 

досягнення жінок, які йдуть власним шляхом і не залежать від чиєїсь думки 

чи уявлень. «Mathilde» («Матільда»)заявляє, що не має наміру бути 

«феміністською друкованою пресою боротьби». Мова журналу – гендерно-

нейтральна. Як із часу заснування, так і до сьогодні в журналі немає 

постійного шеф-редактора, ієрархічного поділу обов’язків, ним керує на 

громадських засадах група зацікавлених жінок. Кожен номер має свою 

тематичну спрямованість, також журнал розміщує обговорення нових 

книжок та плани заходів у місті. До основних рубрик належать: «Політика і 

культура», «Мистецтво», «Театр», «Література і музика». Із 1998 року існує 

сайт журналу – http://www.mathilde-frauenzeitung.de. 

 Незначною кількістю на медійному альтернативному ринку 

представлені видання для чоловіків. Одним із них є надрегіональний журнал 

«Switchboard» («Свічбод»). Він був створений у Гамбурзі у 1989 році як 

щомісячна інформаційна платформа, де можна знайти інформацію про 

консультаційні центри для чоловіків, про конфесійні й неконфесійні 

організації із соціальної роботи, освітні установи, медичні послуги та ін. 

Окрім систематизації практичної інформації, завданням журналу є створення 

національної мережі організацій, які складають чоловіки. За статистикою 

журналу, із № 147 за серпень 2001 року по № 180 за лютий 2007 року 

найпопулярнішою серед чоловіків була рубрика «Dос K!» («Док К!»), в якій 

розкриваються питання з сексуальної медицини та чоловічого здоров’я, із 

№ 156 за лютий 2003 року по № 207 за січень 2014 року – рубрика 
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«Мännerkörpereien» («Меннеркьорперайен») з темами «Спорт», «Фізичне 

навантаження», «Гарне самопочуття».Наразі веб-сайт видання являє собою 

публічно доступний архів – http://www.switchboard-online.de. 

До альтернативних видань, що презентує позицію молоді, належить 

щорічна газета найбільшої мережі школярів «Q-rage» («К’ю-рейдж»). Мета 

видання – сприяти вдосконаленню медійної грамотності серед молоді, 

допомагати у боротьбі з дискримінацією у школах і в місцевих громадах. 

Газета виходить із 2005 року в Берліні. Редактори видання – молоді люди 

віком від 15 до 20 років. «Q-rage» має тираж до 1 млн примірників і 

розповсюджується безкоштовно в 11 тис школах по всій країні. Газета 

порушує різні питаннях життя, зокрема виступає проти всіх форм нерівності, 

релігійної дискримінації, пригнічення за соціальним походженням, статтю, 

фізичними особливостями, політичними переконаннями або сексуальною 

орієнтацією. Меседж видання такий: «Ми маємо взяти на себе 

відповідальність за клімат у нашій школі й відвернутися від будь-яких форм 

дискримінації, залякування та насильства». Видання існує онлайн – 

http://www.schule-ohne-rassismus.org/q-rage-die-zeitung/. 

Як бачимо, періодика для такої групи, як чоловіки, жінки, молодь та 

діти, незважаючи на різну редакційну політику, системні характеристики, 

виконує одну соціокомунікаційну мету – захист прав та представлення 

інтересів своєї цільової аудиторії. 

Отже, огляд альтернативної періодики дозволив зробити висновок, що 

це розгалужена система друкованих видань, які мають гетерогенний характер 

– неоднорідні як за редакційною політикою, так і комунікативною 

практикою, ідеологічними засадами функціонування, системними 

характеристиками.  

 

 

 

 

http://www.schule-ohne-rassismus.org/q-rage-die-zeitung/
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Висновки до розділу 

 

Альтернативна преса – це окремий різновид періодичних засобів 

масової інформації, який має внутрішньотипологічні особливості.   

Основними типологічними ознаками альтернативних друкованих 

видань було визначено їхній вид, періодичність, територію розповсюдження, 

функціональне та цільове призначення. 

Було з’ясовано, що в системі альтернативної періодики репрезентовані 

такі види видань, як газети та журнали. За періодичністю альтернативна 

преса має розлогу  структуру – щоденні, щотижневі видання, ті, які виходять 

двічі на місяць, щомісячно, 3–5 разів на рік, піврічники, раз на рік, 

нерегулярна періодика. Принципи розподілу альтернативної періодики за 

територією розповсюдження ідентичні структуруванню національної медіа-

системи – виділяємо загальнонаціональні/надрегіональні та регіональні 

видання. Причому в системі регіональних видань слід окремо типологізувати 

власне регіональні медіа та локально-регіональні видання. За 

функціональним призначенням (проблемно-тематичною спрямованістю) 

виділяємо універсальні та спеціалізовані альтернативні друковані медіа. 

Основною типологічною ознакою альтернативних медіа є їхнє цільове 

призначення.  Альтернативні видання призначені як для широких, так й 

окремих аудиторних груп (членів громадських асоціацій, прихильників лівої 

політичної ідеології, фахівців певних галузей, наукової спільноти, 

специфічних (маргінальних) груп, прихильників андеграундного мистецтва, 

біженців, мігрантів, а також для чоловіків, жінок, молоді та дітей). 

Тематично-проблемний діапазон альтернативної преси інваріантивний. 

Серед найбільш поширених на сучасному етапі є такі теми: соціальний 

захист (варто зазначити, що альтернативні медіа все частіше акцентують 

увагу на темах захисту біженців, мігрантів), профспілкова та партійна 

діяльність (альтернативні ЗМІ концентрують увагу на політичних меседжах 

лівих), захист інформації, внутрішня безпека, права громадян, міжнародні 
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відносини, життя в країнах третього світу, андеграундні мистецькі рухи, 

життя специфічних (із нетрадиційною сексуальною орієнтацією) груп, 

феміністичні рухи, екологія, інфраструктура. 

Альтернативні видання, зважаючи на стрімкий процес цифровізації, 

активно освоюють онлайн-сегмент. Друковані версії представлені широким 

спектром електронних інваріантів – це видання-візитки, власне веб-версії 

офлайнових зразків, змішані веб-версії, розширені веб-версії, а також 

цифрові видання можуть бути частиною веб-ресурсів (сайтів організацій, 

порталів). 

Альтернативні періодичні друковані медіа, незважаючи на їх 

належність до однієї типологічної групи, являють собою розгалужену 

медійну систему, яка має притаманні лише їй організаційно-ідеологічні 

засади функціонування, редакційний досвід, комунікативну практику. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Комплексний аналіз німецької альтернативної преси дає можливість 

говорити про неї як про самодостатній вид комунікації. 

Альтернативна преса – медіа, які продукують контент для суспільних 

формацій, підтримують різні громадські ініціативи, мають маргінальні, 

протилежні до загальноприйнятих у суспільстві погляди; редакційні 

колективи яких функціонують за принципом відмови від поділу праці на 

технічну й інтелектуальну та від кадрової ієрархії.  

У своєму розвитку альтернативна преса пройшла п’ять періодів: перший – 

1973–1977 роки (інкубаційний період), другий – 1977–1980 роки (період 

розквіту), третій – 1980–1983 роки (кризовий період), четвертий – 1983–

кінець ХХ століття (період відродження), п’ятий – від початку ХХІ століття й 

до цього часу(період трансформації). 

 Підвалини медіаландшафту, який характеризує сучасний стан розвитку 

німецьких ЗМІ, були закладені після Другої світової війни. Альтернативна 

преса виникла в той час, коли в Німеччині вже була сформована 

медіасистема.  

Каталізатором формування альтернативної преси були 

студентськіпротестні рухи, що розпочалисянаприкінці 60-х років ХХ століття 

й стали реакцією на соціально-політичну та економічну кризу, яка склалася в 

Німеччині. Невдоволення діяльністю влади поступово переросло в 

незадоволення діяльністю мас-медіа, у несприйняття традиційних підходів 

інформування.Ідеї студентського повстання продовжилися в нових 

альтернативних рухах, що зумовили появу альтернативної преси, яка 

репрезентувала нову модель комунікації, покликану широко й об’єктивно 

висвітлювати події. 

Перші зразки альтернативних друкованих медіа з’явилися в 

інформаційному просторі Німеччини наприкінці 50-х років ХХ століття. Це 



172 
 

були поодинокі видання, які не утворювали цілісного виду ЗМІ. Системні 

характеристики альтернативної преси детермінувалися лише в 70-х роках 

ХХ століття, що було зумовлене їх масовим виходом на медіаринок.Це були 

видання, різні за цільовим призначенням, форматом тощо, однак вони вже 

становили певну медійну цілісність, бо мали атрибутивні риси, за якими їх 

можна було легко ідентифікувати з-поміж інших різновидів періодики. 

Найбільш успішним альтернативним виданням Німеччини є 

загальнонаціональна щоденна газета «Die Tageszeitung» («Ді Тагесцайтунг»), 

або «TAZ» («ТАЦ»). Зародившись унаслідок протестних студентських 

зрушень (засновниками видання були студенти Технічного університету 

Берліна), вона поступово стала найрейтинговішою на медійному ринку й 

вийшла на загальнонаціональний рівень. Газета успішно конкурує з такими 

медіагігантами, як  «Die Welt» («Ді Вельт»), «Bild» («Більд»), «Sueddeutsche 

Zeitung» («Зюддойче Цайтунг»), «Frankfurter Rundschau» («Франкфуртер 

Рундшау»), «Frankfurter Allgemeine Zeitung» («Франкфуртер Альгемайне 

Цайтунг»), «DIE ZEIT» («Ді Цайт»). Як і раніше, вона є незалежним 

колективним виданням. Проте вихід на загальнонаціональний рівень, 

бажання бути найрейтинговішим виданням вплинули на зміну редакційної  

політики: «TAZ» («ТАЦ») розміщує велику кількість рекламного матеріалу, 

відмовилася від партиципаторного принципу, працює за вертикальною 

редакційною схемою. 

Ознаками альтернативної періодики, які відрізняють її від мейнстримних 

ЗМІ, є характер фінансування, цільова аудиторія, модель комунікації, 

редакційна політика, формально-змістовий аспект, соціально-політична 

модальність. 

Контент альтернативних медіа спрямований на особливу цільову 

аудиторію, яка отримала назву контргромадськість – це представники різних 

соціальних груп: ліберально та ліво налаштовані громадяни, виразники 

суспільних формацій, що відстоюють різні альтернативні ініціативи – 

сільськогосподарські, екологічні, антифашистські, антимілітаристські, 
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антиядерні, соціальні потреби безробітних, безхатченків, в’язнів, людей з 

обмеженими можливостями, біженців тощо, представники маргінальних 

(лесбіянки, гомосексуалісти тощо) та субкультурних (фанати альтернативної 

культури, музики, літератури тощо) угрупувань.Антитетичні ЗМІ 

обговорюють буденні проблеми своєї аудиторії, демонструють її культурні 

цінності, соціально-політичні настрої. Це медіа, які відмовилися від 

комунікації в одному напрямку й надають можливість читачам самостійно 

створювати медіаконтент. Альтернативні видання незалежні від влади, 

політичних партій, медіавласників. 

Альтернативні німецькі медіа мають різний характер фінансування та 

фінансові моделі співіснування. Найчисленнішими в системі альтернативної 

преси є видання-послідовники. Це медіа, які дотримуються редакційних 

засад, що були закладені попередниками, – вони не прагнуть отримання 

надприбутків. Група «провідні альтернативні медіа» функціонує за 

принципами ринкових відносин. Модель «адвокат» передбачає, що кошти від 

продажу видань спрямовуються на захист соціально незахищених груп 

населення. Новою на медійному ринку є модель «акціонер». Відповідно до 

неї, ініціативна група, да якої входять і професійні журналісти, створює веб-

видання та надає цю платформу контргромадськості для наповнення 

контентом.  

Спрямованість на нетрадиційну, немасову, ортодоксальну аудиторію, 

відмова від надприбутків зумовлюють те, що альтернативні друковані 

періодичні видання продукують вільний, оригінальний, автентичний, 

неформальний, передусім критичний контент. Вони здебільшого 

відрізняються від традиційних ЗМІ і змістом, і формою. 

Аналогом німецьким альтернативним медіа в українському 

інформаційному просторі можна вважатисамвидав. Водночас альтернативна 

німецька та радянсько-українська періодика мають різні соціокомунікаційні 

параметри. Видання, які продукували опозиційний контент у радянському 

інформаційному просторі, жорстко переслідувалися, мали нелегальний 
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статус, тому видавалися переважно на друкарських машинках, передавалися 

з рук у руки. Їхньою цільовою аудиторією, як і авторами, були здебільшого 

представники літературних та культурно-мистецьких кіл національно 

свідомої української інтелігенції. Німецька альтернативна періодика 

зародилася в умовах демократичної системи, яка орієнтувалася на соціальну 

відповідальність медіа. Альтернативні видання в Німеччині мають легальний 

статус, хоча влада не завжди прихильно ставилася до такого виду медіа. 

Друкувалися вони на малих офсетних друкарських машинах, настільних 

редакційно-видавничих системах, для них були доступні й поліграфічні 

підприємства. Цільова аудиторія такої періодики – спочатку представники 

студентських, а потім – інших альтернативних рухів. Альтернативна преса 

Німеччини розповсюджується за передплатою, вроздріб, поширюється 

безкоштовно як соціальна ініціатива певних громадських формацій  тощо.  

Альтернативна преса має особливу типологічну структуру. У системі 

альтернативної періодики налічується 346 журналів та 105 газет. За 

періодичністю найменшу кількість становлять щоденні – 3, щотижневі – 4 та 

видання, що виходять двічі на місяць, – 13. Найбільшу – газети та журнали, 

які виходять щомісячно, – 81 видання, 3–5 разів на рік – 193, піврічники – 40, 

раз на рік – 21 та нерегулярні – 96. Перевага останніх пояснюється тим, що 

альтернативні медіа функціонують поза масовими редакційно-видавничими 

потоками. 

За територією розповсюдження найбільшу кількість становлять 

надрегіональні (розповсюджуються по кількох федеральних землях) медіа – 

306. Майже удвічі менше представлені регіональні ЗМІ – 145, причому серед 

них 39 видань  належать до локально-регіональних (порушують проблеми, 

що стосуються окремих міст, містечок, районів). 

За функціональним призначенням (проблемно-тематичною 

спрямованістю) виділено універсальні та спеціалізовані альтернативні медіа. 

До універсальних (суспільно-політичних) належать 20 видань. Це 

здебільшого ЗМІ, що репрезентують модель «провідні альтернативні медіа». 
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Найбільшу кількість становлять спеціалізовані видання – це 431 медіа. До 

видань цієї групи віднесено як власне спеціалізовані, так і видання, що 

перебувають на межі між універсальними та спеціалізованими (їхня основна 

характеристика – «про все для однодумців»). 18 спеціалізованих медіа 

належать до тематичної групи, яка розкриває сферу матеріального 

виробництва – стосуються сільського господарства, інфраструктури, 413 

належать до тематичної групи, що пов’язана з нематеріальним 

виробництвом.Найбільшу кількість у тематичній групі «нематеріальне 

виробництво» становлять соціально марковані медіа – це 289 видань, що 

ретранслюють та актуалізують соціальні проблеми окремих суспільних груп 

(до них, зокрема відносимо видання медичного спрямування, соціально-

правові, соціально-педагогічні, екологічні тощо).Політичні альтернативні 

видання становлять 34 одиниці, наукові видання – 29 одиниць, 

культурологічні (літературні, музичні, культурно-мистецькі) – 61 

одиницю.Політичні видання не належать до партійних, оскільки не 

фінансуються партіями, є незалежними. Редакційні колективи таких медіа 

подають контент крізь призму принципів демократичного 

соціалізму.Прикметно, що наукові альтернативні видання – це не академічно 

структуровані медіа. Вони розкривають питання, які хвилюють 

контргромадськість крізь призму соціально-гуманітарної наукової сфери 

(історії, археології, психології, політології, соціології, філософії тощо). 

За цільовим призначеннямнайменшу групу становлять видання, що 

спрямовують контент на широке коло читачів, – 20 одиниць.Найбільшу 

частину становлять альтернативні друковані видання, що розраховані на 

окремі групи реципієнтів, – відповідно 431 одиниця. У межах останньої 

групи виокремлено такі підгрупи – членів громадських асоціацій (основною 

цільовою групою є члени профспілок або ж представники тих формацій, які 

відстоюють антиатомну, антифашистську, антирасистську позиції, 

виступають за захист навколишнього середовища, займаються питаннями 

покращення інфраструктури, сільськогосподарського виробництва тощо)– 
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177 видань, прихильників лівої політичної ідеології – 34 видання, фахівців 

певних галузей (фахівців-практиків) – 13, наукової спільноти – 29, 

специфічних (маргінальних) груп – 53, прихильників андеграундного 

мистецтва – 61, біженців, мігрантів – 16, для чоловіків, жінок, молоді та дітей 

– 40. 

Контент альтернативної преси характеризується широким колом 

тематичних інваріантів, що трансформуються відповідно до суспільно-

політичних змін у країні. Альтернативна преса актуалізує соціально значущі 

проблеми. На сучасному етапі читачів альтернативної періодики найбільше 

хвилюють соціальна та правова тематика, проблеми внутрішньої безпеки. 

Цікавлять німецьке суспільство й теми, що стосуються маргінальних груп – 

лесбіянок, гомосексуалів, бі- та транссексуалів, інтерсексуалів, в’язнів,  

безхатченків та ін. До популярних також належать теми, що окреслюють 

екологічні проблеми  та проблеми сільського господарства, міжнародну 

тематику. Порушують альтернативні медіа й теми антимілітаризму, 

антифашизму, освітніх процесів тощо. Останнім часом актуальності 

набувають видання, в яких продукована тематика, що стосується міграційних 

процесів, антирасизму. 

Із початком ери електронних медіа альтернативні друковані видання 

починають розвиватися у веб-форматі. Однією з найбільш поширених груп 

альтернативних електронних медіа є видання-візитки (сайти-візитки), мета 

яких полягає в просуванні офлайн-версії в інтернет-просторі. Тип сайту, що 

репрезентує такі медіа, належить до простого різновиду (його особливістю є 

нескладна навігація, дизайн). Досить поширеними є власне веб-версії, 

основна особливість яких полягає в тому, що вони розміщують на сайтах 

витримки або публікації з поточного випуску, архіви видань. Веб-дизайн 

таких медіа простий: містить рубрикацію, де розкривається інформація про 

медіа, особливості його передплати або отримання, пожертвування; має 

невеликий обсяг сторінок, нескладну навігацію.Змішані електронні видання 

контамінують як власне веб-версію (або витримки із публікацій), так і, 
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наприклад, PDF-варіанти. Розширені (модифіковані) веб-версії офлайнових 

видань продукують ширший, на відміну від друкованої версії, контент. Такі 

видання найбільш складні за дизайном, структурою. Прикметна ознака 

значної частини альтернативних електронних видань –наявність міні-

краудфандингових платформ. В електронних магазинах, розміщених 

насайтах, пропонуються друковані чи електронні версії видань, різноманітна 

продукція (книги, мистецькі твори тощо). Отриманий прибуток 

спрямовується на благодійність або ж розвиток медіа. Електронні видання, 

створені на основі альтернативної друкованої періодики, використовують і 

мультимедійні  технології, проте обмежено, оскільки переважна частина їх не 

має професійних редакційних колективів. Здебільшого крос-медійним 

інструментарієм послуговуються розширені веб-версії провідних друкованих 

альтернативних видань. 

Альтернативна преса має унікальні редакційний досвід та системні 

характеристики. Вона продукує різні комунікаційні програми, практики. 

Альтернативні видання мають помірковану редакційну позицію, водночасє й 

такі, що дотримуються інтервенціоністської філософії; акцентують увагу не 

лише на внутрішніх соціально-політичних проблемах, а й подають 

інформацію про зовнішньополітичне життя; спрямовані як на широкі 

аудиторні групи (провідні альтернативні видання), так і локальні (наприклад, 

видання для представників профспілкового руху), і сублокальні формації 

(наприклад, для психічнохворих людей). Альтернативні газети та журнали 

надають майданчики авторам з інших країн, співпрацюють не лише із 

німецькими, а й із закордонними альтернативними медіа. 

Альтернативні друковані медіа не втрачають актуальності, залишаються 

затребуваними в німецькому суспільстві, проте вже не ототожнюються з 

глибоко опозиційною медіаструктурою, а мисляться як іманентна частина 

мас-медійного дискурсу. 

Формування ринку альтернативних медіа ще не завершене. Відтак 

проблема дослідження особливостей функціонування альтернативних видань 
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належить, на нашу думку, до перспективних напрямів 

соціальнокомунікаційних досліджень, потребує науково-теоретичного 

осмислення. 
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