
Internetowe zajawki 
i zapowiedzi prasowe -  
charakterystyka 
wybranych cech gatunkowych
A nna T ereszk iew icz

Gatunki paratekstow e należą do struktur 
n iezw ykle dynam icznych i atrakcyjnych, 

obecnie dom inujących w m ediach. Ze w zglę
du na prezentacyjno-rekom endującą funkcję 
stanow ią popularne i często stosow ane form y 
anonsow ania treści oferow anych przez m e
d ia1. Popularność form  paratekstow ych do
prow adziła do w yodrębnienia się gatunków  
paratekstow ych charakterystycznych dla da
nego m edium  -  radia, te lew izji i prasy. W śród 
radiow ych i telew izyjnych gatunków  paratek- 
stowych znajdują się zajaw ka oraz zapow iedź, 
m ające różnorodne odm iany charakterystycz
ne dla danego środka przekazu, np. zapow iedź 
prezentera, zapow iedź autorska i fabularyzo
w ana2. D o prasow ych gatunków  parateksto- 
w ych zalicza się spis treści num eru, zapo
wiedź, lid  oraz edytorial3. Form y parateksto
w e stanow ią dom inującą form ę tekstów  także 
na portalach gazet internetow ych, gdzie w yra
źnie zyskują n a  znaczeniu m niejsze form y ga
tunkow e, takie ja k  zapow iedź, w zm ianka czy 
notatka4.

N iniejsza analiza pośw ięcona je st zajaw- 
kom  i zapow iedziom  na portalach gazet online. 
Jej celem  je st określenie wpływu sytuacji ko 
munikacyjnej na aspekt strukturalny i funkcjo
nalny tych gatunków prasow ych i ew entual
nych przem ian w zorca gatunkowego zachodzą
cych pod  w pływ em  now ego kontekstu , 
w którym  są osadzane. Analizą objęto portale 
gazet ogólnopolskich (rp.pl, wyborcza.pl, pol- 
skatimes.pl) oraz regionalnych (gazetakrakow- 
ska.pl, kurier24.pl, ekspresbydgoski.pl, dzien- 
nik24.pl, dziennikwschodni.pl)5.

Gatunki paratekstowe 
w prasie online
Strona głów na gazety internetowej je s t porta
lem  przedstaw iającym  bieżące inform acje oraz 
prowadzącym  do dalszych publikacji gazety. 
Pełni funkcję w stępnego inform owania oraz 
prezentacji i reklam y treści oferowanych przez 
witrynę. Treści m uszą być ukazane w sposób 
atrakcyjny, aby zyskać przychylność oraz za
interesowanie czytelników 6. Ze względu na

1 I. Loewe, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007.
2 Tamże, s. 172, 209.
3 Tamże, s. 153.
4 J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005, s. 88-89; K. Wolny-Zmorzyński, O wybranych pro

blemach dziennikarstwa. Genologia i mistrzowie, Kielce 2009, s. 23.
5 Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego własnego pt. „Gazety online -  charakterystyka ga

tunku” (nr K/PBW/000776) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w okresie 06.2011 -  06.2012.
6 M. Wojtak, Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, 

Lublin 2010, s. 68.
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ograniczony rozm iar strony głównej oraz chęć 
zaprezentow ania jak  najszerszej oferty, treści 
ulegają fragm entacji i prezentow ane są w for
m ie zróżnicowanych strukturalnie form  parate- 
kstowych. Prezentow anie m ateriałów  w takim  
kształcie um ożliw ia szybkie zapoznanie się 
z ofertą strony internetowej.

W  obrębie portali gazet internetow ych m a
m y do czynienia ze strukturam i anonsującym i 
inne m ateriały w form ie rejestru  linków  hiper
tekstow ych w ystępujących indyw idualnie lub 
z krótkim  segm entem  tekstowym . Jest to zgod
ne z obserw acją Iw ony Loewe, że parateksty 
prezentow ane na w itrynach internetow ych naj
częściej łączą w sobie cechy spisu treści oraz 
lidu m igrującego7. Struktury kontam inacyjne 
o takim  kształcie, naw iązujące do w zorców  ga
tunkow ych spisu treści i zapow iedzi, Loew e 
nazyw a zajaw kam i prasow ym i8. A utorka w yo
drębnia je  jako  odm ianę gatunkow ą zajawki -  
gatunku typow ego dla rad ia oraz telew izji. D o
m inację tej odm iany gatunkowej m ożna także 
zauw ażyć na portalach gazet internetowych.

Zajawki odsyłające do tekstów wewnątrz 
portalu stanowią podstaw ową oś konstrukcji 
w iększości stron internetowych. Warto w tym 
miejscu poświęcić segmentom zajawek kilka 
słów. W  obrębie portalu, zajawkom  jednorod
nym  pod względem  funkcji i zawartości nadaje 
się ten sam kształt oraz strukturę. W  ten sposób, 
jak  twierdzi John Knox, podkreśla się ich gatun
kow ą tożsam ość oraz wskazuje, że choć stano
w ią struktury samodzielne, wyodrębnione gra
ficznie jako zamknięte segmenty, są jednocze
śnie składnikami portalu tworzącego jedną ca
łość9. M ożna wyodrębnić następujące składniki 
zajawek, które na analizowanych portalach w y
stępują w różnorodnych konfiguracjach:

-  nazw a rubryki -  w form ie jedno lub kilku- 
wyrazowej nazw y określającej zakres tem a
tyczny danej sekcji, np. Kraj, Świat, K ultu
ra, Sport, W iadom ości z Regionu itd.,

-  zapow iedź w ybranego artykułu z sekcji te
matycznej -  często odpow iadająca lidowi 
artykułu prasowego,

-  linki do innych artykułów z sekcji tem atycz
nej -  hipertekstowe odnośniki w postaci ty 
tułów publikacji, przedstawione w formie 
spisu treści,

-  form uła odsyłająca do dalszych treści w sek
cji tematycznej -  najczęściej występujące 
struktury to: >>więcej, + więcej z tematu 
Kraj, Pozostałe w iadom ości >>.

W śród analizowanych portali m ożna zauważyć 
różnice w segmentach zajawek. K ształt rubryk 
m oże być determ inowany technologicznie po
przez w ybór określonego interfejsu, sposobu 
segm entowania strony internetowej oraz jej 
kształtu graficznego. N a w ybranych portalach 
(polskatim es.pl) różnicuje się rubryki nie tylko 
kom pozycyjnie, ale i kolorystycznie.

Zapowiedź online
Zapowiedź prasowa jest gatunkiem stosunkowo 
dobrze opisanym 10. W skazuje się jednak na 
zróżnicowanie wśród form zapowiedzi oraz na 
brak kanonicznego w zorca gatunkowego tej wy
powiedzi prasowej i strukturalnych kom ponen
tów tego gatunku. Podobną obserwację m ożna 
poczynić w odniesieniu do zapowiedzi interne
towych. W śród analizowanych portali wystąpiły 
różnice w stosowanym kształcie zapowiedzi.

Do segmentów struktury gatunkowej zapo
w iedzi zalicza się następujące komponenty: ty 
tuł, segment w postaci lidu oraz odsyłacz11.

7 I. Loewe, Gatunkiparatekstowe..., s. 217.
8 Tamże, s. 127.
9 J. Knox, Visual-verbal communication on online newspaper home pages, „Visual Communication” Vol. 6 

(2007), nr 1, s. 31.
10 Zob. J. Fras, Dziennikarski w arsztat.; M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004; taż, Analiza gatunków ...
11 M. Wojtak, Analiza gatunków ., s. 69.



W śród analizowanych portali gazet interneto
wych wyodrębniono struktury zapowiedzi skła
dające się z następujących segmentów:
-  zdjęcie + tytuł + lid + linki dodatkowe (+ od

syłacz)
-  zdjęcie + tytuł + lid (+ odsyłacz)
-  zdjęcie + tytuł
-  tytuł + korpus
-  tytuł.

N astępujące przykłady* obrazują najczęściej 
stosowane konfiguracje segmentów zapow ie
dzi:
(1) Arłukowicz: Ministerstwo wycofa z ustawy spo

rny przepis o karaniu lekarzy. To koniec prote
stu?
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz poinfor
mował w poniedziałek, że resort przygotował 
projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej, który 
przewiduje usunięcie przepisów dot. karania le
karzy. » 12
• MZ porozumiało się z lekarzami. Protest 

pieczątkowy ma zostać zawieszony » [pol- 
skatimes.pl, 09.01.2012]

Internetowe zajawki i zapowiedzi prasowe...

Wiemy, ile wyniesie waloryzacja emerytur 
71 zł podwyżki dostanie w marcu każdy z 9 mln 
polskich emerytów i rencistów - dowiedziała się 
Wyborcza.biz.... [wyborcza.pl, 29.12.2011]

Segm enty zapow iedzi internetow ych, podob
nie do struktur w m ediach tradycyjnych, pe ł
n ią określone funkcje sem antyczno-pragm a- 
tyczne.
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Zdjęcie
Elem enty w izualne reprezentują istotny skła
dnik stron internetowych gazet online. N a por
talach w idoczny je st w zrost roli elementów 
wizualnych w postaci zdjęć i grafik tow arzy
szących zapowiedziom.

Istotnym  aspektem  elem entów wizualnych 
je st ich znaczenie oraz funkcja. W stępne obser
w acje zapowiedzi on line  potw ierdzają w ystę
pow anie w ich strukturze zdjęć o znaczeniu re 
alistycznym  i sym bolicznym 12. D okładne zna
czenie oraz funkcja zdjęcia zależy jednak  od 
typu, treści i funkcji zapowiedzi prasowej o n li
n e . M ożna zauważyć, że zdjęcia występujące 
w sekcjach prezentujących inform acje dnia 
oraz zdjęcia będące segm entam i rubryk tem a
tycznych pełnią inne funkcje oraz m ają inny 
potencjał znaczeniowy.

Zdjęcia prezentujące najważniejszą infor
m ację dn ia w yraźnie dom inują n ie  ty lko 
w strukturze zapowiedzi, lecz także na stronie 
gazety, pełniąc różnorakie funkcje: inform a- 
tywną, im presywną czy estetyczną13. Identyfi
kują zdarzenie lub bohatera zdarzenia, utrw ala
ją  m om ent krytyczny określonego zdarzenia, 
m ogą nieść wartości estetyczne, czyli spełniają 
n ajczęstsze funkcje fo tografii p rasow ej14. 
W  odróżnieniu od powyższych, elem enty w izu
alne w ystępujące w zapowiedziach pozostałych 
w iadom ości są m ałych rozmiarów, nie dom inu
ją  w śród innych elem entów struktury15. Jak 
tw ierdzi Knox, zdjęcia w zapowiedziach tego 
typu pełnią funkcję hipertematu, ukierunkow u
jąc  czytelników co do treści tekstu, kształtując 
określone oczekiw ania16. W śród analizow a
nych zapowiedzi, głów ną funkcją zdjęć była 
funkcja identyfikacji bohatera lub tem atyki

* We wszystkich przykładach z portali internetowych zachowano oryginalne znaki typograficzne i diakrytyczne.
12 Rozróżnienie wprowadzone przez Tomasza Piekota, [w:] tegoż, Dyskurs polskich wiadomości prasowych, 

Kraków 2006, s. 134.
13 K. Wolny-Zmorzyński, O wybranych problem ach., s. 73.
14 J. Knox, Punctuating the home page: image as language in an online newspaper, „Discourse and Commu

nication” Vol. 3 (2009), nr 2, s. 157.
15 Tamże, s. 165.
16 Tamże, s. 164.
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publikacji. N ależy więc zgodzić się z Knoxem, 
że zdjęcia te nie pełnią funkcji inform acyjnej, 
lecz raczej identyfikującą i dekoracyjną.

Odsyłacz
Jak w skazuje M aria Wojtak, składnikiem  iden
tyfikującym  i odróżniającym  zapowiedź od in
nych  form  gatunkow ych je s t odsy łacz17. 
W  odm ianie internetowej zapowiedzi, analo
gicznie do zapowiedzi w prasie tradycyjnej, 
form uła odsyłająca je st strukturą w ielofunkcyj
ną i zróżnicowaną. W  funkcji odsyłacza w ystę
puje elem ent graficzny -  strzałka lub w ielokro
pek (polskatimes.pl, wyborcza.pl). Odsyłacz 
m oże być poszerzony o form ułę precyzującą, 
zapow iadającą treści m ultim edialne (video, 
zdjęcia) oraz liczbę kom entarzy czytelników 
pod artykułem, np.:

(3) "Kibole są następcami tych, którzy walczyli 
z komunizmem". Marsz ONR w Lublinie [VI
DEO!
"Ana drzewach zamiast liści będą wisieć komu
niści", "Bóg, honor i ojczyzna", "Raz sierpem, 
raz młotem, czerwoną hołotę" -  z takimi hasła
mi lubelskim deptakiem przeszli we wtorek 
członkowie ONR. Rzecznik ONR Marian Ko
walski powiedział, że kibole są następcami 
tych, którzy walczyli z komunizmem. ZOBACZ 
FILM I ZDJĘCIA! » 5 [polskatimes.pl,
14.12.2011]

Stosowanie elem entów inform ujących o rodza
ju  treści, jak  tw ierdzi Loewe, stanowi kolejny 
stopień powiadam iania, w ychodzący poza in
form ację na tem at specyfiki zdarzenia18.

K olejnym  rozw iązaniem  stosowanym  w za
pow iedzi internetowej, używ anym  także w w y
branych odm ianach zapow iedzi tradycyjnych, 
je s t b rak  odrębnej fo rm uły  odsyłającej -  
w przypadku zapowiedzi on line  hipertekstowa 
form a tytułu lub segmentu głównego zapow ie
dzi pełni funkcję odsyłacza do tekstu.

Linki dodatkowe
Struktura zapowiedzi on line  m oże zostać po 
szerzona o linki hipertekstowe prowadzące do 
innych publikacji gazety. N ależy zaznaczyć, że 
treść zapowiedzi z linkam i dodatkowym i łączą 
różnorodne relacje:
-  jedność autora tekstu -  linki prow adzą do 

wcześniejszych artykułów danego autora,
-  jedność bohatera tekstu -  linki prow adzą do 

innych publikacji pośw ięconych bohaterowi 
danego tekstu,

-  pokrew ność tem atyczna -  odniesienia p ro
wadzą do artykułów tem atycznie pow iąza
nych z daną publikacją.

D la przykładu:

(4) Pogrzeb Kim Dzong Ila. Korea Północna żegna 
przywódcę [ZDJĘCIA, VIDEO]
W stolicy Korei Północnej, Phenianie, odbywa 
się ceremonia pogrzebowa Kim Dzong Ila. Po
grzeb dyktatora rozpoczął się od pochodu żałob
nego ulicami miasta. Telewizja pokazała, jak 
czarna limuzyna z portretem przywódcy przejeż
dża między szeregami żołnierzy w zielonych 
mundurach, którzy skłaniają głowy. » 1
• Kim Dzong Il zamordowany? "Reżim kła

mie. Jego pociąg był w stolicy" »
• Ciało Kim Dzong Ila wystawione w mauzo

leum. Koreańczycy oddają hołd [ZDJĘCIA] »
• W Korei Płn. nadchodzi czas zbiorowych 

rządów. Kim Dzong Un musi podzielić się 
władzą »

• Korea Północna. Głód i cierpienie w skanse
nie komuny »

• Kim Dzong Un poddał się operacji plastycz
nej, by być bardziej podobnym do Kim Ir 
Sena? [ZDJĘCIA] » [polskatimes.pl,
28.12.2011]

(5) Facet z botoksem
W Boże Narodzenie do kin wchodzi "Mission 
Impossible: Ghost Protocol". To powrót popular
nej serii szpiegowskiej i Toma Cruise'a -  pisze 
Barbara Hollender
• Gwiazdy kina w świątecznych premierach

17 M. Wojtak, Analiza gatunków..., s. 69.
18 I. Loewe, Gatunkiparatekstowe..., s. 124.
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• Tajemnice scjentologii
• Sekta jak nowotwór [rp.pl, 22.12.2011]

W śród linków  tow arzyszących zapow iedziom  
w ystępują głów nie tak zw ane linki konteksto
w e (przykład 4), oferujące w cześniejsze te 
ksty  do tyczące określonego  w ydarzen ia, 
których ro lą je s t pom óc czytelnikow i zrozu
m ieć tło w ydarzeń oraz kontekst nowej publi
kac ji19. N a analizow anych portalach m ożna 
także zauw ażyć linki rekom endujące (przy
k ład  5), odnoszące czy te ln ika do tekstów  
w sposób bliższy lub dalszy pow iązanych te 
m atycznie z daną publikacją, a także linki 
„ogryw ające” w postaci m ateriałów  m ultim e
d ia lnych  -  zd jęć  i film ów , obrazu jących  
przedstaw iane zdarzen ia i uzupełniających 
przekaz tekstowy.

L inki tow arzyszące zapowiedziom , oprócz 
wspom nianych wyżej funkcji, pełnią również 
rolę autoprom ocyjną. M ają na celu przedsta
wienie czytelnikom  szerokiego wyboru m ate
riałów  redakcyjnych poświęconych określone
m u tematowi, a dzięki tem u zachęcenie czytel
ników do zagłębienia się w ofertę w itryny i lek

tury wcześniejszych lub aktualnych tekstów 
oferowanych przez wydawców.

Lid
Funkcję segmentu głównego zapowiedzi pełni 
najczęściej lid artykułu kryjącego się pod zapo
wiedzią. Lid, czyli pierwszy akapit tekstu pra
sowego, ze względu na funkcję i usytuowanie 
przestrzenne, stanowi strukturę paratekstową20. 
Strukturze i funkcji lidów poświęcono w litera
turze przedm iotu stosunkowo wiele miejsca. 
Jak zauważają badacze, główną funkcją lidu jest 
funkcja inform acyjna -  lid pow iadam ia o zda
rzeniach przedstawionych w treści tekstu21.

W  odniesieniu od portali gazet interneto
wych szczególnie istotna w ydaje się obserw a
cja Loew e o m obilności i sam odzielności li
dów, które kształtem  i funkcją przypom inają 
zapow iedź tekstu22. A utorka w yodrębnia w y
stępowanie tak zwanych lidów migrujących, 
czyli postaci adaptacyjnych lidów odseparowa
nych od korpusu, eksportowanych na pierw szą 
stronę gazety, w ystępujących w funkcji zapo
wiedzi. O becność lidów w takim  kształcie 
m ożna zauw ażyć na portalach internetowych

Tabela 1. Struktura lidów na portalach gazet ogólnopolskich

„Rzeczpospolita” „Gazeta Wyborcza” „Polska”
Średnia liczba słów 17,74 15,62 38,2
Średnia liczba zdań 1,35 1,31 2,57

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2. Struktura lidów  na portalach gazet regionalnych

„Gazeta „Dziennik „Dziennik „Kurier „Ekspres „Życie
Krakowska” Polski” Wschodni” Szczeciński” Bydgoski” Warszawy”

Średnia liczba słów 33,91 31,64 23,69 23,31 21,1 22,71
Średnia liczba zdań 2,91 1,78 2,0 1,82 1,77 2,06

Źródło: Opracowanie własne.

19 L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, s. 168.
20 I. Loewe, Gatunkiparatekstowe..., s. 128.
21 Zob. J. Fras, Dziennikarski warsztat. ;  M. Wojtak, Gatunki.. .; taż, Analiza gatunków...
22 I. Loewe, Gatunki paratekstowe..., s. 130.
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gazet, gdzie w ystępują jako  składniki zapow ie
dzi, stanowiąc jej korpus.

W śród analizow anych portali w ystąpiły 
różnice co do struktury korpusu zapowiedzi, 
odnoszące się przede w szystkim  do długości 
tego kom ponentu. Tabele 1 i 2 pokazują w yni
ki analizy struktury lidów na stronach poszcze
gólnych gazet.

W łaściw a konstrukcja, treść i kształt styli
styczny lidów stanowią istotny aspekt zapow ie
dzi, gdyż warunkują odpowiednią percepcję tek
stów. Jak w skazują badania odbioru tekstów 
on line  przez użytkowników, teksty publikow a
ne na w itrynach internetow ych pow inny cecho
w ać się zwięzłością, zw artością i jasnością. Ta
ka konstrukcja ułatw ia lekturę oraz zapam ięta
nie treści23.

Analiza lidów pokazuje, że w iększość por
tali stosuje się do wym ienionych wym ogów 
kształtu i struktury tekstów o n lin e . W śród ana
lizow anych lidów  najczęstsze są te jedno- 
i dwuzdaniowe, z dom inacją zdań prostych 
i prostych rozwiniętych. Jak pokazują przykła
dy 6 i 7, w lidach dąży się do: zw ięzłości i in- 
form acyjności, przedstaw ienia kluczow ych tre
ści zdarzenia, odpowiedzi na podstawowe pyta
nia dotyczące danego wydarzenia, czyli: kto? co? 
Lidy o takim kształcie stylistycznym ułatwiają 
czytelnikom odbiór i zrozumienie treści, np.:

(6) Radwańska przegrała w półfinale 
Agnieszka Radwańska uległa Białorusince Wik
torii Azarence 1:2 w półfinale WTA Tour w Syd
ney. [rp.pl, 12.01.2012]

(7) Biedroń pozostanie w prezydium komisji 
Robert Biedroń z Ruchu Palikota pozostanie wi
ceprzewodniczącym sejmowej komisji sprawie
dliwości. Posłowie odrzucili dziś wniosek o jego 
odwołanie. [rp.pl, 12.01.2012]

Portalam i w yróżniającym i się pod w zględem  
długości lidów są portale spółki Polskapresse,

czyli dzienniki „Polska” i „G azeta K rakow 
ska”, a także strona „D ziennika Polskiego” . 
W ystępują tam  lidy rozbudowane, wyraźnie 
dłuższe od tych na innych witrynach, a podsta
w ą ich struktury składniowej są zdania złożone 
w spółrzędnie i podrzędnie. D la przykładu:

(8) Ruszyła walka o Fundusz Kościelny. Tym razem 
SLD ubiegło Palikota
Nie wychodzi z krzyżem, Ruch Palikota wycią
ga więc kolejny antykościelny projekt. Po tym, 
jak w ubiegłym tygodniu nośny postulat zdjęcia 
krzyża z Sejmu zahamowały opinie ekspertów 
zlecone przez marszałek Sejmu Ewę Kopacz, 
dziś Ruch Palikota ma złożyć w lasce marszał
kowskiej zapowiadany projekt likwidacji Fun
duszu Kościelnego. Projekt radykalny, bo nie- 
przewidujący żadnej rekompensaty dla Kościo
ła. Tym razem Palikota ubiegł jednak - jak usta
liła „Polska” - Sojusz Lewicy Demokratycznej, 
który własną inicjatywę ustawodawczą w tej 
sprawie zdążył złożyć już w ubiegły piątek. » 1 
[polskatimes.pl, 19.12.2011]

Tak skonstruowane lidy są bogate inform acyj
nie, nasycone treścią. Przedstaw iają inform acje 
nie tylko na tem at głównego bohatera i/lub zda
rzenia, lecz także tła i kontekstu zdarzeń, w po 
łączeniu z ich ew aluacją i kom entarzem  do w y
darzeń. Takie struktury są jednak  trudniejsze 
w percepcji i w ym agają od czytelnika uważnej 
lektury, w iększego skupienia w celu w yłuska
n ia najważniejszych informacji.

Pod w zględem  funkcji m ożna zauw ażyć li
dy stosowane w prasie tradycyjnej, czyli m.in. 
streszczające, prognozujące i opisow e24. A na
logicznie do gazet tradycyjnych lidy w zapo
wiedziach internetowych, oprócz funkcji infor
mującej o treści tekstu, zachęcają do lektury 
i rozbudzają zaciekawienie czytelnika treścią 
publikacji. M ożna zauważyć, że funkcja reko
m endująca i nakłaniająca w gazetach interneto
wych w wielu przypadkach dom inuje nad funk
cją powiadam iającą. Jest to szczególnie wi-

23 www.ojr.org/ojr/stories/070312ruel/ [dostęp: 18.01.2012].
24 M. Wojtak, Analiza gatunków..., s. 22.

http://www.ojr.org/ojr/stories/070312ruel/


Internetowe zajawki i zapowiedzi prasowe. 105

doczne na portalu wyborcza.pl, oferującym  li- 
dy w form ie urwanej, niedopowiedzianej, prze
kazującej niepełne inform acje na tem at zdarze
nia, np.:

(9) Wrzuciła zdjęcia na Facebooka i wyleciała z pra
cy
Studentka zwolniona z pracy w ośrodku dla nie
pełnosprawnych dzieci za to, że zamieściła arty
styczne zdjęcia i... [wyborcza.pl, 28.12.2011]

(10) Putin traci zmysł polityczny
Na naszych oczach w Rosji rodzi się ruch oby
watelski, a nie polityczny. Jeśli władze będą się 
tak dalej zachowywać... [wyborcza.pl, 28.12.2011]

W ielokropek sygnalizujący niedopowiedzenie, 
którem u nadaje się form ę hipertekstową, pełni 
jednocześnie funkcję form uły odsyłającej. Tak 
skonstruowane lidy zachęcają, a wręcz niejako 
zm uszają czytelnika do podążenia za hiperłą- 
czem i lektury treści artykułu w celu zdobycia 
dalszych informacji.

Jak  wspom niano wyżej, w w iększości ana
lizowanych przypadków lid zapowiedzi był 
tożsam y z lidem artykułu prasowego. N ajczęst
sze różnice m iędzy lidem  m igrującym  i w łaści
w ym  w ystępują na portalu rp.pl i obejm ują na
stępujące procesy przekształceniowe:
-  skrócenie lidu w łaściwego -  w tym  procesie 
w lidzie m igrującym  w ykorzystyw any je s t 
fragm ent lidu właściwego, np.:

(11) Lid migrujący:
Komu bank nie pożyczy na mieszkanie?
Jeżeli piszesz na portalu społecznościowym, że 
szukasz pracy, bank się o tym dowie. Nie ukry
jesz także dzieci.

Lid właściwy:
Komu bank nie pożyczy na mieszkanie?
Jeśli starasz się w kilku bankach o ten sam kre
dyt, możesz mieć kłopoty. Gdy pochwalisz się 
dwoma, trzema autami, obniżysz swoją zdol
ność kredytową. Jeżeli piszesz na portalu spo- 
łecznościowym, że szukasz pracy, bank się 
o tym dowie. Nie ukryjesz także dzieci. [rp.pl,
12.12.2011]

-  wykorzystanie korpusu artykułu -  kolejna 
m odyfikacja w idoczna w lidzie m igrującym  
w stosunku do lidu właściwego obejm uje w łą
czenie do lidu m igrującego treści z korpusu te
kstu, co zw iększa inform acyjność lidu. W  obrę
bie tych m odyfikacji najczęściej następuje połą
czenie treści lidu właściwego z treścią z pierw 
szego akapitu tekstu. M odyfikacja m oże obej
m ow ać zmiany stylistyczne treści korpusu:

(12) Lid migrujący:
Opłatek i Pasterka były ważniejsze od uczty 
Wigilia kojarzy się z obfitą kolacją. Nie zawsze 
tak było - uważa etnograf Klara Sielicka-Barył- 
ka. Kiedyś zwracano większą uwagę na przygo
towania duchowe - przekonuje.

Lid właściwy:
Opłatek i Pasterka były ważniejsze od uczty 
Lid: Wigilia kojarzy się z obfitą kolacją. Nie za
wsze tak było - uważa etnograf Klara Sielicka- 
-Baryłka
Korpus: Dawniej obchody świąt związane były 
z większymi przygotowaniami duchowymi - 
mówi. [rp.pl, 22.12.2011]

-  zaakcentowanie innych treści korpusu -  kolej
ny proces modyfikujący obejmuje uwypuklenie 
w obydwu lidach innych treści korpusu. W  lidzie 
migrującym najczęściej przedstawia się szcze
góły zdarzenia w celu lepszego zobrazowania 
treści i pełniejszej informacji dla czytelnika, np.:

(13) Lid migrujący:
Lepkie ręce badaczy kosmosu 
Według zapisów w katalogach NASA, od 1970 
do czerwca 2010 roku 517 wypożyczonych 
próbek materiału pozaziemskiego zostało zgu
bionych lub skradzionych.

Lid właściwy:
Lepkie ręce badaczy kosmosu 
Setki próbek księżycowego gruntu wypożyczo
nych przez NASA nie wróciły do prawowitych 
właścicieli. [rp.pl, 11.12.2011]

-  modyfikacja tytułu -  lid m igrujący od lidu 
właściwego może odróżniać się tytułem, na co
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wskazuje przykład 14. M odyfikacje tytułów 
obejmują uatrakcyjnienie treści, wzmocnienie 
funkcji perswazyjnej i ekspresywnej poprzez za
stosowanie przekształceń syntaktycznych i le
ksykalnych, np.:

(14) Lid migrujący:
Co z emeryturami mundurowych?

Lid właściwy:
W poniedziałek spotkanie w sprawie emerytur 
mundurowych. [rp.pl, 11.12.2011]

W  kształcie lidów m igrujących m ożna najczę
ściej zauważyć zastosow anie jednego z wyżej 
w ym ienionych procesów . W ystępują także 
przypadki zastosow ania złożonych procesów 
m odyfikujących. D la przykładu:

(15) Lid migrujący:
Małgorzata Wassermann: zwierzęta traktuje się 
lepiej
Rosjanie poświadczyli nieprawdę. Zwierzęta 
traktuje się lepiej, niż traktowano ciała naszych 
bliskich i wynika to również z polskiej opinii - 
mówi córka Zbigniewa Wassermanna.

Lid właściwy:
Małgorzata Wassermann: Rosjanie poświadczy
li nieprawdę
Rosjanie dopuścili się poświadczenia niepraw
dy, o czym świadczy dokumentacja z dokona
nych przez nich sekcji zwłok i oględzin Zbi
gniewa Wassermanna - oświadczyła jego córka 
Małgorzata Wassermann. [rp.pl, 22.12.2011]

Przykład 15 pokazuje m odyfikację tytułu oraz 
treści lidu m igrującego w zględem  lidu w łaści
wego. Zarówno tytuł, jak  i treść lidu m igrujące
go są bardziej dram atyczne i w strząsające niż 
tytuł i treść lidu właściwego, co w zm acnia 
funkcję ekspresyw ną i im presywną tych kom 
ponentów  i sprawia, że zapowiedź intryguje 
i zatrzym uje uwagę w niewątpliwie w iększym  
stopniu niż lid właściwy.

M odyfikacje lidów obejm ują głównie w y
bór innych treści z artykułu, zaakcentowanie 
w lidzie innych inform acji, aby uczynić lid bar
dziej czytelnym , atrakcyjnym  dla czytelnika 
i zachęcić go do lektury korpusu. W  lidzie m i
grującym  w ykorzystuje się tylko najbardziej 
nośne, atrakcyjne inform acje, co w zm acnia 
funkcję im presywną i persw azyjną lidu.

Zapowiedź-tytuł
K olejną form ę zajaw ki stanow i struktura 
w kształcie rejestru linków odnoszących do ar
tykułów  danego działu -  form a przypom inają
ca spis treści. Zajaw ki w tym  kształcie w ystę
pują na w iększości portali gazet internetowych, 
a na w ybranych portalach dom inują nad zajaw- 
kam i z segm entem  lidu („Ekspres Bydgoski” , 
„Dziennik W schodni”). M ożna zauważyć róż
nice m iędzy portalam i w strukturze i stylistyce 
tytułów zapowiadanych treści.

N a w iększości analizowanych portali (wy- 
borcza.pl, rp.pl, dziennik24.pl, ekspresbydgo- 
ski.pl) stosowane są tytuły charakterystyczne 
d la prasy drukowanej. Strukturalnie dom inują 
oznajm ienia i grupy nom inalne, formy zwięzłe 
i skondensowane, często w ykorzystujące róż
norodne gry z czytelnikiem 25, np.:

(16) Smok chiński i wawelski [wyborcza.pl,
22.12.2011]

(17) Ostra walka o studenta [wyborcza.pl,
22.12.2011]

(18) Kanibalizm na ekranie [rp.pl, 22.12.2011]
(19) Jak paw wpadł w staw [rp.pl, 22.12.2011]

N a portalach dzienników „Polska” , „Gazeta 
Krakow ska”, „Dziennik W schodni” występują 
natom iast tytuły hybrydyczne, złożone, dwu- 
lub trójczłonowe. E lem enty składające się na 
złożoną strukturę nagłów ka pozostają wobec 
siebie w określonej relacji, pełniąc w nagłówku 
różne funkcje, obejm ujące funkcję identyfiku
jącą  m iejsce zdarzenia, zakres tematyczny, au
tora wypowiedzi, funkcję kom entującą, inter
pretującą czy też wyjaśniającą, np.:

25 Tamże, s. 23.
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(20) Galeria Zamek w Lublinie. Nowe centrum 
handlowe coraz bliżej [dziennikwschodni.pl, 
22.12.2011]

(21) Platini: UEFA przejmuje stery i to ona teraz za
rządza turniejem Euro 2012 [polskatimes.pl,
9.12.2011]

(22) Pobili 31-latka i grozili, że go spalą. Poszło 
o pieniądze i dziewczynę [dziennikwschodni.pl,
2.12.2011]

(23) Kraków: prawo jazdy za kasę? Policjanci za
trzymali podejrzanych [gazetakrakow ska.pl,
3.12.2011]

R ozbudow ana form a nagłów ków  pow oduje 
w zrost poziom u inform acyjności nagłówka. 
Tak skonstruowane tytuły pełnią funkcję po
znawczą, w stępnie inform ują o przedm iocie 
i treści artykułu. W  nagłówkach na w ym ienio
nych portalach zawarte są inform acje na tem at 
bohaterów  wydarzeń, czasu i m iejsca zdarzenia 
-  treści charakterystycznych dla lidu, w zm ian
ki, a także zapowiedzi. Ta cecha sprawia, że 
w przestrzeni on line  szczególnie w idoczna je st 
sam odzielność nagłówków, o której wspom ina 
Wojtak, opisując nagłów ki tradycyjne26. W  sie
ci, ze względu na now y kontekst kom unikacyj
ny nagłówka, samodzielność staje się bardziej 
w idoczna i wyrazistsza. Tytuł pełni złożoną 
funkcję inform owania, streszczania, a także za
pow iadania treści ukrytych pod hiperłączem  
nagłów ka27. Ze względu na funkcję i strukturę 
oraz zbliżenie do innych wzorców gatunko
wych m ożna struktury pow yższe za K azim ie
rzem  W olnym -Zm orzyńskim  określić  jako  
przynależne do gatunku z pogranicza tytułu 
i w zm ianki28.

Tytuły, analogicznie do tytułów prasy tra
dycyjnej, zaw ierają form y interakcyjne, apela- 
tywne, przybierają formę pytającą, stym ulującą

działania czytelnika, sugerującą rozwiązanie 
określonych problemów, np.:

(24) Dostałeś mandat z fotoradaru? Oto sposób, by 
uniknąć punktów karnych [dziennikwschodni. 
pl, 23.12.2011]

(25) Szukasz samochodu? Oferty motoryzacyjne 
z woj. lubelskiego [dziennikwschodni.pl, 24.12. 
2011]

M ożna zauważyć, że w przypadku występowa
nia samodzielnych tytułów pozbawionych seg- 
men tu dodatkowego w formie lidu, dominują 
formy konwersacyjne, interaktywne i persw a
zyjne, mające w sposób bezpośredni zachęcić 
czytelnika do zapoznania się z treścią publikacji.

Zapowiedzi autonomiczne
Portale oferują także zapowiedzi autonom icz
ne, rekom endujące dodatki do gazet. Zapow ie
dzi autonom iczne na portalach gazet interneto
wych m ają strukturę analogiczną do swoich 
tradycyjnych drukow anych odpowiedników. 
Są to w ięc struktury o budow ie schematycznej, 
graficznie wyodrębnione jako  całość poprzez 
zastosow anie ramki. Podobnie do zapowiedzi 
tradycyjnych, stosuje się tutaj w yliczenia skła
dników dodatku oraz elem ent ikoniczny w for
m ie zdjęcia dodatku29, np.:

Rys. 1. Zapow iedź dodatku internetowego 
[dziennik24.pl, 28.12.2011]

Źródło: dziennik24.pl

26 Tamże, s. 19.
27 Por. L. Olszański, Dziennikarstwo..., s. 108-121.
28 K. Wolny-Zmorzyński, O wybranych problem ach., s. 21-30.
29 M. Wojtak, Analiza gatunków ., s. 78.
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Rys. 2. Zapow iedź dodatku drukowanego [wy- 
borcza.pl, 22.12.2011]

Źródło: wyborcza.pl.

Zapowiedzi te m ogą m ieć charakter paratek- 
stów, jak  rów nież epitekstów, gdyż odsyłają do 
dodatków  oferow anych na portalach gazet 
elektronicznych (rys. 1) oraz do wydań papie
rowych gazety (rys. 2).

H iperlinki w zapowiedziach odsyłają czy
telnika do korpusu w postaci spisu treści dodat
ku poszerzonego o zapowiedzi poszczególnych 
treści lub też do korpusów artykułów anonso
wanych w zapowiedzi.

Poziomy anonsowania
Podobnie do prasy tradycyjnej, w prasie online  
m ożem y napotkać przypadki pow tarzania za
pow iedzi tego samego materiału. N a kolejnych 
poziom ach anonsowania z reguły następuje 
m odyfikacja kształtu, kom ponentów  składo
wych i treści zapowiedzi. D o najczęściej w y
stępujących poziom ów  anonsowania należą:
-  pierw szy poziom: zdjęcie, tytuł, lid,
-  drugi poziom: zdjęcie, tytuł lub sam tytuł 

(tożsam y z poprzednim  tytułem  lub zm ody
fikowany).

D la przykładu:

Rys. 3. Przykład dw óch poziom ów  anonsowa
nia [wyborcza.pl, 28.12.2011]

Źródło: wyborcza.pl.

Rys. 4. Przykład dwóch poziom ów 
anonsowania [gazetakrakowska.pl,

28.12.2011]

Źródło: gazetakrakowska.pl.

W  przypadku przedstaw ionym  na rys. 3 
pierw szy poziom  zapow iadania tekstu obejm u
je  zapow iedź trójelem entow ą, zredukow aną 
kolejno do zapow iedzi w form ie tytułu w y
szczególnionego w rejestrze linków, który pe ł
ni rolę spisu treści rubryki tem atycznej. W  k o 
lejnym  przykładzie (rys. 4) m ożna zaobserw o
w ać anonsow anie n a  p ierw szym  poziom ie 
w form ie zapow iedzi obejm ującej tylko seg
m ent tytułu, na kolejnym  poziom ie rozszerzo
nej do struktury obejm ującej elem ent w izual
ny, czyli zdjęcie, a także tytuł publikacji w fo r
m ie niezm ienionej lub zm odyfikowanej styli
stycznie w stosunku do poprzedniej zapow ie
dzi. Zdjęcie, będące realistyczną lub sym bo
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liczną w izualizacją zdarzenia, niew ątpliw ie 
służy uatrakcyjnieniu przekazu. W  zapow ie
dziach m ożna dostrzec transform acje w obrę
bie różnorodnych poziom ów  hipertekstualno- 
ści i hiperm edialności. M ożna w ięc zauważyć, 
że m odyfikacje dają początek różnorodnym  in- 
tertekstualnym  i intersem iotycznym  relacjom  
m iędzy poszczególnym i poziom am i anonso
wania. Stosow anie pow yższych zróżnicow a
nych kom ponentów  służy urozm aiconej p ro
m ocji tekstów  prasow ych, zaspokajaniu różno
rodnych upodobań użytkowników  internetu -  
czytelników  preferujących przekaz werbalny 
lub wizualny.

Podsumowanie
Istnieje w iele analogii m iędzy zajawkam i i za
pow iedziam i w prasie drukowanej a ich inter
netowym i odpowiednikam i. Zajaw ki i zapo
wiedzi na stronach internetowych gazet speł
niają funkcje tradycyjnie im  przypisane -  funk
cję inform acyjną, streszczającą i reklam ow ą30, 
przedstaw iają ofertę gazety i odsyłają czytelni
ka do głównych publikacji na kolejnych pod- 
stronach witryny. To potw ierdza obserw acje Ja
niny Fras, która dostrzega analogię między 
stroną głów ną gazety a portalem  internetowym  
i podkreśla, że obydwie struktury są w łaśnie 
zbiorem  zajawek i zapowiedzi odsyłających do 
tekstów publikow anych w gazecie. A utorka za
uw aża w tym  kontekście istotny wpływ m e
diów elektronicznych na m odyfikację gazet tra- 
dycyjnych31. W arto jednak  zaznaczyć, że funk
cja zajawek i zapowiedzi oraz sposób ich w y
korzystyw ania na stronach gazet internetowych

akcentują sam odzielność tych form  gatunko
wych w internecie. M im o stosowania urw a
nych form  lidów lub odsyłaczy, zapowiedzi 
tw orzą w rażenie struktur skończonych, boga
tych znaczeniowo i treściowo. Co więcej, nada
ją c  zajaw kom  i zapow iedziom  określony 
kształt, dodając odpowiednie linki, anonsując 
na kilku poziomach, m ożna nie tylko pokazać 
ofertę gazety, lecz także w określony sposób 
projektować lekturę czytelnika32.

Pow szechność oraz różnorodność stoso
w anych form  zajaw ek i zapow iedzi w skazują 
na popularność tych struktur oraz ich dyna
m iczny charakter. W śród pow odów  popular
ności takich struktur w internecie, Knox w y
m ienia m .in. dążenie do skrótow ości p rzeka
zu, w izualne ograniczenia liczby elem entów  
na stronie internetow ej, aby sprostać w ym aga
n iom  bezpośredniości i natychm iastow ości 
przekazu33. D om inacja tych struktur po tw ier
dza pow szechne tendencje do fragm entacji 
i atom izacji tekstów, n a  które w skazuje Fras 
także w odniesieniu do gazet tradycyjnych34. 
Tendencje niniejsze należy w idzieć w szer
szym  kontekście przem ian społecznych i tech
nologicznych, zw iązanych z liczbą pub liko
w anych inform acji, konkurencyjnością w śród 
mediów, chęcią ciągłego poszerzania oferty, 
a także specyfiką lektury publikacji na w itry
nach internetow ych. B iorąc pod  uw agę szcze
gólnie to ostatnie, trzeba pam iętać, że czy te l
nicy oczekują treści inform acyjnych poda
nych w sposób jasny  i zwięzły, który n ie w y
m agałby podjęcia dodatkow ego w ysiłku lub 
dłuższej lektury tekstu.

30 Taż, G atunki., s. 102.
31 J. Fras, Dziennikarski warsztat. , s. 88-89.
32 M. Wojtak, Analiza gatunków ., s. 68.
33 J. Knox, Visual-verbal., s. 29.
34 J. Fras, Dziennikarski warsztat. , s. 88.
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STRESZCZENIE
Rozwój internetu oraz popularność gazet i czasopism  online  przyczyniły się do pow stania 
szeregu interesujących przem ian w obrębie gatunków prasowych. N iniejsza analiza po
święcona je st zajawkom  i zapow iedziom  na portalach gazet on line  w celu określenia w pły
wu sytuacji kom unikacyjnej na aspekt strukturalny i funkcjonalny tych gatunków praso
wych i ewentualnych przem ian w zorca gatunkowego zachodzących pod wpływem  nowego 
kontekstu, w którym  są osadzane. Analizą objęto portale gazet ogólnopolskich (rp.pl, wy- 
borcza.pl, polskatim es.pl) oraz regionalnych (gazetakrakowska.pl, kurier24.pl, ekspresbyd- 
goski.pl, dziennik24.pl, dziennikwschodni.pl).

ABSTRACT
The developm ent o f the Internet and the popularity and dynam ics o f online newspapers 
triggered interesting changes in the conventions o f press genres. The following analysis is 
devoted to sections presenting teasers and announcem ents on the websites o f newspapers. 
It aims at exam ining the influence o f com m unicative situations on the structural and func
tional shape o f the genre and the possibility o f its transform ation triggered by this new  con
text. The analysis covers the websites o f national (rp.pl, w yborcza.pl, polskatim es.pl) and 
regional newspapers (gazetakrakowska.pl, kurier24.pl, ekspresbydgoski.pl, dziennik24.pl, 
dziennikwschodni.pl).
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