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NA OKRAJ POJMOV 
NOVINY A !ASOPIS 

a ich diferen"n#ch znakov
SOME NOTES ON THE TERMS NEWSPAPER AND 

MAGAZINE AND THEIR FEATURES OF DIFFERENCE

ABSTRACT: 
It is quite understandable that different dictionaries and manuals as well characterize the terms newspaper and 
magazine (periodical) in different ways. Anyway it is not quite understandable why these different ways are so 
different. That is why the paper has been leaned on a fact-finding. Its author has gone through different kind of 
dictionaries and manuals to find out how the above mentioned terms are characterized. As for the dictionaries 
and encyclopaedias as well, they were of different kinds (e.g. language, general and specialized ones, in Czech, 
English, Polish and Slovak). The hypothesis, which was formulated by the author, stated that the most accurate 
would be the specialized dictionaries. But this assumption proved to be wrong and the most precise definitions 
of the two terms were found in an general encyclopaedia, namely Funk´s & Wagnalls New Encyclopedia.(31vo-
lumes. New York : Funk & Wagnall Corporation, 1971–1993). On the pieces of knowledge found in the books, 
which the author went through, he formulates his own definitions of the terms newspaper and magazine and 
points out the signs (features) of difference between them. At the same time he underlines that any attempt of this 
kind is doomed, as the complexity of the terms cannot be put into a few words. Nevertheless we should try to be 
as accurate as possible.

KEY WORDS:
the terms “newspaper” and “magazine” in different kinds of vocabularies – pluses and minuses of their definitions 
– an attempt of the author of this paper at his own definitions and at finding out the features of difference of these 

 V na$om prípade treba za stre$n# pojem pova%ova& tla". Je to najstar$í masovokomunika"n# prostriedok, 
ktor# vznikol na sklonku feudalizmu, ke' spolo"nos& potrebovala jednoduch$í spôsob uchovávania informácií. 
A práve ten zabezpe"il Guttenbergov vynález kníhtla"e okolo roku 1454, lebo umo%nil, aby sa rovnak# obsah 
dostal k priestorovo rozpt#lenému recipientovi najprv v desiatkach, potom stovkách a napokon aj miliónoch v#-
tla"kov. I$lo o tla", ktorá sa na trhu objavovala príle%itostne, preto napokon dostala pomenovanie neperiodická. 
Jej doplnok, ale zárove( aj náprotivok, periodická tla", ktorá je v centre ná$ho záujmu, sa objavila viac-menej naraz 
vo viacer#ch európskych krajinách, ale a% zhruba o stopä&desiat rokov neskôr. Zdôvod(uje sa to t#m, %e tento druh 
tla"e, vychádzajúcej v pravideln#ch intervaloch, vznikol a% v "ase, ke' nastala jeho spolo"enská potreba, teda vte-
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dy, ke' sa stala správa (ako vtedy jedin# %urnalistick# fenomén novín) tovarom, "i%e ke' tu bol niekto, kto bol za 
(u ochotn# zaplati&, lebo mala pre( priam existen"n# v#znam. T#m „niek#m“ bol predstavite* tzv. strednej vrstvy, 
ktor# potreboval informácie o trhu – najprv zahrani"nom, potom domácom. Na za"iatku 17. storo"ia vznikla teda 
periodická tla", ktorá doplnila u% jestvujúcu neperiodickú, aby sa potom tieto dve jej zlo%ky stali takmer na $tyri-
sto rokov, vlastne a% do za"iatku 20. storo"ia, jedin#m, a teda v#lu"n#m masovokomunika"n#m prostriedkom. 
 Ani periodická tla" v$ak nezostala dlho jednotná. !oskoro po vzniku novín sa objavili prvé "asopisy, ktoré 
doplnili paletu periodickej tla"e na stav známy aj v sú"asnosti.
 Novinová a "asopisecká tla", ako sú"as& periodickej tla"e, majú ve*a spolo"ného, zárove( sa v$ak lí$ia. K#m noviny 
sú v%dy v#sledkom tvorivej novinárskej "innosti, ktorá má zlo%ku individuálnu (tvorba novinárskeho prejavu, jednotlivosti, 
teda textu ako takého) i kolektívnu (tvorba novinárskeho celku "i v#tla"ku ako súboru novinárskych i nenovinárskych 
textov, teda jednotlivostí, ktoré nevznikajú novinárskymi postupmi, ale sú v#sledkom in#ch druhov "inností), v prípade 
"asopisov to neplatí. !as& "asopisov „prekra"uje“ novinárstvo a patrí do vedy (napr. Bratislavské lekárske listy), resp. do 
umenia (napr. Slovenské poh*ady). Majú síce formálnu podobu "asopisov ako tak#ch, patria do periodickej a aj "asopi-
seckej tla"e, ale nepatria do novinárstva, lebo pri ich tvorbe sa uplat(ujú iba niektoré prvky novinárskej "innosti, nazvali 
by sme ich vonkaj$ie, ale ich podstata, obsah nie sú novinárstvo, ale veda, resp. umenie. Práve preto mo%no oprávnene 
hovori& o novinárskej a nenovinárskej periodickej ("asopiseckej) tla"i. Aj preto by sme do bezpochyby u%ito"nej u"ebnice, 
a prvej svojho druhu u nás, nezara'ovali ani umeleckú, ani vedeckú tla". Mimochodom, u% pou%itie slova „tla"“1 prezrá-
dza, %e jej autori cítili, %e tu nie"o takpovediac „nehrá“. 
 Po'me v$ak 'alej a pokúsme sa aspo( nazna"i&, aj ke' zrejme nie vyrie$i&, problém diferen"n#ch znakov 
novín a "asopisov (novinárskych!). E$te v roku 1995 sme napísali, %e táto otázka nie je zatia* v novinovede uspo-
kojivo vyrie$ená.2 Odvtedy pribudli pokusy definova& pojmy, niekedy viac, inokedy menej úspe$né, ale stále e$te 
ch#ba ak#si sumár definícií pojmov noviny a "asopis a v komplexe nám ch#bajú aj diferen"né znaky medzi nimi. 
Pod*a autora t#chto riadkov je to tak aj preto, %e sme si neur"ili, "o to vôbec noviny a "asopis sú; lebo diferen"né 
znaky "ohoko*vek mo%no ur"i& a% po definovaní základn#ch pojmov.
 Povedali sme si teda, %e si urobíme mal# prieskum, "o o tejto problematike vravia niektoré slovníky "i 
encyklopédie. Mali sme ich $trnás& (nieko*kozväzkové, najmä encyklopedické, rátame ako jednu polo%ku3), ná-
hodne zvolen#ch, pri"om aj jazykovú oblas& sme si vybrali pod*a na$ich inklinácií. Ako vidie&, pokia* ide o druhy 
slovníkov, pou%ili sme slovníky v$eobecne jazykové (v#kladové), v$eobecne náu"né (encyklopédie) i $pecializova-
né náu"né, teda také, ktoré sa zaoberajú problematikou novinárstva "i masovej komunikácie, resp. vied o nich. 
V uveden#ch polo%kách sa heslo noviny i "asopis objavilo trinás&krát. V jedinom prípade sme sa nestretli s t#mito 
pojmami v samostatn#ch heslách, ale len v odkazov#ch, ktoré nás upriamovali na stre$né heslo periodická tla".4

1 )EF!ÁK, Lubo$ – DUHAJOVÁ, Zuzana: Dejiny slovenského novinárstva 1918 – 1968. Bratislava : Univerzita Komenského, 
1999, s. 54 a 60.
2 VOJTEK, Juraj: Úvod do organizácie redak"nej práce a redigovania. Bratislava : Univerzita Komenského, 1995, s. 94.
3 Jazykové slovníky:
1. LITTLE, William – FOWLER, H. W. Coulson, J. Revised and Edited by ONIONS, C. T.: The Shorter Oxford English Dictionary on Histori-
cal Principles. Oxford : Clarendon Press, 1964.
2. Slovník slovenského jazyka. VI. dielov. Bratislava : Vydavate*stvo Slovenskej akadémie vied, 1959 a% 1968.
3. Slovník spisovného jazyka "eského I a% IV. Praha : Nakladatelství !eskoslovenské akademie v+d, 1960 a% 1971.
4. Slovník sú"asného slovenského jazyka. A – G. Bratislava : VEDA, vydavate*stvo SAV, 2006.

V$eobecné encyklopédie:
1. Encyklopédia Slovenska. VI zväzkov. Bratislava : Veda, vydavate*stvo SAV, 1977 a% 1982.
2. Malá "eskoslovenská encyklopedie. VI zväzkov. Praha : Academia, 1984 a% 1987.
3. Funk´s & Wagnalls New Encyclopedia. 31 zväzkov. New York : Funk & Wagnall Corporation, 1971 a% 1993.
4. Encyklopaedia Beliana. Slovenská v$eobecná encyklopédia. (zatia* pä& zväzkov A – Hir. Bratislava : Encyklopedick# ústav Slovenskej 
akadémie vied, 1999 a% 2007.

)pecializované slovníky a encyklopédie: 
1. MA,LANKA, Julian: Encyklopedia wiedzy o prasie. Wroclaw – Warszawa – Kraków – Gda-sk : Zak.ad Narodowy imienia Ossoli-skich, 
Wydawnictvo, 1976. 
2. JACZ, /udovít: Malá encyklopédia %urnalistiky. Bratislava : Obzor, 1985.
3. PANETH, Donald: The Encyclopedia of American Journalism. New York : Facts On File Publication, 1983.
4. WEINER, Richard: Webster’�s New World Dictionary of Media and Communications. New York : Macmillan, 1996.
5. HOCHELOVÁ, Vlasta: Slovník novinárskej teórie a praxe. Nitra : Univerzita Kon$tantína Filozofa, 2001.
6. REIFOVÁ, Irena & kolektiv: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004.
4 JACZ, /udovít (ed.): Malá encyklopédia %urnalistiky. Bratislava : Obzor, 1985.

 Niektor#m dielam tak# "i onak# pojem ch#ba. Dôvod mô%e by& rozdielny... V prípade slovensk#ch slovní-
kov (encyklopédií) najmä skuto"nos&, %e komplet vydan#ch dielov sa k pojmu noviny e$te nedostal5 alebo sa tam 
jednoducho nenachádza.6 V dvoch prípadoch sme siahli po odborn#ch publikáciách7, kde sme právom o"akávali 
najpresnej$ie definície. Pokia* ide o slovníkovú literatúru, vychádzali sme z hypotézy, %e najmenej nám o proble-
matike povedia jazykové slovníky, ktoré majú predsa len iné poslanie. Táto hypotéza sa potvrdila. Viac nám mali 
prezradi& slovníky v$eobecne náu"né (univerzálne encyklopédie) a najviac diela, ktoré sme si nazvali $pecializova-
ne náu"né (novinárske, mediálne, novinovedné "i komunikologické). U% teraz treba poveda&, %e tento predpoklad 
celkom nevy$iel, lebo v jednom prípade sa v$eobecná encyklopédia vyrovnala encyklopédiám $pecializovan#m, 
ktor#ch úrove( bola z poh*adu na$ich pojmov dos& rozdielna. 
 Za"nime teda pri jazykov#ch slovníkoch, a to aj napriek predpokladu, %e si zrejme nimi ve*mi nepomô-
%eme; u% pre svoj ráz nemô%u ís& toti% do problematiky hlb$ie. Zatia* stále najkomplexnej$í slovník ná$ho jazyka 
uvádza, %e „noviny sú periodické tla"ivo (oby". denník alebo t#%denník), vychádzajúce v podobe vä"$ích listov 
a priná$ajúce správy o be%n#ch, verejn#ch, hospodárskych, kultúrnych a politick#ch udalostiach“8. Na druhej 
strane, pod*a rovnakej príru"ky „"asopis“ je „druh periodicky, pravidelne vychádzajúcej tla"e, revue, %urnál“9. 
 Zhodneme sa vari na tom, %e ani jedna z t#chto definícií, najmä v$ak druhá, nám ve*mi nepomô%e. U% aj 
preto nie, %e v rokoch vydávania slovníka nemala vo veciach zrejme jasno ani slovenská novinoveda. Siahnime 
teda po blízkej, spríbuznenej, ale zárove( predsa len rozvinutej$ej jazykovej i spolo"ensko-vednej proveniencii. 
„Noviny“ sa tu charakterizujú ako „"asopis, zejm. politick#, vydávan# denn+ n. v ur". den“10. K#m za „"asopis“ sa 
pova%uje „tisk vycházejíci v pravideln#ch (t#denn#ch, m+sí"ních) lh0tach a obsahující zprávy a "lánky“11. Najmä 
pojem „noviny“ vychádza z tejto charakteristiky ne$&astne. Je fakt, %e v minulosti (aj nie celkom dávnej, napr. pred 
druhou svetovou vojnou) sa pojem "asopis neraz vz&ahoval aj na noviny, teda ozna"oval periodickú tla" vcelku12, 
ale t#m sme sa u% ani v "ase publikovania uvádzaného slovníka nemohli uspokoji&. Napokon sa pozrime na prebe-
rané pojmy v anglicky hovoriacom svete, kde na$im slovám zodpovedajú termíny newspaper a magazine, resp. pe-
riodical. Prv#m pojmom sa tu rozumie „tla"ená publikácia, v sú"asnosti najmä denná "i t#%denná, pozostávajúca 
zo správ, inzerátov, literárnych textov a in#ch nále%itostí, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti“13. A ná$ pendant 
k pojmu noviny (newspaper), teda "asopis (magazine, periodical) je pod*a rovnakého slovníka „periodická publi-
kácia obsahujúca "lánky rozli"n#ch pisate*ov, ur"ená najmä univerzálnemu "itate*ovi“14.
 Ako vidno, ani tu nám jazykové slovníky ve*mi nepomô%u... 
 Prejdime teda k v$eobecn#m, náu"n#m slovníkom "i encyklopédiám. Za"nime v anglicky hovoriacom 
zahrani"í. Tu sa novinami rozumie „publikácia vydávaná oby"ajne na dennej "i t#%dennej báze, ktorej hlavnou 
funkciou je zaznamenáva& správy. Noviny zárove( správy komentujú, presadzujú rôzne verejné záujmy, sprístup-
(ujú "itate*om osobitné informácie a niekedy rady zara'ujú do svojho obsahu také materiály, ako sú komiksy, 
karikatúry i knihy na pokra"ovanie. Takmer vo v$etk#ch prípadoch a v rôznej miere sú ich príjmy závislé od publi-
kovania komer"nej inzercie.“15 V prípade "asopisu (heslo magazine) odkazuje na periodicals; pova%uje ho teda za 

5 Encyklopaedia Beliana, ktorú vydáva Encyklopedick# ústav Slovenskej akadémie vied od roka 1999 sa do konca februára 2010 
dostala k svojmu piatemu zväzku po slovo „Hir“.
6 Encyklopédia Slovenska. I. zväzok A – D. Aba – d%ez. Bratislava : VEDA. Vydavate*stvo SAV, 1977.
7 KLIME), Vladimír: P1ísp+vek k vymezení pojmu novin a "asopisu. V: Noviná1 – Bulletin Noviná1skeho studijního ústavu, ro". 2, 
"ís. 12. Praha : N)U, 1955, s. 369 – 376 a.Zdroj citovania: TU)ER, Andrej: Ako sa robia noviny. Bratislava : SOFA, 1999, s. 27; resp. TU)ER, 
Andrej: Ako sa robia noviny. 4. prepracované vydanie. Bratislava : EUROKÓDEX, 2010, s. 41 a 42.
8 Slovník slovenského jazyka. II. diel. l – o. Bratislava : Vydavate*stvo Slovenskej akadémie vied, 1960, s. 393.
9 Slovník slovenského jazyka. I. diel. a – k. Bratislava : Vydavate*stvo Slovenskej akadémie vied, 1959, s. 194.
10 Slovník spisovného jazyka "eského II. N – Q. Praha : Nakladatelství !eskoslovenské akademie v+d, 1964, s. 221.
11 Slovník spisovného jazyka "eského I. A – M. Praha : Nakladatelství !eskoslovenské akademie v+d, 1960, s. 240.
12 Historick# slovník slovenského jazyka II. K – N. Bratislava : VEDA, Vydavate*stvo Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 608. Tu 
treba uvies&, %e pojem "asopis príslu$n# zväzok diela (Historick# slovník slovenského jazyka I. A – J. Bratislava : VEDA, Vydavate*stvo Sloven-
skej akadémie vied, 1991), ani dodatky k celému súboru zväzkov (Historick# slovník slovenského jazyka VII. Z – 2 Dodatky. Bratislava : VEDA, 
Vydavate*stvo Slovenskej akadémie vied, 2008) neuvádzajú.
13 „A printed, now usu. daily or weekly publication containing the news, advertisements, literary matter, and other items of public in-
terest.“ Zdroj citovania: LITTLE, William – FOWLER, H. W. Coulson, J. Revised and Edited by ONIONS, C. T.: The Shorter Oxford English 
Dictionary on Historical Principles. Oxford : Clarendon Press, 1964, s. 1324.
14 „A periodical publication containing articles by various writers, intended chiefly for the general reader.“ Zdroj citovania: LITTLE, 
William – FOWLER, H. W. Coulson, J. Revised and Edited by ONIONS, C. T.: The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Princi-
ples. Oxford : Clarendon Press, 1964, s. 1185.
15 „Publications usually issued on a daily or weekly basis, the main function of which is to report news. Newspapers also provide 
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správnej$í termín, "o v$ak je pre nás irelevantné, navy$e ho pou%íva v mno%nom "ísle. Rozumie nimi „publikácie 
vydávané v pravideln#ch intervaloch, "asto naz#vané aj %urnály, alebo sa nimi rozumejú magazíny, ak sú ur"ené 
na oddychové "ítanie. !asopisy sa lí$ia od iného druhu publikácií vydávan#ch "íslo za "íslom, novín. Vä"$ina no-
vín vychádza denne na novinovom papieri a má zvy"ajne relatívne ve*ké, neviazané strany; "asopisy vychádzajú 
v$eobecne na jemnej$om papieri, na men$ích a zviazan#ch stranách, v dlh$ích intervaloch ne% denne (t#%denne, 
dvojt#%denne, mesa"ne, $tvr&ro"ne), "i priná$ajú v#lu"ne $pecializované materiály u"ené konkrétnemu "itate*-
stvu. Obsah "asopisov sa "asto nevia%e na "erstvé udalosti; a ak sa nimi zapodievajú, robia tak formou sumárov "i 
komentárov.“16 Tu sme si v$imli, %e publikácia sa vracia k pojmu noviny, aj ke' preto, aby vynikli jeho diferen"né 
znaky vo vz&ahu k "asopisu. Nakoniec nazrime do domácich kompendií tohto druhu. Tu sa, pochopite*ne, stre-
távame s problémom, lebo slovenská encyklopedická spisba je mladá a na$e prvé vä"$ie takéto dielo sa e$te len 
vydáva. K heslu „noviny“ sa e$te nedostala, pozná iba pojem „"asopis“, ktor#m pod*a nej je „publikácia s ist#m 
$pecif. zameraním vydávaná periodicky v pravideln#ch t#%denn#ch a% polro". intervaloch. Obsahuje príspevky 
viacer#ch autorov, má neukon"en#, kontinuálny charakter a vopred vymedzen# program. Na rozdiel od � novín 
neslú%i na aktuálne denné spravodajstvo. !. mo%no rozdeli& pod*a viacer#ch h*adísk. Z h*adiska dominujúcej 
spolo". funkcie sa delia na poli., ved., v#r.-tech., v#u"bové, ved.-populárne, umel. a kult. Pod*a stup(a pôvodnosti 
obsahu sa rozli$ujú pôv. (primárne ved. ".), sumariza". (napr. preh*adové ".), kompila"né (napr. populariza"né ".), 
reedi"né (napr. digestové ".) a sekundárne (napr. referátové ".)“17. Tu si nemô%eme odpusti& poznámku, %e táto 
definícia patrí skôr do kni%ni"nej vedy (informatiky) ne% do novinovedy.
 Jediné zatia* ukon"ené slovenské dielo takéhoto charakteru charakterizuje noviny ako „tla"en#, pravi-
delne vydávan# (naj"astej$ie denne) masovokomunika"n# prostriedok, priná$ajúci informácie, analytické "lánky 
a iné publicistické materiály zo v$etk#ch oblastí *udskej "innosti ako v#znamn# ideovo-politick# nástroj spolo"en-
skej triedy, sociálnych aj záujmov#ch skupín $tátu“18. Na druhej strane "asopis tu ako pojem ch#ba. Zhruba to*ko 
o pertraktovan#ch pojmoch v jazykov#ch a v$eobecn#ch encyklopédiách.
 Obrá&me v$ak na$u pozornos& na $pecializované slovníky "i encyklopédie z oblasti %urnalistiky alebo ma-
sovej komunikácie. A skúsme za"a& v zahrani"í. V diele svojím spôsobom reprezentatívnom sa za noviny pova%uje 
„publikácia vydávaná denne, t#%denne, alebo v pravideln#ch intervaloch, ktorá obsahuje spravodajstvo a inzer-
ciu“19. K#m "asopis (magazine) sa tu charakterizuje ako „periodikum (oby"ajne vydávané t#%denne, dvojt#%den-
ne... mesa"ne "i dvojmesa"ne, (ve*kosti) 7 x 10 inchov "i v in#ch rozmeroch, zato men$ia, ne% „plnoformátové“ 
(full-size) noviny, zvy"ajne tla"ená na kriedovom "i lesklom papieri, predávaná v stánkoch "i doru"ovaná po$to-
u“20. Na prv# poh*ad je zrejmé, %e u% rozsahom sú obe definície nevyvá%ené. 3alej: prvá sa chce vz&ahova& aj na 
obsah pojmu, ale nepozná názorové ("i postojové, u nás by sme povedali – samozrejme zjednodu$ene a preto nie 
celkom presne – publicistické %ánre), druhá sa obsahu vôbec nedot#ka a v$íma si iba vonkaj$kové, formálne nále-
%itosti.

commentary on the news, advocate various public policies, furnish special information and advice to readers, and sometimes include features, 
such as comic strips, cartoons, and serialized books. In nearly all cases and in varying degrees, they depend on the publication of commercial ad-
vertising for their income.” Zdroj citovania: Funk´s & Wagnalls New Encyclopedia. 19 New Jersey – Orthodonics. New York : Funk & Wagnall 
Corporation, 1986, s. 36.
16 „Publications released at regular intervals, often called journals, or referred to as magazines when designating those for 
recreational reading. Periodicals differ from the major form of serial publication, newspapers...Most newspapers are issued daily on pulp paper 
and have relatively large, unbound pages; periodicals generally appear on finer paper, with smaller bound pages, and at intervals longer than 
a day (weekly, biweekly, monthly, quarterly, or even anually). As a whole, periodicals feature, often exclusivelly, material of special interest to 
particular audiences. The content of periodicals are often unrelated to current news stories; when dealing with the news, they tend to do so in 
the form of summaries or commentaries.“ Zdroj citovania: Funk’ s & Wagnalls New Encyclopedia. 20 Orthodox – Piero della. New York : Funk 
& Wagnall Corporation, 1986, s. 256.
17 Encyklopaedia Beliana. Slovenská v$eobecná encyklopédia. Tretí zväzok ! – Eg. Bratislava : Encyklopedick# ústav Slovenskej 
akadémie vied, 2003, s. 32.
18 Encyklopédia Slovenska. IV. zväzok. N – Q. Bratislava : Veda, vydavate*stvo SAV, 1980, s. 125.
19 „...publication issued daily, weekly, or at frequent intervals, containing news and advetising.“ Zdroj citovania: WEINER, Richard: 
Webster’s New World Dictionary of Media and Communications. New York : Macmillan, 1996, s. 398.
20 „a periodical (generally published weekely, biweekly – once every two weeks – monthly, or bimonthly), 7Ǝ x 10Ǝ or other 
dimension smaller than a ful-size newspapers unsualy printed on coated, or shiny, paper and sold on newsstands or by mail...“ Zdroj citovania: 
WEINER, Richard: Webster’s New World Dictionary of Media and Communications. New York : Macmillan, 1996, s. 354.

 3al$ia reprezentatívna publikácia uvádza, %e noviny sú „publikácia, ktorá sa zvy"ajne objavuje denne "i 
t#%denne, obsahuje správy a komentáre o aktuálnom dianí, st4p"eky rád na rôzne témy, zábavné materiály (komik-
sy, hádanky) a textovú i obrazovú inzerciu; v sú"asnosti viaceré denníky pridali k oblastiam, ktoré „pokr#vajú“ 
a k spôsobom, ako to robia, sumáre správ (správy v skratke) a tematické bloky (sekcie) zamerané na jednotlivé 
témy, ak#mi sú $port, %ivotn# $t#l, umenie, biznis a regionálne spravodajstvo“21. A v hesle "asopis (magazine, ale 
aj periodical) tvrdí, %e je to „publikácia vychádzajúca v pravideln#ch intervaloch (t#%denne, mesa"ne, $tvr&ro"ne), 
iná ne% noviny, v$eobecne men$ích rozmerov, s obálkou, viazaná. Nápl( "asopisov je rôzna, od vedeck#ch, tech-
nick#ch, odborn#ch a% po periodiká univerzálne.“22

 Vari najreprezentatívnej$ia publikácia tohto druhu vydaná v minulom re%ime, v hesle periodická tla" pojmy 
noviny a "asopisy charakterizuje takto: „Noviny majú oby". univerzálny charakter, dennú periodicitu a priná$ajú 
spravodajstvo i publicistiku. !asopisy sú oby". $pecializované, majú dlh$iu periodicitu a uplat(ujú najmä publi-
cistiku.“23 Na druhej strane, prvá publikácia tohto druhu vydaná po udalostiach v roku 1989, pova%uje za noviny 
„v $irokom po(atí periodicky vychádzajúcu tla" s charakteristick#m obsahom novinárskych aktualít. V u%$om po-
nímaní ide o dennú, dvojdennú (alebo e$te s dlh$ou periodicitou) tla" v rôznych modifikáciách, ktorá informuje 
verejnos& o aktuálnom spolo"enskom a politickom dianí. V novinách sú publikované vyselektované a zredigované 
novinárske informácie v podobe spravodajstva a publicistiky... Medzi noviny patria ranníky i ve"erníky. Ranníky sa 
viac orientujú na spravodajstvo a ve"erníky na publicistiku a regionálne správy.“24 Za "asopis sa tu vydáva „tla"ené 
periodikum vychádzajúce v pravideln#ch intervaloch (ktoré periodikum nevychádza v pravideln#ch intervaloch!, 
poznámka J. V.): t#%denne, dvojt#%denne, mesa"ne, $tvr&ro"ne, polro"ne. Od dennej tla"e sa lí$i men$ou aktuál-
nos&ou (vzh*adom na periodicitu), prevahou publicistiky s hlb$ím analytick#m obsahom, dôkladnej$ou grafickou 
úpravou. !asopisy sú zvy"ajne ur"ené $pecifickému okruhu "itate*ov, ktorí okrem informácií h*adajú podrobnej$í 
poh*ad na udalosti, viac detailov i kvalitnej$iu formu.“25

 Napokon e$te jeden slovník z "eskej jazykovej oblasti. 2ia*, v (om miesto pokusu o vlastnú definíciu sa 
„takticky“ pou%ila charakteristika klasického nemeckého novinovedca Emila Dovifata: „noviny zprost1edkovávají 
najnov+j$í události ze v$ech oblastí lidského konání v najkrat$ích pravideln#ch intervalech naj$ir$í ve1ejnosti“26. 
Pojem "asopis sa tu definuje ako „periodické � ti$t+né médium; vychází v del$ích intervalech ne% � noviny, tj. ma-
ximálne jednou t#dn+ a minimáln+ dvakrát ro"n+ (� periodicita), a vykazuje v(it1ní jednotu danou zam+1ením 
a obsahem.// !. na rozdíl od novin ovliv(uje zpravidla vymezen+j$í ("asto podle sociálního za1azení nebo zájmu) 
a homogenej$í okruh "tená10 ne% noviny. (� publikum, jeho typologie). V porovnání s novinami nejsou "asopisy 
tak úzce vázané na aktuálnost, také tematická $íre jednotliv#ch titul0 nemá takov# záb+r, jako mívají noviny.“27

 A napokon "o si o problematike myslí po*ská $pecializovaná encyklopédia? Pod*a nej noviny sú „druh 
tla"e, v ktorej sa bez obmedzenia uplat(uje kritérium aktuálnosti (a teda v hustej periodicite; naj"astej$ie denná 
tla"ovina, niekedy s dvomi "i tromi vydaniami v jedinom dni), s univerzálnym obsahom (nezacielená na konkrét-
neho odberate*a, "i%e so v$eobecn#m dosahom), teda informujúca o aktuálnych udalostiach, zaujímajúcich "o 
mo%no naj$ir$í okruh verejnosti; be%ne aj � denník, denná tla"ovina.“28 

21 “Publication that usually appears daily or weekly, containing news, information and comment about current affairs, advice 
columns of various types, entertainment features (commic strips, puzzles), and classified and displayed advertisements; in recent years many 
dailies have added to their coverage and the way in which they approach it both news and summaries (news-in-brief) and sections devoted to 
single themes such as sports, lifestyle, the arts, business and regional news.“ Zdroj citovania: PANETH, Donald: The Encyclopedia of American 
Journalism. New York : Facts On File Publication, 1983, s. 328.
22 „Publication appearing at regular intervals (weekly, monthly, quarterly), other than newspaper, generally of smaller size, with 
cover and binding. Peridicals range from scholarly, technical and professional journals to general-circulation illustrated magazines.“ Zdroj 
citovania: PANETH, Donald: The Encyclopedia of American Journalism. New York : Facts On File Publication, 1983, s. 272.
23 JACZ, /udovít (ed.): Malá encyklopédia %urnalistiky. Bratislava : Obzor, 1985, s. 329.
24 HOCHELOVÁ, Vlasta: Slovník novinárskej teórie a praxe. Nitra : Univerzita Kon$tantína Filozofa, 2001, s. 123.
25 HOCHELOVÁ, Vlasta: Slovník novinárskej teórie a praxe. Nitra : Univerzita Kon$tantína Filozofa, 2001, s. 38.
26 REIFOVÁ, Irena & kolektiv: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004.
27 REIFOVÁ, Irena & kolektiv: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004.
28 „typ prasy realizoj5cej bez 6adnych ogranicze- kryterium aktualno7ci (a wi8c o ma.ej amptitudzie periodyczno7ci; najcz87ciej 
codzienne, czasem maj5ce 2, 3 wydania w ci5gu dnia) i uniwersalno$ci tre7ci (nie okre7laj5cej najcz87ciej adresu odbiorcy, o zasi8gu powszech-
nym), czyli informuj5cej o wydarzeniach aktualnych, interesuj5cych mo6liwie najszerszy ogó. publiczno7ci; w zbaczeniu potocznym: ĺ dzien-
nik, pismo codzienne.“ Zdroj citovania: MA,LANKA, Julian: Encyklopedia wiedzy o prasie. Wroclaw – Warszawa – Kraków – Gda-sk : Zak.ad 
Narodowy imienia Ossoli-skich, Wydawnictvo, 1976, s. 91.
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 !asopis sa tu pre zmenu definuje ako „typ tla"e s "iasto"ne ohrani"enou aktuálnos&ou (a teda s red$ou 
periodickos&ou) i univerzálnos&ou obsahu, "i%e publikácia periodická, druhovo nepatriaca medzi � noviny“29. 
 Vladimír Klime$ e$te v roku 1955 napísal: „Noviny sa odli$ujú od "asopisu predov$etk#m univerzálnos&ou 
obsahu, zameraného na priná$anie materiálov o be%n#ch, najmä politick#ch udalostiach a skuto"nostiach dot#ka-
júcich sa bezprostredne faktov ka%dodenného %ivota, k#m "asopisy sú zamerané na zverej(ovanie $pecializované-
ho obsahu s v#razne vymedzen#m zameraním, ur"en#m celkov#m charakterom príslu$ného "asopisu.”30 
 Napokon sa pristavme pri u"ebnici $tandardne vyu%ívanej na vysok#ch $kolách. Pod*a nej noviny: 

 - „z h*adiska obsahu... majú univerzálny obsah, a to aj pri niektor#ch $pecializovan#ch periodikách, ako sú 
napríklad podnikové noviny, 

 - z h*adiska frekvencie vychádzania sa vyzna"ujú vy$$ou periodicitou, naj"astej$ie dennou alebo dvojden-
nou, ale pri spomínan#ch $pecializovan#ch (podnikov#ch, príp. aj regionálnych a lokálnych) "asto aj 
ni%$ou t#%dennou alebo dvojt#%dennou periodicitou, 

 - z h*adiska vzájomného podielu novinárskych %ánrov publikujú viac spravodajsk#ch a in#ch aktuálnych 
informa"n#ch novinárskych, príp. nenovinárskych prejavov, ne% publicistiky; vypl#va to predov$etk#m 
z vy$$ej periodicity a univerzálnosti obsahu, 

 - z h*adiska formy spracovania uplat(ujú $pecifickú novinovú typografickú úpravu, tla"ovú techniku (napr. 
ofsetovú tla"), technológiu v#roby a pou%itia materiálu, napr. novinov# papier s mal#m obsahom buni"iny, 
alebo dobre glejen# a strojovo hladk# ofsetov# papier“.

 K#m "asopisy:
 - „z h*adiska obsahu sa zaoberajú spravidla vymedzenou tematikou, vy$$ou $pecializáciou pod*a zamerania, 

záujmov "i demografick#ch znakov potenciálneho publika,
 - z h*adiska frekvencie vychádzania sa vyzna"ujú ni%$ou periodicitou, naj"astej$ie t#%dennou, 

dvojt#%dennou, ale i mesa"nou a ni%$ou,
 - z h*adiska vzájomného podielu novinárskych %ánrov sa v nich nachádza viac publicistick#ch, príp. nen-

ovinárskych prejavov ne% spravodajstva,
 - z h*adiska formy spracovania uplat(ujú $pecifickú "asopiseckú typografickú úpravu (napr. h4bkotla"), 

technológiu v#roby a a pou%itie materiálu, napr. ofsetov# papier alebo málo glejen# a ve*mi dobre hladen# 
a vlá"ny h4bkotla"ov# papier“.31

 Pokúsme sa teda o ak#si sumár uveden#ch definícií "i charakteristík novín. Ako sa dalo o"akáva&, jazykové 
slovníky nám tu ve*mi nepomô%u. Z uvádzan#ch najneprijate*nej$í je Slovník spisovného jazyka "eského II, N – 
Q, ktor# medzi noviny a "asopis kladie znamienko rovnosti, "o sa v minulosti síce robilo, ale "o u% v "ase vydania 
diela (v polovici 60. rokov 20. storo"ia) neplatilo. Slovník slovenského jazyka II. diel, l – o zasa zu%uje obsah novín 
na spravodajstvo, pri"om vôbec neuvádza, %e noviny priná$ajú aj nenovinárske v#povede. Najlep$ie, ale stále nie 
celkom presne charakterizuje pojem noviny (newspaper) anglick# The Shorter Oxford Dictionary on Historical 
Principles, ktor# na jednej strane uvádza, %e texty uverej(ované v novinách „sú predmetom záujmu verejnosti“ 
a poukazuje nafakt, %e v t#chto tla"ovinách majú miesto nielen novinárske v#povede, ale na strane druhej, ich 
v#po"et je obmedzen# a navy$e vlastné novinárske v#povede opä& zu%uje na správy. 
 Z na$ich v$eobecn#ch encyklopédií Encyklopédia Slovenska (IV. Zväzok. N – Q) nezu%uje obsah novín 
iba na spravodajstvo, neuvádza v$ak nenovinárske v#povede v tomto type periodík a zdôraz(uje, "o je pre "as jej 
vzniku typické, triedne aspekty v#sledkov du$evno-tvorivej "innosti. Z diel, ktoré vznikli e$te v minulom re%ime, 
uvádzame 'alej Malú "eskoslovenskú encyklopédiu (M – Pol, IV.), z ktorej "as vzniku nie je a% tak# zrejm#, ako 
v predo$lom prípade, ale opä& obchádza nenovinársku nápl( novín. 
 Vo v$etk#ch uveden#ch dielach nech#ba v definíciách periodicita novín, denná "i red$ia. 

29 „typ prasy o ograniczonej cz87ciowo aktualno$ci (a wi8c o du6ej amptitudzie poriodyczno7ti) i unywersa.no$ci tre7ci, czyli pub-
likacja periodyczna nie posiadaj5ca cech ĺ gazety.“ Zdroj citovania: MA,LANKA, Julian: Encyklopedia wiedzy o prasie. Wroclaw – Warszawa 
– Kraków – Gda-sk : Zak.ad Narodowy imienia Ossoli-skich, Wydawnictvo, 1976, s. 60
30 KLIME), Vladimír. P1ísp+vek k vymezení pojmu novin a "asopisu. V: Noviná1 – Bulletin Noviná1skeho studijního ústavu, ro". 2, 
"ís. 12. Praha : N)U, 1955, s. 376.
31 TU)ER, Andrej: Ako sa robia noviny. 4. prepracované vydanie. Bratislava : EUROKÓDEX, 2010, s. 41 a 42.

 Zo zahrani"n#ch v$eobecn#ch encyklopédií nás najviac zaujala Funk´s & Wagnalls New Encyclopedia, 
ktorá za charakteristickú "rtu novín pova%uje dennú alebo t#%dennú periodicitu; a ak aj za základ obsahu pova%uje 
spravodajstvo, nezabúda na postojové (komentujúce) %ánre; pri"om poukazuje na verejnú politiku, ktorú noviny 
robia, 'alej na tzv. "itate*sk# servis; a poukazuje na tzv. nenovinárske v#povede v novinách (komiksy, karikatúry 
a aj knihy na pokra"ovanie). Napokon zdôraz(uje, %e v oblasti podnikania s novinami v rôznej miere existencia 
novín závisí od inzercie. Aj ke' s vedomím, %e predbiehame uzávery, dovo*ujeme si tvrdi&, %e toto je najtrefnej$ia 
definícia novín, s akou sme sa v slovníkovej (encyklopedickej) literatúre vôbec stretli.
 Napoh*ad by v$ak najv#sti%nej$ie definície mali by& v $pecializovan#ch slovníkoch (encyklopédiách). Malá 
encyklopédia %urnalistiky (ed. /. Jacz, strana 329) pojem noviny odkazuje na stre$né heslo periodická tla". Pod*a 
nej „noviny majú oby". univerzálnych charakter a priná$ajú spravodajstvo i publicistiku“. Iste%e ide o zjednodu$e-
nú definíciu, napriek tomu by sme radi upozornili na slovo „oby"ajne“. 
 3al$ia domáca príru"ka, ktorá na rozdiel od ME2 vy$la po predele v roku 1989, sa na vec pozerá z poh*a-
du $ir$ieho a u%$ieho ponímania. Pod prv#m rozumie tla" s „obsahom novinárskych aktualít“, pod druh#m zasa 
ich periodickos& (dennú, dvojdennú...) „v rôznych modifikáciách“. Obsahom novín je spravodajstvo a publicisti-
ka. Pod*a tohto hesla k novinám radíme ranníky a ve"erníky. Denníky, ale i nede*níky "i niekdaj$ie pondelníky 
zostali stranou. A rovnako &a%ko súhlasi& s tvrdením, %e „ranníky sa viac orientujú na spravodajstvo a ve"erníky na 
publicistiku (?!?) a regionálne správy“; predsa ve"erníky v na$ich kon"inách sú zásadne mestské (a teda lokálne) 
noviny a priná$ajú predov$etk#m spravodajstvo. 
 Irena Reifová (a kol., strana 164) sa takticky odvoláva na definíciu klasického novinovedca Emila Dovifata 
(1890 – 1969), ktorá v$ak je podmienená dobou svojho vzniku a dnes u% neve*mi aktuálna.
 Star$ia po*ská Encyklopedia wiedzy o prasie od Juliana Ma7lanku (strana 91) hovorí o novinách ako  
o druhu tla"e, ktorá realizuje „bez obmedzenia“ kritérium aktuálnosti. Aktuálnos& je v$ak charakteristickou "r-
tou novinárstva ako takého. Dielo správne poukazuje na schopnos& novín (najmä v minulosti) vychádza& denne 
v nieko*k#ch vydaniach. O tom, %e tento druh tla"e má zásadne univerzálny obsah, mo%no oprávnene pochybova&.  
A aj odkaz na denník sa nám nezdá naj$&astnej$í.
 Z anglicky písan#ch $pecializovan#ch slovníkov za najmenej v#sti%nú pova%ujeme definíciu Richarda We-
inera v diele Websters New World Dictionary of Media and Communications (strana 398). U% $tylizácia „publi-
kácia vydávaná denne, t#%denne alebo v pravideln#ch intervaloch“ je nedomyslená... Predsa aj denné "i t#%denné 
vydávanie je vydávanie v pravideln#ch "asov#ch úsekoch. Podobne zu%ova& obsah novín na správy (spravodajstvo) 
a inzerciu je nepresné.
 Napokon charakteristika pojmu „noviny“ v The Encyclopedia of American Journalism od Donalda Pa-
netha (strana 328) sa tak#mto nepresnostiam vyh#ba, ale netriedi obsahy v#povedí uverej(ovan#ch v novinách na 
základe istej systematickosti a "lenenie novín do sekcií nie je vec sú"asná (aj ke' v tomto prípade ide o osemdesia-
te roky 20. storo"ia), ale star$ia. 
  Z vymenovan#ch publikácií najrozsiahlej$ia definícia pojmu noviny pochádza z pera Andreja Tu$era.  
U% s prvou charakteristikou v$ak sotva mo%no súhlasi&. Noviny, a potvrdzuje to aj na$a prax, nemusia ma& „univer-
zálny obsah“, a net#ka sa to iba podnikovej tla"e. U% napr. Hospodárske noviny ho nemajú a pokia* ide o )port, 
ten je predsa viac "i menej vyslovene $pecializovan#. Na rozdiel od univerzálnych novín, jeho nápl( tvorí takmer 
v#lu"ne jediná tematická oblas&, $port a telov#chova (ak nemáme na mysli zopár „univerzálnych správ“, "ím rozu-
mieme v$etky iné ne% $portové informácie). T#m samozrejme nechceme poprie& skuto"nos&, %e noviny zvä"$a 
majú univerzálny obsah. 
 Ani s 'al$ou charakteristickou "rtou sa nedá celkom súhlasi&. Opä&: noviny zvy"ajne naozaj majú hustej$iu 
periodicitu, ne% "asopisy, ale aj z histórie poznáme napr. "asopisy, ktoré sa objavovali denne, a to v "ase, ke' novi-
ny denníkmi neboli. Na druhej strane, ak sa sú"asné periodikum neobjavuje "astej$ie ako raz za desa& dní, mo%no 
e$te hovori& o novinách? 
 Naopak – súhlasi& treba s tvrdením, %e v novinách dominuje spravodajstvo nad publicistikou, "o v$ak – ako 
sme u% uviedli vy$$ie – sotva vypl#va „predov$etk#m z vy$$ej periodicity a univerzálnosti obsahu“. Aj tu v$ak máme 
v#hradu, konkrétne k v#roku „a in#ch aktuálnych informa"n#ch novinárskych, príp. nenovinárskych prejavov“. 
Zo $tylizácie nepriamo vypl#va, %e aktuálne je najmä spravodajstvo. Osobne si myslíme, %e aktuálnos& treba vz&a-
hova& na novinárstvo ako také, a teda aj publicistika nemô%e neby& aktuálna. 
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 Rovnako sa mo%no stoto%ni& s tzv. vonkaj$ou formou (kompozíciou) novín, "o autor naz#va „novinovou 
typografickou úpravou.“ 
 Pokia* ide o A. Tu$erovu charakteristiku "asopiseckej tla"e, tu pripomienky nemáme, iba ak doplnky. 
Áno, "asopisy mávajú „spravidla vymedzenú tematiku“, aj ke' v minulosti poznali aj ne$pecializované "i menej 
$pecializované "asopisy, nepresne ozna"ované raz za obrázkové32, inokedy za rodinné (2ivot), v anglickej termi-
nológii univerzálne záujmové (general-interest), resp. spolo"enské. 

Sumár
 Noviny sú tla"ovina, ktorá spravodajstvom informuje o aktuálnom spolo"enskom dianí a publicistikou 
(resp. postojov#mi "i názorov#mi textami) zaujíma k nemu postoje, aby sa v (om verejnos& mohla orientova&, ale-
bo cez tieto zlo%ky predov$etk#m zabáva. Pod*a toho rozoznávame noviny pre elitu (Elite Press), resp. pre masy 
(Mass Press), u nás naz#vané aj bulvárne. Majú preva%ne univerzálny, v#nimo"ne aj $pecializovan# ráz. Vychádza-
jú denne (aj viackrát, rôzne vydania), nieko*kokrát v t#%dni, zriedkavo aj red$ie. Popri novinárskych textoch (aj 
vizuálnych, vrátane farebn#ch) priná$ajú texty nenovinárske (napr. umelecké), najmä inzerciu, v'aka ktorej sa 
mô%u predáva& za ni%$iu cenu, ne% sú ich v#robné náklady. !lenia sa do tematick#ch blokov, sekcií (z nich najmä 
problematika %ivotného $t#lu vystupuje v poslednom "ase do popredia), neraz s vlastn#m stránkovaním. Majú 
$pecificky novinov# formát: svetov# (broadsheet), stredoeurópsky (berlínsky), tabloidov#, resp. „zhusten#“, angl. 
condensed), zalamujú sa do viacer#ch st4pcov, vychádzajú na tzv. novinovom papieri. V#nimo"ne b#vajú viazané. 
 Na rozdiel od nich novinársky "asopis je tla"ovina, ktorá spravodajstvo alebo nepriná$a, alebo v zanedba-
te*nej miere, zato stavia na publicistike. Má predov$etk#m $pecializovan# ráz, aj ke' najmä v minulosti vychádzali 
aj univerzálne periodiká tohto druhu. Popri novinárskych textoch uverej(uje e$te viac ako noviny nenovinárskych 
textov. Aj v "asopise dôle%ité miesto zaberá inzercia v$etk#ch druhov. Obsah sa takisto "lení do tematick#ch blo-
kov, ktoré v$ak nemávajú vlastné stránkovanie. Pestros& formátov dovo*uje len &a%ko ich triedenie z tohto h*adiska. 
Zalamuje sa najmä do jediného st4pca. A vychádza na kvalitnom (zvy"ajne kriedovom) papieri, ktor# umo%(uje 
rovnako dobrú reprodukciu vizuálnych predlôh. Neviazan# "asopis je v#nimkou.
 (V t#chto pokusoch o charakteristiku neuvádzame periodickos& novín a "asopisov, lebo danos& spájame 
s periodickou tla"ou ako takou.) 
 Napokon k otázke diferen"n#ch znakov oboch typov periodík. T#ch je viac, ne% sa zvy"ajne uvádza. Na 
prvom mieste je ur"ite periodicita: noviny sú najmä denníky, "asopisy – zasa t#%denníky, dvojt#%denníky, mesa"-
níky, dvojmesa"níky, $tvr&ro"níky a pod. Pod"iarkujeme v$ak slovo „najmä”, lebo v minulosti to tak nebolo a aj 
v sú"asnosti jestvujú v#nimky. Za rovnako relatívny treba pova%ova& 'al$í diferen"n# znak: noviny sú univerzálne, 
"asopisy – $pecializované. Tak napr. u% univerzálne denníky sa z prípadu na prípad lí$ia. V minulosti Práca, ale aj 
Národná obroda, v sú"asnosti, ako sme napokon u% spomínali, Hospodárske noviny, sa síce zaoberali "i zaoberajú 
v$etk#mi tematick#mi oblas&ami, ale z ist#ch poh*adov a v ist#ch pomeroch a proporciách, dan#mi ich rázom. 
Problematiku „ist#ch poh*adov” v$ak neslobodno absolutizova&. Tak napríklad niekdaj$ie Ro*nícke noviny akcen-
tovali po*nohospodársku problematiku aj v zahrani"nopolitick#ch textoch. Na druhej strane ju neabsolutizovali, 
lebo istá (a nezanedbate*ná) mno%ina „nepo*nohospodárskych udalostí” vo svete zaujímala aj po*nohospodárske 
"i vidiecke "itate*stvo. Mo%no teda poveda&, %e i$lo a neraz aj ide o univerzálnos& v jedine"nom. V$etko toto sa 
potom celkom pochopite*ne premieta do $pecifík organizácie redak"nej práce v rôznych druhoch periodík.
 Navy$e aj u nás jestvujú $pecializované noviny (napr. )port, ktor# je úzko $pecializovan#, lebo a% na po-
merne malé mno%stvo v$eobecného spravodajstva sa zameriava na jedinú tematickú oblas&; to, "o v Pravde, SME 
je jednou z viacer#ch tematick#ch oblastí, teda $port, to v uvedenom titule tvorí vlastne celú nápl( v#tla"ku).  
A naopak, medzi "asopismi najmä v minulosti v#znamnú skupinu tvorili u% spomínané univerzálno-záujmové "a-
sopisy, obrázkové, tematicky nevyhranené periodiká.

32 Netreba vari zdôraz(ova&, %e i$lo o nie ve*mi $&astn# názov, aj ke' treba bra& do úvahy skuto"nos&, %e fotografia, dnes 
samozrejmos& novín i "asopisov, nehrala vtedy ani v "asopisoch takú úlohu ako dnes.

 Hádam najdôle%itej$ím diferen"n#m znakom medzi novinami a "asopisom je prítomnos& "i neprítomnos& 
spravodajstva, resp. publicistiky. Noviny bez spravodajstva a "asopis bez publicistiky si &a%ko predstavi&. Preto v 
novinách ako celku (!) preva%uje spravodajstvo, v "asopise – publicistika; "o samozrejme v prípade novín nevylu-
"uje akcent na jednu "i druhú zlo%ku, preto sa niekedy vraví o spravodajsko-publicistick#ch, inokedy publicistic-
ko-spravodajsk#ch novinách; v%dy, pravda, v súvislosti s t#m, "o ktoré noviny zdôraz(ujú. 
Na druhej strane v#zor periodika a druh tla"e nie sú spo*ahliv#mi diferen"n#mi kritériami. Ve' niektoré periodi-
ká mô%u ma& vzh*ad novín, vychádzajú na typicky novinovom formáte, sú zalamované ako noviny, ale v skuto"-
nosti (typologicky) sú to "asopisy. Ako príklad z minulosti spomenieme legendárny Kultúrny %ivot, "i Predvoj, 
resp. Nové slovo. Alebo: podnikovému periodiku sa neraz v minulom re%ime vravelo „"asopis“, ba niekedy sa za(  
v hlavi"ke priamo vydávalo, aj ke' v skuto"nosti i$lo o noviny; aj ke' zaznamenávajúce spolo"ensk# %ivot na úrov-
ni podniku. 
 Pou"enie z vy$$ie uvádzaného: v spolo"ensk#ch vedách aj najlep$ie sformulovaná definícia &a%ko vystihne 
v$etky "rty fenoménu, ale mala by sa o to usilova&.
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