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Zofia Kowalik-Kaleta
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

Badania nad mediami w roku 2015

Tytuł pierwszej części numeru 5. „Media i Społeczeństwo” – 'Media bez granic' dotyczy dwóch aspektów: zakresu tematycznego i geograficznej przynależności
autorów. W artykułach tu zamieszczonych poruszone zostały problemy ważne
i zarazem różnorodne: poczynając od ogólnych – po studia przypadków. Do tematów
ogólnych należy komunikowanie wizualne, czyli przekazywanie informacji za pomocą
obrazu, zwłaszcza w nowych mediach oraz perspektywy jego rozwoju na tle stanu
dzisiejszego. Artykuł oparty jest na rzetelnej dokumentacji materiałowej, ma charakter teoretyczny (M. Kawka, Komunikowanie wizualne a nauka o mediach – współczesność i perspektywy). Podobnie, wnioski ogólne wyciąga ze swoich badań
ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży R.A.Podgórski, autor artykułu pt.
Aksjologiczny wymiar Internetu (na podstawie badań ankietowych). Stara się on odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu Internet może być narzędziem kształtowania
takich wartości, jak prawda, dobro, tolerancja i inne. Artykuł O. DąbrowskiejCendrowskiej pt. Guidetainment w polskich mediach – analiza zjawiska na wybranych przykładach stawia pytanie, czy można mówić o kompilacji poradnictwa
i rozrywki w pismach takich, jak „Claudia”, „Olivia”, „Świat Kobiety”, „Dobre Rady”
i innych. Wnikliwa analiza jakościowa i ilościowa ukazuje problemy, m.in. takie, jak
sensacjonalizm czy fragmentaryzacja przekazu.
Czwórka autorów z Ukrainy wnosi odmienne tematy: L.D. Klymanska podejmuje
problem pojęcia społecznej amplifikacji ryzyka, analizuje media jako pośrednika w
społecznej percepcji ryzyka (The role of media in the mechanism of the social
amplification of risks). Problem wojny informacyjnej na łamach oficjalnych stron
internetowych najważniejszych cerkwi ukraińskich w dobie zbrojnego konfliktu
rosyjsko-ukraińskiego w 2014 r. omawiają Viktor Savka i Uliana Yatsyshyn (Media as
actors of propaganda influence. Portrayal of the Russian-Ukrainian armed conflict in
Ukrainian religious media). A.S. Golikov i V.N. Karazin rozważają problem kreowania
tożsamości projektowanej przy udziale mediów, zwłaszcza Internetu. Artykuł ma bogate zaplecze teoretyczne (Media designing of identity: knowledge structures under
the influence of media). A.A. Kalashnikova ukazuje, na przykładzie pisma “ProArt”, jak
wyspecjalizowane media stają się, na polu artystycznym, ważnym czynnikiem ilustrującym powstawanie, na określonym terytorium, konkretnego rynku medialnego
(Specialist media as the art field and the art market evolution reflector).
9
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O dyskursie europejskości w prasie ukraińskiej, zwłaszcza w luksusowych magazynach kolorowych typu „Elle”, o nierealnym obrazie idei europejskości pisze
K. Novikova (Dyskurs europejskości w ukraińskiej prasie rozrywkowej).
P. Bałdys poddała analizie portale społecznościowe oraz internetowe serwisy
informacyjne pod kątem udziału memów, mushupów i viral videos w opisie rzeczywistości w świecie kultury digitalnej (Memy, mushupy, viral videos – opisywanie
rzeczywistości społecznej w czasach kultury digitalnej). P. Szews podjął zagadnienie
wykorzystania mediów społecznościowych w dziennikarstwie, co daje nowe możliwości tworzenia multimedialnych treści, ale stwarza też pewne zagrożenia (Medialny
fanpage – szanse i zagrożenia).
Druga część MiS nr 5 zatytułowana 'Media a edukacja' zawiera dwa artykuły.
W pierwszym, autorstwa Sławomira Kozieja, przedstawiony został problem świadomości rodziców na temat zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się ich dzieci w Internecie
(hejting, seksting, cyberstalking) oraz opinii dzieci na temat tych zagrożeń. Artykuł
opiera się na badaniach źródłowych przeprowadzonych w szkołach gimnazjalnych.
Z kolei A. Zadykowicz zbadała adresatywne formy grzecznościowe, których używa
młodzież w Internecie i w świecie rzeczywistym, konkludując, że rytuały językowe
w Internecie uległy uproszczeniu.
W części Sprawozdania. Recenzje. Noty umieszczono recenzję zbioru artykułów
pt. Dobro w mediach. Z cienia do światła, pod red. Andrzeja Baczyńskiego i Michała
Drożdża, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2012, ss. 411.
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Maciej Kawka
Uniwersytet Jagielloński

Komunikowanie wizualne a nauka o mediach –
współczesność i perspektywy

ABSTRAKT
Termin komunikacja wizualna (ang. visual communication) związany jest przede wszystkim z funkcjonowaniem środków masowego przekazu i sposobami użycia obrazu w konstruowaniu dyskursu
medialnego. Dzięki wchłonięciu pojęcia komunikowania przez różne dziedziny wiedzy powstają nowe
działy nauki o komunikowaniu, począwszy od komunikacji społecznej, przez polityczną, medialną,
elektroniczną, międzykulturową, literacką, audiowizualną i psychologię komunikacji i inne, aż do komunikacji wizualnej.
Komunikowanie wizualne w naukach o mediach to przekaz, wykorzystujący takie środki jak: ilustracja, fotografia, typografia, infografia, to obrazy w mediach i ich funkcje – informacyjne, edukacyjne,
retoryczne (perswazyjne) oraz artystyczne, które w mediach nigdy nie występują samodzielnie i autonomicznie, ale wraz z tekstem stanowią ich swoisty konglomerat zależny od celu, jaki chce zrealizować
nadawca.
SŁOWA KLUCZOWE: komunikacja wizualna, funkcje obrazów w mediach, obraz a rzeczywistość

1. Komunikowanie/komunikacja wizualna – zakres pojęcia
Pojawienie się pojęcia komunikacji wizualnej – angielskiego odpowiednika terminu visual communication – można datować na ostatnią dekadę XX i pierwszą XXI
wieku. Powstają wtedy opracowania takich autorów, jak: B. Bergstrőm, Essentials of
1
2
visual communication , 1999 czy R. Barthes, Światło obrazu, 1996 . W języku polskim
3
jest to fundamentalna praca Mieczysława Porębskiego Ikonosfera (1972).
We współczesnej polszczyźnie w obrębie teorii przekazywania informacji w sensie
naukowym, a także potocznym i medialnym, konkurują dwa słowa, dwa terminy, dwa
pojęcia – jedno to komunikacja, drugie komunikowanie lub komunikowanie się. Jest
1
B. Bergstrőm, Essentials of visual communication, London 2008. Polskie tłumaczenie: Komunikacja wizualna,
Warszawa 2009.
2
R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996.
3
M. Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972.
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to związane z przełomem komunikacyjnym w naukach humanistycznych i społecznych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Pojawiają się bowiem
coraz to nowe określenia towarzyszące terminom: komunikacja/komunikowanie,
np.: komunikacja/komunikowanie – społeczne, kulturowe, międzykulturowe, międzynarodowe, interpersonalne, grupowe – prawie wszystkie nie do końca zdefiniowane, o nieostrych zakresach, dyktowanych specyfiką danej dyscypliny wiedzy, którą
reprezentują, lub w ogóle z nią niezwiązane mimo pozornego podobieństwa brzmieniowego, jak np.: sztuki audiowizualne – komunikacja audiowizualna/wizualna,
nauki społeczne – komunikacja społeczna, kulturoznawstwo – komunikowanie kulturowe/międzykulturowe, nauki o mediach/medioznawstwo – komunikowanie medialne itp. Dzieje się tak, ponieważ w każdej z tych dyscyplin zachodzą procesy
komunikowania i porozumiewania się między ludźmi, jednakże w żadnej z tych
dziedzin wiedzy fakt obecności procesów komunikowania nie stanowi o ich odrębności i tożsamości, mimo życzeń przedstawicieli tych nauk, których badania dotyczą
w dużej części komunikowania.
Językoznawca zdefiniuje komunikowanie w znaczeniu szerszym jako „wszelką
formę wymiany informacji za pomocą znaków między istotami żyjącymi, ludźmi,
zwierzętami, a także między ludźmi i maszynami oraz w węższym – porozumiewanie
się ludzi za pomocą środków językowych lub niejęzykowych (gestykulacja, mimika)4.
Dla socjologa komunikowanie się zachodzi między grupami społecznymi, a komunikacja to relacje między środkami porozumiewania się a strukturą społeczną. Psycholog będzie badał głównie, za pomocą środków komunikowania, procesy poznawcze
(komunikację interpersonalną), czyli przede wszystkim: w 55% – mowę ciała, w 38% –
cechy głosu, w 7% – treść słów (op.cit.). Politologa zainteresuje wpływ procesów
komunikacyjnych na politykę, kierowanie ludźmi i rolę różnego rodzaju kodów werbalnych i niewerbalnych w procesie zdobywania i utrzymania władzy.
Na skutek wchłonięcia terminu komunikowanie przez różne dziedziny wiedzy
powstają nowe działy nauki o komunikowaniu, począwszy od komunikacji społecznej, przez polityczną, medialną, elektroniczną, międzykulturową, literacką, audiowizualną i psychologię komunikacji aż do komunikacji wizualnej. Tu przykłady można
by mnożyć, ponieważ prawie każda dziedzina działalności człowieka związana jest
z procesami przekazywania informacji, wiadomości, myśli, uczuć, emocji w różny
sposób – głównie za pomocą języka, ale też coraz częściej – za pomocą obrazu czy też
poprzez obraz. Jeżeli idzie o komunikowanie wizualne w mediach, to główną rolę
odgrywa tu fotografia prasowa, której towarzyszy tekst lub zdjęcie, wzbogacając
informacyjnie tekst, ale może to być także obraz filmowy lub telewizyjny, rzadziej
plakat czy ogłoszenie prasowe z elementami grafiki artystycznej lub infografika.
Rzadko też przekaz wizualny w mediach pozbawiony jest komentarza słownego
w przeciwieństwie do obrazu artystycznego, choć przecież także najsłynniejsze dzieła

4

Ch. Baylon, X. Mignot, Komunikacja, Kraków 2008, s. 18.
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malarskie są opatrywane najróżnorodniejszymi podpisami, tytułami lub komentarzem przez samych ich autorów lub interpretatorów.
Komunikacja to – zgodnie ze Słownikiem języka polskiego: „porozumiewanie się,
przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości; komunikacja listowna, telefoniczna,
5
telegraficzna, język jako narzędzie komunikacji między ludźmi” . Podobne definicje
odnajdujemy w nowszej literaturze naukowej na temat komunikowania. Według
badaczy francuskich Christiana Baylona i Xaviera Mignota, komunikacja to słowo
wieloznaczne i usytuowane poza sferą związaną z przemieszczaniem się człowieka
(środki transportu), oznacza: „kontakt ludzkich umysłów” oraz „ideę łączenia tego, co
jest rozdzielone”, a słowo komunikować oznacza „przekazywać informacje, które ma
się na myśli”6. Autorzy w dalszej części swojego wywodu wprowadzają pojęcie oznaki
i sygnału. Oznaka to „każdy ślad dostarczający informacji o jakiejś niewiadomej”,
sygnał to „każda oznaka zawierająca informację, pod warunkiem, że będzie ona
świadomie przekazywana przez kogoś, kto chce, aby została odczytana właśnie w taki
7
sposób” . I to właśnie sygnał odgrywa zasadniczą rolę w komunikacji w przeciwieństwie do oznaki, która wprawdzie nie jest wykluczona z procesów komunikacyjnych,
ale nie jest tam również niezbędna. Nie ma pełnej i kompletnej komunikacji bez
sygnału komunikacji. Sygnał jest niezbędnym składnikiem każdego aktu komunikacji.
Na przykład sygnałami są słowa, dzięki którym przekazywane są informacje”8.
Drugi człon omawianego zestawienia to przymiotnik „wizualny/ wizualna”, czyli
wzrokowy/wzrokowa, a więc komunikacja wizualna to bardziej lub mniej skuteczne
porozumiewanie się za pomocą wzroku. Mimo tak wyraźnych podobieństw pojęcie
komunikacji wizualnej zawiera tylko jedno z jej znaczeń jako dziedziny komunikacji
niewerbalnej, tzw. mowy oczu i dotyczy roli wzroku (spojrzeń) w przekazywaniu
informacji.
O tym, jak ważną rolę odgrywają gesty i wzrok, a także inne zmysły w porozumiewaniu się ludzi, przekonują inne liczne prace z zakresu komunikacji niewerbalnej9.
Ktoś, kto chce trafnie oceniać nastroje i emocje jakiejś osoby, powinien polegać także
na informacjach ujawnianych nie tylko werbalnie, ale także przez jej twarz (mimika),
gesty oraz oczy. Wyraz twarzy zdradza rodzaj emocji, podczas gdy oczy komunikują,
jak bardzo intensywnie są nasze emocje mierzone np. stopniem rozszerzenia źrenic.
Zachowania wzrokowe ludzi funkcjonują także jako skuteczny wskaźnik zakresu
władzy. Prawo do wpatrywania się w twarze innych w celu zaznaczenia dominacji
stanowi wyłączny przywilej ludzi wpływowych. Natomiast odwrócone i skierowane
w podłogę spojrzenie jest zazwyczaj odczytywane jako oznaka słabości i podległości.
5

Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. 1, Warszawa 1978, s. 981.
Ch. Baylon, X. Mignot, Komunikacja …, op.cit.
7
Tamże, s. 20-21.
8
Tamże, s. 21.
9
Z literatury obcej należy tu wymienić przede wszystkim pracę przeglądową D. G. Leathersa, Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania Warszawa 2007 i z polskich – wyczerpujące opracowanie A. Załazińskiej, Niewerbalna
struktura dialogu. W poszukiwaniu polskich wzorców narracyjnych i interakcyjnych zachowań komunikacyjnych,
Kraków 2006.
6
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Ludzie, o których sądzi się, że obawiają się spoglądać na innych, są oceniani jako
posiadający minimalne zdolności przywódcze i zazwyczaj zalicza się ich do kategorii
percepcyjnej świadczącej o niższym statusie.
W nauce o komunikowaniu toczy się obecnie dyskusja, której uczestnicy podważają de Saussure'owską tezę o arbitralności znaku językowego na rzecz jego choćby
10
częściowej ikoniczności . Świadczy o tym także używanie w literaturze przedmiotu
takich wyrażeń, jak: „język oka”11, R. Barthes wprost traktował komunikację wizualną
jako „retorykę obrazu”12, a G. Bonsiepe – retorykę wizualno-werbalną13. Jednakże
porównanie komunikowania za pomocą obrazu do porozumiewania się za pomocą
języka z wielu względów traci swoją wartość merytoryczną. Po pierwsze, komunikacja wizualna w przeciwieństwie do językowej jest jednokierunkowa: nadawca
i odbiorca najczęściej nie wymieniają się rolami. Po drugie, język ma strukturę
dwuklasową, składa się ze słownika i gramatyki – znaki ikoniczne są jednoklasowe
i niemożliwe jest przekazywanie za ich pomocą – w przeciwieństwie do znaków
językowych – każdej żądanej treści. Jak pisał A. Heinz: „Budowa dwuklasowa systemu
językowego powoduje, że język jest urządzeniem znakowym o charakterze uniwersalnym, tzn. zdolnym do tworzenia praktycznie nieskończonej ilości znaków, a tym
samym do wyrażania wszelkiej żądanej treści w przeciwieństwie do systemów znaków jednoklasowych (jak np. znaki komunikacyjne), które są układami zamkniętymi,
zdolnymi do wyrażania tylko tych i takich treści, które są zawarte bezpośrednio w ich
inwentarzu znaków. W parze z tym idzie fakt, że znaki dwuklasowe są podzielne
14
(temat : końcówka itp.), a znaki jednoklasowe niepodzielne (globalne)” . O ile porozumiewanie za pomocą języka jest oczywiste jako jego konstytutywna cecha, o tyle,
jak do tej pory, nikt nie podjął nawet jednej próby udanego porozumienia się za
pomocą znaków jednoklasowych. Pomimo to, skuteczność komunikacji wizualnej
jest bardzo duża – obrazy w dużej liczbie docierają do licznych odbiorców, co jednak
najczęściej doprowadza do zjawiska regresji kulturowej i powoduje zanikanie u rzesz
odbiorców czytelnictwa. Przyczynę tego zjawiska upatruje się na przykład w sukcesie
komiksu.
Z pewnością prekursorskie znaczenie dla rozwoju komunikowania wizualnego
miało powstanie pisma obrazkowego. Dzisiaj jednakże trudno sobie wyobrazić porozumiewanie się przez przekazywanie (rysowanie) i odbieranie piktogramów,
a współcześnie – zdjęć, fotografii i innych przekazów wizualnych, chyba że telewizję
i film potraktujemy jako metaforę ruchomych obrazów połączonych ze słowem.
Po okresie rewolucji związanej z wynalezieniem pisma, obraz we współczesnych
procesach komunikacyjnych zaczyna odgrywać coraz większą rolę, choć już na pewno
10 O. Fischer, Dowody na ikoniczność w języku, [w:] Ikoniczność znaku: słowo – przedmiot – obraz – gest, E. Tabakowska (red.), Kraków 2006, s. 15-46.
11 Ch. Baylon, X. Mignot, Komunikacja…, s. 167.
12 R. Barthes, Retoryka obrazu, [w:] Ut pictura poesis, M. Skwara i S. Wysłouch (red.), Gdańsk 2006, s. 139-158.
13 G. Bonsiepe, Retoryka wizualno-werbalna, [w:] Ut pictura poesis…, s. 159-168.
14 A. Heinz, Językoznawstwo ogólne, Kraków 1969, s. 13.
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nie jest możliwe potraktowanie wytworów graficznych i plastycznych jako kodu
podstawowego we współczesnych rodzajach komunikacji międzyludzkiej.
'Mowa oczu' to bardzo ważny sposób przekazywania informacji w obrębie komunikacji niewerbalnej w sytuacji bezpośredniego dialogu 'face to face'. Czy jednak
w rozważaniach na temat dziennikarstwa wizualnego i roli obrazu w przekazie
medialnym o taki rodzaj komunikacji idzie? Dość trudno wyobrazić sobie ten typ
komunikacji wizualnej w mediach. O ile bowiem za pomocą oczu, mrugnięć, wymiany
spojrzeń, dłuższego lub krótszego zatrzymania wzroku (wpatrywania się) itp. możemy w komunikacji bezpośredniej przekazać odbiorcy jakąś informację, choć o pełnym
porozumieniu mowy być nie może, o tyle w medialnej odmianie komunikacji wizualnej może to być jeszcze bardziej utrudnione, ponieważ proces nadawania oraz
odbierania znaczeń może 'zagłuszać' pośrednik, którym jest tu obraz (fotografia,
obraz telewizyjny) zarówno jako przekaz, jak i przekaźnik, zgodnie z tezą McLuhana –
15
„przekazem jest przekaźnik” . Obrazy i inne informacje przekazywane w tego typu
komunikacji pełnią podobną rolę, jak każde inne media pośredniczące w procesach
komunikowania, ale z przysługującymi im właściwościami i odrębnościami, np. komunikacja za pośrednictwem obrazu fotograficznego jest w pełni jednokierunkowa,
w mediach mimo ich definicyjnej jednokierunkowości mogą być zachowane pozory
interakcji, np. listy czy telefony do redakcji, a w Internecie fora dyskusyjne czy komentarze czytelników.

2. Komunikowanie wizualne jako 'drugi' język
wypowiedzi artystycznej
Prekursorską pracą na temat roli obrazu w kulturze i współczesnej cywilizacji
jest Ikonosfera Mieczysława Porębskiego16 z 1972 roku, autora, który posługuje się
jednak terminem informacja wizualna, a nie zapożyczoną z angielskiego formułą:
komunikacja wizualna (ang. visual communications). M. Porębski tak pisze na ten
temat: „... w obrębie samych już technik informacyjnych ekspansja środków masowego przekazu nie tylko uruchomiła nowe dziedziny informacji wizualnej, takie jak
prasa i ilustrowane magazyny, komiksy, plakat, reklama i wystawiennictwo, nie tylko
wprowadziła współczesnego grafika, animatora, scenografa w świat kina i telewizji,
ale nie pozostawała też bez wpływu na słownictwo i 'składnię' dyscyplin tradycyjnych: malarstwa, rzeźby i grafiki”. M. Porębski zdawał też sobie doskonale sprawę
z istnienia drugiej – akustycznej – strony tego typu informacji, którą dzisiaj nazywamy
audiowizualną, gdy pisał: „Od drugiej strony – informacji przekazywanej środkami
akustycznymi – zauważyć się daje nie tylko coraz szersze wykorzystywanie możliwości
elektronicznego produkowania, modulowania, wzmacniania i mieszania dźwięków,
pełne stosowanie efektów stereofonii, ale również akcentowanie całej widowiskowej
15
16

McLuhan, Wybór pism, Warszawa 1975, s. 45-60.
M. Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972.
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strony akcji muzycznej. Obie domeny, wzrokowa i słuchowa, spotykają się nie tylko na
estradzie, w studio filmowym czy telewizyjnym, ale także i w programowaniu całości
17
muzyczno-przestrzenno-ruchowo-wizualnych wszelkiego rodzaju” . Autor Ikonosfery postuluje nawet istnienie nowego języka przekazów wizualnych i pyta: „Czy
kształtujący się w tych warunkach nowy, 'drugi' język przekazów obrazowych zdołał
się już uformować i okrzepnąć, czy też wciąż jeszcze pozostaje w stanie przejściowego, życiodajnego, być może, zamieszania, z którego wyłonią się dopiero przyszłe
gatunki i style artystycznej wypowiedzi”18. Jak widać M. Porębski użycie terminów
'język przekazów obrazów' czy 'informacja wizualna' ogranicza do sfery kultury i zjawisk o charakterze artystycznym, a nie do komunikowania się w sensie informowania
kogokolwiek o czymkolwiek, mimo że 'artystyczna informacja wizualna' zawdzięcza
swe istnienie, jak pisze M. Porębski, „eskspansji środków masowego przekazu”,
czyli mediów.

3. Komunikowanie wizualne – obraz w mediach
Rodowód terminu komunikacja wizualna związany jest przede wszystkim z nowymi mediami i sposobami przekazywania informacji za pomocą obrazu. W ten sposób
traktuje ten rodzaj przekazu szwedzki specjalista w tej dziedzinie Bo Bergstrőm, który
w książce pt. Komunikacja wizualna skupił się „na wiadomościach, reklamie i profilowaniu wizualnym we wszystkich branżach, w których pracują dziennikarze, redaktorzy, dyrektorzy artystyczni i graficy, ponieważ to właśnie reprezentanci tych profesji
19
są w głównej mierze odpowiedzialni za obecny kształt kultury wizualnej” . Autor,
laureat wielu nagród, wykładowca w szkołach projektowania i na uniwersytetach,
odkrywa przed czytelnikiem tajniki komunikowania się za pośrednictwem obrazu
i tekstu. Jednakże na temat samego tekstu ma niewiele do powiedzenia. Tak bowiem
pisze o typografii: „Litery mogą mieć różny charakter. Mogą być pompatyczne, pretensjonalne, niezdecydowane, niepewne, bezczelne, zmanierowane, ostre, tandetne, wulgarne. Mogą być też otwarte, świetliste, jasne, eleganckie, proste i wytworne.
Tak samo jak ludzie”. A oto stwierdzenia autora na temat samej komunikacji wizualnej: komunikacja wizualna to przekazywanie informacji werbalno-wizualnej przez
wykorzystanie do tego celu obrazu i słowa za pomocą mediów – prasy, książki, plakatu, telewizji, Internetu, mediów audiowizualnych (prezentacji multimedialnych).
Podstawowe środki przekazu w tego rodzaju komunikacji to: ilustracja, fotografia,
typografia, infografika, film czy animacja. Pojęcia tego raczej nie używa się w stosunku do sztuki – malarstwa, a nawet fotografii artystycznej. Natomiast robi ono dzisiaj
zdumiewającą karierę w takich dziedzinach działalności człowieka, które są związane
z rolą mediów w biznesie, marketingu i w reklamie. Niekiedy też termin ten jest
synonimem grafiki komputerowej.
17
18
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Tamże, s. 144-145.
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Jaką zatem funkcję pełni obraz w przekazywaniu informacji i porozumiewaniu się
ludzi za pośrednictwem mediów?
Jeśli komunikacja medialna to porozumiewanie się za pomocą mediów – to tu
jednak nie można nawet mówić o pozorach porozumiewania się za pomocą obrazów,
ale raczej o przezwyciężaniu barier i blokadach lub też ułatwieniach, jakich sprawcami są media, a w nich zamieszczone obrazy i fotografie. Komunikacja wizualna, używana w tym znaczeniu, to odmiana komunikacji medialnej, wykorzystująca środki
takie, jak: ilustracja, fotografia, typografia, infografika ... itp. do przekazywania różnego typu informacji, to obrazy w mediach i funkcje informacyjne obrazu w mediach.
I tu pojawia się najważniejszy problem, który jest źródłem wielu nieporozumień,
ponieważ takie środki przekazu wizualnego jak: ilustracja, fotografia, typografia,
infografika tylko pełnią funkcję czysto informacyjną, faktograficzną, symboliczną,
ale nie komunikacyjną, jaka wyróżnia jedynie język spośród pozostałych kodów.
Odróżnienie tych dwóch funkcji przekazu wizualnego jest często praktycznie niemożliwe. Wtedy bowiem, gdy fotografia (także prasowa) zaczyna pełnić funkcję symboliczną, kiedy staje się symbolem lub ikoną, traci powoli swój charakter medialny
i sama staje się przekaźnikiem oraz autonomicznym elementem szeroko pojmowanej
kultury obrazu albo ikonosfery, czyli wszelkich otaczających człowieka wyobrażeń
wizualnych i w konsekwencji przynależeć zaczyna do sztuki. Tego typu zjawisk nie
powinno się zaliczać do komunikacji wizualnej w rozumieniu medialnym.
Nie jest to też komunikacja wizualna w znaczeniu „komunikologicznym” tego słowa, rozumianym jako udział wzroku w porozumiewaniu się 'face to face', ale wyłącznie komunikacja medialna realizowana za pomocą środków wizualnych. Fotografia,
ilustracja, infografika to zarazem przekaźniki, jak i przekazy, zgodnie zresztą z przytoczoną już tu tezą McLuhana. Czy jednak jest możliwe inne niż medialne rozumienie
komunikacji wizualnej – poza oczywiście rozważanym już wyżej intuicyjnym i konwencjonalnym przekazem niewerbalnym realizowanym za pomocą wzroku? Czy
można także komunikować się za pomocą obrazu (fotografii, ilustracji, infografiki itp.)
bez użycia mediów? O tym, że jest to przynajmniej w jakimś stopniu możliwe mają
nas przekonać powszechnie głoszone tezy o tym, że żyjemy w cywilizacji obrazu, że to
obraz stał się głównym nośnikiem treści ze względu na szybkość dotarcia do odbiorcy
i że fotografia kształtuje to, jak widzimy świat. Przywoływane są autorytety, m.in.
Susan Sontag, która w swojej książce O fotografii stwierdziła, że fotografie uzyskały
rangę absolutnego autorytetu w społeczeństwie:
„Ucząc nas pojmowania nowego kodu wzrokowego, fotografie zmieniają i rozszerzają pojmowanie
tego, co zasługuje na oglądanie, i tego, co mamy prawo zauważyć. Stanowią gramatykę i – co jeszcze
ważniejsze – etykę widzenia. Wreszcie, najbardziej pompatycznym wynikiem fotograficznego przedsię19
wzięcia jest poczucie, iż jesteśmy w stanie cały świat zmieścić w głowie jako antologię obrazków” .
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To fotografia odzwierciedla nasz świat i jest najmniej zakłamana i najbardziej
szczera. Tekst, dopiero wsparty zdjęciem, staje się wiarygodny, wtedy bowiem jesteśmy gotowi coś uznać za prawdę, gdy zobaczymy to na własne oczy. To wszystko
prawda, ale czy to wystarczy, by za pomocą obrazów ludzie mogli się nie tylko częściowo, ale w ogóle porozumieć i przekazać wszelkie żądane treści i czy fotografia oraz
wszelkiego rodzaju przekazy wizualne mogą pełnić rolę kodu komunikacyjnego ? Na
pewno nie i też trudno wymagać tego od fotografii. Nie temu przecież ma służyć
zdjęcie, obraz nigdy nie osiągnie poziomu kodu językowego, niemożliwe jest porozumienie między ludźmi za pomocą fotografii, a tym bardziej jakiegoś kodu wizualnego,
np. przez wymianę fotografii, infografiki czy typografii, nie mówiąc o filmie, który
przecież jako pakiet zmontowanych przekazów werbalno-wzrokowych oprócz znaczeń dosłownych jest nośnikiem informacji symbolicznych, co także zbliża narracje
filmowe do literackich.
W tej sprawie wypowiadał się też R. Barthes, wybitny francuski semiolog
i teoretyk kultury, który w książce zatytułowanej Światło obrazu ukazuje granicę,
gdzie kończy się kod kulturowy, a zaczyna przestrzeń fotografii, które „gromadzone
w albumach czy czasopismach przeszły w ten sposób przez filtr kultury”. Autor mówi
o szaleństwie współczesnego społeczeństwa pochłoniętego konsumowaniem obrazów, zapominającego o pragnieniu bezpośrednim i zadowalającego się jego namiastką: światem fotografii, uniwersalizującym i pozbawionym zróżnicowania, zaniedbującym zdarzenia peryferyjne i indywidualne. Fotografia może być spektaklem
doskonałych iluzji, powiada Barthes, może też jednak być misterium spojrzenia
20
twarzą w twarz nieprzejednanej Rzeczywistości .
Używanie pojęcia komunikacji wizualnej w znaczeniu „komunikologicznym”,
w którym obraz ma pełnić funkcję środka komunikacji, ma wyłącznie znaczenie metaforyczne. W przyszłości być może człowiek skonstruuje rzeczywistą gramatykę
obrazu: fonologię (z „punctum” jako czymś na podobieństwo fonemu lub głoski czy
morfemu), morfologię, składnię, semantykę obrazu – ciągle jeszcze na wzór modelu
lingwistycznego, ale na pewno będzie to całkiem inny kod wizualny. Wtedy oczywiście będzie także możliwa do pomyślenia komunikacja wizualna między ludźmi
w znaczeniu wyznaczonym przez zasady nauki o komunikowaniu. Dzisiaj jednak, by
uniknąć nieporozumień, iż można się skomunikować za pomocą obrazu czy też fotografii, należałoby raczej mówić o przekazach wizualnych w mediach niż o komunikacji
wizualnej.
Poza sferą niniejszych rozważań znajdą się więc trzy z wymienionych tu konstrukcji
pojęciowych, a mianowicie: sztuka audiowizualna, rozrywka audiowizualna oraz media audiowizualne, ponieważ wszystkie wymagają uwagi specjalisty. O ile dla sztuk
audiowizualnych można by znaleźć jakieś usprawiedliwienie: jest to 'sztuka wykorzystująca urządzenia przetwarzające dźwięk lub obraz, takie jak odbiorniki radiowe
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i telewizyjne, kamery, mikrofony', to tzw. media audiowizualne (słuchowo-wzrokowe) są dzisiaj z punktu widzenia metodologii opisu jeszcze ciągle zagadką.

Visual communication vs. media studies – current state and perspectives
Summary
The term visual communication is associated primarily with the functioning of mass media and ways
to use the image in constructing the media discourse. Together with the absorption of the concept of
communication by various fields of human social activity, there managed to emerge a number of new
communication-related branches of science, ranging from social communication by political, media,
electronic, cross-cultural, literary, audiovisual and communication psychology and others, to visual
communication.
Visual communication in various media sciences is focused in the message, which applies such
measures as illustration, photography, typography, computer graphics; it is also the images in the media
and their functions - informational, educational, rhetorical (persuasive) and artistic, as well as that the
media never occur independently and autonomously, but along with the text they are their peculiar
conglomeration which depends on the objective the message sender wishes to implement.
Key words: visual communication, image functions in the media, images vs. reality
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ABSTRAKT
Internet jest jednym z najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych i kulturowych ostatnich lat. Należy
do najczęściej obecnie używanych mediów informacyjnych, komunikacyjnych i edukacyjnych. Z jednej
strony Internet ułatwia dostęp do bogatych, przydatnych w procesie kształcenia zasobów informacyjnych, z drugiej zaś strony dostarcza informacji bezużytecznych, nieprawdziwych, często szkodliwych.
W relacji człowiek – technika idzie przede wszystkim o to, by człowiek, posługując się coraz doskonalszymi narzędziami, wytworami własnej myśli, nie działał wbrew swoim interesom i nie niszczył, liczącej
kilka tysięcy lat, tradycji i systemu aksjologicznego. O ile jednak cywilizacja, rozumiana jako stan rozwoju
społeczeństwa, podlega nieustannemu postępowi, o tyle, u progu nowego wieku i nowego tysiąclecia,
jesteśmy świadkami głębokiego kryzysu w dziedzinie kultury i humanizmu.
Relacja pomiędzy bardzo szybko rozwijającym się internetowym światem bez granic a prawie niezmieniającym się światem wartości, jest dziś fascynującym zagadnieniem i istotnym pytaniem, na które
odpowiedzi powinien szukać nie tylko naukowiec, ale także współczesny, refleksyjny, korzystający
z usług globalnej sieci człowiek. Jest to jednocześnie pytanie o relację pomiędzy bardzo szybko rozwijającym się światem techniki i technologii, a ewolucyjnie, a więc bardzo wolno zmieniającym się człowiekiem. Styk dwóch, tak silnie różniących się światów nie może przebiegać bezkolizyjnie – rodzi nowe
dylematy społeczne i nowe wyzwania aksjologiczne.
SŁOWA KLUCZOWE: aksjologia, rozwój Internetu a świat wartości człowieka, socjologia

Wstęp
Internet jest jednym z najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych i kulturowych
ostatnich lat. Należy do najczęściej obecnie używanych mediów informacyjnych,
komunikacyjnych i edukacyjnych. Z jednej strony Internet ułatwia dostęp do bogatych, przydatnych w procesie kształcenia zasobów informacyjnych, z drugiej zaś
strony dostarcza informacji bezużytecznych, nieprawdziwych, często szkodliwych.
W relacji człowiek – technika idzie przede wszystkim o to, by człowiek, posługując się
coraz doskonalszymi narzędziami, wytworami własnej myśli, nie działał wbrew swoim interesom i nie niszczył uświęconego liczącą kilka tysięcy lat tradycją środowiska
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aksjologicznego. O ile jednak cywilizacja, rozumiana jako stan rozwoju społeczeństwa, podlega nieustannemu postępowi, o tyle, u progu nowego wieku i nowego
tysiąclecia, jesteśmy świadkami głębokiego kryzysu w dziedzinie kultury i huma1
nizmu .
Relacja pomiędzy bardzo szybko rozwijającym się internetowym światem bez
granic a prawie niezmieniającym się, pełnym ograniczeń światem wartości, jest dziś
fascynującym zagadnieniem i istotnym pytaniem, na które odpowiedzi powinien
szukać nie tylko naukowiec, ale także współczesny, refleksyjny, korzystający z usług
globalnej sieci człowiek. Jest to jednocześnie pytanie o relację pomiędzy bardzo
szybko rozwijającym się światem techniki i technologii, a ewolucyjnie, a więc bardzo
wolno zmieniającym się człowiekiem. Styk dwóch, tak silnie różniących się światów
nie może przebiegać bezkolizyjnie – rodzi nowe dylematy społeczne i nowe wyzwania
2
aksjologiczne .
Biorąc pod uwagę wymiar aksjologiczny można zauważyć, że Internet kreuje
obraz indywidualizmu, stawiając jednostkę i jej autonomiczne działanie w centrum
przestrzeni publicznej3. Widać, że współczesnemu człowiekowi trudno zaakceptować tę wizję, toteż ucieka on w świat pozorów, iluzji i złudzeń medialnych4. W ten
sposób wzrasta obcowanie człowieka z rzeczywistością zapośredniczoną, a zmniejsza
się obcowanie ze światem rzeczywistym, z człowiekiem, przyrodą, dziełami kultury.
W świecie rzeczywistym człowiek nie wydaje się czuć się szczęśliwy, ponieważ media
wdzierają się w ten świat, atakują go nieprzerwanym strumieniem obrazów i dźwięków, są przeciwieństwem ciszy, spokoju i kontemplacji. Bez kontemplacji nie ma
kultury, refleksji i bezpośredniego wnikania w świat aksjologiczny, w którym człowiek
przeżywa Prawdę, Dobro i Piękno. Kontestacja tych wartości zakłada ulotność, pustkę
i poczucie bezsensu egzystencji człowieka5. Aksjologicznie prowadzi to do zanegowania potrzeby poszukiwania intersubiektywnych wartości. Skutkiem braku jednolitych zasad jest rozpad lub rozczłonkowanie życia społecznego6.
Jawi się także pytanie, czy Internet – narzędzie wymyślone początkowo dla realizacji operacji wojskowych, o którym Jan Paweł II pisze, że
„dostarcza mnóstwa pojęć lecz nie uczy wartości, a kiedy te ostatnie zostają zaciemnione, samo
nasze człowieczeństwo ulega pomniejszeniu i człowiek łatwo traci sprzed oczu swoją nadprzyrodzoną
7
godność”

1
2
3

J. Morbitzer, Świat wartości w Internecie, http://www.wsp.kraków.pl (dostęp: 17.06.2013]).
Zob. tamże, [dostęp:17.06.2013].
Zob. A. Kudłaszczyk, A. Małkiewicz, R. Karpiński, Mass media w systemie komunikacji społecznej w Polsce,
Wrocław 1995, s. 27.
4 Zob. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1996, s. 10.
5 Zob. W. Galewicz, Aksjologia D. von Hildebranda, „Znak” 1985, nr 365 (37), s. 15.
6 Zob. J.J. Garrdio, Misja chrześcijańska w czasach kryzysu kultury, „Communio” 14 (1994) nr 6, s. 79.
7 Cz. Parzyszek, Treść pojęcia „nowa ewangelizacja” według Jana Pawła II http://www.kmt.uksw.edu.pl/nowaewangelizacja-jana-pawla-ii-artykul [dostęp: 17.06.2013].
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może służyć celom edukacyjnym, wspierać kulturę dialogu, nie burząc przy tym
ustalonego świata wartości?
Sama znajomość wartości nie jest czynnikiem wystarczającym, aby realizować je
w praktyce społecznej i życiu osobistym. Trudnym, lecz koniecznym zadaniem pedagogów jest więc kształtowanie świata wartości nie tylko istniejącego w świadomości
8
człowieka, lecz także realnie stosowanego przez nich w codziennym życiu . Koncentrowanie się na zagadnieniach technicznych i zagubienie wątków aksjologicznych
prowadzi do ukształtowania bezdusznego, aczkolwiek zawodowo sprawnego technokraty. Ponadto rozpatrując Internet w kategoriach aksjologicznych, musimy nieustannie przypominać, że zarówno on sam, jak i opanowanie umiejętności pełnego
wykorzystywania jego możliwości, mogą być tylko środkiem prowadzącym do osią9
gania rozmaitych celów, nie zaś celem samym w sobie .
Poruszenie problematyki wartości w warunkach kryzysu aksjologicznej struktury
człowieka ma bardzo duże znaczenie socjologiczne, ponieważ wartości wpływają
socjalizacyjnie na kształtowanie postaw współczesnej młodzieży. Wychowanie wiąże
się z perspektywą wartości, stąd też jawi się oczywista konieczność eksponowania ich
jako swoistego antidotum na coraz powszechniejszą technopolizację życia.

Metodologia badań własnych
W analizach do podjętej problematyki posłużyły opracowania: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa 2006; M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007; L. Dyczewski, Kultura Polska w procesie przemian,
Lublin 1995; A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004; T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz,
Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999 oraz wywiad jawny i ukryty, a także kwestionariusz ankiety.
Nie ma chyba wątpliwości, że problematyka aksjologiczna należy do najtrudniejszych we współczesnym medioznawstwie. Jej istota, powiązanie z tradycjami
kulturowymi, charakter preliminaryjny w wielu dyscyplinach, w tym w naukach
o mediach oraz w ogólniejszym wymiarze jest skomplikowane dla większości ludzi.
Granice między relatywizmem a obiektywizmem przenikają się i stawiają przed
współczesnym badaczem niełatwe wyzwania ewaluacyjne. W istotny sposób trudności te intensyfikują także czynniki, które wyrastają na gruncie coraz bardziej
dynamicznych i szerokich możliwości komunikowania. Mniej więcej w połowie lat 90.
ubiegłego stulecia, gdy rozwinęła się globalna sieć, okazało się – w pewnym sensie
paradoksalnie – że możliwość swobodnego wypowiadania własnego zdania, tzw.
wolność słowa, w znacznym stopniu pozbawiła człowieka samokrytycyzmu oraz
utwierdziła go w egocentrycznym przekonaniu, iż wszystko, co powie, ma wartość.
8 Zob. K. Popielski, Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi, [w:] Wartości – człowiek – sens, K. Popielski (red.),
Lublin 1996, s. 62.
9 Zob. tamże, s. 79.
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Pozorowanie wartości w mediach, które widoczne było w dziennikarstwie już wcześniej, funkcjonuje dziś na dwóch poziomach: profesjonalnym, czyli redakcyjnym, oraz
amatorskim, czyli społecznym i popularnym. To właśnie materiał gromadzony
w Internecie, uzupełniając i często dominując dotychczasowe aplikacje mediów,
nadaje, jak się wydaje, nowe rozumienie samej aksjologii.
Ludzie bowiem komentują w Internecie tysiące problemów, proponując bezkrytycznie własne opinie jako wartość pozytywną, często autoteliczną. Oczywiście nie
dostrzegają, że ich głos polega wyłącznie na zaznaczeniu swojej obecności, co może
oznaczać komunikacyjny infantylizm, który w sensie masowym może być bardzo
niebezpieczny.
Należy jednak zauważyć, że media kryją w sobie, w swoich strukturach i możliwościach, ogromny potencjał dobra, które można i trzeba na różne sposoby wyzwalać. Co
więcej, same są potężnym cywilizacyjnym dobrem, które winno służyć rozwojowi
człowieka i postępowi społecznemu. Wokół zagadnienia dobra kształtuje się cała
etyka, również aksjologia mediów, która ma na celu nadać ludzkiemu działaniu we
współczesnej mediosferze wartość obiektywnego dobra. Media, jako część dobra
wspólnego, pozostają do dyspozycji każdego człowieka, aby dzięki nim odkrywał
prawdę o swojej ludzkiej godności10.
Mimo niewątpliwie pozytywnych cech Internetu, należy odnotować egocentryzm
przekazu internetowego, który wyłania się jako następstwo indywidualizmu. Pisze
o tym Lev Manovich:
„Jeżeli logika starych mediów odpowiada logice industrialnego społeczeństwa masowego, logika
nowych mediów wpisuje się w logikę społeczeństwa postindustrialnego, które wyżej ceni indywidualizm
11
niż konformizm” .

Byłoby zatem to, co można nazwać pozorowaniem wartości w mediach, swoistą
ewolucją postawy od konformizmu, przez indywidualizm, do egocentryzmu rozumianego jako specyficzny, negatywny wariant indywidualizmu.
Zjawisko pozorowania wartości dostrzegł już jeden z pierwszych polskich aksjologów, Roman Ingarden, chociaż nie użył tego terminu. Autor pisał o pozytywnych
i negatywnych wartościach, które nazywano też antywartościami. Samą wartość
proponował rozumieć jako, najogólniej mówiąc, tylko to co w przedmiocie, ugrun12
towuje jego pozytywną kwalifikację aksjologiczną .
Internet wydaje się być ważną przestrzenią przekazywania wartości, ale także
antywartości. Głosów krytycznych na temat nowych mediów nie brakuje. I są one
w pełni uzasadnione, biorąc pod uwagę liczne patologie rozpowszechniane za ich
10 Zob. B. Labuda, Nowa duchowość, „Newsweek” 2001, nr 34, s. 30, ostatnio fundamentalne dzieło w tym
zakresie: Dobro w mediach. Z cienia do światła, red. A. Baczyński, M. Drożdż Seria: Etyka mediów 3, Tarnów 2012.
11 Cytuję za: J. Dąbała, Pozorowane wartości w mediach, „Zeszyty Naukowe KUL” R.: 54, 2011, nr 3 (215).
12 http://academicon.pl/sites/academicon.pl/files/pozorowanie_wartosci_w_mediach.pdf
[dostęp: 23.12. 2013].
25

Ryszard A. Podgórski

pośrednictwem. W poniższej analizie zwrócono uwagę na wkład Internetu w osobowy, społeczny, a także moralny i duchowy rozwój człowieka.
Problemem głównym w pracy jest odpowiedź na pytanie: W jakim stopniu
Internet – główny atrybut technopolizacji życia i przejaw kultury moralnie obojętnej
– może być narzędziem kształtowania takich wartości, jak wolność, prawda, dobro,
piękno, odpowiedzialność, tolerancja? Na tej podstawie zostały wyodrębnione hipotezy badawcze.
1. Aksjologia współczesna nie buduje porządku społecznego.
2. Internet nadaje nowe treści wartościom.
3. Przejawy postaw kontestacyjnych młodzieży wynikają z negatywnych wartości
preferowanych przez Internet.
Badania przeprowadzono w uczelniach wyższych w Olsztynie, takich, jak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa
Rusieckiego w Olsztynie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.
Posłużono się metodą ankietową, respondenci wypełniali kwestionariusz z pytaniami.
Badaniami przeprowadzonymi w 2014 r. objęci zostali studenci: pierwszego roku,
studiów pierwszego stopnia specjalności: praca socjalna UWM w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego i studenci drugiego stopnia, II roku socjologii
Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Wśród 90 osób, które
wypełniły kwestionariusz, było 24 mężczyzn i 66 kobiet — odpowiednio 26,67%
i 73,37%. Siedem osób (7,78%) nie odpowiedziało na pytania zawarte w metryczce.
Przy badaniach posłużono się kwestionariuszem ankiety audytoryjnej i wywiadu.
Kwestionariusz ankiety miał na celu uzyskanie od respondentów wieloaspektowych
ocen. Bardzo ważna była także metoda obserwacji uczestniczącej. W ten sposób
został zbudowany kwestionariusz ankiety, który składał się z 27 pytań. Na potrzeby
niniejszego artykułu uwzględnione zostały tylko te zestawienia, które polaryzowały
wypowiedzi respondentów.
Tabela 1. Respondenci ze względu na płeć i miejsce studiowania
Ogółem

Respondenci

Płeć
Kobiety

Mężczyźni

L.b.

%

L.b.

%

L.b.

%

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

33

36,67

33

50

0

0

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
w Olsztynie

30

33,3

21

31,81

9

37,5

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Olsztynie

27

30,0

12

18,18

15

62,5

Razem

90

100

66

100

24

100

Źródło: badania własne.
*L.b. – liczba bezwzględna
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Zaprezentowane w pracy badania posiadają określoną wartość poznawczą i naukową w zakresie sytemu aksjologicznego prezentowanego w Internecie. Przedstawiony w pracy materiał został ukazany w zbiorczych zestawieniach statystycznych.
Informuje o wrażliwości aksjologicznej badanej młodzieży oraz przemianach mentalnych, jakie dokonują się w rzeczywistości aksjologicznej młodego pokolenia.

Internet jako współczesne źródło informacji
Jak powiedziano wyżej, Internet wydaje się być jednym z największych osiągnięć
cywilizacyjnych XX wieku. Internet usprawnia nasze życie dzięki możliwościom
komunikacyjnym, dostępowi i wymianie informacji, a także rozrywce. Można powiedzieć, że Internet stał się nową przestrzenią społeczną, gdzie realizuje się większość
ludzkich potrzeb. Społeczna przestrzeń Internetu stała się nowym, istotnym elementem w życiu wielu jednostek. Znacząca część ludzkiej aktywności, nie wyłączając
13
aktywności społecznej, przenosi się do sfery wirtualnej . Internet rozrasta się na
naszych oczach w niezwykle dynamicznym tempie. Dotyczy to zarówno fizycznego
rozrostu samej sieci, jej coraz częstszej obecności w naszych domach, urzędach,
instytucjach, miejscach pracy, jak i rosnącej liczby poświęconych mu i toczących się
w nim dyskusji. Na temat Internetu napisano także sporo publikacji i przeprowadzono wiele badań naukowych. Dla coraz większej liczby ludzi, a na pewno młodszego
pokolenia, Internet staje się wręcz niezbędnym elementem życia. Toteż ankietę
rozpoczyna pytanie: Czy Internet stanowi ważny element Twojego życia ?
Tabela 2. Ważność Internetu w życiu respondentów
Ogółem
Czy Internet stanowi ważny
element Twojego życia?

Ze względu na miejsce zamieszkania

L.b.

%

Tak

62

Nie
Trudno powiedzieć
Razem

Wieś

Miasto

L.b.

%

L.b.

%

68,8

22

66,67

40

70,1

11

12,2

5

20,83

6

10,5

17

18,8

6

18,18

11

19,3

90

100

33

100

57

100

Źródło: badania własne.

Aż 70% respondentów przyznało, iż Internet stanowi ważny element w ich życiu.
Wśród nich znalazło się 40 osób zamieszkujących miasto (70,17%) oraz 22 (66,67%)
zamieszkujących wieś. Dla 11 osób, czyli 12,22 % ankietowanych Internet nie jest
ważnym elementem ich życia, a 17 osób (18,89%) nie miało na ten temat zdania.

13 Zob. M. Szpunar, Społeczna przestrzeń Internetu - Internet, jako medium komunikacji społecznej, [w:] MediaKomunikacja-Zdrowie. Wyzwania-Szanse-Zagrożenia, B. Aouil, W. Maliszewski (red.), Toruń, 2008, s. 31.
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Drugie pytanie odnosi się do roli Internetu w kształtowaniu systemu wartości
i brzmi: Czy uważasz, że Internet może być użytecznym narzędziem kształtującym
świat wartości humanistycznych?
Tabela 3. Internet a świat wartości humanistycznych
Czy uważasz, że Internet może
być użytecznym narzędziem
kształtującym świat wartości
humanistycznych?

Ogółem

Ze względu na sytuację materialną
Bardzo dobra

L.b.

Dobra

W miarę dobra

Zła

%
L.b.

%

L.b.

%

L.b.

%

L.b.

%

Tak

75

83,3

28

31,1

29

87,8

18

78,2

0

0

Nie

15

16,6

3

3,3

4

12,1

5

21,7

3

3,3

Trudno powiedzieć

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Razem

90

100

31

100

33

100

23

100

3

100

Źródło: badania własne.

Na pytanie to 15 osób, tj. 16,6% odpowiedziało negatywnie. Zdecydowana
większość, bo aż 83% (75 osób) odpowiedziała twierdząco, zaznaczając jednak wielokrotnie, że jedynie jako „narzędzie”. Sytuacja materialna badanych nie miała wpływu
na odpowiedzi.
Z przedstawionych proporcji odpowiedzi negatywnych i pozytywnych wynika, że
Internet jest wielką szansą dla propagowania wartości. Musimy jednak postarać się
wykształcić prawidłowy sposób myślenia o zagadnieniach aksjologicznych, który pozwoli na racjonalne i odpowiedzialne korzystanie ze zdobyczy najnowszych technologii w tym zakresie.
Następnie postawione zostało pytanie dotyczące najważniejszych wartości preferowanych w życiu respondentów. Każda z badanych osób wskazała po trzy najważniejsze dla niej wartości w życiu codziennym. Najwięcej głosów 65 (24%) oddano na
'pieniądze i dobra materialne', 64 głosy (23,7%) oddano na 'szczęście rodzinne',
56 głosów (20,7%) na 'miłość', 50 głosów (18,5%) na 'sukcesy zawodowe', 23 (8,5 %) na 'rozwój intelektualny', 10 głosów (3,7%) na 'życie religijne', i po 6 głosów (2,2%)
oddano na 'rozwój moralny' i inne wartości.
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Wykres 1. Rozkład procentowy według najważniejszych wartości w życiu respondentów
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Źródło: badania własne.

Kolejne pytanie to pytanie o najważniejsze wartości preferowane w Internecie,
tj. prezentowane w emisjach telewizyjnych (każdy z badanych miał wybrać, jego zdaniem, dwie najważniejsze odpowiedzi).
Wykres 2. Wartości preferowane w Internecie
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Źródło: badania własne.

Jak widać z wykresu, na pierwszym miejscu znalazły się wartości 'przyjemność
i rozrywka' (nieco mniej niż 60%), tuż za nimi 'dobra materialne', zajmująca trzecie
miejsce wartość 'sukces' usytuowała się znacznie niżej, na poziomie nieco więcej niż
40%, natomiast 'wartości religijne' i 'rodzina' nie sięgają nawet 10%, zaś 'miłość' nieznacznie przekracza 10%.
Bardzo ważną kwestią było ustalenie, jakie wartości są najważniejsze w życiu
rzeczywistym respondentów. Poniższe diagramy obrazują odpowiedzi na to pytanie.
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Wykres 3. Wartości stanowiące podstawę życia respondentów
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Źródło: badania własne.

Diagram pokazuje, że dla badanej młodzieży najważniejsze w życiu realnym są
pieniądze (23% odpowiedzi). Warto zauważyć przy tym jednak, że także rodzina
i miłość są wysoko cenione przez ankietowanych, odpowiednio 21% i 18% odpowiedzi, natomiast kariera jest ważna dla 10%. Także inne wartości, w tym życie
religijne, nie mają dużego znaczenia (4-6%). Niezasadne byłoby jednak wysunięcie
wniosku, iż współcześnie młodzież jest zdeformowana aksjologicznie. Wartości takie
jak rodzina i miłość są nadal bardzo istotne w jej życiu.
W ankiecie zapytano respondentów również o to, które z podanych antywartości
kształtuje Internet? Każda z badanych osób mogła wskazać po trzy antywartości.
Najwięcej wskazań, bo 57 (21,13% odpowiedzi) oddano na 'brutalność', 55 (20,31%)
– na 'pornografię', 50 (18,52%) – na 'przemoc', 47 (18,52%) – na 'niszczenie autorytetów', 33 (17,41%) – na 'brak szacunku dla innego człowieka', 21 (12,22%) – na
'ucieczkę w świat wirtualny', i 7 głosów (7,77 %) – na inne antywartości. Wyniki przedstawiono na poniższym wykresie.
Wykres 4. Antywartości kształtowane przez Internet
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Źródło: badania własne.
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Badania pokazują, że Internet, w którym obecnie każda osoba może umieszczać
praktycznie dowolne materiały, posiada również w swojej bogatej ofercie szkodliwe
treści, które mimo iż mieszczą się w granicach prawa, mogą wywołać negatywne
emocje u odbiorcy lub promować niebezpieczne dla zdrowia i życia zachowania.
Przekazy te są w szczególności nieodpowiednie dla dzieci i młodzieży ze względu na
ich rozwój psychospołeczny.
Do treści uznanych za najbardziej szkodliwe, według odpowiedzi respondentów,
zaliczamy:
ź treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne bądź śmierć, np. zdjęcia/filmy
prezentujące ofiary wypadków, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt;
ź treści zachęcające do działań autodestrukcyjnych, np. nawołujące do samookaleczeń lub samobójstw, zachowań szkodliwych dla zdrowia czy zażywania niebezpiecznych substancji (narkotyków, środków odurzających);
ź treści nakłaniające do nietolerancji (np. ze względu na wygląd, pochodzenie,
światopogląd), wrogości, a nawet nienawiści;
ź treści pornograficzne.
Warto zaznaczyć, że kontakt z tego typu materiałami może skutkować fałszywym
postrzeganiem świata, podważyć poczucie bezpieczeństwa lub zbudować przekonanie, że patologiczne zachowania są normą. Mogą także wpływać na system wartości,
wybory i postawy życiowe młodych ludzi.
Z poprzedniego pytania wynika bardzo ważna kwestia, która stanowi treść następnego pytania: Czy współczesne społeczeństwo informacyjne budzi w Tobie raczej
lęk czy zachwyt?
Tabela 4. Obawy wobec współczesnego społeczeństwa informacyjnego
Ogółem

Ze względu na miejsce zamieszkania

Czy współczesne społeczeństwo informacyjne
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%

L.b.

%
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10
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Źródło: badania własne.

Zaskakujące jest to, że aż 65 ankietowanych osób odpowiedziało, że współczesne
społeczeństwo budzi w nich lęk, co stanowiło aż 72% wszystkich odpowiedzi. 15 osób
(16,6%, z czego 11 osób pochodziło ze wsi, a 4 z miasta) zaznaczyło, że współczesne
społeczeństwo budzi w nich zachwyt. 10 osób wskazało odpowiedź 'trudno powiedzieć'.
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Zastanawiające jest, czy sytuacja materialna badanych osób miała wpływ na ich
odpowiedzi? Wydaje się, że tak, albowiem wszystkie osoby, które zaznaczyły odpowiedź „zachwyt”, pochodziły z rodzin o bardzo dobrej i dobrej sytuacji materialnej.
Natomiast tylko 15 respondentów, z 65 osób, które zaznaczyły odpowiedź „lęk”,
pochodziło z rodzin o wysokim statusie majątkowym.
Z czego może wynikać „lęk” przed społeczeństwem informacyjnym? W ponowoczesności każdy może spróbować eksperymentowania w swoim życiu, także i w dziedzinie wyborów moralnych. Czasy współczesne wiążą się z konstruowaniem własnej
tożsamości osobowej i społecznej. Taka osobowość nie jest dana 'raz na zawsze',
odgórnie, lecz musi być ustawicznie tworzona. Być może w działaniach wielu ludzi
współczesnych trudno dostrzec bezpośredni związek z wartościami i normami bezwzględnymi. W sytuacji rozchwianych systemów wartości i norm, zwłaszcza ludzie
młodzi czują się zagubieni i pozbawieni autorytetów. Sprzyja temu kult różnorodności i kreowanie inności. Życie można uchwycić wyłącznie jako następstwo poszcze14
gólnych stanów 'teraz' . Kurczą się perspektywy poznawcze, życie ogranicza się do
spraw codziennych i doraźnych.
W sytuacji dezinstytucjonalizacji, detradycjonalizacji, upadku autorytetów i indywidualizacji wzrasta rola takich wartości, jak: autonomizacja decyzji, samorealizacja,
samoekspresja, kreatywność, niezależność, wiara w rozwój itp. Tracą zaś na znaczeniu cele dalekosiężne, unika się myślenia o odległej w czasie przyszłości.
Narastająca w wymiarach społecznych indywidualizacja stwarza nie tylko nowe
możliwości kształtowania własnej osobowości.
„Żyjemy obecnie w czasach krótkoterminowych programów, ciągle zmieniających się standardów,
15
nawoływania do życia chwilą, teraźniejszość przejęła rolę głównej osi trwania społecznego” .

Teraźniejszość, a zwłaszcza przyszłość, jawi się jako otwarta, nieprzejrzysta, niewyraźna, nieprzewidywalna, pod znakiem tymczasowości i ulotności.
Ewaluacje są coraz częściej prowadzone bardziej w kategoriach pragmatycznych
niż moralnych, a bezkresna i zarazem ryzykowna wolność wpływa negatywnie na
ustalone tradycyjne hierarchie wartości. To, co jest możliwe, staje się dozwolone,
zwłaszcza, jeżeli tak czyni większość społeczeństwa. W rzeczywistości coraz trudniej
udaje się podporządkować życie codzienne normom moralnym i wpisać je w religijną
hierarchię wartości. Kształtuje się odrębna moralność kompromisowa, obojętna,
utylitarna, płynna i niekonsekwentna, a nawet „moralność bez zasad". Coraz więcej
ludzi dąży do zbudowania pięknego beztroskiego życia, opartego na konsumpcjonizmie.

14 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006, s. 224.
15 G. Lipovetsky, Postępująca zmiana istoty tego, co społeczne, [w:] Socjologia codzienności, red. P. Sztompka,
M. Bogunia-Borowska, Kraków 2008, s. 393-394.
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Zakończenie
We współczesnym dyskursie nad wartościami część badaczy społecznych wskazuje na znaczący niedobór wartości, zmierzch wartości moralnych, a nawet na ogólny
upadek wartości. Inni uciekają się do apeli o ratowanie wartości, domagają się
rewolucji moralnej i przemiany świadomości aksjologicznej współczesnych ludzi.
Jeszcze inni wierzą w humanistyczny postęp w orientacjach na wartości, wyrażający
się w rozwoju postaw coraz bardziej świadomych i odpowiedzialnych obywateli.
Jeżeli nawet we współczesnych społeczeństwach pluralistycznych nie brakuje wartości o charakterze partykularnym, często zresztą ze sobą sprzecznych, co wywołuje
niepewność i dezorientację, to jednocześnie odczuwa się wyraźny deficyt wartości
ogólnie obowiązujących, o charakterze uniwersalnym, oraz brak kryteriów pozwalających odróżnić wartości trwałe od zmiennych opcji i przelotnych interesów, mylnie
określanych jako wartości.
Internet wydaje się być jednym z największych osiągnięć cywilizacyjnych XX wieku, mającym ogromny wpływ poprzez systematyczny i szybki rozwój na życie człowieka. Społeczna przestrzeń Internetu stała się nowym, istotnym elementem w życiu
wielu jednostek, co potwierdzają przeprowadzone badania. Aż 62 osoby, spośród
90 badanych przyznały, iż Internet stanowi ważny element w ich życiu.
Czy Internet może być użytecznym narzędziem kształtującym świat wartości
humanistycznych? Badania jednoznacznie wskazują, że jedynie 15 osób odpowiedziało negatywnie na to pytanie. Zdecydowana większość, 75 osób odpowiedziało
twierdząco, zaznaczając wielokrotnie, że Internet jest tylko narzędziem ułatwiającym
propagowanie wartości pozytywnych.
Jakie zatem najważniejsze wnioski płyną z przeprowadzonych badań? Trudno
jednoznacznie określić, czy ze społecznego punktu widzenia Internet powinien być
rozpatrywany w kategoriach negatywnych czy pozytywnych. Korzystanie z Internetu
stało się częścią naszej codzienności, która łączy nie tylko nieznające się w rzeczywistości osoby o podobnych zainteresowaniach, ale także umożliwia podtrzymywanie
tradycyjnych więzi społecznych, ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, oraz uzyskiwanie ważnych i cennych informacji.
Z drugiej jednak strony mamy konsumpcyjny styl życia promowany przez Internet63% badanych wskazało na 'przyjemności i rozrywki' oraz 'dobra materialne', jako
najważniejsze wartości preferowane w Internecie oraz na promowanie szeregu antywartości. Zatem negatywny wpływ Internetu na wybór wartości może spowodować
(i tak też twierdzą respondenci) regres kultury duchowej.
W Internecie są na pewno obszary, które mogą służyć kształtowaniu wartości
humanistycznych czy kultury duchowej. Bez wątpienia Internet jest narzędziem kulturotwórczym, które może być ukierunkowane na przekaz tego, co ważne dla jednostki, ale także może wpływać na nią destrukcyjnie. Jednak sam fakt możliwości
pogłębienia refleksji za pomocą Internetu nad najważniejszymi dla człowieka wartościami nie rodzi jeszcze skutków wewnętrznych. Tak samo nie robią tego promowane
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przez Internet antywartości czy wzory konsumpcyjnego trybu życia. W ten proces
musi być włączone działanie woli konkretnego użytkownika Internetu. Wszystko zależy od indywidualnej decyzji użytkownika Internetu, najpiękniejsze prawdy i słowa
mogą pozostać tylko martwą literą, tak samo jak mogą nią pozostać negatywne
wzory i antywartości.
The axiological dimension of the Internet
Summary
The Internet is one of the most important civilizational and cultural achievements in recent years.
Currently, it is one of the most frequently used providers of information, communication and
educational. On the one hand, the Internet facilitates access to rich information resources that are
useful in the educational process; on the other hand, it provides useless, untrue and often harmful
information. In the human – technology relationship, the most important thing is to bear in mind that
while using increasingly fine tools and products of one's own thought, human beings should not act
contrary to their own interests and should not destroy the axiological environment sanctified by the
tradition encompassing a few thousand years. However, while civilisation, understood as the state of
development of society, is subject to continuous progress, we can observe a deep crisis in the field of
culture and humanism at the beginning of the new century and the new millennium.
Today, the problem of the relationship between the borderless Internet world growing at a very
rapid pace and the almost unchanging limited world of values is a fascinating issue and an important
question prompted to be answered by not only a scientist, but also a contemporary reflective human
using the services of the global network. At the same time, this is the question about the relationship
between the world of technology developing at a very rapid pace and the human being, subject to
evolutional i.e. very slow change. The meeting of these two worlds that differ so much always involves
some kind of collision and brings about new social dilemmas and new axiological challenges.
Key words: axiology, development of the Internet vs the world of human values, sociology
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ABSTRAKT
Media masowe pełnią w społeczeństwach różne funkcje, m.in.: informują o bieżących wydarzeniach, integrują społeczeństwo, dostarczają rozrywki, mobilizują do działania jednostki i/lub grupy
społeczne, formują i podtrzymują wspólnoty wartości. Media są częścią struktury społecznej, jej
ważnym komponentem. Zaspokajają potrzeby społeczeństwa i jednostki. Jedną z ważnych potrzeb
i motywów korzystania z mediów jest poszukiwanie rady w sprawach praktycznych, także przy wyborze
opinii i podejmowaniu decyzji. Rozwój oferty o charakterze poradnikowym we wszystkich sektorach
rynku medialnego świadczy o społecznym zapotrzebowaniu na poradnictwo.
W erze tabloidyzacji, komodyfikacji i konwergencji mediów badacze wskazują na wyraźną dominację infotainmentu i jego odmian w ofercie medialnej. Rodzi się zatem pytanie, czy elementy rozrywki
widać w poradnikowych materiałach. Czy można mówić o guidetainment, czyli kompilacji poradnictwa
i rozrywki? Czy poradnikową ofertę charakteryzuje personalizacja, sensacjonalizm, fragmentaryzacja
i konkretyzacja przekazu?
SŁOWA KLUCZOWE: media masowe, poradnictwo i rozrywka, guidetainment, funkcje mediów

Współczesny człowiek żyje w społeczeństwie medialnym nasyconym, a właściwie
jak zauważa Tomasz Goban-Klas, przesyconym mediami1. Codziennością jest kontakt
zarówno z mediami masowymi w rozumieniu tradycyjnym, tj.: prasa, radio, telewizja,
film, jak i mediami telekomunikacyjnymi, tj. telefon i Internet oraz z multimediami.
Dzięki procesowi konwergencji oferta medialna dociera do odbiorcy za pomocą różnych środków przekazu, niezależnie od miejsca i czasu. Media stanowią mediasferę
współczesnego człowieka, na wszystkich etapach jego rozwoju.
W społeczeństwie medialnym tradycyjne kontakty bezpośrednie między ludźmi,
określane przez psychologów i socjologów face to face zostały zdominowane przez
kontakty zapośredniczone przez media, a „wirtualność stała się rzeczywistością
współczesnego człowieka”2. Techniki medialno-informacyjne wspomagają niemal
wszystkie ludzkie działania. Media stały się z jednej strony źródłem m.in. wiedzy,
1
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa
2004, s. 294.
2
T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011, s. 183.
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rozrywki, porad, pełniąc w społeczeństwie różnorakie funkcje. Z drugiej, kanałem
komunikacyjnym oraz sposobem spędzania wolnego czasu. Stały się czymś tak
oczywistym w przestrzeni prywatnej i publicznej jak powietrze. Stały się ważnym
komponentem codzienności, którą tworzą, na którą wpływają, którą kreują.
Ofertę medialną, jako kwintesencję kultury popularnej, zdominowała kultura
indywidualizmu, której nadrzędnym celem jest przekonywanie członków społeczeństwa medialnego o konieczności zmierzania do samorealizacji, samospełnienia,
samodoskonalenia i autoterapii. Artykuły zamieszczane na łamach wysokonakładowych magazynów, różnorakie programy telewizyjne, audycje radiowe oraz liczne
strony, blogi i fora internetowe nasycone są informacjami zachęcającymi do: zadbania o urodę, naprawy relacji z bliskimi, rewitalizacji mieszkania, popracowania nad
wypiekami, poradzenia sobie z trudną relacją z teściową itp.
W dobie permanentnych zmian, pojawiających się nowych mód, stylów życia
i konieczności bycia trendy znacznie wzrasta rola poradnictwa realizowanego naturalnie przez media i w mediach, czyli poradnictwa zapośredniczonego. Człowiek
żyjący w rzeczywistości wirtualnej w niej szuka odpowiedzi na problemy dotyczące
codziennego funkcjonowania, tożsamości, wartości itp. Prasa niemal od zawsze
pełniła funkcję poradnikową. Także radio i telewizja zaczęły oferować liczne tego typu
audycje i programy. Podobnie Internet, w którym funkcjonują blogi, fora, strony
i serwisy poradnikowe. Tradycyjnie rozumiane poradnictwo udzielane przez fachowców: psychologów, terapeutów i pedagogów w zaciszu ich gabinetów konkuruje
z powszechnie dostępnymi poradami dostarczanymi przez medialnych ekspertów
i doradców. Media masowe, pełniąc różne funkcje, weszły w rolę doradców, z jednej
strony zaspokajając, a z drugiej podsycając społeczne zapotrzebowanie na szeroko
rozumiane poradnictwo, wzmacniając pozycję ekspertów i specjalistów od doradzania. Jürgen Habermas zauważył, że współczesną kulturę można określić mianem
kultury eksperckiej3, w której specjaliści, wykorzystując przestrzeń medialną, pełnią
rolę swoistego rodzaju doradców i przewodników po różnych dziedzinach codziennego życia. Małgorzata Bogunia-Borowska twierdzi, że istnieją programy telewizyjne,
4
które prowadzą teleporadnictwo . Natomiast w Internecie doradcą może zostać
każdy, zarówno ekspert, znawca jakiejś dziedziny, jak i laik, efektywnie zarządzający
swoim fanpage’em, blogiem czy stroną internetową.
W erze tabloidyzacji, komodyfikacji i konwergencji mediów badacze wskazują na
wyraźną dominację infotainmentu i jego odmian w ofercie medialnej. Rodzi się zatem
pytanie, czy elementy rozrywki widać w poradnikowych materiałach. Czy można
mówić o guidetainment, czyli kompilacji poradnictwa i rozrywki? Czy poradnikową
ofertę charakteryzuje personalizacja, sensacjonalizm, fragmentaryzacja i konkretyzacja przekazu?5
3

Cyt. Za.: A. Lewicki, Od House'a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wrocław, 2011, s. 49.
Więcej na ten temat zob.: M. Bogunia-Borowska, Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe,
Kraków, 2012, s. 151-175.
5
Korzystałam z czterech kryteriów zaproponowanych przez M. Mrozowskiego w książce pt. Media masowe.
Władza rozrywka, biznes, Warszawa 2001, s. 254-255.
4
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Funkcje mediów masowych
Funkcja jest jednym z podstawowych pojęć nauk matematycznych, wyraża wzajemny związek albo zależność dwóch lub więcej wielkości. Maciej Mrozowski zauważył, że wokół tego pojęcia istnieje w naukach humanistycznych i społecznych
„galimatias” wynikający z problemów definicyjnych, związanych z określeniem, czym
6
jest funkcja . Słownik języka polskiego definiuje ją zarówno jako „prace, obowiązki,
które ktoś ma wykonać, stanowisko” albo „działanie, funkcjonowanie; rola, zadanie
czegoś”, jak i „jedno z podstawowych pojęć matematycznych, wyrażające wzajemny
7
związek albo zależności dwóch lub więcej wielkości” . Według polskiego prasoznawcy Walerego Pisarka funkcja to: „działanie (lub przeznaczenie do działania) danego
elementu w układzie, do którego ów element należy”8. Mrozowski zauważył, że w odniesieniu do mediów interesuje nas zwykle nie tyle samo działanie, ile raczej to, co
z niego wynika9. Wydaje się zatem, że słusznie będzie zawęzić zaproponowaną definicję do perspektywy przyjętej w socjologii i antropologii, gdzie funkcję rozumie się
jako wynik całościowo zorganizowanej działalności bądź jako wkład czynności cząst10
kowej w utrzymanie całości strukturalnej . Akcent położono na oddzielenie czynności cząstkowej od czynności całości, co jest istotne zwłaszcza w przypadku mediów,
ponieważ ich działalność obejmuje bardzo wiele różnych działań i rezultatów tych
działań. W związku z tym, nie jest możliwe sprowadzenie tej działalności tylko do jednej funkcji, musi być ona ujmowana jako szereg odrębnych funkcji. Mateusz Nieć
zauważył, że w naukach społecznych przez funkcję rozumie się najczęściej działanie
danego elementu w układzie. Funkcja jest wówczas, jego zdaniem, zadaniem, jakie
11
ma do spełnienia dany przedmiot, instytucja lub element układu, także ciała .
Inny polski uczony Zbigniew Oniszczuk podjął próbę usystematyzowania pojęć:
funkcja, rola, zadania środków masowego komunikowania. Jego zdaniem rola mediów to ich ogólny wkład w funkcjonowanie danego społeczeństwa, natomiast funkcje mediów to rezultaty stosowanych sposobów działania, zadania mediów zaś
należy rozumieć jako planowane działania wynikające z przyjętego celu lub celów12.
Irena Tetelowska, badaczka prasy, zaznaczyła, że rozpatrując funkcje mass mediów
należy je odnieść do nadawcy, przekazu i odbiorcy. Efektem takiego podejścia będzie
wyróżnienie funkcji zamierzonych, nadanych i pełnionych. Pierwsze z wymienionych
to pożądane efekty działania, które nadawca chce osiągnąć i stosownie do nich
stawia sobie zadania i organizuje swoją działalność nadawczą. Funkcje nadane to taki
dobór treści, formy i sposobu ekspozycji przekazu, aby maksymalnie efektywnie
6
Więcej na ten temat zob.: M. Mrozowski, Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass mediów,
Warszawa 1991, s. 67-68.
7
Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t.1, Warszawa 1990, s. 619.
8
W. Pisarek, O pojęciu funkcji w prasoznawstwie, „Przekazy i Opinie”, 1976, nr 4, s. 59.
9
M. Mrozowski, Media masowe…, s. 110.
10 Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2008, s. 62-63; Słownik socjologii i nauk społecznych, pod
red. G. Marshalla, Warszawa 2005, s. 98-99.
11 M. Nieć, Komunikowanie społeczne…, s. 79.
12 Na ten temat zob.: Z. Oniszczuk, Pojęcie funkcji, „Zeszyty Prasoznawcze” 1988, nr 2, s. 41-52.
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służył on realizacji postawionych zadań. Funkcje pełnione odnoszą się do rzeczywistego oddziaływania przekazu na odbiorcę, powodując efekty zbieżne z oczekiwania13
mi nadawcy bądź od nich odbiegające .
Liczni badacze komunikowania masowego często tworzyli swoje własne typologie, bez uwzględnienia metodologicznych rygorów wynikających z analizy funkcjonalistycznej. Celem autorki nie jest zatem przedstawienie wszystkich pojawiających
się w literaturze przedmiotu funkcji komunikowania masowego, funkcji prasy, telewizji czy Internetu, a jedynie skoncentrowanie na tych typologiach, które na trwałe
weszły do wiedzy o komunikowaniu masowym.
Pierwszą, uniwersalną typologię stworzył amerykański politolog, Harold Lasswell
w 1948 roku. Stwierdził, że funkcje mass mediów należy rozpatrywać z punktu
14
widzenia ich wkładu w istnienie i rozwój społeczny . Wyodrębnił on trzy podstawowe
funkcje. Pierwsza to obserwacja otoczenia, której celem jest dostrzeganie pojawiających się zagrożeń oraz możliwości, które mogą wpływać na porządek wartości lub
strukturę danego społeczeństwa. Druga to podtrzymywanie relacji między grupami
społecznymi w danym środowisku, nazywana też: korelacja reakcji na otoczenie.
Trzecia dotyczy transmisji dziedzictwa społecznego z pokolenia na pokolenie, czyli
funkcja edukacyjna i socjalizacyjna15. Zaproponowana przez Lasswella typologia
miała inspirujący wpływ na badaczy. Jednym z kontynuatorów jego myśli był socjolog
Charles Wright, który w 1959 roku rozwinął ją i uszczegółowił, koncentrując się tylko
na myśli o komunikowaniu masowym. Wright wzbogacił Lasswellowską typologię
o funkcję rozrywkową. Rozrywka jest częścią transmisji kultury, ale posiada także
walor psychologiczny – dostarcza ludziom relaksu i redukuje napięcia, co ułatwia
16
im radzenie sobie z problemami życiowymi, a społeczeństwu unikanie rozpadu .
Wielu odbiorców uważało i uważa, że „jest to główna powinność mediów”17. Badacz
nieco inaczej rozumie także trzy pierwotne funkcje. Pierwszą wymienioną przez
amerykańskiego politologa nazywa informacyjną i ujmuje ją jako gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o bieżących zdarzeniach wewnątrz i na zewnątrz społeczeństwa. Druga – interpretacyjna – to, jego zdaniem, interpretacja rzeczywistości,
a także nakłanianie do podejmowania pewnych kroków za pośrednictwem przekazu
propagandowego. Trzecia, określana mianem socjalizującej, rozumiana jest jako
18
przekaz wartości i norm społecznych w ramach socjalizacji . P. Sandman, D. Rubin
i D. Sachsman podkreślili, że badacze preferujący kapitalistyczny system komuniko19
wania masowego dodają funkcję ekonomiczną . Niektórzy stawiają ją na pierwszym
13 Szerzej na ten temat zob.: I. Tetelowska, Analiza zawartości gazet – wstępne studium funkcjonalnej typologii
prasy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1962, nr 4, s. 3-19.
14 A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 2004, s. 74.
15 I. Michalak, Funkcjonalizm amerykański w nauce o komunikowaniu, [w:] Nauka o komunikowaniu. Podstawowe
orientacje teoretyczne, B. Dobek-Ostrowska (red.), Wrocław 2001, s. 49.
16 H. Mendelshon, Mass Entertainment, New Haven, 1966, s. 56-79.
17 M. Mrozowski, Między manipulacją…, s. 69.
18 M. Mrozowski, Media, rozrywka, biznes…, s. 114.
19 P.M. Sandman, D.M. Rubin, D.B. Sachsman, Media. An Introductory Analysis of American Mass Communication,
New Jersey, 1976.
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miejscu, rozumiejąc dwojako. Po pierwsze jako dążenie do zysku, po drugie jako
kształtowanie popytu na reklamowane w mediach produkty, czyli stymulowanie
20
popytu rynkowego . Patrząc na system z perspektywy nadawcy, skoncentrowanego
na generowaniu zysków, nietrudno przyjąć taką hierarchię w typologii funkcji.
Niemal równocześnie z klasyfikacją Lasswella dwaj badacze Paul F. Lazersfeld
i Robert K. Merton zaproponowali równie inspirujący podział funkcji mediów.
Ujmowali oni funkcje nie tyle z perspektywy ich zadań, ile z perspektywy następstw
ich działania. Dlatego chcąc uchwycić najogólniejszy wpływ mass mediów na społeczeństwo wprowadzili dwie funkcje i jedną dysfunkcję. Wspomniany już Oniszczuk
podkreślał, że „z perspektywy celów stawianych przed środkami masowego przekazu
w danym społeczeństwie możemy wyróżnić eufunkcje (skutki, które celom tym
21
służą), skutki neutralne i dysfunkcje (skutki niepożądane)” . Lazersfeld i Merton
twierdzili, że media pełnią funkcję nadawania statusu osobom, instytucjom, kwestiom publicznym itp. Mrozowski podkreślił, że „u jej podłoża tkwi szeroko rozpowszechnione przekonanie, że jeżeli rzeczywiście coś znaczysz, znajdziesz się w centrum
uwagi mass mediów, a jeżeli znalazłeś się w centrum uwagi i zainteresowania, musisz
coś znaczyć”22. Druga funkcja zaproponowana przez badaczy to wzmacnianie norm
społecznych przez piętnowanie zachowań wobec nich dewiacyjnych. Narkotyzująca
dysfunkcja polega na tym, że wytwarzają stan społecznej apatii, przy równoczesnym
umacnianiu wśród odbiorców fałszywego wrażenia, że poinformowanie jest wystar23
czające do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym . T. Goban-Klas zauważył: „w zamian media oferują nieoficjalnie zastępcze przeżywanie rzeczy24
wistości, które nie prowadzi do faktycznej partycypacji, ale pasywnej obserwacji” .
M. Mrozowski natomiast dodaje, (sugeruję czas przeszły dokonany) że dochodzi do
postępującego uzależnienia od środków masowego przekazu. Jego zdaniem pochłaniają one coraz więcej czasu, w rezultacie zastępując bezpośredni kontakt
z rzeczywistością sztucznym i powierzchownym, a uczestnictwo w życiu społecznym
biernością i apatią25.
Przedstawione typologie nie przedstawiają wszystkich funkcji przypisywanych
mediom masowym. Badacze zajmujący się środkami masowego komunikowania
w perspektywie pedagogicznej wyodrębniają funkcję edukacyjną i kulturalną, badacze komunikowania politycznego podkreślają funkcję perswazyjną, inaczej propagandową. Dokonują także innej systematyzacji i kategoryzacji działań ujętych w obu
typologiach.
W 1972 roku brytyjski przedstawiciel funkcjonalizmu Denis McQuail zaproponował własną systematyczną typologię funkcji środków masowego komunikowania,
20
21
22
23
24
25

A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów…, s. 75.
Z. Oniszczuk, Pojęcie funkcji…, s. 47.
M. Mrozowski, Między manipulacją…, s. 70.
I. Michalak, Funkcjonalizm amerykański…, s. 50.
T. Goban-Klas, Komunikowanie masowe. Zarys problematyki socjologicznej, Warszawa 1978, s. 279.
M. Mrozowski, Między manipulacją…, s. 70.
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starając się połączyć funkcje wyróżnione w starszych i nowszych typologiach. W jego
zestawie istnieje pięć funkcji. Zdaniem badacza pierwsza – informacyjna, którą rozumie jako: dostarczanie informacji o zdarzeniach i wydarzeniach w kraju i na świecie;
ukazywanie stosunków związanych ze sprawowaniem władzy; ułatwianie innowacji,
adaptacji i postępu. Drugą określił mianem korelacji, z której wynika, że media: wyjaśniają, interpretują i komentują znaczenia zdarzeń i informacji; dostarczają wsparcia uznanym autorytetom i normom; socjalizują; koordynują oddzielne działania;
budują konsensus; ustalają priorytety w społeczeństwie i sygnalizują ich status.
Kolejna funkcja to ciągłość, w której mieści się wyrażanie dominującej kultury oraz
rozpoznawanie subkultur i nowych tendencji rozwojowych w kulturze; współtworzenie i podtrzymywanie wspólnoty wartości. Czwarta funkcja – rozrywkowa ma na celu
dostarczanie przyjemności, możliwości odprężenia i oderwania się od rzeczywistości
oraz redukcję napięć społecznych. Ostatnia dodana przez McQualia to funkcja mobilizująca, której celem jest prowadzenie kampanii na rzecz celów społecznych w sferze
26
polityki, wojny, rozwoju ekonomicznego, pracy, a niekiedy także religii .
Analizując funkcję mediów masowych i relacje zachodzące między mediami
a społeczeństwem i/lub jednostką należy zaznaczyć wpływ podejścia „użytkowania
i korzyści” (uses and gratifications). W miejsce pytania o „skuteczność” środków masowych wprowadzono pytanie o „użytek”, jaki czynią z nich odbiorcy. Zamiast pytania
„co media robią z ludźmi” wprowadzono pytanie „co ludzie robią z mediami”27.
Inaczej mówiąc, dlaczego wybierają taką, a nie inną ofertę medialną. To podejście
przyznaje odbiorcom aktywną rolę. Najważniejszą kategorią są potrzeby lub motywy,
którymi kierują się odbiorcy przekazów medialnych. To właśnie motywy zachowań
i subiektywne potrzeby zaspokajane w kontakcie z mass mediami decydują o oddziaływaniu tychże mediów28.
Istotę podejścia „użytkowania i korzyści” można zawrzeć w następującej formule:
społeczne i psychiczne źródła – potrzeb, które rodzą – oczekiwania wobec mediów,
prowadzą do – różnych sposobów korzystania z mediów – przynoszącego zaspokojenie potrzeb oraz inne (przeważnie niezamierzone) konsekwencje29. Spośród wielu
schematów klasyfikujących wykorzystanie mediów za najbardziej rozbudowany
i najtrafniejszy uznawany bywa zwykle schemat typologiczny opracowany przez
D. McQuaila. Badacz wyróżnił cztery klasy „użytkowania i korzyści”. Pierwsza to
informacja, czyli dowiadywanie się o istotnych zdarzeniach oraz warunkach w bezpośrednim otoczeniu, społeczeństwie, świecie; poszukiwanie rady w sprawach
praktycznych lub przy wyborze opinii i podejmowaniu decyzji; zaspokajanie ciekawości i ogólnych zainteresowań; uczenie się, samokształcenie; uzyskiwanie poczucia
26

D. McQuail, Teorie komunikowania masowego, Warszawa 2007, s. 111-112.
J. Grzybczak, Czy oddziaływanie mediów masowych jest skuteczne. Stare i nowe teorie, „Zeszyty Prasoznawcze”,
1995, nr 3/4, s. 29-31.
28 Więcej na ten temat zob.: M. Mrozowski, Podejście użytkowania i korzyści w badaniach komunikowania masowego. Podstawowe zagadnienia, „Przekazy i Opinie”, 1987, nr 3/4, s. 78-95.
29 D. McQuail, Patrząc wstecz: Refleksje nad badaniami „Użytkowania i Korzyści” „Przekazy i Opinie”, 1987, nr 3/4,
s. 96-117.
27

40

Guidetainment w polskich mediach – analiza zjawiska na wybranych przykładach

bezpieczeństwa przez wiedzę. Druga to poczucie tożsamości, na którą składają się:
znajdowanie wzmocnień dla indywidualnego systemu wartości, znajdowanie modeli
zachowań; identyfikowanie się z wartościowymi postaciami z mediów; możliwość
wniknięcia w czyjąś jaźń, osobowość. Trzecia grupa potrzeb to integracja i interakcja
społeczna, w skład której wchodzą: uzyskiwanie wglądu w warunki życia innych –
empatia społeczna; identyfikowanie się z innymi i uzyskiwanie poczucia przynależności; znajdywanie podstawy do konwersacji i interakcji społecznej; posiadanie
substytutu rzeczywistego towarzystwa; pomoc w pełnieniu ról społecznych; umożliwienie jednostce kontaktu z rodziną, przyjaciółmi oraz całym społeczeństwem.
Ostatnią grupę tworzy kategoria związana z rozrywką, czyli: ucieczka od rzeczywistości lub odwrócenie uwagi od problemów; relaks; uzyskiwanie wewnętrznego
zadowolenia kulturalnego lub estetycznego; wypełnianie czasu; emocjonalne roz30
luźnienie; seksualne pobudzenie .

Tabloidyzacja i komodyfikacja
Zgodnie z definicją słownikową, komodyfikacja oznacza utowarowienie, które
polega na przekształcaniu wszystkiego z wartości użytkowej na wartość wymienną.
Karol Jakubowicz zaznacza, że komodyfikacja informacji czy wiedzy prowadzi jednostki i grupy do posługiwania się nimi jako środkami pomagającymi im sprostać
w konkurencji o dalsze rodzaje dóbr. Można zatem powiedzieć, że informacja i związane z nią poradnictwo jako swobodnie dostępna wiedza stały się towarem handlowym mającym wartość wymienną. J. Volek podkreśla, że w życiu codziennym coraz
mniej rozumiemy komunikowanie jako relację społeczną lub wartość. Stało się ono
kategorią wymiany ekonomicznej, realizowanej w konkurencyjnym środowisku
rynkowym32. W tym ujęciu komodyfikowane informacje i/lub poradnictwo oraz technologie komunikacyjne i informacyjne stały się narzędziem maksymalizacji zysku.
Media komercyjne ze swej natury oferują na rynku produkt medialny jako towar,
którego sprzedaż zapewnia istnienie i generowanie przychodu. Komodyfikację przypisuje się także rozwojowi i ekspansji Internetu, który „podkopując przychody reklamowe, przekształcając materiały reporterskie w towary i zacierając granice
między odrębnymi dotąd mediami informacyjnymi, postawił dotychczasowy model
33
biznesowy gazet na głowie” . Neil Postman, prowadząc swój wywód w duchu
determinizmu technologicznego Marshalla McLuhana, twierdzi, że po zmierzchu

30

D. McQuail, Mass Communication Theory. An Introduction, London, 1983, s. 82-83.
K. Jakubowicz, Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa 2013, s. 124.
32 Więcej na ten temat zob.: J. Volek, Niezmierzone skutki komunikacyjnej ideologii w kontekście społeczeństwa
informacyjnego, [w] Media masowe w demokratyzujących się systemach politycznych. W drodze do wolności słowa
i mediów, B. Dobek-Ostrowska (red.), Wrocław 2005, s. 37-60.
33 T. Standage, Bulletins from the future. „The Economist” 2011, July 7,
http://www.economist.com/node/18904136- dostęp: 12.12.2014]
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„epoki typografii” nastąpił rozkwit „epoki telewizji”, w której rozrywka jest nadideologią całego dyskursu34. Także sami właściciele wszelkiego typu korporacji medialnych postępując w duchu ideologii neoliberalizmu, muszą stosować rachunek
kosztów i zysków, czyli obniżać pierwsze, a podnosić drugie. Działalność musi być
poddana mechanizmom rynkowym. Funkcja ekonomiczna nazywana także komercyjną realizowana przez nadawcę jako funkcja zamierzona, zyskuje dominującą
pozycję niemal we wszystkich sektorach rynku medialnego.
Komodyfikacja jest ściśle połączona z tabloidyzacją, którą Joel Wiener określa
jako proces prowadzący do powstania gazet tworzących wszystkie wiadomości
i informacje z myślą o ich sprzedawalności (saleability)35. Dorota Piontek, analizując
to zjawisko, wyróżnia cztery tendencje w badaniach nad tabloidyzacją w Polsce. Po
pierwsze, jej zdaniem, doszło do unaukowienia terminu „tabloid”. Po drugie, badacze
traktowali tabloidyzację jako proces obejmujący prasę. W tym aspekcie rozróżniono
dwa pojęcia: prasa tabloidowa, czyli tabloidy oraz „tabloidalna”, czyli: „prasa niebędąca w sensie formalnym tabloidem, ale przejmująca standardy dziennikarskie
typowe dla tabloidów”. Wydaje się, że obecnie można mówić o tabloidalnych mediach, w których obowiązują standardy typowe dla prasy tabloidowej. Po trzecie,
w badaniach obowiązuje koncepcja opisowo-interpretatywna, która polega na
rezygnacji z podejścia opisowo-normatywnego na rzecz wyjaśniającego, interpretacyjnego lub hermeneutycznego. Ostatnie podejście analizuje tabloidyzację jako
„wypadkową gustów i preferencji, a także możliwości poznawczych szerokich audytoriów oraz komercyjnych interesów instytucji medialnych, które rywalizują na coraz
36
trudniejszym rynku . Piontek nazywa tę ostatnią formę konwergentną. Tak rozumiana tabloidyzacja byłaby raczej wypadkową procesów globalizacji, którą należy
potraktować jako know-how, czyli przenoszenie globalnych formatów medialnych,
wzorców działalności redakcji w celu maksymalizacji zysków. Rozwój oferty poradnikowej we wszystkich sektorach rynku medialnego może świadczyć o wykorzystaniu
przez nadawców sprawdzonej formuły, dzięki której można generować zyski, zmniejszając ryzyko związane z wprowadzaniem nowego produktu na rynek.

Entertainment i poradnictwo
Rewolucja technologiczna, która miała miejsce pod koniec XX wieku, dynamiczny
rozwój stacji komercyjnych oraz deregulacja rynku audiowizualnego przy nasilającej
się konkurencji sprawiły, że media, aby przetrwać, zaczęły rywalizować o odbiorców.
Przejawy tej rywalizacji widać wyraźnie w postępowaniu nadawców, którzy ciągle
34

N. Postman, Zabawić się na śmierć, Warszawa 2006.
Cyt za. F. Esser, Tabloidization of News. A Corporative Analysis of Anglo-American and German Press Journalism,
„European Journal of Communication, 1999, September 14(3), s. 291-324.
36 D. Piontek, B. Horodecki, Tabloidyzacja czy tabloidyzacje telewizyjnych programów informacyjnych? („Fakty”
TVN i „Wiadomości” TVP) „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2010, nr 2.
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uatrakcyjniają swoją ofertę poprzez dostarczanie różnego typu rozrywki . Zakłada
się, że w warunkach ostrej konkurencji na rynku mediów tylko zaspokojenie potrzeby
rozrywki i pobudzenia emocjonalnego zapewnia dostatecznie wysoką oglądalność,
38
słuchalność, czytelnictwo, czyli czyni opłacalną działalność koncernów medialnych .
Zarówno nadawcy komercyjni, jak i publiczni wykorzystują różnego typu formaty
zbudowane na bazie rozrywki i teleturnieju w celu poprawienia atrakcyjności stacji
i przyciągnięcia potencjalnego odbiorcy. Treści rozrywkowe zaczęły wkraczać także
w obszary do niedawna, z racji pełnionej funkcji społecznej, niedostępne dla nich,
tj.: informacja czy publicystyka39.
Wprowadzanie technologii cyfrowych przez nadawców publicznych i komercyjnych zaostrzyło konkurencję między nimi. Rezultatem rywalizacji o odbiorcę stało się
zjawisko konwergencji mediów. Sam termin, jak zauważył Karol Jakubowicz, jest dość
pojemny i wieloznaczny. Może bowiem oznaczać: „konwergencję sieci, usług, retoryk, rynków i systemów regulacyjnych”40. Badacz podkreślił, że zgodnie z definicją
Komisji Europejskiej konwergencja może oznaczać: „zdolność różnych sieci do przekazywania tych samych informacji i świadczenia podobnych rodzajów usług lub
łączenie takich urządzeń konsumenckich, jak telefon, telewizor i komputer osobisty
w jedno urządzenie”41. Przedstawione wyżej definicje łączy proces upodabniania
i ujednolicania programów oraz standardów technicznych, zarówno w wymiarze
ilościowym, technicznym, jak i jakościowym. Lucyna Słupek, autorka definicji konwergencji znajdującej się w Słowniku terminologii medialnej zauważyła, że „jest ona
też rozumiana jako upodobnienie się oferty nadawców komercyjnych i publicznych
w warunkach narastającej konkurencji rynkowej. Nadawcy komercyjni dostarczają
coraz więcej informacji i publicystyki, natomiast publiczni zwiększają swoją ofertę
w zakresie rozrywki. Przejawem konwergencji jest także formuła infotainment”42.
Komercjalizacja mediów oraz ostra rywalizacja o widzów, słuchaczy i czytelników
przyczyniła się do korzystania z rozrywkowych form jako jedynego sposobu na
funkcjonowanie na rynku medialnym. Maciej Mrozowski zauważył: „hipertrofia
rozrywkowych funkcji komunikowania masowego przejawia się nie tylko w ilościowej
dominacji przekazów stricte rozrywkowych nad innymi, np. informacyjnymi, edukacyjnymi czy artystycznymi, lecz głównie na przejmowaniu konwencji i stylu tych
43
przekazów” . Wyrazem tej tendencji jest pojawienie się takich form hybrydycznych,
37

Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Kraków, 2004, s. 82.
M. Lisowska-Magdziarz, Media powszechne. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków, 2008, s. 160.
39 M. Bogunia-Borowska, Telewizyjny entertainment– analiza procesu komercjalizacji telewizyjnej oferty programowej na przykładzie polskich stacji telewizyjnych, [w:] Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowanie Piotrowi
Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, A. Flis (red.), Kraków 2006, s. 294; Na ten temat zob. także.: M. Mrozowski, Telewizyjne programy informacyjne – polskie i zagraniczne (analiza porównawcza), „Studia Medioznawcze” 2009, nr 3, s. 27-49.
40 K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa, 2011, s. 27.
41 K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów…, s. 27.
42 Słownik terminologii medialnej…, s. 106.
43 M. Mrozowski, Media masowe…, s. 102.
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jak infotainment, czyli skrzyżowanie informacji i rozrywki . Widać zatem wyraźnie, że
rozrywkowy (entertainmnet) pierwiastek w ofercie medialnej stał się niejako symbolem naszych czasów.
Słownik terminologii medialnej definiuje infotainment jako: „wypowiedź
medialną łączącą w sobie informację i rozrywkę”45. Zdaniem Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz infotainment sprowadza się do tego, że informacyjne formaty i formuły
gatunkowe w mediach w większym lub mniejszym stopniu zaczynają być podporządkowane potrzebom rozrywki46. Ta przynosząca oczekiwane rezultaty strategia
postępowania dążąca do „zabawienia na śmierć”47 została zaadaptowana także
48
przez inne gatunki medialne, tj.: docudrama, czyli fabularyzowany dokument ,
democratainment, confrontainment, politicotainment, oparte na pomieszaniu
rozrywki, polityki, spraw publicznych i interaktywnych zasad funkcjonowania
49
50
programowej oferty , edutainment, czyli zabawianie za pomocą wiedzy i rozrywki .
Mediatyzowane i wpisywane w obręb rozrywki są także poważne tematy społeczne,
które doczekały się osobnego telewizyjnego formatu określanego mianem
socialtainment51. M. Lisowska-Magdziarz używa także określenia advertainment52.

Analiza badań własnych
Badaniami objęto program telewizyjny Dzień Dobry TVN, czasopismo wysokonakładowe Dobre Rady oraz internetowy serwis dla rodziców kobieta.onet.pl/
dziecko. Do takiego wyboru skłaniały wyniki osiągane w badaniach oglądalności,
średniej sprzedaży egzemplarzowej oraz ilość realnych użytkowników. Wyłonieni
przedstawiciele byli liderami w swoich grupach typologicznych.
Z badań przeprowadzonych przez Nielsen Audience Measurement wynika, że
w okresie od 1 stycznia do 8 kwietnia 2011 roku średnio 619 tys. osób oglądało Pytanie na śniadanie, co stanowiło udział w rynku na poziomie 12,1 proc. w komercyjnej
44

Tamże.
O ewolucji gatunków informacyjnych w kierunku infotainmentu pisali m.in.: K. Krzysztofek, Infotainment. Dziennikarstwo w świecie przemysłów informacyjnych, [w:] Media i dziennikarstwo na przełomie wieków, J. Adamowski (red.), Warszawa, 1997; W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków, 2004.
46 M. Lisowska-Magdziarz, Media powszechne…,s. 160.
47 N. Postman, Zabawić się na śmierć: dyskurs publiczny w epoce show-biznesu, Warszawa 2002.
48 M. Mrozowski, Media masowe..., s. 102.
49 M. Molęda-Zdziech, Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa, 2013, s. 351; M. Lisowska-Magdziarz, Media powszechne…, s. 237-238.
50 M. Lisowska-Magdziarz, Media powszechne…, s. 270-274.
51 Przykładem w polskiej telewizji publicznej jest „Szpital Dzieciątka Jezus” oraz „Miasto marzeń”. Telewizje komercyjne realizują socialtainment przede wszystkim poprzez programy o charakterze interwencyjnym, takie jak
„Interwencja” (Polsat) i „Uwaga” (TVN). Więcej na ten temat zob.: M. Bogunia-Borowska, Telewizyjny entertainment
– analiza procesu komercjalizacji telewizyjnej oferty programowej na przykładzie polskich stacji telewizyjnych, [w:]
Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowanie Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, A. Flis (red.),
Kraków, 2006.
52 Więcej na ten temat zob.: M. Lisowska-Magdziarz, Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transparencji,
Kraków 2012, s. 149-151.
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grupie w wieku od 16-49 lat. W analogicznym okresie 2010 roku średnia oglądalność
programu była niższa i wyniosła 611 tys. osób przy udziale wynoszącym 12,6 proc.
Konkurencyjny Dzień dobry TVN oglądało w tym czasie średnio 641 tys. widzów, co
53
dało stacji 18,2 proc. udziałów w rynku . Magazyn Dzień dobry TVN cieszył się większą popularnością niż Pytanie na śniadanie, ale stracił widzów w porównaniu do tego
okresu w roku ubiegłym, a produkt TVP2 ich zyskał. Na pierwszym wykresie przedstawiono udziały obydwu badanych programów w rynku medialnym w 2011 roku.
Wykres 1. Porównanie udziału w rynku medialnym w pierwszym kwartale 2011 roku
20%

18,2%
15,2%

14,9%

15%

12,1%

10%
5%
0%
Wszyscy oglądający

Grupa komercyjna

Dzień dobry TVN

Pytanie na śniadanie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Nielsen Audience Measurement.

Na wykresie widać, że dane dla obydwu analizowanych programów są bliźniaczo
do siebie podobne, jeżeli idzie o procentowe dane dla najszerszej kategorii odbiorczej, jaką są wszyscy oglądający. Natomiast dane dla odbiorców najważniejszych
z punktu widzenia komercyjnego w sposób widoczny się różnią: Dzień dobry TVN
ma zdecydowanie więcej takich odbiorców.
Przedstawione fakty świadczą o tym, że poranny program emitowany przez TVN
cieszył się największym zainteresowaniem odbiorców, był najczęściej wybierany
i oglądany. Można zatem przypuszczać, że wyznaczał standardy dla polskiej telewizji
śniadaniowej. W związku z tym został wybrany do badań nad zjawiskiem określanym
guidetainment.
Ofertę popularnych, poradnikowych magazynów adresowanych do kobiet, często
nazywanych przez badaczy tzw. środkową półką, tworzy sześć tytułów: „Claudia”,
„Olivia”, „Świat Kobiety”, „Kobieta i Życie”, „Poradnik Domowy”, „Dobre Rady”. Od
2013 roku magazyny „Claudia” i „Dobre Rady” należały do portfolio Burdy Media
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Źródło: Nielsen Audience Measurement.
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Polska. Wydawcą trzech kolejnych tytułów był koncern Bauer Media Polska , który
oferował czytelniczkom trzy tytuły z tego segmentu prasowego: „Świat Kobiety”,
„Kobietę i Życie” oraz „Olivię”. „Poradnik Domowy” do lutego 2013 roku należał do
55
Agory . Tabela pierwsza zawiera wyniki osiągane ze średniej sprzedaży egzemplarzowej przez wyżej wymienione periodyki w latach 2008-2013.
Tab. 1. Średnia sprzedaż egzemplarzowa w tys. egz.
Tytuł magazynu

Poradnik
Domowy

Dobre Rady

464

456

494

432

507

412

509

212

424

446

374

467

262

161

425

391

392

454

2012

277

142

374

379

343

399

2013

257

169

329

334

310

379

średnia

321

204

408

421

382

450

Claudia

Olivia

Świat Kobiety Kobieta i Życie

2008

420

306

462

2009

334

234

2010

378

2011

Rok

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZKDP

W celu wyłonienia lidera tego segmentu prasowego porównano średnie wyniki
osiągane ze sprzedaży egzemplarzowej w latach 2008-2013. Wybrano taki przedział
czasowy, gdyż w 2007 roku „Kobieta i Życie” zadebiutowała jako miesięcznik. Od 2008

54 Firma Bauer Media Polska jest niekwestionowanym liderem wśród wydawców kolorowych, wysokonakładowych magazynów. Obecnie realną konkurencję stanowić mogą jedynie dwie firmy: Edipresse Polska – koncern ze
szwajcarskim kapitałem i Burda Media Polska z kapitałem niemieckim, która w kwietniu 2013 roku poinformowała
opinię publiczną o możliwości przejęcia udziałów firmy Gruner + Jahr Polska. Na początku sierpnia 2013 r. UOKiK
wydał pozytywną opinię, dzięki której Burda Media Polska stała się wydawcą 30 czasopism i 20 stron internetowych.
Koncern stał się jednym z trzech największych wydawców magazynów czasu wolnego w Polsce. Z analizy danych
publikowanych przez ZKDP wynika, ze periodyki koncernu Bauer Media Polska i Burda Media Polska znajdują się na
czołowych miejscach w swoich segmentach prasowych, biorąc pod uwagę średnie rozpowszechnienie płatne. Tym
samym firmy wyznaczają standardy postępowania wśród dużych wydawców. Bauer Media Polska jako pierwszy
zaczął dołączać gadżety do swoich periodyków. Następnie wywołał obniżkę cen magazynów, które przez konkurencję
zostały określone dubbingowymi. Burda Media Polska wprowadziła magazyny tworzone przez czytelników, tj. Prześlij
Przepis.
55 Wydawcą „Claudii” od kwietnia 2013 roku jest Burda Media Polska. W latach 1993-2013 tytuł należał do koncernu G+J Polska. „Olivia” debiutowała jako miesięcznik firmy Axel Springer Polska. Następnie znalazła się w ofercie
Marquard Media Polska. W lutym 2012 roku Bauer Media Polska kupił miesięcznik od firmy Marquard. „Świat Kobiety” został wprowadzony na polski rynek prasowy w 1993 roku przez firmę Bauer Media Polska. W latach 1993-2005
był dwutygodnikiem. W 2005 roku zmienił formułę i dołączył do segmentu miesięczników poradnikowych. „Kobieta
i Życie” w ofercie Bauer Media Polska istnieje od 2008 roku. Wydawcą „Poradnika Domowego” od lutego 2013 roku
jest Edipresse Polska, która kupiła prawa do wydawania miesięcznika od firmy Agora. Wcześniej magazyn należał do
firmy Prószyński i S-ka. Miesięcznik „Dobre Rady” od początku istnienia na polskim rynku wydawniczym jest flagowym tytułem firmy Burda Media Polska.
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roku była kontrolowana przez ZKDP. W tym sześcioleciu na rynku medialnym funkcjonowały już wszystkie wyżej wymienione tytuły56. Można zatem porównywać ich śred57
nie wyniki osiągane ze sprzedaży egzemplarzowej .
Dane przedstawione w tabeli pokazują, że trzy z magazynów osiągały średnie
wyniki powyżej 400 tys. egz. Na pierwszym miejscu uplasował się miesięcznik „Dobre
Rady” z rezultatem 450 tys. egz., na drugim miejscu znalazła się „Kobieta i Życie” ze
średnią sprzedażą na poziomie 421 tys. egz. Nieco mniej, 408 tys. uzyskał „Świat
Kobiety”. Średnia sprzedaż „Poradnika Domowego” ukształtowała się na poziomie
382 tys. egz. Zdecydowanie słabsze rezultaty odnotowała funkcjonująca na polskim
rynku magazynów wysokonakładowych od 1993 roku „Claudia” – 321 tys. egz.
„Olivia” natomiast była najrzadziej kupowanym miesięcznikiem poradnikowym. Jej
średnia sprzedaż ukształtowała się na średnim poziomie wynoszącym 204 tys.
egzemplarzy. W związku z powyższymi faktami do badań wybrano flagowy magazyn
firmy Burda Media Polska – „Dobre Rady”.
Poradnikowa oferta dostępna w Internecie jest niezwykle różnorodna. Największą popularnością wśród użytkowników cieszą się blogi, fora, serwisy i portale
poświęcone jednej, konkretnej tematyce. Kobiety najczęściej odwiedzają strony
dotyczące zagadnień o: pielęgnacji i wychowaniu potomstwa, zdrowiu, modzie i urodzie, szeroko rozumianym lifestylu, dekoracji domu, kulinariach oraz tych dotyczących relacji interpersonalnych. Jest to tematyka poruszana na łamach każdego
tradycyjnego, ogólnotematycznego magazynu poradnikowego. W związku z niezwykle szeroką ofertą drogą losową wybrano grupę serwisów parentingowych.
W 2006 roku ten segment rynku tworzyło 18 serwisów internetowych. Pięć lat
58
później ich liczba wzrosła do 86 . Liderami w tej grupie były Onet.pl i Gazeta.pl, które
miały po 3 takie strony59. Jak wynika z badań Megapanelu PBI/Gemius w lutym 2013
roku witrynę kobieta.onet.pl/dziecko odwiedziło ponad milion użytkowników, którzy
wykonali na niej ponad 16 mln odsłon, a każdy spędził na stronie prawie 14 minut60.
Należący do Wirtualnej Polski serwis dzieci.pl zanotował 190 tys. real users i dwa razy
mniej odsłon. Natomiast na stronie edziecko.pl z portfolio Grupy Gazeta.pl zdecydowanie większą popularnością od części redakcyjnej cieszyło się forum. W lutym 2013
roku zanotowano o 120 tys. użytkowników więcej niż w 2012 r. i prawie trzy razy
więcej odsłon. Przeciętny użytkownik korzystał z niego przez prawie 17 minut, czyli
o 6,5 minuty dłużej niż w przypadku części redakcyjnej serwisu. Cała Grupa
Edziecko.pl zanotowała 1,42 mln realnych użytkowników i 18,4 mln odsłon.

56

W 2005 roku „Kobieta i Życie” z dwutygodnika stała się miesięcznikiem.
W trakcie pisania artykułu ZKDP nie opublikował jeszcze danych za 2014 rok. Dlatego badania zakończono na
2013 roku.
58 Źródło: Megapanel PBI/Gemius.
59 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/serwisy-parentingowe-5-mln-ru-na-czele-gazeta-pl-i-onet-pl - [dostęp:
12.10.2014].
60 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/top-15-serwisow-parentingowych-onet-na-czele-zyskuje-interia-wdol-dobramama-pl-i-czasdzieci-pl - [dostęp: 11.10.2014].
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Tab. 2. Najważniejsze serwisy parentingowe
L.p.

Nazwa

Użytkownicy

Odsłony

Średni czas na
użytkownika

Zasięg wśród
internautów

2011
1.

dziecko.onet.pl

745 347

2942347

0:07:34

4,09%

2.

dzieci.pl

706 857

4649283

0:05:31

3,87%

3.

rodziceradza.pl

652 029

1741976

0:04:51

3,57%

4.

e.dziecko.pl

612 585

4498337

0:08:36

3,36%

2013
1.

kobieta.onet.pl/dziecko

1 076 255

15 953 066

0:13:52

5,47%

2.

dzieci.pl

888 793

7 444 024

0:05:45

4,52%

3.

forum - edziecko.pl

812 432

14 096 228

0:16:48

4,13%

4.

edziecko.pl

591 561

5 145 504

0:10:16

3,01%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius.

Liderem w tym segmencie rynku medialnego był serwis kobieta.onet.pl/dziecko,
którego popularność wśród użytkowników wzrastała, dlatego został wybrany do
badań porównawczych dotyczących poradnictwa.
Wiadomo, że nie ma dokładnie sprecyzowanego paradygmatu badań mediów
elektronicznych, dlatego posłużono się metodą analizy zawartości według Walerego
Pisarka i Ireny Tetelowskiej, którą wykorzystano do badań nad poradnikowymi
materiałami emitowanymi w Dzień dobry TVN, w „Dobrych Radach” i serwisie
kobieta.onet.pl/dziecko.
Chcąc poddać analizie poradnikowe materiały zamieszczane w Dzień dobry TVN
szczegółowymi badaniami objęto te odcinki programu, które emitowano na antenie
od 27 września do 8 października 2010 roku, następnie od 21 lutego 2011 do 4 marca
2011 oraz od 30 maja 2011 do 9 czerwca 2011. Przeanalizowano 30 odcinków
trwających łącznie 4450 minut, czyli 74,16 min. Z zebranego materiału wyłoniono te
o charakterze poradnikowym. Łącznie stanowiły one 60 rozmów. Wydaje się, że taki
korpus badawczy pozwoli na ogólne wnioskowanie dotyczące poradnictwa w telewizji śniadaniowej61. W przypadku „Dobrych Rad” analizie poddano 12 numerów,
które ukazywały się na rynku wydawniczo-prasowym od września 2010 do września
2011 roku. Z wybranego czasopisma także wyodrębniono 60 artykułów mających
poradnikowy charakter62. Z serwisu kobieta.onet.pl/dziecko także wyodrębniono
61 Polskie programy śniadaniowe są do siebie podobne zarówno pod względem budowy, jak i upowszechnianych
treści. Poszczególne odcinki magazynów to połączone w jedną całość segmenty, z których każdy dotyczy innej
tematyki.
62 Mimo że miesięcznik należy do segmentu magazynów poradnikowych tzw. środkowej półki, z przeprowadzonych badań wynika jednoznacznie, że nie wszystkie zamieszczane materiały mają charakter poradnikowy. Coraz
więcej artykułów dotyczy życia gwiazd. Widać tu podobieństwo do telewizji śniadaniowej, która żyje w symbiozie
z celebrytami i postaciami medialnymi.
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taką samą ilość materiałów poradnikowych opublikowanych na stronie od 27 września do 8 października 2010 roku, następnie od 21 lutego 2011 do 4 marca 2011 oraz
od 30 maja 2011 do 9 czerwca 2011 roku. Zarówno w przypadku materiałów
emitowanych przez Dzień dobry TVN, jak i publikowanych w „Dobrych Radach”
i w serwisie internetowym, o ich poradnikowym charakterze decydowała obecność
zdefiniowanego doradcy, który radził telewidzom, czytelnikom i internautom –
odbiorcom mediów, realizując tym samym typ poradnictwa masowego.
Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej doradzano w zakresie zdrowia,
mody i urody oraz szeroko rozumianych relacji interpersonalnych63. W Dzień dobry
TVN najwięcej porad dotyczyło ostatniej z wymienionych kategorii. Stanowiły one 55
proc. badanego materiału. Porad traktujących o pielęgnacji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej było nieco mniej – 28 proc. Najrzadziej doradzano z zakresu mody i urody.
Nieco odmiennie kształtowało się poradnictwo w miesięczniku „Dobre Rady”. Najwięcej porad dotyczyło mody i urody. Stanowiły one 42 proc. badanego materiału.
Tematyka zdrowotna, podobnie jak w programie śniadaniowym, także znalazła się na
drugim miejscu i wynosiła 37 proc. Najmniej porad dotyczyło relacji interpersonalnych i ukształtowały się one na poziomie 21 proc. W serwisie kobieta.onet.pl/dziecko
najliczniejszą grupę stanowiły porady dotyczące zdrowia zarówno dziecka, jak i matki
najczęściej będącej po porodzie. Ta tematyka stanowiła 39 proc. Na drugim miejscu
znalazły się zagadnienia dotyczące relacji interpersonalnych w rodzinie. Najczęściej
między partnerami, ale także między rodzicami i dziećmi. Tym kwestiom poświęcono
34 proc. Tematyki dotyczącej mody i urody było nieco mniej – 17 proc. Dotyczyła ona
zarówno odzieży dziecięcej, jak i tej dla kobiet w ciąży i tuż po porodzie. Ponadto na
łamach serwisu podejmowano tematykę poradnikową dotyczącą zabawy z dziećmi,
edukacji potomstwa. Stanowiła ona 10 proc. badanego materiału. Należy przypuszczać, że te różnice zostały podyktowane charakterem badanego medium. Magazyny
kobiece są dobrymi nośnikami kolorowych zdjęć i nadają się do promowania marek
odzieżowych, galanteryjnych, obuwniczych i kosmetycznych. W programie telewizyjnym bazującym na spotkaniach z licznymi gośćmi najlepiej rozwijało się poradnictwo
dotyczące relacji interpersonalnych. Zapraszani doradcy rozmawiali z prowadzącymi
wyjaśniając pojawiające się problemy. Warto podkreślić, że niektórzy z nich stali się
stałymi bywalcami, niejako dyżurnymi specjalistami w poszczególnych dziedzinach
wiedzy. W materiałach zamieszczanych w serwisie także dominowała tematyka zdrowotna, podobnie jak w magazynach z tego segmentu prasowego. Taki stan rzeczy
wydaje się oczywisty. Młodzi rodzice znajdujący się w nowej sytuacji potrzebują
przewodników, doradców, którzy rozwieją ich wątpliwości dotyczące różnych, choćby
najmniejszych dolegliwości potomstwa. Serwis internetowy ma tę przewagę, że porada dostępna jest niemal natychmiast. Wykres drugi ilustruje tematykę najczęściej
udzielanych porad.
63 Materiały dotyczące relacji interpersonalnych w magazynie „Dobre Rady” nazywane były także.: Kobieta i rodzina oraz psychologia. W tej kategorii mieszczą się relacje rodzinne, partnerskie, rodziców z dziećmi, wychowanie,
sytuacja dziecka w szkole, relacje w pracy, samorealizacja.
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Wykres. 2. Tematyka poradnictwa w Dzień dobry TVN, „Dobrych Radach” i w serwisie
kobieta.onet.pl/dziecko w procentach

Źródło: badania własne.

Z analizy zebranego materiału wynika, że w programie telewizyjnym znacznie
częściej niż w magazynie „Dobre Rady” i serwisie kobieta.onet.pl/dziecko eksponowano postać doradcy, podkreślając miejsce pracy i zakres wykonywanych obowiązków, np.: psycholog z Instytutu Zdrowia Dziecka specjalizujący się w pracy z dziećmi
autystycznymi. Osobę doradzającą, specjalistę często legitymował pojawiający się na
dole ekranu skrót: dr hab., a najlepiej prof. Stopnie i tytuły naukowe miały na
celu uwiarygodnić doradcę i podnieść rangę jego porady, sugestii czy wypowiedzi.
W takich sytuacjach telewidz miał pewność, że spotykał się z ekspertem, którego
porady są rzetelne i wiarygodne. Zarówno w „Dobrych Radach”, jak i w serwisie internetowym tytuły naukowe eksponowano w przypadku tematyki zdrowotnej, np.:
współpracująca z magazynem prof. dr hab. n. med. Ewa Pańkowska, diabetolog
64
z Instytutu Diabetologii w Warszawie radzi, co można zrobić, by jeść mniej słodyczy?
W materiałach zamieszczanych w serwisie kobieta.onet.pl/dziecko najczęściej na
końcu artykułu znajdowały się informacje o osobie konsultującej dany problem.
Przykładem może być materiał dotyczący różnic między aplikowaniem najmłodszym
paracetamolu lub ibuprofenu. Czytelnik został poinformowany, że konsultantem był
dr hab. Piotr Albrecht65.
Zarówno w porannym programie, jak i w badanym periodyku przywołanie historii
„zwyczajnych” ludzi, tzw. historii z życia wziętych, stanowiło punkt wyjścia do rozmowy, bądź początek artykułów. Widać wyraźnie, że dochodzi tutaj do personalizacji
przekazu, która jest charakterystyczna dla tabloidyzacji i infotainmentu. Z przeprowadzonych badań wynika, że 83 proc. porad udzielanych w Dzień dobry TVN korzystało z takiego sposobu prezentacji treści. W przypadku Dobrych Rad ten odsetek był
nieco niższy i ukształtował się na poziomie 65 proc. Omawiane zjawisko ilustruje
rozmowa z ekspertem dotycząca postępowania w przypadku rzadkiej choroby
64
65

Czy da się nie jeść słodyczy?, „Dobre Rady”, 2011, nr 4, s. 12.
J. Szulc, Paracetamol czy ibuprofen, www.kobieta.onet.pl/dziecko- [dostęp: 03.03.2011].
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Bradera Willego, która rozpoczęła się od spotkania z matką chorego dziecka. Kobieta
przybliżyła widzom, jak wygląda ich rodzinna codzienność. Opowiadała także o synu
66
i jego problemach . Dopiero po tym wstępie zabrał głos ekspert. Personalizację treści
67
w „Dobrych Radach” ilustruje artykuł „Kochanie, chodź na badanie” , z którego
dowiadujemy się, że „Pan Karol unikał lekarzy jak ognia. To żona umówiła go na wizytę u specjalisty”. Historia bohatera artykułu staje się punktem wyjścia do przedstawienia katalogu postępowania w przypadku chorób najczęściej dotykających
mężczyzn68. W serwisie internetowym porady dotyczące zdrowia, relacji interpersonalnych czy mody i urody nie rozpoczynały się od przywoływania historii zwykłych
ludzi. Na stronie kobieta.onet.pl/dziecko artykuły poradnikowe poprzeplatano
różnymi tekstami lub/i materiałami, których treścią były niecodzienne spotkania,
przeżycia, porady. Omawiane kwestie ilustruje wideo zatytułowane: „Mała Kasia
69
stawia pierwsze kroki na lodzie” . Materiał znajdujący się w serwisie pochodzi
z YouTube. To częsty sposób postępowania. Na stronie serwisu znalazły się także inne
śmieszne lub kontrowersyjne materiały, które w przestrzeni Internetu cieszyły się
popularnością. To z pewnością sposób na zatrzymanie użytkownika na stronie serwisu.
Rozrywkowe elementy w poradnictwie realizowanym w Dzień dobry TVN,
„Dobrych Radach” i serwisie kobieta.onet.pl/dziecko widać w języku, który cechuje
prostota wypowiedzi i brak wyszukanego słownictwa. Właściwie nie pojawiały się
fachowe określenia związane ze zdrowiem, medycyną, szeroko rozumianymi relacjami interpersonalnymi. Jeżeli już doradca, ekspert użył „trudnego” terminu, np. „dziś
mamy coraz więcej problemów z dyskalkulią”, jeden z prowadzących reagował
natychmiast np.: „pani doktor, przełóżmy to na język zrozumiały, tak aby wszyscy
wiedzieli o co chodzi”70. Psycholog zmienił swoją wypowiedź „dyskalkulia to problemy z uczeniem się matematyki”71. Podobne dialogi dotyczyły następujących określeń,
m.in.: układu limbicznego, prekursora, interlokutora, choroby dwubiegunowej,
amniopunkcji, spermatogenezy. Analiza artykułów zamieszczonych w „Dobrych
Radach” i serwisie kobieta.onet.pl/dziecko wykazała, że właściwie nie pojawiało się
fachowe czy specjalistyczne słownictwo. Artykuły pisano prostym językiem dostosowanym do możliwości percepcyjnych dokładnie sprecyzowanej grupy docelowej.
Jeśli już jakieś trudne słowo znalazło się w tytule, zostawało opatrzone wyjaśnieniem.
Przykładem może być artykuł Joanny Drosio-Czaplińskiej. Dziennikarka rozpoczyna:
„Coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem pregoreksji, czyli anoreksji w ciąży.
Kiedyś kobiety w ciąży jadły za dwoje, dziś się odchudzają, popadają w anoreksję.
66

Dzień dobry TVN 28.02.2011.
„Dobre Rady” 2011, nr 5.
68 Z przeprowadzonych badań wynika, że 83 proc. porad udzielanych w Dzień dobry TVN korzystało z personalizacji
treści. W przypadku „Dobrych Rad” ten odsetek był nieco niższy i ukształtował się na poziomie 65 proc.
69 http://kobieta.onet.pl/dziecko/mala-dziewczynka-stawia-pierwsze-kroki-na-lodzie-wideo/83704–
[dostęp: 04.03.2011].
70 Dzień dobry TVN 31.05.2011.
71 Tamże.
67

51

Olga Dąbrowska-Cendrowska

Niektóre przekraczają granice zdrowego rozsądku stosując głodówki, środki przeczyszczające, prowokując wymioty, katując się na siłowni do porodu. Ryzykują tym
72
samym zdrowie, a nawet życie swoich dzieci” . W telewizji śniadaniowej, w trakcie
rozmów pojawiały się żarty, kolokwializmy, np. „panie doktorze, niech nas pan oświe73
ci, wyjaśni i doradzi, co robić, jak postępować w takim przypadku” .
W „Dobrych Radach” i w serwisie kobieta.onet.pl/dziecko konwencję
entertainment podkreślają zamieszczane fotografie, wykresy, diagramy, ramki z podstawowymi informacjami, wypunktowanymi i wytłuszczonymi tak, aby czytelnik
z łatwością i przyjemnością się po nich poruszał. Stronę serwisu wzbogacają także
liczne, komiczne filmy wideo przysyłane często przez użytkowników.
Oferowane poradnictwo jest fragmentaryczne. Ani Dzień dobry TVN, ani „Dobre
Rady” nie podają szerszego kontekstu, nie zgłębiają podejmowanej problematyki.
W kilku zdaniach ginekolog dr n. med. Przemysław Ustianowski radzi, czy probiotyki
mogą ochronić przed infekcjami, jak badać piersi, dlaczego w ciąży nie można farbować włosów. Z badań wynika, że program poranny, miesięcznik i serwis powierzchownie traktują podejmowaną tematykę. W przypadku programu telewizyjnego
sprzyja temu segmentowa budowa i formuła nastawiona na dynamiczną zmienność
podejmowanej tematyki. Poradnikowe magazyny także wykorzystują tę strategię,
często przypominając foldery z zajawkami podejmowanych tematów. Najobszerniejsze treści, najmniej fragmentaryczne dotyczące poradnictwa, znajdowały się
w serwisie internetowym. Ponadto użytkownik natychmiast mógł skorzystać z proponowanych, podobnych materiałów zlinkowanych ze stroną.

Podsumowanie
Media masowe pełnią w społeczeństwach różne funkcje, m.in.: informują o bieżących wydarzeniach, integrują społeczeństwo, dostarczają rozrywki, mobilizują do
działania jednostki i/lub grupy społeczne, formują i podtrzymują wspólnoty wartości.
Pełnią także funkcję ekonomiczną, która z perspektywy nie tylko komercyjnego
nadawcy wysunęła się na pierwszy plan. Media nie działają w próżni. Są częścią struktury społecznej, jej ważnym komponentem. Zaspokajają potrzeby społeczeństwa
i jednostki. Jedną z ważnych potrzeb czy motywów korzystania z mediów jest poszukiwanie rady w sprawach praktycznych lub przy wyborze opinii i podejmowaniu
decyzji. Rozwój oferty o charakterze poradnikowym świadczy o społecznym zapotrzebowaniu na poradnictwo.
Przeprowadzone badania upoważniają do stwierdzenia, że powstała w polskich
mediach kolejna gatunkowa hybryda – guidetainment. Tym razem jest to kompilacja
poradnictwa i rozrywki. Elementy personalizacji, fragmentaryzacji, konkretyzacji
i sensacjonalizacji treści można znaleźć w „Dobrych Radach”, Dzień Dobry TVN
72
73

http://kobieta.onet.pl/dziecko/ciaza-i-porod/pregoreksja-anoreksja-ciezarnych/gndnr- [dostęp: 29.05.2011].
Dzień dobry TVN 03.03.2011.
52

Guidetainment w polskich mediach – analiza zjawiska na wybranych przykładach

i serwisie kobieta.onet.pl/dziecko. Media komercyjne traktujące swoją ofertę jak
towar wykorzystują różne aspekty tabloidyzacji przekazu w celu osiągnięcia jak
najwyższych wyników ze sprzedaży egzemplarzowej, jak najwyższej liczby realnych
użytkowników czy jak najwyższych wskaźników oglądalności. Tabloidyzacja konwergentna, którą należy potraktować jako know-how, sprzyja rozwojowi oferty
poradnikowej we wszystkich sektorach rynku medialnego. Nadawcy wykorzystują
sprawdzoną formułę, dzięki której generują zyski, zmniejszając ryzyko związane
z wprowadzaniem nowego produktu na rynek. Odbiorcy otrzymują katalogi porad
ułatwiających życie w przestrzeni prywatnej i publicznej. Zarówno nadawcy, jak
i odbiorcy czerpią korzyści.

Guidetainment in Polish media – phenomenon analysis on the selected examples
Summary
The mass media play various functions in societies. Among others they inform on current events,
integrate society, provide entertainment, mobilize an individual and/or social groups for action, form
and support a community values. The media are a part of the social structure, its important component.
They meet the needs of the society and the individual. One of the important needs or motives of media
is the search for advice on practical matters, also in the choice of opinions and decisions. The
development of guidance offer in all media sectors on the market shows the social demand for
guidance.
In the era of tabloidisation, commodification, and the media convergence researchers point out to
a clear domination of infotainment and its variations in the media offer. Therefore the question arises
of whether the elements of entertainment are visible in guidance materials ? Can we talk about
guidetainment or compilation of guidance and entertainment? Is guidance offer characterised by
personalization, sensationalism , fragmentation and message concretization ?
Key words: mass media, guidance and entertainment, guidetainment, media functions
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The role of media in the mechanism
of the social amplification of risks

ABSTRAKT
Artykuł przedstawia analizę możliwych wersji socjologicznej interpretacji ryzyka. Konstruktywistyczne podejście procesowe do opisu rzeczywistości społecznej sprawia, że możliwe jest spojrzenie na
ryzyko jako wynik działalności społecznej. Subiektywna ocena ryzyka w połączeniu z celem/wiedzą,
pozwala przedstawić pełniejszy obraz zjawiska i określić najbardziej efektywne sposoby przezwyciężenia negatywnych skutków ryzyka. Probabilistyczną analizę ryzyka uzupełnia eksperckie badanie postrzegania ryzyka w sferze publicznej. Pojęcie "wzmocnienia społecznego ryzyka" wprowadza instytucję
mediatora/moderatora systemu percepcji ryzyka, który ingeruje w proces między ryzykownymi zdarzeniami i jego skutkami i daje możliwość zmiany przyczynowej i czasowej sekwencji, w której następują.
Rolę takiego moderatora mogą grać media.
Autorka bada typowe strategie używane przez dziennikarzy, w celu uzyskania informacji na temat
sytuacji umożliwiających lepsze postrzeganie ryzyka przez czytelnika masowego i widza takich jak: "opowieści grozy", zabawny styl prezentacji informacji; unikanie danych naukowych; własny punkt widzenia
dziennikarza; interakcja między różnymi mediami; potrzeba proaktywnego stanowiska instytucji społecznych w dostarczaniu informacji na temat ryzyka; wpływ grup nacisku; niepewność i sprzeczności
jako charakterystyczne cechy opowieści o ryzyku.
SŁOWA KLUCZOWE: pojęcie społecznej amplifikacji ryzyka, media jako pośrednik w społecznej percepcji
ryzyka, techniki dziennikarskie vs. mechanizm wzmacniania ryzyka

Problem description
The transformation of society as an open social system always contains an
element of unpredictability. In its turn, unpredictability in social relations often
becomes an element of risk. The concept of "risk society", which was proposed
by a German sociologist U. Beck1, in many ways outlined the contours of
contemporary social reality, outlined the conceptual meaning of the term “risk”, not
1
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну [Текст] /У.Бек. - Пер. с нем. В. Седельника
и Н. Федоровой; Послеслов. А. Филиппова. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.;/ Bek U. Obshchestvo ryska.
Na puty k druhomu modernu [Tekst] /U.Bek. - Per. s nem. V. Sedel'nyka y N. Fedorovoy; Posleslov. A. Fylyppova. – M.:
Prohress-Tradytsyya, 2000. – 384 s.
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only as an economic or legal concept, but as a phenomenon of social and cultural
human life that determines its life strategy.
A study of risk-producing of a modern society needs to take into account not only
the objective factors, which form the risk situation (such as the environment or
global economic system), but also subjective factors, which reflect activities of
various social agents in the process of risk constructing.

Analysis of research and publications
Risk research is institutionalized as a distinct scientific discipline now. In the frame
of this discipline several areas of research appeared that have absorbed the
approaches of different sciences: psychology, political science, sociology and others.
The first study area – technical, is the one associated with the term "acceptable risk",
and in which risk is derived from the statistically expected number of fatal events.
Another focus of the study is concentrated on the analysis of balance between risk
and benefits. This kind of analysis could be used only after that moment, when the
risks and benefits of technology realizing were proved in the quantitative form. The
monetary expression became the standard method in this case, including the
situations with health and life deprivation. This approach was cultivated mainly by
economists.
The third approach is practiced by psychologists who study risk perception. The
survey data results allow to measure the "subjective" risk, which later could be
compared with the "objective" risk (the expected number of deaths). The difference
between them is associated with the irrational perception of the real risk by
population.
Identification of adequate communication in situations of risk, in other words
how to provide adequate information for laymen, which will help them to adequately
understand the reality of risk - is another very important area of research. This
approach is closely connected with the problem of influence on public opinion by
publishing various risk measures. The problem was in gaining public confidence to
the identified informational sources and it had provoked sociological analytical
2
approaches .
It is clear that each discipline has its own perspective in the study of risk. But
riskology (if any it will be recognized as a branch of scientific knowledge) has clearly
a lack of sociological view of the risk phenomenon as a generalized risk in terms of its
role in the development of social relations, it is the amplification or weakening
by human activities, human communities and institutions. Theory and practice of
sociology of risk has been developed in the European and American sociology for
a long time (A.Vildavski, B.Jonson, K.Drake, M.Duglas, S.Krymsky, A.Plau, D.Ropake,
P.Slovik, etc.).
2
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It may seem strange, but for Ukraine this scientific problem is rather new. The
concept of “social risk” was firstly introduced by professor Y. Sayenko in the study
devoted to the social and psychological consequences of the Chernobyl disaster.
The problem of risk is under active discussion in specific areas of social relations,
for example in management (V. Kuzmenko, N. Pankratova, V. Soroko), economics
(V. Zaslavskyy, M. Loschynin, O. Yastremskyy etc.), radiation security and health care
(L. Kovhan, I. Lihtarov, V. Prylypko, A. Prysyazhnyuk, A. Romanenko). Social risk
assessment and prevention are highlighted in the works of N. Bolotina, N. Borecka,
T. Boyarchuck, E. Libanova and other scientists. However, one of the most difficult
problems in the field of risk analysis is why some relatively minor, according to the
technical expert's assessments, risks or risk events often cause serious public
problems and lead to significant impacts on society and the economy.
The purpose of this study - to analyze the role of media in forming risk situations
within society with the help of constructionist procedural approach to the
description of social reality. The subjective perception of risk in combination with its
objective / expertise assessment, allows to submit a complete picture of the
phenomenon and to determine the most effective ways to overcome the negative
effects.
The main material. Despite the fact that sociologists, as it was confirmed by the
analysts on the issues of risk, got involved in the research of risk rather late
3
comparatively with the representatives of other branches of science , we can say
that sociology has a comprehensive understanding of risk as a complex social
phenomenon and provides several methodological theses:
1. The development of social system (social change) constantly enhances the
vulnerability of particular social groups and of the whole society. It works for all
kinds of risks, demonstrating that there are some basic dimensions of risk: spacetime (social space and time ), subject-object (public, group, individual);
demographic, technological, natural and so on;
2. There is a social allocation of risk and thus unequal security for different segments
of society: social and economic processes, especially during the transformation
period impose different level of risk for different social groups and individuals.
These groups or individuals often feel lack of access to reliable information on
potential risk or do not have skills to resolve the situation of risk, do not have the
resources for recovery (physical, psychological and financial) in the case of risk
realizing (adverse scenario of events);
3. Political and economic power makes it possible to impose risk on individuals and
social groups, to influence the perception of risk by population, and allows to
3
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lobby certain positions, which are related to the assessment of risk acceptability;
4. Research experience of past catastrophes (situations of risk realizing) could be
used to study and prevent future risks, but this approach should not be the
primary one because of constant complication of social structure and
intensification of social processes. Social risks are becoming more complex, and
therefore their study should be carried out in the context of current conditions of
social transformations using interdisciplinary knowledge.
5. It is incorrect to interprete the category of "risk" exclusively from rationalist
positions, when the individual's behavior (behavior of a social group or people as
a whole) determines as predictable, the result of the events strictly anticipated.
It is a methodological mistake to narrow the problem of risk to finding a way of
more or less accurate calculation of the probability of most adverse events and
the related loss. Such methodological approach to the concept of "risk" reveals its
formal side, but does not explain its meaning, because it doesn't take into account
important socio-cultural and socio-psychological components that define the
unique attitude of the individual and society to the notional interpretation of risk
and, therefore, form a strategy of behavior in situations of risk.
The concept of “Social amplification of risk” (SARF - Social Amplification of Risk
Framework) is in line with this last methodological thesis. It was proposed in the late
1980s in response to differences between different research areas of risk, which
inhibited understanding of social meaning and social causes of risk. Therefore
SARF (the concept of "Social amplification of risk") initially was aimed at better
understanding of social processes that may mediate between the event and its
dangerous consequences. The phrase "social amplification of risk" refers to
a phenomenon within which information processes, institutional structures, the
behavior of social groups and individual reactions form the social experience of risk
and thus contribute to one or other consequences of risk.
The logic of this approach is quite transparent. An important characteristic of
decisions in situations of risk is their dependence on knowledge, information about
the possible events which was collected and that could allow for risk to be calculated.
So, dangers become personal. Dangers are events that occur independently of
human activity and awareness. However, if we are aware of them, we can try to avoid
them: to leave the area, where there could be an earthquake, not to build a house
near the river to avoid the risk of flooding and so on. The dangers in this meaning, we
can understand as fate. Risks, on the contrary, appear willful, and someone
(individuals, social institutions or society in general) has to take responsibility, if
somebody is exposed to it.
The reliability of information reaching the public is very important in the
assessment of risk. On the one hand, false information or lack of information
transparency could lead to an underestimation of risk, on the other, to groundless
panic based on illusion of truthfulness of the provided information. "If we want to
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have mature citizens under conditions of technological democracy, you have to
create for them the conditions for a peaceful and informed management of risks. We
are far from it. The first problem is that most people simply do not understand
4
statistics. ... The second problem - people do not understand their fears" .
5, 6
"Social amplification of risk", according to R. Kasperson and colleagues indicates
understanding of risk situation as a situation in which the decisive role is played by
the interaction of informational processes, organizational structures, social group
behaviors that form the so-called "socio-cultural" experience of risk, and thereby it
defines the consequences of risky events. Interaction between the dangerous events
and social processes in this context demonstrates that the risk is important only to
the extent to which people interpret it in the system of coordinates about the world
and relationships in this world. Thus, there is no such concept as "true" (absolute)
and "distorted" (socially determined) risk. Probably, the system of information and
public reaction characteristics (public response) constitute the social amplification of
risk and are important elements in determining its nature and the level of extent.
Risk, according to R. Kasperson, is partly a real threat to people and partly a product
of culture and social experience. Threatening events are "real", they include the
transformation of the physical environment or human health as a result of prolonged
or sudden release of energy, matter or information, or include abrupt changes in
social or value structures7.
The concept of "social amplification of risk» (SARF) introduces in a scheme of risk
perception an additional element – a mediator / moderator who intervenes in the
process between risky event and its consequences, and suggests causal and
temporal order in which they operate. Information flows from different sources and
channels launch the so-called "social stations of amplification" (it may be experts in
a particular field, the media, business and political groups, friends and relatives),
which, in their turn, trigger “individual stations of amplification" by attributing
behavioral responses. They generate the so-called ripple effects of secondary
impacts.
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Mass media play a special role among these "social stations of amplification". We
assume that the key steps of social risk amplification through mass media may be the
following:
ź filtering of signals (for example only a part of all messages are processed in fact);
ź attributing social values to risk information in order to have some social effects
in the sphere of management or politics;
ź articulation of behavioral intentions to tolerate risk, to take action against risk or
to act in the risk management framework.
Professional ethics of journalists has special norms and standards that should
guide journalists in their presenting certain situations of crisis or risk to the public.
A rational approach to the description of risk situations requires from journalists to
retranslate clear and honest information to the public because it affects significantly
the risk assessment: the objective picture, which is presented in the media makes
information clearer and risk is assessed at the lower level, and, conversely, littleknown risks, that are poorly covered in media, do not help their rational perception
and may even encourage risky decision making. In that case, the usual seasonal flu
causes panic as a result of the mass consciousness by headlines like: "We are facing
a terrible flu" (Volyn), "Unknown flu attacks Galicia" (Galician correspondent),
"There is pneumonic plague in Ukraine! The authorities hide the truth »(PravdaUA);
"The epidemic from doctor's point of view: what officials keep in secret» (Forpost);
"Ministry of Health predicts many deaths from the flu epidemic in Ukraine» (TSN).
Sometimes these rules and standards might conflict with journalistic ideas about
attractive and clear text, which some journalists try to send to the public if people
want to read, watch and listen to such messages. It means that journalists have
certain patterns that they use for strengthening information about the risk situation
for better perception of such information by a typical reader and viewer. Such
templates manage information about risk. Using templates by the media is
important for the speed with which the media operate, and for the essence of mass
media. It should cause special reactions from the regulatory authorities. In this
sense, the main aim should be to push the communication about risk closer to the
process of taking political decisions in risk situations. Sometimes there are a number
of different hazards structures within the general danger and in different times they
are converted to the subject to negotiation about the dangers. Stakeholders could
focus on specific sub-dangerous structures in order to implement strategy of
amplification. Controller or communication manager in risk situations could use it to
support the process, to achieve the desired effect of communication.
Understanding of such patterns can be achieved through in-depth interviews
where respondents (representatives of the media, journalists and editors of
publications) in the unstructured or semi-structured way talked about their
experiences of coverage of events that may be dangerous or seen as such within the
mass consciousness. Such a study in the course "Methods of data collection. Part II "
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was held by students - sociologists of the 4th year of study of National University "
Lvivska Polytechnica". The main purpose of this training project was - to determine
what factors, what style of the message are perceived by journalists as reinforcing
the perception of risk and danger by the mass consciousness. There were
15 interviews with the representatives of printed media, television and radio media.
All the respondents in the project promised to remain anonymous.
Thematic analysis of transcripts of interviews demonstrated what factors
journalists consider as influential in the process of informing viewers, listeners, and
readers of risk. Thematic analysis allows the researcher not to make any a priori
assumptions, but to follow the logic of the data in the analysis of the obtained
information. Each of the topics that arise during this analysis reveals the factors that
affect how the story involving risks is represented and how the decision-making
process is built. In the process of analyzing the interviews several important issues
were revealed that indicate the influential factors in the process of structuring
information that shapes risk content and influences its perception.
"For enhancing the perception of risk the "horror stories" should be
implemented”. All respondents indicated that such special "stories of risk" do
not exist. All stories have an element of risk. Instead, there is a pattern of "horror
stories". Horror stories are associated with a threat to many people, especially for the
most defenseless but very valuable for the society (this mainly refers to children and
pregnant women) (" The failsafe method in such stories is to include children. It
works perfectly. Parents fall into a kind of panic, a kind of invisible threat that acts
despite the desire to abstain from it"), the threat in such stories is invisible until
that moment when it begins to manifest itself through serious, mostly fatal outcome
with long-term consequences». Horror stories are convenient tools to attract the
attention of a mass audience, which partly explains their popularity among
journalists. Respondents also emphasized that the horror stories - a byproduct of
complications they are experiencing when trying to tell stories about the risks: "The
public does not understand what the risk is. Often the information is presented as
follows «…it is three times more dangerous«, " but the public does not know that the
initial risk (starting point) was quite small. And that is why when you see “in three
times more than next to nothing” it is often impossible to get a comparison for this
message. You often see this in terms of financial security. You can see a graph that is
going lower and lower until you realize that the threshold value is not zero, but the
difference between 7.8 and 7.9.... and it's not easy to explain what it is. It is about
reporting risks as you make it to attract attention. The public usually cannot focus on
these issues for a long time and you have to keep their attention.
Sometimes the content of such "horror stories" is simplified to make it easier
for non-professional audience to perceive danger. The process of simplification
of arguments about risk in order to keep the audience's attention and to give them
at least some information leads to the disappearance of the subtleties of
interpretation, of prevention and appropriate arguments. Given the time of the
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interview with journalists (December 2014), comments of the respondents often
touch the most dangerous events in Ukraine - "ATO" (anti-terrorist operation) as well
as the overall situation in Ukraine-Russia relations. Traditionally, a commonly
known by the majority the concept of a "Russian" or a "Ukrainian" in the media
changed to negatively stained terms of the "horror stories" - "crazy Kazak", "Chechen
- Kadyrovtsy" on one side, and "Bandera - fascists" on the other . The elements of
horror stories in the Russian media include the "horror stories" about crucified
babies and thousands of women raped in the area of ATO.
The value of entertainment elements in presenting information. All
respondents argued that the media do not try to "create a sensation", but rather
to provide information in the entertainment style (which sometimes leads to
exaggeration). Information and entertainment style mean the provision of
information in such a way as to make it interesting. As for the stories associated with
the risk, such an entertaining style eliminates histories, which state that there is no
risk or that there is a minimal risk. More important are stories that describe
a dangerous situation. Such stories easily reach large numbers of people, and they
are recognized to be the "news" (as successful information events). A description of
romantic stories involving participants of ATO, wedding in the hospital, are
instructive in this regard.
Of course the entertainment value decreases when the description is repeated.
Accordingly, if the news of a serious threat is often repeated, it will not be perceived
as such at the first time. One respondent gave an example: "If we really showed
concern for the dangers in our lives, we would have to, for example, write about
smoking all the time because smoking is the greatest risk to which we expose our
lives today. And we do write about smoking, but there is a natural limit to create
these stories. How much can you write about the same thing? We have to move
forward. News should be in progress".
Media should avoid the "real science". All respondents agreed that the media
tend to avoid "real science" in their narratives. Most of the so-called "scientific
publications" in the media contain very little science. Journalists do not write what
experiments were actually carried out; they do not explain what's going on. You read
literally, "the researchers found that ... you give a brief account of something where it
never says that scientists did as they did, and that, in fact, other people think in the
same way. Messages must be adapted, simplified to the specific audience. Describing
military operations in the territory of ATO, journalists simplified enough commenting
the specific situation in terms of the use of certain weapons, in fact performance
characteristics of weapons can say a lot in the specific situation to a skilled expert
(crash of Malaysian aircraft, bombing of civilian targets, etc.)
Avoiding scientific details may be related to the fact that few journalists, who
write about the dangers of science or medicine, have been trained in the relevant
areas. Interestingly, none of the respondents considered it as a disadvantage. In fact,
they treated it as an advantage because they are able to " see the forest behind the
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trees", focus on an important issue, and stay away from a purely technical details that
"public do not understand, nor need". One of the respondents said: "I generally stay
on the principle that if I can understand this, then probably my listeners and viewers
can be able to understand it". Another said: "I think the mystic of science is
exaggerated. It is not difficult if you talk to the person on an equal footing, he will
reciprocally talk to you to on an equal footing. I usually tell people «Treat me as
a 10-year-old child». Speak with me at this level, and I will understand. If you recall
proteins and metabolic processes, I simply ask you formulate to me the principles of
what is happening. The mechanism and principles and how it works. And real science
does exactly, thus and you can... I know every profession has its own jargon and
science is not an exception in the sense. And in fact when you begin insisting that you
want to get from him (i.e. from a scientist) only conceptual things, only answers to
the simple question 'What did you learn, and what it means?' you get exactly what
you want. It's that simple." This type of reasoning is usually accompanied by two
caveats: first, the assertion that, in any case, they could turn to an expert if such
a need appears, the access to specialist support is a testament of the openness of
the scientific community to conduct a dialogue with the media and the popularity of
Internet makes the access to almost unlimited volume of literature); second, most
of the respondents mentioned that they are in this case not for the first day, they
have been learned "on the workplace" most of the scientific and medical details in
order to understand what they mean. One of the respondents commented: "It's
usually pretty easy to distinguish in the science… what is fake and pretentious and
what is real."
The own perspective. All respondents agreed that the point of view of the editor
or the journalist is important in the communication process, in selecting stories and
determining what line of narrative will be accepted. It is generally accepted that
journalists and editors may behave nicely when describing the situation, and can be
very biased in that they choose and how to process a specific story. Interestingly, it
was noted that these biases are relatively well known and therefore predictable.
The information war between Russian and Ukrainian mass media is a vivid
example of how one and the same event can be made with very different (usually
opposite) editorial content (public condemnation, mockery of the Ukrainian
prisoners against the backdrop of bus with civilian destroyed by Russian weapons).
The event is described in such cases without a detailed description of all the actual
circumstances which are replaced by an emotional commentary from the author.
The value of the interaction between media. Respondents emphasized that
to "dig information" is good, but to "dig information" alone is not interesting as
the process then loses its value. It would be nice to be ahead of the competition in
the approaches to the description of events, but not to be the only person who
reported it. "There is safety in numbers". If this professional code works, it may
explain some of the phenomena of social mechanism of amplification of risk (in
terms of intensification and weakening). It is likely that the story about the risk
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increases by the so-called "last wagon effect" (someone tells a story, others confirm
and extend it). Risk reduction will be there, in those circumstances, where journalists
do not believe that others will report the story and thus refuse to do it themselves.
Requirement of the proactive position of social institutions. Several
respondents noted that the genre of investigative journalism today is declining.
Journalists take up the position of waiting; they are expecting the information that
can be provided to them. They are ready for proactive information delivery. These
respondents repeatedly said that they would like to see social institutions to be more
active in providing information. They accused the government, public, public
authority to create the so-called "media vacuum" that promotes speculation and
distrust. Lack of proactivity is interpreted by many respondents as not only
incompetent, but also as a desire to hide "something" from the "public".
The difference between the elements, on which media are concentrated.
Respondents noted that there is a relationship between the key characteristics of
media and general approaches to stories. The main difference between print and
television media was listed by one of the editors of a television channel: "on TV is due
to the second, account on TV goes to the pictures." "The speed in presenting news"
on television and radio is often underestimated by government organizations. The
mismatch of expectations is obvious: government organizations want to provide
information on risk, which is fully tested and reliable, television and radio want to
receive that information which has just occurred, whether checked or not.
The role of pressure groups. Respondents clearly felt that pressure groups play an
important role in shaping the story of risk. In some areas, pressure groups are
regarded as a vital channel of information about risk, because they control access to
vulnerable populations. If the newspaper wants to give evidence that people with
disabilities do not like X's public policy, as a result they feel threatened, often the
pressure group X is able to find a person with a disability X in order to illustrate the
problem. Control over the set of examples to personalize the story associated with
the risk and give them an emotional nature, is the essential element through which
a pressure group has access to the media in such a situation.
Uncertainty and conflict as a characteristic feature in stories about risk.
Respondents were asked questions how difficult or easy it is to report on events in
which there is a small share of confidence in how risky they are. Uncertainty itself, as
respondents noted, is a small problem. It is pretty easy to handle, but it (i.e.
uncertainty) is "news" in nature which attracts the attention of readers, viewers and
listeners. As one respondent noted, “This change in the level of uncertainty attracts
the audience". Another noted that "uncertainty becomes interesting when it turns
out who just cannot decide and for what reason he finds uncertainty." Almost all
respondents were unanimous in the opinion that the uncertainty that comes from
government officials is often politically motivated. At a time when the risks are
unknown to the end, but something must be said for political reasons, they create
a message with a high degree of uncertainty. In another situation, where the risks are
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well known, but to recognize them is politically uncomfortable, expression of
uncertainty is used as a way to delay the final revelation. Despite the cynical attitudes
about the motivation of government officials when they speak of uncertainty, there
was consensus among the respondents that it is events better to report the uncertain
risk than to wait until all doubts are overcome. This can be considered as a response
to the question: whether to provide the information about possible risk based on the
"phone call from participant in the events" or from the unverified sources.

Conclusions
Thus, modern society as risk society has now to recognize that risk is not only
the result of natural and technological disasters, but it is an attribute of social life. In
addition, it is also recognized that risk itself is a social construct, and thus knowledge
about risk is socially constructed and conflicting in its nature. In this regard, one
of the urgent tasks of sociological research is to identify the roles of the different
agents of social amplification of risk mechanism, especially the impact on risk
perception formed by certain events.
The role of media in the mechanism of the social amplification of risks
Summary
This article examines one possible version of sociological interpretation of risk. Constructionist
procedural approach to the description of social reality makes it possible to see the risk as a result of
social activity. The account of the subjective assessment of risk in the complex with its objective/
expertise, allows to submit a more complete picture of the phenomenon and determine the most
effective ways to overcome the negative effects of risk. Probabilistic risk analysis is supplemented by
expert study of public perceptions of risk. The concept of "social amplification of risk” introduces
a scheme of risk perception authority mediator / moderator who intervenes into the process between
risky event and its consequences, and offers causal and temporal sequence in which they operates. The
role of such moderator can play the media. The author explores the templates used by journalists to gain
information about the situation in line with better risk perception of such information by the mass
reader and viewer: "horror stories", an entertaining style of presenting information; avoiding scientific
data; the own point of view of a journalist; the interaction between different media; the demand of
proactive position of social institutions in providing information about risk; the influence of pressure
groups; uncertainty and contradiction as a characteristic features of stories about risk.
Key words: the concept of 'social amplification of risk', media as a moderator in social perception of risk,
journalists' tamplates vs. mechanism of amplification of risk
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ABSTRAKT
W artykule rozpatrzono problem wykorzystywania cerkiewnych mediów w wojnie informacyjnej
podczas rosyjsko - ukraińskiego zbrojnego konfliktu w 2014 roku, na podstawie analizy oficjalnych stron
internetowych najważniejszych cerkwi ukraińskich.
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1. Introduction
Attempts to change the borders of the European state by militarily force, as
a consequence of reluctance to release Ukraine from the orbit of the Russian
Federation political influence, became a challenge not only for Ukraine but for the
entire civilized world. The statements of Western politicians about the destruction of
the principles of the world order established after the Second World War, the
ineffectiveness of international agreements and organizations that can no longer
guarantee peace and stability on the European continent, are now heard more often.
Open use of force by aggressor in Crimea and the eastern regions of Ukraine is
accompanied by an increased activity of Russian propaganda. This necessarily
raises the need for the country - the victim of aggression, to use adequate
countermeasures. It is clear that they must be comprehensive and include not only
power and advocacy influences on the citizens of their own country, but they must
also be aimed at bringing Ukraine's position to the Ukrainian-Russian opposition to
the international community and the population of the country - the aggressor. In the
circumstances when the media have become a means of warfare, the researches
(including sociologiсal methods) of the features of the application of propaganda to
inform the public, manipulate public opinion, provide informational support for
implementation of the selected state policy, are relevant.
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2. "The sole information space" as a means of Russian
influence on Ukraine's citizens
Unfortunately, now we have to admit that the Ukrainian state and society were
not ready for a wave of anti-Ukrainian propaganda of the Russian Federation, not less
than to the armed aggression. This situation has led to a number of objective
reasons, which were observed over the considerable time, and the subjective
reasons, that particularly intensified during the regime of Yanukovych. Among them,
it is worth to highlight the "attachment" of the part of the Ukrainian society and its
political elite to the north-eastern neighbour. It has been actively formed by Russian
imperial ideologues and politicians for many centuries and is continued in our time.
The baton was taken by their Soviet followers. This includes not only people from the
neighboring regions of Russia, but even partially the regions of Western Ukraine.
Russian propagandists, using the power of modern media, in the early twenty-first
century began to make active efforts to revive the ideological legacy of Galician
1
th
th
and Carpathian "Rusynism" of late 19 - early 20 century, which seemed to be
completely compromised by the policy of the USSR on the local population 19391941 and at the time of the post-war terror. It was especially actively carried out
within the framework of the concept of "Russia's World", underlying Russian
propaganda over a decade. This "attachment" to the neighboring country found its
expression in many ways: from the domination of the Russian media product (TV,
movies, etc.) in the Ukrainian information space and even primitive inability to
provide technically a broadcast of the Ukrainian TV channels in some border areas; to
direct formal depending of Ukrainian high-ranking officials from government
agencies in Russia. A clear manifestation of the latter is that in the days of Viktor
Yanukovych, the Ukrainian defense minister was a Russian citizen. And this fact is not
the only one that suggests the possible direct dependence of the Ukrainian officials
from the neighboring state.
According to the director of the Ukrainian Institute of Policy Analysis and
Management R. Bortnik at the beginning of 2015 "...Russian television product has
variously estimated from 7 to 12 hours of broadcast of central television" of Ukraine2.
Even than in February 2015 the Ukrainian Parliament accepted legal restrictions on
the distribution of Russian media products on Ukrainian television (in particular
those that directly promote Russian security forces), they have not been enacted
because of formal proceedings initiated by the opposition, which is based on former
1
Ethnonym "Ruthenians" and the corresponding definitions country "Rus" was used as a self-designation of
ancient Kievan Rus and only in the 18th century in a slightly modified form of "Russian", "Russia" was given the
imperial circles Muscovy. To name the population of modern Ukraine, which came under the occupation of the
Russian Empire began to be widely used modern name "Ukraine", "Ukrainian." In the western regions of Ukraine to
the nineteenth and beginning of the twentieth century and then used the term "Rus", "Ruthenians", which is also
used for the names of political currents whose adherents belonged to the Russian Empire and supported it.
2
http://ua.golos.ua/social_problem/ekspert_zakon_ob_ogranichenii_pokaza_rossiyskih_filmov - 5.03.2015.
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supporters of the Yanukovych's regime. For example, one of the most popular
channels NTN from 7 until 13 March 2015 announced a broadcast of television series
"Secrets of the investigation" and "Streets of broken lamps", and a film "Thunder
Fury", dedicated to the Russian criminal investigation and special military forces of
3
the Russian Federation .
Almost uncontrollable by Ukrainian government, the Russian media and
dependent on them domestic media resources de facto become a subject of
manipulation of public opinion in Ukraine. Especially, considering that for influence
on Ukrainian consumers they remain a fully open wide spectrum of modern
information channels: TV, Internet and so on.
In other words, as pointed out in 1998 by the experts of the National Institute of
Ukrainian-Russian relations, O. Lanovenko and O. Shevchenko: "... thanks to
community Ukrainian-Russian information space, Russia has a significant influence
on any, including political and ideological, scope of Ukrainian-Russian relations,
including attempts to implement, in particular, goals that are contrary to the task of
maintaining the status of an independent Ukrainian state"4. The current situation
is, unfortunately, a complete confirmation of their forecasts.

3. The information component of the" hybrid "war
Aggression at south-eastern borders of Ukraine created new challenges to
Ukraine and the civilized world to which not only Ukraine, but European countries
were not ready. A new form of power expansion used by Russia was one of them. It
was the so-called "hybrid war". It was called so because of a combination of military
power, aggressive propaganda and denial of own participation in the war by the
aggressor. Herewith, the latter fact within relatively short time has undergone
a significant metamorphosis: from denying the participation of the Russian troops in
the Crimea's annexation to the official recognition of this fact by President Putin and
even the introduction in the anniversary of the annexation of Crimea, February 27,
5
2015 "Day of Special Operation Forces Russia", which actually made this annexation .
The situation has repeated in Donetsk and Luhansk regions. Now it is in its first phase:
the complete denial of the presence of the Russian armed forces on the territory of
Ukraine, despite the existence of clear evidence recognized by the international
bodies, including the UN.
Among the "explanations" of the aggression, broadcast by the media of the
Russian Federation, the first place takes "protection" of the so-called Russianspeaking people and Orthodox citizens of Ukraine, the fight against "fascist junta that
3

Телеекспрес від 7.03.2015 р. до 13.03 2015 р., С. 2-23.
Лановенко О., Шевченко О. Спільний українсько-російський інформаційний простір як зона можливого
соціокультурного впливу на Україну. Режим доступу:
http://old.niss.gov.ua/book/panorama/lanov.htm - 5.03.2015.
5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502260061 - 6.03.2015.
4
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seized power in Kiev" and so on. Each argument finds its supporters both in Russia
and in our country, considering, as already mentioned above, the significant fact of
"attachment" of the Ukrainian population, especially in border areas, to the Russian
socio-cultural environment, as well as weak protection of Ukrainian information
space from massive Russian propaganda.

4. Information war and religious media
In this regard, the problem of scientific analysis of Russian propaganda actions
and reactions of actors of the Ukrainian information field on it has a special
significance. Among the latter, the religious media, in view of high level of confidence
to the Church among Ukrainians, played a special role. According to the Institute of
Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, in 2013 it had 3.2 points on
a 5-point scale and took fourth place after the family and relatives, fellow citizens,
6
neighbors and colleagues .
In other words, church structures, in terms of trust, anticipate all formal social
institutions. In addition, controlled by the Russian Orthodox Church (ROC), Ukrainian
Orthodox Church - Moscow Patriarchate (UOC-MP) is the most massive by the
number of laymen church structures in Ukraine and its influence is felt to be the
stongest in the eastern and southern regions.
The media, giving information, are able to form emotional response to the
consumers. In this respect the religious media occupy a special position, since the
effect of religion itself is largely designed to actually influence the emotional sphere
of their supporters.
Skilful combination of emotions and rationale in the information flow should
equip people with the position required to justify certain activities, such as
warfare. The massive data messages are directed primarily at the emotional sphere
of a person and therefore to reduce its capacity, critically analyze the received
information. As a result, they not only weaken the will to resist the enemy, but
are even able to convert people to its side. Information becomes a weapon of the
parties. This practice has been used since the First World War and was named
"information war". Propaganda and counterpropaganda are means of information
war. A number of researchers of propaganda consider communicative aspect as
a crucial one. In particular, John. Ellul noticed: “Propaganda is a set of methods
employed by an organized group that wants to bring about the active or passive
participation in Us actions of a mass of individuals, psychologically unified through
psychological manipulations and incorporated in an organization”7. G. Jovett and
V. O'Donell argue that propaganda should be seen as a process of communication
6
Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н.
В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. - К.: Інститут соціології НАН України, 2013.- с.486.
7
Ellul J. Propaganda: The formation of men's attitudes. – New York, 1968. - С. 61.
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effects within complex social systems. The propaganda campaign is a management
of strategically projected communication acts to manage the emotions of the group8.
Today Russian propaganda is not only secular but also religious, it directs its
efforts not only to compromise the Ukrainian government, but also to kindle hatred
to the Ukrainians as such. The new Ukrainian government is now called "fascist",
citing the supposedly high popularity of nationalist political forces in the country.
Herewith, such objective facts as low rating of right-wing nationalist-oriented
parties, none of which hit the Ukrainian parliament in the last election, were not
taken into account. By the way, one of them - "Freedom", despite the active Maidan
participation in 2013 and the availability at the time of their own fraction in
Parliament, lost the parliamentary elections 2014. The enemy number one is now
the elected political party "Right sector" and its leader D. Yarosh, who showed
themselves during the events on the Maidan. Ukraine and the National Guard were
also demonized. The patriotic feelings of the citizens of Ukraine, priority to protect
the Ukrainian language, and the Ukrainian festivals were all put in a single associative
array with Nazi ideology. The victory of the Russians (the other nations of the former
Soviet Union are not taken into account) over Nazi Germany are constantly
highlighted. Thus, there is the creation of an enemy through association. Perhaps the
most striking (and most absurd) example of this association array were posts at a talkshow on channel "Russia 24" about the calls on Ukrainian school teachers to their
students: "... kill bullfinches, because their colors symbolizing Russian and defend
titmouse, because their yellow and blue colours symbolize the Ukrainian flag”.
Also, reports about "punitive operations" of the Ukrainian National Guard
against the residents of Donbas with provided "eyewitness" about "crucified boys"
(an obvious allusion to Christianity), shooting peasants and sale of their internal
organs to illegal transplant, etc. appear every day. This media do not provide any real
evidence. All these "revelations" of Ukrainian authorities' crimes are aimed at
dehumanization of the Ukrainians, so that those who fight on the side of the
Separatists would have no pity for the enemy.
It is also worth mentioning that the Russian political elite, President V. Putin,
obstinately deny their participation in conflict in the eastern regions of Ukraine.
At the same time, the media always say that separatists in Ukraine are fighting with
the US and NATO forces, particularly Catholic Poland - the old enemy of Russia. Ever
since the Cold War, the Russian media have formed a public opinion that the US and
NATO are enemies of Russia, trying to conquer or destroy it. The desire of Ukraine to
integrate into the EU and join the NATO regarded as the machinations of the West
against Russia, direct aggression, including aggression of Catholics against
Orthodoxies. Thus, there is a creation of an image of an external enemy to mobilize
chauvinist-minded Russian inhabitants and their followers among the citizens of
Ukraine - Donbass residents.
8

Jowett GS, O'Donnell V. Propaganda and persuasion. – Newbury Park, 1992. - С. 260-265.
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The focus of propaganda on the formation of stereotypical thinking in the
auditory is an important aspect of its effectiveness. It reduces the ability for
analytical thinking about political processes and phenomena, and leads to an
instantaneous reaction to a stimulus. The information which does not match the
stereotype, or is contrary to certain perceptions of people and groups, is discarded.
The stereotype is stable and it is difficult to change. During the war, or preparation for
one, messages, based on stereotypes, combined with emotional appeals to honor,
justice and protective fellow, ensure action of propaganda.
Propaganda, aimed at creating stable negative stereotypes for all Ukrainian,
reinforced by fears about "fascists" and Catholics and Protestants hostile to
Orthodox and higher idea of "Russia's World" led to a situation in which the views
spread by Russian and separatist propaganda, fit in outlook of significant part of the
local population of the eastern regions of Ukraine.
Religious media can be used same as active actors of propaganda measures and
as its repeaters. Such practices took place, for example, during the Orange
Revolution in 2004, when the political leadership activated their information
resources to discredit the political opponents and raise the image of a progovernment candidate Viktor Yanukovych. In particular, his pro-conservative views
were shared by a major part of clergy of UOC-MP. This divided the religious circles
into two conditional camps in which the UOC-MP represented the pro-Russian and
Ukrainian Orthodox Church - Kyiv Patriarchate (UOC-KP), the Ukrainian Greek
Catholic Church (UGCC), the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (UAOC), the
Roman Catholic Church, Union free of Christians of Evangelical Faith of Ukraine,
Ukrainian Union of Evangelical Christians-Baptists and others - pro-Ukrainian wings.
Over time, rhetoric has become less radical, but some accents make it possible to
distinguish the political mood that prevails in religious circles.
The problem of the politicization of religion with a renewed force faced with
manifestation by political (V. Putin) and religious (Patriarch Cyril) tops of RF the ideas
of the creation of the "Russia's World". Russian patriotism began to pick up signs of
radical nationalism with religious backgrounds. M. E Marty and S. Eplbi suggest the
following signs of religious fundamentalism: the truth is understood as "divine"
which in this sense can unite; scandal, provocative language; apocalyptic moods;
9
demonization of opponents; hatred of modernist cultural hegemony . As we can see,
emotions and irrationality dominate in fundamentalism as well as in propaganda.
According to fundamentalists religion loses its dominant position in society, so
they show deep concern of the decline of morality (the spread of premarital
relationships, pornography, homosexuality, abortions and more). Their evaluation
criteria are reduced to "black - white", "Paradise - Hell". Their attitude to history and

9
Богданова Т., Маковеєнко В. Православний фундаменталізм у сучасній світовій політиці. //http://lib.chdu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/3/42.pdf - 5.03.2015.
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traditions are selective and deeply conservative . There is a powerful appeal to the
past as a "good and right time". Fundamentalists believe and perceive the worth for
existence of only those facts and evidences that fit into their value system. On the
margins for fundamentalists are human rights, as they provide equal rights for
undesirable social elements (eg, homosexuals). For this reason, a powerful incentive
for Solidarity of modern Orthodox fundamentalists is the opposition between
“Russia's World” and “decaying West”.
Modern Orthodox fundamentalism spreading Orthodox newspapers (such as
"Orthodox Russia"), TV shows, has its own organizational structure: Brotherhoods
and organizations (eg, "The Union of Orthodox Citizens"). In Ukraine, organizations
like this receive support from the most radical clergy of UOC-MP, which operates over
to the Russian Orthodox Church.
Fundamentalists' sentiments are supported by the political regime of Russia.
As P. Datsyuk aptly noted: "The state itself makes order to this Orthodox
fundamentalism - without government support religious obscurantism and
Orthodox repression would be impossible"11. The activities of such organizations in
Ukraine threaten the territorial integrity and sovereignty of the country, particularly
through anti-Ukrainian propaganda within the country.
The problem of using media in the information war against Ukraine, including the
religious ones, increasingly raised in a religious as well as in the social environment.
Thus, in July 2014 Appeal of Ukrainian Council of Churches and religious
12
organizations to the media , and February 5, 2015 - Address of the Synod of Bishops
of the Kyiv - Galician Major Archbishopric of the UGCC to the priests of pastoral care
in war13 were published. These documents stated the widespread use of media
resources in the modern Ukrainian-Russian confrontation, and stressed the
responsibility of not only the Church hierarchy, but the controlled religious media, for
the formation of an adequate informational picture within Ukraine.
Taking into account the large number of churches and religious organizations
operating in Ukraine, and the complexity of processing the vast array of information,
we have a limited coverage of positions about modern Ukrainian-Russian armed
confrontation by largest Ukrainian Christian Churches (UOC-MP, UOC-KP UAOC and
UGCC). The objects of the analysis were the publications posted on the official
Internet resource data of churches, because the Internet today is the rapid method of
10 Богданова Т., Маковеєнко В. Православний фундаменталізм у сучасній світовій політиці. // http://lib.chdu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/3/42.pdf - 5.03.2015.
11 Дацюк С. Война за православие. За что воюет Россия. Часть 3. –
// http://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/537ee518897f7/ - 23.02.2015.
12 Звернення Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій до засобів масової інформації. //http://news.ugcc.ua/documents/zvernennya_vseukrainskoi_radi_tserkov_%D1%96_rel%D1%96g%D1%96ynih_
organ%D1%96zats%D1%96y_do_zasob%D1%96v_masovoi_%D1%96nformats%D1%96i_71078.html - 20.02.2015.
13 Звернення Синоду єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства до священиків УГКЦ про
душпастирство в умовах війни. //http://news.ugcc.ua/documents/zvernennya_do_svyashchenik%D1%96v_pro_dushpastirstvo_v_umovah_v%D
1%96yni_72892.html - 20.02.2015.
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obtaining information. Analyzing religious media, we noticed not only the direct
application and calls of religious figures, but also words, accents and context of what
was said. Words that reflect the extreme and "moderate" views on war and its
members as presented by the media were selected as basic indicators for the analysis
of the publications. An example is shown below.
1. Territory clashes: “Novo-Russia” --- Occupied Territories of Donetsk and Lugansk
regions;
2. Those who fight against the Ukrainian army: rebels --- separatists, terrorists;
3. Ukrainian military: punitive --- defenders.
Among the array of messages on the sites we focused on many related to social
issues. Our attention was drawn to the heading "Church and Society". We also
limited our study by temporal boundaries to 2014. In total 2413 messages were
examined. The most common concepts and definitions that are used in the
publications relating to the armed conflict in Ukraine are in the table.

UOC-MP

UOC-KP

UAOC

UGCC

fratricide / South-East /
conflict / ATO zone /
Donbass / war

АТО fighters / Ukrainian
military / defenders

occupiers / occupied territories
Ukrainian military /
/ terrorists / terrorist
defenders / defense of
organization / Russian
the Ukrainian people
saboteurs
The situation in the East

refugees / internally
displaced persons /
humanitarian
assistance /
volunteering

volunteering

volunteering

terrorists / external aggression
Ukrainian military /
/ Putin's aggression / Russian
Ukrainian soldiers /
volunteering / spiritual
soldiers / armed conflict / the defenders / Protection /
support military /
occupied territories /
our boys / Patriots of
military chaplaincy
propaganda
Ukraine

peace / territorial
integrity of our
country

territorial integrity
and independence
of Ukraine / peace

U

peace

Under the heading "Church and Society" at the official website of the UOC-MP
1630 posts were published during the year 2014. Of these - 184 more or less devoted
to the conflict in eastern regions of Ukraine. Much attention is devoted to the issue of
aid to refugees (IDPs) from the zone of Anti-terrorist operation (ATO) and collecting
and sending humanitarian aid to the conflict zone. The use of the term "South-East"
to describe the territory of armed confrontation is typical. The use of this term
highlights the problem "in terms of Moscow" because "of Kyiv" the region would be
called as Donetsk and Lugansk regions. The concept of "terrorists" was also once
understood in connection with the beaten IL-76. Typical for the UOC-MP pro-Russian
rhetoric was replaced with neutral messages with emphasis on charity. In our
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opinion, it was called on one hand by reluctance to be affected by the dominant in
ROC chauvinism fundamentalist wing, on the other hand, to openly stand on the side
of his people and do not disappoint Moscow metropolis.
In the section "Church and Society" the official page UOC-KP published 45 articles
and reports on social topics, including - 20 directly related to the crisis in Ukraine.
The emphasized definitions used to present both sides of the conflicting parties "Ukrainian soldiers", "defenders" against "terrorists", "occupants" - points on the
emotional nature of articles. These definitions correspond to the official position of
the Ukrainian authorities. Loyalty to the authorities and clear patriotism are typical
for UOC-KP.
The official website of UAOC has no category "Church and Society", so we viewed
this feed. Of the 97 messages in 2014 - 4 issues related to the armed conflict in
Ukraine. Three of them are devoted to coverage of high-ranking officials of Ukraine,
two mentioned that Church took part in the Ukrainian Council of Churches and
Religious Organizations (UCCRO), which examined the problem of Russian-Ukrainian
armed conflict. Posts showed neutral attitude of the church hierarchy to the situation
in the eastern regions of the country.
By 2014 in the category "Church and Society" on the website of the UGCC 641
posts were published, of which 92 - regarding the ongoing crisis in the eastern
regions of Ukraine. In the articles and publications for the specified period, Russia
and V. Putin were directly accused of armed aggression against Ukraine. With regard
to the Ukrainian side, the terms "protection", "patriotism" were used. The Ukrainian
soldiers emphasized the words "Ukrainian" and "our", indicating the emotional
solidarity with them. Much attention is given to a reflection on the theme of "war"
and "peace". The prayers of Pope Francis and the Bishops of the Catholic Church for
peace and harmony in Ukraine were published. The emphasis is on the service in all
its manifestations to Homeland, particularly in the military chaplaincy, as one of its
topical forms.
It should be noted that the official reports in the Internet resources of churches
cannot be interpreted as a complete reflection of the opinion within the church
circles that may actually variy in their approach and views. This is confirmed in
particular in the secular media reports on the cases of disloyalty to their clergy
hierarchy, moving with their followers under a mantle of the patriotic church
structures denominations, or similar steps taken by a congregation who express
distrust of pro-Moscow minded priests14.

14 Ю. Чорноморець. Наростає хвиля переходу громад від УПЦ МП // День, 19 вересня 2014 р.;
Фанстастический священник из Херсона. // http://naberejna.com.ua/n/1523-fantasticheskij-svyashchennik-iz-khersona.html - 07.03.2015; Церковна
община УПЦ МП перейшла в УПЦ КП… - // http://vlasti.net/news/211461 - 07.03.2015.
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5. Conclusions
The media, as the example of the "hybrid war" in Ukraine, played a greater role in
the international conflicts, transforming into one of the most effective weapons.
At the same time, media can use certain methods that can contribute to conflict
resolution with minimal material and human losses. Religious media that operate in
Ukraine are mostly balanced and persuade public opinion to the peaceful settlement
of conflicts, which can be seen in their reflection of the current Ukrainian-Russian
armed confrontation. However, reports of Internet resources are obviously
a noticeable attraction prepared by the churches which they represent, to their
centers located in Ukraine or abroad.
A careful study of the influence of the media on the audience in such extreme
situations as hostile circumstances, provides opportunities to distinguish basic
methods and techniques of media influence on the course of the conflict, and
develop mechanisms for optimal response of the consumers of this information. This
allows not only to optimize the use of media in the information confrontation, but
also to put in place mechanisms to protect the public opinion of the unwanted media
exposure.

Media as actors of propaganda influence. Portrayal of the Russian-Ukrainian
armed conflict in Ukrainian religious media
Summary
The problem of the use of religious media in the information war during the Russian-Ukrainian
armed conflict in 2014 was pesented in the paper on the basis of analysis of official websites of
the most important Ukrainian orthodox churches.
Key words: religious/orthodox church media, information war, propaganda, counterpropaganda
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ABSTRAKT
Opierając się na teorii (P. Bourdieu, A. Giddens, N. Luhmann, P. Sztompka) i metodologii wykorzystywanej przez badaczy podejmujących problematykę tożsamości (R. Brubaker, D. Schnapper, B. Anderson)
autor dowodzi, że projektowanie tożsamości przez media stało się współcześnie istotnym faktem
społecznym. Jednakże tożsamości kształtujące się w ten sposób różnią się zasadniczo od tożsamości
charakterystycznych dla społeczeństw przednowoczesnych i nowoczesnych. Tożsamość pod wpływem
mediów staje się coraz bardziej elastyczna, płynna, wyjęta z tradycyjnego kontekstu, jaki stanowiły dla
niej kultura, tradycja, życie codzienne, literatura, historia, podstawowe wartości, wpisuje się w inne
konteksty, jak polityka, przemysł kultury masowej, Internet i media.
SŁOWA KLUCZOWE: projektowanie tożsamości w mediach, wiedza, socjologia wiedzy, cechy tożsamości
kształtowanej przez media, tradycyjne i nowe konteksty tożsamości

The modern world predicted by one of the leading modern sociologists as
"the world of identity and globalization" puts under question even these categories,
ontologically fundamental for it. If identity (and the community / group / ethnos /
nation standing behind it) in long sociological tradition is considered as a substantial
phenomenon ("the social fact, rigid and compulsory for certain people" according to
E. Durkheim), the modern world evidently desubstantializes and diversifies (that is
the connected processes) it.
Certainly, these processes can be reflected differently. For instance, Anthony
Giddens views the specifics of personal identity in a modern era in reflexivity of it as
a project. According to his opinion, identity is built and carried out as a complete
and constantly corrected project of a biographic narration, densely connected
with abstract systems dominating in society ("metanarratives", according to JeanFrançois Lyotard1) and the range of social and existential choices existing in this
society. The British sociologist connects it with the traditions` force loss and with an
1

Ж.-Ф. Лиотар Состояние постмодерна, Санкт-Петербург 1998.
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outlet to the forefront of a way of life free choice. That, according to A. Giddens, also
affects the person's perception of himself as the personality who has to create and
2
recreate his own identity much more actively than earlier.
From our point of view such an opinion, however, is excessively rationalisticallycourageous and politically liberal, thereby, first, (socio)cultural and (socio)structural
limitation of the actor has been eliminated. The actor here, de facto, is hardly
distinguishable from the agent that A. Guiddens's contemporary and colleague Pierre Bourdieu, constantly emphasizes. Secondly, identity turns into a product of
especially rational and reflexive activity of choosing a subject freely. Thirdly, such
identity (despite the formal reference to "the abstract systems dominating in
society") is positioned exclusively as the text, which the actor is the author of.
Giddens appears here as the anti-structuralist liberal disavowing any attempts to
explain the identity structurally and macrosociologically.
Certainly, it is necessary to remember both the genre and specifics of the primary
source – in this thought A. Giddens embodies not only scientific, but also journalistic
tradition. Respectively, this tradition characterizes not so much identity as it is, but
a current state of a social phenomenon of identity, doing that not substantively, but
tendentiously, that is from the point of view of not an actual, but rather perspective
state. However, this one of the most quoted and famous present sociologists` ways of
thinking is indicative.
On the contrary, P. Sztompka, despite his declared ambition of sociological optics
relativization and process based approach, he suggests considering traditions as the
phenomenon which "incorporates symbols of collective identity, strengthens feeling
of the corporate roots, and fidelity to the nation, community, group. Such are first of
all national traditions with their anthems, flags, emblems, mythology and public
rituals. They are embedded deeply into history and use the past to unite people in the
present”3. Without denying the appealing to knowledge of the past textual nature of
identity, P. Sztompka pays special attention to material and symbolical enrootedness
of identity in traditionally realized con- and subtexts.
Thus, consideration for the whole range of identities was formed in sociology.
They can be divided into a number of attributes: the micro- or macroorientation,
the subject-structural ratio, harmony of the practices and symbols, (con)textualism
of identity, etc. The described problem situation is aggravated by the fact that
the identity, being a product of socialization, in the same measure as actually
that process, comes under the blow of institutional transformations. Traditional
hirearchized education is succeeded by dehierarchized process of information
pulsing, in the people's daily space the "micronarrative" (according to Jean-François
Lyotard – see above) mythologies and eclecticism are dominating instead of the
"metanarrative" (see the same place) history and culture. The place of highly
2
3

Э. Гидденс Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь, Москва 2004.
П. Штомпка Социология социальных изменений, Москва 1996, с. 58.
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autonomous cultural and symbolical production fields (such as literature field, art
field, science field and so on) in a producing mass identity is increasingly taken by
4
lowly autonomous cultural production fields (which, respectively, are poorly
protected from the heteronome order agents` invasion – look P. Bourdieu). Here
is the temptation to use the radicalizing discourse and to declare one of the
following hypotheses:
1) that identities stop being structurally and substantively existing identities and
become a product of a specific actor's choice;
2) that identities stop being non-reflexed and "socially unconscious" (the term again
from P. Bourdieu's socioanalysis) and become rational and reflexed (look the
above-stated discourse of A. Giddens);
3) that identities degenerate into the situational self-positionings and practical
embodiments of personal interests (where the pragmatic discourse of the
rational choice and exchange theories drives to).
We do not assume to agree with one of these radicalizing provisions; however,
we are offering them as one of the extreme ends for creation of this research's
hypotheses space.
Thus, the purpose of our article is the analysis of identity media designing as the
process of socially conscious or unconscious operating with knowledge fragments,
institutes` elements and constructs, structures and agents.
This perspective is increasingly often present in sociology, and not only in
sociology of knowledge. For example, Karl E. Weick, studying the process of
meanings production, states: "… the meaning production begins with a meaningproducer. The phrase 'How can I know what I think, until I see what I'm saying?' has
four pronouns, and all of them point to the person who makes the meaning"5. In
particular, this statement generates the identity concept that is very close to the
structuralist-positivistic, which offers to remove a dichotomy "identity – practice
(interaction)" and turn it into the single synthetic concept: “… 'this' person
represents 'the typified discoursive construction'. Identity is constituted of the
interaction process. To move in interaction means to move in definitions of your
own I”.
However such conceptualization is certainly marginal and rather rare: a similar
radical praxeological and discoursive approachat identity in sociology is quite rare.
Moreover, sociology began using the idea of plurality not only of the identities (this
phenomenon in sociology was conceptualized and operationalized a long time ago),
but also of their bases and the nature. Therefore, in the book which appeared in
1986, R. Baumeister allocated 5 historical ways of identity formation: attributing (in
a primitive clan), single transformation (in the early Middle Ages), identity of criteria
4
5

П. Бурдьё Начала. Choses dites, Москва 1994.
К. Вейк Смыслопроизводство в организациях, Харьков 2015, c. 41.
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hierarchy (late Middle Ages), optional choice (18 century), necessary choice
6
(present) . Undoubtedly, we can interpret this chronology also as the identity
typology (though incomplete, and, of course, not finished), constructed on such
attributes as "freedom - need" and "ascribed statuses - achievement statuses".
Nevertheless, such typology is especially formal, and it does not describe the essence
of the allocated identity types.
R. Brubaker goes farther than Baumeister: he offers the independent draft of
the identity analysis on a case of the ethnic / national conflicts and identities. Thus,
"goffmanizing" the identities analysis, he would quite find a common language with
K. Weick: "I want to show that ethnic conflict – or what should rather be classed
ethnized or ethnically framed conflict – shouldn't be understood as the conflict
between ethnic groups, and in the same way racial (or framed as racial) conflict
shouldn't be understood as the conflict between races, and nationally framed
conflict – as the conflict between the nations"7. Herewith (that is why, actually,
R. Brubeker`s conceptual design is important for us) identity and identification
related phenomena are not just made discoursive by Brubeker. They are also
analyzed via discursive mechanisms of their realization and via the habitualized
bases of these mechanisms: "…idioms, ideologies, narratives, categories and
systems of classification, attitudes in understanding, thinking, conversation and the
framing statements are real and important, especially when they are inbuilt in the
8
power organizations" .
In the light of that, R. Brubeker pays special attention to "the framing statements"
and the "systems of classification" designing, what in the modern world is practiced
primarily within the media systems. Carrying out the societal self-reference function
(N. Luhmann), media produce society through application of the nomination
symbolic power (P. Bourdieu). One of the aspects of this dually (objectively and
subjectively) structured process is the identity categories production.
Speaking at the most obvious level – the level of the legal (justice) and normative
basis of identity, Dominique Schnapper interprets a community of citizens as " the
principle of functioning and as the general ideal" which "legalizes rules according to
which people receive the power and promote the division of material (profit,
property, services) or non-material (safety, health care, education, utilities) benefits
between citizens and groups, solve the conflicts which can result from this division,
and defend independence and aspiration of the nation among other political units"9.
Here we are speaking not only of the identity legal founding, but also of normativeideological one, so far as D. Schnapper implants the civil identity in transcending.
He felicitously notes that "there is the main contradiction between the universal
principle to which the civil nation refers, and policy which is conducted by each of
6
7
8
9

R. Baumeister Identity. Cultural Change and Struggle for Self, Oxford 1986.
Р. Брубейкер Этничность без групп, Москва 2012, c. 27.
Ibid, c. 30.
Д. Шнаппер Спільнота громадян. Про модерну концепцію нації, Харків 2007, c. 98-99.
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them for the purpose of their own dissimilarity and difference from others proving" .
However we believe such a look is an illegal constriction of identity media designing
processes.
On the basis of the analysed concepts we assume that it is possible to pass to
the research synthesis – in particular, to the allocation of specific media aspects
among a set of the identity designing discursive mechanisms. Here we suggest
to understand the mass media as the German sociologist Niklas Luhmann designated
it in his system theory: "The concept 'mass media' has to capture all public
institutions using technical means for distribution of messages (Kommunikation).
First of all, the books, magazines, pressed newspapers are meant; and also any
results of photo or electronic copying in case mass products are made through
11
them for yet not definite addressees" . Therefore, the technical mediation, public
(both "social" and "common", "Gemeinsame") functioning and the unadressing
(in a concrete word meaning of "address") are significant in this definition. This
definition is rather broad, that is why such traditional institutes of mediation such as
literature, theater, fine arts, architecture, sculpture and music are excluded from
consideration, because of the intrinsic difference between the media designing
and designing with traditional text (re)broadcastings and (re)production tools.
Identity media designing relies not on the substantiality (argumentativeness), but
on the evidence and brightness of the representation owing to what identities gain
hypertrophied drama representation and the discriminated practical reproducibility.
The media designed identity needs the raised sign and symbolical representation,
but it comes across problems in practice-praxeology realization. The traditional
"soft" and "non-attractive" sign and symbolic systems that served as the identity
base can't compete with media "seducement" (using J. Baudrillard's language) of
modern identity discourses. Besides, such identities for their confirmations and
reasons need neither logical abstract constructs, nor specific independently
functioning mechanisms (one of the most powerful in historical science). On the
contrary, their abstractness and specificity are capable "to frighten off" potential
"consumers" of such identity.
One more characteristic sign of such identities spirit is a reference to easily
corrected, "flying" (in chemical sense) texts, subtexts and contexts. Thereof such
identities are easily instrumentalized, politicized and depoliticized; they carry out
functions that are quite complementary to media functions in the context of the
modern neoliberal capitalism and crisis democracy (and the abstract and extremely
neutral Luhmann's scheme turns out to be excessively formal and empty here). Such
identities are held "aloof" of direct actors' "vital" interests, they are not connected
with their practical everyday life and activity, and even with their life experience.
Their optimal interpretation would be one through a prism of media preferences
10
11

Д. Шнаппер Ibid, c. 117
Н. Луман Реальность масс-медиа, Москва 2005, c. 9.
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and practices in the field of symbolical production and distribution. The "heavy",
"non-mobile" bases of identity as text (and consequently – as knowledge) are able to
be instrumentalized much less owing to their practical inadjustability in the short
term. Media designing of identity creates, thus, the knowledge about the social
world and space, which seems implanted in the real life of actors, but appeals
substantially weakly to it.
It is connected primarily with the fact that such identity shows low extent of fixing
at the cognitive level and high – on the affective. One the matter is that modern
information streams are obviously excessive for the daily actor and his tools and
the techniques of knowledge. "On the one hand, the computer person has access to
the huge arrays of information and practical activities; on the other hand, he
completely depends on this information, loses the ability to think independently and
to make decisions. The computer person becomes the object of advertising,
12
marketing, information and political manipulations" , that forms the passivity of
perception. This passivity transforms into affective compensation of activity
detachment (see B. Dubin). Therefore, a study of such identities with the traditional
triad of the cognitive-affective-conative elements of identity is almost pointless
because such sociological tools will not find them.
The high density and saturation of information streams leads to impossibility
of system unity in such identity. Therefore, it becomes fragmented and segmented in
its nature. So, metanarratives and mikronarratives (J.-Fr. Lyotard) are pulled apart,
biographies become shreds of history, facts become shreds of regularities, the
particular – from the general: "The gap between “daily” and “high” plans can be
presented in another way – as principal inconsistency of orientations to the socially
close and socially far …, as existence between them the adjusted and insuperable
barrier"13. In a place of the harmonious, rigid and hardly challenged ideologies and
difficult constructions an ideologeme arises, and though it can be understood as
"difficult cognitive-stylistic phenomenon which serves the forming means of the
mass, collective and individual consciousness of concrete society"14, but even such
understanding of an ideologeme shows its "wresting" from a system context and its
anti-hierarchcal nature.
In terms of identity of regularities, the identity of history-and-book comes as the
identity of myth and non-criticality, identity of syncretism (we believe, many times
repeated interpretation of postmodern as "a new magic era" or "a neoshamanism
era" shouldn't be reminded once again). N. Luhmann writes about it: "In perception
of systems the distinction between the world as it is in itself and the world as it is
12 Е.А. Ходжаева Содержание масс-медиа и транслируемые ими культурные идентичности в контексте
глобализации, «Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств», 2005, №52,
с. 64-69.
13 Б.В. Дубин Массовые коммуникации и коллективная идентичность, «Вестник общественного мнения.
Данные. Анализ. Дискуссии», 2003, № 1, с. 26.
14 Н.И. Клушина Теория идеологем, «Политическая лингвистика», 2014, № 4 (50), с. 57.
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observed is erased. There exist the numerous, culturally certified possibilities of
delusions correction. Since the time of Marx and Freud possibilities of the selfsuspicion (which is already mediated by mass media) and understanding of the latent
interests or motives guide us are opened. For these purposes society provide itself
with "critical" intellectuals and therapists. However, it [the suspicion of the latent
interests and motives] is only a condition of the valid operations correction and
consequently [the correction] of the prospects on the future, while in operations of
the actual present it is impossible to distinguish the world as it is and the world as
it is observed"15. J. Baudrillard described it in a bit different categories, speaking
about special characteristics of modern simulacra orders. However, this syncretic
"uniting of the world" concerns not only the signed and the sign, not only the subject
and object of knowledge, but also others modernly built distinctions and borders. As
observed by the experts through the mass media in the personality's vital world "…
erasing of borders between the private and public sphere, and also between social
16
strata" occurs .
Such identity doesn't distinguish the political opponent, the colleague, friend and
the interlocutor; it doesn't distinguish characteristics of politics from features of
intimate life, the specifics of the economic processes and the specifics of household
interactions; speaking with antique categories, it is the identity of "the person of
nomos", but not the "person of cosmos".
By virtue and in regard of this the identity reproduced by mass media becomes
sectorial and significantly internally non-homogeneous (see further our metaphor of
"archipelagization" of identity). Pierre Bourdieu noticed that our habitus pushes us
17
"to discuss politics with those who agree with us in advance" . Still, the conserving
and hermetizing abilities of modern media are such that the topics offered by them
instead of serving "for structural linking of mass media with other spheres of
society"18, actually deuniversalize the discourse in comparison with a discourse of
education, religion, ideology – in other words, any "metanarrative". In globalization
conditions it leads to a de-etatization of mass media, consequently – to a deetatization either the policies of identities and their discourse-knowledge
constructs: "Development of the new technologies led the international discourse to
become complicated, popularized and more uncontrollable. The governments bit by
bit lose control of national communication because of the new technologies
19
convergence" . This de-etatization involves a bigger break with the system (in

15

Н. Луман Реальность масс-медиа, Москва 2005, c. 23
Е.Г. Ним Жизненный мир и массмедиа: онтологические трансформации, «Вестник Челябинского
государственного университета», 2010, № 16 (197), Выпуск 17, с. 37.
17 П. Бурдьё Начала. Choses dites, Москва 1994.
18 Н. Луман Реальность масс-медиа, Москва 2005, c. 25
19 Е.А. Ходжаева Содержание масс-медиа и транслируемые ими культурные идентичности в контексте
глобализации, «Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств», 2005, №52,
с. 64-69.
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the Enlightenment-Renaissance sense of the ordering hierarchical reason – see
S. Bauman about it).
Such identity becomes fluid and conjunctural: the hypertextualization of
20
thinking forms the "archipelago" structure instead of systemic, "continental"
structure of identity. Its "islands" (knowledge constructs lying in the base of identity)
are connected randomly, depending on subjective associations, biographic
trajectories etc., – and therefore they are fluid and changeable. At the same
time interactivity (as "the procreation" and "the satellite" of hypertextualism)
deconstructs authoritativeness, stability and recognition, so that the formed
"bloggily-onlinely" (see O.V. Sergeyeva) identity is badly “translated” in other
"languages". Within the Walter Benjamin's concept of "aura" it can be regarded as
"de-reified", dematerialized and torn out of the real world. Responsibility for
the identity is erased, that almost completely desacralizes the relations to "another"
and to "others" and dilutes the substance of the tolerance concept. Tolerance
abstracts from actual subjective identity maintenance and becomes an ideologeme
(see above), but not the ideology or the world outlook.
It is promoted by the fact that identity designed by mass media is "highly actual"
and excitable. It doesn't construct around the history, literature or religion, which
have their dynamics and dramatics, but not so intense. It is constructed (rarely
constituted) on the basis and by the efforts of a news, sport, the mass culture
industry, advertising, fast-fluid (see about fluidity above) and not essential: "The
requirement of relevance makes messages concentrate on separate events –
21
incidents, accidents, failures, inspirations" . It is impossible to consider such
"linking-up" of people's biographies and identities to the wider contexts as the step
towards the identity systematization and structuring: "The involvement into the
more large-scale linked actions and wider worlds makes people dependent on
media, these actions and the worlds rely on their functioning"22. Systemicity is
impossible wherein ecstasy substitutes an identification effort, the derationalization substitutes rationalization, the eclipse and shamanic practices come
to the place of analysis and comprehension. The converged media are especially
demonstrative here, among them the social media and social networks should be
noted: "Social media create effect of social euphoria, they automatically construct
the reality where user's life would be the most comfortable: the links and news of
23
adherents, recommended audio- and video of friends are arranged for the user" .
Such identity constantly demands "feed", "reinforcement" and "external
legitimation", so the dependence on the identity channel-"medium" arises. There
20 О.В. Сергеева Циркуляция социального знания и информации: от традиционной книги к версии
2.0, «Образовательные технологии и общество», 2010, Т. 13, № 2, С. 316-326.
21 Н. Луман Реальность масс-медиа, Москва 2005, c. 57.
22 В.Г. Николаев Идентичность, структура опыта и социальная структура, «Вопросы социальной теории»,
2011, Том 5, с. 220.
23 М.Ю. Чанхунова, Ц.Ц. Чойропов Социальные медиа как инструмент формирования этнической
идентичности, «Вестник ВСГУТУ», 2013, № 3 (42), С. 122.
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turns to be efficient the M. Castells` "first hypothesis" of broad social and cultural
differentiation of multimedia users: “messages not only vary by market determined
by producers, but also are segmented by users on the assumption of their interests
24
and use of interactive opportunities advantages” . In a paradoxical for the modern
world way, it leads not only to the “death” of classically understood tolerance (see
above), but also to disappearance of the chance to the tolerant identity of this kind.
Having lost the chance of making the acquaintance of "other" and "otherness", such
identity by its very knowledge constitution is customary "habitual" and "adapted" for
absence of "opponents" and "others". That forms a perhaps unique situation in
social history of identity – the "identity-without-other" or "identity-with-absentother".
The identity that has lost "the image of other" isn't built on the normative
concepts of "other" and "myself", but on "exceptions" and "limit cases". In other
words, it is based not on the Gaussian's mode, but on its "tails", that is explained by
the essence of the mass media practices (but isn't justified by them): "Violations of
norms also deserve the special attention (of mass media)"25. Herewith, B. Dubin is
Foulcauticly adding, if the norm is shown, it "is regulated through the display of
negative sanctions for its continuous violation, for falling away from the whole, that
supports the recipient's feeling of being the constant violator and the person under
surveillance…"26. Taking in acoount that traditionally normative identity is formed, as
Y. Ten describes, on the model of standardness and being typical: "The person's
images of himself, of his relation to other people (social group, community) create
the models of individual and group behavior. These images are formed through the
correlation with the values and marks, developed in a certain social group, which are
either accepted as "insiders" or rejected as "strangers"…"27, whereas "identity of
a media era" appeals to limit cases: as N. Elias described it for the techniques of
domination, the worst sample of the opposing group is compared to the best sample
of the dominating one, that allows to establish discursive and symbolical superiority
of the needed group.
Owing to these media era identity features it has specific nomenclature of
phenomena and manifestations. N. Luhmann is dialectically right, noting that "mass
media generate the world in which individuals are finding themselves already. It
28
refers to the all program sectors: news, advertising, entertainment" – and, actually,
in nomenclature of contemporary identity (and consequently, in the knowledge
constitution of subjectively perceived vital world) the figure of ethnically marked
boxing world champion takes much more space, than the historically critical fight
24

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура, Москва 2000.
Н. Луман Реальность масс-медиа, Москва 2005, c. 51.
26 Б.В. Дубин Массовые коммуникации и коллективная идентичность, «Вестник общественного мнения.
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27 Тен Ю.П., Символические основы британской идентичности, «Гуманитарные и социальные науки», 2014,
№ 1, С. 184-185.
28 Н. Луман Реальность масс-медиа, Москва 2005, c. 178.
25

83

Alexander S. Golikov

with hundreds of thousands of victims, and the folk rock "Eurovision" winner
constitutes much more weighty knowledge fragment of identity, than the writer
from the school program. Besides, such identity exists and functions in absolutely
other time and space: "Modern mass media considerably transform time and space –
29
the two fundamental measurements of human life" . Time is erased, space is
deformed, there emerges the space of streams and timeless time, in which
"uncovered "we" allows to expand action networks, connecting to them those
participants who at rigid "we" identity couldn't be connected to"30. On one hand,
such identity starts to deny the traditional bases and ways of the identity (identities)
institutionalization – such as race, blood, ground, origin, etc.; from the other –the
identity relativisation doesn't bring its "mitigation" in practical sense and "washing
out" in knowledge.
Thus, the identities media designing which succeeded in educational and
religious practices of their institutionalization, show a number of intrinsic differences
in the results of its activity. They are so significant that sociologists started talking
about “the war of identity”31 and a new era of identity beginning, where "the strategy
of about Enlightenment succumbed to the tourism strategy"32 both in
comprehension of history and in forming the identity on the basis of this history.
however the relativity and fluidity of modern identity, should deceive neither
sociologists, nor politicians, and their mediatizedness doesn't soften the identity
conflicts at all; on the contrary, the instrumentalization of identity puts in front of the
sociologists, social engineers and political strategists a row of new praxeological and
ethical questions.

Media designing of identity: knowledge structures under the influence of media
Summary
The paper is an analysis of the processes of the identity designing by means of modern media.
Applying synthetic theorists` (P. Bourdieu, E. Giddens, N. Luhmann, P. Sztompka) and the identity
problems researchers` (R. Brubaker, D. Schnapper, B. Anderson) methodology, the author proves the
identity media designing to be the real and actual social fact. However, the identities produced in its
framework fundamentally differ from the “Pre-Modern” and “Modern” society systems identities. It is
emphasized that the knowledge in the constitution of identity turns to be more and more diversified, in
spite of what the identity media designing becomes only one of the tools, though very important in the
contemporary world.

29 Е.Г. Ним Жизненный мир и массмедиа: онтологические трансформации, «Вестник Челябинского
государственного университета», 2010, № 16 (197), Выпуск 17, с. 36.
30 В.Г. Николаев Идентичность, структура опыта и социальная структура, «Вопросы социальной теории»,
2011, Том 5, с. 217.
31 А.-Н.З. Дибиров, Е.В. Белоусов Война идентичностей, «Вестник Института социологии», № 4 (11), 2014,
с. 128-147.
32 Б.В. Марков История и память, «Вестник Санкт-Петербургского университета», 2009, Серия 6, Выпуск 4,
с. 72.
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The conclusion tells the identities under the influence of media become more and more flexible,
fluid, tactical, taken out of their traditional contexts, such as culture, traditions, life, literature, long
history, the value basis, Lyotard's "metanarrative". Instead they become integrated into absolutely
other contexts (the politics, mass culture industry, the Internet and media, the daily-practical bases,
Lyotard's "mikronarrative").
Key words: media designing of identity, knowledge, sociology of knowledge, features of media created
identity, traditional and new context of identity
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ABSTRAKT
Artykuł opisuje wkład lokalnych mediów specjalistycznych funkcjonujących w procesie produkcji
rynku mediów. Analizie poddano media zwracające uwagę na podstawowe kwestie potrzeb, cech
i specjalności lokalnej społeczności artystycznej. Sfera artystyczna i lokalna, społeczność artystyczna
jako fragment fraktalny są traktowane z punktu widzenia teorii pola P. Bourdieu`. Dlatego wyspecjalizowane lokalne media służą jako środki artystycznej konsolidacji społeczności, a tym samym są w stanie
odzwierciedlić swoje podstawowe wartości i zamiary. Cecha ta została sprawdzona na przykładzie
jednego z lokalnych mediów artystycznych - gazety "Proart" (Ukraina, Charków, 2012). Dokonano
analizy w oparciu o metodologię analizy jakościowej zawartości. Stwierdza się, iż wyspecjalizowane
media stają się, na polu artystycznym, ważnym czynnikiem ilustrującym powstawanie na określonym
terytorium konkretnego rynku medialnego.
SŁOWA KLUCZOWE: media specjalistyczne, pole sztuki, lokalna społeczność artystyczna, rynek sztuki,
analiza mediów, ProArt

Media are obviously the central means of contemporary marketing. Creating the
constantly renewing informational space for all kinds of social relations to exist,
shuffling patterns of fashionable and out-of-fashion, as well as approved and
condemned, mass media give the strong impact to cultural trends. Aside of the fact
that media in essence are focused onto the socially significant information, they
grant the space to the critical discourse, therefore – for the struggle of agents,
competing for the respect (in the P. Bourdieu's theoretical approach). On the other
hand, for the spheres of production the media establish favourable conditions for
producers and consumers so they could find each other.
1
As arts, along with science and literature, are considered by P. Bourdieu the
symbolic production field, the specialized artistical media have to execute the
unavoidable function of the main informational struggle field. Social scientists,
1
Бурдье П., Рынок символической продукции [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://bourdieu.name/content/chast-pervaja (20.03.2012).
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especially those of post-Durkheimian approach and further representatives of the
cultural anthropology, traditionally regard the appearance of media as the starting
point of the sociality itself, and thus – as the main condition of the community
consolidation process. Here media are understood in the ultimately wide way, which
implies all information exchange forms including oral and written language, gesture
and symbols. As for the modern media, that have already become truly mass, they
are often seen to be the actively influence-exerting phenomena after the famous
Macluen's workings.
Media get the most of their intents from their creators and the characteristics of
the audience aimed to be achieved. The struggle for the right to nominate in the art
field is regarded as intrinsic to this field, because it is able to be proceeded exclusively
within the discourse of the stated rules which all the participants are concordant
with. From this perspective media of the certain professional orientation serve both
the tool saving the existing conventional rules and the source of reference for
individual agents and newcomers. For the fields of symbolic production this means
the priority presence of expert meaning producers within the media discourse. They
establish standards and provide critical reviews of the colleagues' work, that is why
the key principles of the certain field or subfield expressed by the media are able to
be caught by the interested researcher.
The media maintaining the certain commodity production sphere, as it is stated
above, with necessity comes to the role of the stakeholder between the producers
and consumers. Specialized artistical media, therefore, deals with artists and true art
lovers. Except for these categories, its audience also comprises the representatives
of connected or satellite spheres, who participate in both production and
consumption, e.g. art critics, museums staff, art galleries, journalists specialized in
culture. The activity of consumables producers participating in media discourse aim
to the primarily commercial success procurement. On the contrary, symbolic
production fields have to avoid the commercial logics, because it threatens their
autonomy and the very existence.
Thereby, the media specialized in arts have to have at least two diverse or even
contradicting modes of functioning, by what they could be distinguished as special
class of media. The aim of this paper is to study the case of certain media specialized
in fine arts and its impact onto the becoming of the art field and the art market in
a certain Ukrainian city, giving the theoretical opportunity to expand the conclusions
to the specialized media concept.
As the media are engaged in the constant process of the field's autonomy
threatening and defence, they are expected to execute it in the same way the
institutions of art marketing do, what means the balancing between logics that is
2
nicely delineated with the term “switch” by I. Kuesters . For the art critics “switching”
2
Kuesters I., Arts Managers as Liaisons between Finance and Art: A Qualitative Study Inspired by the Theory of
Functional Differentiation, “Journal of Arts Management, Law & Society”, 2010, Vol. 40 Issue 1, P. 43-57.
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is actually the way of professional life, while for the media this could be a rather
destructive strategy. This happens due to the psychological aggregation shown by
the person who “switches”, that obviously can't be shown by the synthetic social
phenomena which the media are. That is why media use another strategy, much
closer to the frank preference of one pole, whether this pole is defined as serving to
the art field or to the art market.
However, even the art marketing institutions could be defined as such not if they
are creating the commodity core of the artistic work only and not if they are regarded
as such exclusively in the context of existing art-market. On the contrary, these
institutions are embedded into the social sphere in part of its socializative influence,
so that they exert the forming effect onto the personality of (potential) art consumer
and thus benefit from the art field autonomy, too; and vice versa. For instance, a fine
arts schooling is deeply embraced by the educational system. Engaging students into
the art making, it creates the type of competent art consumer, that is intended to the
collectioning (i.e. to the inducing of further arts commodification) more than those
not engaged. Being familiar with the artistic production difficulties in childhood,
adults who once participated in arts, never ask question that non-artists often do –
'Why does the artwork cost so much?'
The complete absence or latency of this question creates a principal condition for
the art market to exist. If the artistic production is seen as a job to be professionally
included in and to be adequately paid for, it rarely faces the doubt in its right to set the
price. The credit to inner rules of the art production field provides unquestionability
of the arts criteria and artistic making itself, so art consumers trust artists not only in
their competencies to be able to paint a good work, but also in the ability of the art
itself to develop its own understandings of the aesthetic. In other words, to be truly
autonomous, the art production field has to have the status of a bit sacred sphere,
where newcomer ought to learn respectfully and doubtlessly what is said to be
considered beautiful and artistic nowadays.
Being a typical member of the society one never calls for too much artistic taste:
the average person's spiritual satisfaction needs rarely demand sophisticated
cultural participation practices. In fact, we all are inclined to rest consuming variable
forms of the mass culture, preferring to entertain rather than think, learn or create.
Some scholars assign the entertainment to be the key determinant of the future
civilization. The importance of entertainment can be seen in a study conducted in
1990s by Brock and David Livingstone, who surveyed 115 American undergraduates
with a question how much money they would demand for giving up television for
the rest of their lives. More than a half said they would require more than a million
dollars3. As arts are neither a form of entertainment nor the popular culture,
their consumption requires some preparation, carried out by the media. The non3
Bates S. and Ferri A., What's Entertainment? Notes Toward a Definition, “Studies in Popular Culture”, Fall 2010,
P. 1-21.
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commercial media delivering messages from the art field core to the members of
unincluded publicity could be regarded as the specific socialization agents. They give
the synoptic sight of processes flowing into arts and about from the beneficial point
of view, so that one might be gaining the reverential attitude towards art through the
media. That also contribute to the art market reinforcement.
All this results in the quantity of people respecting arts strongly increasing what
in turn makes the art consumption fashionable and attractive cultural practice.
“Consumption” here stands for two forms of direct conversation with artwork, (1)
attending free of charge art exhibitions, and (2) the artwork purchase for collection
(i.e. for individual consumption). Though artwork collecting is too expensive for the
majority, strong community of art lovers stimulates artists to proceed their work and
builds the basis for the translation of art valuing to the next generation. Based on the
prepared consumership, the rise of the art market (and the art producers group)
begins. Here the need in competent art critics and the multiplicity of critical
institutions appear. Alongside with the increasing number of people familiar with
arts there also media supporters arise, building the PR between the outer world
and the art making field.
Still, at the very beginning no one is interested in the arts except for those already
engaged. That is why the only-artistic media at first function as means of the artistic
community consolidation rather than execute outward communication or attracting
new consumers. However, with the figuration of autonomous art field and the
institutionalized interaction patterns establishment there emerges the marketing
intent that seeks for the constant extension of customers community.
After the Soviet Union dissociation, regional artistic communities faced the
necessity to work on their own, that brought a multiplicity of effects. As to specialized
artistic media, those of the National Union of Artists gained the status of the national
mass media specialized in arts. But at the local level in early 90s topics of culture
and especially arts weren't popular, so the media maintenance of the creative
communities decreased. The rare coverage of the cultural events by wide-audience
TV, radio and press delivered some information on fine arts, but wasn't able to fulfil
the functions of specialized media. Despite the art-focused sectors existence in the
“generally” cultural media, the first national non-state printed media, exclusively
dedicated to arts, appeared only in 2007 (“ART Ukraine” magazine). Since that time
things changed just for a little, particularly when speaking about the specialized
media of the local artistic communities.
The local artistic community of the Kharkiv region nowadays has the opportunity
to express itself in a few media channels. Having the access to the global media, such
as social networks of professional kind (for instance, the ArtCross Internet portal),
local cell of the art field still can't be recognized the active Web attenders. Digital
media and global networks gave rise to the new format of the direct communication
with the audience. Still, participation in them and the Internet usage with an aim of
professional development for the specialists in traditional fine arts, peculiarly for
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elders, stays unacceptable. The local galleries are more inclined to use Web, what is
true also for younger artists. The majority of professional talking, rules and standards
establishing, lastly, orders and purchase operations happen in the flow of personal
talk. This corresponds to the theoretical image of artistic world as the close and
closed sphere. We also consider this preferrence of the personal and materially
provided conversation a psychological consequence of artistic and about-art
profession, as fine arts producers and stakeholders primary deal with the material
mediums of the visual content. Moreover, the authenticity of artistic work often
seems almost its main value. That is why, hypothetically, the preferred form of field
insiders media is the printed one.
For Southern, Eastern Ukraine and the closest regions of Russia Kharkiv is a local
centre of cultural and particularly artistic life and education. Thus, the local artistic
media foundation and existence demonstrate the Bourdieuvisian maturity of artistic
community and (probably) its preparedness to the art market development. Kharkiv
art-specialized medium called “ProART” is a newspaper founded in September 2012.
Issues are printed monthly, excluding a two-month gap in summer (during July and
August). This answers the same gap in the galleries activity: they have the defined
vacation months and season starting in September – the inherited tradition of the
high life, which is also kept up by theatres. In the same period artists belonging to the
Artists Union of Ukraine have their creative vacations, too. “ProART” audience, as it is
stated in the editor's column of the very first issue, consists of professional artists, art
critics, galleries staff, students of art schools, art dealers and everyone interested in
arts, so the timetable choice seems to be logical. However, this newspaper is
distributed through the few sources, including mainly four galleries, artistic shop and
central higher school of arts, so it obviously finds the auditory already inclined to be
interested in. The newspaper staff consists of the chief editor and the makeup man.
The correspondents are local art critics and art critic students, Kharkiv artists,
historians and people interested in arts. All their participation is volunteer and noncommercial.
After newspaper existed for year and a half, there was initiated a charitable
auction “Kharkiv is a culture city” to support it. It was introduced in March's issue and
has brought few visible transformations to the design and structure. The sponsoring
galleries appealed to artists asking them to give their artwork for sale to form the
basic fund for the newspaper further editing and this call resulted in participation of
more than 60 artists. The newspaper shrewdly changed in April 2014. Its volume
increased from eight to twelve pages. The newspaper's first page previously
consisted of the title on the top, illustrations row in the middle and the editor's word
in the bottom, leaving much of free space outside this improvised cross. The editorial
th
board and contacts were situated in the bottom of the last page. From the 17 issue
“ProART” got a simpler title – crossed “Pro” and “ART” in the upper left corner of the
cover, that practically allows to state starting of the newspaper branding. The
leftover of the last issues` first page contents the cover image. The editor's word,
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editorial board and contact information moved to the second page, that is immanent
for larger printed media such like thick journals. Moreover, the paper had introduced
the start of the “Arts & Literature”, “Music, Theatre & Cinema” and “Design,
Architecture & Fashion” sections headed by special editors. Though articles written
on these themes had already appeared in “ProArt”, in this way it officially widened its
subjects, showing an ambition to reflect all city cultural space.
Basing on the media content analysis methodology4, we attempted to study the
mentioned media. Having all the issues from the beginning (September 2012) to the
current time, we made a sample with a one year step, taking the first issue of every
season. That means the first, the tenth and the twentieth issues, all titled by
September, accordingly, 2012, 2013 and 2014. Then every issue was thoroughly
measured, analysed by key words, topics, events geography and so on. This synoptic,
almost explorative, analysis has let us draw few interesting results.
Within two years geographical focus has literally changed from the high interest
to foreign arts in 2012 (25% of space, other – local events) to the attention to the
events and topics touching Ukraine outside the Kharkiv region in 2013 (17% of active
space dedicated to Ukrainian-but-not-Kharkiv arts, 11% only – to the foreign arts).
Finally, in the 2014, 96% of active space were covered with local news and analytics,
the rest was describing the war related cultural actions (in the study the war topic is
regarded as non-local because of its obvious all-national status) and beauty of the
historic sights. On the one hand, it tells clearly of the cultural events multiplicity
existence, that gives informational handle to the local artistic community
conversation through media. On the other – giving up the page with information of
the foreign and local auctions disabled the public rating of the world and Ukraine
most expensive artists. Moreover, publications on the world art market have
accented on the world-famous Ukrainian artists. In the last issue, this topic stays
completely unenlightened, as if it is not interesting for Kharkiv artistic community at
all.
However, in early issues, questions of the art market had occupied the separate
space on the very last page. We can hypothetically explain the change as the
cumulative effect of several factors. First, the situation in the country conducting
the military operation completely rejects any intent to pay a fortune for artistic
working. Second, being more concerned with Kharkiv events and personalities, the
newspaper staff finds the amount of news big enough to fill the space completely
without appealing to community of higher levels. Third, the market topic itself didn't
seem interesting to the majority of “ProART” readers. Words usage and articles
themes change reflect the interrupted trend to the sophisticated media-for-insiders
becoming. In the first analyzed issue, for instance, the terms meaning “fine arts”
4
Macnamara J. , Media content analysis: Its uses, benefits and Best Practice Methodology, “Asia Pacific Public
Relations Journal”, 2005, 6(1), 1–34. See also: Michaelson D., Griffin T., New Model for Media Content Analysis,
published by the Institute for Public Relations, 2005. Available at www.instituteforpr.com (Access date: 13.03.2015).
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('искусство' or 'мистецтво' ) is met with the frequency coefficient equal 0,25.
In a year its number grows to 1,5, and in the last, already wartime, it falls to 0,5. The
same dynamics can be traced for concepts of 'artist', 'artistic', 'creation'.
We also compared the word meeting frequency of the native words meaning arts
('искусство' and 'мистецтво') and the term 'art' that was borrowed from English.
th
In newspaper of 2012 coefficient is equal 1,14, excluding the presence in the paper's
title and the editor word. Articles of the issue-2013 show the coefficient at 0,43.
Finally, the last analyzed paper has no word 'art' in the text at all. This decrease from
the first measure to second may be explained by the grown usage of the native words
denoting the same concept. However, the last issue shows low level of all these and
related words, that means deactualization of concept itself. In the last issue speaking
of the arts 'in general' made way for the detailed analytics of certain artworks and
events. Preferring of concrete specific words and phrases indicates professionalism
increase. As the paper has no official correspondents list, this words usage shift
indicates the rise of professional art critics participation.
'Art' in Russian and Ukrainian stands mostly for a part of word and is common in
the terms 'art market', 'art critic', 'contemporary art' and so forth. They are borrowed
from the Western artistic community discourse and represent modern phenomena
of artistic sphere, i.e. institutionalized roles of the producer and critic, that are of
great importance at the stable art market. That is why the terms containing 'art'
active usage corresponds to the commercial regarding of arts and the artwork. This
last conflicts with the autonomous logic of the field, so the field at the stage of
becoming crowds commercial logic and these categories out to set up its autonomy.
While the first newspaper shows the primary orientation to tell more about
artists and has the poor trope amount but objectivistic tone, the mid one shows the
daring rise of the, conceptually and lexically more complicated artwork analysis.
However, the second studied paper articles deal more with subjectivist perceptions
of artists` works, that leads to the text complexity grown, that isn't considered good
for the average media. From the local – moreover specialized, – media perspective,
though, this means growing interconnection between the media and the local
community it serves to. The media for professional producers of symbolic value
obviously is always more sophisticated, in that way segregating its highly competent
audience from profanes.
As to the last studied issue, edited in time of the increasing military activity, it
shows again the simplification of categories used. Notwithstanding, it doesn't mean
the articles` language impoverishment. In general, the style of the very first issue
refers to the ambition and a bit self-irony, second keeps in tone, though
demonstrating the enthusiastic gravitation to the “serious” publicistic. Instead of
deeply analytical points of view, expressed in sometimes sounding too scientifically
concepts, the disturbed, highly emotional tone has come in the third. This issue
makes accent primarily on neither artists` personalities nor analytical opinions of
viewers, but on the event, making the prospect of the arts` escapistic
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implementation and social meaning. Besides, the articles of the last analysed issue
significantly more intend to deal with some historical aspects of the artistic life in the
city, tying up the present to the past as its legitimate heritor. This indicates the
strengthening of the artists` identity to be Ukranians, evidented also by articles
th
language change. Though the newspaper is bilingual, the issue of 2012 consists of
th
the text in Russian completely, the issue of 2013 contains 86% of the text in Russian
and the issue of 2014th is written in Ukrainian for 33%.
According to the analysis results, “ProART” newspaper as the specialized local
media reflects such features of Kharkiv artistic community as:
ź Seasoning of the artistic and exhibitional activity of the city;
ź High level of social activity and volunteering, that indicates the strong solidarity of
the artistic community;
ź Interest to local artistic personalities and events, their historical and social
relevance to the city context;
ź The growing competence of the newspaper audience, represented by speakers`
expression level;
ź Non-commercial inclination of the art consideration by critics, that shows art
market latency and low development at the current stage;
ź Tendency to the field logic prevailing in the future newspaper issues.
From the sociological perspective, we can state the “ProART” newspaper has not
only found its niche as the specialized artistic media, but also launched the wider
process of the local artistic field further consolidation and, therefore, the art market
future becoming. Started as the narrow-topic source of informational notes about
the fine arts, primarily focused on Kharkiv events, now it functions as the space for
analytical reviews of various culture productions that can be regarded as high art,
considering them in the local context. Open and public art critic in the media
contributes to the forming of competent art consumers local community, that is
a base for the further art market development. The specialized local media are to be
regarded as a reflector and potentially the factor of producers local community
becoming and strengthening.

Specialized media as the art field and the art market evolution reflector
Summary
The article considers the contribution of the specialized local media functioning to the process of
the symbolic production field becoming. The core media needs, features and specialties of the local
artistic community are been analyzed. The artistic sphere and a local artistic community as its fractal
fragment are regarded from the perspective of P. Bourdieu` field theory. Therefore, the specialized local
media serve the means of the artistic community consolidation and thus are able to reflect its core
values and intents. This preposition was been checked on the example of the local artistic media – the
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newspaper “ProART” (Ukraine, Kharkiv, 2012–present). It was been analysed basing on the qualitative
content analysis methodology. It is concluded the specialized media are the reflector and important
factor of the artistic field becoming at the certain territory.
Key words: specialized media, art field, local artistic community, art market, media analysis, ProArt.
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Dyskurs europejskości w prasie ukraińskiej

ABSTRAKT
W artykule przedstawiono analizę dyskursu europejskości w prasie ukraińskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem czasopism kolorowych, który prezentuje jednostronny obraz idei europejskości i jej
prestiżu. Zachodzi obawa, że tożsamość europejska, w perspektywie aspiracji Ukrainy, budowana jest
w prasie ukraińskiej na imitacji pojęcia europejskości.
SŁOWA KLUCZOWE: Europa, aspiracje Ukrainy, dyskurs czasopism kolorowych, imitacja pojęcia europejskości

Wprowadzenie
Europejskość występuje jako nieodłączny element dyskursu publicznego i medialnego, a najbardziej widoczna jest w czasopismach kolorowych. Analiza miejsca europejskości, jako specyficznej wartości w życiu powszednim Ukraińców, pozwala ocenić
miejsce perspektywy dołączenia do Europy w dyskursie medialnym, a także, a może
przede wszystkim, w świadomości społecznej Ukraińców.
Kolorowe czasopisma dla kobiet reprezentują współcześnie stały element medialnej codzienności rozrywkowej praktycznie wszystkich warstw społecznych w krajach
przestrzeni postradzieckiej. Określane jako czasopisma luksusowe, odpowiedniki
wydawnictw światowych, stanowią forum zwłaszcza wizualnej prezentacji europejskiego stylu życia i wzorców zachowań, szczególnie życia modnego, światowego.

Dyskurs europejskości w pismach kolorowych
Ukraińskie wersje popularnych i modnych czasopism kolorowych są wydawane
1
przez rosyjski dom wydawniczy i w języku rosyjskim . Fakty te nie wpływają negatywnie na popularność tych czasopism, które pozostają jednymi z najbardziej modnych
1

Hearst Shkulev Media, http://www.hearst-shkulev-media.ru/company/about/ (4.03.2013).
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czasopism luksusowych na ukraińskim rynku medialnym. Ukraińska wersja „Marie
Claire” jest wydawana od 2008 roku, natomiast „Elle” od roku 2001. Zatem oba
czasopisma funkcjonują na ukraińskim rynku od dłuższego czasu, co więcej, „Elle” od
2
dwóch lat ma największy nakład wśród czasopism modowych . Rocznik i numer
każdego z czasopism był wybrany do badań losowo (2009, 2012).
Fakt, że wyżej wymienione pisma funkcjonujące na ukraińskim rynku wydawniczym wydawane są w języku rosyjskim, jest niezwykle ważnym aspektem analizy
dyskursu europejskości. Zjawisko wpisuje się w powracającą okresowo wpływową
tendencję prowincjonalizacji języka ukraińskiego jako języka głównie kultury ludowej, literatury klasycznej oraz chwiejnej państwowości niepodległej Ukrainy. Ukraińska prasa rozrywkowa występuje, dzięki językowi rosyjskiemu, jako nieodłączna
część specyficznej postradzieckiej przestrzeni popkulturowej, co przejawia się zarówno w tym, że siedziby redakcji znajdują się najczęściej w Moskwie, jak i w odwoływaniu się do wspólnych wartości post-Homo sovieticus, do wspólnego bogatego
dziedzictwa radzieckiej kultury popularnej (literatura, kino, prasa, celebryci). W tej
sytuacji niełatwo byłoby, na przykład, znaleźć różnice między postrzeganiem Europy
i europejskości w Rosji, Ukrainie i na Białorusi w prasie rozrywkowej, gdyż najprawdopodobniej różnią się one tylko doborem innych, lokalnych gwiazd, celebrytów
i działaczy, których siedzibą są odpowiednio Moskwa, Kijów czy Mińsk.
Czasopisma kolorowe zajmują wyjątkowe miejsce w życiu codziennym, powszednim odbiorców. Zgodnie ze Słownikiem współczesnego języka polskiego „powszedni”
oznacza „związany z codziennością, zwyczajnością, pozbawiony uroku niezwykłości,
3
świąteczności, niecodzienności, zwyczajny, zwykły, codzienny” . Jednak wizerunek
świata w tych czasopismach odbiega zasadniczo od codzienności ukraińskiego odbiorcy.
Istotnym elementem dyskursu europejskości w czasopismach kolorowych jest
używanie licznych wyrazów zapożyczonych. Słowa te nie są objaśniane, lecz są używane w sposób, który zakłada, że czytelnik je zna, zrozumie kontekst ezoteryczny
oraz cel, w jakim takie, a nie inne słowo zostało użyte. Dzięki temu ma on nabrać
pewności siebie, i pewności co do swojej wiedzy o świecie, i można rzec, udowodnić
4
swoją „światowość” i „europejskość” .
Niewątpliwie można się zgodzić, że codzienność europejska składa się nie tylko
z obrazów, którymi mogą się pochwalić i wyróżnić czasopisma kolorowe, lecz również
5
z elementów „niewidzialnych”, zapachów, dźwięków i innych wrażeń . Jednak tak
abstrakcyjne pojęcia, jak „europejskość” oraz „wizerunek bycia Europejczykiem”
2

O czasopiśmie ELLE, list redaktora, http://elle.com.ua/static/o_jurnale (4.03.2013).
B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s. 833.
4
Na przykład brasserie, fusion lub street style, „Elle”, 2012, nr 10. Niekiedy wydaje się, że łatwiej redaktorom użyć
jakiegoś obcego terminu, niż długiego tłumaczenia na język czasopisma (na przykład szereg wyrazów z dodatkami
friendly, beauty, must).
5
I. Borkowska, H. Jakubowska, M. Podgórski, Metodologia dla socjologii codzienności, [w:] Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii, S. Rudnicki, J. Stypińska, K. Wojnicka (red.), Warszawa 2009, s. 67-68.
3
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najpełniej wyrażają się w zdjęciach, w medialnym dyskursie wizualnym, a jeszcze
bardziej w podpisach do tych zdjęć, zwłaszcza w odniesieniu do nowinek i modnych
tendencji ilustrowanych tymi zdjęciami. Niekiedy jest proponowana nawet „ścieżka
dźwiękowa”, która powinna stworzyć odpowiedni nastrój do czytania i oglądania.
Jest to lista utworów, które czytelnik będzie umiał znaleźć w Internecie, na YouTube,
6
czy jednym z serwisów peer-to-peer do ściągnięcia za darmo .
Normalna powszedniość, rutyna, codzienna szarość jest antytezą życia przedstawianego na łamach czasopism kolorowych, w których świat jest przedmiotem dyskusji, poprawek i ulepszeń. Dyskurs czasopism kolorowych sprawia, że codzienność
zostaje zburzona przez ich „niecodzienność”. Takie wzorowanie się na kolorowej
wersji życia codziennego, swoistej niecodzienności, jest obecnie nieodłącznym elementem życia współczesnych kobiet (jak i mężczyzn), zwłaszcza w wieku aktywności
zawodowej i, można rzec, światopoglądowej. Dyskurs wizualny, obrazy, które się
znalazły na stronach czasopism kolorowych, w ten lub inny sposób odpowiadają lub
chcą odpowiadać stanom umysłu, emocjom i pragnieniom współczesnego człowieka, w zamyśle pragną kształtować wybory społeczne i indywidualne oraz zachowania,
mając na uwadze własne korzyści ekonomiczne (reklama, promocja, sprzedaż).
Przedstawiana w tych czasopismach wizja dnia codziennego, z punktu widzenia ukraińskiego odbiorcy, jawi się jako „normalna oryginalność”7, gdyż czasopisma kolorowe
pozbawiają codzienność jej szarości i banalności, stylizując ją na niecodzienność8.

Europejskość w dyskursie publicznym
Wizerunek Europy (Unii Europejskiej) wśród Europejczyków jest ściśle związany
z jej stabilnością wewnętrzną oraz potrzebą kształtowania wspólnej tożsamości
w obliczu kryzysu czy spowolnienia gospodarczego, przerostu biurokratycznego oraz
wzrostu eurosceptycyzmu w różnych regionach starej i nowej Unii. Natomiast europejskość i wizerunek Europy w krajach postradzieckich występują jako kwestie
problematyczne, szczególnie na Ukrainie, często ze względu na trudności z oceną
aspiracji do europejskości samej Ukrainy. Podejmowane są próby eksperckiej analizy
tych problemów, które przejawiają się np. w powstawaniu różnorodnych zespołów
do badań nad dążeniami europejskimi Ukrainy, nad kwestiami partnerstwa z krajami
europejskimi, bądź też nad tak zwaną jednością europejską. W tym ostatnim
aspekcie bada się głównie perspektywy i możliwości identyfikacji Ukrainy z Europą ze
względu na zróżnicowanie pod tym względem regionów. Panuje przekonanie, że

6

Elle, 2012, nr 10, s. 232.
D. Mroczkowska, Ł. Rogowski, R. Skrobacki, Codzienność niecodzienna/niecodzienność codzienna – spojrzenie na
dylematy socjologii życia codziennego, [w:] Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii... s. 93-104.
8
Na przykład, w jednym z artykułów było użyte pojęcie „książeczka czekowa” w normalnym, codziennym kontekście, a przecież na Ukrainie mało kto korzystał i nadal korzysta z takiego „kapitalistycznego” wynalazku.
7
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zaczynać należy od wewnątrz kraju oraz od zmian wartości i osobowości, bo, jak głosi
hasło: „Europa zaczyna się od Ciebie”9.
Polityczny rozwój Ukrainy w ostatnich latach świadczy niestety o nikłym zainteresowaniu elit politycznych wcieleniem w życie deklarowanych wartości europejskich.
Sytuacja polityczna przypomina czasy sprzed 2004 roku, sprzed okresu tak zwanej
Pomarańczowej Rewolucji, kiedy zwrot „Europejski wybór Ukrainy”, jak trafnie zauważyła wówczas Ola Hnatiuk, był „doskonałym, lecz do niczego niezobowiązującym
hasłem” dla elit rządzących10. W trakcie Pomarańczowej Rewolucji „serce Europy
zaczęło bić w Kijowie”, a sama Europa występowała jako wartość bezdyskusyjna,
o którą trzeba było bezwzględnie zawalczyć. Z czym jeszcze u Ukraińców kojarzyła się
wówczas Europa? W tamtej sytuacji, kiedy cały dyskurs publiczny był zdominowany
przez problemy natury ustrojowej, skomplikowane wybory polityczne lub wręcz
cywilizacyjne, europejskość była wyidealizowanym marzeniem o dobrobycie i nowoczesności. Z niepokojem krytykowano i przeciwstawiano tej europejskości wszelkie
objawy prowincjonalizmu w kulturze i życiu społecznym Ukrainy.
Europejskość, jako cecha w różnym stopniu właściwa samym Ukraińcom, najczęściej występuje w dyskursie publicznym jako coś, czego należy pragnąć, wyrabiać
w sobie, kontrolować w aspekcie poziomu, zarówno u siebie, jak i innych osób. Taka
postawa może doprowadzić do wymarzonego „europejskiego” poziomu we wszystkich sferach życia. W życiu codziennym oraz w mediach, zwłaszcza w reklamie, regularnie dodaje się przedrostek „euro” do różnego rodzaju usług, towarów, zajęć,
rozrywki itd. jako gwarancję jakości, wykładnik pokonania szarości i powszedniości
życia.
W rzeczywistości, owa wręcz mityczna europejskość często jednak okazuje się
nieosiągalna w szarej codzienności ukraińskiej. W dyskursie publicznym najpopularniejszym rozwiązaniem tego problemu jest podkreślenie innych wymiarów europejskości, niż ten związany z poziomem życia i jakością sfer ekonomicznej i politycznej.
Już jako dowcip rozpowszechniona jest reakcja ukraińskich przedstawicieli władzy
różnych szczebli na zarzuty co do strategii europejskiej: „Po co mamy iść do Europy,
przecież Ukraina już jest w Europie, ma na swoim terytorium centrum Europy,
nieważne, że tylko geograficzne!”.
Nie jest zadaniem tej rozprawy oceniać, czy pozostałości strachu przed sowietyzacją (w niektórych kręgach kojarzoną również z rusyfikacją), odrzucenie imperializmu i spuścizny postradzieckiej, pragnienie „wyboru europejskiego”, europejska
tożsamość i wartości europejskie pozostają tylko w sferze dyskusji intelektualistów
o miejscu Ukrainy w Europie, a Ukraina wcale nie chce, nie walczy o integrację z Europą (niedo-Europy, jak ujął to słynny lwowski historyk Jarosław Hrycak), zmuszając tym
samym do szukania trzeciej drogi11. Natomiast możemy ocenić, z czym kojarzy się
codzienność europejskości poza dobrobytem, funkcjonalnością, nowoczesnością,
9
10
11

M. Zimina, Europa zaczyna się od Ciebie! , „Donbass”, 18.10.2012, № 120.
Sny o Europie, wyb. i red. O. Hnatiuk, Kraków 2005, s. 209.
Tamże, s. 222-224.
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wysokim standardem usług i towarów, od samochodów i „euroremontów” poprzez
bankowość i finanse do zagospodarowania czasu wolnego, kultury i sztuki.
W ramach badań medialnego dyskursu europejskości przeprowadzono kilka
wywiadów w celu przedstawienia najważniejszych elementów europejskości w ukraińskiej świadomości społecznej. Większość rozmówców wymieniła szereg przymiotników odnoszących się do ogólnie rozumianych wartości europejskich, które tak czy
inaczej dla samych Ukraińców kojarzą się z pojęciem prestiżu.
Prestiż europejskości przejawia się, w różnorodny sposób, między innymi na
łamach czasopism takich, jak „Elle” oraz „Marie Claire”. Same czasopisma prezentowane są w taki sposób, aby u czytelników od razu pojawiały się skojarzenia
z bogactwem, przepychem, znalezieniem się wysoko na drabinie hierarchii społecznej bez względu na jakiekolwiek inne skojarzenia, bo przecież przepych w Moskwie
często jest nawet większy niż w Paryżu czy Nowym Jorku. Zresztą same czasopisma
kolorowe w języku rosyjskim to w dosłownym tłumaczeniu magazyny lśniące lub
błyszczące (w nawiązaniu do charakteru papieru).
Do elementów uznania prestiżu europejskości zalicza się tendencja półartystyczna do powszechnego stosowania pseudonimów o brzmieniu angielskim, włoskim lub najczęściej francuskim, czyli inaczej tendencja do nadawania rodzimym
imionom i nazwiskom formy obcojęzycznej, gdyż taka uważana jest za lepszą i staje
się prawie marką lub znakiem handlowym12. Jest to właściwe głównie przedstawicielom branży modowej, celebrytom oraz osobom tak czy inaczej z tymi sferami
związanym, lecz najciekawsze są nie motywacje tych osób, lecz to, że praktyki tego
rodzaju traktowane są jako normalne w rozrywkowym dyskursie medialnym. Mają
one automatycznie budować prestiż tych osób, często imiona i nazwiska pisane są
literami łacińskimi, a nie cyrylicą.
Warto odnieść pojęcie europejskości do dosyć szerokiego pojęcia „Zachód”. Dla
ukraińskiego dyskursu powszedniego wciąż charakterystyczne jest myślenie dychotomiczne: My (tutaj) – Oni (tam); „u nas” – „na Zachodzie”; „my wciąż” – „a za granicą
już dawno”. Oczywiście, pojęcie „Zachód” obejmuje poza krajami Europy Zachodniej
również Stany Zjednoczone i niekiedy Izrael, a więc europejskość wydaje się szerszym
terminem, jest czymś, co Ukraina i jej mieszkańcy mogą kiedyś osiągnąć, będą mogli
się nią pochwalić. Warto również podkreślić, że Europa nie jest przedstawiana jako
źródło bezpośredniego wsparcia dla Ukrainy czy jej obywateli. Jeżeli Ukraina dostaje
pewne wsparcie ze strony organizacji światowych, z pojęciem europejskości ogólnie
czy tym bardziej z europejskością Ukrainy nie ma ten fakt związku, zwłaszcza
w wymiarze prestiżowo-symbolicznym.
Europejskość w ukraińskim dyskursie publicznym stanowi raczej hasło, a wartości
i idee, które są przedstawiane jako europejskie, nie są tak rozpowszechnione, jak by
się mogło wydawać w oparciu o dyskurs publiczny. Europejskość służy przeciętnemu
12 Np. wywiad z ukraińskim projektantem o imieniu czy pseudonimie francuskim, „Marie Claire”, 2009, nr 10, s. 54,
lub z ukraińskim muzykiem o imieniu czy pseudonimie anglosaskim, „Elle”, 2012, nr 10, s. 231.
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Ukraińcowi jako swego rodzaju punkt odniesienia dla oceny autostereotypu czy, posługując się terminologią mikrosocjologiczną, jaźni odzwierciedlonej. Gdyby zatem
Ukrainiec mógł się poszczycić tożsamością „prawdziwego Europejczyka”, myślałby, że
o nim, jak o Europejczyku, istnieją właśnie takie opinie stereotypowe, jakie mają
miejsce w badanym dyskursie.
W czasopismach często prezentuje się pewne nowości na ukraińskim rynku różnorodnych usług lub dóbr konsumpcyjnych, a także tendencje zachowań społecznych
jako bardziej nowoczesne, bardziej europejskie lub „światowe”. Pozytywny wydźwięk ma określenie „prawdziwy obywatel świata”. Z drugiej strony, pokazuje się
zacofanie ukraińskich konsumentów (łącznie z czytelnikami danego czasopisma)
i zamieszcza porady, jak być bardziej „światowym”, podkreślając wszelkie zalety
13
nowych osiągnięć technicznych, produktów czy tendencji konsumpcyjnych . Porównania tego rodzaju mają niekoniecznie negatywny wydźwięk, gdyż często
przedstawiana sytuacja pokazuje, że przeciętny Ukrainiec, w pewnych sferach życia
14
codziennego, okazuje się nie gorszy, a nawet lepszy, od Francuza czy Brytyjczyka .
Jak widać, dyskurs publiczny wskazuje na najważniejsze wzorce stanowiące punkt
odniesienia dla Ukraińców. Okazują się nimi Europejczycy ogółem lub przedstawiciele jakiegoś konkretnego narodu. Czasem pojawiają się inne wymagania w stosunku do uznawanych tradycyjnie wartości europejskich, dyktowane szczególnymi
okolicznościami. Na przykład, światowy kryzys gospodarczy spowodował nową tendencję w krajach rozwiniętych, która sprzyjała oszczędności, minimalizmowi i skrom15
ności, przynajmniej w deklaracjach (choć nie na zdjęciach z miast europejskich ).
Sugerowano, że Europejki i Amerykanki powinny ukrywać wszelkie oznaki luksusu,
znaki drogich marek, chowając firmowe torebki i opakowania do szarych reklamówek (tzw. guilty shopping16). Natomiast w ukraińskim dyskursie publicznym nie
ma żadnego poczucia winy, kiedy wydaje się ogromne sumy na markowe ubrania czy
dodatki. Przeciwnie, prezentowane jest bezwyjątkowe przekonanie, że marki powinny być widoczne i nie jest to karygodne w takim kraju jak Ukraina, gdzie luksus stał się
dostępny dopiero dwadzieścia lat temu.

13 Przykładem może być przedstawienie pozytywnych stron takiego taniego i ciekawego sposobu podróżowania,
jak tak zwany homeexchange (wymiana domów między osobami chętnymi do zwiedzenia tego lub innego miejsca),
do którego zgodnie z informacją zawartą w czasopiśmie przystąpił tylko (!) jeden Ukrainiec, a przecież procedura
przystąpienia jest łatwa i przejrzysta. Innym ciekawym sposobem „światowego”, modnego spędzania czasu jest wynajmowanie tzw. kamperów – domu na kółkach do wyjazdu, np. na Krym, choć jest to raczej tendencja amerykańska,
niż europejska. „Marie Claire”, 2009, nr 10, s. 76-78. Inną ciekawą tendencją mogą być tak zwane „modne zachowania”, na przykład, mówiąc 'hello ma belle' i całując w oba policzki, będziesz wyglądać jak Francuz ! „Elle”, nr 2012,
nr 10, s. 238.
14 Uprawiajmy miłość, „Marie Claire”, 2009, nr 10, s.79; „Elle”, 2012, nr 10, s. 260. W artykule redaktorka sugeruje,
że trzeba być dumną z czegoś własnego, ukraińskiego, ale o widocznym światowym charakterze (Ukrainian Fashion
Week), tamże, s. 40; autorka cieszy się z rzadkiego wypadku zaprojektowania czegoś przez światowej klasy projektantów wyłącznie na rynek ukraiński, tamże, s. 66.
15 „Elle”, 2012, nr 10, s. 242.
16 „Marie Claire”, 2009, nr 10, s. 81.
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Powyższe sugestie nowych zachowań społecznych mogą być przedmiotem refleksji w dyskursie ukraińskich mediów, bowiem jeszcze za czasów radzieckich utwierdziło się przekonanie, że Europa (szczególnie Europa Zachodnia lub krótko Zachód)
jest swego rodzaju ziemią obiecaną dzięki swobodom politycznym i ideologicznym,
z jednej strony, jak i możliwościom ekonomicznym, z drugiej strony. Przy tym, te
ostatnie raczej kojarzyły się zwykłym ludziom i nadal się kojarzą nie z możliwościami
uzyskania dobrej pracy z perspektywą rozwoju zawodowego, lecz z możliwościami
konsumpcyjnymi. Obecnie Europa wciąż wydaje się lepsza właśnie ze względu na
wyższą jakość usług i towarów za taką samą albo niekiedy niższą cenę. Europejskość
polega zaś na zaufaniu, szeroko pojętej prawdzie, otwartości i szczerości w sferze
biznesu i konsumpcji w odróżnieniu od postradzieckich elementów rzeczywistości
otaczającej Ukraińca, na które składają się podwójne standardy, kłamstwa, udawanie, skrytość, zamknięcie na innych, zwłaszcza odbiegających wyglądem i zarobkami
17
od pożądanego minimum . Rozpowszechnione jest przekonanie o wysokim poziomie życia każdego w Europie, luksusowym w porównaniu z poziomem życia przeciętnego Ukraińca, bez względu na zajęcie i poziom zarobków. Inną sprawą okazuje się
konieczność przestrzegania pewnych twardych zasad, przepisów prawnych oraz wykonywania obowiązków przez przeciętnego Europejczyka. W tym wymiarze mieszkańcy obszarów postradzieckich zmuszeni są do naruszania przepisów i zasad wobec
panujących zwyczajów i aprobaty dla dawania oraz brania łapówek.
Jednym z ważniejszych elementów dyskursu europejskości oraz bycia Europejczykiem można nazwać odwoływanie się do specyficznego kodu kulturowego, który
w założeniu jest europejski, czyli wspólny wszystkim Europejczykom. Poszczególne
elementy tego kodu są związane ze specyficzną estetyką europejskości, często nawiązującej do stereotypów narodowych i etnicznych. Wykładnikiem są tu sformułowania, jak np.: dzięki pewnym perfumom w deszczu poczuj się jak prawdziwy
londyńczyk; dzięki kolorom szalika i książki o treściach postmodernistycznych na
stoliku kawiarnianym poczuj się jak prawdziwy paryżanin itd.18. Autostereotypy także
można odnaleźć na łamach czasopism kolorowych, a nawiązują one do wartości, zdaniem Ukraińców, przyciągających uwagę całego świata, np.: do osiągnięć sportowych. Skoro możemy się pochwalić światowej klasy sportowcami, niech Ukraina
19
kojarzy się z boksem! Czy to ma udowodnić „światowość” i „europejskość” Ukraińców w ich własnych oczach ? Można także spotkać utrwalone wyrazy wywodzące się
z klasyki radzieckiej kultury popularnej, którymi wciąż posługuje się większość
społeczeństwa i które nawiązują do autostereotypów20.

17

Wywiady przeprowadzone we wrześniu-październiku 2012.
Tamże, s. 134. Dziennikarze wykorzystują te stereotypy w taki sposób, aby niewątpliwie były zrozumiałe dla
czytelników ukraińskich, np. artykuł o Szkocji został przekornie zatytułowany „Scotland Yard”, choć wiadomo, że to
nazwa siedziby brytyjskiej policji, „Elle”, 2012, nr 10, s. 214.
19 „Marie Claire” 2009, nr 10, s. 139.
20 „Dworzec dla dwojga” połączony z Orient-Expressem, „A zorze tutaj ciche”, „Elle”, 2012, nr 10, s. 223.
18
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Najciekawsze elementy dyskursywne pojawiają się w dziedzinie dotyczącej
turystyki i podróżowania. Nazwy ukraińskich atrakcji turystycznych nie pojawiają się
w dyskursie publicznym prawie wcale jako nazwy miejsc docelowych Ukraińców, jako
nazwy miejsc modnych i turystycznie atrakcyjnych. Wymieniane są turystyczne centra europejskie i pozaeuropejskie, widniejące na pięknych zdjęciach przedstawiających słoneczne krajobrazy, kolorowe ryneczki i artystyczne kafejki, romantyczne
uliczki, po których chodzą przeważnie młodzi, uśmiechnięci ludzie21. Kierunki turystyczne są przedstawiane z podkreśleniem tego faktu, że są „modne” w tym sezonie,
i to jest samo przez się zrozumiałe, że są one modne „na Zachodzie”22. Dodatkowo
modne mogą być nie tylko jako miejsca turystyki i odpoczynku, ale jako źródła inspiracji przyrodą, egzotyką i motywami etnicznymi.
Podsumowując, analiza ukraińskiego dyskursu publicznego i dyskursu czasopism
kolorowych wydaje się wskazywać, że wizja europejskości konstruowana jest na elementach imitacji europejskości i odnoszona do zjawisk drugorzędnych. Zaś Ukraińcy,
rzekomo wolni od niskiego wartościowania zjawisk lokalnych, przepełnieni są pragnieniem udowodnienia tego, co może być politycznie trudne do osiągnięcia, czyli
własnej europejskości. Przedstawiany w dyskursie publicznym wizerunek Europy
i tzw. Zachodu wydaje się być wyidealizowany, a w kolorowych czasopismach widoczna jest tendencja do kopiowania nie tylko stylu ubierania się, ale i stylu życia.

Forms of the European discourse in the Ukrainian press
Summary
The article analyzes these forms of the European discourse which are clearly visible in the selected
Ukrainian (mostly colored) periodicals, where a strongly one-sided picture of the European ideas, as
well as their prestige, can be recognized. As it seems, these forms of presentation of the European
identity that are to be found in the analyzed Ukrainian press are difficult to be accepted and may result in
its inaccurate and crooked comprehension by the press readers. One should worry that what can be
found in many Ukrainian periodicals is an imitation of the very idea of European identity.
Key words: Europe, Ukrainian aspirations, discourse in colored periodicals, 'imitation' of the notion of
European identity

21
22

Tamże, s. 143.
Np. artykuł pt. Etiopia, „Elle”, 2012, nr 10, s. 249-253.
102

MEDIOZNAWSTWO

.

KOMUNIKOLOGIA

.

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

SEMIOLOGIA

.

SOCJOLOGIA MEDIÓW

. MEDIA A PEDAGOGIKA

nr 5/2015

Patrycja Bałdys
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Memy, mashupy, viral videos – opisywanie
rzeczywistości społecznej w czasach
kultury digitalnej

ABSTRAKT
Artykuł poświęcony został nowej rzeczywistości powstającej równolegle w świecie on-line i off-line.
Interesowało mnie, jak świat rzeczywisty, którego doświadczają na co dzień jednostki, pokazywany jest
przez nie w Internecie. Jakie wydarzenia są przez nie opisywane za pomocą memów, mushupów i viral
videos? W jaki sposób są one przedstawiane? Czy posługując się memami, mushupami i viral videos są
kreatywni, tworzą własne przekazy, czy może wykorzystują wzory używane przez innych internautów
w podobnych sytuacjach? Artykuł nie pretenduje do miana opracowania całościowego, stanowi raczej
krótki szkic poświęcony trzem istotnym, jak się wydaje, elementom komunikowania się w wirtualnym
świecie, jakimi są memy, mushupy i viral videos, które wpłynęły w dosyć istotny sposób na sposoby
opisywania i przedstawiania rzeczywistości w świecie kultury digitalnej. Artykuł oparty został na badaniach jakościowych portali społecznościowych oraz internetowych serwisów informacyjnych.
SŁOWA KLUCZOWE: epoka cyfrowa, kultura digitalna, nowe nowe media, kultura wizualna, Web 2.0,
mem, mashup, viral video

Wstęp
Jill Shepherd, opisując współczesne społeczeństwo, stwierdza, że wiedza o epoce
cyfrowej jest z jednej strony bardziej abstrakcyjna i teoretyczna niż bywało to
w przeszłości, z drugiej strony informacje o niej często są banalne i szybko się zmieniają. Podkreśla, że intensywność zmian społeczno-gospodarczych obecnie zachodzą1
cych jest porównywalna z tymi z okresu rewolucji przemysłowej . Teoretycy piszący
o szybkości zachodzących zmian najczęściej posiłkowali się sformułowanym w 1965
roku prawem Moore'a – zgodnie z którym początkowo twierdzono, że moc obliczeniowa procesorów podwaja się co 12 miesiące, w późniejszym okresie liczba miesięcy

1
J. Shepherd, Why the digital era?, [w:] G. Doukidis, N. Mylonopoulos, N. Pouloudi (ed.), Social and economic
transformation in the digital era, Idea Group Publishing, London 2004, s. 2.
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była stale korygowana – ostatecznie przyjęto, że wynosi ona od 18 do 24 miesięcy .
Co więcej, prawo zaczęto traktować jako odnoszące się do praktycznie każdego
postępu technologicznego. Okres pojawiania się zmian stale się skracał. To, co niezmienne i co tak naprawdę stanowi podstawowy rys epoki cyfrowej, to coraz większa
rola technologii informacyjnych i komunikacyjnych i związanych z nimi nowych
mediów.
Analiza przedstawiona przez Shepherd nie odbiega specjalnie od tego, co wcześniej można było znaleźć w pracach teoretyków zajmujących się problemami rozwoju
społeczeństwa informacyjnego. Widać to chociażby na przykładzie Manuela
Castellsa, który twierdzi, że pod koniec XX wieku przeżyliśmy transformację kultury
materialnej, która nastąpiła pod wpływem zmiany paradygmatu technologicznego
3
zorganizowanego wokół technologii informacyjnych . Szybki rozwój technologii
informacyjnych możliwy był dzięki postępowi w mikroelektronice i technologiach
telekomunikacyjnych.
Komunikacja elektroniczna i nowe media stały się powszechne i niezbędne.
Zwiększyła się liczba komputerów, które w krótkim okresie stały się szybsze, mocniejsze, mniejsze i tańsze niż były wcześniej. W efekcie żyjemy obecnie w społeczeństwach, w których istnieje coraz mniej sfer działalności ludzkiej, w których nie
4
znajdują one zastosowania . Informacje są nie tylko przechowywane, pobierane
i przekazywane w olbrzymiej ilości z nieprawdopodobną prędkością, ale również, co
istotniejsze, porządkowane, selekcjonowane i przetwarzane. Do tej pory możliwości
takie stanowiły domenę mózgu ludzkiego, obecnie ludzie są coraz częściej zastępowani przez technologie informacyjne. Zdaniem Johna Haltona to, co pozostaje nadal
domeną ludzi, to wszelkie działania kreatywne, obszary działalności związane z estetyką czy moralnością. Nudne i mechaniczne procesy, wymagające precyzji pozostawiliśmy maszynom5.
W tym nowym wspaniałym świecie technologii informacyjnych jedną z istotniejszych ról odgrywają nowe media, czy, jak chcą niektórzy teoretycy nowe nowe media.
Szukając definicji, warto wskazać ich cechy charakterystyczne. Paul Levinson uważa,
że pierwszą z nich jest fakt, iż w przypadku nowych nowych mediów każdy odbiorca
jest jednocześnie producentem. Przy czym nie chodzi tutaj już o potencjalną
możliwość wytwarzania treści kulturowych, ale o to, że dzieje się to w większości
przypadków zupełnie naturalnie każdego niemal dnia. To w pierwszej kolejności
zasługa Internetu – dzięki któremu miliony użytkowników na całym świecie stały się
2

Warto dodać, że coraz częściej pojawiają się opinie mówiące o tym, iż nowoczesne technologie oparte na krzemie przestają nadążać za prawem Moore'a. Amerykański fizyk Michio Kaku przewiduje upadek prawa Moore'a
i początek ery postkrzemowej. O tym, jakie będą jej skutki można przeczytać m.in. w wywiadzie, jaki przeprowadziła
z nim Natalia Hatalska – tekst został zamieszczony w publikacji The Future Makers - http://futuremakers.today/pl/
[dostęp 10.03.2015].
3
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa, ss. 43-44.
4
J. Halton, The anatomy of computing, [w:] T. Forester (ed.) The information technology revolution, MIT Press,
Cambridge 1985, s. 4.
5
Tamże, s. 4.
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posiadaczami własnych blogów, stron internetowych, użytkownikami serwisów społecznościowych, które stają się często sposobem komunikowania się ze światem
zewnętrznym. Widać to dobrze na przykładzie YouTube'a, Instagramu, Twittera czy
Facebooka. W świecie portali społecznościowych rzeczywiście znikają granice oddzielające producentów od konsumentów. Sami użytkownicy decydują każdego dnia,
w każdym momencie, czy są tylko odbiorcami treści, czy ich twórcami. Kolejną cechą
jest autentyczność, która wynika z braku profesjonalizmu odbiorców, którzy stali się
producentami treści. Efektem jest powstanie nowej rzeczywistości, która jest:
„całkowicie schwytana, w pełni zanurzona w wirtualnym układzie obrazów, w świecie wyobraźsobie-że, w którym pozory nie tylko znajdują się na ekranie, za pośrednictwem którego komunikuje się
6
doświadczenie, lecz stają się tym doświadczeniem” .

Ta nowa rzeczywistość powstająca równolegle w świecie on-line i off-line będzie
stanowiła temat niniejszego artykułu. Interesować mnie będzie, jak świat rzeczywisty, którego doświadczają na co dzień jednostki, pokazywany jest przez nie w Internecie. Jakie wydarzenia są przez nie opisywane za pomocą memów, mushupów i viral
videos? W jaki sposób są one przedstawiane? Czy posługujący się memami,
mushupami i viral videos są kreatywni, tworzą własne przekazy, czy może wykorzystują wzory używane przez innych internautów w podobnych sytuacjach? I w końcu,
jakie funkcje pełnią memy, mashupy i viral videos w komunikacji. Artykuł nie pretenduje do miana opracowania całościowego, stanowi raczej krótki szkic poświęcony
trzem istotnym, jak się wydaje, elementom komunikowania się w wirtualnym świecie, jakimi są memy, mushupy i viral videos, które wpłynęły w dosyć istotny sposób na
sposoby opisywania i przedstawiania rzeczywistości w świecie kultury digitalnej.
Artykuł oparty został na badaniach jakościowych portali społecznościowych oraz
internetowych serwisów informacyjnych.

Krótka historia memów
Słowo mem pochodzi od greckiego mimesis oznaczającego „naśladownictwo”. Do
świata nauki pojęcie wprowadził po raz pierwszy w 1976 roku Richard Dawkins7 za
sprawą swojej książki „Samolubny gen”. Podważał w niej tezę, że żywe organizmy są
genetycznie zmuszone do tego, by zachowywać się w sposób zwiększający prawdopodobieństwo przetrwania gatunku. Dla Dawkinsa jasne jest to, że podstawową
6

Tamże, s. 378.
Warto wspomnieć, że podobne pojęcie pojawiało się znacznie wcześniej w literaturze, w 1870 roku austriacki
socjolog Ewald Hering posłużył się słowem die Mneme, które później trafiło w 1904 roku na okładkę niemieckiego
biologa Richarda Semona. Sama koncepcja memów też pojawiła się znacznie wcześniej, Tim Tyler w swojej książce
„Memetics. Memes and the sciences of cultural evolution” wskazuje między innymi na E. B. Tylora i jego “przeżytki”
(survivals), Ch. J. Lumsdena i E. O. Wilsona i ich „kulturgen” (culturgens), J. Giovanolli – psychogen, S. Godin – „wirus
idei” (ideaviruse), D. Campbell – „mnemone”, Richard Brodie – wirus umysłu, C. Swanson – sociogeny itp.
7
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jednostką genetyki nie jest gatunek, rodzina czy pojedyncze osobniki, są nią geny
decydujące o unikalnym DNA jednostki. Zauważył również, że znaczna część zachowań ludzkich nie jest uwarunkowana genetycznie, są one wynikiem działania kultury.
Szukając dobrego określenia dla tego typu zachowań wprowadził pojęcie memu.
Definiował go jako małą jednostkę kultury, która rozpowszechnia się od osoby do
8
osoby przez naśladownictwo lub kopiowanie . Jak pisze, memami mogą być: „melodie, idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby lepienia garnków lub budowania
łuków. Tak jak geny rozprzestrzeniają się w puli genowej, przeskakując z ciała do ciała
za pośrednictwem plemników lub jaj, tak memy propagują się w puli memów, przeskakując z jednego mózgu do drugiego w procesie szeroko rozumianego naśladownictwa. Jeśli naukowiec przeczyta lub usłyszy jakiś dobry pomysł, przekazuje go
kolegom i studentom. Wspomina o nim w artykułach i na wykładach. O propagowaniu się nośnej idei można powiedzieć wtedy, gdy przenosi się ona z mózgu do
9
mózgu” .
Replikacja memów staje się możliwa dzięki naśladownictwu. Przy czym warto
zwrócić uwagę na fakt, że niektóre memy replikują się skuteczniej od innych. Zajmując się tym zjawiskiem, Dawkins przypisuje im cechy charakterystyczne dla
replikujących się genów, takie jak: długowieczność, płodność i wierność kopiowania.
Długowieczność w przypadku memów jest mało istotna, niektóre trwają tak długo jak
jesteśmy je w stanie przywołać we własnej pamięci, inne trwają przez wieki. Znacznie
istotniejsza jest zdaniem Dawkinsa płodność kopiowania, która wpływa na możliwości przetrwania memów. Im częściej są one kopiowane, naśladowane, tym większa szansa na ich przetrwanie. Przy czym ta płodność kopiowania może trwać bardzo
krótko, jak chociażby w przypadku letniego hitu muzycznego, który popada w zapomnienie wraz z końcem wakacji.
Susan Blackmore, nawiązując do Dawkinsa, definiuje memy podkreślając rolę
naśladownictwa w szerokim rozumieniu tego słowa. Memem jest dla niej wszystko,
co rozprzestrzenia się od człowieka do człowieka dzięki naśladownictwu. Jak pisze:
„Mieści się tu całe wasze słownictwo, anegdoty, które znacie, umiejętności i nawyki, które przejęliście od innych, oraz gry, w które lubicie grać. Mieszczą się tu piosenki, które nucicie, i reguły, których
przestrzegacie. Tak więc, na przykład, ilekroć jedziecie lewą (lub prawą!) stroną drogi, jecie curry
z piwem lub pizzę i coca-colę, gwiżdżecie melodię z Neighbours czy nawet witacie się uściskiem dłoni,
rozpowszechniacie memy. Każdy z tych memów z osobna wyewoluował w zupełnie niezależnym procesie, ale każdy z nich wykorzystuje wasze zachowania dla własnego powielenia”10.

To powielanie się memów następuje nieustannie, bez względu na to, czy treści
11
w nich zawarte są przydatne, szkodliwe, czy nie mają dla nas żadnej wartości . Jako

8
9
10
11

R. Dawson, Samolubny gen, Warszawa, s. 262-265.
Tamże, s. 266.
S. Blackmore, Maszyna memowa, Poznań 2002, s. 31.
Tamże, s. 31.
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przykłady Blackmore podaje błyskotliwy wynalazek, który jest rozpowszechniany
z uwagi na jego walory użytkowe, świąteczną piosenkę „Jingle Bells”, którą odtwarzają miliony osób na całym świecie tylko i wyłącznie dlatego, że ma miłe brzmienie.
Przykładem memów szkodliwych są jej zdaniem wszelkiego typu łańcuszki św. Antoniego czy nieskuteczne diety odchudzające. Bez względu na swoją użyteczność czy
przydatność ich wspólną cechą jest to, że „rozprzestrzeniają się, gdy tylko mają ku
temu okazję”12. Memy są podobne jak geny samolubne, bo ich jedynym celem jest
powielanie się i rozpowszechnianie. Jedynie takie memy, które docierają do milionów osób na całym świecie i są przekazywane dalej, odnoszą sukces. Jak pisze
Blackmore „My ludzie, z powodu swych zdolności naśladowczych staliśmy się po
prostu fizycznymi „gospodarzami” potrzebnymi memom do realizacji ich własnych
13
celów” .
Limor Shifman, pisząc o memach stwierdza, że są jak Forest Gump, „pozornie
stanowią banalne kawałki popkultury, jednak głębsze spojrzenie pozwala dostrzec, iż
14
odgrywają istotną rolę w definiowaniu wydarzeń dwudziestego pierwszego wieku” .
Trudno powiedzieć, co tak naprawdę decyduje o tym, iż jedne z memów rozprzestrzeniają się z dużą łatwością i stają się na dłużej częścią kultury, a inne znikają równie
szybko, jak się pojawiły.
Mimo tego, że memy internetowe stają się coraz częściej tematem naukowych
opracowań, trudno jest znaleźć ich dobrą definicję. Patrick Davison definiuje je jako
elementy kultury, najczęściej żarty, które zyskują wpływ dzięki przekazowi on-line. To,
co czyni je wyjątkowymi, jeśli porównamy je z żartami tradycyjnymi (wymienianymi
w rozmowach lub drukowanych na przykład w prasie), to właśnie szybkość ich
przekazywania i wierność ich formy. Szybkość przekazywania tradycyjnych żartów
w dużej mierze uzależniona jest od częstości kontaktów jednostek i ich pamięci.
Memy internetowe takich ograniczeń nie posiadają15. Trafiając do sieci rozchodzą się
błyskawicznie, przekraczając często granice państw, co ważne, do odbiorców docierają w takiej samej postaci. Davison pisze, że obecnie szybkość transmisji wzrosła,
w niewiarygodny sposób, jeszcze bardziej. Zostały pokonane ograniczenia przestrzenne dzięki połączeniu komputerów dalekosiężnymi sieciami. Pokonane zostały
ograniczenia czasowe: cyfrowe informacje pozostają dostępne tak długo, jak serwery
16
pozostają on-line .
Formą zbliżoną do memów są mashupy. Są to zremiksowane filmy wideo, będące
przeróbkami innych filmów, klipów muzycznych, programów telewizyjnych, kreskówek, reklam czy gier wideo. Mogą być ponownie zmontowanym filmem, powstać

12

Tamże, s. 32.
Tamże, s. 32.
14 L. Shifman, Memes in digital culture, The MIT Press, Cambridge 2013, s. 6.
15 P. Davison, The language of Internet memes. [w:] M. Mandiberg (ed.) The social media reader, New York
University Press, New York 2012, s. 122.
16 Tamże, s. 123.
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z dwóch filmów lub wpadek filmowych . Stanowią idealny przykład aktywnego konsumenta nowych nowych mediów, który nie tylko jest odbiorcą nadawanych treści,
ale autorem i producentem. Mashupy stanowią zerwanie z monopolem przemysłu
fonograficznego i muzycznego, odbiorcy doprowadzili do zatarcia granicy między
konsumpcją i produkcją.
Amatorskie produkcje charakteryzuje odmienny rodzaj poczucia humoru, łączący
zaskakujące zestawienia materiałów, parodie i komentarze. Na YouTube można
obejrzeć miliony różnego rodzaju mashupów, wśród których z całą pewnością do
najpopularniejszych należą te opierające się na dwóch różnych filmach. Jednym
z najczęściej wykorzystywanych jest „Brokeback Mountain” łączony z filmami reprezentującymi odmienne gatunki, przykładem może być mashup „Brokeback to the
18
Future” (powstały z połączenia z „Powrotem do przeszłości”), „Harry Potter and the
19
Brokeback Goblet” (wykorzystujący filmowy przebój dla dzieci i młodzieży
„Harry'ego Pottera i Czarę Ognia”. Co ciekawe, wszystkie części serii o Potterze
doczekały się takiej parodii, przy czym ta akurat posiada największą liczbę odsłon, co
najprawdopodobniej wynika z faktu, iż występuje w niej idol nastolatek Robert
Pattinson grający w innej kultowej sadze filmowej – „Zmierzchu”) czy „Empire
Brokeback”20 (powstały z połączenia z „Gwiezdnymi Wojnami”).
Jak pisze Kellie S. Burns, mashupy odgrywają istotną rolę we współczesnej kulturze. Stanowią doskonały przykład postmodernistycznego mieszania stylów z różnych gatunków. W pewnym sensie są również nowym sposobem myślenia o naturze
sztuki. W tym nowym ujęciu zamiast oryginalnych dzieł, mamy do czynienia z nową
formą sztuki, która polega na łączeniu w twórczy sposób istniejących już produktów
kultury21. W tym sensie mashupy stanowią formę tworzenia muzyki i filmów istotnych dla najmłodszego pokolenia. Z jednej strony sprowadzającej się do prostej
techniki „wytnij-kopiuj-wklej”, z drugiej z tych łączonych fragmentów powstaje nowy
produkt, różniący się w sposób zasadniczy od materiałów, które się na niego składają.
Co więcej, mashupy łączą treści istotne dla tego młodego pokolenia, a przede wszystkim dla niego zrozumiałe. Co warto podkreślić, niektóre mashupy oparte na jakichś
dwóch konkretnych filmach, programach, teledyskach mają więcej niż jedną wersję
i więcej niż jednego twórcę. Popularność mashupów jest różna, te najpopularniejsze
mają po kilka milionów odsłon i wiele wersji autorskich.

17

K. S. Burns, Celebs 2.0. How social media foster our fascination with popular culture, Greenwood Publishing
Group, Santa Barbara 2009, s. 80.
18 https://www.youtube.com/watch?v=8uwuLxrv8jY [data dostępu: 17.11.2014].
19 https://www.youtube.com/watch?v=e9D0veHTxh0 [data dostępu: 17.11.2014].
20 https://www.youtube.com/watch?v=omB18oRsBYg [data dostępu: 17.11.2014].
21 Tamże, s. 87.
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Świat zaraźliwych filmów w sieci
Mówiąc o zaraźliwości czy wirusowości w sieci warto zdefiniować, czym ona tak
naprawdę jest. Karin Nahone i Jeff Hemsley definiują ją jako proces przepływu informacji społecznej, w trakcie którego jednocześnie w krótkim okresie wiele osób
przekazuje pewne informacje w obrębie swojej sieci społecznej. Informacja ta
w krótkim czasie rozprzestrzenia się poza te sieci społeczne i dociera do innych,
często bardzo odległych. Powoduje to gwałtowny wzrost liczby osób, do których ona
22
dotrze i zostanie przez nich przekazana dalej . Jeszcze inaczej można wirusowość
zdefiniować jako proces dyfuzji, w trakcie którego komunikat przekazywany jest
pomiędzy jednostkami w obrębie i pomiędzy słabo połączonymi ze sobą sieciami,
w wyniku którego następuje gwałtowny wzrost liczby osób narażonych na kontakt
z tą wiadomością23. Wirusowość oceniana jest i mierzona na podstawie 4 czynników:
jednostkowych i społecznych aspektów przekazywanej informacji, szybkości rozpowszechniania wiadomości, zasięgu rozpowszechniania informacji w wielu sieciach
społecznych i w końcu ilości osób narażonych na kontakt z rozpowszechnianą
24
treścią .
Wirusowe informacje istniały praktycznie od zawsze, jedyne, co się zmieniało
wraz z rozwojem mediów, to szybkość ich rozprzestrzeniania25. Douglas Rushkoff,
opisując otaczającą nas rzeczywistość, zwrócił uwagę na rosnącą w szybkim tempie
rolę mediów. Wydarzenia medialne zmieniają jego zdaniem nasz świat, są koniem
trojańskim, który wprowadza ukradkiem do naszych umysłów wiadomości. Wiadomości, które nie przypominają wirusów, lecz w istocie są nimi. Ich jedynym celem jest
„przekazywanie własnego kodu, tak daleko jak to możliwe – z komórki do komórki,
26
z organizmu do organizmu” . Media wytworzyły nową przestrzeń określaną przez
niego mianem datasphere lub mediaspace. Stanowi ona, jego zdaniem, nową przestrzeń dla interakcji międzyludzkich, rozwoju gospodarczego, czy wreszcie, co nie bez
znaczenia, machinacji społecznych i politycznych. Stanowi elektroniczny salon,
w którym roztrząsane są problemy, które dawniej stanowiły przedmiot rozmów
prowadzonych w małym gronie, przyciszonym głosem. Obecnie stały się one dzięki
mediom własnością zgromadzonej przed ekranami publiczności.
Samo zjawisko, jak podkreślają specjaliści, nie jest niczym nowym, wirusowe
informacje pojawiały się od dawna. Jedyne, co się zmienia, to szybkość ich
22

K. Nahon, J. Hemsley, Going viral, Polity Press, Cambridge 2013, s. 16.
L. Shifman, Memes in digital culture..., s. 55.
24 K. Nahon, J. Hemsley, Going vival..., s. 16.
25 Nahon i Hemsley pisząc o informacjach wirusowych jako przykład zmian zachodzących w procesie ich rozprzestrzeniania wskazują przykład informacji z 1955 roku dotyczącej zatrzymania Rose Park, która odmówiła ustąpienia
miejsca białemu mężczyźnie w autobusie. Informacja o jej aresztowaniu dotarła do 40 tysięcy Afroamerykanów
w ciągu trzech dni, jej efektem było zorganizowanie bojkotu autobusów w Montgomery. Nahon i Hemsley podkreślają, że w świecie nowych nowych mediów, serwisów społecznościowych, telefonów komórkowych, taka informacja
rozeszłaby się znacznie szybciej. Co więcej, można przypuszczać, że zatoczyłaby znacznie szersze kręgi.
26 D. Rushkoff, Media virus!, Ballantine Books, New York 1994, s. 9.
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rozchodzenia. W przypadku klasycznych i, jeżeli Rushkoff pisze o telewizji i modnych
w latach 90. talk show, to obecnie można napisać, że ta publiczność siedzi przed
ekranami komputerów czy laptopów lub trzyma w ręku tablet lub smartfona. Co
ważniejsze, jest jeszcze bardziej spragniona newsów. To właśnie przez datasphere lub
mediaspace rozprzestrzeniają się, zdaniem Rushkoffa, wirusy medialne. Jak pisze,
zachowują się dokładnie tak samo jak te biologiczne, z tą różnicą, że ich „płaszczem
białkowym” może być
„zdarzenie, wynalazek, technologia, sposób myślenia, muzyczny riff, obrazek, teoria naukowa, seks
27
skandal, styl ubierania czy nawet bohater popkultury – tak długo jak zdoła przyciągnąć naszą uwagę” .

Media tym szybciej rozprzestrzeniają wirusy, im bardziej przykuwają one naszą
uwagę, co za tym idzie, im bardziej przekazywane przez nie obrazy czy ikony są prowokujące, tym szybciej będą podróżowały przez datasphere, tym łatwiej będą do
nas trafiały i zapadały w naszej świadomości. Rushkoff pisze, że zaskakują nas, nie
jesteśmy w stanie na nie automatycznie zareagować, a co za tym idzie, nie jesteśmy
28
kulturowo uodpornieni na dany wirus i łatwiej na niego zapadamy .
Paul Levinson opisując zjawisko viral videos, podobnie jak Rushkoff podkreśla, że
działają one na takiej zasadzie jak wirusy przenoszące choroby:
„wirus rozprzestrzenia się, zarażając komórkę gospodarza, która następnie przy każdym podziale
replikuje część wirusa. Filmy wirusowe funkcjonują na podobnej zasadzie, infekując umysł każdego, kto
go obejrzy. Jeśli te kolejne umysły będą miały dostęp do nowych nowych mediów, gdzie mogą o danym
filmie rozmawiać, wysyłać do niego linki, a nawet go montować – rozprzestrzenianie wirusa przybierze
29
skalę epidemii” .

Podstawowa różnica między memami a wirusami sprowadza się do różnorodności: wirus jest jednostką kultury (może być filmem, zdjęciem lub żartem), mem
30
zawsze jest zbiorem tekstów . Oglądając film możemy stwierdzić, że to viral video
bez odnoszenia się do jakiegokolwiek tekstu, to samo nie jest możliwe w przypadku
31
memów. One zawsze odnoszą się do grupy tekstów .
Viral video przeważnie kojarzone są z możliwościami, jakie daje YouTube. Poszukując ich początków, należałoby jednak sięgnąć do okresu wcześniejszego i rozsyłanych za pomocą poczty elektronicznej linków. Jednym z szerzej omawianych filmów
z tego początkowego okresu jest stworzony w 1995 roku na zamówienie Briana
Gradena przez Matta Stone'a i Treya Parkera film „Jesus vs. Santa”. Graden rozesłał
go w okresie świątecznym do osiemdziesięciu swoich przyjaciół, po miesiącu film stał
się tak popularny w Internecie, że władze Comedy Central zatrudniły jego autorów, by
27
28
29
30
31

Tamże, ss. 9-10.
Tamże, s. 10.
P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 116.
L. Shifman, Memes in digital culture..., s. 56.
Tamże, s. 56.
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rozwinęli swój projekt w postaci serialu. Tym serialem był „South Park”, którego
transmisję rozpoczęto w stacji w sierpniu 1997 roku. Kolejnym wymienianym jako
jeden z pierwszych viral video jest „Dancing baby”, znany również pod nazwą „Baby
cha-cha”. Filmik stworzony przez firmę Kinetix jako demo jednego z produktów
w technologii 3D pojawił się w 1996 roku, jego popularność w sieci szybko rosła,
pojawiał się w e-mailach, na stronach domowych, a nieco później na różnych gadżetach. Jego popularność dodatkowo wzmocnił fakt, że animacja pojawiła się w kilku
odcinkach bardzo popularnego w tym okresie serialu „Ally McBeal”32. Popularność
viral video rosła wraz z pojawieniem się stron, które umożliwiają użytkownikom
dzielenie się zamieszczaną przez nich zawartością w postaci filmików, zdjęć, plików
muzycznych czy tekstowych (np. YouTube, Instagram czy Flickr), kontaktowanie się
z przyjaciółmi czy osobami o podobnych zainteresowaniach (Facebook, Twitter) czy
dzielenie się wiedzą (blogi). To one tworzą obecnie społeczną infrastrukturę tego, co
33
określamy mianem mediów społecznościowych .
Potencjał tego typu filmów dostrzeżono bardzo szybko w marketingu, czego
dowodem jest marketing wirusowy definiowany jako każda strategia zachęcająca
„odbiorcę do przekazywania informacji marketingowej innym osobom, tworząc
potencjalnie wzrost ekspozycji tej informacji i jej wpływu”34. Kampania wirusowa
wykorzystuje istniejące sieci komunikacyjne, nie wymaga specjalnie wiele pod względem zasobów, ma za to wielki potencjał, ponieważ gdy jest dobra, jest praktycznie nie
do zatrzymania. Dobry filmik dociera w przeciągu bardzo krótkiego czasu do maksymalnie dużej ilości odbiorców, którzy przesyłają go dalej. Jedną z wcześniejszych
form marketingu wirusowego była kampania reklamowa filmu „The Blair Witch
Project” – stylizowana na dokument opowieść o studentach chcących nakręcić film
o legendarnej wiedźmie z Blair promowana była w sieci właśnie za pomocą marketingu wirusowego. Jednym z bardziej udanych przykładów marketingu wirusowego jest
kampania firmy Evian – „Evian Roller Babies”, którą firma rozpoczęła w 2009 roku.
Filmik z jeżdżącymi na wrotkach niemowlakami35 zachwycił odbiorców na całym
świecie. Według różnych szacunków w 2009 r. film obejrzało w sieci od 55 do 100
milionów ludzi.
Warto przy okazji zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Otóż do niedawna za wirusowe uważano filmy, które miały milion odsłon, obecnie liczba odsłon decydująca o
wirusowości wzrosła. W 2011 roku Kevin Nalty twierdził, że film można uznać za
36
wirusowy, jeżeli w ciągu 3-7 dni obejrzy go więcej niż pięć milionów osób . Dobrym
32

O powiązaniu “Dancing Baby” z serialem można przeczytać m.in. w M. Kruszyński, Ally McBeal. Więcej niż
serial…, Werset, Lublin 2001; E. Watson (ed.), Searching the soul of Ally McBeal. Critical Essays, McFarland
& Company, Jefferson 2006.
33 Por. K. Nahon, J. Hemsley, op. cit., s. 2.
34 P. F. Wilson The Six Simple Principles of Viral Marketing,
http://webmarketingtoday.com/articles/viral-principles/ [dostęp: 17.11.2014].
35 https://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs [data dostępu: 17.11.2014].
36 http://willvideoforfood.com/2011/05/06/how-many-views-do-you-need-to-be-viral/
[data dostępu: 1.01.2015].
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przykładem tej zwiększającej się liczby odbiorców wirusów jest PSY i jego Gangnam
Style – do tej pory film obejrzały ponad 2 miliardy użytkowników Internetu na całym
świecie. Drugim z wyznaczników wirusowości jest ilość rozmów prowadzonych na
temat zamieszczonego filmu w mediach online i offline. Tak było chociażby w przypadku wspomnianego wyżej „The Blair Witch Project”. Zanim film trafił do kin, dyskutowano na jego temat na całym świecie. I to zarówno w sieci, jak i w mediach
tradycyjnych. Do tych dwóch cech można dodać jeszcze jedną, a mianowicie długotrwałość. Najlepsze viral video zapadają w pamięci swoich widzów na długi czas.

Jak memy, mashupy i viral videos zmieniły rzeczywistość
w świecie kultury digitalnej
Obecnie nikt nie zaprzeczy, że nowe media zmieniają w sposób zasadniczy rzeczywistość. Wpływają na wszystkie sfery naszego życia, począwszy od sposobów
komunikowania, przez kulturę, aż po sferę gospodarki. Wydawać by się mogło, że
wpływ memów, mushupów czy viral video na nasze życie jest stosunkowo niewielki.
W końcu rozmawiamy o obrazkach, filmikach czy linkach, które pojawiają się w sieci,
rozprzestrzeniają i znikają tak samo szybko, jak się pojawiły. Tymczasem zmieniły one
niepostrzeżenie sposób, w jaki się komunikujemy, postrzegamy i rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość. Coraz częściej posługujemy się obrazkami, filmami wideo lub
pojedynczymi zdaniami, które opisują jakiś konkretny fragment otaczającego nas
świata. Zastępują nam one opis czy komentarz aktualnych wydarzeń czy sytuacji,
które w jakiś sposób nas poruszyły, rozzłościły, ucieszyły czy dały do myślenia. Wiele
słów zastąpionych zostaje krótkim obrazkiem czy filmem, które trafnie podsumowują
wydarzenie czy zjawisko. Ciężko jest nie zgodzić się z Limore Shifman, zdaniem której
memy są jak Forrest Gump: „pozornie stanowią banalne kawałki popkultury, jednak
głębsze spojrzenie pozwala dostrzec, iż odgrywają istotną rolę w definiowaniu wydarzeń dwudziestego pierwszego wieku”37.
Z uwagi na to, że interesowało mnie, w jaki sposób memy, mushupy i viral video
opisują rzeczywistość off-line, skupiłam się na dwóch rodzajach memów: opisujących
rzeczywistość polityczną i wydarzenia sportowe. Wybrane do analizy memy pojawiły
się w sieci w okresie od stycznia do listopada 2014 roku. Warto na marginesie dodać,
że te dwie kategorie należą do najczęściej pojawiających się w wirtualnej przestrzeni
memów i najczęściej komentowanych. Jednym z pierwszych szerzej komentowanych
przy pomocy memów wydarzeń w 2014 roku była wypowiedź wicepremier Elżbiety
Bieńkowskiej w programie „Fakty po Faktach” z 20 stycznia 2014 roku dotycząca wielogodzinnych opóźnień na kolei spowodowanych oblodzeniem trakcji. Bieńkowska
komentując problemy kolei, stwierdziła:

37

L. Shifman, Memes in digital culture..., s. 5-6.
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„Pasażerom możemy powiedzieć jedynie „Sorry taki mamy klimat”, no niestety. Natomiast Panu
mogę powiedzieć i widzom, że dzisiaj na tory wyjechało cztery tysiące pociągów i dwa z nich stanęły
z powodu oblodzenia sieci. Na cztery tysiące dwa. Nic nie poradzimy i wszędzie to się zdarza. PKP
38
Intercity zrobiło wszystko, żeby tych pasażerów jakoś zabezpieczyć” .

Wypowiedź komentowana była przez media, wywołała dyskusję wśród polityków,
ale również użytkowników Internetu. Pojawiały się zarówno komentarze wskazujące
na to, iż wypowiedź Bieńkowskiej była wyjątkowo niestosowna i arogancka, jak
i takie, których autorzy przyznawali Bieńkowskiej rację – z klimatem nie da się
walczyć, takie wypadki zdarzają się na całym świecie. W sieci zaroiło się od memów
stanowiących komentarz do całej sytuacji. Jednym z najpopularniejszych był mem
nawiązujący do popularnej sagi fantasy R. R. Martina „Pieśń Lodu i Ognia”, na której
oparto popularną grę fabularną i serial telewizyjny „Gra o tron”. Przedstawiał Elżbietę
Bieńkowską w stroju jednego z głównych bohaterów sagi – Neda Starka z mottem
jego rodu „Winter is coming”. Pomysł nie był oryginalny, stanowił nawiązanie do całej
39
serii memów anglojęzycznych .
W czerwcu w Polsce najczęściej powstającymi, rozsyłanymi i komentowanymi
memami były te poświęcone tzw. aferze podsłuchowej. Najczęściej pojawiającymi
się postaciami byli główni aktorzy afery, których nagrane wypowiedzi były powszechnie cytowane i weszły najprawdopodobniej na dłuższy czas do polskiego języka.
Największej liczby memów doczekały się wypowiedzi Bartłomieja Sienkiewicza –
ministra spraw wewnętrznych. Nagraną rozmowę Sienkiewicza z Markiem Belką
określano mianem najchętniej słuchanego przeboju. Zestawiano je również chętnie
z cytatami pochodzącymi z książek i wypowiedzi jego pradziadka Henryka Sienkiewicza. Stąd wysyp memów „Cytaty z Sienkiewicza”. Jednym z częściej pojawiających
się na różnego rodzaju portalach społecznościowych jest mem zrobiony z kadru filmu
„Potop” z podpisem „Cytaty z Sienkiewicza: Państwo polskie istnieje teoretycznie,
praktycznie nie istnieje”. Inny składał się z zestawionych dwóch podobizn prawnuka
i pradziadka opatrzonych cytatami. Kolejny nawiązywał do Trylogii Henryka Sienkiewicza: „Potop”, „Ogniem i mieczem”, „Pan Wołodyjowski” i Trylogii Bartłomieja
Sienkiewicza, którą stanowiły „Ch…, D…, Kamieni kupa”. Całość podsumowywało
stwierdzenie: „Jaki naród, taki wieszcz”, co z kolei stanowiło nawiązanie do wypowiedzi Bronisława Komorowskiego z 2008 komentującego ostrzelanie samochodu wiozącego prezydenta Kaczyńskiego w Gruzji: „Jaka wizyta, taki zamach, bo z 30 metrów
nie trafić w samochód to trzeba ślepego snajpera”.
Wśród memów komentujących wydarzenia sportowe w Polsce najpopularniejsze
w 2014 roku były te, które odnosiły się do odbywających się w naszym kraju
38

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/mroz-zatrzymal-pociagi-sorry-mamy-taki-klimat,389583.html
[data dostępu: 17.11.2014].
39 Warto dodać, że oprócz odniesień pogodowych wśród memów anglojęzycznych pojawiły się również takie, które
odnosiły się do aktualnej sytuacji politycznej, konfliktów na linii Ukraina i Rosja, wzrastającego zagrożenia wybuchem
wojny, powrotu czasów zimnej wojny, wzrostu zagrożenia atomowego. Stąd na przykład seria memów z Putinem
„Winter is coming”, „Nuclear war is coming. Russia won't notice”, “Brace yourself. Nuclear war is coming”.
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Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn. Jedną z charakterystycznych cech memów
dotyczących Mistrzostw było zestawianie sukcesów siatkarzy z osiągnięciami polskich piłkarzy lub jeszcze ogólniej polskiej siatkówki z polską piłką nożną. Stąd memy
pokazujące polskich siatkarzy z podpisami: „PZPN płakał jak oglądał” czy „Polacy coś
się stało, coś się stało”. Odniesieniem do memów piłkarskich był również mem „Jest
taka dyscyplina, w której my tworzymy grupę śmierci” czy sugerujący konieczność
powołania Mariusza Wlazłego do polskiej reprezentacji piłki nożnej. Znalazło się
również wytłumaczenie fenomenu przywiązania polskich kibiców do piłki nożnej:
„Dlaczego piłka nożna jest sportem narodowym w Polsce? Siatkarzy kibice kochają za
ich sukcesy… a z piłkarzami są mimo ich porażek”. W „siatkarskich” memach nie
brakowało również odniesień do polityki, i to zarówno tej krajowej, jak i międzynarodowej. Główną postacią polskiej polityki stał się prezydent Komorowski, który
przekonał prezesa Polsatu do odkodowania meczu polskiej reprezentacji walczącej
o złoty medal w Mistrzostwach. Na reakcje internautów nie trzeba było czekać długo,
rekordy popularności bił mem „A na wybory prezydenckie odkoduję Wam HBO”.
Odnoszono się również do wpadki prezydenta, który gratulując reprezentacji wygranej mówił:
„w takiej chwili jest się szczęśliwym prezydentem szczęśliwego kraju. To naprawdę wielki sukces po
40 latach. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam wszystkich piłkarzy i wszystkich kibiców. To był wielki
organizacyjny sukces. Polak potrafi się cieszyć, nie tylko wygrywać. To wspaniały prezent na 25-lecie
40
naszej wolności” .

Odpowiedzią były memy: „Przede wszystkim pozdrawiam wszystkich piłkarzy. Jak
widać nasz prezydent zna się na siatkówce jak nikt” i „Polscy siatkarze wygrali
Mistrzostwa Świata a nasz Prezydent i tak pozdrowił PIŁKARZY”.
Tak jak wspomniałam wcześniej, nie zabrakło również komentarzy do sytuacji
międzynarodowej, przede wszystkim do polityki prowadzonej przez Rosję i premiera
Władimira Putina. Po przegranej reprezentacji Rosji z Polakami pojawił się mem „To
nie nasza reprezentacja. Nie wysyłaliśmy drużyna do Polski. Takie stroje można kupić
w każdym sklepie sportowym”. Odnosił się on wprost do wypowiedzi Putina, który
komentując wydarzenia na Krymie twierdził, że zbrojne oddziały, które zajęły Parlament i przejęły władzę, nie mają nic wspólnego z armią rosyjską, „zielone ludziki” to
lokalne siły samoobrony. Komentując fakt, że noszą rosyjskie mundury, stwierdził:
„Tam jest pełno mundurów, które są podobne do naszych. Niech pan pójdzie do
41
sklepu” . W innych memach odnoszono się do uzależnienia polskiej gospodarki od
dostaw rosyjskiego gazu i ropy oraz stałych gróźb Putina dotyczących ich ograniczenia. Najpopularniejszy był mem: „Pilny telegram od Putina: Gratuluję wygranej.

40

https://www.youtube.com/watch?v=2HL7AxijTds [data dostępu: 17.11.2014].
http://wyborcza.pl/1,76842,15563386,Putin_o_Ukrainie_i_Krymie__Rozumiem_Majdan__Korupcja.html
[data dostępu: 17.11.2014].
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Stop. Gaz stop. Ropa stop”. Można powiedzieć, że nawet w przypadku sportu nie
udaje się internautom uciec od polityki. Możliwe, że to typowo polska specyfika
memów.
Wśród najbardziej znanych mushupów znajdują się te, które oparte zostały na
filmie „Upadek” pokazującym ostatnie dni Hitlera. Najczęściej przerabiana scena
z tego filmu przedstawia rozwścieczonego Hitlera, który wyrzuca ze swojego pokoju
wszystkich z wyjątkiem najstarszych rangą generałów. Wściekłość w mashupach
wywołana była sprzedażą Cristiano Ronaldo do Realu42 (film obejrzało 233 927 osób),
ponieważ został wyrzucony z Xbox Live43 (8 627 629 odsłon, przy czym warto dodać,
że ten film posiada na portalu YouTube kilka wersji i każda z nich może pochwalić się
wieloma oglądającymi), pobiciem rekordu na 100 metrów przez Usaina Bolta44 (3 717
45
850 oglądających) czy faktem, że w Berlinie nie pojawi się Chuck Norris (2 329 666).
W Polsce Hitler również znajdował sporo powodów do wybuchu gniewu, m. in.
46
przegrana reprezentacji Niemiec z reprezentacją Polski w piłkę nożną (1 439 302
47
odsłon), zaległej faktury z Orange (1 616 593 oglądających) czy wprowadzenie obo48
wiązkowej matury z matematyki (847 070). Ciekawe jest to, że tego typu przeróbki
umieszczane w Internecie dotyczą nie tylko spraw ogólnokrajowych czy międzynarodowych, ale również wydarzeń lokalnych czy istotnych dla małych grup. Dobrym
przykładem mogą tu być umieszczane w serwisie YouTube przeróbki „Upadku” dotyczące niezdanego egzaminu na różnych kierunkach, różnych wydziałów i uczelni,
egzaminów gimnazjalnych. Warto zwrócić uwagę na to, że część przeróbek wywołuje
spore kontrowersje. Przykładem może być chociażby „Upadek Katedry Biochemii”,
który stał się tematem artykułów prasowych i zmusił władze uczelni do przedsta49
wienia swojego stanowiska .

Zamiast zakończenia
Świat, w którym żyjemy, ma kilka bardzo istotnych cech, które w znacznym stopniu wpływają na pracę badacza. Wśród tych najistotniejszych należałoby wskazać:
szybkość, zmienność i nieprzewidywalność. Świat kultury digitalnej jest światem,
w którym szybkość stała się normą. Jak pisze Milan Kundera, stanowi ona formę
50
ekstazy, którą „rewolucja techniczna złożyła człowiekowi w darze” . Czas odmierzamy już nie w minutach czy sekundach, a w nanosekundach, pikosekundach czy
attosekundach. Czas się liczy, im mniej go zmarnujemy, tym lepiej. Charakterystyczne
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https://www.youtube.com/watch?v=0Pz8shkMTRg [data dostępu: 17.11.2014].
https://www.youtube.com/watch?v=sfkDxF2kn1I [data dostępu: 17.11.2014].
https://www.youtube.com/watch?v=9xUS30-RFf0 [data dostępu: 17.11.2014].
https://www.youtube.com/watch?v=ZrHmcpRAZNs [data dostępu: 17.11.2014].
https://www.youtube.com/watch?v=gmxvBTGDJQ0 [data dostępu: 17.11.2014].
https://www.youtube.com/watch?v=xsEcXOmn408 [data dostępu: 17.11.2014].
https://www.youtube.com/watch?v=9D25UOir-7I [data dostępu: 17.11.2014].
O sprawie pisano min. w Gazecie Wrocławskiej z 14.11.2011 r., Dziennik Polska polskatimes.pl z 14.11.2011r.
M. Kundera, Powolność, Warszawa 1997, s. 5.
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staje się przyspieszenie wszystkiego w otaczającej nas rzeczywistości, zwłaszcza
przyspieszenie w nowych nowych mediach. Informacje docierają do nas natychmiast, by po chwili stać się już zamierzchłą przeszłością. Jesteśmy nimi zalewani
w każdej chwili. Skutkiem jest przeciążenie informacją, a to z kolei wiąże się z tym, że
w natłoku docierających do nas treści niektórych po prostu nie zauważamy. Najlepiej widać to na przykładzie świata reklamy. Eryk Mistkiewicz pisze:
„W 1965 r. dostrzegaliśmy 34% reklam, w 1990 r. już tylko 8%. Dekadę wcześniej czas skupienia
uwagi przeciętnego Europejczyka wynosił około 40 sekund. Teksty miały dłuższe akapity, bo przez te
czterdzieści sekund udawało się odbiorcy nie zapomnieć, o czym przeczytał na początku. Zgodnie
z badaniami z lat 90., na skutek szybszego tempa życia, zmieniających się mediów, bombardowania
51
informacjami, czas skupienia uwagi skrócił się średnio do 12 sekund” .

Szybkość powiązana jest ze zmianami, które zachodzą w niespotykanym do tej
pory tempie. To, co wydawało się niemożliwe lub mało realne, staje się naszą rzeczywistością z dnia na dzień, zanim zdołamy się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości,
pojawiają się kolejne zmiany. Prognozowanie staje się zatem zjawiskiem obciążonym
sporą dozą ryzyka i niepewności.
Memy, mushupy i viral videos wpisały się w świat kultury digitalnej stając się
specyficznym dla niej sposobem opisywania i komentowania rzeczywistości off-line
w sieci. Są produktem nowych nowych mediów i możliwości, jakie one dają. Jak długo
będą popularne, trudno powiedzieć. Podobnie ciężko jest stwierdzić, jak będą się
zmieniały. Możliwe, że już za chwilę staną się niemodne i mało używane. To, co stanowi dzisiaj o ich sile, to atrakcyjna, wizualna forma i szybkość ich rozprzestrzeniania.
Zazwyczaj stanowią natychmiastowy komentarz wydarzenia. Często w ciągu kilku
sekund oglądają je miliony użytkowników Internetu na całym świecie. Co więcej,
oglądają i przekazują dalej, bo uważają, że inni powinni je zobaczyć. Z różnych powodów. Poczynając od tego, że są zabawne, kończąc na tym, że stanowią trafny komentarz do jakiegoś zdarzenia, które było z takiego czy innego powodu dla nas istotne.
Tworzą pewnego rodzaju wspólnotę porozumiewania, w której komunikując się
z innymi odnosimy się do obrazka, filmu, krótkiego tekstu, który musi być zrozumiały
dla odbiorcy. Co więcej, zazwyczaj jest na tyle zabawny, że odbiorca dzieli się nim
z kolejnymi osobami, rodziną, przyjaciółmi, kolegami z pracy. Memy internetowe, jak
twierdzą niektórzy, stały się językiem. Interesujące jest to, że memy zmuszają często
swoich odbiorców do dalszych poszukiwań w Internecie, najczęściej odbiorcy szukają
ich znaczenia i pochodzenia.
Co więcej, memy, mashupy i viral videos wydają się być istotnym składnikiem
więzi spajających społeczności tworzących się w Internecie. Tego zdania jest między
innymi Michele Zappavigna, która jest przekonana, że ta właśnie rola memów jest
istotniejsza niż funkcja informacyjna, związana z komunikacją za pomocą memów.

51

E. Mistkiewicz, Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Gliwice 2011, s. 28.
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Zappavigna pisze, że jest jednym z istotniejszych elementów wzmacniających poczucie więzi społecznej52. Memy są zabawne, czasami absurdalne53, ale mają jedną
wspólną cechę: są chwytliwe, wywołują śmiech, a tym samy powodują, że chcemy
się nimi dzielić z innymi, z rodziną, znajomymi, kolegami, tworząc wspólnotę osób
o podobnym poczuciu humoru. Podobne cechy posiadają mashupy i viral videos.
Przesyłamy je, bo chcemy się podzielić nimi z ludźmi, z którymi nas coś łączy, najczęściej podobne poglądy, wartości czy spojrzenie na pewne problemy nas dotykające. Te
wysyłane obrazki, filmiki pozwalają nam odreagować, pośmiać się, poczuć, że nie
jesteśmy jedynymi, którzy dostrzegają absurdalność pewnych sytuacji.
Memes, mashups, viral videos – describing the social reality in the age of digital culture
Summary
The topic of this article is the new reality formed in parallel in the world of on-line and off-line. I will
be interested in how real world is shown by Internet users. What events are described by them through
memes, mushups, and viral videos? How are they represented? Are the creators of memes, mushups,
and viral videos are creative? Do they create their own messages or perhaps they use the models used
by other Internet users in similar situations? The article is devoted to the influence of memes, mashups
and viral videos on the development of the communications in the age of digital culture. It is based on
qualitative research into social networks and internet fora.
Key words: digital era, digital culture, the new new media, visual culture, Web 2.0, meme, mashup, viral
video
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Można by się odwołać tutaj również do koncepcji R. A. Martina, który wśród czterech podstawowych funkcji humoru wymienia funkcję afiliacyjną. Jego zdaniem wspólne opowiadanie żartów, zabawnych historyjek, żartowanie
z grupy i jej działań wpływa w zdecydowany sposób na więź społeczną. Humor bawiąc wpływa na relacje w grupie,
tworzy poczucie jedności, grupa wydaje się atrakcyjniejsza, relacje bardziej satysfakcjonujące i częstsze. Tworzy coś,
co w socjologii określane bywa mianem wspólnoty śmiechu. Por. min. R. A. Martin The psychology of humor. An
integrative approach, Elsevier Academic Press, Burlington 2007; K. Żygulski, Wspólnota śmiechu. Stadium socjologiczne komizmu, Warszawa 1976.
53 M. Zappavigna, Discourse of Twitter and social media. How we use languages to create affiliation on the web,
Continuum International Publishing Group, London-New York 2012, s. 101.
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ABSTRAKT
Strona tytułu prasowego, rozgłośni radiowej czy stacji telewizyjnej na Facebooku to nowa szansa,
jaką dają serwisy społecznościowe, ale i jednocześnie ogromne wyzwanie. Stwarza ona nowe możliwości komunikacyjne, angażowania swoich odbiorców, tworzenia interaktywnej, multimedialnej treści.
Odpowiednie techniki prowadzenia fanpage’a i działalność tzw. content desingnerów mogą zdecydować o sukcesie tytułu w Internecie, a nawet o wzroście wpływów z reklam czy sprzedaży. Nieumiejętne
wykorzystywanie tego narzędzia – nie tylko od strony komunikacyjnej, ale i strategicznej, naraża markę
na negatywne reakcje ze strony internautów. Artykuł charakteryzuje zjawisko obecności mediów na
Facebooku i sposoby interakcji z odbiorcami, wskazując na zalety takiego sposobu komunikacji oraz
wymieniając zagrożenia z tym związane. Do tej problematyki wprowadza krótka charakterystyka cech
mediów społecznościowych oraz wykorzystanie ich w dziennikarstwie.
SŁOWA KLUCZOWE: serwisy społecznościowe, Facebook, fanpage, media społecznościowe, nowe
media

Wstęp
„Jeśli Cię nie ma na Facebooku, to nie istniejesz” – popularne wśród młodzieży, ale
także socjologów stwierdzenie, otwiera dyskusję nad redefiniowaniem współczesnej
komunikacji interpersonalnej, gdzie często Internet i oferowane przez sieć narzędzia
zastępują komunikację bezpośrednią na rzecz komunikacji zapośredniczonej, którą
można nazwać komunikacją CMC (ang. computer mediated communication), co
oznacza komunikację za pośrednictwem komputerów. Ten typ komunikacji określa
1
się również jako face-to(via monitor)-face, albo komunikacja typu face-to-monitor .
W sytuacji, kiedy „aż 90 proc. polskiej młodzieży deklaruje posiadanie konta na

1
M. Szpunar, Rozważania na temat komunikacji internetowej, [w:] J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan (red.), Teksty
kultury - oblicza komunikacji w XXI wieku, Lublin 2006, s. 220; J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan (red.), Teksty kultury oblicza komunikacji w XXI wieku, Lublin 2006, s. 219-231.
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przynajmniej jednym popularnym portalu społecznościowym” , a największy tego
typu serwis liczy sobie już ponad miliard użytkowników, wydaje się oczywistym fakt
ogromnego wpływu kanałów społecznościowych nie tylko na życie ich użytkowników, ale także na media, marketing, politykę czy biznes. Jak pokazują wyniki badania
przeprowadzonego przez „Taylor Nelson Sofres”, aż 95% młodych ludzi czuje, że
Internet i komputery są dla nich ważne, 53% uważa, że Internet usprawnia ich życie
pomagając im w kontaktach z przyjaciółmi, a 44% mówi, że Internet ułatwia im
kontakt z przyjaciółmi3.
Przytoczony w pierwszym zdaniu cytat, mogący stanowić hasło dzisiejszych
czasów, nie odnosi się już tylko do zwykłych użytkowników korzystających z sieci, ale
także, a może już przede wszystkim, do firm, marek i mediów, dla których obecność
w tzw. social media daje nowe, ogromne możliwości. Wraz z nimi rodzi się wiele
wyzwań i problemów, z którymi należy umiejętnie sobie radzić. W przeciwnym wypadku obecność, np. na Facebooku, zamiast w sukces, może kilkoma kliknięciami
i w kilkunastu znakach przeobrazić się w porażkę.
Strona tytułu prasowego, rozgłośni radiowej czy stacji telewizyjnej na Facebooku
to nowa szansa, jaką dają media społecznościowe, ale i jednocześnie ogromne wyzwanie. Z jednej strony są to nowe możliwości komunikacyjne, szansa angażowania
swoich odbiorców, tworzenia interaktywnej, multimedialnej treści. Odpowiednie
techniki prowadzenia fanpage’a i działalność tzw. content desingnerów mogą zdecydować o sukcesie tytułu w Internecie – wzroście wpływów z reklam czy sprzedaży.
Nieumiejętne wykorzystywanie tego narzędzia – nie tylko od strony komunikacyjnej,
ale i strategicznej – naraża markę na negatywne reakcje ze strony internautów. Artykuł charakteryzuje zjawisko obecności mediów na Facebooku i sposoby interakcji
z odbiorcami, wskazując na zalety takiego sposobu komunikacji oraz wymieniając
zagrożenia z tym związane.

Cechy mediów społecznościowych
Z uwagi na swoją złożoność, media społecznościowe bardzo trudno jednoznacznie zdefiniować.
„Podejmując się zatem definicji social media, można powiedzieć, że są to >>wszelkie działania,
praktyki oraz zachowania pośród społeczności ludzi, którzy łączą się online, aby dzielić się informacjami,
wiedzą oraz opiniami. Dialog online umożliwiają im liczne aplikacje oraz miejsca wymiany i przekazy4
wania informacji w formie słów, zdjęć, video oraz dźwięku” .

2
http://uzaleznienie.com.pl/siecioholizm/rozpoznaj-uzaleznienie/szkody/350-jesli-nie-ma-cie-na-facebookunie-istniejesz-czyli-o-tym-ile-znaczy-facebook-dla-polskich-nastolatkow.html.
3
K. Fabjaniak-Czerniak, Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations, [w:] Zarządzanie
w sytuacjach kryzysowych niepewności, K. Kubiak (red.), Warszawa 2012, s. 173.
4
Tamże, s. 183-184.
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Dialogowość mediów społecznościowych to ich główna cecha charakterystyczna.
W ramach komunikacji typu intercast następuje natychmiastowe sprzężenie zwrotne
i wysoki stopień interakcji między nadawcą a odbiorcą. Wspólną cechą social media
jest także ich multimedialność, polifoniczność, jednoczesne oddziaływanie na kilka
różnych zmysłów. Dzieje się tak, ponieważ publikowane tam komunikaty wykorzystują zarówno tekst, obraz, jak i wideo. Istnieją wyspecjalizowane serwisy publikujące
w większości np. komunikaty obrazkowe (Instagram), krótkie materiały wideo
(Vimeo), komunikaty tekstowe (Twitter), jak i takie, które łączą wszystkie wyżej wymienione (do tej grupy należy Facebook). Możliwość budowania zaangażowania
odbiorców, pobudzania interakcji czy dyskusji to jedne z najczęściej wykorzystywanych zastosowań mediów społecznościowych. Łatwo można w ten sposób dotrzeć
do zainteresowanej grupy docelowej i pod kątem komunikacji z wybranymi odbiorcami formułować komunikaty, które później mogą być przekazywane dalej przez
samych użytkowników (np. marketing szeptany). Publikowane na Facebooku komunikaty są nie tylko komentowane, tj. „lubiane” (od ang. like) czy udostępniane dalej,
ale także uzupełniane lub rozszerzane (user generated content). Możliwość bezpośredniego dialogu z odbiorcą jest chętnie wykorzystywana w marketingu, public
relations, ale także w dziennikarstwie, gdzie w prosty sposób można np. zmniejszyć
dystans między autorem a czytelnikiem.
Dialog, na który zwraca się uwagę, jako na dominującą cechę mediów społecznościowych, ma swoje zalety, ale niesie ze sobą również zagrożenia, których w przypadku
nawet największych graczy na rynku mediów nie można w żaden sposób bagatelizować, i które powinny być ujęte w strategii obecności danego medium w serwisach
społecznościowych.
„Należy (…) pamiętać, że dialog – jak wynika z jego istoty – może nieść ze sobą także wiele zagrożeń.
Nasz odbiorca w swojej odpowiedzi może odpowiedzieć w sposób niekorzystny lub zainicjować dyskusję
na niewygodny dla nas temat. Dialog jest (…) najistotniejszym elementem odróżniającym tzw. stare
media od nowych social media. Z dialogiem nierozerwalnie związany jest również brak pełnej kontroli
5
jego przebiegu, a jedynie szansa wpłynięcia na ewentualny jego przebieg lub kierunek (…) .

Wykorzystanie mediów społecznościowych w dziennikarstwie
Zanim dokonana zostanie analiza wybranych profili medialnych na Facebooku,
należy w kilku zdaniach scharakteryzować możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w mediach i dziennikarstwie. Leszek Olszański pisał, że „działalność
redakcji w mediach społecznościowych powinna odbywać się na czterech podstawowych polach:
ź informowaniu,
ź zaangażowaniu użytkowników mediów społecznościowych w dyskusję,

5

K. Fabjaniak-Czerniak, Internetowe media…, s. 182-183.
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ź zbieraniu informacji wzbogacających własny serwis informacyjny,
6
ź promocji macierzystego serwisu internetowego” .
„Żaden z powyższych punktów nie powinien być jedynym lub dominującym wykorzystaniem serwisów społecznościowych. Strategia obecności w social media powinna obejmować zarówno treści
7
o charakterze informacyjnym, jak i interakcyjnym, angażującym odbiorców” .

Według Leszka Olszańskiego dominującym wykorzystaniem mediów społecz8
nościowych stała się promocja macierzystego serwisu internetowego . Można się
z autorem zgodzić, przyjmując za taką promocję linkowanie postów do własnej
strony. Obecnie, w większości przypadków, serwis internetowy nie jest priorytetowym elementem strategii obecności w Internecie. Interaktywne aplikacje, procesy
konwergencji, wieloplatformowe treści czy procesy, takie jak live streaming i second
screen watching powodują, że do czterech wymienionych sposobów wykorzystania
mediów społecznościowych wciąż dochodzą nowe, zależne w dużej mierze od wyobraźni i kreatywności twórców.
Poza wyżej wymienionymi, istnieje jeszcze wiele innych zastosowań mediów
społecznościowych w dziennikarstwie. Mogą one stanowić alternatywny kanał dystrybucji treści, których autorami są dziennikarze lub zwiększania zasięgu opublikowanych gdzie indziej materiałów. Dziennikarz może w ten sposób natychmiast uzyskać
odpowiedź, z jakim przyjęciem spotkał się jego artykuł, komentarz czy felieton. Jest
to także często jedyny sposób na dzielenie się własnymi poglądami z czytelnikami, co
bywa utrudnione np. dla komentatorów telewizyjnych. Media społecznościowe są
w tym kontekście pomocnym narzędziem umożliwiającym przepływ treści, otwieranie dyskusji, zapowiedź nadchodzących artykułów i ich późniejszą popularyzację.
Kanały społecznościowe mogą być także bardzo użyteczne w kreowaniu wizerunku dziennikarza, czyli w tzw. personalbrandingu. Nowe możliwości komunikacyjne,
sposoby przekazywania informacji i wypowiedzi dziennikarskiej, a także możliwość
teoretycznej personalizacji widowni (samoczynne jej krystalizowanie i filtrowanie
związane ze skupianiem się wokół profilu społecznościowego dziennikarza) daje
nadawcy możliwość zbudowania swego rodzaju społeczności, dla której dziennikarz
może być specjalistą w danej dziedzinie9.
Wspomniany wcześniej user generated content, czyli informacje od użytkowników mediów społecznościowych, stają się często tematem dla dziennikarzy. Wprawdzie systematyka źródeł informacji dziennikarskiej w większości opracowań nie
zawiera mediów społecznościowych, to jednak trzeba zwrócić uwagę, że obecnie
6

L. Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012, s. 226.
P. Szews, Facebook, Twitter i YouTube w mediach tradycyjnych. Jak prasa, radio i telewizja wykorzystują serwisy
społecznościowe, „Media i Społeczeństwo”, 2014, nr 4, s. 57.
8
Zob. L. Olszański, Media i dziennikarstwo…, s. 226.
9
Tutaj za przykład może posłużyć Mikołaj Sokół, twórca strony Sokolimokiem.com, który obecny jest m.in. na
Twitterze i Facebooku, przekazując tam informacje ze swojej dziedziny – w tym przypadku Formuły 1 i rajdów samochodowych.
7
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odgrywają one ogromną rolę w procesie zbierania informacji, a często same stają się
tematem materiałów dziennikarskich.
„Media tradycyjne coraz chętniej i częściej sięgają po informacje zamieszczone w mediach społecznościowych. W przeciągu dwóch lat odnotowano trzykrotny wzrost liczby cytowań. Z badania Instytutu
Monitorowania Mediów wynika, że regularne powoływania na informacje zaczerpnięte z social media
stały się powszechną praktyką w polskiej prasie, radiu i TV. Dane zostały zanalizowane w okresie:
sierpień 2012 – lipiec 2014. W największej skali wykorzystywane są tweety (47 procent wszystkich
10
cytowań), a tuż za nimi facebookowe posty (46 procent wszystkich cytowań)” .

Wzrost cytowań mediów społecznościowych w mediach tradycyjnych wiąże się
także z kształtującymi się trendami na rynku mediów:
„porównanie liczby cytowań poszczególnych mediów społecznościowych w podziale na media
pokazało, że prasa zdecydowanie najczęściej wykorzystuje historie zaczerpnięte ze stron użytkowników
Facebooka – to ponad 60 procent wszystkich cytowań social media w druku; (…) z kolei rozgłośnie
radiowe skupiają się przede wszystkim na skrótowych informacjach z Twittera (to 75 procent cytowań
treści z social media na badanych antenach radiowych); Stacje TV natomiast chętniej niż prasa i radio
korzystają z multimedialnego potencjału Youtube, przede wszystkim jednak powołują się na doniesienia
11
z Twittera (70 procent wszystkich cytowań)” .

Rysunek 1. Cytowania informacji z social media w mediach tradycyjnych
Źródło: Instytut Monitorowania Mediów
10 B. Juszczak, Twitter popularniejszy w mediach tradycyjnych, Facebook tuż za nim, SocialPress z dn. 18.08.2014,
http://socialpress.pl/2014/08/twitter-popularniejszy-w-mediach-tradycyjnych-facebook-tuz-za-nim/
(dostęp 9.11.2014 r.).
11 Tamże.
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Wymieniony w powyższej infografice Facebook jest piątym najbardziej opiniotwórczym medium, biorąc pod uwagę liczbę cytowań z ostatnich dwóch lat12 (co
ciekawe wyprzedza takie tytuły jak TVN24 czy RMF FM), i to ten właśnie serwis będzie
przedmiotem dokładnej analizy w niniejszym artykule, pod kątem jego wykorzystania przez wybrane redakcje, sposobów podejmowanych interakcji, zarówno tych
udanych, jak i takich, które należy uznać za niepowodzenie.

10 lat największego na świecie serwisu społecznościowego
W lutym 2014 roku minęło dokładnie dziesięć lat od powstania projektu, który
znany jest na całym świecie jako Facebook. Już w 2004 roku miał milion użytkowników, a po pierwszych 12 miesiącach liczba ta była sześciokrotnie większa. Kiedy
w serwisie wprowadzono możliwość bezpośredniej komunikacji między użytkownikami (Facebook Chat) i tak już dynamicznie rozwijający się projekt przyspieszył
jeszcze bardziej. Pod koniec 2009 roku aktywnych użytkowników było już 360 milionów, a po zmianach w wyglądzie strony i strony profilowej, a także wprowadzeniu
tzw. „osi czasu” (ang. Facebook Timeline) w 2011 roku z Facebooka korzystało prawie
900 milionów użytkowników Internetu na całym świecie. „Magiczna” bariera została
przekroczona rok później – w październiku 2012 roku portal stworzony przez Marka
Zuckerberga zrzeszał miliard użytkowników. Obecnie liczba ta urosła jeszcze o 110
milionów, z czego ponad połowa użytkowników korzysta z Facebooka na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. Co miesiąc wszyscy użytkownicy
portalu spędzają na nim 700 miliardów godzin, wstawiając w ciągu każdych 20 minut
milion linków, 10 milionów komentarzy, wrzucając prawie 3 miliony zdjęć i wymieniając tyle samo wiadomości13.

Rysunek 2. Infographic: 10 years of Facebook
Źródło: Insidefacebook.com
12

Dane Instytutu Monitorowania Mediów z monitoringu prasy, radia i TV, z okresu 1.08.2012 – 31.07.2014.
Wszystkie zamieszczone informacje statystyczne pochodzą z przygotowanej przez firmę DPFOC infografiki,
prezentującej 10 lat działalności Facebooka, J. Lafferty, Infographic: 10 years of Facebook, Insidefacebook.com (data
dostępu 09.11.2014).
13
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Czym jest fanpage i jak należy go prowadzić w redakcji?
Tak jak każdy użytkownik ma na Facebooku swój profil, zawierający podstawowe
informacje, zdjęcia, grono znajomych, zainteresowania czy związki rodzinne, tak
firmy, organizacje, tytuły prasowe posiadają tzw. fanpage, czyli wizytówkę, publiczny
profil firmy, będący zarazem platformą do komunikacji z odbiorcami, miejscem
wymiany opinii, dyskusji, pobudzania interakcji, kreatywnego sposobu zwiększania
popularności tytułu, zasięgu publikowanych materiałów. Firmowy fanpage składa się
przede wszystkim z tzw. „tablicy”, czyli miejsca, gdzie organizacje publikują posty,
budując w ten sposób pozytywny wizerunek i nawiązując interakcję. Oprócz tego
obszaru, gdzie w zasadzie ma miejsce większość akcji, fanpage zawiera także strony,
gdzie mogą być publikowane szczegółowe informacje o firmie lub redakcji, a także
miejsce na publikację zdjęć, materiałów wideo, a także wbudowanych aplikacji o różnym sposobie wykorzystania (aplikacje sprzedażowe, umożliwiające lekturę cyfrowych edycji czasopism czy aplikacje konkursowe).
Za prowadzenie fanpage'a odpowiedzialni są tzw. content desingnerzy, osoby,
które publikują posty, ale wchodzą także w interakcje z czytelnikami, reagują na
komentarze ze strony czytelników. W dużej mierze od ich aktywności zależy wizerunek danej strony na Facebooku i jej popularność (która jest łatwo mierzalna, m.in. za
pomocą liczby kliknięć znacznika „lubię to” czy ilości udostępnień wybranego artykułu).
Swego czasu w Internecie powstał ranking czterdziestu najlepszych stron firmowych na Facebooku, a jego autorzy, wśród wybranych rad kierowanych do właścicieli
fanpage'ów na Facebooku wymienili następujące:
„dostarczaj swym odbiorcom wartościowe informacje, daj ludziom powód by zostać fanem, zadawaj pytania i udzielaj odpowiedzi, a nie tylko wrzucaj informacje prasowe, angażuj fanów za pośrednictwem kreatywnych wpisów, myśl o swojej fanpage kategoriami, jakimi myślą fani, wykorzystuj narzędzia
hipertargetowania w social ads, daj fanom powody do umieszczania twoich wpisów na własnej tablicy,
martw się mniej o rozwijanie dobrych aplikacji, a więcej o prowadzenie dobrej rozmowy, obserwuj
i monitoruj”14.

Oprócz prowadzenia dialogu z odbiorcą, zwraca się przede wszystkim uwagę na
publikowane treści, które oprócz angażowania, muszą być po prostu ciekawe i jednocześnie konwergujące z macierzystym serwisem: „fanpage nie może być oderwanym
od innych aktywności online bytem. Powinien przenikać się ze stroną WWW, blogiem
czy e-sklepem”15.

14 B. Jaskowska, Najlepsze fanpage w Facebooku, „Internet Standard”,
http://www.internetstandard.pl/news/358074/Najlepsze.fanpage.w.Facebooku.html (dostęp 09.11.2014 r.).
15 A. Roguski, Jak prowadzić fan page?, „Why so social”, http://www.whysosocial.pl/2014/07/jak-prowadzic-fanpage.html (dostęp 10.11.2014).
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Nie mogą to być wyłącznie odnośniki do materiałów zamieszczanych poza
Facebookiem, a jeśli już, to każdy powinien być odpowiednio podprowadzony, tj.
powinien zawierać krótki opis, tytuł lub zaproszenie do dyskusji. Dziennikarze prowadzący fanpage powinni także decydować, które materiały nadają się do opublikowania na profilu redakcji, do jakiej grupy docelowej mają trafić, a także jaka
godzina będzie najbardziej odpowiednia. Jeszcze niedawno specjaliści instruowali,
że większość postów powinna być publikowana na podstawie analiz godzinowych
statystyk odwiedzin fanpage'a, jednak „wyniki badań przeprowadzonych przez
NapoleonCat.com i K2 Social wskazują, że ważniejsze od kierowania się przy publikacji porami, gdy fani są na Facebooku, jest analizowanie ich zaangażowania”16.
Wynika z tego, że najważniejsza jest interakcja z odbiorcą, pobudzenie go do dyskusji,
a nie tylko promowanie własnych materiałów. Leszek Olszański, wśród skutecznych
mechanizmów do zastosowań redakcyjnych wymienił 9 punktów:
1. używanie najciekawszych, potencjalnie najpopularniejszych tematów,
2. stosowanie komunikatywnych, ciekawych nagłówków z odpowiednimi słowami
kluczowymi,
3. stosowanie angażujących, osobistych rozszerzeń wiadomości,
4. wzbogacenie wpisów o dodatkowe fotografie, rysunki i zajawki klipów wideo,
5. aktywne wciąganie odbiorców w dyskusję, zadawanie pytań,
6. publikowanie w konkretnych porach dnia, a także w konkretne dni tygodnia,
7. niekorzystanie z automatów zasilających stronę za pomocą kanału RSS lub wpisów Twittera, a także skracających linki,
8. dzielenie się różnymi treściami, które mogą zainteresować użytkowników, nie
tylko własną twórczością,
9. regularne korzystanie z narzędzi analitycznych dostarczanych przez
Faceooboka17.
Stosując te zasady, należy zacząć od rozsądnego doboru tematów, którymi mogą
być np. najpopularniejsze artykuły z serwisu internetowego czy główny temat
z okładki, a następnie odpowiednio dobrać fotografię lub slajd z podglądem filmu
(co jest odpowiedzią na panujący od kilku lat trend w content marketingu, polega18
jący na jak najczęstszej publikacji materiałów wizualnych ). Na koniec, „niezależnie
od długości wpisu bardzo opłaca się zawrzeć w nim pytanie, które pobudzi odbiorców
19
do zabierania głosu” .
16 O. Berezowski, Nie pisz, gdy Twoi fani siedzą na Fejsie! Raport o aktywności na Facebooku, „Nowymarketing.pl”,
http://nowymarketing.pl/a/3284,nie-pisz-gdy-twoi-fani-siedza-na-fejsie-raport-o-aktywnosci-na-facebooku
(dostęp 10.11.2014 r.).
17 L. Olszański, Media i dziennikarstwo…, s. 244-245.
18 „Informacja to całe sedno content marketingu. Bez ciekawej treści przedstawionej w atrakcyjnej formie wizualnej nie ma szans na skuteczny marketing obrazem. Krótkie ciekawostki, statystyki i wizualizacja wyników badań,
zwizualizowanie wypunktowania – wszystko to może stać się elementem większej treści, np. tekstowej. SocialTimes
w wyniku analizowania różnych landingpage wykazało, że umieszczenie materiału wideo zwiększyło konwersję do
nawet 86%!” – M. Kurcz, Content marketing – era obrazkowa?, „Nowymarketing.pl”,
http://nowymarketing.pl/a/3597,content-marketing-era-obrazkowa (dostęp: 25.11.2014 r.).
19 L. Olszański, Media i dziennikarstwo…, s. 249.
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Choć w Internecie nie brak jest poradników, case studies i szczegółowych raportów aktywności na fanpage'ach, które pozwalają wyciągnąć odpowiednie wnioski
dotyczące najlepszych sposobów prowadzenia tego typu stron, sukces danej redakcji
w mediach społecznościowych wciąż zależny jest od wielu czynników, a jeden komunikacyjny błąd może długotrwale zaprzepaścić proces budowania obecności danego
tytułu w social media.

Problemy w komunikacji początkiem kryzysu
Dwukierunkowa komunikacja i charakterystyka mediów społecznościowych
w znaczący sposób zmienia układ sił na linii redakcja – odbiorca (czytelnik, widz).
Sposób zachowania administratorów stron należących do mediów wpływa na profilaktykę wystąpienia sytuacji kryzysowych lub odpowiednie radzenie sobie z nimi.
„Tradycyjny układ sił – silny podmiot i wiele słabych, rozproszonych – ulega przeobrażeniom w kierunku zrównoważenia lub na korzyść społeczności. Dzięki Internetowi, a przede wszystkim narzędziom
komunikacji takim jak Facebook, klienci zyskują nie tylko większe możliwości komunikacji i wymiany
doświadczeń, ale także szansę samoorganizacji i wspólnego podejmowania działań”20.

Zmiana układu sił między konsumentami a firmami ma swoje odzwierciedlenie
także w przypadku mediów i ich odbiorców, gdzie znika obecny w tradycyjnych
mediach dystans. Zarówno firmy prywatne, jak i redakcje prasowe, telewizyjne czy
internetowe powinny w większym stopniu zwracać uwagę na potrzeby i doświadczenie swoich odbiorców.
„Stąd też coraz większa popularność tzw. Customer Experience Management (CEM), czyli takiej
organizacji i strategii firm, która koncentruje się wokół potrzeb klientów. Rzetelnie podchodzi do ich
doświadczeń na wszystkich etapach kontaktu z produktem czy usługą. Firmy poza zaangażowaniem
w relacje z klientami mogą również w większym niż kiedyś stopniu czerpać korzyści z pomocy samych
21
klientów” .

Wśród obserwatorów mediów społecznościowych bardzo często pojawia się
pojęcie „kryzysu w social media” – „Mówimy kryzys, a w domyśle – Facebook, który
pozostaje główną platformą kryzysów i miejscem wyrażania niezadowolenia oraz
22
organizacji protestów” . Biorąc pod uwagę statystyki popularności tego portalu
w Polsce, stwierdzenie to nie dziwi, na Facebooku bowiem konto ma większość
polskich internautów. Jest to więc naturalny weryfikator nastrojów użytkowników
sieci, ponieważ „niemal każda sytuacja ma odbicie na Facebooku, a nierzadko tam się
zaczyna”23. Wspomniane kryzysy to najczęściej problemy komunikacyjne lub błędy
w obsłudze klienta, które mimo dość dużej instensywności na tle komunikacji wewnątrz fanpage'a rzadko notowały wyraźny wpływ na postrzeganie marki w grupie
20 J. Zając, D. Batorski i in., Kryzys w czasach Facebooka, raport o kryzysach PR w mediach społecznościowych,
2013.
21 Tamże.
22 Tamże.
23 Tamże.
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docelowej. Za „kryzysowy” uważany jest niefortunny wpis, błąd rzeczowy czy niewłaściwa reakcja na komentarz czytelnika.
„Można oczywiście wskazać sytuacje prawdziwych kryzysów angażujących wiele osób, przekładających się na działania poza Internetem i wiążących się z realnymi stratami dla marki, por. NC+, ACTA, czy
UważamrRze. Zwykle nie rodzą się one w social media, lecz poza siecią, a szum w social media jest tylko
24
przejawem szerszego problemu i niezadowolenia” .

Cechą charakterystyczną portalu Facebook jest możliwość „polubienia” konkretnego postu, strony czy komentarza. Jest to najprostsza i najbardziej popularna czynność na Facebooku pokazująca popularność danego tytułu wewnątrz portalu, liczbę
fanów wybranego sportowca czy trafność i ciekawość komentarza czytelnika lub
odpowiedzi redakcji. „Polubienia” fanpage'a pozycjonują daną stronę wśród innych,
o podobnej tematyce i są odzwierciedleniem liczby osób, które polubiły tematykę
wybranego programu, tytułu prasowego czy audycji radiowej. Liczba „polubień”,
a aktywnych, zaangażowanych fanów to jednak nie to samo. Kliknięcie „like” odbywa
się nierzadko w sposób machinalny, reagując na „strony, które polubili znajomi” lub
posty sponsorowane i reklamy. „Odlubienie” strony jest już czynnością wymagającą
większego zaangażowania ze strony użytkownika i jest zarazem najbardziej drastycznym sposobem wyrażenia swojej opinii. Strona „Uważam Rze” zanotowała w ciągu
dwóch tygodni spadek fanów w liczbie 5 tysięcy. Aż 17% dotychczasowych fanów
zadało sobie trud, aby poprzez takie działanie wyrazić swój sprzeciw na odwołanie
składu redakcji. Warto wspomnieć, że w tym samym czasie sprzedaż tytułu spadła
o połowę25.
Wiele negatywnych reakcji ze strony internautów pojawia się w momencie, kiedy
na nieprzychylne komentarze redakcja odpowiada w taki sam sposób, ale również
kiedy rzeczowe uwagi są ignorowane lub, co gorsza, usuwane.
Osobnym problemem są tzw. 'hejterzy', którzy „kierowani skumulowanymi pokła26
dami agresji, od razu przechodzą do najostrzejszych obelg” i których wiele dzieli
od osób tylko narzekających –
„bycie hejterem – lub antyfanem, bo to wymienne pojęcie – to już wyższy stopień. To przeciwieństwo wielbiciela, wymaga od nas nie przelotnej krytyki obiektu zainteresowania, ale dużego zaangażo27
wania, włożenia całych naszych sił i inwencji w to, żeby kogoś pogrążyć” .

Jednak i z takimi osobami można poradzić sobie w sposób efektywny, przysparzający nawet nowych fanów. Taką strategię przyjął „Przegląd Sportowy” na swoim
facebookowym profilu, gdzie zamiast kasować komentarze wulgarne i obraźliwe,
odpowiada na nie w sposób ironiczny, prześmiewający samych autorów i ukazujący
24

Tamże.
Dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy http://www.zkdp.pl za okres listopad-grudzień 2012.
26 A. Pawlikowska, Hejter: specjalista od nienawiści, „TVP Info”,
http://www.tvp.info/8100316/magazyn/po-godzinach/hejter-specjalista-od-nienawisci/ (dostęp 10.11.2014 r.).
27 Tamże.
25

127

Przemysław Szews

płytkość ich komentarzy. Choć decyzja wydawała się ryzykowna, okazała się skuteczna. Administratorki fanpage'a Przegląd Sportowy zostały nazwane „mistrzyniami
28
ciętej riposty” .
„Facebookowa redakcja działa wbrew większości zaleceń ekspertów od social media. Hejter nie jest
tu więc panem, któremu trzeba konstruktywnie odpowiedzieć, bo >>każdy głos się liczy<<. (…) Hejter
jest wręcz mile widziany. Ale jako dostarczyciel LOLcontentu ku uciesze normalnych czytelników,
29
którzy zachwyceni wrzucają potem co celniejsze riposty na Demotywatory” .

Istotnie, kontrowersyjny sposób komunikacji administratorów profilu spotkał się
z ogromną aprobatą internautów, a riposty „Przeglądu” wklejane były nie tylko na
portal „Demotywatory.pl”, ale także na „Kwejka”, „Wykop.pl” czy „Mistrzowie.org”.
Swego czasu powstał nawet oddzielny profil na Facebooku pt. „Jaram się ripostami
Przeglądu Sportowego”30. Nie można jednak podobnej strategii przyjąć we wszystkich sytuacjach. O ile tematyka sportowa i grupa docelowa omawianego profilu
pozwala na taką strategię komunikacyjną, o tyle podobna strategia nie mogłaby mieć
miejsca w przypadku miesięczników biznesowych czy stacji telewizyjnych.

Rysunek 3. Powyższy fragment oddaje odważną koncepcję komunikacji z fanami na profilu „Przeglądu
Sportowego”
Źródło: Facebok.com
28 Zob. http://natemat.pl/100303,mistrzynie-cietej-riposty-hitem-internetu-przeglad-sportowy-w-genialnysposob-gasi-hejterow-na-facebooku (dostęp 25.11.2014 r.).
29 R. Madajczak, Mistrzynie ciętej riposty hitem internetu. „Przegląd Sportowy” w genialny sposób gasi hejterów
na Facebooku, „NaTemat”, http://natemat.pl/100303,mistrzynie-cietej-riposty-hitem-internetu-przegladsportowy-w-genialny-sposob-gasi-hejterow-na-facebooku (dostęp 10.11.2014 r.).
30 Zob. https://www.facebook.com/jaramsieripostamiprzegladu (dostęp 25.11.2014 r.).
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Polskie media na Facebooku
A/ Prasa

Tabela1. Fanpage Trends dla prasy http://www.sotrender.pl/trends/facebook/reports/201410/
Źródło: Sotrender.pl

Facebook, ze względu na swoją funkcjonalność i strukturę umożliwia łatwy sposób promocji tradycyjnych i cyfrowych wydań prasy, a także sposób na zainicjowanie
dyskusji na poruszane w artykułach tematy. Jest także świetnym sposobem na uaktualnienie materiałów z wydania papierowego. „Facebook jest także coraz częściej
sposobem kontaktu z redakcją, a także medium, gdzie publikowane są dodatkowe
materiały, związane bezpośrednio z tymi zamieszczonymi w wydaniach tradycyjnych”31.
Tabelę nr 1 tworzy zestawienie dziesięciu największych stron (posiadających najwięcej osób 'lubiących to' wraz z aktualnym przyrostem) związanych z prasą wraz
z uwzględnieniem 'najbardziej angażujących' (liczba fanów, która w danym okresie
32
wykonała chociażby jedną aktywność ) i 'najbardziej interaktywnych (zbiorczy wskaźnik wszystkich aktywności w obrębie fanpage'a) stron. W taki sam sposób skonstruowane są poniższe zestawienia dla stacji radiowych i telewizyjnych.
„Przegląd Sportowy”, który zajmuje czołową lokatę zarówno pod względem ilości
polubień, jak i zaangażowania fanów, dziennie publikuje od 10 nawet do 15 postów,
w około godzinnych odstępach. Ich ilość determinowana jest m.in. przez rozgrywane
danego dnia spotkania. Oprócz aktualnych wyników i informacji z aren sportowych,
na fanpage'u odnajdziemy także informacje o aktualnym wydaniu papierowym, odnośniki do zewnętrznych materiałów (w tym np. do serwisów współpracujących, jak
Eurosport). Nie brak także typowo interaktywnych postów, jak konkursy czy materiały wideo. Bardzo często pojawia się bezpośredni zwrot do czytelników, jak i pytania
w treści postu. Przeważa język potoczny ze zwrotami charakterystycznymi dla młodzieżowego i internetowego slangu.
31
32

P. Szews, Facebook, Twitter…, s. 58.
Na przykład komentarz, wstawienie znacznika „lubię to” czy udostępnienie postu.
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Rysunek 4. Strona główna Przeglądu Sportowego. Promocja nowego magazynu. Warto wspomnieć, że
mimo wszystko wykorzystanie pod względem promocji macierzystego serwisu lub tytułów prasowych
nie jest dominujące na tym fanpage'u.
Źródło: Facebook.com

B/ Radio
Facebook wydaje się kolejnym etapem rozwoju radia, które już od dawna dążyło
do statusu medium wieloplatformowego, odbieranego nie tylko przy pomocy tradycyjnych odbiorników, ale także telefonów, smartfonów, tabletów czy komputerów.

Tabela 2. Fanpage Trends dla stacji radiowych
Źródło: Sotrender.pl http://www.sotrender.pl/trends/facebook/reports/201410/

Obecnie „prawie każda rozgłośnia radiowa ma swoją stronę internetową. Internet
pozwala uzupełniać formy przekazu radiowego, daje bowiem możliwość nadawania
programu, odsłuchania lub przeczytania wyemitowanych wiadomości (…) oraz inter33
aktywnego kontaktu z odbiorcami” .
33 K. Bernat, Radio w eterze i w internecie. Sposoby kontaktu ze słuchaczami, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, K. Wolny-Zmorzyński, W. Forman (red.), Warszawa 2010, s. 109.
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Rysunek 5. Wbudowana w fanpage aplikacja do słuchania radia online
Źródło: Facebook.com

To szczególnie sprawdza się w stacjach radiowych o profilu muzycznym i skierowanym do grupy młodszych odbiorców (zob. tab. 2).
Oprócz integracji ze stronami internetowymi profile stacji radiowych na
Facebooku, przy zachowaniu wszystkich wymienionych w artykule form interakcji
z czytelnikiem i sposobów prezentacji treści w postach, oferują dodatkowo możliwość słuchania nadawanego przez siebie sygnału dzięki specjalnym aplikacjom
wbudowanym w Facebooka (zob. rysunek 5).

C/ Telewizja
Telewizja dzięki mediom społecznościowym, w tym przede wszystkim dzięki
Facebookowi i Twitterowi, stała się w pełni interaktywna i wieloplatformowa, a granica pomiędzy tym, co jest telewizją, a co nią nie jest, coraz bardziej się zaciera. Obecne
na Facebooku są już nie tylko stacje muzyczne i młodzieżowe, ale także największe
ogólnopolskie (zob. tab. 3). Proces, o którym mowa, nazywany jest Social TV, w wolnym tłumaczeniu oznaczający telewizję społecznościową. To przenikanie się tradycyjnej telewizji i serwisów społecznościowych.

Tabela 3. Fanpage Trends dla stacji telewizyjnych
Źródło: Sotrender.pl http://www.sotrender.pl/trends/facebook/reports/201410/
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Oprócz nawiązywania interakcji z odbiorcą, popularyzacji swoich programów lub
kreowania pozytywnego wizerunku, telewizja ma unikalną możliwość wykorzystywania dwóch różnych mediów w celu unikalnego angażowania odbiorcy, właśnie
w ramach telewizji społecznościowej.
„Social TV to także określenie technik wspomagających komunikację i interakcję wewnątrz serwisów społecznościowych w trakcie oglądania telewizji lub treści związanych z telewizją. Obejmuje ono
również naukę związaną z obserwowaniem zachowań odbiorcy, badaniem jego reakcji wyrażanych na
34
serwisach społecznościowych” .

Social TV jest terminem lokującym się blisko telewizji interaktywnej, wpływającym na proces zmiany komunikacji między nadawcą a odbiorcą, która do niedawna
była wyłącznie jednostronna.
Bardzo ważną funkcję w omawianym zjawisku pełni Facebook, który dzięki swojej
charakterystyce i możliwościom jest wykorzystywany przez redakcje telewizyjne
w różny sposób, między innymi poprzez tworzenie natywnych aplikacji związanych ze
stacją telewizyjną lub konkretnym programem. Producenci tworzą m.in. gry, oparte
na bazie filmowej lub serialowej fabuły, w których użytkownicy, odkrywając sekretne
treści, ukrytą zawartość, mogą ściślej integrować się ze swoim ulubionym progra35
mem (interakcja typu „playalong with the show”) .
Aktywizacja fanów w momencie trwania programu to także sposób na zwiększenie naturalnego zasięgu, a także zachęcenie odbiorcy do partycypacji „na żywo”,
zamiast korzystania z odtworzenia nagranego programu lub zapisanego w aplikacji
VOD, ponieważ tylko w ten sposób jest w stanie reagować na pojawiające się komunikaty i nie wypada z trwającej między innymi użytkownikami dyskusji. Przykład
takiego wykorzystania Facebooka ukazany jest poniżej, na podstawie działalności
fanpage'a Faktów TVN.

34

P. Szews, Facebook, Twitter…, s. 67.
Zob. A. De Rose „The Future of Television”, Techtonic, http://www.youtube.com/watch?v=kA--f052lvw (mat.
wideo, dostęp 10.11.2014).
35
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Rysunek 6. Przykład interakcyjnego postu na profilu Fakty TVN. Uwagę zwraca sposób moderowania
dyskusji w komentarzach.
Źródło: Facebook.com

Powyższy przykład to kreatywne wykorzystanie Facebooka, realizowane przez
redakcję Faktów TVN. Punktualnie o godzinie 19:00, czyli w momencie startu audycji
na antenie TVN, dodawany jest post, pobudzający użytkowników do dyskusji nad
emitowanymi w wydaniu materiałami dziennikarskimi. Dyskusja prowadzona jest
przez moderatora, który rozpoczyna oddzielne wątki (na zasadzie forum) dla każdego
pojedynczego materiału, oznaczając je numerem #1, tytułem, a także autorem (zob.
rys. 6). Pod każdym z wątków toczy się oddzielna dyskusja na tematy przedstawione
w materiale. To bardzo prosty i całkiem darmowy sposób, pokazujący, że odpowiednio wykorzystane możliwości komunikacyjne Facebooka mogą sprawić, że oglądanie
telewizji staje się interaktywne, a udział osób na fanpage'u zaangażowany.
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Podsumowanie
Fanpage na Facebooku przestał być już tylko wizytówką firmy, zawierającą logo
i brandowane zdjęcie w tle, gdzie oprócz ogólnych informacji kontaktowych do redakcji nie pojawia się nic więcej. Oczywiście dalej jest to wizytówka, ale mająca wiele
innych funkcji, od informacyjnej do promocyjnej. To miejsce, gdzie skraca się dystans między dziennikarzem a odbiorcą jego pracy, miejsce, w którym każdy czytelnik,
widz lub słuchacz może bez skrępowania wypowiedzieć się na każdy temat, skrytykować każdy materiał i wytknąć niemal najmniejszy błąd. Sztuką jest odpowiednia
reakcja na negatywne sygnały, ale również zapewnienie jak najciekawszych materiałów, by przyciągnąć nowe osoby i sprawić, by zostały na profilu jak najdłużej,
pobudzić do dyskusji, moderować ją, zaciekawiać, bawić, intrygować. Ten najpopularniejszy na świecie portal społecznościowy już dawno stał się integralnym elementem strategii promocji i jest chętnie wykorzystywany przez działy marketingu
i public relations, ale w taki sposób, żeby unikać nachalnej, znanej z reklam promocji.
Najważniejszym zamierzeniem jest kreowanie pozytywnego wizerunku, budowanie
społeczności i angażowanie odbiorców, ponieważ w taki sposób, naturalną drogą jest
pozyskanie nowych zainteresowanych danym tytułem czy audycją (np. znajomych
osoby, która polubiła fanpage). Facebook obok strony internetowej jest najważniejszym elementem, z którym przenikają się media tradycyjne, które z roku na rok zacieśniają swój związek z serwisami społecznościowymi, wobec czego często zaciera
się granica między odbiorcą tradycyjnych mediów a zaangażowanym internautą,
użytkownikiem mediów społecznościowych.
Podsumowując w sposób obrazowy poruszaną w artykule problematykę, posłużę
się poniższą tabelą, która jest próbą zebrania pozytywnych aspektów prowadzenia
fanpage’a, przynoszących korzyści pośrednie i bezpośrednie, a także zagrożeń, jakie
wiążą się z niewłaściwą obecnością w serwisach społecznościowych lub niezrozumieniem charakterystyki zasad komunikacyjnych tam panujących. Podzielenie tabeli na
szanse i zagrożenia, mimo iż przedstawione w sposób proporcjonalny, nie powinno
być odbierane jako stawianie znaku równości między nimi. Zdecydowanie więcej jest
szans dla wszystkich podmiotów rynku medialnego.
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Tabela 1. Opracowanie własne
MEDIALNY FANPAGE
Szanse

Zagrożenia

Możliwość zbudowania zaangażowanej społeczności
oddanych fanów

Kryzys wizerunkowy

Efektywny sposób promocji materiałów, zwiększania
zasięgu, możliwość uzyskania natychmiastowego
sprzężenia zwrotnego

Spadek sprzedaży / oglądalności / słuchalności

Facebook daje szanse stworzenia wieloplatformowego
uczestnictwa, interakcji z nadawanym programem lub
audycją

Ryzyko publikacji materiałów fałszywych,
niesprawdzonych (tzw. fake, rozpowszechniane
często w sposób automatyczny)

Wzrost cytowalności, popularyzacja tytułu, zbieranie
informacji wzbogacających własny serwis, audycję czy
program

Zdominowanie fanpage’a przez tzw. hejterów,
niezadowolonych odbiorców, którzy w łatwy
sposób mogą się wspólnie organizować

Platforma do szybkiego kontaktu z odbiorcą,
nawiązywania z nim interakcji, reagowania na
problemy

Fałszywe konta,udające oryginalne tytuły

Możliwość skutecznego profilowania treści i wyboru
grupy docelowej dla konkretnych komunikatów,
programów, filmów. Możliwość publikacji materiałów
multimedialnych

Brak możliwości aktywnego prowadzenia fanpage’a
(wymagani są do tego specjaliści, którzy zajmują się
często tylko prowadzeniem profilu i odpowiadaniem
na wiadomości od czytelników)

Media fanpage – opportunities and threats
Summary
Press, radio or TV fan-page on Facebook means a new opportunity offered by social media, but also
a difficult challenge. On the one hand, there are new opportunities for communication - engaging their
audience, creating an interactive, multimedia content. Suitable techniques and activity of content
designers may even increase advertising revenues or sales. Improper use of this tool - not only in terms
of communication, but also strategy, may expose the negative reactions from its users. The article
characterizes the phenomenon of media presence on Facebook and ways to interact with customers,
pointing out the advantages of this way of communication and exchanging risks associated with it. The
problems discussed in the article are given an introduction presenting a short characteristic of the
features of social media and their application in journalism.
Key words: social networking, Facebook, fan-page, social media, new media
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Kampanie społeczne jako narzędzia zmiany
postaw wobec osób z niepełnosprawnością

ABSTRAKT
Kampania społeczna to ważna forma komunikowania publicznego wykorzystywana w tzw. marketingu społecznym. Istotny wydaje się ten aspekt kampanii, który poświęcony jest kluczowym problemom społecznym, w tym szczególnie niepełnosprawności. Kampanie poruszające to zagadnienie mają
na celu zmianę nastawienia sprawnej części społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością oraz zmianę
podejścia osób niepełnosprawnych do życia, pracy i siebie samych. W artykule analizie poddano przykładowe kampanie dotyczące problemu niepełnosprawności pod kątem ich znaczenia w kształtowaniu
preferowanych społecznie postaw i zachowań. Ponieważ kampanie komunikacyjne nie zawsze spotykają się z aprobatą całego społeczeństwa, warto zastanowić się, jakie czynniki wpływają na ich odbiór
i reakcje odbiorców oraz na ile okazują się one skuteczną metodą promocji pozytywnych postaw
i niwelowania wpływu stereotypów na myślenie o niepełnosprawności.
SŁOWA KLUCZOWE: kampanie społeczne, problem niepełnosprawności, marketing społeczny, postawy
odbiorców

W ramach wstępu
Współcześnie rola mediów jest nie do przecenienia. Służą one informowaniu,
edukowaniu i rozrywce. Odgrywają też istotną rolę w formowaniu opinii społecznej,
promowaniu pozytywnych zachowań oraz kształtowaniu pożądanych postaw. Na
przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat realizowane były liczne kampanie medialne stawiające sobie za cel upowszechnianie prospołecznych postaw, profilaktykę
i przeciwdziałanie problemom społecznym. W odniesieniu do niepełnosprawności
i społecznych nastawień wobec tego zagadnienia media także mają istotną rolę do
spełnienia. Kampanie podnoszące świadomość społeczeństwa odnośnie do funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i promujące pozytywne postawy wobec nich
zajmują tu istotne miejsce, gdyż w ostatnich latach mogliśmy zapoznać się z wieloma
1
ich przykładami . I choć zmieniały się formuły, narzędzia i zakres oddziaływań, to
1
Zob. Kampanie społeczne – niepełnosprawni a polski rynek pracy, http://www.eu-integra.org.
(dostęp: 24.11.2014)
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wciąż kampanie informacyjne i perswazyjne poświęcone tematyce niepełnosprawności stanowią ważny element w polityce społecznej, zorientowanej na integrację
i przeciwdziałanie wykluczeniu. Kształtowanie i zmiana postaw to jednak proces
długotrwały, wymagający ciągłego ich wzmacniania i utrwalania, równocześnie
pomiar wpływu kampanii na przeobrażenia w świadomości społecznej jest trudny.
Dodatkowo, przy ewaluacji efektów oddziaływań zwykle odnosimy się do twardych
wskaźników koncentrujących się na przykład na liczbie wyemitowanych spotów, zawieszonych bilbordów, wydanych publikacji czy zorganizowanych konferencji. Zdecydowanie rzadziej udaje się uchwycić rzeczywiste zmiany postaw i zachowań, gdyż
nawet jeśli one występują, zwykle są pochodną wielorakich czynników i trudno
wypreparować te, które tylko i wyłącznie wywołane zostały poprzez oddziaływanie
kampanii społecznej.
W związku z tymi ograniczeniami metodologicznymi, w artykule skupiona zostanie uwaga głównie na tych aspektach kampanii społecznych, które decydują o ich
zauważalności, sprawiają, iż problem w nich poruszany jest dyskutowany, pozostaje
w pamięci i skłania do refleksji, a w konsekwencji może pozytywnie wpływać na
internalizację społecznie uznanych wartości i kształtowanie się pozytywnych postaw
wobec osób z niepełnosprawnością. Oczywiście przeanalizowanie wszystkich kampanii w danej tematyce ze względu na rozmiary artykułu nie jest możliwe, dlatego
przykładowo przybliżone zostanie kilka najbardziej popularnych kampanii, wybranych przez autorkę arbitralnie.

Postawy wobec osób z niepełnosprawnością – między
tolerancją a wykluczeniem
Zagadnieniem postawy zajmuje się zarówno psychologia, pedagogika, jak i socjologia. Istnieje wiele definicji postawy, w rozważaniach przyjęto za Stefanem Nowakiem, iż postawa to:
„ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania przedmiotu i emocjonalnego nań reagowania
oraz ewentualnie towarzyszących tym emocjonalno-oceniającym dyspozycjom względnie trwałych
przekonań o naturze i właściwościach tego przedmiotu i względnie trwałych dyspozycji do zachowania
2
się wobec tego przedmiotu” .

Postawa zawiera w sobie zarówno komponenty poznawcze, jak i emocjonalno-oceniające oraz behawioralne. Można przyjąć, iż „Postawa wyraża sumaryczną
ocenę obiektu postawy. Komponenty tej sumarycznej oceny mogą mieć charakter
afektywny, behawioralny oraz poznawczy i mogą obejmować każdy typ informacji,
3
który ma implikacje wartościujące” .
2
S. Nowak, Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] Teorie postaw, S. Nowak (red.),
Warszawa 1973, s. 23.
3
G. Bohner, M. Wanke, Postawy i zmiany postaw, Gdańsk 2004, s. 29.
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Podstawową funkcją postaw jest kategoryzowanie i organizowanie złożonego
środowiska. Jednym z mechanizmów kształtowania i zmiany postaw jest perswazja,
która stanowi nieodzowny element kampanii społecznej zorientowanej zarówno na
podniesienie poziomu świadomości określonego problemu, jak i na zmianę zachowań.
Postawy wobec osób niepełnosprawnych mogą przybierać różne formy: pełnej
tolerancji, traktowania osoby niepełnosprawnej na równi ze zdrowymi (np. akceptacja małżeństw osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, wspólnej pracy i spędzania wolnego czasu, wydawanie o osobach niepełnosprawnych przychylnych, ale
realistycznych ocen i opinii itp.), ambiwalencji, aż do całkowitego braku tolerancji
i dążenia do usunięcia osoby z niepełnosprawnością z kręgu ludzi zdrowych (umieszczanie w domach specjalnej opieki, tworzenie specjalnych zakładów pracy, świadome kształtowanie opinii publicznej w przekonaniu, że osoby niepełnosprawne czują
się najlepiej w swoim własnym gronie, więc zabiegi integracyjne są bezcelowe itd.).
B. Tobiasz-Adamczyk zauważa, że postawy ogólnospołeczne wobec osób niepełnosprawnych wpływają na formowanie się postaw indywidualnych poszczególnych
jednostek pełnosprawnych, a także na postawy samych osób z niepełnosprawnością
wobec siebie4.
Aby zmiana postaw była możliwa, konieczne jest, poza wypracowaniem coraz lepszych środków technicznych i rehabilitacyjnych, kształtowanie świadomości społecznej w odniesieniu do problemów niepełnej sprawności i takie wykorzystanie środków
masowego przekazu, aby odgrywały one decydującą rolę w zmianie poglądów społecznych na problem osób niepełnosprawnych, zwalczały stigmę, eliminowały
przesądy i uprzedzenia, pokazywały prawdziwy wizerunek osób niepełnosprawnych,
uświadamiały społeczeństwo, promowały pozytywne postawy i wiele innych5.
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat pojawiło się wiele kampanii medialnych, które za cel stawiały sobie właśnie wprowadzenie i utrwalenie pozytywnych
postaw i nastawień wobec osób z niepełnosprawnością. Jak wskazano we wstępie
w niniejszym artykule, uwaga skupiona zostanie głównie na tych elementach kampanii, które pobudzają do społecznej dyskusji nad problemem niepełnej sprawności
oraz ich roli w kształtowaniu i podtrzymywaniu pozytywnych postaw wobec osób
z niepełnosprawnością. Ponieważ nie jest możliwe prześledzenie ich wszystkich, do
analizy wybrane zostały tylko ich egzemplifikacje.

Kampanie społeczne i ich rola w kształtowaniu pozytywnych
postaw wobec osób niepełnosprawnych
Jednym z kluczowych narzędzi profesjonalnych komunikatorów publicznych jest
marketing społeczny, rozumiany jako:
4
5

B. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2000, s. 225-226.
Zob. tamże, s.230-231.
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„zespół technik informacyjnych i perswazyjnych stosowanych w przedsięwzięciach lub inicjatywach
podejmowanych przez instytucje publiczne i obywateli, dotyczących ważnych problemów społecznych.
Celem tych działań jest wywołanie określonych skutków w postaci zachowań i postaw, zgodnych z interesem ogółu społeczeństwa”6.

Marketing społeczny, jak każdy inny, ma za zadanie sprzedaż określonych produktów, w tym przypadku są one jednak innego typu (niż w marketingu handlowym),
gdyż produktem są tutaj między innymi dobra ogólnospołeczne, pożądane postawy
oraz uniwersalne wartości. Jego celem jest takie oddziaływanie na odbiorców, aby
zinternalizowali określone wzorce i postawy w zakresie na przykład zdrowia czy bezpieczeństwa, dlatego efekty, przy zastrzeżeniu, że oddziaływanie było skuteczne,
widoczne są dopiero w dłuższej perspektywie7.
Marketing społeczny ma swoje wyraźne odzwierciedlenie w społecznych kampaniach komunikacyjnych. Kampanie komunikacyjne to działania, których celem jest
„spowodowanie specyficznych i pożądanych skutków u relatywnie dużej liczby osób
w określonym czasie w konsekwencji kompleksowych, zorganizowanych działań ko8
munikacyjnych” . Charakteryzują się one skonkretyzowanym celem, szeroką publicznością, określonymi ramami czasowymi, zespołem zorganizowanych, planowych
czynności komunikacyjnych oraz realizacją przez profesjonalnych nadawców.
Pośród kilku rodzajów kampanii komunikacyjnych, tj. reklamowych, politycznych,
public relations, społecznych, te ostatnie będą poddane głębszej analizie. Społeczne
kampanie komunikacyjne mają na celu przede wszystkim zmienić dotychczasowe
przyzwyczajenia i postawy na pożądane z punktu widzenia ogółu społeczeństwa, ale
też jednostki. Charakteryzują się tym, iż wyrażają interesy społeczne, odwołują się do
faktów, odnoszą się do postaw „idealnych”, zarówno z jednostkowego, jak i zbioro9
wego punktu widzenia oraz finansowane są przez instytucje i organizacje społeczne .
Ze względu na cele komunikowania społecznego, wyróżnić można trzy typy komunikowania: informacyjne, perswazyjne oraz zorientowane na wywołanie określonych
10
zachowań . Co za tym idzie, poza kampaniami informacyjnymi oraz promującymi
instytucje i usługi publiczne wymienić można kampanie modyfikujące postawy i zachowania obywateli i na tej właśnie formule chciałabym się skupić, zwracając uwagę
na przykłady kampanii związanych z niepełnosprawnością oraz zachowaniami społecznymi w tym obszarze.

6
B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego- wprowadzenie, Wrocław 2001, s. 68.
7
Tamże, s. 68-74.
8
Tamże, s. 74.
9
Tamże, s. 77.
10 Tamże, s. 79.
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W kampaniach zakrojonych na szeroką skalę, a takie dominują w obszarze prozdrowotnym, „angażuje się wszystkie możliwe środki komunikowania, takie jak:
ź masowe media elektroniczne i drukowane: telewizja, radio, prasa;
ź środki komunikowania medialnego: (...) telefony, ulotki, poczta elektroniczna,
Internet itp.;
ź środki komunikowania interpersonalnego, jak bezpośrednie spotkania z agentami, festyny, konferencje itd."11.
Wszystkie te środki stosowane są zwykle jednocześnie i w tym samym czasie,
w celu zwiększenia efektów danej kampanii.
Ponieważ kampanie komunikacyjne nie zawsze spotykają się z aprobatą całego
społeczeństwa, warto zastanowić się, jakie czynniki wpływają na odbiór i reakcje na
takie działania komunikacyjne oraz na ile ta forma komunikacji okazuje się być skuteczną metodą promocji pozytywnych postaw i niwelowania wpływu stereotypów na
myślenie o niepełnosprawności.
Zgodnie z modelem reakcji poznawczych osoby, odbierając przekaz, konfrontują
go z indywidualnymi poglądami, wiedzą i doświadczeniami. Treść tych myśli i sądów
wyznacza zmianę postawy. Jak zakłada model, zmiana postaw jest uwarunkowana
jednocześnie ilością reakcji poznawczych i ich przychylnością dla przekazu.
„Jeżeli reakcje przychylne dla przekazu górują nad nieprzychylnymi, to następuje zmiana postaw
w kierunku zgodnym z przekazem – tym bardziej, im więcej tych reakcji, czyli myślenia o przekazie.
Natomiast przewaga reakcji nieprzychylnych dla przekazu obniża jego skuteczność i to tym bardziej, im
12
więcej myśli on wywołuje” .

Procesualny model perswazji zakłada z kolei, iż ostateczny efekt komunikatu
perswazyjnego zależy od co najmniej pięciu etapów jego przetwarzania: uwagi, zrozumienia jego treści, ulegania jego argumentom, utrzymania tej zmienionej postawy
13
i wykorzystania jej we własnym zachowaniu odbiorcy komunikatu . W kampaniach
związanych z promocją pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych nie
w każdym przypadku możliwe jest określenie, na ile faktycznie wpływają one na konkretne, pożądane zachowania odbiorców. I o ile w przypadku kampanii reklamowych
określonych produktów wielkość sprzedaży po emisji odzwierciedla w jakimś stopniu
efektywność przekazu, o tyle w kampaniach społecznych ukierunkowanych na przykład na walkę ze stereotypami pomiar ten nie jest tak prosty, a wyniki oczywiste.
Kampanie społeczne poświęcone problemowi niepełnosprawności dążą do wywoływania refleksji, zainteresowania trudnymi zagadnieniami, niejednokrotnie ich
uświadomienia, ale też kształtowania konkretnych, społecznie pożądanych wzorców
zachowań ludzkich, zmiany postaw, kreowania relacji społecznych.
11
12
13

Tamże, s. 76.
B. Wojcieszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2006, s. 214-215.
Tamże, s. 212.
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Jedną z form komunikacji społecznej jest reklama społeczna, której celem jest
uświadomienie i uwrażliwienie określonych grup społecznych na wybrane problemy
społeczne lub też promowanie wartościowych i pożądanych społecznie norm, zachowań i przekonań. Z punktu widzenia psychologii społecznej reklamę społeczną można
zdefiniować jako komunikat perswazyjny, który służy wywołaniu społecznie pożąda14
nych postaw i zachowań . Trzeba jednak zaznaczyć, że „reklama jest tylko jednym
z narzędzi kampanii społecznych. Dobra kampania społeczna posługuje się różnymi
narzędziami. A tzw. produktem w kampanii społecznej, który chcemy sprzedać
(właśnie za pomocą reklamy), jest zmiana postaw społecznych”15.
Istnieje wiele wyznaczników skutecznej perswazji, która zawiera się w kampanii
społecznej. To, czy przyniesie ona przewidziany efekt, zależy między innymi od nadawcy, przekazu, organizacji i medium przekazu.

Kampanie na rzecz osób niepełnosprawnych – analiza
przypadków
W kontekście kampanii, mających na celu zmianę postaw wobec osób z niepełnosprawnością, konieczne jest zastanowienie się nad głównymi wyznacznikami zmiany
postaw.
"Przejrzyste uporządkowanie różnych wyznaczników zmiany postaw umożliwia bardzo prosty
schemat aktu komunikacji, zawierający się w formule" <Kto, co, w jaki sposób, do kogo i z jakim efektem
mówi> Wyznaczniki skutecznej perswazji można więc podzielić na dotyczące kolejno: nadawcy komunikatu, treści i organizacji komunikatu, środka, za pomocą którego jest on przekazywany i wreszcie te,
16
które dotyczą samego odbiorcy przekazu" .

Wśród wyznaczników przekazu perswazyjnego, którym niewątpliwie jest kampania społeczna, wymienia się: nadawcę, treść i organizację przekazu , środek przekazu
i odbiorcę.
Kampanie na rzecz osób niepełnosprawnych mają na celu zmianę nastawienia
sprawnej części społeczeństwa do osób niepełnosprawnych oraz zmianę nastawienia
osób niepełnosprawnych do życia, pracy i siebie samych. Czy te kampanie, realizowane w dużej mierze za pośrednictwem mediów, osiągają zamierzony skutek? Jakie
środki są używane, aby wzmocnić przekaz, jak dyskutowane są ich efekty? Te zagadnienia znajdą się w dalszej analizie. Zaprezentowane zostaną wybrane kampanie,
które istotnie zaznaczyły się w dyskusji publicznej na temat osób niepełnosprawnych.
Dobór kampanii podyktowany był zarówno ich tematyką, formą i organizacją przekazu, różnorodnością treści oraz żywym zainteresowaniem wśród odbiorców. Dobór
dokonany został arbitralnie.
14
15
16

P. Wasilewski, Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, Kraków 2007, s. 20.
M. Izdebski, Reklama społeczna. Kreacja a skuteczność, Warszawa 2006, s. 3.
B. Wojcieszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2006, s. 218-219.
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Wśród wyznaczników przekazu perswazyjnego, którym niewątpliwie jest kampania społeczna, wymienione zostały następujące: nadawca, treść i organizacja przekazu, środek przekazu i odbiorca. Każdy z nich odgrywa istotną rolę w komunikacji
i wpływa na nośność przekazu, dlatego w poniższej analizie przypadków uwzględnione zostaną te elementy.
Jedną z pierwszych szeroko zakrojonych kampanii społecznych inicjujących społeczną debatę na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce była kampania
z 2000 roku „Niepełnosprawni-normalna sprawa”17. Jej celem było zwrócenie uwagi
na liczne stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie polskim na temat osób z niepełnosprawnością, między innymi ujmujące takie osoby jako niezdolne do bycia
społecznie użytecznymi, nie posiadające prawa do realizacji własnych celów życiowych, aspiracji i marzeń. W kampanii wykorzystano zestawienie rzeźb – klasycznych
posągów, które pomimo uszkodzeń uznawane są za arcydzieła. W drugim etapie
kampanii na bilbordach umieszczono zdjęcia przedstawiające mężczyznę poruszającego się na wózku, niewidomą kobietę i chłopca z zespołem Downa, wykonane przez
Krzysztofa Millera18.
Wraz z kampanią medialną organizowane były wystawy artystyczne, uruchomiona została też infolinia, w ramach której osoby z niepełnosprawnością mogły
zgłaszać swoje trudności, problemy, postulaty, na tej bazie powstał raport na temat
sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce pt. Raport Integracji. Niepełnosprawni 19
Normalna Sprawa" .
Intencją autorów było uświadomienie odbiorcom kampanii, iż o ile zachwycamy
się „uszkodzonymi” rzeźbami, to osoby z niepełnosprawnością budzą w nas często
obawy i lęk. Tymczasem osoby z niepełnosprawnością nie różnią się od osób pełnosprawnych swoimi planami, marzeniami i aspiracjami. Stąd hasło kampanii.
Motywem przewodnim portretów stały się słowa zaczerpnięte z wiersza księdza
Jana Twardowskiego - "nie widzieć, nie słyszeć, nie dotykać, nie wiedzieć". Parafrazując hasło kampanii, recepta na przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób
niepełnosprawnych jest prosta: Widzieć, Słyszeć, Dotykać, Wiedzieć. Nie bać się
20
poznać po to, by zrozumieć” .

17 Inicjatorem kampanii było Stowarzyszanie Przyjaciół Integracji i Philip Morris Polska S.A. Powstała ona we
współpracy z agencją Upstairs Young&Rubicam Warszawa.
http://www.integracja.org/co-robimy/zmieniamy-swiadomosc/niepelnosprawni-normalna-sprawa/
(dostęp: 14.05.2015).
18 http://www.integracja.org/co-robimy/zmieniamy-swiadomosc/niepelnosprawni-normalna-sprawa/
(dostęp: 14.05.2015).
19 Tamże (dostęp: 14.05.2015).
20 Kampanie społeczne –niepełnosprawni a polski rynek pracy,
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,78,niepelnosprawni_normalne (dostęp: 2.06.2014).
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Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/labeo/app/cms/x/8687

Jedną z największych kampanii społecznych w Polsce, która wzbudziła liczne dys21
kusje, była kampania: „Czy naprawdę jesteśmy inni” zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz agencję Leo Burnett Warszawa w 2003 roku. Celem
kampanii było zaprezentowanie osób z niepełnosprawnością w typowych dla wszystkich sytuacjach życiowych i pokazanie, że przeżywają je w podobny sposób, co
sprzyjać miało przełamaniu społecznych stereotypów na temat osób z niepełnosprawnością. Dodatkowym celem było ośmielenie samych niepełnosprawnych
i zmobilizowanie ich do większej aktywności społecznej i zawodowej.
Partnerem kampanii była TVP, która przez 8 miesięcy 2003 roku (ok. 150 razy miesięcznie) na trzech kanałach telewizji publicznej (TVP1, TVP2, TVP Info) emitowała
trzy spoty telewizyjne: „Piktogramy”, „Bajkę” i „Kłótnię”. W spocie „Bajka” widzimy
małego chłopca i jego tatę, który przygotowuje swoje dziecko do snu i czyta mu bajkę.
Dopiero po chwili orientujemy się, że ojciec jest niewidomy i czyta bajkę Braille'em.
W materiale „Kłótnia” widzimy parę niesłyszących małżonków w silnych emocjach,
którzy toczą zażarty spór posługując się językiem migowym. I wreszcie w spocie
„Piktogramy” pokazane zostały zwykłe czynności, które, tak jak osoby pełnosprawne,
również podejmują osoby z niepełnosprawnością.

21

http://www.integracja.org/ledge/x/13242 (dostęp: 2.06.2014).
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Źródło: http://www.integracja.org/co-robimy/zmieniamy-swiadomosc/ (dostęp: 19.05.2015)

Dwa spośród przygotowanych spotów nie doczekały się emisji w telewizji.
„W pierwszym z nich widzimy duże biuro i młodą, atrakcyjną urzędniczkę kserującą dokumenty. Po
chwili podjeżdża do niej mężczyzna na wózku i klepie ją w pośladki (znajdujące się dokładnie na wysokości jego twarzy). Dziewczyna natychmiast odwraca się z zamiarem naubliżania sprawcy, szukając go na
wysokości swoich oczu. Po chwili pochyla głowę i mówi: <Ale te korytarze ciasne…>. Ponownie pojawia
22
się napis: <Dlaczego traktujesz nas inaczej?>” .
„W kolejnym spocie znajdujemy się w mieszkaniu na sprzedaż. Przedstawicielka agencji nieruchomości wylicza potencjalnemu nabywcy zalety lokalu: świetny rozkład, piękny widok. Na pytanie
o sąsiadów pada natychmiastowa odpowiedź: <Ma pan idealną sytuację. Na górze i na dole znajdują się
biura – cisza po 18, a obok mieszka para głuchoniemych>. Klient decyduje się bez namysłu. Kolejna scena
– środek nocy. Świeżo upieczony właściciel wierci się w łóżku, nie może zasnąć. Zza ściany dobiegają
bowiem odgłosy nie pozostawiające złudzeń co do owocnego intymnego pożycia młodej, niesłyszącej
23
pary” .

Jak zauważył Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, spoty
te nie doczekały się emisji, gdyż „przeciętny pełnosprawny mieszkaniec Polski nie jest
jeszcze gotowy na negatywne pokazywanie osób niepełnosprawnych”24, co więcej,
zaznaczył, iż same osoby z niepełnosprawnością również mogły do tego nie dojrzeć.
Spotom telewizyjnym towarzyszyła kampania radiowa w stacjach ogólnopolskich
i regionalnych oraz w prasie.W spocie radiowym emitowanym przez Radio Zet wystąpił aktor Michał Żebrowski. Po kolei przytaczał nazwiska znanych osób, takich jak:
Ludwig van Beethoven, Ray Charles, Franklin Delano Roosevelt czy Stevie Wonder,
a następnie pytał słuchaczy, czy wiedzą, że były lub są to osoby z niepełnosprawnością. Pytanie to miało uświadomić słuchaczom, że można być kimś wielkim lub
22 http://www.integracja.org/co-robimy/zmieniamy-swiadomosc/czy-naprawde-jestesmy-inni/
(dostęp: 19.05.2015).
23 Tamże (dostęp: 19.05.2015).
24 Tamże (dostęp: 19.05.2015).
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robić wielkie rzeczy bez względu na to, czy jest się osobą z niepełnosprawnością, czy
też pełnosprawną25.
Kampanii towarzyszyła również reklama wizualna w postaci 1100 tablic billboardowych i citylightowych, które pojawiły się w większości polskich miast oraz prasie
ogólnopolskiej.
Kolejny przykład stanowi cykl kampanii realizowanych w 2005 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja pt. „Sprawni w pracy” – zatrudnienie osób
niepełnosprawnych26. Ich celem była zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej,
postrzeganej najczęściej jako nieporadnej i skazanej na utrzymanie państwa i kreowanie wizerunku osób z niepełnosprawnościami jako wartościowych pracowników,
pobudzając z jednej strony same osoby niepełnosprawne do większej aktywności na
rynku pracy, a z drugiej strony promując ich zatrudnianie przez pracodawców. Kluczowy przekaz kampanii brzmiał: „Pomimo niepełnosprawności jestem sprawnym
27
i pełnowartościowym pracownikiem” .
W ramach kampanii przygotowane zostały trzy spoty telewizyjne emitowane
w Telewizji Polskiej (TVP1, TVP 2 i TVP 3). Jak zauważył Piotr Pawłowski, prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
"Kampania reklamowa <Sprawni w pracy> ma pokazać, jak trudno osobom niepełnosprawnym,
mimo czasem bardzo dobrego wykształcenia i niezbędnych umiejętności, znaleźć w Polsce pracę.
W jednym ze spotów widzimy niepełnosprawnego chłopaka, który mimo, że spełnia wszystkie oczekiwania pracodawcy ma zerowe szanse na dostanie pracy, o którą się stara, gdyż nie ma ręki i nogi. W drugim
obserwujemy niewidomą recepcjonistkę, która po krokach bezbłędnie poznaje wszystkich pracowników firmy. Może wydawać się to nieprawdopodobne - choć jest to historia z życia wzięta - dlatego
zadajemy odbiorcom tej reklamy pytanie "Co jest dla Ciebie bardziej niesamowite? To, że Ania poznaje
28
ludzi po krokach… czy to, że ma pracę? ”

Drugim elementem kampanii była reklama prasowa zamieszczona w „Rzeczpospolitej” oraz „Gazecie Prawnej”. Bohaterami reklam prasowych stały się znane postaci literackie, będące osobami niepełnosprawnymi: kapitan Hook i Quasimodo.

25
26
27
28

Tamże (dostęp: 19.05.2015).
http://www.integracja.org/ledge/x/13242 (dostęp: 20.05.2015).
http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/12585 (dostęp: 20.05.2015).
Tamże (dostęp: 20.05.2015).
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Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/12585 (dostęp: 20.05.2015)

Poza tym wydana została publikacja autorstwa Janusza Gałęziaka pt. „Sprawni
w pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich”, ukazująca najciekawsze i sprawdzone rozwiązania
związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych praktykowane w Europie, oraz
poradnik dla pracodawców „Niepełnosprawny pracownik. Co pracodawca wiedzieć
powinien”.
W ramach kampanii odbyła się również międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom nowych technologii w edukacji i w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, połączona z panelem dyskusyjnym „Czy osoba niepełnosprawna może
być dobrym pracownikiem? Za i przeciw”. Działania wspierane były również organizacją szkoleń dla osób niepełnosprawnych „Aktywnie szukam pracy” oraz „Rozpoczynam własną działalność gospodarczą”29.
Ostatnia z omawianych w artykule kampanii ruszyła w listopadzie 2013 r. pod
hasłem „Zrozum i daj mi żyć”30. Jej głównym celem była promocja Olimpiad Specjalnych i aktywizacji sportowej osób z niepełnosprawnością intelektualną31. W największych miastach Polski pojawiło się ponad 150 billboardów ze zdjęciami Oli Błaszyk,
zawodniczki Olimpiad Specjalnych Polska. Zestawiono je z 9 hasłami, które, jak
twierdzili organizatorzy, były wypowiedziami rodziców bądź osób z zespołem Downa.
ź „Zespół Downa. Zrozum i daj mi żyć”,
ź „Zespół Downa jest jak czkawka, której nie możesz zatrzymać”,
ź „Zespół Downa jest jak atak śmiechu w miejscu, gdzie nie można się śmiać”,
ź „Zespół Downa jest jak tęsknota do kogoś, kto mieszka tylko w książce”,
ź „Zespół Downa jest jak ciągła tęsknota do doskonałości”,
29

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/12585(dostęp: 20.05.2015).
http://www.olimpiadyspecjalne.pl/kim-jestesmy/aktualnosci/zrozum-i-daj-mi-zyc-kampania-informacyjnaolimpiad-specjalnych-polska (dostęp: 27.05.2015).
31 Inicjatorem kampanii był Dyrektor Generalny Olimpiad Specjalnych Polska, jej kreatorką reżyserka filmowa,
Suzan Giżyńska z Icon Group.
30
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ź
ź
ź
ź

„Zespół Downa jest jak sen, który tylko mi się podoba”,
„Zespół Downa jest jak plama na koszuli, której nie możesz sprać”,
„Zespół Downa to oryginalność, której nie wybierałam”,
32
„Z Zespołem Downa bywasz bardzo samotny…” .

Do kampanii włączyły się: Polska Agencja Prasowa, TVP Info, TVP Warszawa, TVP
Polonia, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio, Onet.pl, Wp.pl, Radio TOK FM, Integracja.pl.
Pomimo tego, iż trzon kampanii stanowiła głównie akcja billboardowa, wzbudziła
ona bardzo duże zainteresowanie, ale i skrajne reakcje, wywołując lawinę krytyki
wobec autorów, zmuszając ich do zwołania konferencji prasowej, na której wyjaśniona miała być idea i myśl przewodnia spotów. Największe oburzenie wywołało
hasło, w którym choroba Downa porównana została do plamy na koszuli.
„Różność opinii to siła tej kampanii. Obraziłbym się, gdyby było napisane – Ola to plama na koszuli.
Ale tutaj chodzi o Zespół Downa, coś, czego nie możemy zmienić. Musimy to zaakceptować. Nie możemy
33
się obrażać na życie – dodał Tomasz Błaszyk, ojciec Oli” .
„Nawet jeśli ta kampania się skończy, nadal będzie się dzięki niej mówić o Zespole Downa – uważa
34
Alicja Błaszyk, siostra Oli i trenerka Olimpiad Specjalnych Polska” .
„Miało być dobrze. Niestety nie jest. Dla wielu osób ze środowiska (jestem matką 38 - letniego syna
z Zespołem Downa) wcale ten przekaz nie jest czytelny w sposób założony przez organizatorów. Wierzę
w dobre intencje organizatorów ale wydźwięk tych haseł wcale nie jest dla przeciętnego człowieka taki
35
oczywisty i wzbudzający empatię dla osób z Downem... (Anna 07.11.2013, 10:11) ” .

Fot.: Olimpiadyspecjalne.pl

Źródło: Ada Prochyra, Kontrowersyjna kampania. Zespół Downa jak plama na koszuli ?,
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/174333;jsessionid=377AC3E4754FAB9EC56F3BE0405B5EB5
?action=table.ToggleExpandedAll&ci=document_add_comment&tableId=10977

32 http://www.olimpiadyspecjalne.pl/kim-jestesmy/aktualnosci/zrozum-i-daj-mi-zyc-kampania-informacyjnaolimpiad-specjalnych-polska (dostęp: 27.05.2015).
33 Tamże (dostęp: 27.05.2015).
34 Tamże (dostęp: 27.05.2015).
35 Ada Prochyra, Kontrowersyjna kampania. Zespół Downa jak plama na koszuli?,
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/174333;jsessionid=377AC3E4754FAB9EC56F3BE0405B5EB5?action=tabl
e.ToggleExpandedAll&ci=document_add_comment&tableId=10977.
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Zarówno środowiska rodzin dzieci z zespołem Downa jak i eksperci w większości
skrytykowali formułę kampanii. Niezaprzeczalnie jednak wywołała ona dyskusję także wokół zespołu Downa i zwróciła uwagę na trudności, z jakimi borykają się osoby
i rodziny dotknięte tym problemem.
Reasumując powyższe rozważania i odnosząc się do przedstawionych przykładów,
warto jeszcze raz przyglądnąć się elementom składającym się na ich efektywność.
Na skuteczność przekazu, jak zaznaczono już wcześniej, wpływ mają następujące
czynniki36:
ź Nadawca – wiarygodność nadawcy podyktowana jest jego kompetencjami,
czystością intencji oraz podobieństwem do odbiorców. W przypadku wszystkich
zaprezentowanych kampanii nadawca był wiarygodny, profesjonalny, zorientowany w temacie, gdyż inicjatorami akcji były głównie stowarzyszenia działające
w obszarze problemu niepełnosprawności, mające w swoim gronie osoby z niepełnosprawnością, co wzbudzało zaufanie.
ź Treść przekazu i jego organizacja – najważniejszym aspektem treści przekazu jest
siła argumentacji, a ta z kolei zależy nie tylko od treści, ale i od stopnia jej konkretności czy wyrazistości. Nie bez znaczenia jest liczba argumentów i ich powtórzeń,
oraz jednostronność-dwustronność argumentacji. Ostatni problem związany
z treścią przekazu dotyczy odwoływania się do emocji. Wszystkie zaprezentowane
kampanie miały rozbudowaną argumentację, wykorzystały zarówno efekt pierwszeństwa, jak i świeżości, korzystały z wielu nadawców, w dużej mierze odwoływały się także do emocji.
ź Środek przekazu. Im „żywszy" środek przekazu, tym większa powinna być jego
skuteczność – a więc przekazy telewizyjne winny być skuteczniejsze od radiowych,
te zaś – skuteczniejsze od przekazów pisanych. Tę zasadę wykorzystano także
w prezentowanych kampaniach, poza ostatnią wszystkie kampanie korzystały
z radia, telewizji, prasy i billboardów.
ź Odbiorca: odbiorcami byli zarówno pełnosprawni, jak i niepełnosprawni Polacy.
Przekaz miał charakter masowy i nakierowany był na jak największą liczbę odbiorców w przypadku wszystkich omówionych kampanii.

Kilka uwag końcowych
Jak zauważa Antonina Ostrowska, badania potwierdzają, iż dynamika zmian postaw, kształtowanie pozytywnych dominujących postaw oraz nastawień społecznych
jest powolne i nie zachodzi równomiernie w całych społeczeństwach. Konieczne jest
jednak śledzenie tych zmian, co umożliwi uchwycenie, jak dalece społeczeństwo
polskie otwiera się na życie we wspólnym świecie z osobami niepełnosprawnymi.
Badania prowadzone w ostatnich latach pokazują, że w naszym stosunku do osób

36

B. Wojcieszke, Człowiek wśród ludzi…, s. 219-240.
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niepełnosprawnych zachodzą pozytywne zmiany , trudno jednak stwierdzić, na ile
zmiany te są konsekwencją realizowanych kampanii społecznych.
Choć sukcesywnie prowadzone są różnego typu eksploracje, niełatwo jednoznacznie wskazać, na ile kampania przekłada się na konkretne działania, wzrost
świadomości, zmianę postaw, gdyż nie jest łatwe oddzielenie wpływu mediów
od innych czynników, chociażby takich jak przepisy prawne, normy społeczne, ulgi
i uprawnienia itp. Dlatego też w analizie tej uwaga skupiona została na kilku wybranych kampaniach, które wzbudziły duże zainteresowanie opinii społecznej i wywołały publiczną dyskusję, zwłaszcza jednej z nich promującej olimpiady specjalne. Co
zdecydowało o tym, iż spośród wielu one właśnie wywołały komentarze, zainteresowanie odbiorców, zwróciły uwagę na problem niepełnosprawności, a jedna z nich
długo była dyskutowana i komentowana? Zapewne sprawił to splot wszystkich
omówionych powyżej czynników.
Temat znaczenia i roli kampanii społecznych w kształtowaniu społecznej świadomości i pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością zapewne wymaga
głębszego zastanowienia i kolejnych badań, gdyż bez wypracowania bardziej szczegółowych narzędzi pomiaru badania skuteczności kampanii społecznych obraz ich
wpływu zostaje wciąż niepełny.

Social campaigns as tools for changing attitudes towards people with disabilities
Summary
Social campaign is an important form of public communication used in the so called social
marketing. A very important aspect of such campaigns are the issues concerning the key social
problems, particularly disability. The main aim of campaigns addressing this problem is to change the
attitudes of the able-bodied part of our society towards people with disabilities and to change the
approach of disabled people to their life, work and themselves. The article provides a detailed analysis
of an example of disability campaigns and the role it plays in shaping socially desirable attitudes and
behaviors. Because social campaigns do not always meet with acceptance from the entire society it is
worth considering what factors influence the perception and reactions to such communicative activities
and to what extent such form of communication is effective in promoting positive attitudes and
eliminating the influence of stereotypes on the perception of disability.
Key words: social campaigns, problem of disability, social marketing, attitudes of society
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A. Ostrowska, Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Warszawa 2015, s. 40.
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(Nie)wiedza rodziców gimnazjalistów
na temat zagrożeń internetowych

ABSTRAKT
W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w 2014 roku wśród uczniów kieleckich
gimnazjów i ich rodziców. Dotyczyły one wiedzy rodziców na temat zagrożeń internetowych, z jakimi
mogą się zetknąć ich dzieci oraz opinii dzieci na temat tych zagrożeń. Analizy przeprowadzono w odniesieniu do trzech wybranych zagrożeń dotyczących cyberprzemocy, a mianowicie: tzw. hejtingu,
sekstingu oraz cyberstalkingu. Celem badań było też porównanie wiedzy rodziców o poziomie zagrożeń
internetowych dotyczących ich dzieci, z poziomem tych zagrożeń zadeklarowanym przez dzieci.
Wyniki przeprowadzonych badań wyraźnie wskazują na duże rozpiętości pomiędzy wiedzą rodziców a deklaracjami badanych uczniów. Świadczy to o niskiej wiedzy rodziców o kontaktach ich dzieci
z zagrożeniami internetowymi i wyraźnie wskazuje na konieczność większego zainteresowania się tym,
co robią dzieci, gdy przenoszą się do wirtualnej rzeczywistości.
SŁOWA KLUCZOWE: Internet, zagrożenia, gimnazjum, cyberprzemoc, hejting, seksting, cyberstalking

Problem agresji wśród dzieci i młodzieży stał się w ostatnich latach bardzo poważnym problemem społecznym. Szybki rozwój technologii informacyjnej i intensywne
korzystanie przez młodych ludzi z narzędzi elektronicznej komunikacji zjawisko to
dodatkowo potęguje. Oprócz tradycyjnych, znanych od lat, rodzajów przemocy pojawiły się nowe, oparte na wykorzystywaniu komputerów, Internetu czy telefonów
komórkowych. Z przeprowadzonych w ostatnich latach badań wynika, że z cyberprzemocą w różnych jej postaciach spotyka się dziś prawie każdy nastolatek, a wielu
młodych ludzi jest jej sprawcami. Badania takie prowadzone były między innymi
1
2
przez: Łukasza Wojtasika w 2004 i 2006 roku , Jacka Pyżalskiego w 2010 roku , Lucynę
3
4
Kirwil w 2011 roku , Joannę Włodarczyk w 2011 i 2012 roku oraz przez Ośrodek
1

Ł. Wojtasik, Sieciowe zagrożenia, „Niebieska Linia”, 2006, nr 1/42.
J. Pyżalski, Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań,
[w:] Człowiek i uzależnienia, red. M. Jędrzejko, D. Sarzała Pułtusk (red.), Warszawa 2010.
3
L. Kirwil, Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2. Częściowy raport z badań EU Kids
Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców, Warszawa 2011.
4
J. Włodarczyk, Zagrożenia związanie z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB,
“Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 2013, nr 12(1), s. 49–68.
2
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Badania Opinii Publicznej TNS w 2013 roku . Oprócz wysokiego odsetka dzieci i młodzieży stykających się z cyberprzemocą, niepokojącym faktem jest jednocześnie to,
jak niska jest wiedza rodziców na temat tego, co spotyka ich dzieci w trakcie wkraczania do wirtualnej rzeczywistości. Problem niskiej świadomości opiekunów został
uwidoczniony w trakcie badań przeprowadzonych w latach 2004 i 2006 przez Łukasza
Wojtasika z Fundacji Dzieci Niczyje. Dotyczyły one przede wszystkim poznania sposobów korzystania przez dzieci i młodzież z Internetu, ustalenia poziomu świadomości
młodych internautów w zakresie zagrożeń związanych z siecią oraz zbadania skali
ryzykownych doświadczeń i zachowań młodych internautów. Podstawową grupę respondentów stanowili internauci w wieku od 12 do 17 lat (N=1779). W celu zestawienia informacji uzyskanych od dzieci ze stanem wiedzy ich opiekunów, część pytań
zadano rodzicom dzieci (N=204). Wyniki badań wykazały bardzo dużą rozbieżność
pomiędzy odsetkami dzieci, które zetknęły się z określonymi zagrożeniami w sieci,
a odsetkami rodziców świadomych tego, że zagrożenia te dotyczą ich dzieci. Wyniki
tych badań stanowiły bezpośrednią inspirację do podjęcia kolejnych, które zostały
przedstawione w niniejszym materiale w wyborze.
Badania dotyczące wiedzy rodziców na temat zagrożeń internetowych, z jakimi
mogą się zetknąć ich dzieci, zostały przeprowadzone w 2014 roku w 6 gimnazjach zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. Objęto nimi 436
uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów. Przeprowadzono je w dwóch etapach,
równolegle wśród uczniów i ich rodziców. Badanych poproszono o wypełnienie
2 kwestionariuszy ankiet. W pierwszym etapie gromadzono informacje o wiedzy
badanych na temat zjawisk i rozumienia terminów (np. hejting, seksting). Przed rozpoczęciem drugiego etapu badań braki w tej wiedzy (zarówno rodziców, jak i dzieci)
zostały uzupełnione poprzez wyjaśnienie terminów i charakterystykę zagrożeń.
Celem drugiego etapu badań było porównanie wiedzy rodziców o poziomie zagrożeń
internetowych dotyczących ich dzieci z poziomem tych zagrożeń zadeklarowanym
przez dzieci.
W zaprezentowanym materiale omówiono częściowo wyniki badań w odniesieniu do trzech wybranych zagrożeń, a mianowicie: hejtingu, sekstingu oraz cyberstalkingu.
Hejting to zjawisko w sieci, które polega na wyrażaniu nienawiści do wszystkiego,
co tam się pojawia. Najczęściej są to negatywne komentarze, bez merytorycznego
uzasadnienia. Kierowane są wobec autorów tekstów, filmów, fotografii, komentarzy.
Dotyczą także osób prezentowanych w tych tekstach i obrazach, a także firm i przedmiotów. Niektórzy hejterzy nienawidzą po prostu wszystkiego.

5

Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych, Warszawa 2013,
http://www.panoptykon.org/files/bezpieczenstwo_dzieci_w_internecie_2013.pdf, (20.10.2014).
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Ryc. 1. Znajomość przez uczniów i rodziców pojęcia hejting

Zjawisko nie jest powszechnie znane wśród rodziców badanych uczniów. Zaledwie co piąty ankietowany odpowiedział, że wie, na czym ono polega, a co trzeci, że
domyśla się, czym przejawia się to zagrożenie internetowe. Zdecydowanie większą
wiedzę w tym zakresie posiadają uczniowie, którzy w ponad połowie zadeklarowali
znajomość pojęcia.

Ryc. 2. Znajomość przez uczniów i rodziców pojęcia seksting

Kolejnym pojęciem, o znajomość którego zapytani zostali badani, był seksting.
Jest to zjawisko polegające na przesyłaniu przy użyciu telefonów komórkowych
i Internetu zdjęć i filmów przedstawiających nagie lub prawie nagie osoby, często
w intymnych sytuacjach. Pojęcie to jest bardziej znane niż hejting zarówno przez
rodziców, jak też przez ich dzieci. Wynika to z pewnością z większej znajomości słowa
seks i łączenia go z charakterem tego rodzaju zagrożenia internetowego. Jednak
ponad połowa rodziców (55%) oraz blisko połowa (49%) uczniów nie jest do końca
pewna swej wiedzy o charakterze zjawiska, często utożsamiając je z przeglądaniem
pornograficznych stron internetowych czy też uwodzeniem w sieci.
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Ryc. 3. Znajomość przez uczniów i rodziców pojęcia cyberstalking

Najmniej znane, zarówno przez rodziców, jak i przez uczniów, okazało się pojęcie
cyberstalkingu. Określane jest ono jako śledzenie elektroniczne innej osoby i natrętne przesyłanie jej niechcianych komunikatów. Często agresja taka może dotyczyć
osób, które wcześniej były w bliskiej relacji, np. byłego chłopaka lub dziewczyny. Brak
wiedzy na temat tego pojęcia zadeklarowało aż 57 % rodziców i 62 % uczniów (ryc.3).

29%

Ryc. 4. Wiedza rodziców na temat doświadczania hejtingu przez ich dzieci

Rodzice badanych gimnazjalistów w większości uważają, że ich dzieci nie zetknęły
się w trakcie korzystania z Internetu ze zjawiskiem hejtingu. Pewność taką deklaruje
prawie co trzeci badany, a drugie tyle jest przekonanych, że raczej nie miało to miejsca
(ryc.4). Przekonanie rodziców o małej powszechności zjawiska nie odpowiada deklaracjom dzieci, których blisko 80 % doświadczyło problemu nienawiści w sieci.
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34%

Ryc. 5. Wiedza rodziców na temat sprawstwa hejtingu przez ich dzieci

Rodzice badanych uczniów, o ile jeszcze dopuszczają do siebie fakt doświadczania
przez ich dzieci ataków hejtingu w sieci, nie wyobrażają sobie, że to ich dzieci mogą
być osobami siejącymi nienawiść w wirtualnym świecie. Tylko 3% z nich zadeklarowało, że wiedzą o tym. Zdecydowana większość rodziców – ponad 80 % sądzi, że ich
dzieci, korzystając z mediów elektronicznych, przestrzegają ogólnie przyjętych zasad
współżycia społecznego (ryc.5). Chyba nie całkiem zdają sobie sprawę z tego, że to, co
w ich odczuciu może być odebrane jako działanie krzywdzące drugą osobę (np.
ubliżanie, wyzywanie, używanie wulgarnego słownictwa), w dyskusjach młodych ludzi powszechnieje i w opinii niektórych z nich staje się normą. Świadczyć o tym mogą
odpowiedzi badanych gimnazjalistów, którzy zadeklarowali w 76 %, że zdarzyło im się
być sprawcą nienawistnych wpisów. W tej grupie 5% badanych przyznało, że robiło to
wielokrotnie.

34%

Ryc. 6. Wiedza rodziców na temat doświadczania sekstingu przez ich dzieci

Wiedza rodziców na temat doświadczania sekstingu przez ich dzieci także pozostawia wiele do życzenia. Sam termin zbudowany na słowie seks budzi w nich lęk
i przekonanie, że sprawy seksu nie mogą dotyczyć ich własnych dzieci. Zaledwie co
dziesiąty badany opiekun zadeklarował, że córka lub syn otrzymał przynajmniej raz
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e-mailem lub SMS-em materiał zawierający 'nieprzyzwoite' treści (ryc.6). Tymczasem
z odpowiedzi udzielonych przez badanych gimnazjalistów wynika, że ze sekstingiem
zetknęło się ich 4 razy więcej. Otrzymywanie zdjęć z roznegliżowanymi osobami lub
wręcz pornograficznych dotyczy w takim razie blisko połowy młodych ludzi, a samo
zjawisko w ostatnim czasie stało się bardzo popularne, niestety także w tej grupie
wiekowej.

55%

Ryc. 7. Wiedza rodziców na temat sprawstwa sekstingu przez ich dzieci

Odpowiadając na kolejne pytanie ankiety, rodzice udzielili informacji na temat
wiedzy dotyczącej przesyłania przez ich dzieci do innych osób materiałów zawierających treści erotyczne. Zdecydowana większość przekonana jest, że ich dzieci takich
działań nie wykonują, a ponad połowa (55%) jest tego pewna (ryc.7). Optymizmu
rodziców nie potwierdzają niestety badani uczniowie, których aż 28 % stwierdziło, że
przynajmniej raz zdarzyło im się przesłać e-mailem lub SMS - em do koleżanek lub
kolegów materiał zawierający treści o charakterze erotycznym. Najczęściej były to
zdjęcia nieznanych osób (lub znanych, ale tylko z mediów), rzadko osób z bezpośredniego otoczenia ucznia, a najrzadziej przedstawiające siebie samego.

40%

Ryc. 8. Wiedza rodziców na temat doświadczania cyberstalkingu przez ich dzieci
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(Nie)wiedza rodziców gimnazjalistów na temat zagrożeń internetowych

Przeprowadzone badania potwierdziły także niską wiedzę rodziców na temat
doświadczania przez ich dzieci zjawiska cyberstalkingu. Zdecydowana większość,
tj. 88 % respondentów uważa, że ich podopieczni nie mają problemów związanych
z tym rodzajem cyberprzemocy. Natomiast odsetek uczniów, którzy zadeklarowali
zetknięcie się ze zjawiskiem, wynosi 27 %.

57%

Ryc. 9. Wiedza rodziców na temat sprawstwa cyberstalkingu przez ich dzieci

Badani rodzice są przekonani o tym, że ich dzieci nie są (57%) lub prawdopodobnie
nie są (37%) osobami, które są sprawcami cyberstalkingu (ryc.9). Znikomy odsetek
dorosłych ma wiedzę o tym, że syn lub córka może prześladować kogoś zasypując go
niechcianymi i niemiłymi SMS-ami lub e-mailami. Takich uczniów jest jednak 15 %
i jest to odsetek dość wysoki, zważywszy na wiek, w jakim są gimnazjaliści oraz fakt,
że cyberstalking często związany jest z niespełnioną miłością i wykorzystywany jako
sposób zemsty dokonywanej przez stronę porzuconą.

Ryc. 10. Świadomość rodziców a deklaracje dzieci na temat zagrożeń, z którymi spotykają się w Internecie

Wyniki przeprowadzonych badań w zakresie trzech rozpatrywanych zagrożeń
internetowych wyraźnie wskazują na duże rozpiętości pomiędzy wiedzą rodziców
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na temat kontaktu ich dzieci z tymi zagrożeniami, a deklaracjami badanych uczniów
odnośnie do doświadczania i bycia sprawcą tych zagrożeń. Rozpiętość ta jest bardzo
duża – największa dla kategorii „hejting sprawstwo”, gdzie osiągnęła aż 58 punktów
procentowych, najmniejsza dla kategorii „cyberstalking sprawstwo” wynosząc
9 punktów procentowych. Świadczy to o niskiej wiedzy rodziców o rzeczywistym
poziomie kontaktów ich dzieci z zagrożeniami internetowymi i wyraźnie wskazuje na
konieczność większego zainteresowania się tym, co robią ich podopieczni, gdy przebywają w wirtualnej rzeczywistości.
Przeprowadzone badania pozwalają na sprecyzowanie następujących wniosków:
ź Rodzice są świadomi zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się ich dzieci w Internecie.
ź Uczniowie posiadają większą wiedzę na temat zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się
w Internecie, niż ich rodzice.
ź Rodzice nie wiedzą, co ich dzieci robią w Internecie.
ź Rodzice, choć są świadomi zagrożeń, nie wiedzą, że dotyczą one także ich dzieci.
ź Rodzice nie dopuszczają do siebie myśli, że ich dzieci mogą być sprawcami niebezpiecznych zachowań w sieci.
(Un)awareness of Internet threats among parents of secondary school children
Summary
The article discusses the results of the research carried out in 2014 among the students from the
selected secondary schools in Kielce and their parents. The research concerned the awareness of the
students' parents in regard to cyber threats which their children may encounter. The analyses that were
carried out focused upon three selected threats: hating, sexting and cyberstalking. One of the purposes
of the studies was also to make a comparison between the parents' awareness about level of the risk
concerning cyber threats and the level of the risk declared by the students themselves. The obtained
results of the research have revealed clear discrepancies between the parents' awareness and the
declarations of their children thus not only being an evidence of low awareness among the parents
about the real level of cyber threats which their children encounter, but also revealing an urgent
necessity of enhanced parental attention on what their children do while being in the virtual world.
Key words: Internet, threats, secondary school, cyberbullying, hating, sexting, cyber-stalking

160

MEDIOZNAWSTWO

.

KOMUNIKOLOGIA

.

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

SEMIOLOGIA

.

SOCJOLOGIA MEDIÓW

. MEDIA A PEDAGOGIKA

nr 5/2015

Agata Zadykowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Można się pokusić o postawienie hipotezy, że człowiek ma
zakorzenione w sobie zachowania językowe typowe dla rozmowy
„twarzą w twarz” i dostosowuje je jedynie do medium, jakim się
posługuje, dążąc do wytworzenia sytuacji możliwie bliskiej temu
naturalnemu sposobowi komunikowania się.
M. Pandera

Wirtualizacja a rytuały językowe w komunikacji
w szkole i na uniwersytecie

ABSTRAKT
Komunikacja we współczesnej szkole i na uniwersytecie uległa w znacznym stopniu procesom wirtualizacji. To przyczyniło się do zmiany zachowań i rytuałów komunikacyjnych
w relacji nauczyciel-uczeń, ale także nauczyciel-rodzic. Komunikat przekazywany drogą elektroniczną ma charakter neutralny. Obowiązująca hierarchia świata szkolnego i akademickiego
oraz tytulatura uległy ograniczeniu. O ile normy grzecznościowe i reguły adresowania komunikatu są zachowane w komunikacji bezpośredniej, w przypadku korespondencji elektronicznej następuje relatywizacja hierarchii szkolnej i akademickiej. Rytuały językowe zostały
uproszczone. W artkule dokonano analizy procesów językowych, do jakich przyczyniła się
wirtualizacja.
SŁOWA KLUCZOWE: wirtualizacja, rytuały komunikacyjne, szkoła i uniwersytety, neutralizacja
hierarchii

Zagadnienie wirtualizacji i jej wpływu na rytuały językowe budzi refleksje nad
kierunkiem rozwoju człowieka. Zgodnie z poglądem S. Leszczak i O. Leszczak, człowiek ma charakter dualny: sfera umysłowa (informacyjna, emocjonalna) jest w nim
przeciwstawiona cielesności. Czynnik informacyjny rozumiany jako myślenie pojęciowo-logiczne i wyższe emocje to elementy decydujące o człowieczeństwie1. Można
1
O. Leszczak, S. Leszczak, Infotainment: informacja – rozrywka – manipulacja. Stereotypy kulturowe i językowe
społeczeństwa informacyjno-konsumpcyjnego, [w:] Książka. Biblioteka. Informacja. Między podziałami a wspólnotą,
J. Dzieniakowska (red.), Kielce 2007, s. 447-461.
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zatem uznać, iż zachodzące zmiany w komunikacji społecznej, tj. wzrost znaczenia
informacji i związana z tym wirtualizacja, intensyfikują tę specyfikę człowieczeństwa.
Przez rytuał rozumie się sekwencję zachowań (działań) o znaczeniu symbolicznym, które są w wysokim stopniu skonwencjonalizowane i narzucone przez tradycję
2
oraz podejmowane z ważnych społecznie okazji . Językowym elementem rytuału jest
znak rytualny (werbalny) o znacznym stopniu petryfikacji i zróżnicowania strukturalnego. Zaś proces, w którym określone zachowania odbieramy jako rytualne, nazywamy rytualizacją.
Szczególnie istotnym w kontekście niniejszego wywodu jest pojęcie znaku rytualnego, nazywanego także przez językoznawców rytualizmem. Charakteryzuje go
skonwencjonalizowanie i symboliczność. Owa symboliczność wiąże się z podwójnym
znaczeniem danego znaku rytualnego. Obok znaczenia dosłownego występuje bowiem sens naddany, ukryty, symboliczny. Z reguły poprawne odczytanie sensu sym3
bolicznego wymaga od uczestników rytuału wiedzy i znajomości reguł interpretacji .
Elementy rytualizacji są obecne w środowisku akademickim i szkolnym. Obserwujemy je w codziennych kontaktach komunikacyjnych podlegających konkretnym
regułom interakcyjnym. Od uczestników sytuacji komunikacyjnych wymaga się znajomości reguł etykiety językowej. Obszarem wyjątkowo podatnym na rytualizację są
formy adresatywne, jak również formuły otwierające i zamykające dialog, które występują w kontaktach akademickich i szkolnych. Przykłady rytualizacji widoczne są
także w aktach mowy o funkcji powitania, przeproszenia czy prośby, typowych dla
działalności dydaktycznej. Niczym w Goffmanowskim teatrze życia codziennego,
każdy uczestnik interakcji wchodzi w swoją rolę, by nadać rytuałowi odpowiedni
kształt i wydźwięk, operując przy tym właściwymi dla danej relacji rytualizmami.
Przeprowadzona w tej pracy prezentacja wybranych zachowań językowych
w relacjach student – wykładowca oraz nauczyciel – uczeń i nauczyciel – rodzic
pozwoliła na analizę niektórych form językowych wchodzących w skład konkretnych
formuł. Zaobserwowane zjawiska umożliwiły wysnucie wniosków w zakresie wpływu
wirtualizacji na komunikację językową w wybranych środowiskach. Prezentowana
analiza określonych zachowań językowych została dokonana na podstawie materiału
pochodzącego z dwóch środowisk językowych. Pierwszym z nich było środowisko
akademickie, drugim zaś środowisko szkolne (szkoła podstawowa).
W przypadku dyskursu uniwersyteckiego, dla zobrazowania omawianych procesów komunikacyjnych, przeanalizowano polski i angielski materiał językowy pochodzący z korespondencji student/doktorant na przestrzeni lat 2011-2013. Za materiał
do badań w przypadku środowiska szkolnego posłużyły zebrane zwroty adresatywne
i grzecznościowe obecne w wiadomościach elektronicznych wymienianych pomiędzy nauczycielem a uczniem, a także nauczycielem a rodzicem ucznia w latach
2
S. Gajda, Rytualność i kreatywność w zachowaniach językowych, [w:] Rytualizacja w sytuacji społecznej i interkulturowej, J. Mazur (red.), Lublin 2004, s. 12.
3
Tamże.
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2012-2013. Mimo ograniczonego zakresu badania, poczynione obserwacje mogą
przyczynić się do ukazania zagadnienia rytualizacji w odpowiednim świetle.

Analiza wybranych sytuacji komunikacyjnych, w których
najczęściej dochodzi do rytualizacji zachowań językowych
Przy próbie zbadania zachowań komunikacyjnych w obu interesujących nas środowiskach zakłada się, iż każde z nich podlega powszechnie przyjętym zasadom prowadzenia dyskursu. Należy jednak zaznaczyć, iż korespondencja e-mailowa, której
treść stała się obiektem badania, nie ma jeszcze wykształconych wyraźnych odrębnych stylistycznych cech gatunkowych. Najczęściej zatem nawiązuje w swoim kształ4
cie do listu lub rozmowy (telefonicznej) . Na początku stosowane są zazwyczaj zwroty
powitalne, charakteryzujące rozmowę, np. Cześć!, Dzień dobry, Witaj, itp. Koniec
wiadomości elektronicznej przypomina ostatnie strofy listu. Stąd często znajdziemy
w tym miejscu takie zwroty, jak Pozdrawiam, ale także Z poważaniem, i inne.
Tak przedstawiają się ramy ogólne, jakie obowiązują w zakresie wymiany wiadomości elektronicznych. Warto jednak zauważyć, iż zasady zależą w dużym stopniu od
sytuacji komunikacyjnej, której dotyczą, zwłaszcza od statusu społecznego uczestników danej sytuacji. Można przyjąć, iż inaczej powinna wyglądać korespondencja
mailowa rówieśników, inaczej zaś wymiana wiadomości w relacjach charakteryzujących się zhierarchizowaniem uczestników sytuacji komunikacyjnej.
Problemy norm grzecznościowych w korespondencji e-mailowej mogą być wynikiem stosunkowo krótkiej tradycji tworzenia tego typu wiadomości. Zagadnienie
listów elektronicznych szeroko omawia M. Marcjanik, wskazując na istotną rolę nagłówków w kształtowaniu relacji nadawca-odbiorca i istniejącej między nimi hierarchii5. Zasygnalizowanie zależności uczestników sytuacji komunikacyjnej jest szczególnie istotne w korespondencji w ramach takich instytucji, jak szkoła czy uniwersytet.
Podczas wstępnej analizy zebranego materiału językowego zaobserwowano liczne
przykłady przejmowania w komunikacji internetowej językowych praktyk anglosaskich. Wypowiedzi stają się neutralne w charakterze. Neutralność stosowanych
form językowych można potraktować jako przejaw demokratyzacji języka, co jest
odzwierciedleniem relatywizacji standardów zachowań.
W warunkach polskich zaobserwowano liczne przykłady pomijania tytułu naukowego obok zwrotów grzecznościowych rozpoczynających wypowiedź, a ponadto
użycie form i zwrotów stosowanych w kontaktach na poziomie koleżeńskim. Oto kilka
przykładów korespondencji student-doktorant zgromadzonej w okresie 2011-2013.
Za korpus posłużyły wypowiedzi w języku polskim (55) autorstwa studentów filologii
rosyjskiej z językiem angielskim UWM w Olsztynie. Wśród tematów wiadomości
mailowych dominowały sprawy organizacyjne oraz związane z przedmiotem zajęć:
4
5

Por. M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2008, s. 70.
Tamże.
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(1) Dear Ms. Agata,
I will have some books (about communication) for you on Monday.(…)
Best regards
(2) Droga Pani Magister,
piszę, ponieważ już wróciłam z wolontariatu i potrzebuję Pani wpisu w indeksie przy egzaminie z PNJA.
Chciałabym się dowiedzieć kiedy jest Pani dostępna na wydziale. Niestety mam czas do czwartku, żeby
oddać indeks.
Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam serdecznie/
(3) Witam! Pani Magister,
chciałam poinformować, iż w dniu jutrzejszym, tj. 21.11 nie bedzie mnie na zajęciach z PNJA-gramatyka,
gdyż wyjątkowo w dniu jutrzejszym zaczynają mi się dodatkowe zajęcia, na których muszę być o godzinie
17.00. Pozdrawiam,

Formy adresatywnej Drogi(a) używa się w języku polskim w stosunku do osób
nam bliżej znanych (inaczej niż w języku angielskim), zastosowanie wyrazu Witam!
sugeruje zmniejszenie dystansu hierarchicznego.
W języku angielskim pojawiają się formy, które można przedstawić za pomocą
schematu: Dear Mr + surname (nazwisko) lub Dear Professor (Doctor) + surname
(nazwisko). Niejednokrotnie, wzorem kultury anglosaskiej, zauważalna jest konwersacjonalizacja. Zwrot grzecznościowy zostaje zastąpiony formą powitalną, np. Dzień
dobry (Good morning); Dobry wieczór (Good evening), co w warunkach polskich nie
jest prawidłowe w wypowiedzi formalnej. Stosunkowo często stosowane są także
formy, jak np. Witam lub Pozdrawiam. Są to formy zarezerwowane dla relacji o dużym
stopniu zażyłości. Na uwagę zasługuje zastosowanie w końcowych wersach wypowiedzi emotikonu, który znacznie redukuje stopień formalności komunikatu. Oto
przykłady:
(4) Dziękujemy za informację. Pozdrawiamy
(5) Dziękujemy bardzo serdecznie :).

W wypowiedziach o charakterze odpowiedzi na wcześniejszą wiadomość nierzadko pomijane są zwroty adresatywne i końcowe. Można uznać ten fakt za dążenie
do zachowania skrótowości wypowiedzi, ekonomii języka, ale wskazuje on także na
zaburzenia w sferze konwencjonalnej etykiety językowej wynikającej z relacji hierarchicznych na uczelni .
Spójrzmy ponownie na zwroty zastosowane w wypowiedziach studentów UWM
w Olsztynie:
(6) Droga Pani Magister,
piszę, ponieważ już wróciłam z wolontariatu i potrzebuję Pani wpisu w indeksie przy egzaminie z PNJA.
Chciałabym się dowiedzieć kiedy jest Pani dostępna na wydziale. Niestety mam czas do czwartku, żeby
oddać indeks.
Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam serdecznie
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(7) Witam!
Pani Magister, chciałam poinformować, iż w dniu jutrzejszym, tj. 21.11 nie będzie mnie na zajęciach
z PNJA-gramatyka, gdyż wyjątkowo w dniu jutrzejszym zaczynają mi się dodatkowe zajęcia, na których
muszę być o godzinie 17.00.
Pozdrawiam,
(8) Dobry wieczór, Pani Magister można prosić o wyniki? Z poważaniem 3FRA
(9) Witam!
Czy mogłaby Pani Magister przesłać nam wyniki kolokwium na e-maila?
III FRA

Jak widać, często można zaobserwować stosowanie tytułów obok zwrotów
o stylistyce pozbawionej charakteru formalnego, oficjalnego.
W przypadku mailowej korespondencji szkolnej pomiędzy nauczycielami a rodzicami także obserwujemy cechy stylu konwersacyjnego. Rodzice zwracają się do nauczyciela w sposób zróżnicowany. Zazwyczaj jednak, podobnie, jak w wypowiedziach
w środowisku akademickim, nie są stosowane zasady etykiety językowej. W nagłówku wiadomości dominują zwroty Witam oraz Dzień dobry:
(10)Dzień dobry,
(11)Witam serdecznie,
(12)Witam,

Nierzadko w nagłówku stosuje się także imię nauczyciela, mimo braku zażyłości
relacji nauczyciel-rodzic.
(13)Witam Pani Agato,
(14)Dzień Dobry Pani Agato,

Zastanawiające wydaje się używanie form typowych dla relacji koleżeńskiej w stosunku do osób mało znanych, jakimi dla rodziców są nauczyciele, np. zdrobnień ich
imion:
(15)Pani Agatko,

Zdarza się, iż tematyka wiadomości determinuje kształt zwrotu adresatywnego.
W przypadku wypowiedzi o charakterze krytycznym nagłówek jest często pomijany.
Stosunkowo rzadko stosowane są zwroty formalne, np. Szanowna Pani i spodziewane w tej sytuacji, kończące wiadomość: Z poważaniem. Wiadomości, w większości
przypadków, kończą się zwrotem typowym dla bliższej relacji:
(16)Pozdrawiam serdecznie,

Co ciekawe, formy używane przez rodziców odzwierciedlają wypowiedzi elektroniczne uczniów. W tym przypadku zaobserwujemy w nagłówku:
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(17)Dzień dobry,

Nagminnie stosowane są formy typowe dla dialogu szkolnego:
(18)Proszę pani,
(19)Pani Agato,

W końcowej części wiadomości zaś dominują:
(20)Pani uczniowie,
(21)Pozdrawiam,

Formy stosowane w zwrotach adresatywnych można potraktować jako pozbawione szacunku wobec odbiorcy-nauczyciela, czy to akademickiego, czy szkolnego.
Można zadać pytanie, czy brak zachowania etykiety językowej w kontaktach wirtualnych, ściślej mówiąc w korespondencji mailowej, które wynikają z relacji uniwersyteckich i szkolnych, są efektem niewiedzy młodego użytkownika Internetu, jego
nieznajomości zasad tejże etykiety, czy też wynikiem trwałej zmiany rytuałów
komunikacyjnych? Wydaje się jednak, że mamy do czynienia z tym drugim.

Refleksje końcowe
Komunikacja we współczesnej szkole i na uniwersytecie w znacznym stopniu
uległa procesom wirtualizacji. Role korespondencji tradycyjnej przejmuje dziś wygodniejsza forma elektroniczna. Zaistniała sytuacja przyczyniła się do zmiany zachowań i rytuałów komunikacyjnych w relacji nauczyciel-uczeń, ale także nauczyciel-rodzic. Komunikacja drogą elektroniczną ma charakter w znaczącym stopniu odhierarchizowany, a rytuały językowe zostały uproszczone. Stosownym komentarzem do
obserwowanego procesu zdaje się być teza Niklasa Luhmanna, w myśl której każdy
system społeczny (a więc także do pewnego stopnia środowisko akademickie) dąży
z natury do redukcji początkowej złożoności (…), wyznaczając swoiste filtry preselekcyjne, upraszczające, redukujące złożoność informacji wyjściowych dla uzyskania
względnej przejrzystości i prostoty systemu, w ramach którego informacje te są
przetwarzane. Wirtualizacja pozwala na tego rodzaju redukcję złożoności.
Choć wśród czynników determinujących zachodzące zmiany warto wymienić
wpływ kultury anglosaskiej, procesy zachodzące w szeroko pojętej oświacie mają
charakter znacznie bardziej złożony. Zmiany, jakie dokonały się po roku 1989
w kwestii zróżnicowania struktury szkolnictwa wyższego, doprowadziły do zmiany
charakteru relacji student/wykładowca. Przejawem zmian są np. akcje promocyjne
uczelni poprzedzające proces rekrutacyjny, które miewają charakter i kształt
reklamowy. Niejednokrotnie relacja uczeń/mistrz zostaje sprowadzona do relacji
usługodawca/klient. O ile normy grzecznościowe i reguły adresowania komunikatu
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są zachowane w komunikacji bezpośredniej, w przypadku korespondencji elektronicznej następuje relatywizacja i neutralizacja hierarchii akademickiej.
Współczesna szkoła, obok misji dydaktyczno-wychowawczej, stała się także
instytucją gwarantującą usługę edukacyjną. Liczba dzieci uczęszczających do szkół co
roku zmniejsza się. Ranga instytucji, ale także nauczyciela wydaje się mniejsza, niż
jeszcze kilka lat temu. Zmienia się charakter relacji nauczyciel-rodzic. W obu przypadkach, w myśl zasady Marshalla McLuhlana „the medium is the message”, charakter
sposobu przekazywania informacji ma wpływ na styl komunikatu, który staje się
bardziej bezpośredni, a nawet potoczny. Czy jest to tylko efekt wirtualizacji? Na podstawie polszczyzny internetowej można wnioskować o stanie polszczyzny ogólnej.
Czy można uznać, iż obecność form zrytualizowanych jest gwarantem zachowania
tradycji relacji opartej na wzajemnym szacunku partnerów dialogu?

Virtualisation and linguistic rituals at school and university
Summary
Communication in modern school and university is, to a great extent, influenced by virtualisation.
This situation contributes to the change in linguistic behaviour and communication rituals between
a teacher and a student, and a teacher and a parent. Electronic message is neutral in its character. School
and academic titles and hierarchy gain a new meaning. Although rules of politeness and rules of
addressing messages are present in direct communication, in emails there is a relativity of school and
academic hierarchy. Linguistic norms are simplified. The aforementioned linguistic processes result
from virtualisation.
Key words: virtualisation, information society, university, school, communication
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Dobro w mediach. Z cienia do światła,
pod red. Andrzeja Baczyńskiego
i Michała Drożdża,
Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2012, ss. 411.

Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Baczyńskiego i Michała Drożdża Dobro
w mediach. Z cienia do światła jest trzecią publikacją z serii „Etyka mediów”, w ramach której ukazują się artykuły będące pokłosiem konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Książka wpisuje się w ważny obszar badań nad problematyką aksjologicznych
wymiarów funkcjonalności mediów. Jak podkreślają we wstępie redaktorzy, głównym celem publikacji jest próba wskazania mechanizmów wydobywania dobra
z medialnego cienia, w jakim się współcześnie znalazło, a także zaakcentowania
potrzeby fundamentalnej odpowiedzialności za dobro i wartości, z której powinien
sobie zdawać sprawę każdy uczestnik sfery komunikacji medialnej.
Książka podzielona jest na 7 działów tematycznych. Pierwszy, zatytułowany Dobro
w mediach. Fundamenty i kryteria, otwiera artykuł Michała Drożdża Wydobyć dobro
z medialnego cienia. Autor, wychodząc z założenia, że dobro jest sensem podstawowej powinności mediów wobec wszystkich uczestników komunikacji medialnej,
próbuje wskazać i zanalizować mechanizmy użyteczne i konieczne dla wydobycia wymiaru dobra z medialnego cienia. Proponuje namysł nad ważnym problemem nikłej
obecności dobra w medialnych przekazach, koncentrujących się przede wszystkim na
opisywaniu negatywnych stron życia. W tym samym dziale znalazły się również teksty
poświęcone etosowi współczesnego człowieka postrzeganego przez pryzmat jego
uczestnictwa w złożonym procesie komunikacji (Stanisław Pamuła, Etos współczesnego homo communicans), problematyce moralności w kontekście kultury medialnej (Ladislav Volko, Moralność w kontekście kultury medialnej) na przykładzie
społeczeństwa słowackiego, a także nieograniczonym wręcz sposobom tworzenia
i niszczenia w mediach dobra wspólnego (Irena Trzcieniecka-Schneider, O metodach
kreacji i destrukcji dobra wspólnego w mediach).
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Dział drugi przynosi artykuły analizujące problematykę (nie)obecności dobra
w mediach od strony normatywnej. Na uwagę zasługuje tekst Agaty Dziekan-Łanuchy
poświęcony analizie działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji postrzeganej
jako organ konstytucyjny mający nie tylko stać na straży wolności słowa, prawa do
informacji oraz interesu publicznego w mediach, ale także być nośnikiem wartości
i pielęgnować dobre tendencje w obrębie systemu radiofonii i telewizji – a zatem
dbać o dobro mediów.
Autorka, analizując działalność koncesyjną, nadzorczą i prawotwórczą KRRiT,
zwraca szczególną uwagę na jej niepokojąco negatywny wpływ na system mediów,
upatrując jego przyczyn w upolitycznieniu i niekompetencji Rady. Pozostałe artykuły
z drugiej części książki opisują również dość szczegółowe zagadnienia: Milan Botik
i Eva Polakova prezentują 20-letni rozwój odpowiedzialności społecznej mediów
(prawne i etyczne aspekty komunikacji medialnej) oraz współczesny stan słowackich
mediów (Ethic and Legal Aspects of Media Communication in Slovak Republic),
natomiast Bogusław Dziadzia zastanawia się, czy nowy ład i nowa rzeczywistość kultury doby Web 2.0, banalizując kategorie prawdy czy dobra, może jeszcze służyć
człowiekowi (Ryzyko dobra po „Wolnej kulturze”).
Dobru w przestrzeni komunikacji społecznej poświęcone są artykuły zgromadzone w trzeciej części książki. Jan Pleszczyński w tekście pt. „Dobro” w środkach
masowego i społecznego przekazu proponuje rozróżnienie 2 rodzajów mediów jakościowych (środki masowego przekazu i środki społecznego przekazu), widząc zasadność takiego podziału w dwóch wyraźnie odmiennych postawach wobec wartości
epistemicznych i etycznych widocznych w mediach jakościowych. Z kolei Joanna
Mysona Byrska (Mass media – nieświadomi współpracownicy terroryzmu. Przestroga Jeana Baudrillarda) omawia niepokojącą koncepcję Jeana Baudrillarda, w myśl
której środki masowego przekazu, informując o działaniach terrorystów, upowszechniają ich cele, stają się zatem – chcąc nie chcąc – współpracownikami terroryzmu.
Dział zamykają artykuły słowackich badaczek. Daniela Hrehova rozumie media jako
rodzaj reklamy dostosowanej do poszczególnych rodzajów konsumentów (Media
a konzument), a Eva Polakova analizuje problem etyki w komunikacji medialnej, konkludując, że ideałem byłby stan równowagi między osobistym przekonaniem dziennikarza a etycznymi wymogami powołania.
W części czwartej, poświęconej dobru w dziennikarskich działaniach, znajdziemy
ciekawy artykuł Izabeli Dobosz, w którym autorka analizuje prawne aspekty wybranych ilustracji prasowych dominujących w okresie żałoby narodowej po katastrofie
smoleńskiej w 2010 r. (Ilustracje prasowe w trakcie „żałoby narodowej” po katastrofie 10 IV 2010 r.)
Autorka zauważa, że był to okres większego niż normalnie przesycenia prasy
ilustracjami, wśród których dominowały tzw. zdjęcia reporterskie oraz wizerunki
osób zmarłych i żyjących. Problem dobra osobistego w dziennikarstwie internetowym zainteresował autorów kolejnego artykułu (Rafał Polak, Maciej Ulita, Trudna
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przydatność etycznych kodeksów dziennikarskich w dobie dziennikarstwa internetowego. Dobro osobiste w dziennikarstwie internetowym), natomiast misyjnemu wymiarowi mediów przyjrzała się Andrea Czusowa (Komunikacja dobra jako wymiar
misyjności mediów).
Piąta część książki, zatytułowana: Odsłony dobra w codzienności medialnej, przynosi wartościowe teksty poświęcone bardzo konkretnym problemom i zagadnieniom. Artykuł Jakuba Żurawskiego to próba spojrzenia na kampanie polityczne
w mediach jako na marketing dobra wśród medialnych wizerunków zła, natomiast
tekst Józefa Szockiego przybliża kategorię wizerunku firmy jako swoistego wspólnego
dobra w środowisku firm (Wizerunek firmy jako wspólne dobro jej otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego).
Tematykę zmiany postaw wobec palenia papierosów poprzez ukazanie wyzwań,
jakie napotykają organizacje podejmujące kampanie społeczne, znajdziemy w artykule Mariusza Makowskiego zatytułowanym Dawid przeciw Goliatowi. Społeczna
kampania przeciw paleniu kontra lobby palenia tytoniu. Z kolei Maria Grzegorzewska
i Agnieszka Sojka w artykule Manipulacje w reklamach napojów alkoholowych. Komunikat z badań proponują namysł (z perspektywy psychologa i pedagoga) nad
ważną tematyką manipulacji w mediach na przykładzie reklam napojów alkoholowych.
Szóstą część książki redaktorzy postanowili zatytułować Troska Kościoła o dobro
w mediach. Znalazły się w niej artykuły podejmujące takie tematy, jak: próba
ukazania ewolucji stanowiska Kościoła w prezentacji mediów jako dobra, które służy
człowiekowi i społeczeństwu (Andrzej Baczyński, Media jako dobro – ewolucja stanowiska Kościoła), problem wypowiedzi jako wyrazu duchowości własnej i troski
o duchowość drugiego człowieka na przykładzie przekazu chrześcijańskiego (artykuł
Wojciecha Misztala pod takim tytułem), czy problem odpowiedzialności za dobre
media w kontekście nowych technik epoki globalizacji, w świetle nauczania społecznego encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate (tekst Zbigniewa Waleszczuka: Dobre
media w świetle encykliki społecznej Benedykta XVI „Caritas in veritate”)). Analizie
nauczania Benedykta XVI na temat dobra i zła w mediach, tym razem na podstawie
Orędzi na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, poświęcił także swój tekst
Jerzy Smoleń (Dobro i zło w mediach według Benedykta XVI, w Orędziach na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu 2006-2011). W ostatnim artykule z szóstego
działu publikacji autor (Aleksy Kowalski, Św. Ignacy Antiocheński jako mistrz słowa
dla współczesnego dziennikarza chrześcijańskiego) stawia za wzór współczesnemu
publicyście chrześcijańskiemu postać biskupa męczennika – świętego Ignacego
Antiocheńskiego.
Ostatnia część omawianej książki poświęcona jest wychowaniu medialnemu,
które powinno służyć odkrywaniu dobra w mediach. I tak Dorota Bis zastanawia się
nad wpływem cywilizacji medialnej na rozwój młodego pokolenia (Cywilizacja medialna – sprzymierzeniec czy wróg dobra dzieci i młodzieży?), Jan Hacek podejmuje
ważny problem zadań i obowiązków rodziców w rodzinnej edukacji medialnej (Rola
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rodziców w edukacji medialnej dzieci), a Agnieszka Sojka i Małgorzata Tulik- Hamelak
przyglądają się obrazowi dziecięcego świata kreowanemu w mediach, biorąc za przykład reklamy i bajki telewizyjne. Ważną częścią artykułu Obraz dziecięcego świata
kreowany w mediach na przykładzie reklamy oraz bajek telewizyjnych jest komunikat
z badań przeprowadzonych wśród dzieci przedszkolnych, a dotyczących m in. sposobu, w jaki najmłodsi odbiorcy odbierają reklamy i jak oceniają ich wiarygodność.
Tekstem zamykającym ostatni dział jest artykuł Andreja Slodiczki poświęcony problemowi druku rozumianego jako element stabilności w medialnym świecie. Autor
próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy druk, jako ważny nośnik przekazu Słowa Bożego i Ewangelii Chrystusa, ma jeszcze przyszłość w XXI wieku.
Reasumując, należy podkreślić, że publikacja pod redakcją Andrzeja Baczyńskiego
i Michała Drożdża Dobro w mediach. Z cienia do światła w sposób szeroki i wieloaspektowy ujmuje ważny temat aksjologicznych aspektów funkcjonowania mediów.
Autorzy artykułów nie tylko zadają ważne pytania o przyczyny spychania wymiaru
dobra do medialnego cienia i eksponowania w mediach negatywnych stron życia, ale
także szukają sposobów i mechanizmów, za pomocą których można to dobro wydobyć i znaleźć mu godne miejsce w medialnym świecie. Wychodzą bowiem z założenia,
że dobro jest nie tylko sensem życia człowieka i jego moralnych wyborów, ale również
sensem funkcjonowania mediów.
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Tryb recenzowania publikacji w czasopiśmie naukowym
„Media i Społeczeństwo", kryteria zakwalifikowania
artykułu do druku, tzw. zapora ghostwriting
i guest authorship
Informacje ogólne
„Media i Społeczeństwo" jest rocznikiem Wydziału Humanistyczno-Społecznego
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Publikuje wyłącznie artykuły naukowe oraz sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje i komunikaty.
Tematyka artykułów przyjmowanych do druku musi być zgodna z profilem pisma
(por. niżej: Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku).
Komitet redakcyjny rozumie nadesłanie materiału do publikacji w piśmie „Media
i Społeczeństwo" jako równoznaczne z deklaracją ich autora, że jest to oryginalny
materiał autorski, dotąd nie publikowany, który nie narusza praw autorskich osób
trzecich i nie został przekazany do druku w innym wydawnictwie.

Tryb recenzowania publikacji
Tryb recenzowania publikacji jest następujący: Komitet redakcyjny dokonuje
wstępnej oceny tekstu, który jest następnie kierowany, jako anonimowy, do recenzentów. Recenzenci pozostają również anonimowi, co oznacza, że autorzy publikacji
i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja powstaje w myśl zasady 'doubleblinding proces'.
Dla każdej publikacji powołani zostają dwaj niezależni recenzenci zewnętrzni,
spoza Rady Naukowej czasopisma i jego redakcji oraz jednostki naukowej, w której
afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma, a także spoza jednostki naukowej,
którą autor publikacji wskazuje jako swoją afiliację. W wypadku artykułów w języku
obcym (kongresowym), jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej,
w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji. Redakcja unika sytuacji, w których konieczna byłaby deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów.
Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczną konkluzję recenzenta o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu (por. formularz recenzji na końcu
rozdziału). Może zawierać zalecenia lub sugestie recenzenta, do których autor ma
obowiązek ustosunkować się, w przeciwnym razie artykuł nie może być wydrukowany.
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Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku
Artykuł jest zakwalifikowany do druku, jeśli uzyska dwie pozytywne recenzje i zawiera ewentualne poprawki sugerowane przez recenzenta. Recenzowane artykuły
oceniane są według następujących kryteriów:
ź Zgodność tematyczna publikacji z profilem czasopisma. Artykuł powinien poruszać problematykę związaną z szeroko rozumianymi mediami, komunikologią,
semiologią, socjologią mediów, problematyką mediów w pedagogice, etyką mediów, mediami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi tego rodzaju.
ź Oryginalność naukowa. Artykuł musi stanowić oryginalny tekst naukowy autora(ów), oparty na badaniach własnych, na autorskich założeniach i koncepcjach
metodologicznych, np. teksty mogą prezentować analizę materiału źródłowego,
omówienie stanu badań nad danym zagadnieniem lub metodologii badawczych,
badania porównawcze, studium przypadku, stanowić (cząstkową) syntezę, i inne.
Artykuł powinien zawierać jasne wnioski.
ź Poprawność językowa. Artykuł musi być napisany poprawnym językiem naukowym z zachowaniem terminologii adekwatnej do danej tematyki, pozbawionym
kolokwializmów i wyrazów potocznych.
Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i wprowadzania
zmian w uzgodnieniu z autorem. Po wprowadzeniu zmian autor otrzymuje tekst do
korekty pocztą elektroniczną.
Artykuł w wersji ostatecznej powinien być dostarczony do Redakcji w ustalonym
przez nią terminie.
Autor zostaje zawiadomiony o przyjęciu artykułu do druku pocztą elektroniczną
i poproszony o wyrażenie zgody na publikację jego tekstu online.
Redakcja nie zwraca przesłanych materiałów.

Tzw. zapora ghostwriting i guest authorship
W przypadku, gdy w opracowanie artykułu istotny wkład wniosła inna osoba, nie
wymieniona jako współautor, autor zgłaszający artykuł winien wskazać szczegółowo
jej wkład do publikacji i zamieścić podziękowanie, przytaczając jej nazwisko i afiliację.
Brak tego rodzaju informacji w tekście artykułu, czyli ghostwriting, może spowodować jego wycofanie z druku, gdyby zjawisko to zostało ujawnione. W skrajnych przypadkach możliwe są także inne konsekwencje. Komitet redakcyjny wychodzi bowiem
z założenia, że etyka i rzetelność w nauce stanowią jej ważną podstawę.
Podobne konsekwencje wyciągnie Redakcja w wypadku ujawnienia tzw. guest
authorship, to jest sytuacji, gdy udział figurującego autora w opracowaniu publikacji
jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.
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Załącznik 1: Formularz recenzji

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO
medioznawstwo * komunikologia * semiologia * socjologia mediów * media a pedagogika
Wydawca: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

RECENZJA ARTYKUŁU
Tytuł artykułu:
Kod artykułu:
Artykuł wpłynął do redakcji:
1. Ocena zgłoszonego artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
ź czy tytuł artykułu jest adekwatny do jego treści?
a) TAK b) NIE c) CZĘŚCIOWO
ź czy artykuł zawiera nowe ujęcie problemu, a jego treść jest aktualna i oryginalna?
a) TAK b) NIE c) CZĘŚCIOWO
ź czy wykorzystano odpowiednie ujęcia metodologiczne i źródła?
a) TAK b) NIE c) CZĘŚCIOWO
ź czy artykuł jest zgodny z profilem pisma?
a) TAK b) NIE c) CZĘŚCIOWO
ź czy struktura artykułu jest przejrzysta i spójna (zawiera np. wstęp, część analityczną,
zakończenie)?
a) TAK b) NIE c) CZĘŚCIOWO
ź czy sposób cytowania i lista pozycji blibliograficznych sporządzone są zgodnie z wymogami
pisma?
a) TAK b) NIE c) CZĘŚCIOWO
ź czy język artykułu wymaga korekty?
a) TAK b) NIE c) CZĘŚCIOWO
2. Propozycje opracowania artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
a) artykuł nadaje się do publikacji bez zmian
b) artykuł może być opublikowany po dokonaniu drobnych poprawek
c) artykuł może być opublikowany po wprowadzeniu istotnych zmian
d) artykuł nie nadaje się do publikacji
3. Uwagi i zalecenia, ewentualne propozycje poprawek – proszę wymienić, wymieniając numery
stron. Uwagi nie powinny przekraczać objętości jednej strony sformalizowanego tekstu, stanowiącego
załącznik do tego formularza.
4. Recenzent:
Imię i nazwisko:
Adres miejsca pracy lub zamieszkania:
Data:

Podpis recenzenta:
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Zasady przygotowania tekstów do druku w czasopiśmie
naukowym „Media i Społeczeństwo"
Opracowanie tekstu
ź Autor winien dostarczyć do redakcji czasopisma „Media i Społeczeństwo" wydruk

ź

ź

ź

ź

ź

ź

komputerowy tekstu z odsyłaczami dolnymi w dwóch egzemplarzach (druk
jednostronny A4) oraz elektroniczną wersję tekstu. Tekst winien zawierać dwa
streszczenia: umieszczony pod tytułem Abstrakt w jęz. polskim wraz ze słowami
kluczowymi (max. 6) oraz umieszczone na końcu tekstu Summary w jęz. angielskim wraz ze słowami kluczowymi w tymże języku. Każde ze streszczeń winno być
pisane czcionką rozmiar 10 pkt i nie powinno przekraczać 1/3 strony. Adres
redakcji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul Willowa 2, bud. B, 43-309
Bielsko-Biała z dopiskiem „Media i Społeczeństwo", email: mis@ath.bielsko.pl.
Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie *doc lub *rtf,
czcionką Times New Roman CE, wielkość czcionki 12 pkt, przypisy, streszczenia,
motto 10 pkt, interlinia 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm (góra, dół, lewy,
prawy). Należy unikać formatowania tekstu.
Artykuł powinien zawierać wprowadzenie dotyczące inspiracji tekstu, część metodologiczno-teoretyczną, opis badań lub główny wywód teoretyczny i wnioski. Nie
należy zamieszczać na końcu artykułu bibliografii.
Tytuły czasopism, konferencji, wystaw itp. powinny być podawane w cudzysłowie. Tytuły książek, artykułów, rozdziałów, filmów, programów telewizyjnych, gier
komputerowych, obrazów należy podawać kursywą. Nazwy stacji telewizyjnych
i radiowych piszemy czcionką prostą bez cudzysłowu. Pełne nazwy partii politycznych i ich akronimy oraz tytuły portali sieciowych i witryn piszemy dużymi
literami, czcionka prosta.
Materiały ilustrujące, jak tabele, diagramy, wykresy powinny być numerowane
i posiadać tytuły, a autorzy powinni odnosić się w tekście do ich numerów. Tytuły
należy umieszczać pod wszelkimi materiałami ilustrującymi. W materiałach ilustrujących nie należy stosować barw.
W tekście nie należy używać podkreśleń i pogrubień. Wyrazy i terminy obce należy
pisać kursywą. Niejednoznaczność używanych wyrazów zaznaczamy ujmując je
w tzw. łapki (np. 'pozytywny').
Cytaty trzeba pisać pismem prostym i ujmować je w cudzysłów. Cytat w cytacie
należy oznaczać znakiem >...<.
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ź Cytaty dłuższe niż trzy wersety należy wyodrębnić w bloku ujętym w cudzysłowie

i opatrzonym przypisem, czcionka rozmiar 10 pkt., z wcięciem.
ź Sprawozdanie z konferencji winno zawierać w tytule nazwę konferencji, jej datę

i miejsce, w omówieniu relację z przebiegu konferencji, omówienie ważniejszych
referatów, wnioski, opinie autora sprawozdania na temat znaczenia i osiągnięć
konferencji, wykaz referatów.
ź Recenzja powinna zawierać w tytule imię i nazwisko autora(ów) recenzowanej
pozycji oraz jej tytuł, miejsce i rok wydania, a także ilość stron. Omówienie powinno obejmować konstrukcję pracy, jej podstawę źródłową, metodologię
opracowania, ocenę pracy, a także informacje o autorze, jego dorobku, polu
zainteresowań i inspiracjach do podjęcia tematu recenzowanej pozycji.

Opracowanie przypisów bibliograficznych
Przypisy należy umieszczać na dole strony, numerując je cyframi arabskimi. Liczba
przypisów powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Cyfra przypisu powinna być umieszczona przed znakiem przestankowym, tj. przecinkiem lub kropką.
Poszczególne elementy przypisu powinny być oddzielone od siebie przecinkami,
na końcu przypisu powinna być kropka. Pierwszy odsyłacz do pozycji bibliograficznej
powinien zawierać jej pełny opis. Jeżeli ponownie odwołujemy się do bezpośrednio
cytowanej pozycji należy, zamiast ponawiania pełnego opisu, podać: tamże lub op.
cit. oraz numery stron po przecinku. Jeżeli ponownie odwołujemy się do pozycji już
wcześniej cytowanej, ale nie bezpośrednio przed przypisem bieżącym, należy powtórzyć początkowe elementy opisu, tj. dane autora i początek tytułu, następnie dać
trzykropek i strony.

Rodzaje przypisów:
Książka
ź podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł kursywą, miejsce
i rok wydania, wykorzystane strony. Wydanie inne niż pierwsze zaznaczamy (np.
wyd. 2). Przykład: J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004, s. 7-10. Jeżeli występują dwa miejsca wydania, podajemy obydwa, jeżeli trzy – podajemy tylko
pierwsze.
Artykuł
ź podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł artykułu kursywą,
dalej tytuł czasopisma w cudzysłowie – litery proste, po przecinku rok i numer
wydania, po przecinku strony, na których znajduje się artykuł. Przykład: M. Mrozowski, Spectator in spectaculum. Ukryte osobowości programów telewizyjnych
TVP1, TVP2, TVN, Polsat, „Studia Medioznawcze”, 2010, nr 1, s. 14-41.
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Rozdziały/części tomów zbiorowych
ź podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł rozdziału kursywą, po przecinku

dajemy [w:] dalej tytuł tomu kursywą, dalej inicjał imienia i nazwisko redaktora,
po nim skrót (red.) w nawiasie, po przecinku miejsce i rok wydania, po przecinku
wykorzystane strony. Przykład: M. Karwatowska, P. Nowak, List jako zaproszenie
do dialogu, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie: lingwistyczne aspekty dialogu, M.
Kita, J. Grzenia (red.), Katowice 2003, s. 60-64.
Prace zbiorowe
ź podajemy inicjał(y) imienia/imion i nazwisk(a) redaktorów, po przecinku skrót
(red.) w nawiasie, dalej po przecinku tytuł tomu kursywą oraz miejsce i rok wydania, następnie wykorzystane strony. Przykład: A. Duszak, N. Fairclough (red.),
Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008, s. 9-13.
ź publikacje o liczbie autorów większej niż trzech rozpoczynamy od podania inicjału
imienia i nazwiska pierwszego autora, po przecinku podajemy skrót: i in., następnie umieszczamy tytuł kursywą oraz miejsce i rok wydania, dalej strony. Przykład:
J. Kowalski i in., Media polskie, Warszawa 2010, s. 15-17.
ź publikacje o liczbie redaktorów większej niż trzech rozpoczynamy od inicjału
imienia i nazwiska pierwszego redaktora, po przecinku podajemy skrót: i in., dalej
w nawiasie skrót: (red.), następnie umieszczamy tytuł kursywą, miejsce i rok wydania oraz strony. Przykład: J. Kowalski i in. (red.), Media za granicą, Warszawa
2010, s. 87-90.

Tłumaczenia z języków obcych
ź zasady przytaczania publikacji stanowiących tłumaczenia z języków obcych są

takie same, jak powyższe, z tym, że podaje się nazwisko tłumacza. Przykład:
D. Howarth, Dyskurs, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Warszawa 2008, s. 11-17.

Pozycje internetowe
ź zasady przytaczania pozycji internetowych są takie same, jak powyższe, z tym, że

podajemy adres internetowy, pod którym można znaleźć daną pozycję w sieci
oraz datę dostępu w nawiasie okrągłym.
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Lista recenzentów 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

prof. dr hab. Ewa Bobrowska – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. UJK dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – Uniwersytet Jana
Kochanowskiego, Kielce
prof. dr hab. Jacek Dąbała – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin
dr Ryszard Filas – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr Lana Hudeček – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb (Chorwacja)
dr Anna Jupowicz-Ginalska – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Piotr Lewiński – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Iwona Loewe – Uniwersytet Śląski, Katowice
dr hab. Renata Piasecka-Strzelec – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
prof. dr hab. Adam Regiewicz – Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
prof. dr hab. Katarzyna Skowronek – Instytut Języka Polskiego, Polska
Akademia Nauk, Kraków
prof. dr hab. Jacek Warchala – Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. dr hab. Maria Wojtak – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa – Katolicka Univerzita v Ružomberku,
Ružomberk (Słowacja)
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Deklaracja o wersji pierwotnej (referencyjnej)
czasopisma „Media i Społeczeństwo”

Komitet Redakcyjny czasopisma „Media i Społeczeństwo” uznaje jego wersję
papierową jako wersję pierwotną (referencyjną).
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